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Prefeitura define emR$126,3milhões
orçamento de Jaraguá do Sul para 2000
A Secretaria de Adminis

tração e Finanças enviou à Câ

mara de Vereadores o orça
mento doMunicípio para o pró
ximo ano, estimado em R$
126.335.000,00. Deste mon

tante, R$ 80 milhões são refe
rentes à Prefeitura, o restante"

são orçamentos próprios do
Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto),
de R$ 14,1 milhões, Felj (Fun
dação Educacional Regional
Jaraguaense), com R$ 7 mi

lhões, Issem (Instituto de Se

guridade dos Servidores Públi
cos Municipais), estimado em

R$ 3,] milhões, entre outros.

O orçamento vai destinar

'FOTOLITOS

26,72% para a Secretaria de

Educação, 1,72% acima do Ín
dice exigido por lei, num total de

R$ 21.376.700,00. Saúde vai
ser contemplada com R$
3.346.500,00 - ] 6,68%. A Se
cretaria de Desenvolvimento
'Urbano terá R$ 14 milhões pa
ra investimentos e a Câmara de

Vereadores R$ 2,61 milhões.
Deste total, R$ 800 mil são para
aquisição de terreno e constru

ção da futura sede; .

O secretário deAdministra

ção e Finanças, José Papp, in
formou que o orçamento levou
em conta, as necessidades das

secretarias adequando-as ao

projeto administrativo. Página 5
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DuCiS ROdas
Industrial

CONTAGEM REGRESSIVA ...

FALTAM 23 DIAS PARA

112 ec�t3enfe�t,
PRESTIGIE!

APOIO: Associação deClubes eSociedades
de Caça e Tiro dó Vale do Itapocu

Ação Comunitária
C5 Grupo Weg promove no

próximo domingo, dia 19, entre -

9 horas e 16h30, na Praça Ân
gelo Piazera, o Projeto Ação Co
munitária, q\le oferecerá atendi
mentos nas áreas de saúde e

orientações sobre aids e planos
de saúde, além de noções sobre
Código de Trânsito, FGTS e

confecção de documentos.
Cerca de 200 voluntários es

tarão envolvidos no projeto, divi
didos em 31 postos de atendi
mento.

Durante todo o dia haverá
shows e apresentações teatrais
de grupos amadores formados

por funcionários da Weg.
Página 10

Oitomodalidades
I

definidas nos Jase
Apenas oito modalidades

esportivas de Jaraguá do Sul
estão confirmadas para disputar
os 39" Jogos Abertos de Santa

Catarina, que serão realizados
de 29 de outubro a 6 de no

vembro, em Chapecó. Onze

equipes da FME (Fundação
Municipal de Esportes) dispu-
.tarn a fase Regional, em São
Bento do Sul. Somente os cam

peões das modalidades garan
tem vaga para os jogos.

Página 12

Soldados do Tiro de Guerra de Brusque cliegaram no final da
tarde de ontem em Iaraguá do Sul, trazendo o fogo olímpico
dos 12°S Ioguinhos Abertos deSanta Catarina. A tochafoi con
duzida por 263 quilômetros em dois dias, do centro de Curi

tibanos até a PraçaÂngelo Piazera. A ]2aedição dos JQ}JlI!inhos
deverá reunir 2,5mil alle-

.

tas até 17 anos, e 71 mu- \

nicipios disputando 14

modalidades. Página 11
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* HerculanoMartins Franco

"Como vai?", "goodby"
(adeus), "que tal?" (sauda
ção em espanhol), são

exemplos de expressões
sem tradução literal.

Mais surpreendente ain

da, são os pontos de vista
usados pelasdiferentes cul
turas para designarem a

mesma coisa. Além das ex

pressões idiomáticas, te

rnos os processos lógicos
em bases diferentes, como
a contagem do tempo. As
culturas anglo-germânicas
consideram os decênios

pelas dezenas finais dos

anos, independente de sua

contagem, enquanto que nas

línguas latinas, como o

francês, português e espa
nhol, por exemplo, contam
se as décadas correntes,
como os anos, a partir da
pnmeira,

Por desconhecerem a

lingüística aplicada às tra

duções, alguns usam o re-

A tradução e a esttutura das línguas

curso fácil da tradução li

teraL O tratamento elemen

tar é a principal causa da in

confiabilidade das tradu

ções mecânicas. As legen
das e as dublagens de filmes
estrangeiros, conseqüente
mente, estão repletas de

barbaridades, inclusive
fonéticas.

Modernamente, a lin

güística preocupa-se tam

bém com o estudo sistemá
tico das estruturas dos idio

mas, sendo notáveis 0$ tra

balhos de lingüistas norte

americanos e franceses. Es

ses estudos são valiosíssi
mos para o processo de trans

ferência de conceitos e idéias
de uma língua para outra.

No mínimo, para tradu

zir, é imprescindível ter-se
à mão as variantes das es

truturas semânticas e sintá
ticas das línguas.

Austeridade x poder
A condição de usar apenas 1,59% da receita do Município,

enquanto que a lei faculta limite de 6%, não pode ser considerado
como um ato de benevolência extrema da Câmara de
Vereadores tle Jaraguá do Sul, mas apenas a aplicação do bom
senso. Ao limitar as despesas dos legislativos municipais de

acordo com a receita, a Constituição não obriga necessariamente
o gasto ao patamar definido. A medida tem como objetivo evitar
a farra com o dinheiro público, tão comum em todo o País,
comprometendo o próprio município.

A divulgação dos índices de

despesas das Câmaras de Ve
readores de Santa Catarina, que
colocou Jaraguá do Sul como uma

das mais enxutas do Estado, aguçou
o interesse dos parlamentares que
já orquestram reajuste nos salários,
na casa dos R$ 2 mil. O assunto

entrou em pauta na reunião especial
.realizada na noite da última segunda
feira, após a sess�o ordinária. Os

argumentos usados pelos vereadores
é um contra-senso, por que é

incompatível com a. realidade do

País, que vive o fantasma do de

semprego, o crescimento da eco

nomia informal e o arrocho salarial.
A política virou profissão

graças à indiferença da população. Ser parlamentar municipal
.

requer muito mais do que vontade e identificação política.. "

Exige o mínimo de conhecimento das leis que regem a

vereança, como Regimento Interno, Lei Orgânica e

constituições. Entretanto,o festival de besteira que se assiste

quase que semanalmente na Câmara convida a uma reflexão,
mais aprofundada da discussão. A função parlamentar é

deslocada para implantar o assistencialismo. Faz-se do

Legislativo um balcão de flegócios.
O secretário-administrativo da Câmara, Rui Lessmann, tem

é\,,('eç,y,ttaideal para aprovar um reajuste nos vencimentos dos
-':'-""l/.' ,', '

vé'readores: exigir dos nobres parlamentares o cumprimento das

funções Iegjslativas, elaborando le'is efiscalizando as ações-do
Executivo ea aplicação dÓ;s recursos definidos pelo orçamento.
Preocupa sobremaneira a falta de critério' adotado para um

" . �

possívélreajuste. Apela-se para o patamar estabelecido.pela
Constituição-e não pelos trabalhos desenvolvidos e.projetos
apresentados durf:Inte a Iegislatura. "

Aliás, essa legislatura pouco ou nada fez para colaborar
com a' administração municipal. Por outro lado, contribuiu -

e muito - para com o Executivo, à medida que deixou-se

cooptar; primeiro pela prepotência do ex-prefeito e agora

pelas negociações políticas/eleitorais, permitindo fazer da
Câmara uma extensão da Prefeitura. Não há oposição. Não
a oposição ideológica, partidária ou fisiológica, mas a

oposição séria e responsável, para contrapor as imposições.
Por mais importante que seja, nenhum projeto é debatido ou

sequer esmiuçado antes de entrar em votação. É uma geléia
geral, fugindo da austeridade primordial.

A falta de conhecimento e o comprometimento são tantos que
levam os vereadores ao absurdo de votar contra a própria Casa,
como o projeto que criamais dois cargos em comissão no Legislativo.
Depois de aprovado por unanimidade pelos vereadores, o projeto
foi vetado pelo prefeito. O plenário da Câmaracontraditoriamente

manteve o v�to. Não há porque reajustar o vencimento de 15

salários mínimos dos vereadores que trabalham duas vezes por
semana, pouco mais de quatro horas. Se for apenas para atingir o
limite da lei, será preciso, antes de tudo, obedecer outras leis, e

implantar a produtividade e a responsabilidade. Todavia, a população
continuará apática e os políticos, ávidos.

Foto do Fato

o presidente da

subseção da

OAB (Ordem dos

Advogados do

Brasil) em
Iaraguâ do Sul,
IurandyrHilário
Bertoldi, entrega
ao coordenador

da 19aCRE,
Donato Bach, (/
projeto "OAB
vai à escola",
que pretende
despertar a
c idadan ia

Traduzir é transferir
idéias de uma cultura para
outra.

Cada língua possui sis
temas fonéticos, gráficos,
semânticos e estruturais

.

próprios, com característi
cas exclusivas. Por exem

plo, a estrutura da expres
são francesa "il n'y arien"
(não há) não tem corres

pendente em outra língua.
Em russo não se usa verbo
de ligação em expressões
como "eto kapta" (pronun
cia-se eto carta) [isto (é)
mapa]. Tais fenômenos lin
güísticos exigem conheci
mento das estruturas das

línguas com o que se

trabalha, além do glossário.
A tradução literal se I

mostra inadequada também
pelas diferenças culturais

entre os povos. Algumas ex
pressões se cristalizam no

tempo, não sendo raro per
der-se o sentido primitivo. * Professor

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1,180. As cartas devem conter
.

110 máximo 30 linhas, o endereço ou telefon e para conta/o, O jornal se reserva o direito de sintetizar olexll!

efa :er as correções ortográficas e gramaticais necessárias,.""
.

