
7J!::rn F

VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919,1922. ARTHUR MÜLLER 11923- 1936. HONORATOToMELlN 11937 ,,1957. EUGÊNIO VICTQRSCHMOCKEL 11958,2004. YVONNE ALICE SCHMOCKEL 12005
. .

�:

26°
MíNIMA MÁXIMA ,;T� J ,:, ;

Falta de educação
é apontada como

a vilã do trânsito
• PÁGINA5

RREI
JARAGuA DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.739 • R$ 1,00

Bilhete. único.só depois
�. .

de 2008� garante Bogo
Díretor-presldente da Canarinho, Décio Bogo, depôs ontem, sobre a possível alteração de prazos no contrato de renovação
da concessão do serviço de transporte público. Bogo disse que o documento, aprovado pela Câmara é legítimo. Sobre os

atrasos nas obras, previstas em contrato, afirmou que foram geradas p�t�.falta de agilidade daadministraçâo municipal. • PÁGINA 4

Delegado Uriel Ribeiro foi responsável pela operação queresultou na apreensão de 541 g de crack e prisão de fraücantes em Jaraguá do Sul. • PÁGINA 7

PREÇO À VISTA
com desconto de BE

40%
eml+3X

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 400
Centro' Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Fone: 47 3055.0887
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Prom,oçào \'álida para Qmês de setembro ou enquanto durar nesse

estoque. Fotosmeramente it.ustrativa .

.condi�:&o d? pagamento StJjéitoa eprovaçãc de crédito.
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• EDITORIAL

Senado e Estados
Nomomento em que mais se

critica o Senado Federal, este
inicia umprocesso quemostra sua

importância para o País, entre
tantas outrasmissões.AComissão

. Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização começa
nesta quinta-feira, em Porto

Velho (RO), uma série de

audiências públicas nos estados

para discutir com autoridades
locais e a população os projetos
do orçamento federal para 2008

e o Plano Plurianual (PPA)
2008-li.

Nessas audiências, nas

Assembléias Legislativas, os

relatores dos projetos anotam as

sugestões de prioridade,
repassando as propostas às

bancadas �e deputados federais

e de senadores, para que elas
examinem a 'possibilidade de

,.·'r

No mompnto pm quP mais sp

critica o SPnado, :pstp inicia
um procpsso quP
mostra sua importância"

aceitar as sugestões como

.
emendas ao orçamento.

Participarão dos debates o

presidente da comissão, senador
José Maranhão (PMDB-PB), o
relator-geral do projeto de

orçamento para 2008, deputado
José Pimentel (PT-CE), e o

relator-geral do PlanoPlurianual,
o deputado catarinense Cláudio
Vignatti (PT).
A segunda audiência pública

será amanhã, na Assembléia

Legislativa do Pará, em Belém,'
No dia 24, os bJarlamentares

.'

estarão em Cuiabá (MT) e, no

dia 27, vão debater à orçamento
com a população e as autoridades

mineiras em Belo Horizonte

(MO). A quinta audiência

ocorreráno dia 1ºde outubro; em
Fortaleza (CE), e a seguinte em

Salvador (BA), no dia 4. No dia

5, os representantes daComissão
deOrçamento viajarão paraJoão
Pessoa (PB) e no dia 8 estarão em
Florianópolis.
A última audiência será em

. Brasília, no Congresso, quando
serão ouvidas as reivindicações da
população da cidade.

É um trabalho importante, que
mostra comooSenadopode tam
bém chegar ao cidadão comum.
Por isso, falar na extinção dessa

Casa só pode ser coisa.de quem

está interessado em enganar o

povo e se perpetuar no Poder.

• �ONTO DE VISTA

Paternidade
Em decisão inédita, a

Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
reconheceu que uma jovem
tem o direito de receber

alimentos do pai biológico
descoberto por meio de

exame de DNA, depois de
ela ter sido adotada por uma
viúva que tr'abalhava no

abrigo de crianças da cidade
. onde morava. Baseada no

entendimento da relatora;
ministra Nancy Andrighi, a

decisão estabelece que,

como não. há vínculo

anterior com o pai biológico
para ser rompido pela
adoção, simplesmente por

que jamais existiu tal li

gação, não se pode eliminar
o direito da filha de pleitear
alimentos do pai reco

nhecido na ação inv e s

tigatória.

c

A posiçao da Terceira

Turma anula a decisão do
Tribunal de Justiça de Santa

Catarina (TJ/SC), no sen

tido de que como as ligações
com a família natural

desaparecem a partir da

adoção, cessaria o dever do

�pai biológico de prestar
alimentos à filha.

Logo que 'nasceu a Au

tora da ação foi registrada
apenas' com o nome da mãe

biológica. Posteriormente,
foi adotada unicamente por
uma mulher, viúva, com

quem reside, sendo que aos

16 anos a jovem em ques

tão, propôs a ação in

vestigatória de paternidade
contra seu suposto pai.
A ministra Nancy An

drighi analisou detalhada

mente a questão e concluiu

que não havia vínculo

.. Janaína Elias Chiaradia,
Advogada integrante do
Escritório Cassuli Advogados
Associados, (Fonte; STJ).

anterior com o pai a ser

rompido, -eritendendo que

"[ ... ] o reconhecimento da

pa ternidade não tem o

condão, muito menos a'

pretensão, de revogar o

vínculo adotivo, por isso,
não se poderá restringir ou
até mesmo eliminar, o

direito do filho de pleitear
alimentos do pai reco
nhecido pelo exame de
DNA [ ... ]". A decisão da
Terceira Turma foi un â

nime •

Desta forma, verifica-se
que a cada dia, 'os julgados
proferidos por nossos

Tribunais Pátrios, buscam

resguardar os direitos de
vidos principalmente aos

menores, em prol de uma

jus tiça mais próxima da
realidade de cada indi

víduo.

• DO LEITOR

Pregando moral de
cueca em Schroeder

Como pode o órgão publico
que deveria ser o exemplo e que
se diz tão preocupado como tema

bebida alcoólica, patrocinar,
ajudar e organizar a Stammtisch,
festa entre amigos que tem como

um dos objetivos principais fazer

uso exagerado de bebidas

alcoólicas.
Não preciseiestar lápara saber

quemuitos adolescentes estavam

participando usando e abusando:
de bebidas com o testemunho

destes demagogos que dizem

preocupados, justificando oditado
faça o que eu digo, mais não faça
o que eu faço.

Corre e corre das ambulâncias

buscando pessoa que fatalmente
.

estariam embriagadas, tirando
socorros de cidadãos que real
mente precisam.

Para piorar, a me.sm?- foi reali-
.

zada na Rua Paulo [ahn, Centro,
em frente à Delegacia, onde a

me�ma é testemunha dos prejuízos
eproblemas que abebida alcoólica
trás para a nossa sociedade. ,':

Estes vereadores, que por'
causa de uma ida a Brasília a

pretexto de liberar verbas para o

município a convite do prefeito,
deixam de estar debatendo as

suntos tão sério como este, sa

bendo que eles (vereadores) nada
podem fazerpara liberar tais verbas
emBrasília. Para isto temos os de

putados federais e senadores
eleitos para tal fun, muito bem

pagos por sinal. -

Jamais quero tiraro direito dos
que gostam deste tipo de evento,
mas quero chamar a responsabi
lidade destes demagogos que fo
ram eleitos para administrar e

fiscalizar o nosso município res:

guardando os princípios morais e

éticos de nosso povo.
Estes demagogos deviriam ca

nalizar as suas forças para resolver
parte da saúde, etc. Para ter uma'
idéia, caro leitor, se leva emmédia
quatro meses pata ter uma

consulta comum cardiologista em
possomunicípio, basta contem. .. r.

Antes que eu me esqueça;

quem é oposição ria. ·Câmara de

Vereadmes, por ,faivor,;'deixeru;de,
pregarmoral deeuecae trabalhem i

para o povoschroedense.
.,

.. João Reis, autônomo

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.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).

• DOS BLOGS
HELENA CHAGAS � btogdosbtogs.blig.ig.com.br

CPMF ou folha? Senado escolhe
O Plana�o vai esticar ao máximo a.corea na Câmara, de onde pretende tirar a CPMF,
nesta ou na próxima semana, sem a�erações no relatório de Antônio Palocci

aprovado na Comissão Especial. Mas o pulo do gato está embutido lá no texto, para
ser usado quando for necessário - mais provavelmente, no Senado. É o dispositivo
que permite a redução da alíquota de 0,38% por lei, e não mais por emenda
constitucional. Ou seja, ainda que isso seja objeto de acordo para aprovação da
prorrogação da CPMF entre os senadores, a emenda não precisaria vo�ar à Câmara.

A redução seria aprovada num projeto de lei paralelo, sempreuízo para a vigência
do imposto. O govemo continua preferindo, porém, perder arrecadação com a

desoneração de outros impostos, como aqueles que incidem sobre a folha de

salários das empresas. E vai acenar com isso na negociação com o Senado.
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Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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POLITICA

Encaminhado
Sede própria e moderna

para a delegacia do Minis

tério doTrabalho começa a

se materializar. Projeto do
prefeito Bertoldi já está na

Câmara pedindo autoriza

çãoparadoaçãode terreno.
Atende sugestão de parce

ria,mas o prazo de constru

ção vai depender de recur
sosdoMT.

Voltando
Ex-vereador Ademar

Possamai (DEM) assumiu

cadeira na Câmara por

.

trinta dias, até 16 de outu
bro.Na licençade JoséOsó
rio de Ávila, que sai para.
tratamento de saúde. A

vaga é de Augusto Muller,
que abriumão.

Deu nó
Se a Câmara não votar

amanhã o projeto de refor
ma administrativa do pre-

.

feitoMoacir Bertoldi (PR),
a pauta segue trancada, já
que o município não tem

poderes legais para emitir

medidas provisórias.

Prometeu ...
A oposição atende pleito

dos servidores efetivos que
querem, também e agora,
debater projetodo plano de
cargos e salários, um dos

.

motes da campanha eleito
ral de Bertoldi. Prometido
e não cumprido.

Procurando
Câmara de Vereadores

de [araguá do Sul continua
selecionando profissional
para vaga de assessor de

imprensa. Competência
com trabalho é o primeiro
quesito. Contratação será
sem concurso.

Candidato, nã'b!
Filiado sim, candidato, não! Reaçáõ do ex

deputado IvoKonell sobre declarações do presidente
do diretóriodoPMDB,CarlosChiodini,'dando como
adiantados os entendimentos para que o prefeito
Moacir Bertoldi (PR) ,se filie ao partido com a

garantia de ser o cabeça de chapa ná eleição
majoritária de 2008. Konell considera a possibilidade
como uma pia(la e, aind�, um desrespeito com

peemedebistas históricos, como ele, que estáhámais
de trinta anos no partido. Afirma quê se is�b
acontecer, ele deixa o partido na mesma hora.

Na fila
Konell perdeu os direitos políticos por dez anos,

punição que vai até 2010, masacredita que recuperará
a condição de-elegível ainda em 2001, o que lhe daria
condições legais de disputar a eleição no ano que vem.
Se isso ocorrer, vaibrigar pela indicação no diretório.

Fesporte
Vereador licenciado e atual presidente da Fesporte,

Carione Pavanello (DEM) volta à Câmarana primeira
quinzena de outubro. O Legislativo atende pedido dele
mesmo para explanações sobre realizações da entidade
que dirige.

Tucanos
Ex-prefeito lrineu Pasold não esconde desejo de mais

. ummandato.No domingo foieleito presidente do diretório
tucano, mas o PSDB ainda não tem nome carimbado. A

depender da executiva, ele é indicação de consenso.

, Celso Machado
r�dacao@ocom>iodopOY1l,com,br

'�'

Parceria
Vereador Caubi Pei

xoto (PDT) quer que as

prefeituras de Guara
mirim e [araguá do Sul
reformem a ponte sobre
o rio Itapocuzinho. Im
portante ligação com a

BR-280. Já existe proje
to, mas quem fará o quê
ainda não se sabe.

Comércio
Horários excepcionais

para o comércio varejista
de Corupá, a exemplo de

J araguá do Sul, não

previstos no código de

posturas, já motiva a

criação de um sindicato
patronal. Necessidade
de vender mais.

Movimento
Até 7 de novembro o

Conselho de Líderes
Comunitários de Gua
ramirim pretende colher
15 mil assinaturas pela
duplicação da BR-280,
principalmente entre .a

Weg Química e [araguá .

do Sul. Projeto original
prevê desvio nas pro
ximidades da empresa.

Erramos ..

A nota "esqueceu?"
publicada ontem na co

luna foi erro de pagi
nação. N a verdade, a

informação tinha outro

conteúdo. Referia-se a

providências que a pre
feitura tomou 25 dias

depois de denúncia, so-
. bre buraco aberto em

calçada da Waldemar
Grubba, por um parti
cular. Colocando em risco

a vida de pedestres. Fica
aqui o pedido de desculpa.

QUARTA-FEIRA, 19 dp sPlpmbro dp 2007 I 3

RETRANCA
Mudando
Câmara de Vereadores de Itajaí também optou por

sessões itinerantes nos bairros. Diante do público raro e

diminuto nas sessões daCasa; querem que o povo saiba
oque fazem. Em[araguá, sessões sónaclausuradoprédio
da Getúlio Vargas.

Transporte
Edital de concorrência lançado pela prefeitura de

Blumenau para o transporte coletivo despertou
interesse de 21 empresas, além das três que operam

hoje. Mas já se sabe que a maioria esmagadora não

têm nenhuma ligação com o serviço. É truste.

Dez anos
Em [araguá do Sul, licitação, se houver, deve

ocorrer só em 2015. Até lá o sistema de monopólio
continua, com aval da Câmara de Vereadores e da

prefeitura dado em 2005.
DIVULGAÇÁO

Intocável
A denúncia é do deputado Elizeu Mattos

-

(PMDB) : órgãos ambientais querem criar dentro

da chamada Lei d� Mata Atlântica uma medida

restritiva de uso do solo em áreas acima de 850

metros de altitude, tornando-as Áreas de

Preservação Permanente. O que inviabilizará

32% do Estado. Resolução está na mesa do

presidente Lula.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PASSAGEM ÚNICA SÓ COM TERMINAL NOVO

-. redacao@oConeiodopovo.com.br

Diretor da canarinho depõe
na Câmara sobre altéração
Para Dpcio Bogo,
falta agilidadp por

partp da PrPfpitura

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Responsável por investigar a

possível alteração no contrato de
concessãode serviçode transporte
público à Viação Canarinho, a

ComissãoProcessante daCâmara
de 'vereadores de� continuidade,
ontem, aos depoimentos dos
envolvidosno impasse. Dessa vez,
quem teve de responder às

perguntas foiDécioBago, diretor
presidente da empresa.

Ele fez questão de alertar que
só reconhece o documento

assinado pelo grupo e munido de

marcad'águadaCasa, assimcorno

fez, na segunda-feira, o ex

presidente da Casa, Carione
Pavanello (OEM). Mas, quanto
aos prazos expirados por
consecutivas datas, o empresário
não economizou nos ataqlles à

administração pública municipal.
"Estão vencidos não porque não

queremos cumpri-los, e sim pela
falta de documentação legal para
as obras", enfatizou. Esses papéis
reúnem ordens de serviço e

autorizações aprovadas.
Conforme Bogo, o que existe

atualmente são apenas esboços de
projetos e sem definições nesse

sentido seria impossível dar
continuidade aos investimentos

CÉSAR JUNKES

Décio Bogo disse que bilhete único deve ficar para depois de 2008

constantes no contrato de

concessãodose�, renovadoem
200S. O diretor da Canarinho

ainda co entou de maneira

negativa o valor total a ser

desembolsadq pela empresa nas

melhorias. ''Nos fizeram imposições
sem conhecimento algumda nossa

situação", frisou.Mesmo assim, ele
foi categórico ao afirmar a vontade
de colocar em prática todas
cláusulas assinadas, desde que a

Prefeitura faça a parte. que a

compete, ou seja, libere os projetos
para a viação aprovar e, depois,
tomar realidade.

O principal deles diz respeito
ao novo terminal de ônibus, a ser _

construído no mesmo local onde

já funciona, no Centro da cidade.

ADEOUAÇÃO DE PRAZOS
O presidente da comissão,

vereadorTerry daSilva (PTE),
esboçou uma forma de acabar
com o impasse. Para isso,

perguntou ao diretor da Ca
narinho se amelhoralternativa

para um acerto de contas seria'
a adequação dos prazos do

contrato, com ampliação da

data limite da entrega das

obras. Bogo concordou com a

idéia, porém, deixou claro que

uma prorrogação para 2008 é

pouco. "Sem projetos e doeu

mentação legal é muito com

plicado", disse.
Sobre abilhetagemeletrônica

e a instauração da passagem

única, previstas'em'contrato, o
presidente da empresa afirmou:
"só quando'o terminal estiver

pronto". JáJanssen tentou indicar

Porém, na opinião de Bogo, a

desapropriação de área'anexa é

desnecessária e não vai acontecer.
"Aproprietáriado terrenoquis três
vezes mais do avaliado e temos

uma outra alternativa agora",
destacou. A .idéia é fazer a obra
de frente para aRuaArturMüller,
fundos do Shopping Breithaupt.

