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Cerca de 900 alunos,
vindos de todos os cantos

do país, participam das
oficinas oferecidas pelo
Festival de Música de Santa
Catarina. Os jovens mudam
a rotina da Scar (Sociedade
Cultura Artística de Jaraguá
do Sul) e encantam
mostrando talento.• 86 '
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Apelo à solidarie�ad�

.
"WI.

A pequena Anna Júlia Rieko Ignácio;-de-um ano e oito meses, sofre de hipertensão pulmonar e depende de um aparelho de oxigênio e de

uma cânula presa à traquéia pará respirar. A família precisa de ajuda para bancar os custos do tratamento e da alimentação especial que a

menina necessita.•5 .:,
.

VIAGEM lEISHMANIOSE CUTÂNEA

• PELO MUNDO

",,' Worcedores eH\f discutem .

Bertoldiparticipa
.:

!'segurança para o Catarinensl
hoje de encontro Representantes de '

DI
.

de prefeitos algumas das principais
torcidas organizadas de
Santa Catarina se

reuniram, ontem, em

Florianópolis, com o

comando da Polícia
/

Militar para tratar de

segurança. O objetivo foi
firmar compromissos para
o Catarinense 2007.
.7

Doença
'contamina

pelo menos 15

o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) participa
hoje, a partir das 11 horas,
em Brasília, do encontro
de 130 prefeitos dos

partidos da base aliadas
com o presidente Lula.
• 6

Igreja da NIgérta
só dará comunhão

para eleitores
,
A _Igreja Católica do

Estado de Enugu, na
Nigéria, advertiu os fiéis
de que os impedirá de
receber a comunhão se

não fizerem o recensea

mento para as próximas
eleições gerais. .83

• PELO ESTADO

As secretarias de Saúde
de Jaraguá do Sul e
Corupá identificaram pelo
menos 15 pessoas
contaminadas pela
leishmaniose cutânea,
doença que provoca
feridas e demoraram até

um ano para cicatrizar.•6

Rio Negrinho
terá nova eleição
para prefeito

o TRE-de Santa
Catarina editou, segunda
feira, resolução determi
nando as novas regras para
a eleição do novo prefeitoI

de Rio Negrinho, no
Planalto Norte.• 82

19 1270MíNIMA MÁXIMA

Céu nublado de dia e de
noite.• 84
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OPINIAO

• EDITORIAL

•

Sinal fechado
Quem percorreu a BR� 1 01

Norte nos últimos ,dias pôde
assistir a uma tradução literal
daquilo que na linguagem de
administradores e economistas

h " I" Use c ama garga o. ,ma es-

trada duplicada há menos de
uma década e que era um cor�

redor expresso de cargas, pas�
'sageiros e turistas há até bem

pouco tempo, hoje é nada
mais que uma "avenida" con

gestionada, especialmente nos

trechos da Grande Florianó�
polis, entre Balneário ,Cam�
boriú e, ltaiai e na região de
Joinville. A continuar neste

ritmo, dentro de um ou dois
anos a BR�lOl Norte será

mais uma grande dor de cabe �

ça para empresas, moto-ris
tas e famílias - assim como

para o Governo e a economia

nacional: Tudo isso porque o

Brasil está atrasado com suas

pronto e não em obras. E
também agora já deveriam
estar duplicadas ou sendo

duplicadas as BRs 470 (Vale
do Itajaí�Litoral) e 280 (Vale
do I tapocu�Litoral), para
escoamento da produção que
se dirige aos portos. Que
também estão com obras de

ampliação atrasadas.A solu�

ção para um processo mais

,

obras de'infra-estrutura. E rápido seria a implantação
não é culpa apenas deste Go- das PPPs (Parcerias Público�
vemo. No momento em que Privadas), um instrumento

o presidente da República lan� que o Governo Lul,a tentou

ça um plano para destravar a viabilizar nos últimos quatro
economia, a sensação que se anos, mas não saiu do papel.
tem é que há vontade de avan� Não sai porque o Governo é

çar, mas o sinal está fechado. ruim; porque as operadoras
A BR 101 Norte, por exern- 'de pedágio querem ganhar
pia, que transporta boa parte muito e investir pouco; enfim,
do PIB do Sul-Sudeste do '

' não sai porque o Brasil tem

País, já teria que estersendo empresas e empreendedores,
triplicada. Ao mesmo tempo, mas estes, infelizmente, não
o trecho Sul teria que estar administram o País.

Dentro de um ou dois anos
a BR-1 01 Norte será mais
uma grande dor de 'cabeça
para empresas, motoristas
e famílias" .

-.

• ENTRE ASPAS

" Tudo o que foi privatizado será nacionalizado. A nação deve recuperara
propriedade dos setores estratégicos".

Hugo Chávez, presidente da Venezuela em terceiro mandato.

"Qualquer projeto de iniciativa popular é.dever da Câmara votar".

Arlindo Chinaglia�PT), deputado e candidato a presidente da Câmara, defendendo anistia política para José

Dirce� (PT), cassado pelo 'mensalãe' e um dos articuladores da candidatura do petista.

"0 Poder [Legislativo] é independente e não nos cabe ingerir".
\_)

José Alencar, vice-presidente da República, sobre o processo elelterelna�âmará dos Deputados. '

• PONTO DE VISTA

Separações, divórcios e inventários,
poderão ser feitos nos Cartórios

•.Janaína Elias Chiara- ,

dia Marcatto, advogada
integrante do Escritório
Cassuli Advogados As

t.:::::::=::::=::::=::::==.J saciados,

Com o advento da Lei nQ
11.441/07, que foipublicada
no DiárioOficial daUnião
no dia 05 de janeiro do cor
rente ano, com aplicação
imediata, ocorreram consi

deráveis e significativas
alterações nos procedimen
tos de separações, divórcios
e inventários, os quais po
derão ser realizados pelavia
admínístrativa, ou seja, pela
lavratura diretamente no

cartório de notas, sem a

necessidade de homolo-
,

gação judicial.
'

A referida lei, estabe
leceu a possibilidade de' se
proceder ao inventário e

partilha, à separação e ao

divórcio consensual, por
escritura pública, sendo

que este instrumento re

presentará um título váli
do para as demtiJ formalidades junto ao regristo civil
ou de imóveis, desde que as

partes envolvidas sejam
capazes, concordem com

tal procedimento, e, este
jam assessoradas por um

advogado comum, ou, um
profissional para cada uma
delas.

, Outra novidade da
citada lei, se deve a amplia,
ção do prazo para a abertu
ra do procedimento de in,
ventário e partilha, que de
30 (trinta) dias, a contarda

abertura da sucessão (fale,
cimento), passou para 60

(sessenta) dias.
Ressaltando que quanto

à separação e o divórcio,
prevê a lei que, tais prece
dimentos poderão se reali
zados via administrativa,
desde que as partes sejam
capazes, estejam de comu
m acordo, e, não envolva
interesses de filhos meno
res ou incapazes do casal.

O que tal legislação
busca é a celeridade e

economia processual, e

conseqüentemente, o

desafogamento do Poder
Judiciário. Assim, ganha a

sociedade como um todo.
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• DOS BLOGS

li4iWW.ij Rodrigues
O PT sem

candidato?
o presidente nacional do PT,
deputado Picardo Berzoini
(SP), disse da maneira mais
aberta possível que o seu

partido pode não ter
candidato próprio para
suceder Lula em 2010. A

Constnutçãe só permite uma

reeleição consecutiva. O
nome que ronda as mentes

petistas fora do partido é o

de Ciro Gomes -que já foi
ministro de Lula (Integração
Nacional) e hoje é deputada
federal eleito pelo PSB do
Ceará. A hipótese é a de Ciro
chegàr ao primeiro trimestre
de 2010 pontuando acima de
30% nas pesquisas, contra
apenas cerca de 10% dos
petistas mais vistosos -

como Marta Suplicy ou'

Jaques Wagner, governador
da Bahia. Nesse cenário, a

pressão será brutal por parte
de Lula e de alguns petístas
para que o partido não tenha
candidato e siga com Ciro
Gomes para a disputa pelo
Planalto.

4]www.UOI.com.brlfernandOrOdrlgUeS

IlijtJde Souza

OAB contra a

pensão de leca
o presidente da OAB,
Roberto Busato, decidiu
recorrer ao STF contra a

pensão vitalícia concecida ao

ex-governador de Mato
Grosso do Sul, Zeca do PT. A

ação será protocolada até o

final da semana. O benefício
afronta a Constituição. A
mamata foi aprovada na

última sessão do ano de
2006 da Assembléia
Legislativa sul-mato
grossense. O companheiro
Zeca foi brindado com uma

pensão mensal de R$ 22,1.
Se o Supremo não der um
basta, o ex-governador
desfrutará do acinte até o dia
de sua morte. A ação pode'
produztr um notável efeito
dominó. A pensão a ex

governadores é paga em pelo
menos 17 das 27 unidades

,
da federação. Entre ex

chefes de executivos I
estaduais e viúvas, há 103
beliscando pensões. Custa
aos cofres públicos cerca de
R$ 1,5 milhão por mês.

4J Joslas@uol,com,br

,. DO LEITOR

De Fome Zero a algo
mais no jogo das urnas

Alimentados, milhões
partem agora em busca de
melhoria no cardápio. Como
sabemos, tudo ria vida obe
dece a uma certa ordem
natural. O homem sempre
quermais do que tem e, certa

mente, os beneficiários do

programa Fome Zero, come
çarão a pedir algo mais sofis
ticado. Com certeza, enqua
nto algunsmilhões entraram
no projeto, iniciando com o

cardápio simples, normal,
outros, que já passaram desse
estágio, e irão querer umamis
tura mais substanciosa, uma
caminha, por exemplo.A vi

da é sempre assim. Se alguém

anda de avião pela primeira
vez, mesmo enfrentando as

,

agruras de um apagão e um

lanchepífio, com certeza não

vaimais quererandar a cavalo
ou de carro velho. Mas o pro
jeto Fome Zero deu certo e

seus frutos já foram colhidos:
as eleições passadas atestam e

dão conta de seu resultado

maciço e positivo.Omais im

portante, para o humano: a

comida é substancial e im

prescindível: com fome nin
guém trabalha, ninguém,
pensa. Em um primeiro está-
'gio,umasimplesmelhora,um
poucomais de tempero no fei

jão e as homenagens e benes-

Governo sem

ministério
Quem sonhava com

ministério novo no final de

janeiro pode ter de esperar 1 G

o Carnaval chegar. Aliados b;�
do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ainda não
foram chamados para tratarJ_G'
das nomeações do primeiro If

'

,
escalão. Apostam que o

petista vai mesmo esperar ar'r
eleição para as c' J r

presidências da Câmara e
:3 J

(

do Senado antes de montar�'),;
sua próxima equipe. Lula
deve confirmàr, no final
desse mês, aqueles
ministros de sua cota

pessoal que já sabem que
ficam no segundo rnandato.e
Gente como Dilma Roussefu
(Casa Civil), Luiz Dulci ,�' ,

(Seeretaria Geral) e Patr�§ d
Ananias (Desenvolvimento j

Social). Além da turma da :...

economia,Guido Mantega �
(Fazenda), Paulo Bernardo ':
(Planejamento) e Henrique

:1

Meirelles (Banco Central).
)

Ministros políticos ficariam )

para depois do Carnaval.

4]valdo@folhasp,com,br

• francisco Antonio Feijó
Presidente da CNPL -

Confederação Nacional das
Profissões Liberais

m:'
ses a quem o proporcionou,

5"
Em um segundomomento, 0.J

11' r

alimentado, já saciado, v�i'
querer �ais. Aqui, resideril!':

"IC(
duas grandes e importantes

�' .. ;1.8
questoes: a pnmerra, ate

quando os beneficiários do '�

Programa Fome Zero vão ��l
contentar com o que lh!rll
dado para manter a fidelída
de nas umas? A segunda, s�
rá que eles vão admitir qú�1.:)
alguém venha' a representai" i
aquele que os alimentoiêai
quando efetivamente tíveraimi
fome, ou vão exigir de um nOY'1

vo alimentador, comidamaj§ll;
sofisticada? Isto somente Fb?
tempo dirá. IT U

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-malJ)8,J
redação@jornalcorrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), 9J r;�

I�b
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'41'elo andar da carru-
<. L' M

.

'I) agem, o prereito oactr

Bertoldi deve entrar em

seu terceiro ano de go',
v vemo com a base de apo
io na Câmara reestrutu

rada. Mas é preciso que
as peças do tabuleiro de

:J xadrez sej am movidas
com precisão. Vereador
Ronaldo Raulino (PL) em

rI lima secretaria dando
JI lugar ao suplente Ruy
"T l�essmann (PDT).Nome-

MOSAICO

ação do petelista Carlone
Pavanello para a Fespor
te, com a digital do 'gover
nador Luiz Henrique,
(PMDB), abrindo vaga

para o suplente José Osó
rio de Ávila (PFL), que
simpatiza com Bertoldi.
Com o fiel tucano

AdernarWinte, a sazona
lidade de Pedro Garcia

(PMDB) e o instável

Jaime Negherbon (sem
partido) teria maioria.

Da série mato viçoso,
Na lista, depois daBarra do Rio Cerro e Centenário,

entra o VilaNova• .o·capim cresce de talmaneira nas

rUas e calçadas no diretor de trânsito, $érgio
lIa, �or .

.

de julho, Pr1n
'rro, adrtiit¢ ia. causador de a e

trânsito. Quemmora no bairro aponta que o nJJ.mero
. de acidentes aumentou a olhos vistos depois de

mudanças no sentido de algumas ruas. Alegam que
isso aumentou da velocidade. Zapella diz que, ao

contrário, na rua onde mora isso os acidentes
diminuíram depôis.({as ltludanças.

� Revendo prioridades
Prefeito Moacir Bertoldi e seu secretariado retornam às

GG àhvidades nesta sexta-feira, 19. O restante damaioria dos

�J� servidores voltam no dia 30. Está prevista uma reunião

D com o primeiro escalão para definir as prioridades do ano.
�J Uma delas é a reforma administrativa, a primeira do gênero ...

�£ até' agora as mudanças de comando em secretárias e

[11 fugdaçôes refletiu apenas uma espécie de rodízio, onde
'(, sURosta polivalência dos titulares foi adotada muito mais

pala apaziguar ânimosde partidos aliados que propriamente
p�� faze� amáquinapública andar na velocidade desejada.

p;gora, nunca mais!
.,r:

'0 presidente em exer-

cí&�o, José Alencar, vetou
le-jr que determinava a

instalação de hidrômetro
individual em edifícios
resídenciais e comerciais,
pêrmitindo saber o con,

sumo de água de cada
!J unidade dos prédios.
I':. �Atualmente, os edifícios
;� são equipados com hidrô

etros únicos, que me'

dem o consumo coletivo.

/

Foi informado que não

cabe à União legislar so'
bre o assunto e sim aos

municípios. Para osmuni,
cípios onde o sistema é

gerenciado pelas prefei,.
turas, obviamente a mu

dança não interessa nem

um pouco. Damesma for,
ma onde o sistema é es

tatal. É receita a menos.

Hoje, quem gasta pouco
.

paga pelo não uso:

mosalco@ocorrelodopovo,com,br

Cautela
Sobre o mato verdejante

que toma conta de ruas e

calçadas, no Centro ou em
bairros, vem da prefeitura
informação de que se está

pesquisando algum tipo de
herbicida biológico cuja
aplicação não comprometa
o meio ambiente. Que se

apressem. Logo, logo só

com GPS para localizá-Ias

(as ruas).

Inflação
Do interesse geral: pelas

contas de economistas da
iniciativa privada, a

inflação de 2007 ficará
abaixo do centro da meta,

que é de 4,5%, mas acima

do IPCA de 3,14%
apurado pelo. Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística no ano passado.
Menor inflação anual desde
1998, na casa de 1,65%.

Incentivos
O Governo quer investir

R$ 10 bilhões para que até

2024 o país tenha toda a

I população atendida com

água potável, coleta de lixo
nas cidades, tratamento de

esgotos e construção de
obras na área. No dia 22 o

presidente Lula anuncia

medidas fiscais para os

setores de saneamento e

habitação.

Recuperando a pista
Departamento Estadual

de Infra-estrutura deve
retomar ainda em janeiro
as obras de recuperação
da BR,280, a partir da

ponte do Portal numa ex,

tensão de dois quilôme
tros. Desta vez, segundo
o superintendente regia,
nàl do Deinfra, Luiz Fer,
nando Leal, trata-se de
trabalho de recuperação

da pista e não apenas uma

operação tapa-buracos,
como foi feito anterior,

mente. Aliás, pode-se
chamar a isso de operação
torra'dinheiro -público.
O serviço começá, in,
forma o engenhe ir o ,

depois que forem con,

duídos trabalhos sernel
hantes na região de Ara,

quari.

É candidato
Ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB) botou o bloco na

rua. Até abremão da cabeça
de chapa se o' titular for
Vicente Caropreso (sem
partido). Que, por duas

vezes, disse ter sido traído

pelo eleitor de Jaraguá: na
tentativa de se reeleger
deputado federal e rio

embate como candidato a

prefeito em 2004.

Começam as pesquisas
Com uma antecedência

de 22 meses, já estão nas'

ruas pesquisas eleitorais

para medir o potencial de
votos de nomes já lan;

çados como pré-candi
datas a prefeito de

Jaraguá do Sul. O primei,
ro instituto a inaugura
série é o Bonilha, con,
tratado não se sabe pot

quem. Nomes já nas ruas

são os dos vereadores Ca
rione Pavanello (PFL).e
Ronaldo Raulino (PL),
Carlos Chiodini (PM,
DB), Dieter Janssen
(PP), Dionei Walter da
Silva (PT) e Rosemeire
Vasel (sem partido) Tudo
ainda dependendo de co'

ligações que inevitável
mente serão feitas. O res,

to é só fumaça.

Calmaria 1
Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul não tempre'
visão de sessões extra,

ordinárias ainda neste mês

de janeiro. O projeto mais

importante que deve

aportar no Legislativo
neste início de ano é o da
reforma administrativa.
Deve suscitar questiona
mentos, s said@láapro,
vado.

Calmaria 2
Aliás, embora questiona

mentos freqüentes, o prefeí
toMoacir Bertoldi no geral
não tem do que se queixar
daCâmara.Nemmesmo da

oposição que, não raro, o

ajudou a conser- tar projetos
formulados de forma errada.
De resto, viu aprovado tu,
do aquilo que interessava ao
Executivo por em pratica .

o inédito salário uttico
Até o final do mês de janeiro a comissão formada

peloMinistério da Educação e mais três instituições
terão concluído o levantamento para a definição do
piso salar:üt}'nacional para os intygrantes do

magisté
'

atuam na Eduda � Básica. Fica
estabel

."

mesmo prazo par, .'.. ..'Qsfatores de
.

diferenCiação dos diversos níveis e n:l;odalldades de
ensino para â recebimento dos recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica.
Os recursos para o piso estão garantidos-e serão 60%
dos recursos do Fundeb. A definição de um piso
salarial único no país será'uma experiência inédita.

O CORREIO DO POVO>

DETALHE

Veneno neles!
Ano passado, uma
ação da prefeitura fez
sumir (visualmente)
milhares de ratos que
infestavam áreas

contíguas à linha férrea.
Engordavam no dia a ,

dia com farelo de soja'
esparramado por
vagões da ALL. Está na
hora de mais veneno,

porque os bichos estão
de volta.

\

Vamos fazer?
Muitas das áreas de
lazer localizadas em
bairros estão em

petição de miséria.'
Quase todas como
única opção de
diversão dos

moradores, não
oferecem condições
mínimas de uso. O

negócio é meter a mão
buscando parceiros.
Esperar pela prefeitura

.

é pura perda de tempo.

Paz e amor

Mais eclética que a
Mesa Diretora da
Câmara de Schroeder" ..

impossível: o
presidente é Décio

Piske, do PP; o vice,
Manoel Ednilson

Burgardt, do PT;
Paulino Leoni, primeiro
secretário é do (PFL) e
o segundo secretário,
Urival Weiss, do PSDB.
Tudo pela harmonia
interna.