CORREIO DO,PDVO
Gráfica eEditora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comerciai e Oficinas

Rua Waiter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postai 19, - CEP89251-970 - j'araguá do Sui - SC
Fones/Fax (047) 370-7919 c 370-8654 - 370-8649 - E-mail: corpovo eslçs.matnx.com.br

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, "ilo' refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 15 DE SETEMBRO DE 1999 ·CORREIO DO POVO POLíTICA- 3

+-"Estamos negociando com vários po
líticos. Até a próxima semana teremos

novidades." (VereadorCarione Pavanello -

PFL - confirmando as negociações do

partido com políticos locais)

"Sou favorável ao reajuste dos salários
dos vereadores desde que se empenhem
na função, fiscalizem a execução do or

çamento, a destinação das verbas públi
cas e o cumprimento das leis." (Secretário-administrativo da

Câmara de Jaraguä do Sul, Rui Lessmann,
sobre a possibi lidade de reaju�te dos salários \

dos vereadores)

"Não vou ceder à tentação fácil da -+

busca da popularidade por intermédio de

medidas demagógicas que mais enganam
do que superam crises." (Presidente Fer

nando Henrique Cardoso - PSDB - descar
tando a possibilidade de um pacote)

.as

GONÇALVES
CONTABIliDADE�ão Ii-

[ernendain
tradu

legen
filmes

üente-

as de

usive

Rua: FelipeSchmidt, 86
Fone/Fax: (047) 371-3751

A COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA PARÓQUIA APÓSTOLO TIAGO
Comunidade Sede Bairro Amizade

I,

I,

II

CONVIDA Para a grande FESTA ANUAL
Dia: 19/09/99 - com início às 9h30 com Culto Festivo - com

música ao vivoa lin-
tarn

stemá
s idio
os tra

norte

s. Es

síssi-
trans

idéias
tra.

tradu
ter-se

Churrasco - Valor R$ 5,00
com Bufê - salada e arroz

Completo serviço de bar e cozinha.
Haverá rodadas de bingo à tarde, jogos e diversões

li(047) 979-0976
Rod. SC-413 - Km 07 - Rio Branco

(Após Lanch. Italiano)
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

Jaraguá do Sul - Apesar da
Constituição federal limitar as

despesas em até 60/0 da receita

do Município, a Câmara de Ja

raguá do Su I gasta em médi a cer
ca de três vezes menos. De acor

do com o TCE (Tribunal de Con
tas do Estado), em 1997, as des

pesas do Legislativojaraguaense
foram de 1,590/0, colocando o

Município entre os quatro mais
"enxutos" do Estado. Enquanto a

receita do Município foi de R$
42.057.961,29, a Câmara de

Vereadores gastou R$ 667.828,27.
No mesmo ano, a Câmara de

Corupá comprometeu 3,340/0 da
receita do Município, de Gua
ramirim 5,890/0, de Schroeder

2,680/0, de Massaranduba 3,750/0
e de Barra Velha 6,450/0.

Na opinião do secretário-ad
ministrativo da Câmara de Jara

guá do Sul, Rui Lessrnann, os re

sultados são decorrentes da tradi

ção do Município e de poucos fun

cionários, além da baixa remune

ração dos vereadores. "A estrutu

ra adrninistrativa da Câmara per-'
mite esse percentual enxuto. No
entanto, precisa ser ampliada para
dar mais agilidade e eficiência. Pre
cisamos de pelo menos um asses

sor por bancada, um auxiliar admi
nistrativo e uma recepcionista",

Câmara de Jaraguá do Sul é a
quartamais 'enxuta' doEstado
Legislativo gasta
1,59% da receita,
Constituição
define 6%

Guaramirim - o prefeito An
tonio Carlos Zimmermann (PM
DB) sancionou o projeto de lei que
concede isenção do pagamento do
IPTU (Imposto Predial e TerritOliai
Urbano) para aposentados que ga
nham até três salários mínimos (R$
408,00) e para famílias cujos ven
cimentos não ultrapassern dois
salários mínimos (R$ 272,00).

O projeto foi apresentado ao

TEXACO

Edson JunkeslCP

Posição: Lesstnann é a favor do aumento de vagas na Câmara

propôs, acreditando que as contra

tações não comprometeriam o per
centual definido pela Constituição .

Lessmann lembrou que o

artigo 11,1 da Constituição federal
permite aos municípios com

mais de 100 mil habitantes terem
21 vereadores. "Esse é o caso de

Jaraguá do Sul. Não entendo por
quê temos sempre que pensar
pequeno", lamentou, afirmando
que a baixa representação parla
mentar dificulta o atendimento de
toda a comunidade. Entretanto,
a Lei Orgânica do Município de
termina que a composição da Câ

mara será de 15 vereadores para
os primeiros 100 mil habitantes,
acrescentando mais um para cada

30 mil novos habitantes.
O orçamento do Legislativo pa

ra o próximo ano prevê o incre

mento de R$ 800 mil para a aqui
sição do terreno e construção da

sede própria. O orçamento é in-

plenário da Câmara em junho, pelos
vereadores Ivaldo Kuczkowski

(PPB)eOsvaldoDevigilli (PMDB) .

e aprovado por unanimidade. An
terior ao projeto, apenas os apo
sentados com renda de até dois sa

lários mínimos eram beneficiados.
A lei já está em vigor e é retroa

tiva ajaneiro de 1999.
- Quem já pagou o IPTU e está

coberto pela Ici. deve procurar o

corporado ao doMunicípio que se

rá votado pelo Câmara até o final
do ano. Sobre a remuneração par
lamentar, Lessmann informou que
a emenda 19 da Constituição fede
ral permite às câmaras fixarem se

us próprios salários, dos prefeitos,
dos vices e dos secretários. Ante

riormente, a legislatura atual fixava
os vencimentos da futura.

Atualmente a Câmara de Ve

readores tem cinco funcionários.
O secretário-administrativo rece

be cerca de R$ 3,1 mil, um conta

dor com salário de R$ 1,7 mil,
um oficial de gabinete recebendo
R$ 1,2 mil, um auxiliar de secre

taria e um auxi liar de serviços ge
rais, com vencimentos de R$ 1,1
mil e R$ 800,00, respectivamente,
além de uma zeladora, sern vín

cu lo empregatício, cujosalário es

tá em torno de R$ 380,00. Os ve
readores recebem algo em torno

deR$2mil.

(TESTE DE PRODUTO)
A revista QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante para motor mais vendidas
no Brasil a uma rigorosa avaliação científica, a maior e mais completa [ó realizada no país.

HAVOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

Prefeito sanciona lei de isenção do IPTU
setor de Tributação da Prefeitura
e requerer o dinheiro de .volta -

explicou Kuczkowski, lembrando
que a Prefeitura deve regulamentar
a lei por decreto para estabelecer
os critérios para beneficiar as

famílias de baixa renda.
O projeto atende os aposenta

dos e famílias de baixa renda, pro
prietários de apenas um imóvel,
que nele resida.

N

V
>
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Gildo Alves denuncia falta
de tratamento de efluentes
Vereador quer
maior fiscalização
da Fatma e da
Prefeitura

Jaraguá doSul- o vereador
Gilda Alves (sem partido) de

nunciou na tribuna da Câmara que
a empresa Dalmar vem des

pejando diretamente no córrego,
que passa atrás da fábrica, e que
desagua no Rio Itapocu dejetos
resultante do processo industrial.

( Ele denunciou ainda a inoperância
da Fatma (Fúndação do Meio

Ambiente), que até hoje não

tomou nenhuma providência para
solucionar o problema. Alves
solicitou também que a Vigilância
Sanitária fiscalize o local para
evitar a degradação do meio
ambiente.

A mesma denúncia já fôra
feita há mais de dois ano. Na

época, a diretoria da Dalmar in
formou que a empresa tinha au

torização da Fatrna para funcio
nar sern tratamento de efluentes
até o fi nal de dezembro de 1997,
quando a estação estarià concluí
da. "Não podemos admitir que
continue tamanho desrespeito
para com a comunidade jaragua
ense", argumentou Alves. Tam

bém na semana passada, morado
res próximos à fábrica procura
ram a redação do jornal para de

nunciar o mesmo problema.
- Além de poluir o rio, a fá

brica exala mau cheiro, que causa
irritação nos olhos, dificuldades
para respirar, dores de cabeça e ,

náusea - reclamou uma mora

dora, que pediu para não ser iden
tificada.

Na verdade, os rejeitas indus-
I

triais são resultado do processo
de tingimento, setor da empresa
que foi terceirizado para a AKJ

Beneficiamento Têxti I. Na manhã
de ontem, o gerente da AKJ,
Tadeu José Viana, procurou o

vereador para explicar a situação
atual da tinturaria. "Munidos de

documentos e notas fiscais eles

(os proprietários) comprovaram
a aquisição de equipamentos para
a implantação daestação de tra

tamento de efluentes, vamos

aguardar", ponderou Alves, in
formando que a reclamação dos
moradores dura cinco anos.

Lourival Bier, morador

próximo à empresa, disse que
permanece com a casa fechada

Arquivo/CP

Denúncia: Alves quer maiorfiscalização da Fauna e prefeitura

devido a falta de tratamento de
efluentes. "Além do mau cheiro,
há muito insetos. A situação é
tão crítica que sentimos ver

gonha de recebervisitas", con-
tou.

"

OUTRO LADO - Viana ad-
mitiu que a empresa despeja dire
tamente no córrego os dejetos re
sultantes do processo de tingi
mento da malharia. Ele, entretan
to, informou que a tinturaria tem

autorização da Fatma para conti
nuar com a produção até o final
de dezembro. "Já investimos R$
112 mi(para equipar a estação
de tratamento de efluentes, que
deverá estar com 90% da sua

capacidade concluída em outu
bro", informou, acrescentando
que, a partir de amanhã, a em

presa lançará no rio água com o

PH ideal e com 60% menos de

impurezas.
Alerta

A Fenaj (Federação Nacional
dos Jornalistas) enviou
correspondência ao presidente
Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) solicitando ao governo
ação diplomática mais
contundente na ONU com

relação à violência contra o

povo timorense.
A federação quer uma

intervenção internacional para
colocar fim à barbárie

promovida pelas milícias
indonésias, com o beneplácito
do governo.

Aliás
Há tempos os vereadores
tentam aumentar os

vencimentos, seguindo o

exemplo dos colegas de outras

cidades, que já reajustaram os

salários aos patamares
permitidos.
A questão, apesar de simples,
envolve outros empecilhos.
Aumento de salário numa hora
dessa, quando a população
amarga anos sem reajustes, às

vésperas das eleições
municipais do próximo ano,

pode custar caro aos

pretendentes à reeleição. Mas ...