, Mas, essa mudança de planos
deixou o vereador e relator da
Comissão Processante, Dieter

Janssen (PP), preocupado. "Sem
adesapropriação, onde se investirá
osR$3,7milhões da contrapartida
da empresa?", indagou.A resposta
veio enfática e, segundo. o
empresário, o dinheiro será

injetado ria melhoria do sistema

de transporte coletivo.

um processo intermediário,
com a colocação de cercas ao

redor do local. Contrário à su

gestão, Bogo preferiu abortá-la.
''Não teremos controlenenhum
nesse sistema de confinamen
to", explicou. Ele lembro� tam

bémque ogrupoestáembusca

de equipamentos e softwares

para possibilitar aquela im

plementação.

Os depoimentos da Comissão
Processante quanto à mudança
dos prazos do contrato pela
administração públicamunicipal,
segundo o vereador [urandir
Michels (PV), poderiam ser

abolidos. "Eu acho a denúncia da

Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores)
infundada porque isso não

ocorreu. Nós (Câmara de

Vereadores) aprovamos as

alterações", disse. Ele preferiu não
fazer perguntas ao diretor

presidente da Canarinho.
O relator Dieter Janssen deve

- emitir o parece final sobre os

depoimentos nos próximos dias.A
Comissão tematé novembropara
finalizar os trabalhos. Hoje é dia

de o grupo ouvir o diretor da
Câmara,RuyLessmann, aexemplo
do que aconteceu na segunda
feira como ex-presidente, Carlone
Pavanello, e ontem, com Décio

Bago e Rudolfo Gesser, atual
responsável pela Casa.

Ao depor, esse somente

defendeuo projeto assinadoporele
e disse que o descumprimento do
contrato veio por parte da
Prefeitura. A reportagem de O
Correio do Povo tentou con

versar com o secretário de Ur

banismo, Afonso Piazera Neto, e

com o procurador Eduardo

Marquardt, para responder às

acusações, só que eles não re

tornaram o contato até o fe
chamento dessa edição.

Vereador diz que denúncia de

alteração de prazo é infundada

PIERO RAGAZZI

Michels atesta pela legalidade do contrato com a empresa Canarinho

INVESTIMENTOS

Ao todo, a Canarinho deve investir R$ 3,7 milhões no projeto em questão. Até
agora, porém, a empresa apenas desembolsou R$ 398 mil, que financiaram a

colocação de 60 abrigos de passaqeiros, Ainda faltam outros 120 pontos, o
novo terminal e os mini-terminais de bairros, a instauração da bilhetagem
eletrônica e da passagem única.

AUMENTO DA TARIFA

De acordo com o diretor-presidente da concessionária de transporte coletivo

urbano, o reajuste de 5% na passagem de ônibus, que entrou em vigor-no
domingo passado, é resultado dos custos sofridos pela empresa. Além disso,
ele afirma ser necessário para financiar as melhorias projetadas no sistema.

Ainda segundo Bago, a margem de lucro vem caindo ao longo dos anos e o

setor passa por dificuldades no país inteiro. "Em Joinville, a média é de três

passageiros por quilômetro. Aqui não chega a dois", explicou. Outro
problema diz respeito ao número elevado de pessoas que sãotransportadas
gratuitamente: errrrnécia de 7% a 10% do total.
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SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO COA-SUL. é inaugurado e

está pronto para operaçãoFalta de atenção causa 62%

dos acidentes no município
ITAJAí

Aconteceu ontem a inau

guração das instalações doCDA
SUL - Centro de Defesa Am
biental da Região Sul, uma das
nove unidades que a Petrobras
mantém no País para responder
com rapidez e eficiência a

emergências ocasionadas por
vazamentos de petróleo e

derivados. OsCDAs e suas 13 bases

avançadas formam o maior

completo de segurançaarríbienral
da América Latina e asseguram a

cobertura das operações da

companhia em todo o território

nacional, além de prestar serviços
a terceiros, sob associação ou

contrato de prestação de serviço.
"O CDA está preparado para
atender comeficiência e agilidade
todo tipo de emergência

ambiental", destaca Fernando

Henrique Falkiewicz, gerente
setorial de Articulação e

Contingência de SMS da Bacia

deSantos, responsávelpeloCDA
SUL
A Petrobras concluiu a

instalação dos CDAs em 2001,
com investimento inicial de cerca
deR$ 100milhões em instalações
e equipamentos. A unidade de

Itajaí passou por reformas, que
agora estão sendo inaugurados,
onde foram investidosmaisdeUS$
6 milhões. "O custo mensal de

manutenção de cada unidade,
commanutençãodoequipamento
e treinamento do pessoal, chega a

R$ 300 mil", declara Jayme de
SetaFilho, gerente deArticulação
e Contingência do SMS
Corporativo.

PIERO RAGAZZI/OCP

Nesse ano, 12 mortes

aconteceram nas ruas

.de Jaraguá do Sul

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
De janeiro até ontem, os

bombeiros registraram 12mortes

no trânsito do município,
considerando apenas_as pessoas
que morreram no local do
acidente. Em 2006, foram 26

vítimas fatais. Somente nas vias

,municipais - sem contar o perí
metro urbano das rodovias esta
duais e federais - a PolíciaMilitar

registrou 1.673 acidentes, sendo
que62% (1.037) foramcausados
por falta de atenção ao volante.
Em todo ano passado, foram
registrados 2.423 acidentes nas

ruas domunicípio.
O chefe do setor de trânsito

do 14º Batalhão, capitão Gilda
Martins de Andrade Filho, acre
dita que 2007 deve terminar com
um aumento de cerca de 10%

no número de acidentes em re

lação 3.0 ano passado. Em 2006,
o número de acidentes foi 20%
maior que em 2005.

Até dia 11 de setembro, o
município tinha mais de 67 mil

veículos, o equivalente a um veí

culo para cada dois habitantes.
O índice émaior do que emJoin
ville, que tem 505 mil habitantes
e 222 mil veículos.Omunicípio
mais populoso do Estado tem

cerca de 2,3 habitantes por
veículo.

Apesar do excesso de veí-

2006 -1.053' .�
2007 - (até 31 de julho) -,1.212

Estudantes do João Pessoa distribuíram panfletos sobre educação no trãnsito

culos no município, Andrade
opina que o principal problema'
no trânsito jaraguaense é "edu
cacional". Para conscientizar

motoristas e estudantes sobre

segurança no trânsito, as polícias
militar e civil, bombeiros e Pre

feitura distribuirão; nessa se

mana, planfletos educativos em
frente às escolas. A Semana
Nacional do Trânsito acontece

de 18 a 25 de setembro.
''A engenharia de trânsito

somente não reduz o número de
acidentes É preciso que moto

ristas, pedestres e ciclistas te

nham mais consciência e res

peitem a sinalização", ressaltou,
afirmando que pressa e preo

cupação são as principais causas

dos acidentes. Ano passado, o
município foi considerado pelo
Ministério da Saúde o terceiro

com o trânsito mais perigoso do

país, perdendo apenas para Rio
Verde (Goiás) e Campos dos

Goytacazes (Rio de Janeiro).
Todos os anos, cerca de 50mil

pessoasmorremno Brasil vítimas
de acidentes de trânsito. Um
óbito a cada 11 minutos. Ou

seja, mais de 140 vezes o número
total de vítimas dos dois desastres
aéreos que recentemente

abalaramo país, os vôosGal 1907
e TAM 3054. Em Santa Ca

tarina, dados da Secretaria de
Estado da Saúde apontam para
umamédia de 5,2 óbitos por dia,
com prevalência de jovens.

Equipe da Petrobras fez simulação de acidente e vazamento

Malwee e Weg particip'am do

projeto Primavera dos Museus
DA REDAÇÃO

O Departamento de Museus
eCentrosCulturais, vinculado ao
Ministério da Cultura, lançou
para os museus do Brasil a pro
posta de realizar nos dias 22 e 23

de setembro '!- la Primavera dos

Museus com a temática "meio.f)
ambiente: museus, memória 'e

vida".
Mais de 200 museus farão

simultaneamente de norte a sul
do país aproximadamente 600

eventos que podem ser conhe
cidos pelo site www.museus.

gov.br. Nas palavras. de José do
Nascimento Junior, diretor do
Departamento de Museus e

Centros Culturais "os museus se

fortalecem quando unidos

promovem atividades".
Em Jaraguá do Sul a "Pri-

mavera dosMuseus" acontece no
Museu Wolfgang Weege ""

ParqueMalwee eMuseuWeg.No
museu localizado no Parque
Malwee a exposição "O planeta
quer respirar" leva o visitante a

refletir sobre suas ações no dia-a
dia em relação aomeio ambiente
e os alunos de duas escolas da re

gião tambémmostram o resultado
de suas pesquisas e reflexões
sobre o tema. No Museu Weg
acontecerá a exibição do filme
"Uma verdade inconveniente"

em que o ex-vice-presidente
americanoAlGore apresenta um

panorama sobre o futuro do

planeta em função do aque
cimento global. Haverá também

distribuição de sementes de flores
e.a exposição em argila "arte,
transformação e cultura".

MAIS APREENSÕES'
casos de crime e infrações pelo
"consumo de bebidas alcoólicas.
Além do recolhimento do.veí
culo e da carteira de habili

tação, ocondutor émultadoem
R$ 900 e recebe cinco pontos
na carteira. Em caso de crime

por embriaguez, o motorista

responderá inquérito policial.

O capitãoGildaMartins de
Andrade Filho ressaltou que a

intensificação de blitzes' pela
.

PolíciaMilitar nesse ano resul
tounamaiorapreensão de car
teiras de motorista e veículos.
Parte das apreensões acon

teceram porque os motoristas

estavam embriagados. Levan-

tamento da corporação constatou

que 84 acidentes (5% do 'total)
foram causados pela combinação
de álcool e volante.
A maior apreensão por em

briaguez passou a acontecer a

partir de fevereiro do ano passado,
quando entrou em vigor a lei que
dá autonomia ao policial tanto dos
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EDITALDE PRIMEIROPUBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
'JARAGUA DO SUL - SC .

Data do leilio:1 0/10/07 - A partir das: 14:30
.

Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL· AGENCIA JARAGUA DO SUL - RUA
EXPEDICIONARIO GUMERCINDO DA SILVA, N· 45, CENTRO - JARAGUA DO
SUL·se
JULIO RAMOS LUZ, LeiloeiroOficialmatricula AARCIl62 estabelecido a RUA DOM BOSCO

, N° 276 - SALA 102, RIO DO SUL, SC, telefone 4735217730, faz saber que devidamente

autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei N° 8004, de 14/03/1990
e Decreto Lei N"70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RC08170 e CFG

10177, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas

hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL
_

A venda : à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante

pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita através

de Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral e

comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes

deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agência da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data

do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,

ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo omaior dos dois valores, sujeitos,
porém, a atualização até no momento da realização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, .registro, imposto e taxas inclusive

condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante

fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo,

O arrematante terá um prazo de 30 (trintaj.dias para o registro da. Carra.de

Arrematação ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações

pormenorizadas sobre os imóveis.
,

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados.
SED:28762- CONTRATO: 8041700014080- CAIXAECONOMICAFEDERAL-AGENCIA:
04170 JARAGUA DO SUL
MARIA TADEU DE LOURDES TEIXEIRA, BRASILEIRO(A), FUNCIONARIA PUBLICA

CPF 00518145956, CI 1446001 SSP-PR, DIVORCIADO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRiÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESJDENCIAL, LOT.EAMENTO RESIDENCIAL

MIRANDA, A RUA 996-PAULINA KRUGER LESCOWICZ (ANTIGA RUA 996- SEM

NOME), N" 34, LOTE 61, BAIRRO JARAGUA 84, EM JARAGUA DO SUL, COM AREA DE

319,80M2, AREA CONSTRUIDA DE 91,40M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇOES,
BENFEITORIAS, PERTENCESE ACESSORIOS.
SALDO DEVEQO� + ACESSÓRIOS: R$ 45.205,16
VALOR AVALlAÇAO art. 1484 CC: R$ 51.893,37

RIO DO SUL, 19/09/07
JULIO RAMOS LUZ

EDITAL .+Registro de Imóveis era Comarca de

Jaraguá do Sul / SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala

do Registro de rmóveis da comarca de

Jaraguá do Sul / SC, toma público pelo presente
edital, que MARCATTG ADMINISTRADORA

DE BENS LTDA, CNPJ sob nO 76.874.700/

0001-77, estabelecida na Rua 2-Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca ·no 1.188, nesta cidade,
requer com base no art. 18 da Lei nO 6.766-79,
o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 418-Valdir José Manfrini, Bairro
Jaraguá Esquerdo. perímetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuVSC, conforme Certidão nO 398/2006, expedida
em 22.12.2006, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Alberto João

Marcatto, CREA nO 5291 O-O, ART nO 24781 00-6, O desmembramento é de caráter residencial,

possui a área de 41.303,50m2, sendo constituído de 20 (vinte) parcelas, A.U.PES,
sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Mal Deodoro da Fonseca. 1,683- centro,

Jaraguá do Sul/SC.
.

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 2007.

AOFlCIALA

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

PalPstra
o Instituto Rã-bugio traz a Jaraguá do Sul o

apresentadorRichard Rasmussen, do quadro Selvagem
ao Extremo, do programa Domingo Espetacular na
Rede Record. Ele estarâ na cidade para uma palestra
gratuita no' próximo dia 27, quinta-feira, às 8hJO, na
Arena [araguá. A .palestra é aberta a toda a comu

nídade. Com o tema "Conhecer para Preservar" o

evento faz parte do Projeto "Serra doMar: Fonte de

água, Fonte de Vida", financiado pelo governo federal,
Programa de Educação Ambiental de Chico Mendes.

COMUNICADO

A BRASlt TElECOM convoca o(a) atual usuário(a) da linha telefônica identilicada pelo código de acesso (47) 3273·7424 e contrato

númer070056S0930 a comparecer em seu Posto de Atendimento Pessoal Brasil Telecom, localizado na cidade de Jaragu,j do Sul. rom

endereço à Rua Marechal Floriano Peixoto, 127, Centro (na lateral do antigo prédio da TElESO, no horário 0,15 ,,,.; ;., l' " .

das 13:00 às 17:00 h, de segunda a sexta-feira, com os documentos necéssários para transleréncia da titularul,,,I··'" Ii"Ii., IddulIl(a,

de exclusivo interesse do(a) atual usuário(a), em um prazo não superior a 5 dias, sob pena de lIào havendo o (ulI'I""ewnento denuo

do prazo narrado e de posse (fa documentação necessária, ocorrer a rescisão do contrato de prestação do serviço telelônico fixo

comutado e o consequente cancelamento da referida linha telelônica, conforme a legislação aplicável á espécie.

��4 BrasiiTelecom

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Suf / SC, toma público pelo
. presente edital, que ANTONIO KLUG, CI RG nO 410,813-2-

SESP-SC, CPF nO 383.089.409-00, torneiro mecânico, brasileiro,
casado com NORMA KLUG CI RG nO 19/R - 541 ,541-SSP-SC,
CPF nQ 003,377.339-45, do lar, pelo regime da Comunhão Parcial
de Bens, na vigência da Lei 6.515f77, residentes e domiciliados
na Rua Pe. Aloísio Boeing s/no, Bairro Barra do Rio Cerro, nesta

cidade, requereram com base no art. 18 da Lei 0° 6.766f79, o

Registro DE DESMEMBRAMENTO, situado na.Rua 793-Camilo .

Andreatta, Bairro Barra do Rio Cerro, perímetrourbano de Jaraguá
do Sul / SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul / SC, conforme Certidão nO 107/

2007, expedida em 10.04.2007, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil
Paulo César da Silva, CREA nO 37890-5, ART nO 2561874-8. O desmembramento é de

caráter residencial, possui a área total ere 8.165,45m2, sendo constituído de 6 (seis)
parcelas, sistema viário e remanescente,

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Mal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,

Jaraguá do Sul/SC,
JARAGUÁ DO SUL, 11 DE SETEMBRO DE 2007.

AOFICIALA

o maior espetáculo circense da América Latiria.
Estréia.sexta..felra·dia 21/09 às 20h30. It"

Serão somente 04 dias em Jaraguá do Sul.