,

Mudança
Está no Senado projeto
que regulamenta uso

.

de película de proteção
contra raios solares em
vidros de carros. A

proposta altera o
Código de Trânsito
Brasileiro permitindo o

uso desde que o

percentual de luz não
seja inferior a 70% no

pára-brisa e 28% em

vidros laterais.

Rebolando
Secretário da

Administração Antônio
Gavazzoni, comanda
ações para reduzir
custos no orçamento do
Estado. Pressões vêm
de todo lado, incluindo
empresas de

segurança. Uma de
Antônio Sontag
(PSB).Outra da família
Beraer aliada de LHS.

ti

.�
"
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E,SCONDE-ESCONDE: MISTÉRIO RONDA VIAGEM DE BERTOLDI A BRASíLIA
PP'defende Janssen eO
faz criticas a PasoldPrefeitura não tem. informações

sobre -a agenda na capital federal� /

é
' .

�efeita e chefe de

�abinete �ataram
f assunto como
�gredo de Estado
�

_ prefeito Moacir Bertoldi

WL) participa hoje apartir das

�1 horas, em Brasília, de
�.lContro de prefeitos com o
�.. .

-,

trresldente Lula (PT).A tarde,
��

t�m reunião noMinistério do

�anejamento, onde pretende
r .'

. r

�nsegulf os recursos

�ecessários para a implantação
�o Projeto Transjaraguá.
Í-companhaBertoldi à capital
,�deral o�residente da Fujama
!iFundaçao. Jaraguaense de

, f?1eio Ambiente), Carlos

�lberto Dias, também vice

presidente da Defesa Civil.
f .'

� A informação de que

�ertoldi estava em Brasília foi

�ada pela prefeita em

!�ercício, Rosemeire Vasel

�em partido), mas não soube
�formar omotivo da viagem.

"" tPuem tem as informações é

. :j",Dia.s", disse. O chefe de
�

,fabinete, Celso Piermann,
fámbém , não . tinha

(hlormações precisas. Limitou
�'a dizer que Bertoldi recebeu
�nvite de uma secretaria,
qbe não soube' identificar

�
.

qual, para participar de uma

reunião de prefeito com o

presidente Lula.

JARAGUÁ DO SUL contar com o apoio destes ao

candidato a deputado estadual Aapontado pelo PP de']araguá1
doSulem 2006", diz um trecho']q
da nota. 02
Emoutraparte, os progress'istasqs

. reclamam do que considera
falta de respeito ao partido e aAdf
seu presidente, classificando aA�
nota como ato de desagravo a

Janssen. Em seguida, "fazem
questão de destacar a valorosa, B
atuação de 'segmentos 91
importantes' dentro do PSDB ;n
e PFL, os quais lutaram 'umay.,
luta inglória' na tentativa de i v
'sensibilizar os insensíveis' para i.rI
o cumprimento do reterindo.j,

. "

comproffilSso .

i'( ,

Por fun, a nota assegura que o;,�
PP "não tratou nem tratará.ç,
externamente de nenhum .,
assunto referente ao pleito de�'2
2008, durill,lte o ano corrente" .. u

, :3\�I

O diretório do PP divulgou
nota oficial rebatendo as

críticas feitas pelo ex-prefeito
lrineu Pasold (PSDB) ao

presidente do partido em

Jaraguá do Sul, vereador
Dieter Janssen.O documento,
assinado pelo secretário

municipal, Alessandro Vargas,
relembra o acordo firmado por
lideranças do Pp, PSDB e PFL,
em 13 de junho de 2004, para
apoiar o candidato do PP à

Assembléia Legislativa dois

anodepois.
"O teor do acordo, cumprido
fielmente pela executiva do
Partido Progressista, consistia
em o PP respaldar a chapa
majoritária do PSDB-PFL na

eleição de 2004, com o

'comprornisso explícito deBertoldi e Dias aproveitaram a viagem a Brasãa para reivindicar, no Ministério do Planejamento, recursos para o Transjaraguá

"À tarde, ele (Bertoldi) tem

audiência com oministro do

Planejamento para tratar do
Transjaraguá", informou.
Quando questionado se a.

aud iência. era· como o

ministro Paulo Bernardo ou

PROJETO MUDANÇASções no site do governo. A

reportagem do O Correio do
mas não obteve retomo.
ENCONTRO - Cerca de 130 ,

Vice-prefeita deve r:J
,

I ._"�

assumir secretaria':)'
PT faz reunião para
definir estratégias

Povo tentou por várias vezes

contado com Bertoldi e com
prefeitos dos partidos da
base aliada se reúnem hoje,
no Palácio do Planalto, às 11

horas, para discutir

propostas e ações do

governo federal no segundo
mandato.

Dias, via celular, sem sucesso.

Deixou recado na caixa postal,
'fi

A vice-prefeita Rosemeir��
Vasel (sem partido) deve,
assumir o Gabinete de

'

.
. ,._' j

Planejamento e Gestão ,nap!
próximas semanas. A pasta foh:
comandada por EdsonCapota].J.I)
até dezembro. ", h

"Ainda estamos discutindo a:
I •

d�

possibilidade, não existe nada,
de concreto", afirmou.;
lembrando a afinidade com 51
área de finanças. Ela deixa o ,fI
cargo de prefeita em exercício

A Executiva do PT de

Jaraguá do Sul se reúne no

final ,90 mês para definir a

pauta do encontro do
diretório, que pretende
realizar em fevereiro. O

presidente Sebastião Camargo
adiantou que as estratégias
políticas estão entre os

assuntos.

Em relação à unidade interna,
disse que terá discussão com

a direção estadual e da região
de Joinville, "no futuro".

com assessores, disse não

saber. "Ligue mais tarde para
o Dias que ele tem as

informações", devolveu,
prometendo repassar depois
o nome do órgão da

administração federal que
fez o convite.

SAíDA
-A reunião abordará os

seguintes temas: a papel dos
.

prefeitos e Prefeitas na nova

'governabil idade J

repu
blicana, o papel dos

municípios ITO Plano de

Aceleração do Crescimento
e a implementação da Carta
de Compromissos.

Segunda-feira, dia 15

RETORNO
Sexta-feira

M�\IVOReunião de prefeitos e audiência
no Ministério do Planejamento

\j REIVINDICAÇÃO
Recursos para o Transjaraguá

: Depois, Pierrnann avisou,

que a assessoria da Presi
dência colocaria as informa-

'j
I
J
-'4

,j
j
J

t
"1

anos. Foram examinados 322 !
cursos em funcionamento. J

A 'primeira edição do�l
OAB Recomenda foi í
divulgada em janeiro de 1
2001. Na ocasião, foram 1
recomendados 52 cursos. A I
segunda, três anos de'p�is, a I '�entidade recomendou 60 :. "

j;

cursos. Já a atual, divulgada!
,na segunda-feira, tem 87 i
cursos' credenciados a i

receber o selo de qualidade.1 .

,

Foram incluídas no I
programa as instituiçôesbem I
avaliadas no Exame I

.

Nacional de Cursos!
(Provão), nas várias edições I
do exame de Ordem e -nas l
análises feitas pela Co�issão !
de Ensino Jurídico doj
Conselho Federal da OAB;,;

.

que leva em conta os]
resultados decorrentes da I

1

dOj
1

na semana que vem.

LIMPEZA GERAL Raulino quer secretaria política OAB recomenda seis
cursos' no Estado'

ARQUIVO/OCP
O vereador Ronaldo Raulino
(PL) disse que está disposto a

assumir uma pasta na

administração municipal de
Jaraguá do Sul, desde que

seja uma secretaria que lhe

agrade, "onde tenha contado
com o público". Ele deve se

reunir com o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), na próxima
segunda-feira para déC,idir se
deixa ou não a Câmara para
tornar-se secretário.

"Depois de vinte e poucos
dias sem falar com o

prefeito, falei ontem

(segunda-feira) com ele por
telefone. Ele (Bertoldi)
pediu para que estudasse a

possibilidade de assumir

uma secretaria e dissesse
qual", contou, revelando
que tem interesse por pastas
onde pode fazerspolítica,
como Obras ou Satde. "As
adrniriistrativass não me

interessam", completou.
\A possibilidade de

Raulino assumir uma

secretaria, na reforma

Na lista dos 87 cursos de
Direito recomendados pelo
Conselho Federal da OAB
(Ordem dos Advogados do

Brasil) em todo o país, que
receberão o selo OAB

. Recomenda, estão seis de
Santa Catarina.

Universidade da Região
de [oinville, Universidaele dó
Extremo Sul Catarinense

(Criciúma), Universidade do
Oeste de Santa Catarina

(Joaçaba), Universidade do
Oeste de Santa Catarina

(São Miguel do Oeste),
Universidade do Planalto.
Catarinense (Lages),
Universidade Federal de
Santa 'Cata�ina .

(Floria
nópolis) e Universidade
Regional de Blumenau.

O selo de qualidade é

emitido pelaOABaos cursos
jurídicos com melhor

desempenho nos últimos

Raulino: "Uma que me agrade"

política prometida pelo
prefeito, é parte das

negociações com a

finalidade de assegurar

apoio ao governo. Em,

princípio, o vereador Terrys
da Silva (PTB) também
estava cotado para integrar
Q secretariado, mas o

partido decidiu mantê-lo
no Legislativo.

Caso Raulino vá para a

Prefeitura, assume a vaga o

segundo suplente da

coligação, Ruy Lessmann

(PDT), diretor da Câmara.

.

L Polícia Rodoviária Federal e equipe de Obras da Prefeitura de
.

I Corupá começaram ontem a retirada de cacos ee vidro das margensf·

.
da BR-280, no trecho queleva à Serra de São Bento do Sul. Os

: restos de garrafas quebradas, deixados no local depois de um

caminhão de bebidas tombar no final da semana pasSada, causaram
, preocupação e revotta nos motoristas que transitam naquela rodovia.

'''série histórica"

desempenho.

::;" �,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DESPESA: FAMíLIA IGNÁCIO TEM DIFICULDADE DE ARCAR COM ENERGIA ELÉTR.ICA E CONSULTAS

Menina de um 1.,8 meses luta para sobreviver
� Anna Júlia nasceu com

problemas cardíacos e

só respira com um

aparelho de oxigênio

Apesar da pouca idade,
a menina Anna Júlia Rieko
Ignácio, de um ano e oito

meses, já tem uma vasta

experiência na luta pela
vida. Ela sofre de

hipertensão pulmonar e

depende de um aparelho de

oxigênio e de uma cânula

presa à traquéia para

respirar. Anna Júlia já teve

três paradas cardíacas e só

se alimenta por meio de
uma sonda, fixada no

\I �e?tômago por meio de uma

abertura na pele.
A mãe da menina, Flávia

Eloá Ignácio, 24 anos,

comenta que a menina

nasceu com dois problemas
cardíacos graves, corrigidos
por meio de cirurgia: dupla
via de saída do ventrículo
dir e ito e comunicação
irltra-ventricular. "A artéria

de sarda do sangue, que
deveria estar do lado

e§querdo do coração estava
rrb lado direito, e isso

prejud ico u o

funcionamento do pulmão
,rJ.:.... '

11\\:..)
c

/ direito", explicou. Segundo
Flávia, o cardiologista
informou que a doença é

genética, mas ela
desconhece que outros

familiares tiveram 'o mesmo
problema, tanto por parte
dela quanto do pai de Anua
[úlia.

Os problemas cardíacos
foram descobertos em uma

consulta médica, quando a

menina tinha dez dias de
vida. Aos três meses de

idade, ela fez uma cirurgia
no coração no Hospital
Pequeno Príncipe em

Curitiba/PR, onde ficou
internada durante um ano.

Por conta dos problemas
cardíacos, a garota ainda
não consegue andar e

depende de leites especiais
para se alimentar. "Os
médicos dizem que ainda é

cedo para saber se ela vai

se curar um dia, pois tudo

depende de como

continuar reagindo" ,

disso, a menina está

recebendo fisioterapia e

acompanhamento
nutricional gratuito de

profissionais que se

sensibilizaram com a

situação. O tratamento

fonoaudiológico está sendo
bancado por um empresário
do município, que não quis
ter o nome revelado.

No entanto, Flávia têm

dificuldade em arcar com

corisu'l tas periódicas ao

pediatra, ao neurologista e

pneumologista. Além disso,
há o gasto com o

concentrador de ar, que
fica ligado 24 horas. A mãe

conti que desde que o

aparelho foi ligado, a conta
de energia elétrica passou
de R$ 60 para R$ 260. "Ela

pode ficar, no máximo, 20
.

minutos por dia sem o

respirador, senão ela pode
morrer asfixiada", disse. Em
caso de falta de energia
elétrica, a cânula é

instalada em um torpedo de
ar cedido pela Secretaria
de Saúde.

Quem quiser ajudar
Anna [úlia pode entrar em
contato com Flávia, pelo
telefone (47) 3370�6134 ou

dirigir-se à Rua Domingos
Rosa, nº 136/ Bairro Ilha da

Figueira (perto do Posto

Behling) .

PIERO RAGAZZI/OCP,

comentou.

As 16 l�tas mensais

necessários dos leites

especiais Nitren Júnior -

que custa R$ 29 a lata de

400 gramas - e Peptamen -

que está R$ 125 a lata de

igual quantidade - estão

sendo doados com o auxílio
da prefeitura e db Moto
Clube Cano Quente. Além

Flávia Ignácio diz que Anna Júlia não pode ficar mais de 20 minutos sem o concentrador de ar

I

FÓl'am pavimentados os 23,2km da se 413 � deJoinvilleaGuaramirim

Um investimento de R$32 g,ilhôes. E o governo de Santa Catarina

produçãoda região.

JARAGUÁDO SUL, 15 DE JANEIRODE2007

EDITAL
Registro de Imóveis daComarca de Jaraguá do SuVSC

,
,

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul / SC, torna público pelo
presente edital, que AUREA CAMPREGHER LUNELLI, CI nº
8.454.679-8-SSP-PR, CPF nº 930.994.879-53 e seu marido

MIGUEL ANGELO LUNELL,l, CI nº 2/R-646.626-SSI-SC, CPF nº

019.584.709-10, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão
Universal de Bens, anterior a vigência da lei 6.515/77, do lar e

comerciante, residentes e domiciliados na Rua Professor '

Garvozo, nº 915, em Guaira-PR; ALESSANDRA PARISI, CI nº
4.456.500-3-SSP-SC, CPF nº 047.409.689-08, brasileira, solteira,
maior, compradora, residente e dorniciliada' na Rua Erwino

Menegotti, nº 691 , nesta cidade, e ANITA CAMPREGHER PARISI,
CI nº 371 ,519-1-SESP-SC, CPF nº 352.396.389-34, brasileira,
viúva, comerciante, residente e domiciliada na Rua Erwino

Menegotti nº 691, nesta cidade, REQUERERAM com base no

artigo 3, inciso II, da Lei nº 6.015/73, com as modificações
introduzã s pela Lei nº 10,931, de 02.08.2004,' a RETIFICAÇÃO
DE ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado nesta

cidade, nas Ruas 703-André Voltolini-Pioneiro e 701-Luiz Sarti
Pioneiro, registrado sob nº R,1 e R.3-6,762, ficha 01/01v, Livro 2-

RG, a ser retificado conforme planta e memorial descritivo

arquivados neste Registro de Imóvies, sendo que, nos termos
dos SS 2º e 3º do mencionado dispositivo legal, FICAM .

NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIIR NOMINADbs
para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dia� (a
contar da presente publicação) : CONFRANTANTES - JOSE
MÓCUA e sua esposa MARLY NEVES MÓCUA, residentes e

domiciliados na Rua Calixto Domingos Borges,' ao lado do nº

709, Bairro Nereu Ramos, fiesta cidade; Se for o caso, a

manifestação deverá ser feita na forma de impugnação
fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (
situado na Avenida Mal. Deodoro da Fonseca nº 1683, centro, na

\ cidade de jaraguá do Sul-SC, expediente das 9:00hs às 12:00hs

e das 14:00hs às 18:00hs), .advertindo-se já que presumir-se-á a

anuência dós confrontantes que não apresentar impugnação
no prazo da notificação,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALERTA: SUL DO BRASIL ESTAVA FORA DA LISTA DE REGiÕES ATINGIDAS ATÉ POUCO TEMPO

I
Saúde pública confirma 15

casos de leishmaniose.cutânea

I
I

Se�astião Rezende Filho confirma oito casos em Corupá e sete em Jaraguá do Sul. Todos os pacientes estão em tratamento e com a doença controlada
I

.

I

Deença é transmitida
pelo mosquito-palha a

I

não tem contaminação
de pessoa para pessoa

i
'.
"',

KEllY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL/CORUPÃ

,ih'

II

Nos últimos meses, pelo
menos 15moradores de Jaraguá
do Sul e Corupá já tiveram a

confirmação de que sofrem de
leíshmaniose cutânea. A

doença, transmitida pelo
"mosquito-palha", provoca
feridas que costumam demorar
até'um ano para cicatrizar.

'Conforme Sebastião.
Rezende Filho, médico da

em decornposição, como folhas.
de bananeiras ..

COMO TRATAR - A

doença , precisa' ter

acompanhamento médico
contínuo para avaliar a

evolução. Depois de

diagnosticada, a leishmaniose
é atacada cominjeções diárias
de remédio específico. Além
.disso, o tratame�to exige

Vale lembrar, segundo o exames, como o
, especialista, que a doençanão eletrqf,ardiograma, em curtos

tem contágio de pessoa para espaços de tempo. Vale
pessoa, sendo necessária à

.'
lembrar que tudo isto é

picada do inseto no local onde, &1recido pelo SUS (Sistema
sem seguida, se forma a ferida. Único de Saúde) de maneira
O "mosquito-palha" é menor gratuita.
do que um pernilongo, voaem � SURGIMENTO - O
saltos e se alimenta demateriais primeiro caso de leishmaniose

Secretaria de Saúde de

Jaraguá do Sul, estas lesões são
reconhecidas pelo fato de
terem as bordas elevadas e o

centro .escavado. Outra

manifestação própria é que
.elas não geram dor, pouca
coceira' e" prurido.rDepois-de

tj..l i$"\. i1 ( I
' .

cicatrizadas, geralmente
destroem os tecidos da boca e

do nariz.

no Brasil foi registrado no ano

de 1913, em um paciente de
Boa Esperança, Mato Grosso.

,

Depois, em 1934, outras 41
pessoasmorreram por causa da
vertente visceral da doença,

, considerada a mais grave, nas

regiões Norte e Nordeste do
País. Até pouco tempo atrás, os
Estados do Sul ". eram
considerados livres porque não
havia nenhuma incidência,

,

conforme informações do
Ministério da Saúde. Para'
Sebastião Rezende Filho, é

provável que omosquito-palha
.ela tenha chego a Santa
Catarina através de caminhões
de transportes provenientes
destas áreas.

Festa Pomerana inicia no prénmc final de semana

II

Começa na próxima sexta
feita, 19; a 24��dição daFesta
I'o�e'r�'na, "';";teaHzada
anualmen-te em Pom�;ode; ,

Entre as novi-clades. trazidas,
pela organização .neste. ano,
estão o Festival Gas

tronômico, servido pelo
Restau:rante Schornstein
todos os dias, e um casamento

à moda antiga programado
para os dias 25, 26 e 27.

;i\ abertura oficial está
mit-cada para às '20 horas, no

P<wilhão Principal. Mas,
arr(es, por volta das 11 horas,

I

II

I
I,

a dupla musical Sandro e

Wilson Circula pelo Centro da
cidade animan-do a

população. Depois, às 15

horas, é a vez da Banda 1 º de
Maio se apresentar na Praça
Jor-ge. Lacerda, também no

Centro. À noite, nas ruas de

Pomerode, está proiflmado
um desfile culturaU partir
das 19 horas.