A sessão da Câmara de Jaraguá do Sul da última segunda-feira foi
antecipada para as 18h30. Logo após, os vereadores reuniram-se
para discutir a adequação das emendas constitucionais 19 e 20.
A primeira, entre outras atribuições, trata dos vencimentos dos
prefeitos, vices, secretários e vereadores, permitindo a atual

legislatura fixar os salários, e acaba com a verba de representação.
A emenda 20 versa, entre outras coisas, sobre funcionalismo público

e permite a criação do sistema próprio de previdência social.
No fundo, no fundo, os vereadores querem mesmo reajuste dos
salários, hoje em torno de R$ 2 mil. A reunião serviu para avaliara

impacto na população.

Coordenador

Hoje, no Congresso de Prefeitos, Pasold coordena a mesa que vai
discutir questões relativas ao Ministério Público. O convite foi

feito pelo secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Meio

Ambiente, João Macagnan.
Após o evento, Pasold vai a Florianópolis, onde acompanha a

transferência do governo do Estado ao vice-governador Paulo
Bauer (PFL). O governador Esperidião Amin (PPB) viaja para a

Europa.

Xodó
Na semana passada, quando o governador Esperidião Amin esteve

em Jaraguá do'Sul procurou o ex-deputado estadual Udo Wagner
(PPB), que se encontrava em Florianópolis.

Wagner continua sendo o favorito do governador, para desgosto de

muita gente.
r

Corre à boca pequena que Amin tem pressionado Wagner a sair
candidato a prefeito. Será? .

Congresso
O prefeito Irineu Pasold (PSDB) I

e secretários municipais :participam do Congresso de
Prefeitos, em Lages,

1Na semana que vem, o secretário
de Administração e Finanças, �

José Papp, participa do :1
Seminário Nacional das Grandes 1Reformas Constitucionais, que I
acontece no Castelmar Hotel, em 1

Florianópolis. Q

Na pauta, as reformas tributárias �
e fiscal, lei da responsabilidade �

fiscal, Previdência Social e

lregulamentação e reforma dos
estados e municípios,

�

Hipocrisia
O presidente Bil Clinton

descartou o envio de tropas
para conter a violência,
alegando que o governo
indonésio não permitiu,

Mas o governo da Iuguslãvia
do Iraque, do Panamá e de

Granada também não

permitiram a entrada de forças
militares estrangeiras, e mesmo

assim ...

Aliás, é bom lembrar

que a ONU nunca reconheceu
a anexação do

Timor à Indonésia.

Oe B�!.��S��CA��D�S
* Pneus Novos (Michelin, Goodyeer, Pirelli)

*Balanceamentos
*Geometrias

*5uspensão
*

Calibragem com Nitrogênio
R_ Mal. Floriano Peixoto, s/nQ - Centro

, Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

\

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/S.U.S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CHAMAMENTO NQ 001/99

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL (SC), através
da Secretaria Municipal de Saúde, comunica aos interessados

que está ampliando o credenciamento de Laboratórios de
Anátomo Patológico citologia, sediadas na cidade- de Jaraguá do'
Sul-SC, para realização de procedimentos anátomo patalógicos
em conformidade com a Norma Operacional Básica - NOB/96.

A renumeração pela prestação de tais serviços será efetuada
com base na Tabela de procedimentos do SIA/SUS, que encontra
se à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de
Saúde, constituindo-se doravante na única base de remuneraçao.

Os ,interessados deverão encaminhar o pedido do

credenciamento à Secretria de Saúde, sita na Rua jorge
Czerniewicz, nQ 800, aé o dia 04/10/99, acompanhado dos

seguintes documentos:

a) Cópia Contrato Social e alterações;
b) Cópia do cartão de Inscrição no CGC/MF;
c) Cópia do Alvará de Licença;
d) Cópia do Alvará Sanitário;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
h) Prova de regularidade para o .INSS;
i) Prov de regularidade para com o FGTS;
j) Prova de regularidade perante o Conselho Regional;
k) Habilitação profissional do responsável técnico.

JARAGUÁ DO SUL (SC), 12 DE SETEMBRO DE 1999

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

NANCI S. ZIMMERMANN
Secretária Municipal da Saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



� 1999
r------....

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE SETEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO ECONOMIA-5

Orçamento de Jaraguá do Sul
para 2000 é de R$ 126milhões
Proposta foi
encaminhada à
Câmara para
votação
Jaraguá do Sul - o orça

mento do Município para o pró
ximo ano é deR$ 126.335.000,00.
Destes, R$ 80 milhões são re

ferentes à Prefeitura, o restante são

deautarquias e fundações, que têm
orçamentos próprios. Para o Sa

mae (Serviço Autônomo Muni

cipal de Água e Esgoto) estão pre
vistos R$ 14.178.000,00. O orça
mento da Ferj (Fundação Edu

cacional Regional Jaraguaense) é

deR$ 7 milhões, o Issern (Instituto
de Seguridade dos Servidores
PúblicosMunicipais) participa COlTI
R$ 3.157.000,00.

A Secretaria de Educação
será contemplada com 26,72%
do total do orçamento, 1,72%
acima do índice exigido pela
Constituição, abocanhando R$
21.376.700,00. A Secretaria de

Desenvolvimento Urbano, res

ponsável pelas obras e manu

tenção da cidade, terá R$
14.264.900 no ano que vem,

micipais
esso de

n Lages.
�cretário

'inanças,
icipa do
Grandes
I ais, que
.otel, em
mópolis.
'butárias
bilidade
Sociale
rma dos

nicípios.

que vai
ite foi
eMeio

nha a

Paulo

para a

ocrisia
Clinton
e tropas
olência
overno

valor correspondente a 17,84%
do total. Os repasses às funda

ções e autarquias representam
15,88%, correspondente a R$
12,7 milhões. Encontram-se nes

se caso a Fundação Cultural, Fun
do Rotativo Habitacional, Fun
dação Municipal de Esporte, de
Incentivo e Desenvolvimento Ru

ral, de Assistência Social, da Cri
ança e Adolescentee de Turismo.

A Câmara de vereadores vai

receber R$ 2,61 milhões, 2,58%
do orçamento. Do montante, R$
800 mil serão para aquisição de

um terreno e construção da sede

própria, além de outros R$ 160
mil para compra de equipamentos
e material. Para a Secretaria de

Adrninistração e Finanças, o

orçamento destinará 6,74%, R$
5.394.000,00. O restante será di
vidido entre as secretarias de

Cul-tura, Esporte e Lazer, com
2,74%, R$ 2.114,100,00;
Planejamento, com 2,73%, R$
2.104.700,00; Família, com

2,5%, R$ 1.998.300,00; e Agri
cultura e Meio Ambiente, com
2,89%, correspondendo a R$
2.314.300,00.

O secretário de Adrninistração
e Finanças, José Papp, informou

que a elaboração do orçamento
obedeceu critérios de necessida
des e prioridades. "Se colocou no

orçamento na expectativa de

conseguir realizar as propostas
dentro do projeto adrninistrati voo
É uma previsão que poderá ser

alterada com o curso do proces
so", revelou, acrescentando que
os secretários fizeram levanta
mento das necessidades das pas-

.

tas e apresentaram à Secretaria

de Administração e Finanças, que
o submeteu à arrecadação.

RECEITA - Para estimar o

valor total do orçamento, a Se
cretaria de Adrninistração e Fi

nanças calculou as receitas cor

rentes - todas as receitas próprias
como IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano), contribuições
de melhorias públicas, entre ou

tras, e repasses, como ICMS (Im
posto sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços) e FPM (Fundo
de Participação do Município)
estimado em R$ 60.789.000,00, e
a receita de capital - recursos a

serem adquiridos em instituições
financeiras - da ordem de R$
19.211.000,00.

O orçamento foi enviado à Câ
mara para apreciação e votação.

·UNIVERSO�
AUTOMAÇÃOCOMERC�L

Garantindo o sucesso do seu negócio

1mesmo
assim .. ,

lembrar
!1'heceu

ação do

onésia,

a sair

Revendedor
autorizado dos

equipamentos
ECF.IF Fiscal

Datarégis
Balanças

comerciais Toledo
e Urano

iveira, 95 - Centro - Joinville

48/433-0815

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

GOVERNADOR ESTARÁ NO CEJAS, DIA 24
Na condição de governador em exercício, o vice-governador Paulo

Roberto Bauer terá um encontro com lideranças empresariais, às 17
horas do dia 24 de setembro, no Cejas. A agenda está sendo definida.

Será a primeira vez que um filho da terra chega ao mais alto posto do
Executivo catarinense. Na mesma data, Bauer participa da abertura

dos 12° Joguinhos Abertos de Santa Catarina, no Estádio João
Marcatto.

ACIJS E APEVI AMPLIAM OS BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
Os serviços e produtos de setenta e três empresas, em treze áreas

diferentes, podem ser usufruídos com descontos e prazos de

pagamento diferenciados, pelos associados da Acijs e da Apevi. Os

convênios foram assinados no dia 9 de setembro, durante o encontro

de empresários, garantindo vantagens reais, como descontos de 5% a

50%, dependendo da ati vidade, e prazos maiores para pagamentos.
As áreas são: agências de turismo, alimentação, automecânicas e

motos, comércio exterior, consultoria, informática, floricultura,
hotelaria, postos de combustíveis, saúde e estética, proteção/ao crédito,
serviços administrativos e transportes.

A maior parte são serviços. Os estabelecimentos conveniados
têm um selo de identificação, com a marca da Acijs e da Apevi. Os

associados dessas entidades devem retirar o cartão de, apresentação
na secretaria-executiva (junto ao Cejas) e, também, o livreto contendo
todas as informações das empresas conveniadas e os benefícios que
oferecem, previstos nos convênios, A Acijs e a Apevi querem expandir
os benefícios. As empresas interessadas em manter convênios, .podem
fazer a manifestação formal, dentro das áreas já divulgadas, como
também em outras.

A parceria amplia a gama de benefícios para os associados, mas
abre também oportunidades às convenentes para conquistar e manter

clientes, tornarem-se conhecidas e reconhecidas nas suas atividades.