Asmaravilhosas águas danyantes·cempatadoriz'àdas:
diretamente do Cirque du Soleil, as acrobatas dançarinas

aéreas, palhaços, acrobatas olímpicos, mágicQs
.

e muito mais do maravi/heso inundo do círco:�
o/c

Diariamente às 20h30 - Sábado às 17h30 e 20hlO

Domingo às 15h30 - 18hOO - 20h30

Faleceu às 11 h50, Sérgio
Mader, com idade de 48 anos. °
sepultamento foi realizado dia
18/7/07 às 11 h, saindo o feretro
da residência na rua Ernesto
Lessmann, Vila Lalau, seguindo
após para o Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 12h30, Relli Franz
Giacomelli com idade de 66
anos. O sepultamento foi
realizado dia 18/9/07 às 16h,
saindo o feretro da capela
mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o Cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 13h, José Laércio
_Jacomini com idade de 53
anos. O sepultamento foi
realizado dia 18/9/07 às 16h30,
saindo o feretro da capela
mortuária Maria Leier,
seguindo após para o cemitério

municipal do centro.

CHEGOU
NET VIRTUI) E
BRASILEIRAO.

A 'pl'itn(�it'a turma de concluintes do Ensino Médio do Colégio E\'llngélico Jaraguêl
Alessandra Tatyane Lessmann - Charles�orndõrfer - Fausto Leandro Coetten � Flavia Caroline Küster

Gert Janssen Júnior - Gislaine :Mohr - IuriAndreas Reblin - JaderAlexandreAlquini . Johny Janssen
Kelly Susan "�nk - Marcelo BudaiArins - ,Miguel Felipe Bianchi � Ricardo Alencar Ulrich"

Huth.Salanno J\t!iorelli • Sally Eliza Trapp - Simone Ender
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SEGURANÇA Duas meninas de 4 anos fogem
da Escola Municipal Alberto· Bau�r<Polícia prende traficantes

que atuavamnomunicípio
JARAGUÁ DO SUL

Duasmeninas de quatro anos,
que estudam na pré-escola da Es
cola Alberto Bauer, no Amizade,
fugiram da escola na manhã de
ontem e deixaram os pais deses

perados. Elas escaparampelaporta
do refeitório, que estava encosta
da, e caminharam até às ime

diações daUnerj (Centro Uni-
. versitário de [araguá do Sul),
na Vila Rau.
A mãe de uma das meninas,

Gilmara Bertoli, soube do sumiço
da filha pelo motorista da topic,
que leva a criança para a escola.
"Ele sempre busca as crianças na
sala de aula, e hoje não encontrou

a Bruna", recordou, comentando
que a filha e a amiguinha apa
receram perto de casa por volta
das 12h30. Segundo Gilmara, as
meninas saíram da escola depois
que o sinal tocou' para a última

aula, por volta das 10h30. Elas
teriam se enganado, achando que
era hora de voltar para casa.

A diretora da escola, Salete
Walz, disse que a porta do refei
tório costumava ficar encostada
em virtude da descarga de
mercadorias. Ela garantiu que a

porta ficará trancada a partir de
hoje e afirmou que foi a primeira
vez que acon�ete uma fuga na

instituição. (DZ)

Mais de 500g de crack

foram apreendidas
na segunda-feira

DAIANE ZANGHElINI

JARAGUÁ DO SUL
Mais de dez pessoas foram

presas por envolvimento com

tráfico de drogas na noite de

segunda-feira. Três pessoas eram

traficantese0$outros, usuários.No

total, a PolíciaCivil apreendeu541
gramas de crack, que seriam

comerciahzadas. A operação foi
deflagrada depois da'prisâo de um
homem que tentou passar um

cheque roubado em um

estabelecimento comercial do
Centro. Com o estelionatário, a

polícia encontrou a foto de

Tàtiane Schmitz, 29, conhecida
como lati, que tem várias

passagens pela polícia. Ao ser

questionado sobre a foto, ele disse
.

que costumava comprarpedras de
. crack dela e que os doismoravam
em uma pensão na Rua
Gumercindo daSilva, tambémno
Centro.

Em seguida, a polícia fez

campana pertoda pensão e avistou
Tatiane chegando no local com
duas pedras de crack - totalizando
13 gramas, embaladas emplástico.
Noquartodela foramencontrados
rolos de papel alumínio para
embalar as pedras. Em .

depoimento, Tatiane informou que
costumava comprar as pedras de
Rosell de Fátima Martins, 44.
Na casa de Rosell, localizada

na Rua José Narloch, Bafu-o Tifa
Martins, a polícia encontroumais
33 pedras de crack (somando 8,4
gramas) enroladas em papel
alumínio e vários rolos de papel
alumínio. Roseli informou que

Suspeito de assassinato deve

se apresentar hoje pela manhã
'SCHROEDER

Matthias Hawlitschek, 56
anos, suspeit�e ter assassinado
o professor de equitação Nélio
Krueger, 31 ano" deve se

apresentar hoje pela manhã na
.

Delegacia de' Schroeder. A

informação é de que o advogado
do suspeito já teria entrado em

contato com o delegado
responsável pelo caso para avisar

o dia em que iriam se apresentar.
Caso confirme a suspeita,
Matthias vai responder o processo
em liberdade, já que não foi pego

em flagrante.
Krueger foi assassinado na

quinta-feira da semana passada
noCTGlaços de família, do qual
Matthias é dono.Adiscussão teria

começado porque Krueger teria
cobrado uma dívida de R$ 30mil
do ex-sócio. O colega do

professor, que estava com ele no

momento, disse que Matthias
entrou em um galpão pegou uma
espingarda e atirou em Krueger,
na altura do tórax. O suspeito
fugiu em uma' caminhonete
Mitsubishi L200 de cor.prata.

Tijolo de crack e balança de precisão foram encontrados na casa de. Elias

comprava as pedras de Elias da

Rocha, 49 anos. Na casa dele, na
Rua Fritz Klein, Bairro Água
Verde, foi encontrado um tijolo
(porção prensada de crack)
pesando 491 gramas, urnabalança
de precisão digital, um quilo de
ácido bórico, um quilo de
bicarbonato de sódio, rolos de

papel alumínio, plásticos para
acondicionar a droga e cinco

pedras de crack, totalizando 30

gramas. O ácido bóri�o e o

bicarbonato de sódio seriam

posteriormentemisturados àdroga
para aumentar o volume das

pedras. No momento em que a

polícia chegou na casa, Elias
estava dormindo.

Os três traficantes estão no

Presídio Regional de [araguá do
.

Sul. O delegado responsável pelo
caso, Uriel Ribeiro, disse que essa

foi amaior apreensão de crack em
[araguá do Sul nesse ano.

Informou,tambémqueEliashavia
sido condenado por tráfico de

drogas, em Joinville, e estava em

liberdade condicional. Já Roseli
não tinha passagem pela polícia.
A pena por tráfico de drogas varia
entre um a 15 anos de prisão.

ARQUIVO OCP

�
J

Krueger era proprietário de um haras em Joinville há cerca de dois meses
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o melhor de

Músicos brasileiros se apr!spntam oa Scar oa próximo
sáhadG. Grulill faz um dos melhores covers da baoda inglesa.

� � f.._ '�-:�'7'"
'f

.
.

ucesso quando esteve .em :pertório .os maiores 'ê1ássicos dos-

Jaraguá do Sul há pouco é -álbuns wish You: Were Here,
mais de um' ano, o especial

-

Animals, TheWall e Divísíon Bell.

Pink Floyd retorná,' ao palco do O projeto foi inspirado no lendário
Centro Cultural da Scar no dia 22 . show da turnê Pulse (1995) e pro

de setembro, às 2r horas. O Bra- duzido com as tecnologias mais

zílían Pink Floyd é recorrhecido.
� modernas disponíveis ric> mundo,

como' um dos melhores grupos 'utilizando projeçõesperfeitamente
covers pelos próprios integrantes sincronizadas num telão circular

da banda inglesa. A banda de cinco metros, efeitos de áudio

brasileira surgiu em 2005 e já na distribuídos em surround pelo
primeira apresentação, cerca de teatro, iluminação computa-
mil pessoas lotaram o teatro do dorizada e raios laser, compondo
Centro Integrado de Cultura, em um cenário visto somente em

_ Florianópolis, para ver a perfor- gran-des shows internacionais.
mance do grupo.

No show em Jaraguá do Sul, serão

apresentadas 19 músicas, inclusive

a reprodução ",.r;-mpleta do álbum

Dark Side Of The Moon, urn dos

mais importantes trabalhos do

Pink Floyd e um dosmais vendidos

da história. Estão ainda no re-

Com o crescimento do projeto e as

repercussões alcançadas, o grupo
se prepara para uma turnêinterna

cional a partir de 2009. O projeto
Brazilian Pink Floyd foi -aprovado
na Lei Rouanet para a Qa�tação de
recursos em âmbito riá-i::i�nal, via
bilizando assím a turnêno Brasil.

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

- ..-f
Aguardamos o sabor de sua visita!

Alameda 25, sala 11 "

Fone 3055 2229
�

Marechal Deodoro da Fonseca, 191 "

SERvrço
-

o QUÊ: Show Brazilian Pink Floyd
QUANDO: Dia 22 de setembro, sábado HORÁRIO: 21 h
ONDE: .Grande Ieaíro do Centro Cultural da Scar

àUANTO: R$ 60 ou R$ 30 mais 1 kg de alimento
,

não-perecível: R$ 30 (estudantes)
,

ONDE COMPRAR INGRESSOS: Bilheteria do Centro Cultural

INFORMAÇÕES: (47) 3275-2477

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empresas buscam cada vez mais

acesso às novas tecnologias do setor

As lições do empreendedortsmo
bem sucedido de Laércio Coelho

,� jAR�:GÜÁ DO" SUL E VÁLE DO íTAPÔCU,' 19 DE SETE'MBRO 2007 .';'
.;'"' :. :
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a I NÚCLEO DE AUTOMECÂNICAS (5 I NÚCLEOS DOS CONSULTORES e I PERFIL

Workshop amplia o debate sobre
.

o tema sucessão empresarial

NOVIDADE

Cartão de compras quer
,

.

estimular construção civil
RÁVloUETA

-

'\

AAcomac-Associação dosComerciantes
de Materiais de Construção de Jaraguá do .

Sul inaugura no dia 21 de setembro, às

19h30min, sua sede própria, com a entrega
• . das instalações da entidade e homenagens

'especiais.
:

. Cristiano "Hack, presidente da Acomac,
,

'

.

enfatiza a importância da sede da entidade,
-,
1 que hoje integra um dos núcleos ACIJS-

APEVI. O novo espaço, informa, vai

permitir melhores condições para a

realização das atividades de treinamento e

na integração dos associados.
Ele salienta a busca de diferenciais que a

entidade está procurando oferecer aos

empresários do setor, como o- recente

lançamento do Cartão Acomac-Credípar,
uma forma de compra que; entende, vai

oferecer melhores resultados. O cartão de

compras surgiu no Paraná e já está

disponível nas maiores cidades de Santa

Catarina. "Nós acreditamos que o cartão

contribuirá parao fortalecimento da cadeia

de lojistas. É uma solução de crédito

importante, especialmente para o

consumidor debaixa renda", assinala.
Pág4

Representantes
terão encontro em

Jaraguá
Jaraguá do Sul vai ser a sede do lQQ
Encontro Estadual de Representantes
C o m e r c i a is. O Nri cl e o de

Representantes Comerciais ACIJS
APEVI já inicia os preparativos para o

evento, . com
.

expectativa de trazer

importantes temas para o

fortalecimento da: atividade e integração
dos profissionais, conforme relato feito

durante apresentação que o Núcleo fez
em plenária da entidade no Centro

Empresarial. Pág3

Denise Frossard
. fala sobre ética a

� .

empresanos FLÁIJIOUETA

Ela ficou conhecida em todo o Brasil

pela atuação firme contra o crime

organijado do Rio de Janeiro. Juíza
aposentada e ex-deputada federal,
Denise Frossard abordou aspectos como

ética durante palestra em Jaraguá do Sul,
a convite do Núcleo de Jovens
Empreendedores da ACIJS-APEVI.
Pág7

"r---------------------------------------------�----�----------------------------------------------------------�

Núcleos em Pauta

Fones 47 33711919 I comercial@correiodopovo.com.br P��1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Núcleos em Pauta
2 I QUARTA - FEIRA, 19 de setembro de 2007 ACIJS - APEVI

" O CORREIO DO POVO

NÚCLEO DA QUALIDADE

EDITORIAL

Competitividade rima com

felicidade,
. diz consultor

Costuma-se dizer que a propaganda é a ,

alma do negócio. É regra comum,

também, que uma imagem vale mais do

que mil palavras. Para completar, só

mesmo se a imagem do sucesso for

acompanhada de um depoimento
enriquecedor, como o que nos brinda
Laércio Coelho, diretor da Feeling
Estofados. Ex-diretor da APEVI e ex
vice-presidente da ACIJS para Assuntos

de Núcleos, Laércio é a melhor

propaganda que o projeto de

organização de empreendedores poderia
dispor, demonstrando, de maneira

prática e objetiva um dos resultados do
associativismo. Afinal, usando mais uma
expressão popular, "quem anda para trás

-

écaranguejo".
A entrevista com Laércio Coelho é um

dos destaques desta edição do nosso'

Núcleos em Pauta. Vale a pena conhecer

a história do garoto que ajudava a família,
na plantação de fumo e tinha os olhos
voltados ao horizonte. Um sonho que
construiu com empenho e vontade de

aprender, que' não se esgotou mesmo

depois de ter alcançado o sucesso corno

empreendedor. lIm resultado que aincfà
quer compartilhar, ensejando uma volta
mais intensa ao trabalho que aACI]S e a

APEVI realizam e do qual Laércio teve

particípação ativa. II

Ainda nesta edição do informativo, os

Núcleos apresentam suas mais recentes

realizações. Dentre os destaques, o

Seminário da Qualidade, que alcançou
novo êxito, e o lançamento pela
ACOMAC de um cartão de crédito que

promete revolucionar o setor, ampliando
as 'oportunidades de relacionamento
entre lojas e consumidores.
Núcleos em Pauta cumpre assim, mais
uma vez, sua missão de informar os

associados, integrando os nucleados e

estimulando a busca da melhoria da

capacitação.

,Em sua quinta edição, o Seminário da

Qualidade reeditou o sucesso dos anos

anteriores, levando ao Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul um

público formado por empreendedores e

profissionais de várias áreas. A iniciativa

do Núcleo da Qualidade ACI]S-APEVI
esse ano apresentou como novidades à

realização de painéis abordando
assuntos específicos, relacionados com o

'tema central - "Gestão da qualidade ao

alcance de todos", e a palestra "Nascidos
para vencer". Na fala a uma platéia
atenta, entre gargalhadas e reflexões, o
consultor Rogério Caldas', reconhecido
como um dos maiores especialistas em

motivação resumiu a palavra de ordem

para quem deseja fazer da qualidade um

meio para a competitividade empresarial
e profi1sional: ser feliz.

• "Atender a um cliente é algomuito sério,
Vão dá para ir falar com o cliente

desmotivado, triste, é preciso muita

alegria", afirma Caldas, que o cerimonial

do evento indicou já ter ministrado mais

de 1.300 palestras para600 mil pessoas.
No currículo, a passagem como

executivo de algumas das mais

importantes empresas do País, bagagem
que diz ter lhe permitido conhecer
consumidores e omercado em diferentes
áreas. "Nossa geração passa por uma

concorrência sem precedentes. Ganhar
dinheiro está muito difícil, vivernos'üma
competição perversa, desumana, até".
Caldas enumerou indicadores que

comprovam o crescimento de opções de

produtos e de serviços nas últimas
décadas. "Quando o ex-presidente
Collor disse que o automóvel brasileiro
era uma' carroça, desencadeou-se um

processo de competição que ampliou de
maneira muito forte o mercado, com a

entrada de produtos fabricados no
_

exterior e exigindo mais da empresa

brasileira" .

O consultor conclui lembrando que,

aspectos importantes contribuem para o

sucesso do empreendedor, como garra,

motivação e interesse em buscar sempre
diferenciais no mercado. "É preciso
sempre focar nos resultados, nunca nos

obstáculos. Desenvolvendo um caráter

vencedor, não haverá chance para o

fracasso", completou.
O presidente da ACI]S, Paulo Chiodini,
lembrou que o seminá�io faz parte da

missão dos núcleos de disseminar

informações e promover a evolução da

gestão empresarial. Além da palestra de

Rogério Caldas, a programação trouxe

aos participantes temas relacionando

experiências bem sucedidas nas áreas de"

5S's (case Duas Rodas), Círculos de

Controle de Qualidade - CCQ (case
Embraco), Indicadores de Desempenho
(case Indusul), Controle de Qualidade
(case Weg Equipamentos Elétricos),
Gerenciamento de Processos (palestra
NDG - Instituto de Desenvolvimento

Gerencial) e ISO 9000 (palestra da

Sociesc).
'

Participantes .destacarn importância do seminário
"

o painel sobre o programa 5S's

ajudou a reciclar informações que eu já
dispunha, sempre é importante
conhecer o pensamento de outras

empresas em qualquer área relacionada
com a qualidade"

"

Dualidade é algo fundamental não só

para a indústria, mas também no

comércio é um fator decisivo. Muitas
vezes um detalhe compromete todo o

processo e compromete o desempenho
da empresa"

"

A empresa que não buscar a melhoria

contínua pára no tempo. Conhecer
outras experiências é importante pois

. ajuda na percepção de um problema
como podemos resolve-los no dia-a-dia"

Dorival Muller
Krause EstofadosBoa leitura. Jucélia Kuhner

Breithaupt Comércio e Indústria
Neimar Daile Cort
Hexagonal

Conselho Editorial: Jackson Bastos, Ronaldo Correa, Beatriz
Zimmermann, Rejalle Nunes Bassi,
Alessandra Vosseler, Anne C_ B. Alota, Francisco Schiochet,
Alberto Zeni, Ariana Lenz, Jordana Potl.