Logo em seguida, às 20

horas, acontece a solenidade
de abertura e o lançamento '

do cdda Festa Pomerana. Na

Chope vem emmetro na Festa Pomerana que acontece a partir de sexta
""-.
,-

apresentação do grupo
,

folclórico Alpen B�ch e das
bandas Verde Valer- Di
Brands e da Orquestra Os
Montanari. Além dis�o,.
ocorrem" também duas

competições: a de chope em

metro e do melhor lenhador.
Para curtir a festa com

tranqüilidade no camarote,
batizado de Bierstube , é

preciso adquirir as fitas de
acesso vendidas nos caixas

por R$ 5. Já os ingressos têm
preços diferenciados. Nos
sábados eles custam R$ 8 e

nos domingos, nas quartas,
quintas e sextas-feiras são

comprados a R$ 5. Na

segunda e terça-feira, 22 e

23, o público entra de graça,
assim como no aniversário de

Pomerode, comemorado em

21 de janeiro, domingo. Mais
informações estão no site

wwwfestapomerana.com.br,
(KE)

�.

Familiares consternados
o Carnaval começa pelo falecimento do

mais cedo em· São;
Francisc� do Sul. É que 'I' Sr. Victoldo Klowaski,
amanhã, quinta-feira, tem, Agradecem todos os que enviaram
ensaio aberto da Escola de ffl
Samba Unidos de Pautas,' flores e acompanharam o extinto até �

no Centro Histórico, à. a sua última morada: E convioam a ,:�
I

partir das 20 horas. Na "

sexta-feira, 19, aconteceo todos para parícíparem da Missa de I�

lan çame n to oficial .do
". 7,o dia, q'.ue se realizará 6.a Feira! (19/Carnaval e a escolha' da' -

Rainha e do Rei desteano. ::'····>01), às 19:00H. na Igreja Matriz São
A festa está marcada pa'fa , Sebastião _ Centro _

às 21 horas, também' no'
CentroHistórico.

'

CARNAVAL

Escola de Samba
faz ensaio aberto

• PLANTÃO DE POLICIA ��
§:��

------------------------------------�--��
Detido _
Um homem foi preso na madrugada de domingo por furto de bicicleta. ,��
O crime aconteceu na Rua.28 de Agosto, Centro de Guaramirim. O l�ladrão, preso pela polícia logo após o roubo, arrebentou a corrente l.�
quer prendia a bicicleta.

.

�

'�i
"'%�

sem habilitação '\'l>�

Eder Binati Neves foi levado à Delegacia de Polícia, às 18 horas de .�
sábado, por dirigir sem habilitação a motocicleta, placas IlG-7935, e . ��
desobedecer a ordem de parada da polícia. Ele foi abordado no km �
54,7,daBR-280. . �
• FALECIMENTOS �f.�

��
�"'I
à�

Faleceu às 05:15h do dia 16/01, o senhor Harold Junge, com idade de
66 anos.O velório foi realizado na Igreja Apostolo Paulo e o sepultamento
noCernltérlo dê Rio da luz.

.

Faleceu às 05:00h do dia 16/01, a senhora Otília Krauze, com idade
51 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• INOI'CADORES ECONÔMICOS
,

• MOEDAS ESTRANGEIRAS � $ POR REAL

, DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,139 2,140 It

PARALELO 2,250 2.350 11

. TURISMO 2,075 2,235 It

EURD

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 42.624 -0,69%
11 DOW JONES (N, York) 12,564 007%
It MERVAL (B. Aires) 2.068 -072%
It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,647

• CUB janeiro
R$889,54

--------------------------------------..,13
�------------------------------------�J

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO
DE ,DOCUMENTOS

MENEGOTTIINDÚSTRIAS LTDA com CNPJ
.84.431.154/0001-28 comunica o extravio da

NOTA FISCAL nO 065914 de 06/06/2006 conforme
Bolefim de Ocorrência Registro na 00084-2006-
03681 registrado na DPNORTE �. JOINVILLE

�-----------------------------------�{1

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE 7° DIA

t

[>

1 í

r';
��----�--------------------------�

POsmvo - ENERGIA - EXATHUM - SOCIESC/TUPY • ACE

.i

)

Ligue: 3370-4888/9184-9988 com Luciane I Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Roselene

,
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REUNIÃO: POlÍCIA MILITAR E TORCIDAS ORGANIZADAS DISCUTEM SEGURANÇA

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

Torcidas organizadas têm promovidos festivais de violência e agressões pelos estádios do país

"Comando da PM apresentou
propostas de prevenção
Ereentro ocorreu-na

Capital às vésperas
de começar o
Catarinense 2007

MARCELO TOLENTINO
FLORIANÓPOLIS

Algumas das principais
torcidas organizadas do
Estado se reuniram ontem

(16) no Comando Geral da
Polícia Militar, em Florianó

polis. Mas apenas uma

bandeira tremulou no encon
tro: a da paz nos estádios. Foi
a primeira vez que a PM
catarinense reuniu represen
tantes de diferentes torcidas
do futebol estadual para
tratar de segurança..

O comandante-geral da

BUROCRACIA

JEC pega Guarani
desfalcado
O Joinville não pode

contar com' quarto joga- I

dores para a estréia no

Campeonato Catarinense,
amanhã, às 20h30, contra
o Guarani, em Palhoça. A
documentação completa
des laterais Everton e

André, do meia Rodrigo
Tosi e do atacante Clàyson
Rato ainda não chegou ao

clube, que não pôde
inscrevê-los fia Federação
Catarinense de Futebol

(FCF).

Polícia Militar, €oronel
Eliésio Rodrigues, apresentou
algumas propostas de

prevenção e defendeu o

registro das' torcidas

organizadas em cartório.

Citou também a exigência de
alvará expedido por
autoridades como as polícias
militar e civil para a

participação em eventos

esportivos.
"Isso envolve um cadastro

.

rigoroso e até mesmo a

apresentação de ficha

criminal", destacou Rodri

gues', que pediu espírito de
sarmado às torcidas. "Quan
do os torcedores jogam objeto
dentro

i

do camp.o estão

punindo o próprio time. Afi
nal, a equipe vai perder o
,

mando de campo e com isso

APRESENTACÃO

Rafael e Thiago
Reforçam Flu
o Fluminense apresentou

ontem o zagueiro Thiago
Silva e o lateral-direito

Rafael, duas das 16 contra

tações fe itas pelo clube
carioca para a temporada
2007. Thiago Silva, 22 anos,

está retornando ao clube

após fracassar nas

negociações de uma

eventual transferência para
a Europa. Já Rafael, 26 anos,

está voltando ao Brasil após
passar dois anos e meio
atuando peloMessina-ITá.

... perde-se renda", não repetir a atitude que tomou
no ano passado, quando
proibiu a entrada de torcidas

organizadas dentro dos
estádios.A decisão foi tomada
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• LINHA DE FUNDO

Reforço
o Criciúma apresentou na segunda-feira o meia Tiago, 22
anos, que estava rio Amérlca-Rd. O jogador foi formado nas

categorias dé base do Grêmio e já passou pelo futebol

argentino e mexicano. Tiago assinou contrato de um ano

com o Criciúma. Logo depois de realizar exames médicos, o
meia treinou com o grupo que se prepara para a estréia no

Campeonato Catarinense, hoje, às 20h30, contra o Próspera,
no Heriberto Hülse.

Voltou
Depois de passar uma
semana em Belém,
resolvendo pendências
jurídicas com o Paysandu,
o meia Rodrigo Felix se

reapresentou nesta

segunda-feira ao Aval. O

jogador entrou na Justiça
contra o seu antigo clube

por causa de salários
.

atrasados e conseguiu
uma liminar que o libera

para atuar na Ressacada.

Em cima da hora
o Secretário estadual de
Turismo, Esporte e Lazer
do Rio de Janeiro, Eduardo
Paes, anunciou que as

obras do Maracanãzinho
só devem ser concluídas
em junho, a menos de um

mês do início das Jogos.
O local está com 68% da
obra por concluir - a

reforma é orçada em R$
53 milhões.

Grêmio
,

Até o final desta
semana, o argentino
Diego Sebastian Saja
deve ser incorporado a

equipe gremista. O
goleiro de 27 anos

.

atuava pela San Lorenzo
de Almagro desde 2005.
Ainda não há data
definida para a

apresentação do reforço
no Olímpico
Monumental.

:�'\
,��

Metade já
vendida
o amistoso entre Brasil
e Portugal, marcado
para o dia 6 de fevereiro,
em Londres, já agita a

torcida inglesa. Segundo
o site oficial do Arsenal,
proprietário do Emirates

Stadium, palco da

partida, cerca de 30 mil

ingressos já foram
vendidos.

acrescentou.

A PM proibiu alguns tipos
de fogos de artifício e a

comercialização de bebidas
destiladas dentro dos estádios.
O comandante disse ainda que
a revista rigorosanos portões e
omonitoramento pormeio de
câmeras de vigilância vão

continuar. "Cada jogo será

avaliado pelos comandantes

regionais e de batalhão da PM

para escalar o seu pessoal",
, explicou o coronel Rodrigues.
"Essa reunião prova que há um
clima de interesse por parte das
torcidas organizadas para que
o Catarinense 2007 seja um

sucesso", completou.
O presidente da Federação

Catarinense de Futebol,Delfim
Pádua Peixoto Filho, espera

. ;J3>l

Elenco do lnternaclenal=
volta a treinar amanhã Of:,

-= O!J

depois que um adolescente de
17 anos, torcedor do JoinlUe, Os jogadores' do Inter
foimorto com umapedrada na voltam de férias' amanhã e se

saída do Aderbal Ramos da, apresentam no Beira-Rio. Dos
Silva (Ressacada), na Capital, 23 que conquistaramomundial

"Quero que pais, filhos e noJapão, Renan retomoumais
avós possam ver seu time cedo, pais foichamado para ser
preferido com tranqüilidade". o goleiro do Inter B, que estréia
Segundo Peixoto, conhecer a domingo no Campeonato
fundo o torcedor . é Gaúcho.
fundamental. "O trabalho das FabianoEller estánaEuropa
torcidas organizadas é definindo sua possível
maravilhoso, pois a grande transferênciapara oAdéticode
festa é feita por elas. Mas, às Madrid. Já os jovensAlexandre
vezes, dois ou três estragam o Pato e Luiz Adriano defendem
espetáculo. Daí a a SeleçãoBrasileiranadisputa
importância .

do do Sul-Americano Sub-20, no
cadastramento" .

Líder na Superliga
Cimed joga amanhã

Com as duas vitórias em

í São Paulo e com o tropeço'.

do Minas na última rodada, ,

quando perdeu um set para
o Santander Banespa, a

equipe da Cimed assumiu

o topo da tabela da

Superliga Masculina de
Vôlei 06/07. A equipe
treinou ontem na praia de

Jurerê e no Ginásio

Capoeirão. A Cimed joga
amanhã contra o Ingâ/"
Álvares, em Florianópolis.

'í

:rrn.

Paraguai. .: � !
Com 19 jogadores à, '�J

disposição, o técnico Abel"
. Braga chamará três atletas deb J'

grupo B para completar a.:.jt;
delegação que irá a Bento

Gonçalves no sábado, para a�.B:
pré-temporada. Antes da

__

reapresentação, uma delegaçã?
... '"'�

estará emBrasília hoje para.utW""�
encontro com o presidente,
Lula. Em cerimônia no Paláció
do Planalto, o Inter receberá à! (::,íi:

medalha de Homa ao Méritd"q
Esportivo pela conquista dàJ1G
Mundial de Clubes da Fifa. � ,13

.:; .... .J

Brasil mantém a

lide ança no Sub-20'
O Brqsil empatou com o

Paraguai por 1 a 1, na segunda
feira, empartida válidapeloSul
Americana 9ub-20. Com o

resultado, a Seleção assegurou a
liderança do Grupo A, e se

manteve invictana competição.
Os paraguaios abriram o

placar ao 18minutos do segun
do tempo, com Cáceres. Mas

depois de quase 20min de para
lisação, devido a. interrupção
do fornecimento de energia no
estádio, o Brasil empatou com
Edgar, aos 44minutos.

, '.) .:l

"úl
; ...:1

Cáceres fez o 10 gol da partida
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Entraves burocráticos

impediram cinco

jogadores de

disputarem partida

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

, A Federação
Catarinense de Futebol

divulgou, na noite de

ontem, a relação dos atletas
do Juventus em condições
de participar. do

Campeonato Catarinense,
'que começa hoje. Às
20h30, o Tricolor vai

enfrentar o Avaí no Estádio
da Ressacada, em

Florianópolis. O técnico

Itamar Schulle vai definir
somente hoje o time titular.

Por enquanto, a equipe
conta com 17 jogadores. O
meio-campo Ferreira sofreu
uma contusão na coxa há
três dias e não poderá
participar da disputa. O
também meio-campo
Medina não teve

autorização do Conselho
Tutelar para jogar à noite,
por ser menor de idade.

Outros cinco atletas
tiveram problemas na

documentação e só

poderão participar do

campeonato a partir do

próximo jogo, de acordo
com a diretoria do clube.
São o centro-avante

Rodrigo Lopes, o ala Igor
Duarte, o meio - campo
Mazinho e os zagueiros
Cassel e Itamar Borges
Júnior. Rodrigo Lopes
jogava na Noruega, Igor no
Chapecoense, Mazinho no
Marcílio Dias, Cassel no
São José; e Itamar no

Vitória/BA. O Moleque
Travesso vai enfrentar o

Chapecoense no Estádio
João Marcatto, às 16 horas.

A afirmativa de alguns
atletas diante das propostas
de outros clubes tornou o

elenco do Moleque Travesso
bem diferente daquele que

conquistou o terceiro lugar
no Estadual de 2006. Os
únicos que permanecem são

o volante Fábio Lopes e o

lateral Pereira.
"Temos um time

formado atletas jovens -

com idade média de 22

esporte@ocorreiodopovo.com.br

anos - e apostamos na garra
e na vontade de vencer

desses jogadores para fazer
um bom campeonato",
comentou Schulle, que se

mostra empolgado com a
'

nova equipe. Na visão do

técnico, os \ maiores

adversários do Tricolor são
o Figueirense, Avaí,
Criciúma, Joinville e

Atlético de Ibirama - por
causa do bom elenco e do
bom desempenho apresen
tado nos campeonatos.

Elenco
José Pereira da Silva

JoãoHenrique SOllza
Diego Giaretta
Jaciel Segala

ala

meio-campo
zagueiro
goleiro

CAMPEONATO CATARINENSE: TÉCNICO ITAMAR SCHULLE DEFINE HOJE TIME TITULAR

Moleque Travesso enfrentaAvaíhoje emFlorianópolis

Diego M. do Amaral volante

ILeandr,odosS;PranIlQ ., atat3nte
Luis Alberto de S. Brito meio-campo
,Jeferson,Tomaselli meio-campo
Diego do N. Godoi ala

LucianoSobrosa zagueiro
.

José Fábio Lopes ' volante

IVII�Jldré de Almeida
AlexAlbertMateus

Vanderlei Hofstatter

Jean Batista Pereira
,

DaAilo Meira'Santos .

Ricardo Andrade Alves meio-campo

<'

QÍ,sabe qual é
ista mais consultada!
,�,

\

,"

Tr£ L E F 6 N I C A S

';',

Anuncie 0800 726 1919
www.guiafacilnet.com.br

\

PIERO RAGAZZIjOCP

,�,

Diretor do Juventus,Alcir Pradi, e o presidente Lio Tironi apresentaram lista dos aprovados

I",.,

I

J
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

MINISTRO -DIVULGA BALANÇO
SOBRE OS INVESTIMENTOS EM

HABITAÇÃO NO ANO PASSADO,
QUE AUMENTARAM 53% • 83

CANDIDATOS À ELEiÇÃO DE
RIO NEGRINHO VÃO SER
INDICADOS EM FEVEREIRO ill 82

cadel1lob@ocurreiodolloOVO.i:QI1l,br

1�j �
-

POTENCIAL: FORÇA REPRESENTA O MAIOR CONTINGENTE JÁ EMPREGADO PELAS TROPAS FEDERAIS

Sérgio Cabral é apresentado a tropas federais
Governo fluminense
vai coordenar as

ações da Força
Nacional de

Segurança, integrada
por 500 homens

BRASíLIA

»1, & O secretário nacional de
,

Segurança Pública, Luiz

Fernando Corrêa, disse que
a coordenação das ações da

Força Nacional de Segu
rança ficará a cargo do go-
vemo do Estado do Rio de

Janeiro, apesar de aunidade
ser subordinada ao Minis

tério da Justiça. Ontem, os
500 homens da Força foram
apresentados ao governador
do Rio, Sérgio Cabral.

"É um plano do Estado

do Rio de Janeiro. A nossa

parte é cooperar e articular

o apoio das outras unidades
da federação. Esse efetivo
não é uma tropa federal,
mas uma tropa federativa, o
que é diferente. As 26 ou

tras unidades da federação
disponibilizaram efetivos

que estão sendo encami

nhados para oRio de Janei
ro, de acordo com o plano
que estará sendo coorde
nado pelo governo do Es
tado".

Uma reunião da Subse
cretaria Operacional de Se

gurança do Estado com re

presentantes da ForçaNaci
onal e polícias Federal, Ro
doviária, Militar e Civil
aconteceu ontem à I tarde

para definir os últimos deta-

lhes.
Essas forças devem atuar

de forma integrada em 19

pontos de divisa no Estado,
para combater o tráfico de

drogas e de armas, na cha
mada Operação Divisa In

tegrada.
Segundo o secretá-rio

estadual de Segurança, José
Mariano Beltrame, a data
de início da operação não

pode ser divulgada, mas na

última segunda-feira, ele
havia dito que as ações
começariam ainda nesta

semana.

O comandante da Força
Nacional, coronel Aurélio

Ferreira, disse que é prová
vel que os 500 soldados já
estejam patrulhando as

divisas do Estado amanhã.

�
Governadores e prefeitos vão ter foro consultivo

BRASíLIA

Governadores e prefeitos
vão se reunir, pela primeira vez,
para discutir assuntos refe
rentes ao Mercosul (Mercado
Comum do Sul). Amanhã, no
Hotel Intercontinental, no Rio
de Janeiro, será instalado o Foro
Consultivo de Governadores e

.

Prefeitos do Mercosul, em

evento paralelo à Cúpula de
.Chefes de Estado do bloco. o
presidenteLula e oministro das
Relações Institucionais, Tarso

Genro, deverão participar da

solenidade de abertura.
A informação foi dada

ontem, no Palácio do Planalto,
pelo subchefe de Assuntos

Federativos da Secretaria de

Relações Institucionais da Pre
sidência da República, Vicente
Trevas, que será o coordenador

brasileirono Fo�oConsultivo.
O Foro Consultivo foi cria

do em 2004, mas somente ago-
-

ra será instalado. O conselho

terá o papel de "dinamizar e

renovar a agenda política do

Mercosul, assim como de apro
fundar e pactuar os atores insti

tucionais", incluindo a socie

dade civil. Os chefes dos execu-

Elza Fiuza/AB,

Vicente Trevas será o

coordenador brasileiro no Foro

Consultivo do Mercosul

tivos estaduais e municipais
debaterão agendas de desen-

I
. ,)

dvo vimento, mtegran o os

temas de interesse comuns nas

regiões de fronteira que cobrem
os países dobloco.

Dois comitês vão compor o
foro. O Brasil indicou nove

governadores (Binho Marques,
do Acre; Eduardo Braga, do

Amazonas; [aqueswagner, da
Bahia; Eduardo Campos, de

Pernam-buco; Paulo Hartung,
do Espírito Santo.. Sérgio
Cabral, do Rio de Janeiro;
BlairoMa-ggi, deMatoGrosso;
Roberto Requião, do Paraná; e
Yeda Crusius, do Rio Grande
doSul), alémde representantes
para o conselho municipal,
formado por prefeitos e presi
dentes de associações nacio

nais demunicípios,

"
"É importante que a população dos cinco países sinta que
a integração não é só um movimento geopolítico, de
grandes investimentos, mas que ela também terá ganhos
em sua vida cotidianá".

Vicente Trevas
Subchefe de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações
Institucionais da Presidência da República

,

Os 500 homens foram enviados ao Hlo para patrulhar 19 pontos de divisa do Estado
; -

...

;.. ,

'" ,�.

Ti,roteio deixa' INSS monilora e-mail
três �ortos e pode punir servidores
no RIO
RIO DE JANEIRO BRASíLIA e o destinatário � e enca�

minhar ao Oficial de Segu-:
rança da Informação do
INSS.
A chefia imedjata do

emissor da mensagem, após
conhecimento dos indícios
dos procedimentos' inde
vidos, enviará a doeu

mentação à Comissão de
Ética do INSS. O servidor

poderá responder ação
administrativa por utili

zação indevida dos meios

eletrônicos disponibiliza
dos pela Previdência So
cial.