ACIJS INCENTIVA AFORMAÇÃO DENÚCLEOS SETORIAIS
Novos Núcleos Setoriais estão se formando na Associação

Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, em cooperação com a Câmara

de Artes e Ofícios de Munique e Alta Baviera/Fundação Empreender,
Os proprietários de farmácias realizaram o primeiro encontro, como

também "as floriculturas e produtores de plantas ornamentais do Vale

do Itapocu. Os Núcleos Setoriais são grupamentos empresariais que

objetivam proporcionar ao empresário de pequena e micro empresa a

quebra do isolamento, abertura de caminhos para um melhor know

how e melhoramentos constantes de suas empresas..

As reuniões são quinzenais, onde os participantes buscam detectar

problemas e encontrar soluções comuns a todos que fazem parte do

segmento, levantar suas necessidades, realizar treinamentos a custo

reduzido para capacitação técnica, proporcionar o intercâmbio de

informação, realizar missões a feiras e empresas fornecedoras, com
isso obtendo a visão de que os profissionais e empresários do mesmo

ramo são parceiros, com problemas e experiências semelhantes. Com

isso, fortalecem a relação, o desenvolvimento profissional e

tecnológico, a integração e o fortalecimento do setor.

Um' outro grupo, o das esteticistas e massoterapeutas está sendo

formado. O segundo encontro de formação acontece no dia 28 de

setembro, às 19 horas, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

MUNICÍPIO CONTRATARÁ PROJETO DO FUTURO ATERRO

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul é favorável à

contratação do projeto do plano diretor. de resíduos sólidos urbanos,
industriais, comerciais e hospitalares do município, através da empresa
de consultoria de Werner Zulauf, uma das maiores autoridades sobre
meio ambiente do Brasil, ex-diretor da Cetesb e ex-secretário do Meio
Ambiente de São Paulo. Através da parceria com a Prefeitura Municipal,
a iniciativa privada busca soluções para a questão do destino final
dos resíduos, que é uma preocupação geral.

A Acijs montou um comitê para tratar da questão e o assunto está
sendo discutido e analisado há vários meses. "Agora deve deslanchar",
revelou Ronaldo Klitzke, um dos integrantes do grupo, ao expor dados
da reunião havida no dia 10 de setembro, na Prefeitura, com a

participação do Prefeito, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
representantes da Acijs e empresários. A concorrência para a

contratação da empresa de consultoria é o passo inicial do processo
e a boa vontade do poder público municipal, na solução do problema,
de forma conjunta, representa' a comunhão de interesses comunitários.

A localização do aterro sanitário e industrial está indefinida.
Existem várias opções de áreas. O que está certo, contudo, é que os

aterros ficarão em terrenos contíguos, com gerenciamento único,
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

CJ)r. 91c!Jr 91ídekí c.Rodrígues da Uí/vtl

Ortopedia e,Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. -WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047)371-6511 - JaraguádoSul- SC

@�!!!R!
Rua Barão do Rio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

home a e - htt ://www.metalnox.com.br

Prensas Térmicas

PlAZ �RA
. ��e..�

Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

, Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 - cl estacip;';amento anexo - não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

\

I

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC

Colabore com as entidades
li beneficentes

CP Comunidade

Flávia Daniela da
Cunha aniversaria
amanhã e recebe

cúmprimentos dos
familiares e amigos

\

Tusnelda

Bürger
aniversariou

dia 12 de

setembro e

recebeu '

familiares e

amigoscom
delicioso

café

Casal
Hilbert e

Úrsula Tod!
Manske.Ele
aniversario

dia 1 e ela
dia 3 de
setembro.
Parabénsi

EdionJun""

Empresários
Milton e Dézio

Deretti, desta

ques em todas

pesquisas de

opinião públk
moâemizané' I

J
comemoronà!
sucesso da

Demicar
_.............-�

Fábio Marcelo Voigt
trocou de idade dia 8
de setembro. Sábado,

eleforma-se em

Engenharia Civil,
pela Universidade
Federal de Santa

�
�
Catarina
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História em Fotos

)
'la da
rsaria
.ebe
's dos
rmigos

De certa forma,
podemos dizer que
nos anos 50 se deu

início, ainda que de

forma acanhada, a
transformação da

bucólica Jaraguá do

Sul daquela época,
em que sua economia

estava apoiada
principalmente na
agricultura, para uma
industrializaçãomais
acentuada,
acompanhando a

corrente de

industrialização do

Brasil, promovida por
Getúlio Vargas. Isto
também começou a

afetar a paisagem
urbana da cidade;

prédios maiores
começaram a ser

construídos, embora
a técnica não fosse a

do cimento armado,
mas a autoportante.
Surgiram prédios
como o do Colégio
São Luís e da família

Leuprecht já com três

pavimentos. Foi neste
período que a

,

"engenharia' passou a

Imperar, em
detrimento da
"arquitetura", fazendo
com que a cidade

começasse a perder o
seu visual original,
simplificando em
demasia as linhas
Construtivas das

edificações. Marcou
também o início da

pavimentação das

principais ruas com

paralelepípedo.

sal
'bert e
mia To�
rnske.Ele

�ários
e Dézio
, desta
n todas
as de

públk
izandot
orandoo
da

� Por Egon Iagnow

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, vista em direção ao centro, 110 inicio da década de 195U, vendo-se a primeira construção
de três pavimentos em Iaraguá do Sul, a casa da famüia Leuprecht

A mesma vista, só que nesta aparece o Colégio São Luís, em construção, à esquerda (Foto de 25.6.195U)
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Há 72 anosBarão de Itapoeu
- Em 1927, muitos colonos reclamavam contra o aumento do imposto
sobre terrenos, destinados à conservação de estradas, e o superintendente
dr. Ulysses Costa enviava aos conselheiros uma demonstração entre

arrecadação e dispêndios de gastos, em 1926:
Joinville 29:487$700 Gastos em obras 47:688$075
Jaraguá 28:886$100 públicas rurais 53:906$900
Hansa (Corupá) 10:307$250......................... 28:676$050
Bananal.......................... 8:734$000......................... 21 :092$260
Totais 77:415$050 151 :363$285
Havia um déficit de 73:948$235
- Em 1927, até setembro:

Joinville .

Jaraguá ·

.

Hansa .

Bananal .

Com um déficit de .

27:764$300 29:052$363
19:464$100 · 30:777$050
9:72�$200........................... 21 :704$620
6,:884$000.......................... 6:740$000

24:432$433

Há 71 anos
- Em 1928, Bernardo Grubba estava construindo na sede do distrito
uma nevaqueijaria. Era a quinta fábrica de queijo que se estabelecia em

Jaraguá, existi·ndo além dessas mais duas em Hansa e uma em Bananal.
- Por resolução da Câmara era criada para a vila de Jaraguá, para 1928,
o imposto para manutenção de cães, obrigando os proprietários a

matriculá-los, sob pena de a intendência aplicar multa, apreensão e

sacrifício do animal.
- Publicava-se os italianos fora do país: em 1871,271.000; 1881, I

milhão; 1891, 1.985.000; 1911,5.505.000, e fins de 1927,9.252.000.
Há 70 anos

- Em 1929, no dia 7 de setembro, realizava-se o lançamento da pedra
fundamental do Seminário Coração de Jesus, no 3° Distrito - Hansa -, a

cujo ato compareciam e usavam da palavra os seguintes: dom Pio de

Freitas, bispo diocesano; dr. Ulysses Costa, superintendente do Município
de Joinville; José Pasqualini, e o padre Germano Brand. A obra era cal
culada em 400 contos de réis e estava sendo construída por administração
dos padres Lux e Schmitz. O CORREIO DO POVO, em sua edição n° 535,
na página 4, dava a íntegra da ata mencionando as outras personalidades
do Município e de outras localidades.

Há 68 anos

- Em 1931, ainda em continuação, informava-se que o sr. general
interventor, em virtude de compromisso, não pôde comparecer à solene

inauguração, chegando no dia 29-4-31, saudado pelo sr. Hans Jordan,
respondido pelo inrerventor, seguido de pequeno almoço, após o que

partia para Rio do Sul. No dia 2-5-31, a Empresul realizava pequena
festa aos seus amigos e fregufses. A INAUGURAÇÃO - cerca das II
horas - o sr. Paulo Stoffer dava a palavra ao dr. Plácido Olympio de

Oliveira, prefeito doMunicípio de Joinville, depois de se referir à grandiosa
obra levantada pela engenharia, acionando a alavanca, entrando a

funcionar as possantes máquinas, enquanto uma salva de palmas ecoava

pelo vasto edifício. Após o ato inaugural foi oferecido um churrasco,
tendo Hans Jordan pronunciado eloqüente discurso. Em nome da

imprensa ali representada pelos brilhantes colegas "A Notícia", Jornal
de Joinville", "Kolonie-Zeitung", "Der
Urwaldsbote" e CORREIO DO POVO, fa
lou o diretor do jornal, sr. ArtnurMüller.
Fizeram-se ouvir, ainda: dr. Pomperiu,
cônsul-geral da Alemanha; dr. Plácido

Olympio de Oliveira, prefeito municipal
de Joinville; sr. Rogério Vieira; sr.

Guilherme (Wilhelm) Walter; sr. G. Ar
thur Koehler e o sr. cônsul Rokohl. Dis
curso que impressionou foi do en

genheiro Heinrich Lang, chefe da

colossal construção.

Qualidade
Marista de

Educação

%7

VIDA ROTÁRIA

1-
-

-

o que acontece nos clubes

o Rotary Club Iaraguá -Pérola lndustrial
ainda desperta admiração por lotar as
dependências da Arweg, na realização da

NOITEBRASILEIRA. Foigente
comparecendo em massa, contribuindo

com um jantar pago, em benefício de uma

causa muito nobre - os autistas da AMA.

Bom! Agradecimentos aos que desfilaram
as modas da atualidade. Muito aplaudidos!