Coordenação geral: Alessandra Vosseler - Comunicação
Social
Produção: Ronaldo Côrrea

Edição, composição e fotolito: Cramoart 47 3370-0816

Impressão: Gráfica CP 47 3370-7919
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NÚCLEO DE REPRESENTANTES COMERCIAIS

Jaraguã do Sul quer sediar
encontro estadual do setor
O Núcleo de Representantes
Comerciais ACI]S-APEVI está

buscando a organização do setor com

vistas à realização, em Jaraguá do Sul-do
10º Encontro Estadual da categoria, em

2008. A informação é do coordenador
Odair Zanella, salientando a

importância do evento para omunicípio.
"Esperamos alcançar êxito no evento e

trazer a Jaraguá do Sul um grande
número de participantes";' comenta. A
informação foi prestada durante

apresentação que o
: Núcleo fez em

plenária da entidade. Formado há cerca

de três anos, o Núcleo conta com cerca

de 15 nuc1eados. Recentemente,
aconteceu reunião de lideranças
estaduais do segmento, no município,
para esclarecer questões relativas à

legislação que regula a profissão e as

primeiras discussões sobre, o Encontro

Catarinense de 2008.

através de seu
� tr�b8'hO r

lsmite ao msrcado a sssencia da J
:;Jresa e produtos no qual represents, I
do peça fundamental na estrutura I
lerdaf das mesmas" I
air Zanella) ,

NÚCLEO DE DROGARIAS

Tributos elevam os preços dos medicamentos
Segundo os fabricantes, descontados- os

impostos' e a compensação da

sobrevalorização do real, o remédio
fabricado no Brasil é atualmente o 4º mais
barato do mundo, só perdendo para a

Coréia do Sul, oUruguai e aColômbia. Para
>

o consumidor, porém, o �emédio no Brasil
custa o dobro do que na Europa e nos EUA,
devido aos impostos e ao custo do

transporte (logística).
A carga tributária brasileira que incide
sobre os remédios é de 28%, uma das mais
altas do mundo. Ao contrário do Brasil,
outros países há muitos anos consideram o

medicamento um bem essencial. Nos EUA,
México, Inglaterra e Japão o imposto é zero. -

Em Portugal, 4,7%, na França, 2,1%, na
Itália, 3,9% e na Espanha, 3,8%, só para
citar alguns exemplos.

• Sobre medicamentos veterinários, tratados
como insumos, não serecolhe ICMS, ou
seja, há 1:5% menos impostos do que nos

produtos comercializados para humanos,
cujas alíquotas variam de 17% a 19% de

'ICMS. A taxação sobre medicamento,
, considerado item de primeira necessidade,
assim como sobre os produtos da cesta

básica, é muito superior aos índices

cobrados sobre alimentos em geral, como
leite (13,75%), arroz e feijão (16,54%) e

carnes (18,67%). Mas as distorções não

param por aí. Ao se comprar um carro no

Estado de São Paulo, recolhe-se 12% de
ICMS. Também se pagamenos impostos em

produtos como jóias preciosas, aeronaves,
máquinas e veículos usados, dentre

inúmeros outros casos.

_
Entretanto, ainda há luz no fim do túnel. O

governo federal zerou as alíquotas dos

impostos PIS e Cofins sobre cerca de, 1.500
remédios de uso contínuo ou para doenças
graves (diabetes, hipertensão arterial,
reumatismo, doença de Chagas, Aids e mal
de Alzheimer), o que levou a uma queda
média de 10% no preço ao consumidor.

Entretanto, a carga tributária mais pesada
ainda é a dos Estados. É fundamental que os
medicamentos também sejam incluídos na

menor alíquota possível. O correto seria
- alíquota zero nesses casos.
Outra- atitude positiva do governo é a

autorização para laboratórios farmacêuticos
produzirem medicamentos genéricos para

as principais necessidades da população.
Um ótimo exemplo é o dos contraceptives,'
que poderão ter uma redução de preço de
até50% até o final de 2007.
Isso é extremamente significativo porque se

estima que a mulher brasileira tenha um

gasto anual de R$ 360 para a compra de

anticoncepcionais. Na seqüência, outros

medicamentos poderão ser beneficiados,
tais como hormônios endógenos (para
reposição hormonal) e imunossupressores
(para rejeição em casos de transplantes).
Marcos Crivelaro é professor PhD da
FlAP - Faculdade de Informática e

Administração Paulista e da Faculdade

Módulo, especialista em matemática

financeira e consultor em finanças -

Extraído de artigo da FEBRAFAR,
publicado em 05/04/2007.

NÚCLEO. DE MARKETING

Atividade profissional busca integração
O projeto de NúcleosACIJS-APEVI passa
a Contar com mais um grupo organizado,
COm a formação do Núcleo de Marketing.

O Objetivo do núcleo é a troca de

experiências e o desenvolvimento de

projetosde interessedaclasseprofissional.

As reuniões acontecem quinzenalmente,
sempre às quartas-feiras. Profissionais das
empresas WEG, Mannes Estofados, Sol
Paraglíders, ACIJS, UNERJ, Avenida

Gráfica, Marisol,.Urbano e Mime

integram o Núcleo, que busca novos

participantes.
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AGENDA

Santa Catarina sedia

Congresso Brasileiro
da CACB

ARQUIVO

Florianópolis vai ser anfitriã domovimento
associativista brasileiro de 7 a 9 de

novembro, com a realização do 17º

Congresso Brasileiro da CACB -

Co�feder?ção das Associações
Empresariais do Brasil. Integra ainda Q

evento o 4º Encontro Nacional do

Empreender e 0'11º Encontro Estadual do
Empreender. A programação acontecerá

no Costão do Santinho, que deve receber

empresários participantes de Núcleos

Setoriais, presidentes, diretores, executivos
e consultores deACIs, de Santa Catarina e

do Brasil. A expectativa é de que os três

eventos reúnam um público estimado de

1.200participantes.
Integra a programação atividades como o

Encontro dos coordenadores do

Empreender (Empreender Competitivo -

Empreender e a GEOR - Empreender
Internacional - -Conselhos Setoriais),
reunião do Conselho Diretor da CACB,
posse diretoria FACISC, e palestras e

painéis abordando temas como

"Competitividade empresarial", "Gestão

pública emprol daMPE", "AMPE e omeio

ambiente", -"A MPE e a Lei Geral", "Bolsa
de Valores", "Reforma política", entre

outros assuntos.

Interessados em participar do evento

devem fazer contato pelo telefone 48

3028.8844, com Tatiana ou email

empreender@facisc.org.br e site:

www.facisc.org.br.

NÚCLEO DE DROGARIAS

Remédios: redução
nos impostos, preços
menores

Porque pagamos tão caro um bem

essencial? Medicamento não é artigo de
(J d �

Q
.

consumo e opçao. uem precisa tomar

remédio, o faz porque é sua vida e saúde

que está em risco. O artigo abaixo,
extraído de publicação da FEBRAFAR

(Federação Brasileira das Redes
Associativistas de Farmácias), dá uma

idéia de quanto pagamos para este bem.

As Farmácias e Drogarias do Núcleo de
Farmácias e Drogarias entende que:
"Nenhum de nós é tão forte quanto
todos nós juntos". e com esta união

obteremos sucesso que
_

refletirá em

melhoria de condiçõe _Jara os nossos

usuários, que se resume _a toda a

população.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ACOMAC

\,

A ACOMAC - Associação de

Comerciantes de Materiais de Construção
de Jaraguá do Sul e região está

apresentando ao mercado uma novidade

que promete incrementar os negócios.
Modalidade de compra cada vez mais

utilizada, o cartão de crédito que a entidade

criou em parceria com a Credipar oferece

vantagens a consumidores e mais segurança a

comerciantes, além de beneficiar uma

entidade social.
O cartão ACOMAC foi lançado ofi

cialmente durante evento que reuniu

empresários do setor e convidados, com

apoio da ACIJS - Associação Empresarial '

de Jaraguá do Sul e Orion Distribuidora, e
patrocínio das empresas Depecil, Imbralit
eDNC Distribuidora ..

O cartão ACOMAC segue o mesmo

padrão dos demais cartões de crédito, com
a característica de atender exclusivamente

clientes de lojas demateriais de construção
com renda mensal a partir de R$ 380,00.
Além de atender ao consumidor de baixa

renda com a flexibilidade e agilidade de

crédito no segmento de . materiais de
construção, o cartão também tem um

diferencial importante, repassando parte do

, valorda taxade administraçãopara aCasade
Recuperação e Apoio ao Dependente
QuímicoPadreAloísioBoeing.
A Credipar foi fundada em 1997, em

Curitiba, operando no desenvolvimento de

Núcleos Pauta
• O CORREIO DO POVO

serviços e atividades do ramo financeiro,
com produtos e serviços diferenciados,
mantendo o foco no cliente e yalorizando
uma relação de parceria com lojistas e

outras instituições. Atua como cor

respondente da Negresco - Crédito,
Financiamento e Investimento. São

integrantes do Grupo Negresco, empresa
com sede na capital paranaense, com

atuação em diversos segmentos do
mercado nacional e Mercosul, através de
oito empresas.
O presidente da ACOMAC, Cristiano

Haack, acredita que o cartão de compras

vai ajudar a melhorar o desempenho do
setor. "É um projeto que está inserido no

planejamento estratégico da nossa

entidade e com certeza moderniza muito

as relações de negócios", aposta. Para o

presidente da Fecomac - Federação das,

Associações de Comerciantes de
Materiais de Construção de Santa

Catarina, Afonso João Ramos, a nova

modalidade de compra é positiva. "Hoje o

setor�ofre muito com as pequenas

compras, que muitas vezes ficam anotadas

e o pagamento demora, comprometendo a

fiquidez do empreendimento. Com o

cartão, o consumidor das classes CD e D,
principalmente, podem comprar em

qualquervalor acima de 1 real, ou seja, não
precisará fazer o fiado que muitas vezes

resulta emperda aos lojistas".

Características do
Cartão ACOMAC

• Até 40 dias para pagamentos
• Possibilidade de parcelamento da

compra, com e sem acréscimo
• Isenção de anuidade
• Até 2 cartões adicionais gratuitos
• Limite extra para saques
emergenciais
• Antecipação de recebíveis para
vendas a prazo
• Refinanciamento automático da

dívida

ACIJS - APEVI

cartão de crédito é novidade no mercado

Entidade fortalece parceria. com Caixa Econômica
A ACOMAC realizou encontro que
reuniu mais de 50 associados e os

gerentes da Caixa Econômica

Federal, visando a ajustar as

operações de financiamento. O

evento teve o objetivo de fort�iecer a
,parceria e trazer mais benefícios para

_:;-'fLQ " cliente' das lojas associadas à

�;!��ÀCOMAC. .' -;
.

,

Uma das principais preocupações
desta diretoria tem sido orientar,
incentivar emostrar novos caminhos

para que os lojistas tenham cada vez

mais campo para trabalhar. Os
recursos para financiamento da
casa própria aumentam

anualmente, mas a burocracia não

diminui. Cabe então aos lojistas
buscar novas formas para melhor
trabalhar e atender seus clientes

com estes recursos. Para a diretoria, o
setor precisa se preparar cada vez

mais, participando de cursos,

palestras e principalmente das

reuniões internas, fortalecendo a

entidade e buscando' ampliar as

facilidades aos clientes de acesso

aos recursos.

Durante o encontro, o presiderite
da ACOMAC, 'Cristiano Felipe
Hack, .. 'lançou

c..

0;-;- programa de

capacitação para oS';llS8Q£Jaslos, e

colaboradores,
,-

em "pákeFiá;�(}i:n a

área de capacitação da ACI]IS. A
reunião foi encerrada com um

coquetel de confraternízação.

Outra ação do planejamento
estratégico da ACOMAG é a

realização de visitas a indústrias do

setor demateriais de construção. No
dia 11 de agosto, a visita aconteceu

na 'fábrida de .cimento.da Yotoran,

na cidade paranaense de Rio Branco

do Sul. Patrocinada' pela empresa
-

fabrícante, avisita reuniu mais de 40

p ar tic ipant es ,

/

satisfeitos

conhecer todo o processo

fabricação do produto.

Núcleos em Pauta
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NÚCLEOS DE CABELEIREIROS PROFISSIONAIS NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR

Busca permanente de qualificação Empreendedores visitarão o porto de Itajaí
DMJLGAÇÁD O Núcleo de Comércio Exterior ACI]S-

_ .....__"'"

APEVI, estará promovendo em conjunto
com o Núcleo de Jovens Empreendedores
no mês de setembro, uma visita técnica ao

Porto de ltajaí. A visita acontecerá no dia

21 e é destinada às empresas participantes
dos núcleos de Comércio Exterior e de

Jovens Empreendedores, com o objetivo
"de conhecer a administração do porto,
bem como sua estrutura portuária.A visita

contará com uma apresentação ins

titucional sobre a administração do Porto,
relatando seus números e dados. Após, o
grupo conhecerá a estrutura física do

o Núcleo de Cabeleireiros ACIJS·
APEVI realizou em julho mais uma

atividade voltada à qualificação dos pro
físsionaísdo setor, o curso "Mãos de seda

e unhas decoradas". O treinamento

apresentou as novas técnicas. e as

novidades na área de produtos de

higienização e mostrou-práticas que as

manicures profissionais devem seguir
para atender às exigências de um

mercado cada vez mais dinâmico. A

instrutora Marilene Evangelista,
professora e profissional da área,
demonstrou o passo-a-passo dos desenhos

Informações com a consultoraAriana, pelo
telefone 3275-7026.

personalizados e técnicas que podem
oferecer diferenciais aos clientes. O curso

contou comapresençade 20participantes.
Além de novas atividades que estão

sendo definidas, o Núcleo de

Cabeleireiros também já confirmou

presença na próxima edição do projeto
Ação Comunitária WEG, no dia 16 de

setembro. A coordenação do Núcleo

convida todos os profissionais da área a

se integrarem a essa atividade social.

Porto, onde poderão observar a

movimentação das mercadorias, os pro

cedimentos portuários. O grupo tem saída

prevista para as 12h45min do CEJAS -

CentroEmpresarial de [araguá do Sul.

Informações adicionais da programação
completa e valores poderão ser adquiridas
com Jordana Pott, consultora do Núcleo de
Comércio Exterior, fone (47) 3275-7013,
e-mail: cambra@portalcambra.com.br.
ou mesmo com a consultora do Núcleo de

Jovens Empreendedores, Ariana Lenz,
consultor4@acijs.com.br

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

Planejamento de carreira motiva debate
Aspectos como a ímprevísíbílídade da vida,
a temporariedade da carreira, a

impermanência de negócios e de tecnologias
no inundo moderno exigem de todos os

"players", sem distinção, rigoroso emeticuloso
planejamento de curto, médio e longo prazo.
Subestimar a importância do planejamento,
procrastinar spa' elaboração e adiar sua

implementação, sob a justificativa de que se

está à espera de tempos melho�s ou mais

convenientes, do fator sorte ou de qualquer
outro álibi, é programar o próprio fracasso

em todas as esferas da vida - pesêoal,
familiar, financeira e profissional.
Com base nesta linha de raciocínio, o

Núcleo de Comunicação promoveu a

palestra "Planejamento de carreira". O tema

leva em conta que a sociedade e' as

organizações modernas são por demais

complexas e imprevisíveis para que pro

fissionais releguem a terceiro ou quinto plano
seuplanejamento devidae carreira.O objetivo
do evento foi o de estimular os profissionais
quanto ao fatodeplanejamentoéalgaquedeve
ser feito não só pelas empresas, mas também

pelo próprio profissional, A palestra foi
ministrada por Márcio Voigt; abordando

questões comocicloprofissional, planejamento
familiar e planejamento de auto-desen

volvimento, entre outros aspectos.