O remetente poderá
proteger a mensagem, des
de que ela seja conside
rada sigilosa, conforme o

Decreto 4.553/02, que dis

põe sobre dados sigilosos na
administração pública.

Segundo o decreto, são

consideradas sigilosas as

informações que possam
acarretar risco à segurança
da sociedade e do Estado.

'

Três supostos cnrmnosos

morreram, e três veículos fo
ram incendiados ontem após
um confronto entre policiais e

,
criminosos no Morro daMan

gueira, zona norte do Rio de

Janeiro.
A Polícia Militar disse que

dois ônibus e um carro foram

queimados nas imediações da
favela por moradores da co

munidade, em protesto contra
uma operação policial que dei
xou três mortos e dois feridos.
Os moradores alegam que as

vítimas não teriam ligação,
com o tráfico de drogas. A po
lícia garante que entre os mo

radores que incendiaram os

ônibus e o carro de passeio es

tariam traficantes de droga.
O incidente ocorreu no

momento em que a segurança
está sendo reforçada para coi
bir a ação de criminosos, de-

,
pois da onda de ataques con

tra alvos policiais e civis, defla
grada na última semana.

O INSS (Instituto Na�

cional do Seguro Social)
publicou ontem uma reso

lução no Diário Oficial da '

União que prevê pena
lidades para o "uso inde
vido do correio eletrônico"
da Previdência Social pelos

,
seus servidores. As men

sagens ão "rnonitora

das", o que, segundo a reso

lução, "não implica vio

lação de correspondên-cia".
A resolução entra em vigor
em30dias.

Para o INSS, as men

sagens ,transportadas e�

mail são, em regra, públicas
"em razão do princípio da

publicidade e da própria
natureza do serviço públi
co". Caso a administração
do correio eletrônico veri

fique que o conteúdo da

mensagem não é insti

tucional, deverá copiá-lá �

, identificando o remetente
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DISPUTA MUNICIPAL

SANTA CATARINA
, \ O CORREIO DO PO'£.<li

THE divulga regras para
eleições de Rio Negrinho
Novo pleito elegerá
prefeito que vai
substituir o titular,
que foi cassado

RIO NEGRINHO

O TRE-SC (Tribunal
Regional Eleitoral de Santa
Catarina) editou, segunda
feira, uma resolução
determinando as novas

regras para a eleição do novo
prefeito de Rio Negrinho, no
Planalto Norte.
Almir José Kalbusch,

eleito etn 2004, renunciou
ao cargo em outubro de

2005, após sofrer processo
de cassação por ter feito

propaganda institucional
fora do prazo estipulado por '

lei. O vice-prefeito Abel

Schroeder assumiu o cargo
em seu lugar,

As novas regras determi
nam que os candidatos

Almir Kalbusch renunciou ao cargo em outubro de 2005, após ser cassado

deverão ser escolhidos nos

dias 10 e 11 de fevereiro,
podendo fazer o registro de

candidatura do dia 12 ao

dia 19 do mesmo mês. A

partir. do dia. 14 a

propaganda, eleitoral passa
a ser permitida. A propa

ganda eleitoral gratuita no
,

rádio e televisão começará

no dia 23 de fevereiro.
I De testo, as eleições,

que acontecem dia 11 de

março, funcionarão da
mesma forma que as demais
.realizadas pelo TRE-SC. A
yotação será eletrônica e

todos os procedimentos
serão iguais aos demais

'.
pleitos.

Iluminação' acumutapretuízos
FLORIANÓPOLIS

,

. O furto de aproximada
mente 30,6 mil metros de

cabos, transformadores,
painéis, postes, tampas de
alumínio e a destruição de

lâmpadas e luminárias com
b

. I,
raçoscausaram um prejin-
ia à iluminação pública da
cidade de R$ 432,5 mil em
2006 em Porto Alegre. Os
dados são da Secretaria

Municipal de Obras e

Viação. Em 2004, o prejuízo
, I

foi de R$ 300 mil; em 2005' combate ao vandalísmo na

.
chegou a R$ 450 mil. i lum inaçâo pública, o

Ao lembrar o cre s- ccnvêrrio de co-

cimento significative d�s responsabilidade assinado
ocorrências en.tre 2004 e C\ entre a prefeitura e a

2005, o titular da pasta, associação dos moradores
Maurício Dziedricki, desta- do Jardim Leopoldina 2, em
.ca que ações adotadas pela maio, além de uma maior

secretaria em parceira com aproximação da secretaria

outras esferas de governo e com a Guarda Municipal"
a sociedade conseguiram Brigada Militar e Polícia
reduzir o índice de Civil, pará garantir maiot
vandalismo no ano passado. controle e preve-nção de

Entre essas medidas, danos à iluminação pública
estão a campanha de da cidade.

Salva-vidas da Brava se queixam
ITAJAí

Enquanto salva-vidas
civis do Sul de Santa
Catarina chegaram ontem ao

sexto.dia seguido de greve,

colegas da praia Brava, em
Itajaí, reclamam da falta de

condição de trabalho.
O posto dos salva-vidas

na Brava foi queimado por
vândalos no ano passado e'

substituído por uI11a barraca
de lona e bambus construída

pelos próprios bombeiros.
Sem infra-estrutura, a

1
barraca fica ao nível do.mar
e prejudica o trabalho de.
vigilância. ''A gente não tem

\

visibilidade nenhuma",
afirmou o bóm�'7iro civil

Çleiton de OlivelYa. "Aqui é
salve-se quem puder", disse
o turista Marcelo Furlan.

O comando do Corpo de
Bombeiros na região
declarou que busca parceria
com a iniciativa privada para
construir um novo posto na

praia. No Sul de Santa
Catarina, a greve dos
bombeiros civis entrou
ontem no sexto dia. Eles

protestam contra e corte de
50% na escala de trabalho e,

em conseqüência, no salário.
Parte dos salva-vidas desistiu
do ymprego e devolveu o

uniforme para a corporação,
enquanto outros resolveram,
voltar ao trabalho.

Na manhã de ontem,

nenhum salva-vida civil foi
visto na Praia da Vila, em

Imbituba.

• PELO
'Festa do Sul,
na posse de
Moreira na

.Celes�

Ocupação de
Cargos resultam
de camapanha

A concorrida posse do ex-governador Eduardo Moreira na.-:�
presidência da Celesc coloca em evidência a generosa ocupaçã�:�
de cargos pelo Sul do Estado no segundo govemo de Luiz '

Henrique. O dom�nio no primeir� escalão guarda simetria com ��:
desempenho eleitoral dos representantes da região. ResultadRo
da prática informal em favor do voto distrital. Há 16 anos, a)

região faz campanha pelo voto útil em candidatos regionai�"
Nesta última eleição, por onentação do TRE, o movimento evit���
o slogan mas manteve o conteúdo: reuniu candidatos ao govemoj

- ao Senado e a deputado federal e estadual para corrororneíê- 1

los com a pauta regional. Representantes de 80 entidad�:,
classistas, então, orientaarn o eleitor a escolher candidatofpJ I

que pudessem defender os interesses do Sul do Estado. EI1lITj

relação ao Palácio Barriqa Verde" o resultado não poderia seF;.
melhor: fizeram 25% das cadeiras. A partir de fevereiro, portantqí:
serão 10 deputados estaduais do Sul, incluindo o presidente da
Alesc,'JulióGarcia. Para a Câmara dos Deputados, ao inversQc'
o Sul perdeu os mandatos de Jorge Boeira (PT) e LeodegalU
Tíscos« (PP), mas o presideme da Associação Comercial eT
Industnal de Cnciúma, Edilando de Moraes, conse§uiu as�egur�� ,

com o governador' Luiz Henrique que o suplente Acéli{il� :
Casagrande assuma a vaga de Mauro Mariani em Brasília.

CHANCELA partidária Todas as nomeações para o g'overno O

serão submetidas à chancela do Conselho Político, formado n

.pelos presldentes das siglas aliadas: Moreira conversou onte�
com Raimundo Colombo e Dalírio Beber e esta exigência ser�)
submetida a Luiz Henrique. Inclusive as-das centrais, porcueo
até agora foram feitas apenas algumas designações. Á

")
,

I·' !

OESTE DE ACORDO com Herneus de Nadal, o Oeste vai 2 �
"

concentrar seus esforços de ocupação de espaços nas SORS:� I

"Nós acreditamos nas nossa própria decisão de � ;
descentralizar", afirma. O nome do deputado mais votado é t) i

sempre citado quando questionada a representação oestina rfo:
primeiro escalão. Ele foi convidado para a Casa Civil, mas ):
preferiu manter a atuação na Alesc, já que é o único deputad� i
do PMOB no Extremo-Oeste.

"I :
i) :
l'l' :

I
1

I

CONCORRÊNCIA Em reação à opção da Prefeitura de :
!,,'I

Florianópolis de operar a conta-salário com o Bradeseo, o . -:
I

Banco do Brasil batalha. para fidelizar a clientela. Tem .L I

I

esclarecido por telefone os servidores municipais que, com as:

noyas regras do Conselho Monetário Nacional, a transferêncfâ ;
do depósito mensal para o banco escolhido tem de ser feita J:
sem custos e imediatamente. "I t
- - - - - - - - - - - - - - - - - -,��

. .

( ,,: 1
illPMDB

. Eduardo Moreira só vai assumir a presidência do PMDB enu !
marco ou abril. Durante o próximo mês, ele mergulha no )j:

� , 1
estudo da nova realidade da Celesc, agora com ações na I
Bolsa de Valores e conselho de gestão, atendendo ao marco. :

regulatório da Anatel. Até lá, segue Adélcio Machado e o J i
'figurino "Casildo com doutorado". O advogado secretário di i
sigla durante 1 O anos, enquanto Maldaner era presidente, e :
tem 'cultivado o mesmo estilo conciliador.

.

, I ';)1:
,

, ,

I

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE MARLI VICARI/CRICIÚMA E S'
PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS. J
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� CINEMA
.
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,

JAAAGUA DO SUL
CíNE SHOPPING 1

G9ande truque
(f4h, 16h30, 19h, 21 h30 - Todos

os;:dias)
Ci�E SHOPPING 2
Por água abaixo

�(14h20, 16h, 17h40 - Todos os

di�s)
py'lse
(1]h20, 21 h - Todos os dias)
c'll\JE SHOPPING 3

! 007 Cassino Royall!
[. (1?h20, 21 h - Todos os dias)

_

O ,Cavalheiró Didi e a Princesa
.

Lili(14h40, 16h30 - Todos os dias)
,

JOIMVILLE
Gine Cidade 1

Uma noite no museu

(�4h30, 16h45, 19h, 21 h20 -

To.dos os dias)
dhe Cidade 2 .

007 Cassino Royale
(21 h - Todos os dias)
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(f,7h20, 19h10 - Todos os dias}
. xtxa Gêmeas
(Mh, 15h40 - Todos os dias)
Dine Mueller 1
Uma noite no museu

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
- Todos os dias)

.

Cine M.ueller 2
007 Cassino Royale'
(21 h15 - Todos os dias)
Eragon
(16h15, 19h - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(14h15 - Todos os dias)
Gine Mueller 3 .

Q Amor não tira férias

(14h, 16h40, 19h15, 21 h50 -

Todos os dias)
BLUMENAU
Cine Neumarkt 1
Uma noite no museu

(�3h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10
-: Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu

(14h, 16h1 Ó, 19h, 21 h1 O - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3

. � O amor não tira férias

(16h40, 19h15, 21 h50 - Todos os

dias)
ro mar não está para peixe (dub)
(�4h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Adrenalina
(15h40, 22h - Todos os dias)
Eragon (13h40, 17h30, 19h40-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
007 Ca!isino Royale
(18h40, 21 h30 - Todos os dias) .

(P,or água abaixo (dub)
(14h20, 16h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Mais estranho que a ficção
(14h10, 16h30, 19h20, 211h40 -

Todos os dias)

� SERViÇO
'-'f

r.ós-graduação
Continuam abertas as

inscrições para MBA' em
- Gestão empre-sarial. As aulas
iniciam no final. do mês de

I março. Informações pelo
telefone(47) 3275-7059.

Curso de Extensão
O curso de Extensão em

Desenvolvimento do
Profissional de Compra está
com inscrições abertas. O

-

valor varia de R$ 390 a R$
350. Outras informações no

Cejas.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

-. SAIU NO O COR,REIO HÁ 20 ANOS
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_. ANIVERSÁRIOS

'. (

. _ O DIA DE HOJE

APAE traça as metas,
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul (APAE) fez um

balanço sobre o ano de 1986 e mostrou as metas para 87 em reportagem do O
Correio do Povo publicada na primeira semana de janeiro. O aumento de mensalidade

· 'como forma de melhorar e 'ampliar 'as instalações da instituição foi informado. A

AssociaçãO também previu para o ano de 87 o início da construção de um prédio onde

funcionaria o setortécnico administrativo; a aquisição de dois veículos e o aumento da

· capacidade de atendimento. E.m 86, mais de 80 deficientes procuraram e receberam

auxílio daihstituição ..
.

Outra metapara 87.é trabalhar a prevenção da deficiência. Campanhas já estavam
·

sendo planejadas pelas funcionárias naquela época e visavam principalmente, a

população carente da cidade.

'.,

._ O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Flagra de vandalismo pela.cidade é o que mostra o clio de Manoel de

Almeida.

LE'IA O MUNDO
. Se o seu mundo)o mundo do
entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

Ele traz tudo sobre culturá local, TV
e mundo artístico, ou seja, o mundo

que interessa a você.

LORIANÓPÓLlS

O CORREIO DO POVO Todo mundo lê

_ PREVISÃO DO TEMPO
Sol e temperatura em elevação.
A presença de uma massa de ar seco

garante mais um dia com tempo firme no

Estado. Hoje, 'o sol aparece cedo e logo
espanta o friozinho da madrugada. O

tempo ensolarado provoca calor à tarde.

Apenas-a faixa leste fica com maior

quantidade de nuvens geradas pelos
ventos úmidos do mar, mas o dia segue
sem chuva.'

� Jaraguá do Sul e Região

àUINTA dMíN: 20° C "" ,

MÁX: 28° C
Sol.com muitas nuvens.

Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

HOJE 6MíN: 20° C .

MÁX: 28° C
Sol com nuvens.

� Fases da lua

����.10'C"
.

������c "
MAx: 32° C MÁX: 33° C
Sol com algumas nuvens.

Chove rápida durante o dia
e à noite

Sol e aumento de nuvens de

manhã. Pancadas de chuva à
tarde.

CHEIA MINGUANTE NOVA

12/124/12 20/12 27/12

CRESCENTE � Legendas

t}(�Ç[)ÜQ_
Ensolarado Parcialmente Nuhlado Instável Chuvoso Irovoada

nubiado
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Parece que o futebol não foi o principal
motivo que levou o astro David Beckham
a assinar contrato
com o Los

Angeles Galaxy. O

glamour de
Hollywood, é

segundo o

estilista

Giorgio
Armini, a
verdadeira

inspiração.

As grandes marcas mundiais
bem perto você.

-".�-"
�
s,"'�,,�,�

Ellen's
cosmetic" e perfumaria

Shoppmg Breithaupt � 10 PISO

3371 1590 - ellens@ellens com br

-lrnpossível passar pela Scar neste dias de Femusc e 1

não se encantar com a música que invade os 3

corredores. A rotina vivida pelos mais de 900 alunos,
professores e maestros mudou o local e promete
deixar boas lembranças.

-

"Desserts Musicales" -

Shopping Breithaupt
Concertos na Praça
"Série Jovens Solistas"
Pequeno Teatro,.$

(.E

"Musicalmente Fala
Grande Auditório: S

Tema: A Globalização na Música.

na sala ao lado, o mineiro'
Hélcio Vaz,. 23, trata com

carinho o piano, instrumen
to que faz parte da sua vicfa

o

desde quando tinha apenas
7 anos. Alojado em uma

escola do município, o jo
vem formado em música

pela Universidade de Minas
Gerais sonha em ser mestre

de regência. O Femusc vai

até o dia 24, sob direção
artística do maestro Alex
Klein, ganhador do Gra

mmyde2002.

Mais
de 900 alu

nos, vindos de
todos os can-

I

tos do país e também do
exterior, participam dos
cursos do Festival de Música
de Santa Catarina. No olhar
destes jovens de talento, um
brilho especial. Já nas pri
'rneiras palavras; os entrevis

. tados ressaltam a qualidade
do Fe-muse que lhes coloca

I

. de frente com professores
renomados. E deste
entusiasmo todo não

.xiliar de serviços gerais,
Silaine Rodriguez teve sua

rotina modificada pelo fes

tival, mas garante que não

acha ruim. "Não temos ho
ra para sair, trabalhamos
sem parar, mas a alegria da
música é contagiante, e dá
ânimo". Geralmente' três

funcionários trabalham na

limpeza do local, durante o

Femusc são contratados 11

temporários para garantir a

ordem.
o Alheio ao que acontece

poderia surgir um cenário
diferente.

Os corredores, salas, es
cadas e até mesmo o pátio
da Scar (Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do Sul),
foram transforrrl11j!los em

palco. São oito·mffciulos dos
mais diferentes instrumen

tos, aulas de manhã e de
tarde e diversas apresenta
ções. Elton da Silva veio de
São Paulo e na manhã de
ontem treinava solitário em

um dos corredores. "Estudo

violoncelo desde os 8 anos

de idade e estou aproveitan
do esta oportunidade para
me aperfeiçoar", disse satis
feito. Para Elton, que faz

parte da Orquestra Pão de

Açúcar, a troca com pro
fessores gabaritados, é um

dos destaques da atividade.
Da mesma maneira pen

sa Eliser Leme de 19 anos. O

garoto, de Caxias do Sul
(RS), veio com uma amiga

. " "
na garra e na coragem e

não se arrependeu. Ele con-

ta orgulhoso que proximo
sábado, durante ,apresenta-

o

o

ção da Orquestra de Sopro
será o spalla (espécie de

segundomaestro). "Meu so

nho é tocar na Filarmônica
de Berlim", revelou. A troca

com outros estudantes
também é lembrada pelo
jovem.

" A música não é só

matemática, mas também
vida e calor humano".

O som produzido não

passa desapercebido pelos
funcionários da Scar. A au-

. VENHA CONHECER O NATAL GRAFIP'ELJ

Centenas das melhores sugestões para
presentear criativo neste Natal. Megastore - 3275 0137

Shopping - 3275 6400

\
,
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A-capital do Amazonas situa-se às

argens do Rio Negro e apresenta
uma arquitetura elegante, graças ao

seu passado de esplendor durante
o famoso ciclo da borracha

o Rio Amazonas e seus inúmeros afluentes enchem os olhos de turistas do mundo

todo

possibilitam ao visitante

conhecer a exuberância da mata

tropical intocada. A cidade
oferece vários passeios, como o

que leva os turistas ao encontro

das águas dos rios Negro e

Solimões.
Para se conhecer os rios da

região, há interessantes passeios,
como o que leva para a

confluência dos rios Solimões e

Negro, que formam o Amazonas.

A diferença das cores das águas
de cada um dos rios, dá a

impressão de que não se

misturam, causando um efeito

interessante. Durante o passeio,
é possível conhecer o ambiente
da floresta amazônica

navegando por igarapés,
pequenos rios que adentram a

mata. Outra atração são as

excursões de vários dias a bordo
de grandes embarcações
equipadas com cabines.

No centro da cidade, o
visitante pode conhecer prédios
históricos e museus sobre a

Amazônia. No Mercado

Municipal, há lojas de
.

artesanato local e indígena. A
cozinha regional tem por base

peixes da região e frutas exóticas

são utilizadas para o preparo de
.

sucos e sorvetes. Manaus conta

com hotéis de diferentes

categorias, inclusive alguns
pertencentes a redes
internacionais.