SenhoraWally Lawin Mathias
Corupá - Em data de hoje, a senhoraWally Lawin Mathias colhe mais uma rosa no jardim de sua

existência, cercada de seu esposo, filhos, amigos e admiradores. Recentemente, ela com o seu esposa
teve a graça de festejar as Bodas de Ouro, em marcante acontecimento na sociedade corupaense. A

foto que aparece abaixo mostra o instante em que, cercado pela família, ela começava a cortar o bolo

alusivo. Parabéns à sra. Wally Lawin Mathias, que dentro de dias deve retornar a São Paulo. A turma

do CORREIO DO POVO apresenta cordiais cumprimentos. -
'

Recente reunião de companheirismo do

Rotary Club Iaraguá do Sul-Centro, na
residência do anfitrião Waldemar Behling,

esposa, Rosemary Loss, com a ajuda
sempre prestimosa e colaboração da filha e

genro e filho e nora. Para completar o
grupo de apoio não podia faltar o Ivo

Ewald, pra não botar defeito,

Noite de gala do D-46SI, no Rotary Club

Florianópolis -Estreito. Naquela noite (23-
8-99), reinauguraram a Casa da Amizade,
parcialmente destruído por um incêndio

criminoso, e admitiram três sócios: Jorge
de Castro Abreu - patrulheiro da Polícia
Rodoviária Federal -, Alcina Knabben e

Sofia Inês Viveiros, ambas professoras
universitárias. A foto mostra o instante do

recebimento do distintivo.

ANIVERSÁRIO
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o que devemos saber sobre a nova lei de remédios
Após uma enquete realizada junto aos

pacientes da Clínica UroAtual

e Clínica da Saúde, fôra notada

uma grande dificuldade no

entendimento desta nova lei (dos
Genéricos), que já fôra regulamentada
no Brasil, em agosto; mesmo

com a larga divulgação nos

meios de comunicação.
Por este motivo, vimos a necessidade

de realizar um esclarecimento conforme

segue, para que a população possa
realmente ser beneficiada.

rtrial
f

[
da

�o
e uma

�A.
sram
�idos!

1) O que é exatamente um remédio

prescrito como genérico?
Medicamento genérico é aquele
prescrito sem ter a marca ou

nome comercial, contendo somente o

nome da substância ativa, o que

chamamos de "o sal" do

produto, necessitando ter comprovação
de ser equivalente a uma

referência determinada pelo Ministério
da Saúde brasileiro. Da mesma forma

do que já ocorre em vários países
desenvolvidos.

s

l de sua

2) É necessário que o médico

prescreva o nome genérico?
Somente para aqueles pacientes que são

atendidos pelo SUS, já que teoricamente

FeVV\i�icli�
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

.

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1 �
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Doenças do Intestino gr.sso,
. reto e ânus, Colonoscopia,

retossigmoidoscopia

Rua Guilherme Weege. 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

têm direito de receber tal me/dicamento
nas farmácias da rede do SUS.

3) Quando teremos tal lei em

funcionamento no Brasil?

Sem data prevista, mas com promessa
de que seja breve, ainda não temos

estes produtos adequados à lei.

Inclusive a troca de remédios por

outros, nas farmácias, é por enquanto
considerado crime.

4) Como saber se o remédio estará

dentro da lei?

As embalagens terão a frase "DE

ACORDO COM A LEI 9.787/99"

5) Poder.ão ser os remédios trocados

na hora da venda nas farmácias?

A troca poderá, sim, ser realizada por
I

similares que tenham aprovação do

Ministério da Saúde, somente
.

podendo ser realizada pelo
farmacêutico, com exceção das receitas

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

1f 371-3426

Dra. Anna Paula L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

ODONTOLOGIA
�J" QYtktM' 24ka c;xh(at!J'o
Cirurgião-Dentista CRO-SC-3949

lnvrsu. IlU seu

sorriso,

Atendimento particular/convênios: Issem .. Kenkomed

Rua Henrique Sonh, 33 (Próximo Hospital Jaraguá)
Plantão 24 horas - Celular plantão: 975-1684
Fone: (047) 371-4311 - Jaraguá do Sul- SC

que tenham explicitamente a não

permissão do médico que assine tal

documento.
./

OBS. 1: O irônico e a principal razão
desta matéria, é que todo brasileiro tem

'0 dever do conhecimento das leis (aliás,
deste mundo de leis criadas em nosso

Legislativo), não podendo alegar o
desconhecimento delas.

OBS. 2: As matérias assinadas pela
Clínica UroAtual fazem parte da

filosofia, de que o quanto maior for o

conhecimento dos pacientes,
frente aos assuntos médicos,
maior serão as chances destes, de saber

a hora de procurar um profissional, para
resolver seus problemas de saúde.

)

Dr. Paulo Odebrecht - médico das

Clínicas UroAtual e da Saúde

ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
OE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

E:X:é3:m�� c:;c>m EiltEi
c:;c>., fiEib i I i cl Eicl� �m

EipEir�1 hc>�
Ei LI tc>m Ei t i .:z:Ei cl C>� cl�
últimEi g�rEiçEiC>_

Dr: lV1arlo Sousa
Dr. lV1arlo Sousa]r.

IIt__•

Rua Dr. Waldemiro Mazurechenl 67 -

Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ißurg @arien: llPfiill rcquintaöa

Típicos da casa: eisbein ã pururuca,
língua à moda do Porto e kässler

p",�
68 TIPOS DE PASTÉIS

30 TIPOS DE SUCOS NATURAIS
5 TIPOS DE SANDUíCHES NATURAIS

, �ls'lue pAstel Sr lAnche

Fone' (047) 372-2684 p

Centro Comerciai Werner Voigt
Av. Mal Deodoro da Fonseca, 136 - Centro

Jaraguá do Sul

CAROÁPIO
À LA CARTE

ALUGAMOS VIDEOKÊ 1if 975-1481

Edson JlInl<es/CP

Requinte e bom gosto são os trunfos do Restaurante

Burg Garten. Dos talheres à porcelana, tudo
denuncia ambiente refinado. Única casa no estilo

na região, em arquitetura alemã, oferece uma

variedade de 140 opções de pratos. Chapeados,
[ondues e peixes complementam o cardápio da

cozinha internacional, comandada pelo
proprietário, Carlos Eduardo Lehmann. O chef
Calico, como é conhecido, estudou segredos
culinários durante oito anos, na Europa, pós
graduando-se na área.

O Burg Garten também é especialista em

vinhos, oferecendo toda a linha no gênero,
desde os nacionais até os chilenos e

franceses. Recentemente, o restaurante abriu

espaço aos artistas da região, promovendo
exposições. "Temos carência de espaço em Jaraguá do

Sul para abrigar o trabalho dos artistas regionais, por isso o

Burg Garten decidiu inovar, tornando-se uma opção", comenta
Calico.

A casa atende reservas pelo telefone 371-0757

/iqenda---
PIZZARIA CANERI: rodízio de pizzas de terça a domingo.

Restaurante RE,PRESA
BR-280 Km 55, nº 11 _117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

W373-0235

BURG GARTEN: de segunda.a sábado. à noite. serve chapeados, massas, pizzas,
fondue, carpáccio

/ •

m

Pão & o/inho sú
In

�31'2...2'\OO
:�
CI

�PAMRCADORAECONFEITARIA de

Atendemos

�diariamenteno
etmoço. bufê com
ó tipos de carne

:�if372-3573
Rua Exp. João Zapella, 88

'

Prl(ao lado Colégio São Luís) B

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

I

I RESTAURANTE ARMALWEE
(Sob direção de Fritz Restauran�e)
Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções poro reuniões de

neqocios. festas de casamentos,
oniversános. batizados,
formaturas,' confirmações.

W 376-1425
PIZZARIA E CHOPERIA

-

CASARAO

DOfh Ch�ral
p zzaria

C) pl'itncir'o
,,�. "

},O(!U�lO oe

pif'!f'!a� c
'\

}n��S!a� oe

�)ar'(::_gu� do �tll

do

•

do

Disque Pizza:
if 370-1739
Rua Procópio Gomes
de Oliveira, 1277·

Centro - Jaraguá do sul

* Almoço todos os dias ,
Duas opções: Rodízio de Carnes

25
e Seit service

Es
Mais de setenta tipos diferentes depizzas,

messes, calzones. sopas e o tradicional bife à

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

REUNIÕES, COM RESERVAS
Rua MaxWilhelm, 60 - JARAGUÁ DO SUL - SC

* Jantar de quarta a sábado
Rodízio de carnes

"Programe suas

compras e sua
I

refeição no p�,�a
de Jaragua

Atendemos festas em geral.
Preços variados - cardápio a combinar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As debutantes, NatalIe Ramos Andreatta,
Helena Cristina Marangoni, Débora

Casagrande Breithaupt, Juliana Lazzaris,
Carolina Wiest Medeiros, Débora Marchiori

Iensen, Renata Barros e Thaiana Mariá Peixer,
com a pasronesseMércia Menegotti Schünke

Ferreira Horn
Arte Click

Casal Eduardo e Mércia Menegotti
Schünke Ferreira Horn. Ela, a elegante
patronesse das debutantes que serão

apresentadas à sociedade, dia 25 de

setembro, no Clube Atlético Baependi
EdionJunk..

Caroline Nasato

(Floricultura
Florisa) comemora
idade nova nesta

sexta-feira.
Cumprimentos dos

familiares e amigos

FONE:(047)371-2111

Deise Konell aniversariou domingo passado e

recebeu o carinho dos familiares e amigos

�
�
7
�

��
À��

Luciane Manke é a Garota Estudantil do

Colégio GeneralRondon, deMassaranduba

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

CpmércipdeFrntase
PerdurasemGeraL

/Jpces; sa/tladps; p-ipS;
úeúidas; a/imentps

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
1150 - Centro

Fone: (047) 372-1468

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pasold coordena mesa no Congresso de Municípios
Prefeito também
marca presença
na posse de
Paulo Bauer

o prefeito Irineu Pasold, que
foi convidado pelo secretário es
tadual do Desenvolvimento Urba
no. e Meio Ambiente, João

Macagnan, para coordenar a mesa
que trata sobre a questão relativa
aoMinistério Públ ico, nesta quar
ta-feira, a partir das 1 Sh, está par
ticipando do Congresso Estadual
de Municípios, realizado no Clu
be Caça e Tiro, em Lages. Uma
das atrações culturaisdo Congres
so foi o "Coral cantando com as

mãos" da AADAV, que se apre
sentou aos participantes do' even
lO a convite da diretoria da

Amvali.
Pasold viajou a Lages na tarde

de segunda-feira, acompanhado de
vários secretários, e deverá retomar
a Jaraguá do Sul n� sexta-feira, de-

Edson Junkes/CP

\, '"

� aI \,(,'t

indo Esperidião Amin, que estará

viajando para a Europa. Devido ao

seu compromisso no Congresso
Estadual deMunicípios, o prefeito
foi representado pelo secretário de

Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Ce-

Prefeito lrineu. Pasold prestigio posse de Paulo Bauer nesta sexta-feira

do que O curso é realizado no la

boratório da Ferj e será concluí
do em novembro deste ano.