CÂMARA DA MULHER EMPRESÁRIA

Visita à Bolsa de valores e empresa Natura amplia experiências
DIVULGAçAo

[oinville. Durante a visita àBovespa, as
participantes recebem informações e

conheceram o funcionamento do

mercado
-

de . ações, além de visitarem o

Centro de Memória e a exposição
permanente com áudio e vídeo que

retratam a. história da entidade e do

"mercado de capitais.
Na empresa Natura,'o grupo também

recebeu informações e percorreu as

instalações da fábrica, conhecendo a

área de distribuição e o armazém."
vertical. A programação permitiu
conhecer as práticas que tomaram a

Natura uma das principais empresas do

setor no País, ampliando o nível de

informação das empreendedorasda região.
A Câmara da Mulher promoveu missão

à Bolsa de Valores e à empresa Natura,
integrando programação que envolveu

empresárias de [araguá do Sul e de

Núcleos em Pauta
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NÚCLEOS DOS CONSULTORES

Sucessão familiar é tema de workshop
O Núcleo dos Consultores ACI}S
APEVI realizou no Centro Empresarial
de ]araguá do SuI, workshop sabre
sucessão empresarial familiar, tema que
interessa a mais de 90% das empresas

brasileiras, onde as estatísticas mostram

que somente 33% delas passam para a

segunda geração e apenas 15% passam

para a terceirageração.
O workshop foi conduzido por Cristiano

Pedrolli Ramos, consultor de -empresas,
facilitador epalestrante, e pelo advogado
e consultor, jurídico Odilon Raizer. A

finalidade foi sensíbilizar os empresários e

seus sucessores acerca da importância de

profissionalizar as empresas familiares e

planejar o processo de sucessão antes d�
mortalidade empresarial:
Os facilitadores apresentaram conteúdos
atualizados sobre o tema e trocaram

experiências entre os participantes,
fazendo uma interação que trouxe muitas '

informações e ajudou a esclarecer
dúvidas. Dentre as questões abordadas
estava o gerenciamento de conflitos e

crises em empresas familiares, a divisão
dos negócios envolvendo patrimônio,

encaminhá-lo para que se tome realizado
e produtivo. Se esta é uma tarefa difícil,
�la se toma ainda mais complexa quando
o pai é um empreendedor, pois se soma a

responsabilidade de pai para filho e de
sucedido para sucessor. Assim sendo, todo
ensinamento nesta área é muito bem

vindo, não só para harmonia da família
como também para o desenvolvimento
econômico do País. [araguá do Sul, uma

vez mais, se mostra como um pólo de
desenvolvimento por excelência porque
vem se preocupando com este importante
tema e que, outrossim, o tema da sucessão

empresarial é bastante pertinente; é de
conhecimento que a grande maioria das

empresas no mundo ainda estão

alicerçadas numa base familiar e nada
como c a p a c rt a r as famílias

empreendedoras deste País."

sociedade e afeto familiar, a preparação
dos sucessores e uma reflexão sobre o que
mais destrói as empresas familiares.
A profissionalização é a 'gestão destas

empresas, a avaliação dos riscos

patrimoniais, econômicos, financeiros,
tributários, fiscais e trabalhistas, as

vantagens do acordo familiar societário e

a preservação do patrimônio comum

foram outras questões tratadas durante o

evento, que reuniu empresários, filhos de
empresários e demais interessados.
A promoção do Núcleo dos Consultores
tem o objetivo sensibilizar os empresários
e seus sucessores sobre a importância de

profissionalizar as empresas familiares e

planejar o processo de sucessão antes da
mortalidade empresarial, e apresentar a

experiência e conhecimento dos
consultores integrantes do núcleo para
auxiliar os empresários a se antecipar as

crises que destroem as empresas
familiares.
Emilio da Silva Neto, da empresa Arco
Iris Alimentos, destaca a importância do
tema: "A tarefamais difícil do ser humano
é levar �ho da infância à fase adula e

NÚCLEO DE AUTOMECÂNICAS
fi)

Empresas buscam maior capacitação
palestras e a feira além de sorteios quê
acontecerãodurante o evento). -

Os empresários nucleados estão

pensando estrategicamente e de olho nos

novos tempos que estão vindo, ou seja, os
novos clientes, os novos veículos e novas

tecnologias. Sendo assim, omelhor a fazer
é investir em capacitação de toda a força
de trabalho, inclusive dos proprietários.
Dentro das ações planejadas no

planejamento estratégico do Núcleo de
Automecânicas para o biênio 2007/2008
estão elencados vários treinamentos e um

deles é o de qualidade para as empresas..

nucleadas. E para se atingir o resultado

esperado, o núcleo resolveu buscar

parcerias, em uma ação que tar8:bém
contempla um dos principais objetivos da
ACI]S, do Programa Empreender e da
existência dos Núcleos setoriais que é de

gerar negócios entre os nucleados.
A partir dessa decisão o Núcleo de

Automecânicas fechou parceria com uma

Empresa Nucleada especializada na

implantação do Programa de Qualidade
-

Total.
Iniciou no dia 7 de agosto o Programa 5 S's
com as equipes das oficinas mecânicas

I \

Nicolluzzi e Auto Mecânica ABE Para os

participantes desse programa, o objetivo'é
capacitar os colaboradores, melhorar a

imagem visual das oficinas, visando a uma

melhor satisfação de todos os envolvidos e

principalmente a excelência no

atendimento ao cliente que é o principal
patrimônio da empresa.
O Núcleo de Automecânicas de ]araguá
do Sul também está atuando juntamente
com os Núcleos de Canoinhas, Rio

Negrinho, Itaiópolis e São Bento do Sul

para a realização do XII Encontro
Estadual de Automecânicas, que

acontece no dia 15 de setembro de 2007,
no Centro de Eventos Promosul, em São
Bento do Sul. O evento é voltado para
todos os envolvidos com manutenção
veicular e a exemplo das outras edições
prevê um publico superior- a 1.500

pessoas. Na programação estão palestras
técnicas, palestra motivacional com

Alfredo' Rocha (renome nacional) e

termina com um show humorístico com

Paulinho Mixaria. Durante o evento será

realizada a feira com expositores de peças
e equipamentosdo segmento.
As inscrições já estão abertas pelo site

_ http://www.facisc.org.br/encontronea200
,

7/, no valor de R$ 35,00 até o dia 31 de

agosto de 2007 e após a essa datao valor é
de R$ 40,00 por participante que terá

direito de participar de toda a

programação (café da manha, almoço,

" l.:.1 ,••
••..,., 4F'4 .. )';;)í·.g·i·I�,NV&··

3370-8655
Auto Secotro - tl'llnspol'te • Guindaste

3274-70003371·8333
PLANTÃO 24HS

R. CeL".... 8Ime$ 0IIIeIra, 1108

SERVIÇOS INTERNACIONAIS
www.8cslcomeLcom.br

Fone 3376·3664
Italytur@neluno.com.br
Av. Pret. Waldemar Gmbba, 1612

R. Epitácio Pessoa, 490
centro· Jaraguá do Sul
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NÚCLEO DE JOVENS EMPREENDEDORES

"Não existe fórmula para recuperar a

ética", diz ex-deputada Denise Frossard
o Brasil só pode recuperar valores como
a ética, completamente deteriorados por
uma sucessiva onda de desvios de

conduta, com a mobilização da

sociedade e investimentos em educação.
O alerta é da ex-deputada federal e juíza
aposentada Denise Frossard, ao falar

durante evento organizado pelo �úcleo
de Jovens Empreendedores da ACI]S
APEVI. Segundo ela, mudar o quadro
atual de descrédito causado

I

por
desmandos -só é possível com a atitude

voluntária de cada cidadão em favor do
interesse coletivo.
"Não se pode dizer que a ética é

intransigente, mas não existe meio

termo. Praticar a ética é fazer o que deve
-

ser feito preservando o interesse

individual, porém, sem que isso

prejudique outros", observa. Conhecida

pela atuação firme no ]udiciário do Rio

de Janeiro, quando foi a responsável pela
condenação de 14 integrantes do crime

organizado, e no parlamento nas CPIs

dos Correios do Mensalão, Denise

Frossard considera que a questão ética se

agrava quando as instituições públicas sé ,

encontram em processo de deterioração.
"Quando o Estado é ausente na solução
de condições básicas, há um estímulo a

condutas antiéticas", comenta,

indicando que reverter essa situação não

depende de fórmulas mágicas e sim da

pressão da sociedade.
Denise Frossard disse ainda que os

empresários precisam ser estimulados,
com menos peso no custo da produção.
"Não se faz justiça social simplesmente
com a transferência de dinheiro, mas sim
com uma distribuição de renda calcada

I
na produtividade. Para isso, é necessário
contar com políticas públicas coerentes)
e isso é papel doCongresso".

NÚCLEO DE FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO

Verão exige cuidados redobrados
Com a chegada. do verão aumenta a

incidência das radiações emitidas pelo sol
sobre a terra e, conseqüentemente, há uma
maior necessidade de proteger a pele dos
raiosnocivosemitidos.
A proteção é feita com filtros solares ativos
adicionados em produtos cosméticos que
funcionam como uma espécie de barreira
sobre a pele.
Todo o sol que você toma durante a vida de
forma inadequada e excessiva tem efeito
cumulativo. Ou seja, suas células

memorizam os excessos e, quando menos

se espera, todos os abusos se tomam

visíveis; na forma de manchas,
envelhecimento precoce e nos casos mais

gravesna forma de câncer
O envelhecimento precoce tem como

características o ressecamento da pele,
sardas, manchas senis, hiper-pigmentação,
rugas na formade linhas finas, etc.
O câncer de pele é resultado da exposição
prolongada ao sol. Ele surge devido a

alterações nas células da pele ocasionadas

pelos raios solares, principalmente os raios

ultra-violeta.
Se o câncer não fordiagnosticado e tratado

no início, ele pode se tomar grave. Por esse

motivo, 0_melhor é preveni-lo, e o uso de

filtros solares é amelhor formade fazer isso.

Atenção: É aconselhado reaplicar o filtro a

cada duas horas, principalmente nos casos

de práticas esportivas ao, ar livre, pois
excedido este tempo, o filtro passa a ter seu

efeito diminuído. (ÂngelaMariaPiccinini
FarmacêuticaBioquímica)

NÚCLEO METALMECÂNICA

Semínano de Solda e'concurso de esculturas tem nova edição
O Núcleo de Metalmecânica está

preparando uma das principais ações do

ano, o 5º Seminário de Soldas, que
acontece no dia 20 de setembro, quando
também acontece a premiação dos
ganhadores do 4º Concurso de Esculturas

Soldadas.
Na programação do Seicinário estão

previstos a realização de dois painéis com
temas distintos, a primeira palestrá,
"Qualificação do processo de soldagem e

soldadores", voltada para a Certificação da
Qualidade das Soldas,

.

destinado aos

profissionais responsáveis pela construção
de máquinas e estruturas soldadas,

engenheiros mecânicos, técnicos

mecânicos, lideres de fábricas, lideres de

qualidade e profissionais soldadores, este
painel será às 16" horas do dia 20 de

setembro.
.

]á a segunda palestra será às 19 horas e terá

o tema "Segurança no processo de

soldagem", onde, serão abordados assuntos
como: indumentária para o profissional -

gases recomendados por tipo de solda e

materiais - transporte e armazenagem de

materiais de soldas - corrente elétrica. -::

arcoelétrico - efeitos dasoldanas pessoas.
Também no evento acontecerá a

divulgação e a premiação dos ganhadores

do 4ºConcurso deEsculturas Soldadas e um

coquetel de confraternização entre os

participantes desteevento.
O Núcleo também concretiza mais um

objetivoque contempla umbenefíciopara as

empresas participantes do Núcleo de

Metalmecânica, este beneficio é uma

parceriaentre oNúcleo deMetalmecanica
ACI]S e o SENAI, onde, os colaboradores
das empresas nucleadas têm descontos nos
valores das matriculas e nas. mensalidades

dos cursos oferecidos por aquela instituição.
Para serem beneficiados os participantes
deverão fazer as inscrições atravésdoNúcleo
deMetalmecânicanaACI]S.
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NÚCLEO DE SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO

E�po Proteção
trouxe novidades

para o setor

O Núcleo de Segurança e Saúde no

Trabalho mareou presença na segunda
edição da Expo Proteção - Feira

Internacional de Saúde e Segurança no

Trabalho, considerado o maior evento

do setor no Brasil.
O evento superou as expectativas e

reuniu, nos três dias da feira, mais de 40
mil visitantes, superando o sucesso da

primeira edição que teve 33 mil visitas.

A Expo Proteção tem como meta ser

muito mais do que uma feira, contando
com intensa programação oferecida aos

visitantes.

Somente nos seminários, congressos,

cursos e workshops participarammais de

7.000 profissionais distribuídos nos 11

auditórios que foram organizados
durante o evento. Além disto, a Expo
Proteção revelou uma surpresa
inovadora: o Expo Show, que reuniu,

.

numa arena especialmente montada

para a feira, uma programação
diferenciada com simulações,
apresentações de procedimentos e

demonstração de produtos.
O conceito da Expo Proteção é

apresentar aos 'visitantes motivos para

permanecerem por muito tempo no

interior do pavilhão climatizado do Expo
Center Norte, em São Paulo. Além da

presença das' principais empresas e

entidades do setor de saúde e segurança

do trabalho, a Expo Proteção ofereceu
. informação técnica de qualidade.
Mais do que um local de encontro e

troca de informações, a Expo Proteção
20B7 oportuniza a atualização
profissional. Este ano o evento ampliou
sua área de exposição com a mudança
para um pavilhão ainda mais amplo em

relação à primeira edição além 'de uma

atividade paralela, a Expo Emergência -

Feira de Resgate, Atendimento Pré

Hospitalar, Combate a Incêndio e

Emergências Químicas.
Aproveitando a presença na feira, os
integrantes do Núcleo realizaram visita

técnica a unidade Recap, da Petrobras,
emMauá, interior paulista, conhecendo
as' práticas da empresa na área de

segurança e saúde no trabalho.
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PERFIL
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Agua boa de beber
Empresário diz que experiência com núcleos impulsionou negócios

Empresário do segmento de estofados,
Laércio Coelho fala com entusiasmo do

projeto de Núcleos, que ele

acompanhou de perto como diretor da

APEVI e depois como vice-presidente
da ACI]S. Sempre que chamado para

comentar o assunto, Laércio não

esconde de ninguém que o

envolvimento com a organização
setorial contribuiu de maneira decisiva

para um melhor conhecimento de

práticas de gestão e no próprio
desenvolvimento da empresa Feeling
Estofados e da' Orbhes Espumas e

Colchões, onde é sócio ao lado dos

amigos Marcos Aurélio Schmitz e

RogérioCoelho.
"Venho de uma família humilde, de

plantadores de fumo, e como qualquer
garoto do interior pensava em crescer,

mas sabia que não poderia desperdiçar as
oportunidades", fala Laércio ao recordar

"0 associativismo nos dá
visão de mercado"

O fato de estar à frente de uma empresa
que, pode-se dizer, está plenamente
consolidada no mercado não dá a

Laércio Coelho o direito de se acomodar.

Ao contrário, ele diz perceber
diariamente novas oportunidades de

crescimento. Característica que o

acompanha desde quando trocou a

lavoura de fumo por um emprego na

indústria. Foi a busca por mais

conhecimento, por sinal, que abriu para

Laércio as portas do associativismo.

Inicialmente, como associado, passaria a

freqüentar as plenárias, até que em

1995, a convite do então presidente
Antonio Bona, integrando a diretoria da
APEVI - Associação das Micfo e

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu.
O envolvimento com os núcleos fez com

que Laércio passasse a fazer parte da

diretoria da Associação Empresarial na
gestão comandada por Eduardo Horn,
durante o mandato de dois anos. Com

uma pausa para aperfeiçoamento,
Laércio voltaria a ocupar a vice

presidência de Assuntos de Núcleos na

gestão do ex-presidente Paulo Obenaus.

Uma nova pausa para cuidar dos

negócios da empresa impediu, que
aceitasse o convite da atual gestão para
assumir cargos na diretoria, embora

nunca tenha deixado de acompanhar os

da infância emApiúna, no Vale do Itâjaí,
e depois no interior de Indaial, onde

pôde concluir os estudos iniciais. Aos 21

anos, Laércio escolheu ]araguá do Sul'

para tentar a sorte, em busca da tal

oportunidade. O emprego naMannes, já
conceituada empresa fabricante tle
colchões e estofados, representou os

primeiros passos de uma caminhada

rumo ao seu próprio negócio.
Conciliando o trabalho com os bancos

escolares, Laércio deu seqüência à

formação superior, conseguindo o título
. de bacharel em Administração de

Empresas. De lá para cá, já fez duas pós,
emMarketing e em Comércio Exterior, e

- umMBA em Gestão Estratégica. E quer
continuar aprendendo.
Laércio trabalhou como empregado até

maio de 1992, quando fundou com

Marcos A. Schmitz a Feeling, atuando
no.começo de maneira artesanal, com a

reforma de móveis usados e na

fabricação de oito jogos por mês. Com

três meses de existência, a empresa

mostraria que não surgiu por acaso: em

agosto do mesmo ano trocaria as

reformas pela produção de sofás em

estilo padronizado. A produtividade
cresce e a Feeling passa a produzir então
um conjunto de estofado ao dia.