VIAGEM: HOTÉIS DA SELVA SÃO OS MAIS PROCURADOS PELOS TURISTAS

da Floresta Amazônica I

Informaçóes'Gerais
o ,Obre.,o AmàzonC,ls:

Il;Área:,iily:574,�20J2 �rn2.
População: 2,840.889 habitantes

(199�.)
Capifal: Manaus

:'wPrincJp�is gigade�:)�ar�çªPury,
o Parintfn's, Itâ'éoafiara e Téfe'

. ).�E�riaq8.s: 21.qe outybro .� ê de,

i"deze�bro (N6ssa ienhâra da

k Conçelçãoj, .

t'PrinGiPais Pfodutos� agrfc'olas'
.(rnan9ioca, arroz, feijão),
:;f'extrati'Vos .• (madeira: borracha,

: 'castanha, g�?ran��., pesca e

.

1imi ção' (�assit�rita).
Principais Indústrias: elettônica,
mecánlca e,.transporte.f

Manaus e as maravilhas

Manaus tem sua origem na

segunda metade do Século XVII,
com a construção do Forte de
São José da Barra do Rio Negro,
que tinha como finalidade

proteger a região da invasão de

',-, estrangeiros.
O nome Manaus é

uma referência aos índios .

manaós, que habitavam o local.
Durante muitos anos, a

cidade viveu praticamente
isolada. No entanto, a partir do
Século XIX, o crescimento do
comércio internacional da

'borracha, cuja matéria-prima
era extraída das seringueiras
nativas da floresta, Manaus
começou a atrair a atenção de

homens de negócio do mundo

todo.
No final do Século XIX, a

riqueza gerada pela exportação
da borracha financiou a

construção, em plena selva

tropical, de prédios luxuosos que·
reproduziam os estilos

ar.quitetônicos em moda na

Europa. Em um dos maiores
símbolos do desenvolvimento'
econômico daquele período, o
Teatro Amazonas, se revezavam
famosas companhias européias
de ópera.

Atualmente, Manaus recebe
turistas de todo o mundo
atraídos pela Floresta
Amazônica, cujo ecossistema

abriga uma das maiores
biodiversidades do planeta. Os
hotéis de selva da região

r

Cultura rica
mostra
diversidade

o folclore amazônico é riquíssimo. Um
dos eventos mais importantes e

conhecidos é a Festa de Parintins

O Museu do Índio exibe

objetos de tribos da região,
como utensílios de cerâmica e

adornos cerimoniais. O Museu

de Ciências Naturais da
Amazônia possui acervo de

animais, empalhados, com
destaque para a grande
diversidade de espécies de
insetos. No aquário do museu,

pode se conhecer exemplares do
pirarucu, o maior peixe da

região. Parques urbanos, como o

Bosque da Ciência, o Zoológico
e o Jardim Botânico, oferecem
boas amostras da fauna e flora
amazônicas.
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A construção história em moldes eúropeus�d:o
para turistas que querem conhecer Manaus

O
Teatro Amazonas,
visita obrigatória
para todos os

turistas, foi inaugurado em 1896

e grande parte do material
utilizado na sua construção foi

impo ado da Europa. P.eças de
ferro fundido e as telhas de
vidro da cúpula foram trazidas

.

,

da França, e os espelhos, da
Itália. Os belos painéis que
decoram os tetos do auditório e

do salão nobre são de autoria do

pintor italiano Domenico de

Angelis. O teatro-tem

capacidade' para 700 pessoas.,
sendo 450 em camarotes e 250

na platéia.

--�-___;:'_--__f.....____:__:_:_ _______:_ ��"
';,:� �.�
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, � AUMENTO DE 53%

PANORAMA
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Investimento é recorde
I

na habitação em 2006
Hecursos-somaram
R$ 14,1 bilhões,
que atenderam a

600 mil famílias

Em 2006, os investimen
tos em habitação atingiram
1\$ 14,1 bilhões. O valor é
53% maior do que o inves

timento do ano anterior e

permitiu que 600 mil
famílias com renda abaixo
de cinco salários mínimos

(7 5% dos beneficiados)
fize ssem contratos de
financiamento de suas

casas. Os investimentos
in�luem imóveis novos,

usados, materiais de cons

trução e ainda urbanização
de favelas e implantação
de infra-estrutura.

Apenas na Caixa
Econômica Federal, o total
em contratações de crédi- '

to foi de R$ 13,8 bilhões -

um aumento de 170% em

relação a 2003, quando
esse número chegou a R$
5,1 bilhões. Entre as

pessoas beneficiadas, 73%
ganham até cinco salários
mínimos. Em 2003, esse:

1 ,,'

número era, de 61%. "O

Ministro das Cidades, Márcio Fortes, divulgou ontem o balanço

12 bilhões para investir em

habitação, sendo que R$ 4
bilhões são recursos da
Caixa e do.Sisterna Brasi
leiro de Poupança e Em

préstimo e R$ 4,7 bilhões,
do FGTS (Fundo de Ga
rantia do Tempo de Ser

viço), entre outras fontes.
,

"O principal dado de
, 2007 é que já começamos

LegiSII�q;ªprO\iou SÓ·
24% da!jêis,.ém'12OD6··

�' ,':é��\�;" ·��:1Fc':.·, .,', >
',' ,7·:::;'h';( 'u

B�síLlA' ',,'
'" ,;?:;,... ·;;f&ram 'apr:se�tadas' p�19 '

-
, ·,)'".I�;;,)<."., '".�. .

._
.

.
". '.

',:i\
.

'govefnQ federal. 'A�lPemais ,.
O Poder Executivo foi o ;, ,foi'áin. ,propos taW pelo'

maior legislador de 2006, . J udid�rto ,(noveL: pelo
tendo sido autor de sete em, ',Trib1;lnal deC6ntas da União '

cada dez leis aprovadas pelo (urna] e, pelo Ministério
CongressoNacional. Deputa- Público d'a,Un}ãô!��duàs).
dcis e senadores respondem- Ii:{éluindQ, "as leis
por apenas 24% destas.leis. j\1'" :': çompl,eme'D.':ta��;�,,' ,e é,'ras

informação consta "D.9' '(.: emendas constitücionais, .ó
:'J,wji:j,.,'

'.

'levantamento realizadO pelá., ,número de �tos'''kgais sóbe
'site Congresso em FOcb;:,.. para 186, e a cohtabil�da:de
especializado na cobertura da'" fica um pouco mais favorável
atividade da Câmara é' do para o Congresso. Desse total,
S�nado. 50 (27%) são de iniciativa

De acordo com o balanço, dos parlamentares. Mas, com
178 leis ordinárias entraram 124 proposições, o Executivo

,

elJl vigor, das quais 42 (24%) mantém o patrocínio de 67%
foram de inidativa do ,das propostas transformadas
Legislativo enquanto 124 em lei,

SALÁRIO

,Governador de AL
" suspende reajuste ,"

r

.Ieotônio Vilela<Filho '

(PSbBY; governador do
Estado d� Alagoas, suspen
'deu o pag§lmento ..' dos

'

'

'reajustes salariais conce-:'

didos a partir de' abFilde',
2006 aos servidores pÍibIÍ-

'

cos áo Estado. De'st�'.':rOl;�
ma, os ;alários de dez'e�
'bio,' qJé:c'ómeçararn. a ser

pagos ontem, têm o mesmo

valor dos recebidos antes

do último reajuste.
Os servidores, entre

tanto, já começaram a se

mobilizar contra o decreto
do governador. Em nota,
Vilela disse que a medida
visa enquadrar o Estado
nos limites da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

• PELO MUNDO
,

r. ._,·:fi "
, , 'J',

"

A Ig'reja' Católica, ,dó Estada de ,EnUgU,::no"'süde'ite da
Nigeria; àdvertiu seusãéis de que' os )mpeoifá de receber a
Sagrada Comunhão. se não fizer�m 'a recenseamento. para
as próximas, e,l�ições gerais.,"

,
'

"Qualquer um Que não. esteja cam a seu título. de elei�ar ,

depois de 7 de fevereiro terá se separada autamaticamente
da corrunidade, da, Igreja: e da nação, e não. será permitida ;
que receba a Sagrada Oornamão e 'Outros sacrarnernos", diz, i
a baletim ,da 'IgreJa da Estaqo de Enugu, divulgada'antem.

.

, "Avisamos que",após retirar o título. de'l:lleitar, é precisa se

inscrever em suá: 'zbna :�Ieitoriil' na livro'de recenseamento,
disponível cam a padrE):de suá,paróquia", acrescenta a carta,

As igrejas se uniram á oúiras organizações e ao. gaverna I

na mabilizaçãa papular para que' as pessoas partcípem
,

das, eleições de abril, devida ao. baixo número de eleitores
inscritas divulgada pela Comissão NacionalEleitoral
Independente.

'

r.
'

O índiCe ·de participação é tão. baixa que as gavernas de
alguns Estadas advertiram seus cidadãos de que não.'
pooeriam usar deterrninados serviços públicas se não. se'
cadastrassem para votá; '

Igreja Católica'
condiciona
comunhão às

eleições

índice baixo de

participação
seria o motivo

Mortes no Iraque
A ONU (Organização das Nações Unidas) disse ontem que mais dê
34 mil civis iraquianos foram mortos em 2006, víümas da
violência no país, embora os números tenham (jjq,inuído
levemente nos dois últimos meses se comparados a setembro e

outubro.
' '

Videog�mes violentos
A EU (União Européia) lançará uma ofensiva contra os videouames
vialentos. A base da nóva estratéqla é concentrar a luta contra a

venda de videagames violentos a menores, mas também é
necessário impedira difusão dos jogos pela internet.

Oposi�ão no Congresso
A decisão do novo presldente do Equador, oesquereísta Rafael
Correa, de convocar uma Assembléia Constituinte encontrou uma

forte opasição da maior oancaclano Go�gresso, liderada por seu
rival política, a candidato derrQtadq Alvaro Noboa

'

."
.' _-.

-.

temos R$ 650 milhões

aprovados. Essa é a grande
diferença este ano", disse
Maria Fernanda.

•
• i ; .o,pAR.visa à construção
e arrendamento de
residências e é direcio-nado a

pessoas de baixa renda (até
seis salários mínimos). Há a

opç� de compra do imóvel no
fipalVio período contratado.

setor e�tá�àquecido, a o ano com o ofçamento,,,, 'Aexpectativaéque,com
demanda exis te , e :nós 'a.próvado. Temos. R$ 12 \\anúncio do PAC (Programa'
estamos prontos .p ar a bilhões já aprovados para de, Aceleração do
continuar operando", disse investimento. Se o empre- ,Crescimento), que será

I .

,

â presidente ...dá Caixa,
,

'sário quiser procurar qual-, divulgado napróxima semana
N1aria F�J:;'Iümd� Ra�lOs queragência da Caixa para pelo presidenteLula, o volume
ctoelhõ. "::;:' ','

"

". fazer investimento no PAR de investimentos em
I 'i:'" ',' , '.., ,

"

'

I .Para est@'a o governo . (Prcgrarnade Arrendamento habitação ,e infra-estrutura ,

"
iento R$,; <Residencial), por exemplo, já seja ain#amaior'
.. _'

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

Mulher,morre';'a'pós beber água
"

........ '.,,:_'
'

Uma àmeriCárià ,de :2fhÍno:s ,fbi encontrada marta em sua

casa após partiCipar:ae.'C9fTipeti�ãó promavida porurna rádio cuja
prêmio eraum videqgame Nint��ndo Wii. JeAnifer Strange participau
da campetiçãó intití.Jrada·"S�gure seu )(ixi (wee em inglês) par um
Wii", ande as eonconentes tentavam' beber ornádrno de água
passível.

'
,

,Segundo à polícià" uma investigação. preliminar indicau que a

mulher, mãe ,de três filhos, morreu de intaxicaçãa par água. Após'
participar, ela, afirmou 'que, se sentia mal, com intensa .dor de

. cabeça. Não se sebe.qaanta água Jenifer tamau.
Ar competição foi prornovlda pela rádio. KDND 107.,9 e

'apareotemente, nãQ, oontava cam supervisão. médica. Entretanto.,
,

a r:ádia alertava' ,que acornpefição podia ser prejudicial para a
,

. saúde. ,Inicialmente, os pàrticipantes recebiam garrafãs de água
de 225 ml para beber a cada 15 minutas.

Morte
Um jornalista chinês
morreu após receber um

golpe no norte da China
enquanto realizava uma

reportagem sobre as

minas de carvão, um
setor em que a corrupção
e a insegurança são
comuns no país, informou
o jornal para o qual
trabalha.

Pré-candidatura
o republicano Tom
Tancredo, um dos maiores
líderes antiimigrantes do

Congresso americano,
anunciou ontem que
tentará a indicação de seu

partido para ser candidato
à presidência nas eleições
de novembro de 2008,

Censura
os meios de

comunicação chineses
terão que solicitar

permissão antes de cobrir
temas políticos sensíveis
no período que antecede o

congresso nacional do
Partido Comunista da
China, informou um jornal
de Hong Kong,

,

Aéidente de Irem deixa. cinco mortos e 100 feridos

',Cinco pessoas morreram e

.cerca de 100 ficaram feridas
,
na manhã de 'ontem, quando. um
trerrr-descarrüou na ilha

'

indanésia de Java. O acidente
I aconteceu a cerca de 11

quilômetros da cidade de
Purwokerto.tern Java Central.
Um trem ql,Je viajav,a para a

capital, Jacarta, saiu das trilhas
e caiu na leito. seco de um ria.
Segunda as primeiras
infarmações, a trem estava
cheia. O maquinista freau a

locomativa antes de' um das
vagões de'scarrilar e cair na ria.
Até à tarde, não.' se sabia a

causa da acidente.

.if
i

{.
I

I
I'

1.
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II NOVELAS

i
� O Profeta
1Imadeu nega. Marcos, Arnaldo e Carola

denunciam Clóvis para o. delegado.
Clóvis folheia o diário, relembra

momentos com Laura e não consegue

queimá-lo. Ele ouve uma música e

acusa Sônia, mas ela jura qU,e nem sabe

tocar piano. Tainha e Henrique se

desentendem. Ruth comemora o

sucesso de Marcos. Camilo beija Carola.
Arnaldo vê e fica triste. Marcos manda

eamilo se afastar de Carola, Clóvis dá

um caderno igual ao de Laura para Sônia

para que ela escreva um diário. Carola

,"" sonha ser disputada porCamilo, Marcos
� e Arnaldo. Lia dá uma barriga falsa para

Ruth. Alceu quase' flagra Ernesto e

Miriam. Três meses se passam. Marcos

vai estrear seu quadro no programa de

TV. Ruth fala que se casará no dia

seguinte. Marcos tem uma premonição
sobre o bebê de Baby. Tony discute com
Babye sai.

� GLOBO -18H

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Vanessa vai embora sem que Arthur e

Guinevere a vejam. Morgana revela a

Elizabeth que Último prometeu o filho

,que teve com Irina para Merlim, mas a

�riança desapareceu antes que ele

pudesse leva-la. Ela conta que acha que
b filho de Ultimo está ali por perto.
�iáoomo fala para Palhares que Lance

pode ter pedido abrigo paraMaria. Tadeu
fica furioso ao ver Giácomo traindo

1)
Lance. Maria deixa a policia revistar a

'.j,I fazenda e logo depois descobre que \

Lance está lá. Maria esconde Lance em

'seu quarto. Percival sugere que Arthur

use o dinheiro de uma conta nas

Bahamas para pagar pelo negócio das

Jacas. Morgana aconselha Elizabeth a se

fingir de fraca para enganar os inimigos.
'Elizabeth se reconcilia com Barrão e

laura. Vanessa descobre que Arthur vai

:para as Bahamas e exige ir com ele.

�Último ameaça mostrar fotos de
''Güinevere com Arthur para a pollcla se

.ela não se casar com ele. Lance e Maria

lsebeiiarn.
F

� GLOBO - 21H

É Páginas da Vida
z

[Selma comenta com Isabel que o clima
tern sua casa não melhorou nada e se

:culpa por não ter obrigado Lucas a

r,apresentar a filha antes. Isabel diz que

� :ela não é culpada' de nada. Selma

icomenta que já sofreu muito'

f.preconceito e que só conseguiu o

�emprego no hospital porque Helena

finterferiu. Isabel sai para correr com

,Simone. Renato anda mais Jirme, sem
fajuda alguma, atravessa a sala. Helena
rconta para Salvador que sentiu com

rintensidade a presença de Nanda e que
. ela queria avisá-Ia que um perigo ronda
'Clara. Helena diz, ainda, que teme Léo,
�Marta e Olivia, que vão tentar tirar Clara
: dela se souberem que amenina está viva.
'Clara acorda e diz que estava

.

conversando com a moça bonita.

� RECORD - 19h15
"

Bicho do Mato
Jurema conta para as pessoas que
Maurinho é um ladrão. Teleco chega na

fazenda. Pitoco lhe conta que Jurema vai
até onde eles estão para ir atrás de
Maurinho. Bonitona ameaça levar Jota

jota com 'ela caso ele não se case com

ela. Maurinho aceita se casar. Emilio fala

para Bárbara que está gostando mesmo

de Silvia. Bárbara confessa para ele que
também se conformou com o noivado
de Juba com Cecília. Ramalho avisa Lili

que a matará quando tiver Silvia em suas

mãos.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Joana conta toda a verdade para Miguel
e diz que se ele não quiser ficar mais
com ela entenderá. Mesmo atordoado,
Miguel afirma que ele a ama que nem

.

passou pela cabeça dele largá-Ia.
Nogueira comenta com Alencar que
Carmo deve estar tendo algum caso

com o promotor. Alencar diz que pode
dar um trato nela caso ele queira.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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'HLIDERANÇA
Pela primeira vez, a Record

ganhou da Globo no Ibope
durante três horas seguidas,
no último Domingo. Com
notícias ao vivo do desastre

rias obras da futura estação
Pinheiros do metrô, o
"Domingo Espetacular" ficou
das 17h às 20h com 14,5
pontos contra 13 do

"Domingão do Faustão", que
estava pré-gravado"Às
18h36, o programa da
Record ficou com pico de
17 pontos, enquanto
Faustão marcava 9. Foi a
maior diferença no Ibope
entre os dois.

HNÔVElA
'i' Hácq,(T1entá�ios n'l:{�IObok�e
que Marta (LIlia Catiral) deve

ii�4iPlane£�r a .lJJ,Qr�e
ss

(Joana Mortazel),
li,PágiU;$ da.YJt9a. ,,�t�:.�st�\ii;i,

COIJl [ledo porque mentiu;

....... para. tgdos 9it�n e

hiWnefa havia ffibrrl
anda �ue Alice (Reg,jane
(AlVeS) mandará matar OliVia
(Ana Paula Aróslo) com
ciúme de Léb (Thiago
Rodrigues). Olivia deve ficar
grávida de téo-e ter gêmeos,
O autor Manoel Carlos ainda

�:nprepaG'I: �rJ131,grand�.i;: :I<�/
.

surprysa para virãosôa trama.
:)¥,

HTOP
A notícia veio da primeira fila de Victor Dzenk,
que desfilou no Fashion Rio. Naomi Campbell
desembarca hoje na cidade. A top vem para

passar apenas um dia. E não é desfile. Pode

até ser uma campanha que Naomi não contou

para ninguém. Nem a, sua amicíssima Erika

dos Mares Guia, que recebe a top por

aqui, sabe. Tomara que
desta vez Naomi

segure seus

impulsos
agressivos e não

crie nenhuma
confusão. A top.
foi convidada

para desfilar na
.

escola Beija
flor.

"'p,

O glamour de Hollywood pode :-,,�.

ser uma explicação bem mais

concreta q�e a atração do '�-
futebol norte-americano para a '3
decisão de David Beckham de _:L
se transferir para o Los

Angeles Galaxy, afirmou o

estilista italiano Giorgio Armani \:.;:
à agência Reuters. �
Se for verdade [que ele vai . _"-.

receber 250 milhões de
dólares pela negociação], ele ,"

fez a coisa certa. E acho Que :':')11
ele quer ser ator, não jogador JP
de futebol", disse Armani, que

"
,

vem desenhando os uniformes'Up
da seleção de futebol da �JB
Inglaterra nos últimos anos.