A capacitação de professores
da Max Schubert e da Machado

setembro a 1 de outubro, em um

curso de 40 horas/aula, ministra
do por uma equipe técnica da

Secretaria da Educação, com o

objetivo de proporcionar aos

docentes subsídios para uti lizar

A coordenação do Centro de

Convivência da Terceira Idade in

forma que as inscrições para cur
sos de dança para idosos estarão

abertas até o dia 17 de setembro.
Desenvolvidos pela Oficina do

Corpo do CCTI, os cursos Dan

ças de Salão e Danças Modernas
são destinados a casais com idade
mínima de 55 anos e serão

ministrados pelos professores
Tânia Regina Graça Nunes e

Orlando Zancanella 1únior.
O curso de Danças de Salão

envolve os estilos bolero, sarnba,
swing e valsa, abordando regras
básicas de condução, postura e

comportamento no salão, resga
tando valores e condutas sociais
no trato dos casais, sendo minis- ,

trado todas as sextas-feiras, das
14h às 16h. 1á Danças Modernas

pois de passar por Florianópolis,
onde acompanhará atransferência
de cargo do governo do Estado:
em cerimônia marcada para as I I h,
Paulo Bauer assume como gover
nador de Santa Catarina, substitu-

o computador como i nstru

mente de trabalho pedagógico.
Dez educadores das escolas

Albano Kanzler e Max Schubert

está voltado para técnicas de

reexploração corporal e do
movi rnento, de alongamento e re

laxamento, com aulas nas quar
tas-feiras - com possibilidade de
uma segunda aula nas segundas
feiras -, das ISh às 16h.

ARTESANATO

Até o aia 23 de setembro
também estarão abertas as ins

crições para o curso de Artesa

nato, da Oficina de Artes do

CCTI. As aulas, destinadas a ho
mens e mulheres com idade mí

nima de 55 anos e interessados
em confecções de trabalhos ma

nuais, são ministradas pela pro
fessora Maike Soethe, nas terças
e quintas-feiras, das 14h às

ISh30min.

COMEMORAÇÃO
Para comemorar o Dia Nacio-

leste, na cerimônia de recebimen
to do fogo simbólico dos 12'15

Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, ocorrida no final da tar

de de ontem, na Praça Ângelo
Piazera.

Escolas municipais recebem computadores
As escolas municipais Max

Schubert oe Machado de Assis
deverão receber nos próximos
dias dez computadores cada uma

- mais impressoras e scanners -

para montagem de seus labora
tórios. Os equipamentos fazem

parte de um convênio firmado em

outubro do ano passado entre a

Prefeitura e o Ministério da Edu

cação, através do Proinfo - Pro

grama de Informática na Edu

cação -, que tem como objetivo
possibilitar a capacitação de pro
fissionais e viabilizar laboratórios
de informática nas escolas. Na
Albano Kanzler, por exemplo, já
está funcionando o Núcleo de

Tecnologia Educacional, que
conta com 20 computadores e

serve como espaço para capaci
tar todos os profissionais da área

educacional das redes municipais
-, de Jaraguá do Sul e da região.

Neste sentido, está em anda

mento o curso de Especialização
de Informática na Educação,
coordenado pela Secretaria de

Educação, envolvendo 33 profis
sionais de escolas das redes

municipal e estadual em Jaraguä
do Sul, Corupá, Joinville, Guara
mirim, Massaranduba e Floria

nópolis. "Estas pessoas estão sen
do preparadas para atuarem como

multiplicadoras", explicou a se

cretária da Educação.Isaura Ma
ria da Luz Silveira, acreseentau-

já realizaram este curso há cerca

de Assis será realizada de 27 de de dois meses. Paralelamente a

esta capacitação, todos os envol

vidos na área de Educação da rede
, municipal recebem 20 horas/aula
de noções básicas de Informática
para se familiarizarem com o

computador.
\

CCTI abre inscrições para cursos

A secretária Isaura Silveira
informou ainda que Centro Mu

nicipal de Educação Infanttl
Franciane Ramos, da Vila Lalau,
também está se integrando ao

Programa de Informática na Es

cola, através de uma parceria en

tre a APP, que vai adquirir três
computadores e impressora, e a

Prefeitura, que fará as instalações
dos equipamentos e a capacitação
dos profissionais.

nal do Idoso, o Centro de Convi

vência da Terceira Idade está

promovendo o Baile de Confra

ternização, que será realizado no

próximo dia 24, a partir das 16h.

O evento terá como atração prin
cipal a apresentação do grupo de

teatro da terceira idade "Sem Tei

as", de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul. Integrado por cinco

mulheres, o grupo encenará a co

média "Segredos revelados - Meio

século de mulher". ODiaNacional
do Idoso é em 27 de setembro,
mas sua comemoração será

antecipada, devido à realização da

Schützenfest.
Todas estas atividades serão

desenvolvidas no próprio Centro

de Convivência da Terceira

Idade, no Parque Municipal de

Eventos.

Especialista
doMEC visita
Jaraguá do Sul

A professora Rosa Maria
Barros, especialista doMinisté
rio da Educação na área de al

fabetização, estará em Jaraguä
do Sul no próximo dia 24. Ela

participará de um encontro a ser

realizado no auditório do Sesi,
das 8h às 12h e das 13h às 17h,
quando acompanhará a avalia

ção dos trabalhos desenvolvidos
nos dias 8 e 9 de setembro no

módulo "Alfabetização" do cur
so de Formação de Profissio
nais para Educação Infantil.

A ser realizado entre agos
to deste ano e setembro de

2000 e envolvendo 38 partici
pantes de dez municípios, o

curso integra o Projeto Parâ

metros em Ação e está sendo

desenvolvido por uma equipe
técnica da Secretaria Munici

pal da, Educação, em 12 mó

dulos que tratam de conteúdos
a serem trabalhados com cri

anças até seis anos. Mensal

mente, este grupo recebe a

visita de um especialista envi
ado pelo MEC para o acom

panhamento de cada módulo.
A secretária da Educação,

Isaura Maria da Luz Silveira
lembrou que, para o Projeto
Parâmetrosern Ação, a equipe
técnica de sua secretaria foi

convidada a fazer parte de um

grupo de formadores em

âmbito nacional, representan
do o Estado de Santa Catarina,

para capacitação de profissio
nais em Educação Infantil.

O Projeto Parâmetros em

Ação é um encaminhamento

da coordenação Nacional de

_Educação Infantil do Ministé
rio da Educação, que tem co

mo objetivo difundir o referen
cial curricular para Educação
Infantil entre todos os profis
sionais que atuam com crian

ças. "Este referenci aI é um do

cumento preparado por uma

equipe do Ministério de Edu

cação e tem como finalidade o

desenvolvimento integral das
crianças até seis anos em seus

aspectos físico, psicolégico,
intelecn.al e social, buscando
a formação de cidadãos

autônomos, críticos e partici
pativos para que possam inte

ragir e estar no mundo de for

ma criativa e curiosa", expli-
cou a secretária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�

DESFILE GAUCHO
o CTG Laço Jara- rerá várias ruas da cidade

guaense convida todos e terminará próximo ao

os gaúchos, admira- Kohlbach. Qualquer pes-.
dores de cavalgadas e soa e/ou grupo poderá

público em geral, para participar. Aos partici-

aguá participar do desfile em pantes será fornecido um

. Ela comemoração ao Dia do macanudo carreteiro, ao
a ser

Gaúcho, 18 de setem- meio-dia, na sede cam-Sesi,
17h, bro, sábado. O desfile, pestre do CTG Laço Ja-
alia-

idos marcado para as 8 horas, raguaense.

eur- será iniciado na Rua

Acre, próximo à Loja Informações: Demar-

Madri, no trevo do Jara- chi Carnes - 371-4547

guä Esquerdo, perc<?r- Marcon - 973-3781
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Dia 18 (de setembro
CTGLaço
Jaraguaense

Postos de vendas: Demarchi Carnes, Posto

Marechal, Posto Marcolla e Hobby Vídeo.

Preço: antecipado R$ 7,00 - R$10,00 no dia

III Festa d� IntegraçãoGaucha'

\Grande
Fandango
dose dupla
GRUPOS

Cantos do Sul
e

Portal Gaúcho

Jaraguá do
Dias 17,18 e

Sul SC

19/09/99

PROMOÇÃO:

NO

DIA
DOIVIINGO

.. 9/09/99
BOI ASSADO NO ROLETE

DiaH/O_!lL99'(6' Feira)
17:00h _ Recepção aos convidados
18:00h _ Inicio da Laçada Individual

Troféu Dorval Spézia
(Armada espontânea _ 2 rodadas)

20:00h _ Vaca Gorda

:Dia 19/09/99 (Domingo)
08:30h _ Reinicio da Laçada em Duplas
10:30h _ Touradas na Cancha II
11:00h _ Provas Funcionais
12:00h - Almoço Gaúcho _ Boi Inteiro no Rolete

(R$ 5,00 por pessoa)
13:00h _ Inicio da Laçada de Pia e Guri
13:30h _ Final das Laçadas

(Duplas ciS e 6 armadas + 2 rodadas)
14:00h - Vaca Parada de Pia e Guri na Cancha II
14:30h _ Mesa da Amargura
16:00h _ Gineteadas
17:00h· T�rde Dançante cl Grupo Cantos do Sul

poH,E 1\,(l1.A.çA,o
Lacada em Duplas (5 e 6 armadas)
1· Lugar _ RS 500,00 + 2 Troféus
2· Lugar _ RS 300.00 + 2 Troféus
'3· Lugar _ RS 200.00 + 2 Troféus

Lacada em Duplas Icl4 armadas)
1· Lugar· RS 100,00 + 2 Troféus
2· Lugar _ RS 60,00 + 2 Troféus
3· Lugar _ RS 40,00 + 2 Troféus
• Todas as demais modalidades te-äc p'ermaçäo para 1·

e 2° Lugares
• As nonnas para o concurso de Laço se-ao as constante
do regulamento do M.T.CJSC

• INFORMAÇÓES (On) 47 �71-4547
• Obs.: Na modalidade Laço em duplas será cobrado uma

· taxa de RS_,.20.00
(Cada Inscrição ganha 1 almoço 00 oomingo) Boi inteiro
no Raleie.