Expande o volume de negócios e

assuntos da entidade.
"Foi uma decisão necessária devido à

estratégia da empresa. Agora, sinto que

há possibilidades de voltar a ter uma

participação mais ativa", comenta
Laércio. Afinal, para ele, o

associativismo é um vírus do bem, que só

traz resultados positivos. "Não tenho
nenhuma dúvida de que parte do

sucesso da Feeling se deve ao que

compartilhamos na entidade,
aprendendo e trocando experiências
com outros empresários1iÉ um fórum de
debates permanente, oferece uma

experiência fantástica que nos_ permite
crescer profissionalmente, nos dá uma

visão de mercado que certamente se

reflete na maneira com que conduzimos

os nossos negócios" ..
Na diretoria, Laércio viveu um

momento especial para
.

a entidade,
quando o projeto de Núcleos deu -à

ACI]S o prêmio corrro referência do

Brasil de empreendedorismo, concedido
pela CACB - Confederação das

Associações Empresariais do Brasil, em
2005. "A diretoria havia estabelecido

como meta dar seqüência ao trabalho

ACIJS
�

APEVI

ASSOGAÇÃOaASMIQOE�PfQIIENAS£MPII£SASDO
VALEQOITAJIOCU

AROUND

também o número de funcionários, que
hoje alcança 80 pessoas.
Com o hom desempenho, a Feeling não
pararia- de expandir. Atualmente, a

empresa ocupa 5.000 metros quadrados
de área construída na Barra do Rio

"Cerro, em [araguá do Sul. O grupo é

formado por duas unidades da Feeling
Estofados e pela Orbhes Espumas e

Colchões. Da produção, 70% estão no

mercado nacional e os outros 30%

destinados à exportação.
A definição encontrada no site da

empresa (wwwfeelingestofados.com.br)
traduz o pensamento de Laércio em

relação aos objetivos que traçou com o

sócio quando tudo começou: "A missão

da Feeling é oferecer produtos e serviços
com alto padrão de qualidade, que
atendam aos anseios e necessidades do

mercado, possibilitando consolidar

grandes parcerias, compromisso este,
reafirmado na principal intenção
estratégica que é a maximização de
todos os recursos na constante busca da
excelência" .

das gestões anteriores de posicionar

Jaraguá do Sul como referência nacional
de empreendedorismo,' foi urn

reconhecimento importante pela
dimensão que alcançou em todo o

Brasil".
Como diretor comercial da Feeling
Estofados, Laércio quer ver a empresa
crescer ainda mais. Por outro lado,
pretende conciliar o tempo na empresa
de modo que possa novamente estar

ativo no movimento associativista. Para

ele, o projeto da ACI]S-APEVI vive um
momento especial. O desejo é o de poder
contribuir para que os núcleos se

fortaleçam cada vez-mais. Experiência é

o que não lhe falta,- pois acomodar-se,
para ele, só emumbomestofado.
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TROCOU IDADE
No último sábado' (15), a

sempre espirituosa e gente do

bem Raquel Jagelski, filha da
minha amiga Renata, da
Verdureira Raquel, foi

perfeita anfitriã, quando na

ocasião recebeu, no

Restaurante Gredal, seus

amigos e familiares para
comemorar em grande estilo o

seu aniversário que aconteceu

no domingo (16). A festa
estava simplesmente perfeita,
desde a recepcão, decoracão,
até o almoço que estava
divino. Vivas!

PRESIDÊNCIA
O funcionário de carreira da

Weg, Harry Schmelzer Jr, que
atua há 27 anos na empresa, a

partir de janeiro de 2008,
assume no lugar de Décio
Silva a presidência executiva

do grupo Weg. Décio Silva
será membro do conselho de
administracão e assumirá a

presidê�cia da Weg
Participações, Holding
integrada pelas três famílias
fundadoras.

REMEMBER
E a nostalgia atacou o

empresário Tino Duwe na

última sexta-feira, durante um
Happy Hour com este

colunista e amigos.
Relembrando fatos da
juventude, as lágrimas vieram
a tona do vitaminado

executivo, que citou as

dificuldades para percorrer o

trecho de picada entre o Rio
da Luz e o centro de Jaraguá
para estudar no São Luís. Era
um "Deus nos acuda". Mas
não tinha jeito, Tino tinha
que fazer o trajeto todos os

dias em cima de sua possante e
reluzente Mountain-bike
Monark Barra Circular, que
cuidadosamente mantinha as

fitinhas e buzinas no guidão,
espelhos retrovisores, capa
com estampa do Palmeiras no
banco, farol dianteíro e um,

porta-volumes no bagageiro,
onde levava o lanche (pão com
banha). "Tempos difíceis mas

felizes, a minha "zica" era um
must". Até pode ser, mas com

certeza nada que supere a

tecnologia do seu atual jipe
Land Rover.

FOFOCÓDROMO
A entrada do Jaime
Negeherbon no PMDB, no

sábado, deixou uma dúvida
no ar. Por que ele escolheu a

sede do PV para fazer sua

filiação? Com a palavra seu

Lica.

'SOCIAL

o jovem Rogério dos Santos, amigo deste colunista, ao lado da belíssima

FernandaBogoMarcatto, formaum belo casal

FRASE DA SEMANA
"Colocaram a população brasileira em baixo da bunda de um cachorro". Frase proferida
pelo vereador Pupa, de Guaramirim, referindo-se a absolvição do Senador Renan

Calheiros.

PERGUNTAR NÃO OFENDE
Cá pra.nós sr. Pupa, não teria um lugarzinhomelhor para colocar a gente, não??

A TAPA.
O Kantan Sushi Lounge
já 'é o favorito dos
bambambans para as

formaturas e festas de fim
de ano. As datas estão

sendo disputadas a tapa. ,

" FRASE DO DIA
Se você acha que a

educação é cara,

tenha a coragem d€

experimentar a
ignorância .

.

_ Derek Bok

"�f' t\ nc (lI tl\RTA

Hoje é dia de curtir a

noitada do Smurf's
Lanches.

---_._-
.

Zenita :S,afanelli Roden ao lado da filha Geciane, aqui do
Correio-doPevo, 'e�óu idade nova ontem. Parabénsllll
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Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netuno.com.br)

É bem nesta quarta-feira que o boa gente Elton RodrigoDeretti bate as

taças e fazTimTim, pois é hoje que ele comemora a idade nova,
**

No domingo às 9h30min, o time de futebol femininoOlympya, faz jogo
treino no Estádio JoãoMarcatto.
**

Na quinta-feira, a grife M.Officer promove, às 12 horas, no Shopping
Neumarkt 'coquete1 para o lançamento daColeçãoVerão 2008.
**

No sâbado.o topDj Sasha Agram está em [aragua paramega festa na

Deep:'
.,.,

"**

Antonio Marcos da Silva, o Déga, promove no sábado (2) na

Recreativa da Kohlbach, a Déga Night. Festa 'para comemorar o seu

aniversário. O babado contará com a presença do Dj Jonas e a Banda

PorAcaso,
.

**

No próximo sábado, numa promoção do Sindicom, 'acontece no Clube
Atlético Baependi, o baile em homenagem ao Dia do Contador. O

festerê será animado pela banda Nova Embalagerode Balneário

Camboriú.
**

A entidade Estrela Guia faz no sábado, a partir das 10h 30 IÍlÍn, nas

saídas do Angeloni e da garagem do Shopping Bretihaupt, a

distribuição gratuita de 400 mudas, porém, caso alguém queira, pode
contribuir com um Ikg de 'alimento não perecível que será entregue

paras as creches da cidade.
**

E o meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para Bruni

Schwarst, da Escola Bicho Grilo. Figura gente boa e sempre preocupada
com a culturamusical ern ]araguá.
**

-

Com essa, fui!

75 2058 / 9932 0502

PORCIMA
Momento feliz da fisioterapeuta June Casagrande. A monografia
feita por ela será apresentada no Congresso Brasileiro de

Fisioterapia em São Paulo no próximo mês. Pra completar, foi
. escolhida entre 1.200 monografias para ser publicada em revista

: '-�ientíficá. E 'a moça não pára por 'aí, não]. iniciou recentêmente

pós-graduação emAcupuntura.Tá podendo!
....

'

I�' .. :-,:,..:.

O boa pinta Ricardo. Luis

Kuhn, filho do meu. amigo
"Popo.que aliás, não. sai do.
bar do. Oca e do Beira Rio,
recebeu ontem coro de'
parabéns pela idade nova.

�--��..�----��_.--
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'rCINEMAS

.

_-. "

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do IodoPoderoso

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20·
- Sex/Sáb/Dom/Qua/Qüi)
(17h40, 19h30, 21 h20 - Seg/Ter)

r

• Cine Shopping 2
Os Slmpsons (Dub)
(14h1 0,'161Í, 17h45
- Sex/Sáb/Dom7Qua/Qui)
(16h, .17h45 ;- Segffer)

Paranóia

(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3

Espiritos 2

(17h20, 1 9h1 O; 21 h - Sex/Seg/Ter/QLii)
(15h30, 17h20, 1 9h1 O, 21 h
- Sáb/Dom/Qua)

·JOINVILLE
·

• Cine Cidade 1
O Primo Basílio
(15h20, 17h20, 19h20, 21h20
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
·

A Volta do Todo Poderoso (Dub)
'04h,15h45, 17h3�19h15,21h
- Sex/Sáb/Dom/Ter/Qua)
(17h30, 1 9h15, 21 h - Seg/Qui)

• Cine Mueller 1
Os Simpsons (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30,20h30

·

- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
O Primo Basilio

:05h, 17�19h15,21h40
- Todosos dias)

• Cine Mueller 3
Eu os declaro Marido e ... Larry
(14h, 16h15, 19h, 21h20
- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
: A Hora do Rush 3 (Leg)
·

(15h, 17h, 19h30, 21 h30
.- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Os Simpsons (Dub)
(14h30,16h30,18h30,20h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3

Licença para casar

(14h40, 19h - Todos os dias)

O Ultimato Bourne

(16h40, 21 h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Saneamento Básico

(14h10, 16h20, 19h10, 21hZO
- Todos os dias)

•

I

Cine Neumarkt 5
Os mensageiros 12 anos

(14h20, 16h10, 19h20, 21h40
.

- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Eu os declaro Marido e ... Larry
(14h50, 17h10, 19h40,22h
- Iedos os dias)

Festival de Fanfar�as em novembro
o Correio dO.Povo"edição de 12 a.18 de setembro de 1987,
informava que estava definida a data de 15 de novembro daquele
ano.para realização do 30 Campeonato de Fanfarras - Jaraguã
do 5u111.1 Anos, que novamente deveria trazer o brilho e a

beleza das fanfarras de várias cidades catarinenses. Nos dois
anos de sua realização, o palco havia sido a Marechal Deodoro

.

da Fonseca, todavia, segundo o então secretário Balduino

Raulino, daquela vez o Campeonato poderia ser realizado no

Estádio MaxWilhelm, o que permitiria melhor acomodação do

públlco na arquibancada. Um total de Cz$ 50 mil seria

distribuído, sendo Cz$ 5 mil para categoria aspirantes, Cz$1 O
mil para a fanfarra simples, Cz$ 15 niil para a fanfarra com um

pisto e Cz$ 20 mil para a fanfarra especial. Além dos prêmios
em dinheiros as melhores classificadas receberiam troféus.

O DIA' DE HOJE
SANTO
Nossa Senhora da Saletle
São Januário
Santa Constãncia
Santo Afonso de Orozco

"

,i_:
"

EFEMÉRIDES
Dia do Ortopedista
Dia do Comprador

1981
Barco naufraga na Amazônia, em frente
ao porto da cldade paraense de

.

Óbidos, e mata 300 dos 500.pessoas a

bordo.

1985 O
Cerca de 5 mil pessoas morrem e

milhares ficam feridas ou desabrigadas
no mais violento abalo sísmico da
história do rvfxico, que atingiu 7,8
graus na escala Richter.

1988
Israel coloca em órbita seu primeiro
satélite, desenvolvido com tecnologia
própria, tornando-se o nono país do
mundo a fazê-lo.

1989
O furacão Hugo, o mais violento da
década, arrasa a capital e a região
oriental de Porto Rico, mata 25

pessoas e deixa 50 mil desabrigados.

PREVISÃO DO TEM·PO
Tempo chuvoso em Santa Catarina

A frente fria provoca chuva no início do
-, dia em todas as regiões. No decorrer do

período o sol volta a aparecer em todas
as regiões. Temperatura em ligeira
elevação, declinando um pouco com a

virada do vento para sul. (Fonte:
.

Epagri/Ciram)

� Jaraguá do Sul e Região

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Nada melhor que a liberdade. A árvore cheia de pássaros que foi
cücada pejo leitor Mauri da Silva mais parece um viveiro ao ar livre.

UTILIDADE PÚBLICA
EDUCAÇÃO
O Fórum de Educação Financeira
acontece dia 10 de outubro, no Centro
Empresarial de Jaraçuá do Sul. A
entrada é franca e inscrições somente
pelo site: www.luterprev.com.br.

CURSO
O curso de extensão

Neurolingüística na Prática será
oferecido no dia 22 de setembro, no
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul. Inscrições no fone 3275-7059.

OCORREIODOPOVO
. IiI-

;; � "!,

...

, (.' ,�\ _ i �
�

'<. .

T

tAN'IVERSÁRIOS
19/9
Alexandre Andrey Sod"
Angélica Piazera Zonta

Arlete Lenz

Cristiane Henri

Cristiane Vegini
Danielly Gambeta

Dariani Matheus Pedri

Eduardo Sporrer
Elenir D. Welter

Hélio Mário Wolf

Ingo Krueger
Ivo Urbanski

Ivoni Méier

Jairzinho Belarmino

Janete Stiz Meneguel
Jorge Moreira
José da Gasda
Larissa _NicQlodi Ramos
Manoela Bittencourt

Marlon Gumz _ .�-

Naiara Alice Bertoli ..
'

Nair T. da Silva

Ricardo Mannes -

Valdir Müller

Wilson Berwaldt

HOMENAGEM
Acontece dia 28 de setembro um Café
Colonial em homenagem ao Dia da
Secretária. O evento será às 16 horas,
no Centro Empresarial. Confirmação

. pelo fone 3275-7033.

HOJE 61 QUINTA d SEXTA dMIN: 17' C

I
MíN: 19' C MíN: 19° C .

MÁX: 26' C "" -r MÁX: 27" C "'" MÁX: 30' C "" '!

Sol com pancadas I
Sol com pancadas Sol com pancadas

de chuva ' de chuva de chuva
• Fases da lua

NOVA CRESCENTE

11/9 � 19/9

MINGUANTE

\) 319

SÁBADO

OMi�: 16'C
.

MAX: 31° C /, /, I- i t

Chuvoso

CHEIA

026/9

o
1111'1,

• FLORIANÓPOLIS
MiN: 19°1 MÁX: 22'

�..'#
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Etprn,a Magia
Pérola tenta contar a verdade a Max,
mas ele deduz que ela tem um

envolvimento com Rafael e se recusa

a ouvi-Ia. Zilda vê que o anel
�. desapareceu e se desespera. Flávia

entrega o anel a Medéia e diz que ela
. agora é a guardiã dele. Rafael acusa
Medéia de ter contado a verdade a

Zilda por vingança. Medéia afirma que
foi a força do anel que a fez falar e

.

garante a Rafael que o perdoou. Max
vai embora e deixa uma carta dizendo

que precisa de um tempo longe de
.

todos. Nina começa a contar a
.

verdade a Conrado, mas Peter

aparece na hora.

Sptp Ppcados
Ágatha e o Barão chegam ao mesmo

local. Beatriz e Dante encontram um

homem chamado Evaristo, que afirma
saber a história da civilização que
existia naquela região. Simone tenta

conquistar Vicente aos poucos.
Romeu e Adriano combínam.de fazer
o exame de DNA juntos. Agripina ouve

a conversa dos dois e conta para
Otilia. Elvira diz a Rodolfo que sabe

Que OIi1ia quer impedir o casamento
de Romeu e Juju. Evaristo leva Beatriz
até sua casa; onde ela encontra

Flávio, seu pai.

Paraíso Tropical
Daniel acusa Marion de estar por trás
da campanha de difamação contra
Paula. Adernar diz a Marion que ela
omitiu que era cúmplice de Tais e

informa que não irá publicar nada a

respeito. Paula diz a Hélio que Marion
temia o que Tais podería revelar sobre
ela. Marion ameaça Antenor e diz
Que conhece seu doleiro e, por isso,
sabe mais do que ele está contando'
ao delegado. Paula vai à casa de
Marion para tentar gravar alguma
confissão sobre seu envolvimento
com Ademar e Tais. Marion toma um

drinque, passa mal e cai no chão,
inconsciente.

luz do Sol
Laura diz que vai pedir à Eliana que
coopere e seja a principal testemunha
no caso de seqüestro da Drica -.