��TELONA

• DIVIRTA-SE
·.OJ

Mande sua piada para ° Extra:ç:
extra@ocorreiodopovo,com.hr J

�._ (

A Barbie de Pano
O sujeito perguntá para a filha o que ela quer de

presente de aniversário:
- Eu quero uma boneca de pano! - a menina

exclama.
- Uma boneca de pano? - o pai pergunta, .

surpreso - Eu pensei que você só gostava de
bonecas da Barbie!
- Sim, pai! - responde a menina - Mas já tenho
cinco Barbies e elas precisam de uma

empregada!

."

.� 11
..,

.111

Comida Boa
O comandante geral do exército faz uma visita
ao pelotão e pergunta aos soldados:
- Que tal a comida por aqui?
- Nós brigamos por ela o tempo todo! .,.-

respondeu um oficial.
- Nossa! É tão boa assim?
- Não ... Quem perde a briga é que tem que
comer!

OJ

l '
1,31

• CRUZADAS
© Revistas COQUETEL 2006

-

'Tipo'
_. "" õêfêimii1ã:

�� -�
mentação 'l.lWij-1io crimes em
multo em flagrante
vogano$�-----���4-----����-----+���-L����.�--
anos 60
Digno de
louvores

Brincar
como a .....

lia de .....

Itamaracá

(?)
Marino,
república ...

européia

Herói
. lendário
inglês

Elevar;
aumentar

SOLUÇÃO

• HORÓSCOPO
,..
.�
.�
,�

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

� Libra 23/9 a 22/1 O � Capricórnio 22/2, a 21/1 :,_.�
o trânsito de Marte por Capricórnio (até 25/2) pode Marte transitá em seu signo até 25/2. É um "
lhe apresentardesafios, dificuldades e obstáculos período de muita atividade, de tomar posição e

..�..

no setor profissional, atrapalhando seu avanço. de mostrar ao mundo do que você é capaz. Você

Faça uma parada estratégica: é um bom momento tende a ficar mais assertivo e vigoroso e a �.'"

para ficar no QG cuidando da sua estrutura pessoal causar forte impressão nas pessoas. Sua saúde'("
e recarregando as baterias. Enq to organiza seu e energia vital estão superaltas, com gás para
caos privada, vai,mudando o cur da coisa pública ..

iniciar coisas novas, para enfrentar desafios e

lutar pelos seus direitos e interesses.

� Escorpião 23/10 a 21/11
Marte está em Capricórnio até 25/2 e intensifica sua

atividade mental. Neste período, você tende a ficar

mais comunicativo e persuasivo, identificando-se
fortemente com suas idéias e opiniões. Se não quer
se estressar com discórdias e discussões, não
insista em impor suas posiçôes sobre os outros

sem antes avaliar se está realmente certo.

� Aquário 21/1 a 18/2 '31

A passagem de Marte por Capricórnio (até 25/ZP
pode levá-lo a se retirar do rnendo e imergir no ()
seu aquário. Talvez você fique um pouco irritável:
e impaciente, defendendo ferozmente seu

·:0

espaço e convicçôes. Fique atento para suas .� 'q
reações, elas podem ser o sinal de sapos que r :»

você andou engolindo ou energias que foram
r

,

:=>lreprimidas e que precisam ser liberadas.

Tamanho
...(abrev.)

..

� Sagitário 22/11 a 21/12
Marte está em Capricórnio até 25/2 e ajuda a levar

adiante projetos implantados na passagem de
Marte por Sagitário (desde dezembro) e a fazer

mudanças para o progresso de seus

empreendimentos. Contribui com um novo

impulso nos negócios, agilizando sua forma de

gerar recursos. Evite situações de risco e tenha
cuidado com provocações, pois podem ser

ciladas.

� Peixes 19/2 a 19/3
Com o trãnsito de Marte por Capricórnio, até 0"

25/2, aproveite para reavaliar seus objetivos e .'::
ideais e agir positivamente em direção a eles. Ao' -

unir-se a grupos com que compartilha suas

metas, conseguirá realizá-Ias mais rapidamente; r
Um dos aprendizados dessa fase é equilibrar

.
�

seus próprios interesses e os de outras pessoas
sem se subordinar ou se impor. r

. ;

1
"_'

Sinal;

.

BANCO 'P004 U!QOJí6 'OAoso�/9 'oôJeo!s 'ues - SJefB 'JOI�

� Áries 20/3 a 20/4
Seu regente Marte está em Capricórnio até 25/2,
movimentando o tráfego no campo profissional
e assuntos ligados a sua carreira. Marte

representa ação e impulso e motiva a direcionar

seus esforços para a conquista do espaço, o
seu próprio, e aqui neste mundo. Além de

produzir muito e encarar desafios, você tende a

se destacar pelo que faz.

� Câncer 21/6 a 21/7
Marte representa ação e impulso, mas se sua

energia não é bem administrada, dá vazão a

conflitos. Está em Capricórnio até 25/2, e

indica possibilidade de tensão e dificuldade nas

relações, sobretudo as de maior intimidade ou

parcerias de trabalho. Evitando-se processos

competitivos e separatistas, pode ser muito

produtivo para ambas as partes.

� Touro 21/4 a 20/5
.A passagem de Marte por Capricórnio, até 25/2,
um signo de Terra come o seu, estimula sua

energia vital e é indicada para atividades que
possam expandir sua mente e visão de mundo.

Procure experiências que enriqueçam e

ampliem seus conhecimentos, que abram

outras dimensões da realidade. Explore novas

frentes, novas gentes e lugares.

� Leão 22/7 a 22/8
Marte transita em Capricórnio até 25/2 e

promete uma fase superprodutiva. Como
sempre, você tende á funcionar melhor
trabalhando e atuando de forma íncenendente,
sem interferências. Evite confrontos com

chefes e superiores: não entre em conflitos de

ego nem competições desnecessárias. Faça
bem feito o que tem que ser feito.

� Virgem 23/8 a 22/9
A passagem de Marte por Capricórnio, seu
colega de Terra, até 25/2, vem renovar sua

vitalidade e despertar sua criatividade. Traz
mais vigor para sua forma de se expressar e

reforça sua autoconfiança. Nos
relacionamentos, pode haver mais necessidade
de contato físico. Ande prevenido: seu fogo
criativo pode se mànifestar em horas

inesperadas.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
o trânsito de Marte por Capricórnio, até 25/2,
indica uma fase de transformação interior ligada
a seus relacionamentos. Se, atualmente, você
não está plugado em alguém, o que se

transforma é a sua maneira de ver a si mesmo e

o outro, assim como sua atitude nas relações. É
o fim de um ciclo e o início de outro, uma
passagem para um estágio mais profundo.
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Dr. Paulo Matos e Christiane Hufenüsslermarcaram presença na

Femusc, evento que está sendo realizado na Scar até o dia 27

JUVENTUS
Para os apaixonados por futebol e principalmente pelo
Juventus, hoje à noite às 20h 30min o moleque travesso dá
o pontapé inicial no Campeonato Catarinense de 2007, em
Floripa, contra e Avaí, na Ressacada.

.....�lI>tdl41101, ,pm I�ídu do f,ala II" ElUeQdu lU lDh, ISh fl17h30, I) pUliefo � de dUQ$ hqru$, fOl'I parud§,plllq

........ ,.mWm I>Jl\ÍÍo )we grupJ» fedwdol ® 10 q 120 P�'jQ�6.pgrll peitO "U,JI.@IlOl9,.,WIlln�_.
_�_.to'mftolP.o\$l'JI!S,pii"'D�ubRSltJll!!l\l�.I$\t\Ot..�".MtIi�
"........... "'f�oe!llj)Dlqucc4..�mb.rqu.; "s".�;�it«!'fllR".

..

);��
"__ .��Qemh.rq",, ,er. à, ];OOb. do.ma.nlli e o ",tOJ"O n, 17:00hs d. farde.

Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

OHHHHHHH!!!
Diogo Vilela está entre as

presenças confirmadas no

Camarote da Brahma na

Sapucaí. O ator, que estudou
canto por três anos para
interpretar Cauby Peixoto no

musical Cauby! Cauby,
impressionou os públicos
carioca e paulista logo na

primeira cena. Agora, ele terá

que forçar um pouco mais a

garganta para acompanhar o
ritmo das escolas no carnaval
carioca!

MEU BOTECO
Sem cobrar meu couvert, a

pedido da galera que
freqüenta o .Meu Boteco, vou
reforçar aqui na coluna o

convite para assistir
novamente hoje à noite a

participação dos músicos Luis
Lanznaster Jr. e Enéas. Na
quarta-feira passada eles
deram um show acústico de
bossa nova, jazz, samba-rock e

MPB. Realmente vale a pena
conferir.

VOLTANDO DE FÉRIAS!

Bianca Zamín, Orlando Satler
Junior, Marilin fritzke e

Joceani Oglíari, curtindo Bali
Hai Summer Club - Balneário

Piçarras,

Ainda em ritmo de férias, o prefeito Moacir
Bertoldi e sua esposa Nilda curtem até amanhã
férias na regiãa He Curitiba. Na sexta-feira,
reassume o paço municipal, prometendo mil
novidades para este ano. Um dos quesitos mais
importante será a continuidade da reforma
administrativa.

Durante a apresentação da cantora Fernanda
Abreu, no último sábado no Planeta Atlântida em

Floripa, os poucos que não curtem a funqueira
tentaram desestabilizá-Ia chamando-a de "titia",
devido aos seus quarenta e poucos anos. Mas,
irreverente como sempre, ela levou na esportiva e

perguntou: "a titia tá gostosaaaaaaaaa?" Eu acho
que tá! Ou não? Com a palavra! Mas cantar ela
sabe - e como sabe! Não é?

Quem está de volta a Jaraguá do Sul, depois de
curtir férias pra lá de maravilhosas em Nov�
York (conhecida como Big Apple), ao lado da
bonita namorada Gilmara Anacleto é o

procurador geral da prefeitura, Jurandir Bertoldi.
Ele retorna ao paço municipal no dia 19.

Olha só: as freqüentadoras assíduas do Bar do
Oca, que por sinal não são poucas, mandam
recado através da coluna, dizendo que querem
igualdade ou mesa de sinuca exclusiva. Segundo
elas, o clube do bolinha é quem comanda as

mesas de bilhar. Elas, as ladies, ficam em segunda
plano, só tem vez quando a rapaziada resolve dar
uma chance. Então tá! Com a palavra o meu amigo
Oca.

E quem começou ano repaginado, radicalizando
de vez. foi o amigo Dr. Glênio Rodrigues, diretor
do departamento médico do Juventus. A
primeira mudança em 2007 foi colocar um
brilhante na orelha esquerda, que, aliás, ficou
uma graçinha. Agora, Glênio ensaia a aplicação
de um piercing na língua. Quem te viu, em,
jacaré?
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'í) I ACOMAC !j, I JOVENS EMPREENDEDORES

Trabalho valoriza ações sociais

Ano de conquistas e resultados
2006 mareou com chave de ouro o projeto de Núcleos

Setoriais da ACI}S e APEVI. Inserida entre as diretrizes

da diretoria das duas entidades, a organização das

atividades por segmentos de negócios contribui de modo

positivo para. o fortalecimento do empreendedorismo na

região. São 27 Núcleos Setoriais, com a participação de

mais de 600 empresas que representam aproximadamente
60% do quadro de associados das duas entidades. Durante
o ano, os Núcleos Setoriais participaram ativamente de

, inúmeras ações visando ao aperfeiçoamento da gestão
empresarial, de estímulo ao empreendedorismo e na

/ .

�relação com a comunidade. Acompanhe nesta edição de

final de ano, alguns dos resultados alcançados.

2 I MUDANÇA

Núcleos' ·Setoriais passam
a integrar estatuto da ACIJS

A diretoria da ACI}S aprovou em assembléia amudança
no estatuto da entidade, que se adequa ao novo Código
Civil Brasileiro. Uma das principais mudanças é a inclusão'

I dos Núcleos Setoriais como. atividade integrada ao

planejamento da entidade, além da criação de uma nova

vice-presidência.

8 I ENTREVISTA

Lições de consultor para
estimular empreended r
Sandro Morales, especialista em empreendedorismo, fez palestra no

encerramento das atividades do Conselho dos Núcleos Setoriais, e deu dicas

importantes sobre competências necessárias ao desenvolvimento

empresarial.

A WEG é conhecida e reconhecida por milhares de crianças, jovens, adultos
e idosos de toda a região, Através des

programas sociais, culturais e educacionais. como °

Museu WEG, a empresa ajuda no crescimento de

toda a comunidade.

WEG 45 anos. Você de bem com a vida.
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'untos em 2007!
Na edição que encerra'o ano e quemarca o reinício de

outro período de trabalho, não poderíamos deixar de

compartilhar com nucleados, empresários' e leitores
deste informativo o desempenho expressivo que a

atividade dos Núcleos Setoriais alcançou em 2006.
Como sugere o título na capa, foi de fato um ano de

conquistas, pois houve o reconhecimento do quanto a'

órganízação tem permitido avançar na. gestão de
negócios. O surgimento de novos núcleos .e o

crescimento que tivemos na participação dos associados
nos eventos, cursos e demais atividades coordenadas

pela ACI]S e APEVI, nos dão a certeza de que e�se será
um ano de realizações ainda mais profícuas. Na edição

. no 18 trazemos ao leitor um balanço das atividades que
mobilizaram os núcleos, refletindo a: dinâmica da equipe
que atua diretamente no fomento ao

empreendedorismo. Foi um ano de fôlego a todos os

. consultores, apoiados pela estrutura da ACI]S-APEVI,
demonstrando a necessária sinergia em busca domelhor
resultado para o associativismo. Para fechar uma fase de
muito êxito, uma notícia que deu ainda mais ânimo aos

participantes dos Núcleos Setoriais foi a inclusão - agora
oficializada no estatuto - da atividade na estrutura da

Associação Empresarial de Jaraguá do Sul. Com a

experiência obtida em 2006, Núcleos em Pauta estará

em 2007 acompanhando os novos desafios deste Novo
\

Ano de realizações ainda melhores para todos.

,

Feliz 2007!

Conselho Editorial: Edson R Schmidt, Francisco Alves,
Giorgio Rodrigo Donini eBejane BassL
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 Gráfic!lCP
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Paulo Cbiodini diz que ação integrada
I

.

estimuladesempenho da ACIJS eAPEVl
Na opinião do empresário

Paulo César Chiodini, o pleno
entendimento .d e que o

. associativismo se fortalece por
meio de ações planejadas e

integradas em todos os níveis de
representação, foi uma das
molas propulsoras para mais um
ano de bom desempenho no

âmbito da ACI]S Associação
Empresarial de jaraguá do Sul e
APEVI Associação dasMicro e

Pequenas Empresas do Vale do I

Itapocu. Ele avalia 2006 como

um ano positivo tanto no

âmbito da organização
empresarial como no rela
cionamento com as demais
entidades, que compõem o

condomínio formado pelo
CEIAS, e no envolvimento com
a comunidade, onde foi possível /
alcançar conquístas impor
tantes.

"Poderíamos relacionar
muitas ações, pois foi um ano de
muito trabalho, mas destacaria
iniciativas como a realização da

campanha de estímulo ao voto

útil, o envolvimento na

articulação do PROJARAGUÁ
Fórum Permanente de
Desenvolvimento de Jaraguá do
Sul, e a ampliação do quadro de
entidades que compõem o

CEJAS, com dois novo.s

sindicatos que representam
setores importantes na região,
como exemplos de um período
de muitos resultados", destaca,
salientando sempre o �tlVol
vimento de todos os vice

p!\identes e do quadro de
funcionários. "Os ' associados
reconhecem esse trabalho, que
tem continuidade a cada nova

gestão", completaChiodini.

O presidente da ACI]S
lembra que a atuação da
entidade é focada em 4
diretrizes: Benefícios à

Comunídade e Melhoria da
Infra-estrutura; Melhoria da
Competitividade da Classe

Empresarial: Fortalecer e.

Defender:' os Interesses e

Necessidades da Classe

Empresarial; e Busta da
Excelência na Gestão da
Entidade. Essas dire trizes
concentram 38 projetos que
levam em c o n t a um

planejamento para. o período
2006-2008 visando não s6 a

busca do aperfeiçoamento da
ges tão dos associados, a'

capacitação da equipe de
colaboradores, a representa
tividade junto ao poder público,
a integração com a cornu

nidade, estímulo ao empreen
dedorismo e na conquista de
melhorias em infra-estrutura

para a região. O trabalho' tem
estimulado o desenvolvimento
de Núcleos Setoriais, passando
de 19 para 27 grupos de

segmentos organizados. A

ampliação da estrutura interna,
com ênfase na otimização dos

.

serviços e na melhoria da

capacitação também, )roux�
avanços e noyos servi�os aos

associados, como é o caso do
Uti! Ca;d, lançado 6'm 2005 em

todo o Estado e consolidado
esse ano naACI]S.
Outro aspecto que ressalta é O<

esforço que a entidade realiza

juntamente com a APEVI e

com as" demais entidades do
"

CEIAS sempre com o objetivo'
de promover o desenvolvi
mento da gestão empresarial,

Entidade tem nova denominação

Vice-presidente de Assuntos Jurídicos Humberto Pradi explícou alterações realizadas no

estatuto da ACIJS
'

HEXAGONAt
engeí1'Ii'íiiri'a&cQniit'ruçÕes
Cl)nstruindo qualidade de vida

SERVIçoS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br

Fone 3376..3664

A· AssociÇlção
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul ACIJS é

mais uma entidade a seguir
orientação nacional de

alteração da denominação
original, como vêm
acontecendo em todo o

Brasil. Aproveitando a

necessidade de ade -.

quaçâo do seu estatuto de
acordo com o novo

Código Civil, ,a entidade

passa a se chamar

3274-7000
R. Epitácio Pessca, 490
centro - Jaraguá do Sul

I

simplesmente Associação
Empresarial, suprimindo as

nomenclaturas adicionais,
mas preservando a

caracterização junto ao

seu quadro de associados
como catalizadora de
t od o s os set o r e s da
economia.

Embora a deno

minação mude, a sigla
ACIJS foi preservada
como marca registrada da
entidade. A assembléia

Allto Socorro· Transporte· Guindaste

3371�8333
PLANTÃO 24H8

R. Cel. fmc'plo Oomes Oliveira, 1900

NÚCLEOS, SElORIAIS ACIJS - APEVI
\

18:�,

són

[3q
oferecermos diferen-ciais q.�
nossos associados e à nossã
comunidade, já que todas [)aS

atividades da' entidade
-

sâa
abertas ao público em gerail\
ressalta, aproveitando para

�

convidar a cornunidade sta

conhecer a estrutura da ACI3S1
"Nossas plenárias e nossos

eventos têm muitas vezes foed
voltado ao associativismo, ma?
em todos os momentos' �
comunidade é sempre bem-

vinda", reforçaChiodini. �

, Ele destaca 'ainda a reahzaç�
de missões internacionais à It;��a

,

e a Bolívia para a promoçâode
maior intercâmbio dos

Paulo Chiodini enfatiza bom relacionamento entre ACIJS-e APEVI

por meio de projetos de

treinamento, cursos, seminários,
e eventos em geral, abordando
aspectos variados do empreen
dedorismo. No âmbito do

condomínio, a atuação
integrada tem fortalecido o

movimento associativo como

um todo, citando recente criação
de dois novos sindicatos, da
indústria da construção civil e de
imobiliárias, e das adrninis-

. tradoras de bens.
Para o presidente da ACI]S, o

.

entendimento de todos os

setores que compõem a estrutura

da entidade é um fato marcante.
Eventos pr6prios como a

realização do Encontro,, de

Empresários ��fQ.;;a 'p��se�ç� dq
professor josé Pascbo�l Rossetti,
ou em parcerias' como a

realização da entrega do Prêmio

Finep e do Movimento
Catarinense de Excelência, na

palestra organizada pelos nú..cleos
com Arnaldo Jabor ou Cândida
Cerviani, Paulo Chiodini vê um

envolvimento em favor do
associado. "A preocupação
sempre vai ser no sentido de

também definiu outras

alterações no estatuto

social da entidade,
conforme explicou o vice

presidente para Assuntos

Jurídicos, a dv o g a d o
Humberto Pradi. Segundo
ele, a diretoria e o

conselho consultivo,
integrado p e l o s ex

pre s i d en te s fizer am

sugestões analisadas e

acatadas, uma das quais a

criação de mais uma vice-

empr es ários com ou tras

realidades de desenvolvimento e

mercado, a partic.!pação da

ACIJS com a APEVI no Fórum
Permanente' de Desenvol
vimento das Micro e Pequenas
Empresas do Ministério do

\ Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, e a visita do

vice-presidente da República
José Alencar, quando fu\J
entregue a Carta de ]aragj1'�,�
como fatosmarcantes de 200e;; (

Slb
J8

b
.,

r3
'l

, I::'

d
. �f�

presidência, a de assunw,s
do meio amb i e n tç,
ocupada por Ingo PaúJf2
Rob]. Outra alteração qif:
respeito à existência legal,
dentro, do estatuto, dos
Núcleos Setoriais e das
comissões e grupos tote

trabalho. A assembléí�
aprovou. as alterações pór
aclamação dos associacf�s
presentes.