Dia 18/09/99 (Sábado)
08:00h _ Inicio do desfile pelas principais ruas da

cidade cl saida no começo do Jaraguá
Esquerdo (ao lado da Loja Madri),
Aos participantes do desfile será ofertado
um macanudo carreteiro oferecido pelo
Arroz Urbano e Demarchi Carnes,

12:00h _ Almoço de Confraternização
13:30h - Inicio da Laçada em Duplas
17:00h _ Inicio da Vaca Gorda

.

18:00h _ Laçada de Patrões
20:00h _ Churrasco
22:00h _ Grande Fandango no Galpão do CTG

em dose dupla cl os Grupos
CANTOS DO SUL e PORTAL GAÚCHO,

APOIO: MTG/SC - 9" REGIÃO

'IBn ARROZ PARBOILIZADO

.

CERVEJA PIi-SEN � [b'i:i'@ß,

01RN� [URBRNOI ß�Varia �E�I���!�:;�::jo�1I '

- PILSEN ,372-0300

Agenda gaúcha
18 e 19 de setembro - 3a Festa do Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
18 de setembro - Baile com Portal Gaúcho e Cantos do Sul- CTG Laço Jaraguaense
3 de outubro - 40 Domingo no Rodeio - CTG Laço Jaraguaense
22 a 24 de-ou tubro - 10 Rodeio Crioulo do CTG Do Trote ao Galope - Jaraguá do Sul
28 de outubro - Quinta-feira da Tradição Gaúcha Especial-CTG Laço Jaraguaense
� 1 de outubro - Tomeio de Laço - Piquete Lenço Branco - Massaranduba

5 a 7 de novembro - Rodeio CTG Chaparral- Joinville
11 de novembro - Quinta-feira da Tradição GaúchaEspecial-CTG Laço Jaraguaense

12 a 15 de novembro - Rodeio da Integração - Rio Negrinho
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao etc Laço Jaraguaense saborear

U111 churrasco, rever ps amigos e passar momentos de alegria e descontração
conosco. Nestas noites gauchescas teremos, a partir das 19h30, treino de laço
aberto a todos e música tradicionalista gaúcha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ação Comunitária transferida
J'\.

para a Praça Angelo Piazera
Projeto é
desenvolvido
desde 1995
pelaWeg

Jaraguá do Sul - O diretor
de Marketing do Grupo Weg,
Walter Janssen, lançou na tarde
de segunda-feira o Ação Comu

nitária, programado para domingo
(19), na Praça Ângelo Piazera,
das 9 às 16h30. O projeto oferece
à população atendimentos e

serviços nas áreas de saúde, atra
vés de exames preventivos, aids,
planos particulares de saúde,
orientações sobre as leis do

Código de Trânsito Brasileiro,
PIS, FGTS, Seguro-desemprego,
plantas e ervas medicinais. Serão
31 postos instalados na Praça
Ângelo Piazera. O Núcleo de
Cabeleireiros de Jaraguá do Sul
atenderá gratuitamente as pessoas
interessadas em cortar o cabelo.

Pelo quinto ano ano consecu-

tivo aberto à comunidade, o Ação
Comunitária descentraliza os aten

dimentos e Çls serviços oferecidos.
Até 1998, o projeto foi desenvol
vido na Arweg (Associação Re
creativa Weg), atendendo toda a

população. "Qualquer pessoa po
deria utilizar os postos, mas teria

que se deslocar até a associação.
Agora, ficará mais fácil", ressaltou
o gerente do Departamento de Re

cursos Humanos, Hilton Faria. A
transferência do local do Ação Co
munitária é uma estratégia da em

presa em atender cerca de dez mil

pessoas.
Serão 200 voluntários envolvi-

.

dos na realização do projeto. Du
rante todo o dia haverá shows e

apresentações teatrais de grupos
amadores formados por funcioná
rios da Weg. Este ano, a novidade
é o serviço de confecção de do
curnentos. Qualquer cidadão po
derá retirar, em menos de 30 mi

nutos, Carteira de Identidade, de
Trabalho e Título de Eleitor, ou

requerer a segunda via, desde que

apresente certidão de nasci
mento. "É tudo gratuito e rápi
do", observou Faria. A fotografia
poderá ser feita na hora.

Exames preventivos de

câncer, diabete, vista, auditivo,
colesterol, capacidade respi
ratória e verificação da pressão
poderão ser solicitados nos

postos mantidos pela Secretaria
de Saúde, Unimed e União
Saúde. Vinte e nove entidades

participam do projeto. "São

parceiros que apostaram numa

ação direcionada para a co

munidade", destacou Walter

Janssen. O Ação Comunitária fa�
parte da programação de fun

dação dos 38 anos da Weg,
comemorado quinta-feira. "A
comunidade jaraguaense tem

responsabilidade direta pelo
sucesso da Weg. Estamos re

tribuindo", disse o diretor de

Marketing. No encerramento do

Ação Comunitária/99, haverá

sh ow com a dupla sertaneja
Sandro Luís e Clóvis.

Edson Jurkes'CD

Mau tempo: motociclista preferiu o {Íesc(//isu a enfrentar a c/11I1'a que caiu durante () fim de semana

Chuvaatrapalhaencontro demotociclistas
Jaraguá do Sul - A chuva

atrapalhou o 8° Encontro Sul-Bra
sileito deMotociclismo, realizado
no final de semana, no Município.
O mau ternpo afastou o público
e desanimou os próprios partici
pantes. Dos 2,5 mil motociclistas
esperados, apenas 700 haviam si
do inscritos até sábado. Outros
500 estiveram na cidade, de acor
do com dados divulgados pela 3"

Companhia de Polícia Militar. A
diretoria do Motogiro Clube de

Motociclismo, promotora do

evento, estuda novas alternati vas

para o próximo ano. "A possibi
lidade de transferirmos os shows
de acrobacias para a frente do
Pavi IhãoMunici pai de Eventos, no
Rio Molha, com a concentração
nos pavilhões, não está descartada.
Teríamos. de acertar com a

Prefeitura", revelou o presidente
do clube, Volney Paulo Zonta. A

transferência do local do encontro
aconteceria somente em caso de

chuva no período programado.
Apesar do mau ternpo, quem

compareceu na Praça Ângelo
Piazera, sábado e domingo, as-

sistiu a um espetáculo sobre duas
rodas. Motos potentes, his
tóricas e diferentes trans

formaram a Rua Quintino Bo
caiúva em uma exposição ao ar

'livre. "São bonitas, diferentes
dessas que a gente costuma

ver", observou o pedreiro Jo

sirnar Antônio de Oliveira que,
ao lado da esposa, apreciava a

Harley Davidson, ano 1969, do

empresário paulista Eduardo
Vasconcelos. Esta é a terceira
vez que Vasconcelos participa do

encontro.

VOCACIONAL
o exame vocacional e a orientação profissional são
trabalhos interessantes que podem ser realizados por
jovens a partir de 14�anos de idade e por adultos em

qualquer faixa etária para um redirecionamento

profissional.
Nos dias de hoje, com tanto desemprego, as pessoas

estão questionando muito na hora de mudar de

trabalho ou se o trabalho que fazem dá a satisfação
esperada. Embora o fator econômico seja importante,
o pão de cada dia seja uma segurança, cada vez mais

as pessoas vem procurando fazer o que gostam.
Muitas empresas têm serviços de remanejamento
interno visando a recolocação de funcionários em

atividades com as quais eles sejam mais afins. Desta

forma, trabalhando de forma prazeirosa, a eficiência e

a criatividade aumentam muito e menos problemas
pessoais e de relacionamento ocorrem dentro da

empresa.
Aos mais jovens o exame vocacional ajuda a definir

interesses, aptidões de acordo com a sua

personalidade, o resultado geralmente aponta as áreas,
. onde há maiores probabilidades de sucesso. É

importante não deixar para realizá-lo as vésperas do

vestibular. Passar por mais de um vocacional na vida é

interessante, um por volta dos 14 - 15 e outro por
volta dos 17 - 18, assim se pode avaliar as mudanças

de interesses e o caminho que se está tomando.

Há basicamente duas formas de exame vocacional:
um baseado em testes psicológicos (uma bateria de

aproximadamente 10 a 15 testes aplicados ein

sessões de 2 horas cada, por uns cinco dias) e outro

baseado em dinâmica de grupo ou entrevistas

(discutindo os interesses, valores e a forma de pensar
do consulente). Ambas são válidas. A pesquisa de

profissões através de manuais profissionais para
permitir um conhecimento da formação, área de

trabalho, o que faz, remuneração, etc. ajudam bastante

(podem ser encontrados em bibliotecas ou em bancas

de revistas, como manuais ou "guia do estudante").
Este trabalho geralmente é feito por psicólogos,
orientadores educacionais ou pedagogos. Se você
ainda não se decidiu ou está pensando em mudar sua

vida profissional, esta assessoria pode ajudar.
Dalton Fernando Fischer

CEPPSI
O Endereço da Ps,icologi:êtJ

� �
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Dívida de R$ 100,00 quase
acaba em tragédia noMolha
Jaraguá do Sul - Uma dívida

de R$ 100,00 quase terminou em

Iragédia no Bairro RioMolha. Dois
homens, conhecidos apenas por

Marcos e Nori, invadiram a resi

dência da dona-de-casa Maria

Margarida de Abreu, 36 anos, na

Rua Ana Zaco, por volta das 19

horas de domingo, atrás do namo
rado da mulher, Carlinhos Erthal,
26. A dupla afirmou que Erthal está
devendo na lanchonete.

são

Spor
; em

to

soas

le

ção
!ante,

Erthtal conseguiu escapar pu
lando a janela dos fundos da casa

quando percebeu a presença de

Marcos e Nori. A dupla arrombou
a porta e destruiu o aparelho de te
lefone. O delegado Vanderlei José
Alves da Silva deverá instaurar in

quérito contra os acusados por
invasão de domicílio e ameaça de
morte. Marcos e Nori não foram

localizados pela polícia para depor.
A vítima também está desaparecida.