Valadares avisa à Lorena que com

mais duas entregas de pranchas eles
terão dinheiro suficiente para ir
embora do pais. Eliana enfrenta
Agenor na prisão e diz que arranjou
um homem decente para ajudá-Ia a

criar o filho. Pedro e Nina pedem que
Verônica prepare ·um casamento

simples para eles, sem a interferência
.

de Belquis. Para decepção de Quico,
Drica se recusa a competir com Helõ
no campeonato de Surf.

Caminhos do Coraç,ão
Tatiana fica encantada com a apre
sentação de Maria. Cleo conversa Gam

Carvalho sobre Maria e Bené defende
a amiga. Dra, Julia tenta abrir o quarto
do bebê e não consegue. Vavá foge
pela janela enquanto o bebê dá risadas:
Graziela se declara para Gúdi, que fica
receoso. Fernando diz a Maria que não

�stá mais com Esmeralda e pede
mais uma chance para ela. Maria diz
Que já não sente mais nada por ele.
Beta se interessa por Maria. Batista
Conta para Célia que viu seu filho na

rua e que está triste porque eles não
se falam.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

VERDADEIRO
NOMES

#O verdadeiro nome da Bebel

(CamiiaPitanga), em Paraíso'
Tropical, é Francisbel, mistura
de Francisco com Isabel,
norries dos pais da moça.
Quem descobre.o detalhe é
Olavo (Wagner Moura) na
troca das amostras de sangue
para dar o golpe em Antenor
(Tony Ramos). Olavo pega
uma ultra-sonografia de Bebel,
e se espanta: "Espera aí, te
deram o exame errado. Quem
é essa aqui?" E aponta:
Franciabel Olavo repete o

nome e solta uma gargalhada.

Os ·bebês famosos que estão
pafa çhegar' já têm seus nomes

� escolhidos. Segundo a cólunista
.

,

Mônica Bergamo dójomal Folha
qe SJ?aulo, o primeiro, filho d�
Danielle Winits e. Cássio Reis

, pode se chamar Noah (Noé, em
inglês). Danielle .dará à luz um
manino em dois meses. Já
'Angélica e Luciano Huck
escôlheram o flOme Benício parao

�segundo filho. A apresentadora fez
.

a reyelação' na gravação do quadro
"Vídeo Game" em que passou o
comando para�emanda Lima.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

,cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Empreiteiros
Um prefeito do interior queria construir uma ponte
e chamou três empreiteiros: um alemão, um
americano e um brasileiro.
- Faço por três milhões de dólares, disse o

alemão: um pela mão de obra, um pelo material e
um é o meu lucro.
- Faço por seis milhões; propõs o americano:
dois pela mão de obra, dois pelo material e dois
paramim.

-

- Faço por nove milhões, disse o brasileiro.
- Nove? É demais, falou o prefeito! Por que "nove?
- É simples. Três para mim, três para o senhor e
três para o alemão fazer a obra!

8 219 .f '4 6 3 7 5
_

II:! 1 7 9 3 ,.� 41,6 8

6 .3 4 75'S 2 9. 1

7 '8' :2 6 1 5 9 .3 4

4 6 3. 8 '7 \} 5 1 2

195324687
9415'83726
2 7� 4 9 1 8.53
358 2 fi 7 1 4 9

. FINAL
A cena que vai desvendar
quem matouTaís

(Alessandra Negrini) em
'Paraíso Tropical só será

gravada no dia em que for
exibido o último capítulo,
informou o autor da trama,
Ricardo Linhares. O
suspense vai durar até o fim
e nem os atores envolvidos
vão saber quaíqaer coisa
antes. "Cenas sigilosas só
serão gravad_as no dia",
disse Linhares. O ú�imo

capítulo da novela vai ao ar

em28 de setembro.

CONSCIENTIZAÇÃO
Anova campanha da
Grendene trás a top Gisele
Bündchen ve�dà de água. O
tema "lpanema Gisele
-Bündchen. G2B. PorQueaTerra
é azul" terT110rte apelo à
preservação do uso daágua. A ,

: campanha foi feitacom a ajudá
de uma segundamodelo. A
dublê tev.e baldes de água
jogados sobre o corpo até que
fossem obtidos três modelos
e vestido. Depois, as "peças
de roupa" foram sobrepostas
ao corpoce Gisele.

HOROSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Usar seu signo para justificar o estresse e a falta de paciência não é nada justo. Hoje é um dia bem tenso para
você e o melhor e se perceber para evitar o excesso de nervosismo. Ao invés de esbravejar é bom que hoje você
aproveite as energias do dia, para mostrar a todos sua garra e seu talento para realizar o que deseja. Já que está
mais dinâmico, cuide de seu sucesso e também de se equilibrar.

Touro (21/4 a 20/5)
"'Nem sempre se pode fazer as tarefas e atividades com a mesma calma de sempre ou simplesmente sozinho.
Aproveite este dia para investir sua capacidade em algo que lhe traga novidade. Ao sair com amigos ou ir a algum
ponto de encontro, por exemplo, pode ser que você encontre alguém que desperte seu interesse. Se estiver
sozinho, fique ligado ao que acontece à sua voRa. Caso já tenha alguém, o dia promete ser ótimo para namorar.

Gémeos (21/5 a 20/6)
Pare om pouco se quiser ser feliz. Hoje a Lua está em contato corn Plutão. e essa tensão ativa sua área de
relacionamento mostram um clima um tanto ag�ado na vida a dois. Sua necessidade de estar sempre em
movimento, àcaba lhe impedindo de entrar em contato consigo mesmo. Dê uma parada hoje. As energias do dia o
aconselham a se aprofundar em algumas questões que tem deixado d� lado.

Cãncer (21/6 a 21/7) \�

lua é a deusa dos poetas e dos artistas e quando ela faz algum aspecto importarite afeta diretamente seu signo, é
o que se dá líoje com seu contato com o planeta Plutão. Suas emoções, que já não são tracas, estão tioje a todo
vapor ilustrando o dia do sentimental can�riano. amomento é de viver fortes paixões e curtir intensamente sua

relação a dois. Controle um pouco a ansiedade para dar leveza à relação.

Leão (22/1 a 22/8)
Se você está buscando uma direção para acertar hoje, aprovefte as conüqurações astrológicas do dia e se empenhe
na área do trabalho, pois sua vida profissional está sendo testada. Cumpra seuscornprurnlssos dentro do prazo e

depois de uma parada para se.orqanizar. Você deve desenvolver uma forma de perceber suas melhores qualidades e
tentarfazer seus deveres com muito mais prazer. Suasrelações com colegas estão mais harmoniosas.

Virgem (23/8 a 22/9)
o dia do virginiano hoje está ag�ado e as tensões no céu o aconselham a pegar leve na hora de se relacionar,

-

principalmente com as pessoas queridas. Se seus amigos o convidarem para sair, saia. O dia pode até ser
positivo se aproveitar quàlquer chance de se divertir. É preciso colocar mais alegria na sua vida. O momento está
ótimo para namorar ou paquerar. Então enteãe-se com charme e elegãncia e curta-o.

Libra (23/9 a 22/10)
Se o libriano gosta de beleza e arte, ter suas coisas arrumadas também lhe é fundamental. Hoje é um ótimo dia
paradar uma arrumada e decorada' na sua casa ou no seu quarto: Seu bom gosto está estimulado e você se

encontra hoje com uma forte disposição para se dedicar à parte estética em você e ainda no ambiente em que
vive. Bom momento para criar coisas belas e harmoniosas. .

.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Poesia sim', tristeza não, não é porque seu regente Plutão está sensíbillzado pela energia lunar que você precisa
entrar na fossa. Aproveite sim que este aspecto melhora sua forma de se expressar e o deixa mais ativo
intelectualmente e procure viver um dia especial neste sentido -, Sabendo usar de muita coerência e beleza, estará
mais sedutor aos olhos de quem con\li_lle com você. É um bom dia Para escrever, poesias ou mesmo alguma crônica.

Sagitário (22/11 a 21112) �
Bàlanço entre perdas e danos pode ser uma boa maneira de trabalhar sua vida financeira, e e este o tema do seu

dia. Preste atenção na área de dinheiro sagitariano, pois os investimentos financeiros têm boa chance de dar
certo. Você se encontra num dia em que o bom senso e a intuição a conduzem a fazer o empreendimento correto.
Aproveite essa energia e invista também em você e na sua própria imagem.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Pensar faz bem, mas deve ser usado para crescer e se sentir mais feliz. Aproveite hoje durante o dia para meditar
um pouco sobre sua vida. Depois, quando a Lua ingressar em seu signo à noite, aí sim estará mais preocupado

'

com sua aparência e com o que pode fazer para se sentir mais confortável. Cuide-se com carinho e faça algo em

função de si mesmo. Õ importante é que se realize como pessoa, para estarforte em relação ao mundo.

Aquário (21/1 a 18/2)
Apesar de você ter tantos compromissos e estar sempre cercado de amigos e eventos sociais, este é um dia em

que o aquariano vai curtir muito ficar no seu canto, lendo aquele livro que começou há algum tempo e ainda não

conseguiu terminar, assim como outros vários. Estas práticas serão úteis para que consiga sinta melhor seu

coração e suas sensações mais íntimas. Tente se inteirar com seu ambiente pessoal.

Peixes (19/2 a 19/3)'
Você que é tão sintonizado com as energias cósmicas deve estar bem ligado a algumas situações com as pessoas
conhecidas. Os planetas indicam que hoje à noite seu convívio com amigos queridos hoje, vai ser algo que lhe
dará um prazer além do habitual. Aceite os convites que lhe fizerem para sair, pais é aconselhável que se distraia
mais. Que tal ir com eles a um barzinho e desfrutar das boas companhias?

.
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Lei ambiental gera
debate e críticas
Audiência pública no

Opste debateu prejUíZO
à produção do Estado

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS
Produtores e autoridades

públicas debateram a aplicação
da legislação ambiental nas

pequenas propriedades rurais

em audiência pública no início
da semana, em Chapecó. A
reunião serviu para buscar

soluções para regulamentar a lei
de acordo com o desen
volvimento sustentável sem

prejudicar os pequenos agri
cultores. '

O presidente da Cooperativa
Rio do Peixe (Coperio), .de
[oaçaba, Décio Sonaglio, disse,
que os produtores estão

preocupados. "A aplicação da
lei está colocando em cheque o
futuro das propriedades rurais.

Não é justo com os produtores
rurais que fizeram muito pelo
desenvolvimento de SC",
reclamou. Já o ex-secretário da

Agricultura deputado Moacir

Sopelsa (PMDB) resumiu o tom
da audiência. "Não podemos
poluir, mas temos que produzir".

Em estudo, a Epagri propôs a
readequação do Código Flo
restal para o Estado segundo Cis

peculiaridades regionais. O pro

ponente da reunião, deputado
Herneus de Nadal, disse que "é
imprescindívellegislar levando
em conta as peculiaridades
locais". "Não estamos diante de
um passivo ambiental, mas se

não revertermos a 'situação
estaremos à frente de um

grande passivo social, que
causará êxodo rural, super
lotando as cidades. Precisamos
transferir competências para

que cada estado ernunicípio
possa fazer com que a norma

ambiental atenda a pre

servação", finalizou.
Para o presidente da Fatma,

Carlos Kreuz, o problema
ambiental é decorrente da lei
federal. "O Estado está sendo

prejudicado. Brasília diz que

para a meio ambiente ganhar,
o Estado tem que perder. Vejo
dificuldade em mexer na

legislação arr(biental para
flexibilizá-Ia. Temos pouca

representação política na

Câmara Federal. O que são 16

deputados entre 513",
concluiu.

CARLOS KILIAN/ALESC

, ' Valdir ColaHo, Cláudio Vignatti e Celso Maldaner conversaram com os produtores

I'l'dac.Jo@eCOll'.iodopovo.cam.br

I'l'dacao@oco�iodopovo.com.brPAUlO ALCEU

Recuperando a imagem
Depois de enfrentarem críticas e cobranças os petistas tentam

reagir diante do caso Renan. Esclarecem que a sessão e o voto

foram secretos porque os senadores derrotaram o projeto
apresentado pelo PT em 2000, que previa o fim do voto e das

sessões secretas. Citamque entre os que votaram contra estavam'

LeonelPavan, SérgioGuerra, JoséAgripino, ou seja, praticamente
todos os senadores do PSDB e OEM. Frisaram também que o

projeto do petista gaúcho Paulo Paim está dois anos parado na
Comissão deConstituição e Justiça, presidida pelos Democratas
aguardando nomeação do relator. Ou seja, deixam claro que são
contra as Sessões e votos secretos numa tentativa de recuperar a

imagem desgastada com o caso do aliado Renan. Mas embora

promotores de um projeto obrigatório que visa à transparência
não justificam os argumentos paramanter Calheiros no comando

do Congresso. Não se adapta ao PT Não se adapta ao discurso

que vendia ao eleitor, num passado remoto.

- Mexeu
Na tribuna o deputadoDarci deMatosmostrou seu desconforto

com a chegada Mauro Mariani em [oinville. Fez o seguinte
desabafo: "Ou nós nos unimos ou vamos perder a eleição em nossa

cidade por ações inconseqüentes de alguns líderes."
�

Fechado
Desembarca hoje em Brasília o governador Luiz Henrique para

um encontro com o ministro da Fazenda, Guido Mantega (foto),
onde será fechada "politicamente" a incorporação do Besc com o

Banco do Brasil.

A jovem acima é Marina Mantega que vem a ser a filha do
ministro da Fazenda Guido Mantega com quem o governador
Luiz Henrique conversa hoje em Brasília.

Sacramentado

Insinuação
"É bom observar o DiárioOfi

cialnesses dias,"atirou o deputado
Joares Ponticelli dando a enten

der que aparecerão benefícios
para governistas envolvidos no

sepultamento da CPI da Casan.
O parecer do deputado Marcos

Vieira que seria apresentado hoje
sobre a continuidade ou não dos
trabalhos foi adiado para a

próxima semana.

Novidade
De repente as sacolas utilizadas

.

por supermercados e outros

estabelecimentos terão que im

primir informações sobre volume,
peso máximo suportável e segu

rança ao consumidor caso seja
aprovado um projeto de lei que
amanhã estará em pauta na Co
missão deDesenvolvimentoEco
nômico da Câmara de Deputa
dos. Todas terão que ter alças.

Unha direta
Em tempos de votação da

CPMF foi criado pela FIESP um
número de telefone para que a

população se manifeste. Trata-se
do 0800 770 3112. Lá em São
Paulo colocaram também um

painel eletrônico mostrando o

voto de cada deputado federal
sobre a prorrogação ou não do

imposto do cheque.

Segurando
Os vereadores de Florianópolis

que apóiam Dário Berger estão
conseguindo segurar as investigá-

c1_;:ões contra o prefeito utilizando
se de interpretações com base em
acordos e leis.Há quem diga com
o apoio, inclusive, do presidente
daCâmaraPtolomeuBittencourt,
embora diga ser favorável à
continuidade das investigações.

E a Vida Segue
No Tribunal de Contas da

Uniãohá fortes desconfianças de
que os recursos doPACenviados
às prefeituras poderão se perder

. na corrupção. Não existe efi-
ciência .na fiscalização.

. Na próxima quarta-feira - dia 26 - o secretário da

Articulação Ivo Carminatti e o secretário da Fazenda Sergio
'Alves assinarão todos os contratos referentes as negociações
em torno do Besc.

Enquanto isso
...a oposição indaga em quanto vai aumentar a divida do Estado.

"Emnenhumcentavo," rebate o secretárioCarminattiargumenrando
que não.se trata de uma dívida nova. "Vamos receber R$ 1 bilhão

amortizando a dívida existentemantendo-a no limite dos 13% sem

diminuir a capacidade de investimento," atirou o secretário.
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PRIlRROGAÇÃO DA CPMF

PANORAMA

Oposição faz manobra para
adiar a aprovação da CPMF
líder do PPS na Câmara
ameaça recorrer ao CCJ se

Mesa não acatar recurso

BRASíLIA
O PPS tenta anular a sessão

dacornissão especial da Câmara
- que aprovou a PEC (Proposta de
Emenda Constitucional) que
prorroga aCPMF (Contribuição
Provisória sobreMovimentação
Financeira) até o ano de 201l.
O partido apresentou ontem re

curso à Mesa Diretora da Câ
mara questionando a votação.

Se o recurso dopartido for
acatado pela Câmara, o crono
grama previsto pelo governo para
a aprovação da PEC pode sofrer
atrasos na Casa. O Planalto

pretende aprovar a PEe hoje à

noite na Câmara.
O partido argumenta que o

. regimento interno da Câmara
não permite que um deputado
presida reunião de comissão

quando for autor ou relator da
-

matéria em discussão. Na sessão

em que a PEe foi aprovada, o
deputado PedroNovais (PMDB-

JOSE CRUZ/ABR

Partido contestaaprovação da prorrogação da CPMF na Comissão Especial

MA) presidiu os trabalho; da
comissão especial.O parlamentar
é um 174 que assinaram a PEe

que prorroga a <;PMF até 201l.
Segundo o PPS, o regimento

da Câmara considera como

autores dIurna proposta "todos
os seus signatários, podendoas
'respectivas assinaturas ser postas
por:meio eletrônico".