3371-1788 I
garcia@segurosgarcia.com.br
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Çonselho ganha reconhecimento

Núcleos Setoriais ACIJS-APEV
tonsolidam modelo associativo
�1 '

!>;;.�>..'+

'dNa edição que encerra o ano, nucleados mostrou 73% de empresarial gratuita, por área, Pernambuco, formada pelo

'

.' poderíamos deixar de satisfação com as diversas prestada pelos membros do assessor técnico da Federação

partilhar com nucleados, atividades desenvolvidas, NúcleodeConsultores. das Indústrias, Paulo César

resários e associados o resultando em crescimento de O coordenador do Núcleo de Ferreira, e por representantes de

re�ltado de um ano de muito 3% em relação a 2005. Foram Consultores, Daniel Fonseca, oito sindicatos patronais' que

trabalho. O balanço positivo foi realizados 546 eventos durante o explicou que a proposta é oferecer vieram a Santa Catarina para

IIpiresentado durante evento ano, com 22,5 mil participantes, uma consultoria orientativa conhecer a estrutura associativa e

re;lizado no dia 8 de dezembro contra 14,4 mil do ano passado. gratuita, prestada no Centro sindical, para fortalecer os serviços

pelo Conselho de Núcleos "Crescemos bastante", comemora Empresarial" para tirar dúvidas: prestados à sua sustentabilidade.

fre.\:oriais da Acijs e, Apevi.' Rejane, citando em 2006 a Será feito um agendamento diário, . Os pernambucanos conheceram

Fótmado por dirigentes dos 27 cr i a ç ã o dos n ú cl e o s d e por área. ''Vamos dispor desse no Centro Empresarial de Jaraguá
Núcleos Setoriais, o Conselho fe� Hospitalidade, Segurança e Saúde serviço gratuito de orientação para do Sul o modelo de gestão, o

roB prestação de contas e Ocupacional, Consultores, os empresários dos diversos funcionamento das entidades

'a�resentou uma proposta de Instituições de Ensino Superior, e setores, 'para que tirem suas condôminas, o Conselho de

assessoria em gestão empresarial Técnico, Revendade Auto Peças, e dúvidas e posteriormente, se Núcleos Setoriais e também os

gratuita para os associados, por de Reflorestamento, e anunciando necessitarem, contratem a sindicatos patronais. Além de

m�io doNúcleo dos Consultores. comometa para 2007 alcançar 30 assessoria especializada", disse. Jaraguá, o grupo visitou as

G. ,�A coordenadora de serviços Núcleos Setoriais. No próximo A confraternização do Associações Empresariais de

g<j, Acijs, Rejane Bassi, informa ano, os nucleados associados vão Conselho dos Núcleos contou Joinville, São Bento do Sul, São

�gue
a avaliação entre os dispor de assessoria em gestão com uma comitiva de Recife, José e a Fiesc, em Florianópolis.,

[;

ob ,

r;)J A f o r m a ç ã o d o

jqonselho de Núcleos

,,�Jetoriais, idealizada em

Jaraguá do Sul, ganhou
destaque em nível estadual
através da Facisc Federação
das Associações
Empresariais. No 10º

Encontro Estadual do

Empreender, a entidade
enfatizou o projeto da

1\CIJS-APEVI como uma

tr�ão de fortalecimento do
�ssociativismo por meio da

�fganizaçãosetorial. \

.lr O presidente da Facisc,
,lj:.uiz Carlos Furtado Neves,
��mbra que desde que nasceu,
j!1gll991, nas regiões Norte, e
�ordeste de Santa Catarina,
.H, Programa Empreender
vem alcançando resultados
�o

surpree'nden tes para as

micro e pequenas empresas,
seus empresários,
associações empresariais,
federações, Confederação
das Associações
Empresariais do Brasil

(CACB) e para o

desenvolvimento

econômico de municípios e

Estados. Provas disso não

faltam. Tanto que a iniciativa
está sendo desenvolvida na

África do Sul, através de uma
parceria entre a CACB e

Sebrae.
Um dos avanços do

programa no Estado foi a

implantação, no final de'

2005, do Sistema Gestão

Orientada para 'Resultados
(Gear), permitindo
quantificada a atividade.

Consultores regionais e locais
das associações empresariais
forarií e estão sendo

habilitados periodicamente
através de treinamentos

,

organizados em parceria com

a FACISC e o Sebrae. Desde
novembro do ano passado foram

realizadas 12 oficinas, além de

um recadastramento das

empresas participantes e dos
núcleos setoriais em todo o

Estado:
Outro avanço foi obtido

com a definição pela Facisc e

Sebrae de um termo de parceria

com o Movimento Catarinense

de Excelência. A intenç�o é

disseminar a cultura de
excelência na produtividade e

qualidade dasmicro e pequenas

empresas catarinenses através

do Programa Empreender. O
MCEé uma associação civi,e

ARQUIVO

Visitantes de Pernambuco e integrantes dos Núcleos Setoriais trocaram experiências

direito privado, sem fins

lucrativos, que tem como missão

a promoção da competitividade
sistêmica no Estado, através do
incentivo à melhoria da

qualidade e produtividade das

organizações públicas e privadas.

Acompanhe nas páginas seguintes, à/guns dos muitos resultados alcançados pelos Núcleos Setoriais em 2006

Pd�stQ,aagua
LOJA DE CONVENIÊNCIA, LAVAÇÃO,

I
TROCA DE ÓlEO E ABAMCIMENTO

,,� 3371��6828
I .'

L R. RoberlO ZIemann, 521 • Czemlewlcz
poslOjaragua@brturbo.com.br

13371-23903370·8655'

lIaIYlur@letullo.com.br
Av. Pre" Waldemar Grubba, 1612

PRODUZINDO SOLUçõES PARA
O HOMEM DO CAMPO
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'NÚCLEO DE TRANSPORTADORAS
<

,

O'l!t

�"* Realizou27 atividadesduranteo

�o, corn destaque para eventos

�como Palestra sobre tributação,
�Serninário de Tiansporte de Cargas e
1<, ,

�contro Estadual da Defesa Civil,
:tCursodeVendasparaoComercialdas
impresasdeTransportes,Cursode
� .

��torista, Café de negócios e Visita à
�uruversidadedotransporte.
"
jI:"
«'

'"

FlAvlOUETA

Café da Manhã organizado pelo Núcleo das Transportadoras reuniu empresários do setor

"Foi um ano de expectativas, esperávamos
melhor resultado com a economia e investimentos no
setor de transportes de cargas, principalmente em infra,
estrutura.Mas não ficarrios apenas esperando! fomos em
buscade nossos objetivos, unindoforças coma bandeira
da associativismo e cobrando das órgãos competentes e

destacando a importância que a atividade
representapara a economia nacional.

"

ARQUIVO

-'1
Cleyton Stassun
coórdenador do Núcleo SetoJ�1
das 'Iransportadoras 1

1
,

g

NÚCLEO DE AUTOMECÂNICAS

Para o Núcleo de

Automecânicas, 2006 foi um ano

-de muitas realizações, destacando
entre as mais relevantes as

palestras técnicas, o trabalho de

negociação conjunta para a

aquisição de mais de 20 caixas

(Separadoras de óleo e água por

emais de 20 empresas nucleadas, e

mais uma edição da atividade
comunitária ITV Inspeção
Técnica Velcular que atendeu a

proprietários demais de 90 veículos,
envolvendomais de 40 profissionais
do ramo de manutenção
automotiva. Os eventos reuniram

mais de 800 pessoas, fortalecendo a

atividade.

"Foi um ana muito

proveitoso, pois cumprimos
os objetivos propostos como a
participação no Encontro
Estadual do setor,

conquis tamos novos

integrantes e também
tivemos o retorno do

programa de reuniões nas

oficinas. Como destaque,
sem dúvida, a compra
conjunta das caixas

�eparadoras de água e óleo, a
�nspeção Técnica Veicular e
a festa de encerramento das

. �J�,L "

atzvtuaUt:s. ,

'(:Inspeção Técnica Veicular repetiu sucesso dos anos anteriores
21

Odair de Freitas
Coordenador do Núcleo de
Automecânicas

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
ARQUIVO

«
Núcleode

Comunicação

rI
.J

"Á 0.' f)
n. m za vem se

aprimorando a cada ano com..o

Núcleo de Comunicação
, I buscamos o alinhamento di!s

_tx)sturas de mermdo. Em 2CXX:í
tivemos uma conquista com ai
decisãodaPrefeituradeprr;rnaver
a Jxtrtir de 2007 a licitaçiio de

agência,�assim
o processo de distribuição de
terixrs, 1xrndeira que vínhamos

defendendodesde6finalde2oo�
edurante2CXX:í." i)

Dentre as principais ações
realizadas destacam-se
eventos como a palestra de

valorização do rádio, com

Everton [uguero (ACAERT)
e reuniões com repre

sentantes das emissoras. da

região para orientar sobre a

importância da ética na

atividade profissional.

r
1)

Fernando Barth
Coordenador do Núcleo
Setorial de Comunicação

rr

H'
------------------------------------------------�..-------------------------------------------------------------------------------------------

1�ÚCLEO DE JOVENS EMPREENDEDORES

O'"," 2006 foi umano demuitas ações
\

dos jovens empreendedores,
destacando-se ati�idades de

qualificação, de integração
comunitária e responsabilidade
social. Das 36 atividades realizadas,
que envolveram cerca de 10 mil

pessoas, destaque para a palestra
sobre Relacio-namento com o

Cliente, a cargo do coordenador do
Núcleo de Consultores, Daniel
Fonseca; Campanha "De olho no

Imposto", resultado na coleta de
8.378 assinaturas contra a excessiva

carga tributária; realização doFeirão
'do Imposto na Praça Ângelo
Piazeira; palestra sobre Saúde da
Voz com a fonoaudióloga Nancy
Yoshii; Palestra sobre Câmara de

<'

Mediação eArbirragem, com Paulo �Mendonça; Palestra sobre O
Mendes; Palestra sobre direito do Representante
Oportunidade de Investi-mentoem Comercial, com Raphael Rocha,
Reflorestamento, com Clovis L o pes; P a I est r a sob r e
Consoli; Palestra sobre Mercado de Planejamento Estratégico voltado
Capitais, com Leda Ferraz de para Finanças e Custos, com

BrasUTelecom

�.I_.
OCú�R£[O DO POVO Saint St.'bastian

".",�.k;;"<",,�l'< t t Ji: :r

Com palestra dinâmica e abordagem instigadora sobre temas do Brasil atual

. Laércio Coelho; 1Q Encontro de

Jovens Empreendedores com a

palestra Brasil - Atraso e

Modernização, com Arnaldo
Jabor; e visita técnica àVega do SuL

FLÂVlOUETA

Apoio;

"2006 foi muito
bom. Realizamos
muitas atividades

importantes para o

desenvolvimento dos
nucleados, atingindo o

objetivo de fortalecer o
associativismo, a troca

de experiências e a

qualificação. O retomo

dessas atividades
também aparece no

número de interessados
em participar das
atividades do micleo,
que . cresce cada vez

. "

rnzns.

Leandro S. Gonçalves
Coordenador do Núcleo de

3
Jovens Empreendedores 1

I

r Núcleos

lit:rl
I I

o COR,R,.�!�P�,P9109VO, f.",I Fones 47 33711919 e 8835 1872" I comercial@correiodopovo.com.br W�_ I r:
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NÚCLEO DE METALMECÂNICA

Qv!ur 1

Dentre as principais ações do
Núcleo Setorial de

Metalmecânica , estão a

lalização
de eventos como a

lestra "Brasil! Que País é
,

se?", comas participações
.de .jaíme Richter, diretor de
lbi

Marketing e RH da WEG, e

Paulo Donizete de Abreu,
gerente do Departamento de

-Marketing da' empresa; "A

Importância da Manutenção
Industrial", realizada no

Auditório do Sesi pelo Senai; e a
que tratou do tema "Técnicas
3(

.

Núcleos Pauta
\ . • O CORREIO DO POVO
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"Os últimos anos foram
marcados pelos aumentos

seguidos do preço do aço, se

estabilizando em 2006,
contribuindo para o

crescimento do setor metal
me�ânico e na retomada dos
investimentos por parte das

grandes indústrias. Esta foi sem
duvida uma conquista que pode
ser comemoradapelas empresas,
pois embora tenhamos umaalta
carga tributária e obrigações
trabalhistas cada vezmais r

rigorosas, o setorpode dizer.que
se sobressaiu e sobreviveu neste
mercado cada vez mais

competitivo. Outro fator que

faz a diferença é que o

.assocuuivismo se fortalece
principalmente na nossa região.
Cada vez mais empresas estão

procurando se unir para atacar

prqblemas em comum,

principalmente à falta·de mão.

de-obra qualificada de base,
cam isso barateamos o cUsto e

formando equiPes melhores

preparadas."
'

"

sobre rolamentos". O núcleo
realizou missã� à Feira

Internacional daMecânica e na

mesma viagem uma visita

técnica a empresa ISCAR de
Vinhedo
- SF. Foram 33 empresários e

funcionários. Outr�s destaques
foi o curso de Desenho Técnico
Mecânico .em parceria com o

Senai, com 20 participantes; e o
Seminário de Soldas, que reuniu
a participação de 13 esculturas

soldadas, e a palestra 'Novas'

Tecnologias de Soldas", com a

presença de mais de 330

pessoas. Todos os eventos

realizados em 2006
movimentaram 1.932

participantes.

Seminário de Soldagem foi evento de

sucesso, com palestra de especialista
sobre o tema

ARQUIVO

Leandro Bauer
Coordenador do Núcleo dê
metalmecânica

oj

,NÚCLEO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
'¥.L,

J".gu6 do 5u' - se

c....

ri As principais ações
realizadas pelo Núcleo da

Construção Civil incluem o

desenvolvimento de' uma

cartilha, da construção civil,
missões técnicas a eventos como

FEICON (São Paulo) e

EXPOCON (PR), visita técnica

ao SENAI voltado à área de
ensino de Construção Civil em
São Paulo, cursos e

confraternizações de integração

'-, "'tio setor. Em 2006, foram
realizadas 19 atividades que

congregaram 255 participantes.
Fato marcante durante o ano é a

Jundação do SINDUSCON -

Sindicato da Indústria da

Construção Civil e Imobiliário,
na cidade de Jaraguá do Sul, com
o total apoio e cooperação do
Núcleo deConstruçãoCivil.

"Em 2006, a indústria
da cons trução civil

enfrentou dificuldades
devido às indefinições
políticas e realização das

eleições, o que geroumuita
expectativa por parte dos

empresários, investidores e

órgãos públicos em relação
à falta de decisões que
promovessem o

aquecimento do setor.

Após o período eleitoral, as
atividades iniciaram uma

reação, e a expectativa é a

de que tenhamos mais'
desenvolvimento desta
atividadeprodutiva.

"

I
Ariane Correa
Coordenadora do Núcleo da

Construção Civil

NÚCLEO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

A atenção ao trabalhado!
acidentado, nos hospitais e

postos de atendimento de

Jaraguá do Sul, foi assunto de

debate realizado no dia 23 de

outubro, no Centro Empre
sarial. O evento contou com a

presença do secretário de
Saúde de Jaraguá do Sul,
Sergio Luiz Ferraza,
acompanhados de Cláudio

Fialho, Iuá Günther e Jocélio
Voltolini, todos da equipe.
EdsonSchimidt, presidente do
Conselho deNúcleos Setoriais,
participou _como
intermediador e levantou seis

questões relacionadas com

atendimento hospitalar,
o b r i g a t o r i e d a d e de
deslocamento em dois

hospitais parapreenchi-mento
da CAT, recusa dos

profissionais da saúde. para
preenchimento da CAT, falta
de médicos do SUS e prestação
de serviço médicos nas especi
alidades e a localização de listas
destes profissionais. Com b '

debate, o Núcleo visá discutir ;

junto à Secretaria de Saúde 'a
formação de uma comissão

composta por representantes
públicos, integrantesdoNúcleo,
e representantes de demais
entidades ligadas a área, para
avaliação do fluxo .do
atendimento do trabalhador

acidentado, e realizarmelhorias.
O Núcleo aguarda um parecer
da Secretaria Municipal de
Saúde.

NÚCLEO DE TRANSPORTES

IINT\ I

1 � I
.� 1'RAN$fJORlE EXECUllVD. VI\HfAGE:M $EMPfI:£ It
'H·.8.""'"

Dentre as principais
ações organizadas pelo
Núcleo de Transportes estão

a vistoria dos veículos de

transporte de alternativo de

passageiros, palestras sobre
Custo no Transporte
Alternativo de Passageir,os,

!

I �.�Y!�,ªlIDA.
I"

I:
f

I
,�.,..._R._R_el_nO....ld_O_R_au.....8�1_B_SI_05_._c_en_lr_o....1_

....

sulsBJlcor@netuno.com.br

"Todos es Ramos"

3371 0508 /3372 0902

FLÁVIOUETA

Núcleo de Construção Civil estimulou quallílcaçâo, com missões à Expocon
,

FLÀVIQUETA

sobre Formação de Preço de

'Venda, trânsito e sobre

liderança, além da

participação na Expofeira.
Destaque especial para o

projeto de alteração da Lei

Municipal 3.074/2002, entre
outras iniciativas. Foram 30
eventos que reuniram mais

de 400 participantes,
motivando o Núcleo em

torno da qualificação da
atividade.

Palestra sobre legislação de trânsito
orientou empresários ligados ao Nutran

"O anopara o segmento foi
bom,PJis, houveparticilx1çiíode
várias empresas em nossos

treinamentos atendendo as

expectativas que tivemos para
2006. Omsêguimos absorver

informações interessantes sobre

farmaçãq de preço para o

tr� de passageiros e
,

,tarnh.W tWemos a qxmunidade
de estar com tOn consultor

especialista em custos Para
trabalhar com a gente o fator
custode!Ítrodonosso ramo."

- ARQUIVO

Dirceu Pacher.
Coordenador do Núcleo
de Transportes

Núcleos em pauta

O CORREIO DO POVO
Fones 47 33711919 e 8835 1872 I comercial@correiodopovo.com.br �'�I919
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BALANÇO

Núcle'os em Pauta
" O CORREIO DO POVO
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NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS - APEVI

"

CÂMARA DA MULHER EMPRESÁRIA
.,
v

c
J

(,f
cNI.m. ()\MIItItE:R� ll[

».WJÁOOSUl

A Câmara da Mulher

Empresária desenvolveu
durante o ano inúmeras
atividades que congregaram
as empreendedoras,' corno a

palestra "Ser Mulher", em

comemoração ao Dia
Internacional daMulher dia 8
de março. Outras atividades

. foram visita à Cozinhas
Berlim, reunião-visita à

empresa CEDEHA, I

F�ijoada da Câmara' da
Mulher Empresária, Curso de
Relacionamento Interpessoal,
reunião-visita à empresa

Piermann Material de

Construção, palestra de
aniversário "Cenários e

Perspectivas da Micro e

Pequena empresa no Brasil e

"Foi um ano ótimo

para a Câmara da
Mulher,' com muitas
atividades realizadas.
Para o próximo ano a

intenção é realizar mais
cursos direcionados· a
capacitação da mulher

empresária" .

NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
QV!"

I
�
It· .

t��.��e.'
m ":'a mobilizaç��;:; i;J!i�

;ag.,. do tema centw�.\.qlll�.,
rteia as suas ações, a principal

l1ividade do Núcleo de

�sponsabilidad.e Social foi a

lie u - d f'a izaçao o orum. que
volveu vários segmentos
eganizados. O trabalho do

grupo foi focado no estudo e na

aprendizagem da verdadeira
gestão da responsabilidade- social,
servindo para reflexões e

proporcionando o embasamento
necessário para melhorar o

processo da gestão organi
zacional.

RESP8NSAllll.llAIE SOCIAl

"O Núcleo de Res�

ponsabilidade Social não

representa um segmento e

sim uma união de
interesses por uma gestão
cackUJHrna,�s_,�QciaJm.ente
responsdveC E�s0lihha
que atuamos, dissemi�
nando a responsabilidade
social entre os nucleados e

queremos dividir com a'

sociedade" .

o Perfil do Administrador
neste contexto" com a

presença de Maria Cândida
Cervieri, que reuniram mais

de 700 pessoas.

A.i

Maristela Moretti
Coordenadora da Câmara
da Mulher Empresária

Roseli Maria H. P. Capudi
Co�rdenadora do Núcleo
de Responsabilidade Social

<'

NÚCLEO DE CABELEIREIROS PROFISSIONAIS

ARQUIVO

Dentre as principais ações
realizadas pelo Núcleo de
Cabeleireiros estão o

workshop em parceria com a

Vigilância Sanitária sobre a

LeiMunicipal3865!2005 que
trata da abertura de salões de
beleza em Jaraguá do Sul,
partícípação no 12º Fashion
Hair; em Lages, participação
em ações comunitárias na

Unerj, Weg e Ação
Comunitária no Centro de
Tratamentos de Alcoólicos
Anônimos, o trabalho social
em parceria com a Rede

Feminina de Combate ao

Câncer na manutenção das

perucas dos pacientes da
entidade, os cursos de
InformáticaBásica, de cortes,
química avançada,

"O Núcleo teve um

ótimo desenvolvimento em

2006, cam aparticipação de
muitos . participantes nos

eventos, cam atividades que
contribuíram com boa carga
de informação e

, canhecirnento e permitindo
reuniradasseparaa trocade
experiências." .

maquiagem e escovab
valorização dos pés e mãosÃ

. palestra sobre Saúde -f,..,

Prevenção e o curso dei
penteadosparafestas. -jÍ

;;;

Omani Miguel Zielinski
Vice-Coordenador de
finanças do Núcleo

aos candidatos à Presidência da

República.
Em dezembro, aconteceu a

posse da nova diretoria,
assumindo Cristiano Felipe
Haack em substituição ao

presidente Henrique Loja. A

nO\;a gestão quer intensificar ô
trabalho de relacionamento com

as erripresas do setor e buscar d
fortalecimento de parcerias para á
melhor qualificação do�
profissionais da área da construção:

NÚCLEO DE CONSULTORES
.J

r

k
Um dos novos grupos

setoriais, o Núcleo dos
Consultores buscou em 2006
unir competências e trocar

experiências nas áreas'. de
gestão comercial, industrial e
administrativa, tendo' como
finalidade deixar claro para a

classe empresarial o

r

, Núcleos em Pauta

verdadeiro papel (e
importância) do consultor,
Conforme o coordenador
Daniel J. Fonseca, em 2007 o

projeto do Núcleo inclui a

realização de uma série de

ações para a comunidade de

Jaraguá do Sul em parceria
com a ACIJS -,,y\PEVI,
i n i ci and o- s e �bmas
consultorias de diagnóstico
nas áreas de gestão
anteriormente citadas sem

'custo pârá nossos associados.

!

NÚCLEO DÁ HOSPITALIDADE

*NÚCLEO DE ---

Hospitalidade

NÚCLEO DA ACOMAC

NÚCLEO DE REVENDA DE AUTOPEÇAS

A melhoria do
relacionamento entre

funcionários e proprietários das

empresas do setor foi uma das

principais ações do Núcleo. Por
meio do estímulo à melhoria do
clima nas organizações, o Núcleo

. aproximou os empreen-dedores e

seus colaboradores, fazendo-os
perceber que todos são parceiros
na solução de. prcblemas ,e na

conquista de melhores resultados.
Outro trabalho relevante foi a

diminuição da inadimplência
entre os nucleados, a partir de
uma aproximação com aCDL.

"Um dos objetivos que
queremos trabalhar para
o próximo ano. é a

redução do custloperacional e com iss�
estimular o aumento das

�
..

nossas vendas".

José Schimit �
Coordenador do Núcleo de
Reve\da de Autopeças.

1

Outro grupo organizado em

2006, oNúcleo daHospitalidade
deu ênfase à qualífícação do setor.
Conforme Vera L.B. Wilhelm,
com a estabilidade da economia,
a área de eventos e o turismo,
especialmente o de negócios, vem
tendo um crescimento

significativo, trazendo um maior

aquecimento ao segmento.

AComac

O CORREIO DO POVO

Concluindo a gestão 2004-
2006, o Núcleo Setorial da
ACOMAC( realizou 53 reuniões
de diretoria, 9 reuniões de
associados e 8 palestras técnicas,
entre outras atividades, e

promoveu eventos como o 14º
Encontro de Comerciantes de
Materiais de Construção Sul

(ECOMAC Sul), que
mobilizaram mais de 2 mil

participantes. Outros objetivos
alcançados foram os trabalhos
para a construção da sede própria,'
iniciativas visando à redução de
impostos como IPI e ICMS e o

envio da Carta de Jaraguá do Sul

"Terminamos o ano com

resultados satisfatórios, mas

certos de que queremos mais

para 2007, principalmente em

relação ao aumento de eventos

na cidade, o que dinamiza
bastante o setor hoteleiro e os

demais segmentos. O Núcleo
da HOSPitalidade, neste

primeiro ano, nos mostrou que
através dele, o setor pode junto
unir forças e compartilhar
algumas estratégias com o

objetivo de obter melhores
resultados. "

Fones 47 337:I; 1919 e 8835 1872 I comercial@correiodopovo.com.br
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NÚCLEO DE DROGARIAS

Esse Núcleo Setorial também

registrou importante desempenho
durante 2006, com a realização de

atividades como uma palestra
sobre tributação, com a presença

de Edison Tamascia, presidente da
Pederação Brasileira das Redes

Associativas de Farmácias; a
-

palestra "Não sabendo que era

impossível, ele foi lá e fez", com
Steven Dubner. Durante. ação
social, o grupo arrecadou 800

Núcleos em Pauta
QUARTA-FEIRA, 17 de janeiro de 2007 I 7.

;;

quilos de alimentos não-perecíveis,
doados para a Igreja'Católica,
Evangélica e Assembléia de Deus.
Além disso, o Núcleo promoveu
reuniões com a Vigilância
Sanitária e com o Conselho

Regional das Farmácias, encontro
com a assessoria jurídica sobre o

tema "Visão Preventiva das Ações
Trabalhistas" e reuniões para
esclarecimento sobre o Ulticard,
cartão de benefícios.

/

Paiestra sobre tributação orientou profissionais de drogarias da região

• O CORREIO DO POVO

NÚCLEO DE CORRETORES DE SEGUROS

"Foi um ana bom para o segmento

farmacêutico na medida em que
não houve mudanças bruscas em

relação ao que foi planejado. O
aumento do número de farmácias
demonstra a redistribuição da
demanda e indica claramente a

necessidade de que cada
estabelecimento deve pr01illOver
açõesdemelhoriainternaquevisem
aatrair e fideUzaraclientela".

• ARQUIVO

Marcos Roberto Gascho
Coordenador do Núcleo
de Drogarias

�
I

_I!::.":.� l
'kiP". $O .AX". _ _$.

Ações como a palestra'
com AOF Seguros sobre
NovidadesMulti Produtos,
sobre seguro de vida com a

Marítima Seguros, e a

apresentação na plenária
da Acijs-Apevi do tema

"D&O Seguro de

Responsabilidade Civil dos
Administradores", em

comemoração ao Dia do
Corretor de Seguros, no dia
12 de . outubro, corn a

presença de Ana Alberti,
da Unibanco AIO,' foram
algumas.das iniciativas do

Núcleo de Corretores de

Se.guros. A busca do.
a s s o c i a t-i v i s m o foi
intcnsificada, visando à

'união e maior parceria dos
Corretores 'e da Classe
S e g u r a d o r a' e o

amadurecimento e

fortalecimento do setor.

Objetivo que pode ser

conferido através da
dinâmica das ações em

defesa dos interesses

legítimos dos associados, e
da valorização da

instituição do seguro e' de
sua plena integração com a

I

sociedade.

"Foi um ano de muitos

desafios emudanças. Por isso,
buscamos seguradoras em

diversos segmentos de

atuação, e através de vários

encontros, transformamo,Si
conhecimentos e experiências
em valores, na formação e

qualificação de nóssos
profissionais, elevando a'

co m pet i t i v i dad e, e

conseqüentemente, geramos
novas oportunidades de

neg6cios para todos"
.

ARQU�

":;
"

;'{

Cinthya Reis Felippi
:�
"1

Coordenadora do Núcleo d�
Corr�tores de Seguros :�

-J]

NÚCLEO DE FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO'

�

�s '''pl;ipcipais ações realizadas

��ló 'N úcl�o objetivaram
ªivulgar o serviço prestado pelas
t�rmácias de manipulação. Uma
áas atividades acontece'u
durante o Dia do Farmacêutico

Ü 7/01), além do Curso de
€ustos e Formação de Preço de

Venda, da palestra
'�Manipulação - O valor da

qualidade para o produto final";
If reuniões com Procon e

Vigilância Sanitária para troca

�e informações a respeito dos
d

í

r e
í

t o s e deveres dos

empresários do ramo; entre

outras ações relevantes. Nos
ultimas anos houve um

crescimento muito significativo
das farmácias de manipulação
em todo o País. A utilização
desse tipo de serviço é cada vez

mais comum entre a população,
resultando em aumento da

procura por produtos e serviços, a
maior valorização do profissional
farmacêutico pela classe médica e

pela população, maior

esclarecimento das pessoas sobre
os medicamentos manipulados e

seus benefícios.

"O-ano de 2006 foi marcado
pelo fortalecimento do núcleo,
intensificando a' parceria, a

união e o bom relacionamento

entre as empresas participantes.
Neste ano realizamos algumas
ações voltadas para a parte
administrativa da farmácia, que
e onde encontramos al�ma
dificuldade, pois não temos

formação específica nesta área.

hilegranles do Núcleo de Farmácias de Manlpuação após o curso sobre custos

Núcleos em Pauta

Pretendemos investir sempre em
everucs que tornem nossas

empresas e nos�os profissionais
cada vezmais qualificados".

Amélia Bramorski - Núcleo
Setorial de Farmácias de

Manipulação

NÚCLEO DE REPRESENTANTES COMERCIAIS

e a apresentação e

aprovação das propostas de

convênios, entre outras

ações. O Núcleo de

Represeritantes Comerciais

foi criado em outubro de
2005, com o objetivo de

integrar a categoria através

do associativismo. "/. � I

"2006 foi um ano marcado

por vários acontecimentos

que. mobilizaram os

bràsileiros, o país enfrentou
um crescimentO menor, mas

trouxe resultados na

mobilização da atividade
dos representantes
comerciais, trabalho que
'continuará em 2007 para
fortalecer o associativismo" .

a J araguá do Sul o

supervisor estadual da

FACISC, Clóvis Consoli,
no di 23 d� agosto.
Formado por 24-
integrantes; o Núcleo
tem como objetivo
oferecer uma oportu
nidade de investimento

'.

João Prim
c'

t

Coordenador do Núcleo.
de Representantes

I

Comerciais

com baixo fator de risco,
já que em nível mundial
há escassez demadeira.

)J,)
-,

... .'

Fones 47 33711919 e 8835 1872 I comercial@correiodopovo.com.br
O CORREIO DO POVO ','
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�
Representantes

Comerciais

Foram 19 eventos que

congregaram 317

. participantes, destacando

se .iniciativas como a

apresentação do fórum on

line de debate do Núcleo
dos Representantes
Comerciais ACI]S-APlvI,
seminário "Vendas com

Negociação para. o�
Representantes
Comerciais", palestra sobre

"Marketing de

Relacionamento", missão

para o 8º Congresso de

Representantes Comerciais.

NÚCLEO DE REFLORESTAMENTO

Resultado de um

plano de investimentos

organizado por

empreendedores, o

Núcleo de Reflcres
t am en to teve como

primeira ação a

realização de palestra
. sobre o tema, que trouxe
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ENTREVISTA

Núcleos em Pauta
I) O CORREIO DO POVO

ACIJSC
ASSOCIAÇÃO COME}KIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

�
APEVI

AS50ClAç40DASMICROEv;;;;""PEQUENAS EMPRESASDO
VALE DO IrAPOro

"O empreendedor precisa se organizar para
�. apenas reclamar não hasta"

• •

agrr mais

Na entrevista a seguir, Sandro
Morales reforça os conceitos emitidos
para uma platéia que acompanhou
atentamente suafala:

NÚCLEOS EM PAUTA -

Considerando que estamos

falando para empreendedores
de todos osportes,mas a�oria
delesmicroempresários defina o
que de fato é serempreendedor?

SANDRO MORALES -

Durante os últimos 80 anos a

comunidade acadêmica tem

tratado de encontrar uma

definição única de "empre
endedor", 'mas em vão. Por

exemplo, Jacques Filion, um dos

grandes pensad�res do

ernpreendedorismo na atuali
dade recolheu em sua tese

doutoral mais de 100 definições
do que seriaumempreendedor.

'

Naminha opinião, essa questão
foi resolvida nos anos 70 poroutro

pesquisador, Peter Kilby. Segundo
ele a busca pela definição de

empreendedor é inútil porque
não há um único tipo de

empreendedor, mas vários tipos
com matizes diferentes. Assim
teremos os "empreendedores
artesãos", categoria na qual se

enquadram, muitos profissionais
liberais: a empresa é centrada no

.

conhecimento técnico e nas

habilidades do seu proprietário. É
o que sepode chamarde"empresa

de um homem só". Existem os

intra-empre-endedores ou

empreendedores corporativos,
aqueles que seguem uma carreira

numa organização ocupando
postos-chave, os

empreendedores fundadores, de
grandes corporações e assim por
diante.
Para não deixar esta questão

sem uma resposta conclusiva,
podemos afirmar que todos os

empreendedores têm uma coisa
em comum, algo que caracteriza a

"espécie": são pessoas ie
resultados. Aquela pessoa que

produz resultados no a+biente
em que atua merece o título de

,

empreendedor seja adrninis
trando uma microempresa, seja
como empregado no posto de
diretor deuma grande corporação.

NP - Na sua palestra o senhor
fala sobre competên-cias
empreendedoras. Quais sâo

essas competências?

SM - Existem vários modelos
de competências para empre
eridedore's. Um dos mais

referenciados foi desenvolvido

pelo psicólogo DavidMcClelland
nos anos 80 e af8ésenta um

conjunto de 15 competências:
Estabelecimento de metas; Busca
de 0por-tunidades; Iniciativa

própria; Planejamento;
Monit�ramento de resultados

NETWORKS

Platéia de quase trezentas pessoas acompanhou atentamente fala do consultor Sandro Morales, no Centro Empresarial

constante.Busca de iníormaçôes;
Preocupação com aqualidade dos
produtos e serviços; Busca da

eficiência; Capacidade de correr

riscos calculados; Independência;
- Autoconfiança / assertívidade;
Persístência;Comprometi-menta
com os contratos de trabalho;
Persuasão; Formação de redes de

apoio.

NP - Como o senhor avalia o

p.,el d� empreendedor
brasileiro frente a situações
como desajuste da' carga
tributária, falta de política clara

para o setor, aumento da

competitividade externa, entre

outros fatores que dificultam o

crescimento da atividade

empreendedora?

SM - Apesar do Brasil não se

enquadrar entre os piores países
para empreender, pode-seafirmar
que namédia os empreendedores
brasileiros reclamam muito, mas

agem pouco. Explico: quando um
empresário / empreendedor
reclama da carga tributária
elevada deveria se formular
algumas perguntas: ele pertence e

participa efetivamente de sua

associação de classe? Ele
monitora e cobra resultados das

lideranças que ele ajudou a eleger?
Ele se preocupa em formar uma
cultura empre-endedora na sua

casaenasuaempresa? -

www.proserv.cnt.br

A crítica é importante, o desejo
de melhorar as coisas é uma das
características mais marcantes da

personalidade dos

empreendedores bem sucedi-dos,
mas ela deve ser sempre sucedida
pelaação.

NP - Muitas vezes o

empreendedor perde oportu
nidades por falta de conhe
cimento e por não participar de
movimentos associativos.
Como o senhor vê o papel das
entidades no esclarecimento dos

empreendedores?

SM - A participação em

movimentos associativos é

fundamental para se obter
resultados positivos na empresa.
Uma das competências
identificadas em empre
endedores de sucesso é a sua

capacidade de articular redes de

apoio ou de articulação política.
E quando digo política não me

refiro apenas à políticapartidária,
mas ao amplo sentido dapalavra.
Um empresário sozinho

dificilmente consegue mudar

regulamentos restritivos ou

decisões danosas à economia
tomadas por burocratas do

govemo. EI� precisa se articular
comoutros empresários.
Por outro lado, em uma

economia globalizada e cada vez

mais competitiva, só a coope-

•
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ração com outras empresas é

capaz, em muitos casos, de criar

vantagens competitivas.
Devemos sempre lembrar que
nosso verdadeiro concorrente

não é necessariamente uma

empresa que atua nomesmo setor

e país: nosso verdadeiro
concorrente pode estar situado a

milhares de quilômetros e se

aproveitar da nossa falta' de

articulação enquanto toma o

nosso mercado. Em gestão de

negócios vale a máxima romana

de "divida, depois impere". No
Brasil existem várias expe
riências associativas que
demonstram que ações conjuntas
podem ser extre-mamente

proveitosas, como por exemplo,
nos casos das redes associativas de

farmácias, papelarias, dentre

outras, e o compartilhamento de
custos de pesquisa e

desenvolvimento em laboratórios
setoriais.

NP - Qual sua opinião sobre o
modelo de Jaraguá do Sul de

integração das empresas

independente dos portes, por
meio dauniãoACI}S-APEVI?

SM - O que ocorre em ]araguá é,
digno de serUsado como exemploI

a ser seguido. No Brasil, o

moviraerito das' micros e

pequenas empresas cresceu nos

anos 80 como resposta à falta de

espaço nas entidades de classe

para a maioria: um grupo de

elite, formado por propri-etários
de grandes empresas

"aparelhava" a entidade e se

perpetuava no poder. As ações
eram voltadas para resolver
basicamente o problema do

grupominoritário no poder.
O surgimento das AMPE's

(Associações de Micro e

Pequenas Empresas) mudou
essa situação. Isso foi, muito

positivo, mas fragmentou a

classe empresarial. A integração
entre a ACI]S e a APEVI é um

exemplo de que pode ocorrer

uma cooperação entre enti

dades empresariais revertendo o

processo de fragmentação e

tomando a classemais forte.

NP - O que o senhor pensa
sobre os Núcleos Setoriais?

Que ganhos efetivos o

empreendedor pode ter ao se

organizarpor atividades?

SM - Tenho defendido como

consultor em desenvolvimento
econômico a formação de
núcleos setoriais em todos os

países em que trabalho. Uma
das chaves para o sucesso no

associativis�oé a presença de
temas comuns que motivem

todos. Se você juntar em uma

reunião, representantes de lojas,
de confecção,' empresários do
setormetal-mecânico e do setor

gráfico eles passarão a trabalhar
em pontos genéricos e possi
velmente ficarão desmotívados
por não perceberem a obtenção
de resultados para a sua empresa.
Pertencem a setores e ramos

diferentes, seus problemas são

diferentes.

Quando· você' reúne os

empresários de ummesmo ramo a

coisa muda: eles falam a mesma

linguagem, trocam experiências
sobre como resolveram

problemas comuns a todos e

ficammuitomais claros os pontos
que podem ser enfrentados de
forma conjunta. A motivação
cre�ce exponencialmente nesse

caso, assimcomo os resultados.
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