O líder do PPS na Câmara,
deputado Fernando Coruja
(SC), disse que o recurso é legí-

timo uma vez que a aprovação
, da matéria na comissão feriu o

regimento da Casa. Ele afirmou
,

que, se Mesá Diretorada Câma
ra não acatar o recurso, vai apre
sentá-lo à CC} (Comissão de

Constituição e justiça). "Se a

Mesa indeferir, vamos recorrer à
CC]", afirmou. O deputado e�
pera que a votação seja anuladá,
uma vez que não cumpriu a

determinação do regimento da
Casa. (Agência Folha)

PSOl pede fim das sessões secretas no ·Congresso
BRASíLIA

OPSOLprotocolouontemno
STF (SupremoTribunal Federal)
Urna Adin (Ação Direta. de

Inconstitucionalidade) contra a

realização de sessões secretas no

Congresso. O partido quer
acabar com as sessões secretas _

previstas hoje no regimento
interno da Câmara e do Senado
'_ em algumas situações.

Essa ação não tem relação
com o movimento pelo fim do
voto secreto _ mecanismo

previsto na Constituição. A
sessão secreta é uma questão
regimental do Congresso.

O PSOL juntamente com

integrantes daCNBB (Conferên-

ciaNacional dos Bispos doBrasil),
daOAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) e daAMB (Associação
dosMagistrados doBrasil) querem
·pressionar os presidentes da
Câmara e doSenado a colocarem,
em votação as propostas que
acabam com o voto secreto.

Uma proposta de emenda à

Constituição que prevê aextinção
dovoto secreto tramitahá seis anos
na Câmara e aguarda para ser

colocada em votação. O

presídente da CC] (Comissão de

Constituição eJustiça) doSenado,
Marco 'Maciel (DEM-PE),
designouo senadorTassoJereissati _

(PSDB-CE) como relator da PEÇ
que propõe o fim da votação

secreta.

HISTÓRIA _ Em 2003, o
plenário do Senado rejeitou
proposta de emenda consti-.
tucional, de autoria do senador
Tião Viana (PT-AC) que pro
punha o fim das votações se

cretas noCongressoNacional.A
proposta recebeu 34 votos

favoráveis, 41 contrários e 3 três

abstenções. Eram necessários 49
votos para aprovar a emenda. _

Na época, senadores doPSDB
e do antigo PFL (atual DEM)
ajudaram a derrubar a proposta.
Hoje, vários .desses senadores
dizem quemudaram de opinião e

que agora defendemovoto aberto.

(AgênciaFolha)

SIL o CORREIO DO POVO' \ ü
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, 'Oclrtoi Brandão

1 Bi
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou entrada

de R$ 366,633 milhões em capital externo no pregão do dia 13 de
setembro. No mês, o saldo é positivo em R$' 1,028 bilhão. No
acumulado do ano, porém, a movimentação líquida de capital
estrangeiro na Bovespa está negativa em R$ 2,963 bilhões. O
índice Bovespa havia fechado em alta de 1,90% no dia 13, a

54.908 pontos, com volume total de negócios de R$ 3,94 bilhões
naquele pregão.

�"

Petróleo em alta .

Os preços futuros do petróleo negociados em Nova York estão

alta, mas abaixo do recorde atingido na última segunda-feira de

US$ 81,24 porbarril.Os preços sobemsustentados pelo fundamentos
de oferta e demanda enquanto os investidores esperam a decisão
do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre as taxas

de juros nos EUA.
y

Bolha?
O setor imobiliário brasileiro passa-por um cresciÍnento sem

precedentes. Alguns analistas já falamem possívelbolha. Executivos
e representantes do setor imobiliário aguardam um recorde de

lançamentos no segundo semestre _ especialmente nas cidades de
São Paulo e Rio de[aneíro, os principais mercados do país. O grupo

composto por 21 companhias com ações listadas na Bovespa projeta
lançar um total de -20 bilhões de reais em empreendimentos
residenciais neste ano a sobreposição de ofertas

Hiper-e super
Lá vem o nosso maior sócio de novo, O segmento de hiper,

supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registrou alta
de 0,5% nas vendas do varejo em julho em relação a junho,
representando o maior impacto para o crescimento do comércio

varejista nessa base de -eomparação. Entre as demais atividades

pesquisadas em relação ao mês anterior pelo IBGE, houve recuo

nas vendas de combustíveise lubrificantes (-0,5%); tecidos" vestuário
e calçados (-3,4%); emóveis e eletrodoméstícosf-Lé'é). As vendas
de veículos e motos, partes e peças aumentaram0,6% em relação a

junho.

Importando
A combinação de baixa do dólarcom grande oferta de produtos,

'

acelerou a importação emSantaCatarina. Segundo o relatórioSanta
Catarina em Dados, lançado no início da semana, na Fiesc, em
2006, houve um crescimento de quase 60% nas importações fretite
ao ano anterior, número considerado recorde. Aexportação foibem
menor, avançando apenas 6,93% noperíodo.As compras catarinenses
de outros países chegaram aUS$ 3,47 bilhões, com destaque para a

China, que este ano ultrapassou a Argentina.
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Atletas e trl?inadorl?s qUI? I'scrmram com letra
dI? ouro seus nomes na história do esporte local

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

o PRIMEIRO GOL DO FUTSAl NOS
JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA

Teriam que construir uma

quadra. O Baependi cedeu o

terreno nos fundos daSede Social,
e os jogadores promoveram, rifas,
bingos, cafés e bailes.: com a

finalidade de arrecadar fundos

para construí-la. Nos finais de

semana, os próprios atletas
exerciam a função de pedreiros.
Transcorridos trêsmeses, a quadra
Alfredo Krause foi inaugurada.

Nos terceiros JogosAbertos de
Santa Catarina, realizados na

cidade de Blumenau em 1962,
nossa equipe debutou na

competição, enfrentando na

abertura dos Jogos, o time da casa.
Compunhamo nosso esquadrão
Rainer, Piazera, Elizalde, Chiquito,
Zigmar, Manfred, Guido Fischer,
Milton Stange, Schwerdtner,

Norberto Fischer e Hamilton
Garcia. A quadra consistia numa
adaptação efetuada sobre duas

quadrasdeTênis deCampo, opiso
era de saibro, e a céu aberto. Doze
minutos do segundo tempo,
OxO. O goleiro, Rainer, pega
firme um chute desferido por um

blumenauense, faz a conexão

com Piazera, na ala-direita. Este,
por cobertura, toca para Eli

zaldo, que escora de cabeça
para Chiquito. O craque gira o

corpo no ar e, de voleio, ar-

, remata.O goleiro de Blumenau
espalma, em meio à poeira, a

bola sobra limpa para Guido

Fischer, que chuta para a his

tória, marcando o primeiro gol
do Futebol de Salão, em Jogos
Abertos.

Equipes do Baependi (listrado) e Bossa Nova; em pé: Schultz (técnico), Elizaldo, Taranto, Zico, Milton Stange, Rainert,
Dalmo Rocha, Piazera. Agachados: Horst, Guido Fischer, Hamilton, Chiquita e Norberta Fischer,

DE CHIOUITO, GUIDO E EliZAlDO

AJAlCÃO",CHICO E lENíSIO
Futebol de Salão. Chiquito havia,
trazido de São Paulo uma bola,

oficial e um livro de regras; Guido,
já.havia tido os primeiros contatos

.
com a modalidade no CPORj:
Elizaldo integravao timedeFutebol
de salão naUniversidade. Pronto,
acabavam de inventar o Futebol
de Salão em nossa cidade.
A notícia rapidamente difun

diu-se, e surgiram times de todos
os quadrantes da região, com joga-

-

dores oriundosdo futebol.OBAE

PENDI, comGuido Fischer, Chi
quito, Rainer Wiele, Elizaldo
Leutprecht,NorbertoPiazera, Zico

Rocha e Schwerdtnet OBOSSA

NOYA, de Milton Stange,
Taranto, Dalmo Rocha, Horst.
Verch, HamiltonGarcia.Vicente

.
.' .

Donini, Sebastião Ayroso, Ivo
Kaufmann, e Zigmar Luch. SE
LETO DEGUARAMIRIM, dos

craques Salim Dequech, José
Constâncio de Albuquerque,
EdgarMaluta, RomeuButschardt
e Osnildo Bartel. BANCO

INCO, alinhavaManfredAlbus,
BrunoBehling,MiltonMaiochi,
Mário Voigt, Dorival Fodi, Her
mes Kuchembecker e Ademar

Menegotti.

. Umgrupo de rapazes curtia um
finalde semana prolongado, era o

feriad9dec:�v�de .1956. Todps
estudavamfora.outinham suas
atividades em outras cidades.

Ramer _Wiel� e Norberto Piazera,
cumpriam serviçomilitar; Elizaldo
Leutprecht, cursava Farmácia, na
Universidade Federal em Floria

nópolisjGuido Fischer; acadêmico
de Odontologia em, Curitiba,
onde também fazia o CPOR;
Francisco Schiochet (Chiquito),
estudava em São Paulo. A
novidade girava entorno de uma
nova modalidade de esportes; o

Equipe [araquaense em 1997. Em pé: leea Lanznaster, Orlando Matheussi,
Jorge Nagel, Anacleto, Juquinha, Adalbérgio e Alcione Simas (técnico);
agachados: Cabeção, Edson Dornbusch, Serginho label e Alceu Simas,

EXPOENTE DA MODALIDADE NO BRASil
Até 1992, o Futebol de Salão e IndústriaBreithaupt, depois com

mantinha-se no o grupo inter- a Caraguá Veículos, mais tarde

mediário, nos Campeonatos com Duas Rodas Industrial Ltda,
Es taduais e Jogos Abertos. � e a partir de 1999, com a Malwee

Desfilaram atletas excelentes, Malhas, cuja parceria tem

Adalbégio Elízio, Alceu Simas, propiciado a formação da melhor
SerginhoZabel,Juquinha e tantos equipe de Futsal dasAméricas e a

outros. Muito pouco, se compa- segunda do mundo.
rarrnoscomaposíçãodedestaque É utópico traçar um paralelo
que a cidade ostenta. Três entre os pioneiros do Futsal e os

desportistas, encabeçaram um jogadores do time atual da

projeto, para tomar nossa [araguá, Malwee. As dimensões da qua

um pólo do agora Futsal: Sérgio dra, as regras e a dinâmica do jogo
Luís da Silva, Carione Pavanello são çompletamente diferentes,
(Cacá) e Osny Matheussi, que hoje profissionais, ontem ama

fundaram aAssociaçãoAmigosdo dores, porém é possível descrever
EsporteAmadorde [araguádoSul. o perfil dos atletas destas dife

Mantendo vínculo com a rentes gerações, e compará-los
FundaçãoMunicipal de Esportes, através das imagens geradas pela
eparceriasprimeirocomComércio nossa imaginação.

r

PERFil
CHIQUlTO - Canhoto, porte atlético excelente, exibia nos

pés ligeiros toda a magia do drible cortante. Veloz, definia o

lance com chutes potentes e certeiros, Foi omelhor jogadorde
Futsal em seu tempo,

.

marcador, mortal no arremate de meia e curta distância, Um

dosmelhores fixos do país,

ELIZALDO - Do a�o de seus doismetros, era pivô de ofício,
Fazia o espelho como l1inguém, preparando as finalizações de .

quem vinha de trás, Girava bem pelos dois lados e com chutes

potentes, tanto de esquerda quanto de direita.

LENíSIO -Irresistível no drible, fintas súbitas, deslocamentos
velozes, efetua tabela com os companheiros em alta velocidade,
clarividente nos chutes a gol. Forma com Falcão, a dupla de,
ala/pivô, mais espetacular e a mais temida do mundo.

FALCÃO - Canhoto, dribles cinematográficos, digno de
efeitos especiais dos melhores filmes de Spielberg, No drible a
magiada invenção, no passe o dom da descoberta, no chute, o
tiro de misericórdia. É o melhor jogador de Futsal do planeta,

GUIDO FISCHER - Senso de antecipação fantástico,
defendia e atacava com maestria, fintava chutando. Nos tiros
cruzados residia sua arma letal.

Recebam as nossas homenagens, os heróis de ontem, que
escreveram páginas épicas, e os heróis de hoje,'que fazem a

transfiguração da vida na doce fantasia de uma bola,
CHICO-Q rei daantecipação, o Senhordo Tempo, a tempo

dabola, o tempo do adversário e o tempo dele próprio, Implacável
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MALAS PRONTAS: VIAGEM HOJE
ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

André Felipe (com a bola) jogou até o ano passado pelo time jaraguaense e este ano estava em Joinville

Jaraguaense embarca para
jogar basquete nos EUA
André tem 16 anos e

defenderá colégio
, de Nova Jers�y

enviou vídeos de suas atuações
para a Kearny High School, que
se interessou C6 convidou para
<'

jogar lá. "Estoumuito feliz com
a oportucidade e encarando da
melhor maneira possível",
afirmou André, que neste ano

foi campeão da Olesc por

[oinville.
O jovem terá de manter

boas notas na escola para poder
jogar e disse que o prazo inicial.

.

para ficar lá é de um ano. "Se

der, posso continuar. E eu vou

atrás disso", comentou. Para

André, facilita também o fato
de parte da família já morar em
Kearny. "Minha madrinha e

meus tios moram lá. Isso vaime

ajudar bastante na adaptação
com a cultura e a língua".

André atua como ala/arma-
o dor. Começou jogando em [ara
guá do Sul com 12 anos, onde
ficou até o ano passado e foi

vice-campeão da Olesc, per
dendo _a final para a Blumenau,
em casa. Neste ano, ele estava

em Joinville, até confirmar o

convite dos Estados Unidos.

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
O jaraguaense André Felipe

Kuhn Souza, de 16 anos, vai

realizar um sonho. Hoje à noite

ele embarca para a cidade de

Kearny, em Nova Jersey nos

Estados Unidos,. onde irá

estudar e jogar basquete.
Atleta desde os o 12 anos, ele'

Novo ânimo
o técnico Femando Ferretti acredita que a vitória contra a Intelli, na
segunda-feira à noite, trouxe um novo ânimo para a Malwee. "Vamos entrar
menos tensos no próximo jogo", comentou o treinador. Ainda sem horário
definido, a partida do dia 22 decidirá o finalista. Caso aconteça um empate
no tempo normal, o jogo vai para a prorrogação, onde os jaraguaenses têm
a vantagem do empate. "Acredito que eles (lntelli) vêm com a mesma

proposta de defender. E nós estaremos menos ansiosos' do que ontem

(segunda). Vai ser um bom jogo", concluiu Ferretti.

Em terceiro
o vôlei masculino infanto-juvenil da
MarisoVFME ficou em terceiro lugar
no Campeonato Catarinense da
categoria. O quadrangular final
aconteceu no fim-de-semana, em
Blumenau. De olho nos Joguinhos
Abertos, que começam na próxima
semana em Chapecó, a equipe já
vislumbra um novo pódio. E tem

grandes chances.

Skate
No dia 30, domingo, no Ginásio
Arthur Müller, acontece o 40

Regional de Skate. Atletas de
toda região estarão presentes na

pista. A competição será

paralela ao Viva Jovem, que terá

apresentações de BMX e outras
atividades esportivas e

culturais. O evento acontecerá
durante todo o domingo.

Bocha Rafa
A Miglas/FME, de Schroeder, foi a
campeã do 10 Campeonato
Municipàl de Bocha Rafa, que
encerrou na última semana em

Jaraguá do Sul. O João Pessoa
terminou em segundo e o Baependi/
Sipaca em terceiro. Na Série B, o
vencedor foi Arduíno Pradi/Posto
Mime, seguido de Cartório Jacobi/
Luca Imóveis e Beira Rio.

Juventus
Hoje às 15h tem estréia da categoria
infantil do Juventus no Estádío João
Marcatto. O adversário será o

Joinville. O tricolor está no Grupo B,
que tem ainda Avaí, Brusque/
Guabíruba, Estiva (Navéqantes) e

Ypiranga (São Francisco do Sul).
Do outro lado tem Araranguá,
Criciúrna, Figueirense, Irmã
Carm�n e Vila Nova.

JEe na final
o empate em 1x1 em São Leopoldo (RS) com a Ulbra, garantiu o doinville

pela primeira vez na final da Liga Futsal. Os dois gols saíram apenas no

segundo tempo. Os catarinenses marcaram primeiro aos 9'37" com
James. Então os gaúchos partiram para a pressão-e só empataram aos

18'12" com índio. Agora o JEC espera o vencedor de Malwee e Intelli, no
sábado, para conhecer o adversário na final da competição. E terá uma

semana para se preparar. Se o adversário for a Malwee, o primeiro jogo
será em Joinville. Caso contrário, a decisão começa no interior paulista. Vai
ser uma decisão para pegar fogo.

>
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