SUCODAVIDA
�O�\E.NÇ� Você anda triste? Desanimado? Está com dores

pelo corpo, depressão, anemia, verme, sofre com espinhas,
queda de cabe/o. Cuide-se, queremos te ajudar.

DAVIDA Iontede energia para que vicê se sinta melhor.

DAVIDA é a base de A/oe Vera (Babosa) mais guaraná e mel.

Concentração 15: 1. Contém mais de 200 princípios ativos, anti

inflamatórios, antibacterizada, fugicida, cicatrizante.

to

em

esta

ela e

nas

äa

finir

/Não tem contra-indicação - DADIVA poda"
ser tomado desde o rescem nascido até

"
a pessoa mais idosa.

.J

Ligue agora e peça o seu DAVIDA pelo
fone O xx 47-372-1955 ou 993-3940

e receba-o em sua casa.

Temos produtos para saúde e sua beleza,
a base de aloe vera (babosa). Tratarnento.capitar

facial, corporal, massagens, dietas ...

Saúde e Beleza,
Natural como você.

áreas,
�
r

f
s do

lida é

por
hças
b,
haI:
� de
b
ftro
.,

�:
�r:ntencas

f")'
rs,,,

Icesua

CONVITE PARA MISSA
(1 ano de falecimento)

Familiares de Jorge Ersching,

conviam a todos para missa no
,

"

próximo dia 17 de setembro de

1999, às 19 horas na Igreja

Matriz São Sebastião - Centro

l-dson .Iunkl'''/( '11

Esforço: soldados percorreram quase 270 quilômetros, de Curitibanos até Laraguá do Sul

Fogo olímpico chega na cidade
para os 12°8 JoguinhosAbertos
Soldadosdo
Tiro de Guerra
de Brusque
trouxeram a tocha

escola a abrigar o fogo olímpico.
Integrantes do Clube Des

bravadores fazem o revezamento

da escolta da pira olímpica na

Ângelo Piazera. "Vamos manter

acesas as piras dos colégios até

a abertura dos jogos", ressaltou
Maristela Menel, coordenadora
do Fogo Simbólico dos .10-
guinhos Abertos. A competição
começa no próximo dia 24 de

setembro. A 12a edição dos

Joguinhos deverá reunir 2,5 mil

atletas até 17 anos em Jaraguá do
Sul. Serão 71 municípios dispu
tando 14 modalidades. O prefeito
Irineu Pasold acendeu a pira,
ontem à noite, oficializando a

cidade como sede do evento.

Faltando nove dias para o

início dos Joguinhos, a CCO

(Comissão Central Organizadora)
lança um concurso de redação
para alunos de3" a 8" série. Divi-

didos em duas categorias - 3a a

S" série e S" a 8a série -, os estu
dantes desenvolvem a redação, de
no mínimo 25 linhas, com enfo

que à competição. São dois temas
a critério do participante: "O que

representa o fogo simbólico" ou

"O que representam os Joguinhos
Abertos para o esporte de Santa
catarina".

O concurso terá duas etapas.
Na primeira, avaliando as reda

ções dos alunos da própria escola,
os vencedores de cada categoria
recebem um ki t esporti vo como

prêmio. Na outra, reunindo to

dos os competidores, os autores

dos cinco melhores trabalhos as

duas categorias ganharão uma

viagem, acompanhados dos pro
fessores, para Florianópolis ou

Curitiba. O local será definido

somente depois do anúncio dos
vencedores.

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá Esquerdo

89253-250 • Jaraguá do Sul· SC

Jaraguá do Sul - Soldados
do Tiro de Guerra do Município
de B rusque chegaram no fi nal da

tarde de ontem em Jaraguá do

Sul, trazendo o fogo olímpico dos
12tlS Joguinhos Abertos de Santa

Catarina. A tocha foi conduzida

por 263 quilômetros em dois

dias, do Centro de Curitibanos até

a Praça Ângelo Piazera. Durante

nove dias, o fogo ficará aceso na

pira instalada no palco da praça.
Quinze escolas das redes pública
e pri vada recebem o símbolo do
mai or evento esporti vo en tre

jovens do Estado. O Colégio
Divina Providência será a primeira
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Município busca classificação
para os Jogos Abertos de SC
Oifomodalidades
esfão confirmadas
nos Jasc, por falfa
deequipes inscritas

Jaraguá do Sul - A corrida
rumo a melhor classificação do

Município na história dos Jasc

(Jogos Abertos de Santa Ca

tarina) começou ontem. Até o

próximo domingo, 11 equipes da
FME (F�ndação Municipal de
Esportes) de Jaraguá do Sul

disputam a fase Regional dos

Jasc, na cidade de São Bento do
Sul. Apenas os campeões das
modalidades garantem vaga para
os jogos, que serão realizados de
29 de outubro a 6 de novembro,
em Chapecó.

. Ano passado, o Município
terminou a fase Regional em

terceiro lugar, atrás de Joinville e

Blumenau. Este ano, em função
da mudança' do regulamento, o

número de regiões que clas
sificam aí\, cidades para as finais
dos Jasc foi ampliado. "Vamos
competir com municípios lo
calizados apenas no Norte",
ressaltou o diretor-técnico da

FME, Luderitz Gonçalves Filho.
Nos Jasc de Joaçaba, em 1998,
Jaraguá do Sul terminou em nono

lugar na classificação geral e em
sétimo no quadro de medalhas.

Para a fase Regional, Bas-

Jaqueline fica
em3°no Juvenil

Jaraguá do Sul - Medalha' de
bronze na prova de Salto em Dis
tância e quarto lugar nos 100 me

tros com Barreiras. Esse foi o de

sempenho de Jaqueline Jacobi

(Cosmos Turismos), no Cam

.peonato Estadual do Rio de Janei
ro categoria Juvenil, realizado no

final de semana passada, no

Complexo do Maracanã,
Atleta do Vasco da Gama,

Jaqueline marcou 5m 19 no Salto
em Distância, garantindo o

bronze para o clube. Nos 100
metros com Barreiras, registrou
o tempo de 15s53, ficando na

quarta colocação. "Foi meu

primeiro campeonato Juvenil",
disse a .jaraguaense. Compe
tidores de cinco clubes cariocas

disputaram o torneio, que reúne
atletas até 17 anos.

quete, Boião 23, Futsal, Handebol
Vôlei, Xadrez, Bocha e Tênis de

Mesa, todos no masculino, ten
tam obter, vaga para os Jasc de

Chapecó. No feminino, estão

confirmadas as modalidades de
Boião 23, Handebol e Vôlei. O

Município aposta no Futsal para
quebrar uma seqüência de cinco
anos sem títulos em uma modali
dade no Regional. A base do time
é a mesma que disputa o Campeo
nato Catarinense da Divisão Es
tadual. "Além disso, as equipes
de Vôlei e Xadrez masculino têm

boas chances de ficar com o ou

ro", destacou Gonçalves Filho.

A Fesporte (Fundação Catari
nense de Desportos) convidou as

equipes da FME de Jaraguá do
Sul de Ciclismo, Judô, Natação,
Tiro, Xadrez feminino, Bolão 16,
feminino e masculino e Atletismo,
masculino e feminino, além do

Caratê, nas duas categorias, para
participarem dos Jasc, sem a ne

cessidade de disputar os Regio
nais. "Como tem poucas cidades

inscritas, quem tinha equipe foi
confirmada automaticamente",
afirmou o diretor-técnico da
FME. Assim, o Município já ga
rantiu presença em oito moda
lidades nos Jasc/99.

PETERSON IzidoRO

Automobilismo cancelado
Oitava etapa do Estadual de Automobilismo, programada para
domingo, foi cancelada devido a chuva. A pista do Autódromo
Vale dos Cobras, em Balneário Camboriú, onde seriam realizadas

as provas em quatro categorias, ficou alagada. A Federação
Catarinense validou a tomada de tempo dos treinos de sábado,

Eduardo Valle registrou 1 min14s099, enquanto Douglas Bogo fez
1 min 14s 1 06. Assim, Valle tem a pole provisória. A etapa foi

transferida para o próximo final de semana,

dias 18 e 19 de setembro.

Rápidas _

* O enxadrista Vitório Chemin foi o campeão geral do Sul-Brasileiro
de Xadrez, realizado domingo passado, em Florianópolis. O

jaraguaense será o único representante da Região Sul do País na

fase semifinal do Campeonato Brasileiro de Xadrez, marcada para
novembro, em Curitiba.
* Piloto de Jet Sky Alessander Lenzi participou domingo, no

Guarujá, litoral paulista, da 23 etapa da Copa Intermarine
Mercedes-Benz (Rali Náutico): Foi o oitavo colocado. Lenzi
encarou o desafio pela primeira vez.

* Os nove vencedores do bingo promovido pela Associação
Jaraguaense de Árbitros deverão comparecer na próxima sexta-feira,
às 19 horas, no auditório da Liga Jaraguaense de Futebol, no piso
superior do Terminal Rodoviário, para retirar o prêmio.
* Torcedores do Fluminense estão animados. Time venceu a

terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série C, e

agora já é o vice-líder do grupo.

Canoa ecológica
O 13° Encontro Canoa

Ecológica -Verde e Vida

Itapocu foi prestigiado por 42

canoístas catarinenses. Os

participantes percorreram 100

quilômetros, Rio Itapocu
abaixo, rumo ao balneário de

Barra Velha. Além do

divertirnento, constataram a

agressão do homem contra o

meio ambiente.

Lugar certo
Time de Futsal da Fundação

Municipal de Esportes, que tem

patrocínio do Grupo Breithaupt
no Estadual da Divisão

Especial, é candidatíssima ao

título dos Jogos Abertos de
Santa Catarina de 1999. Só uma

catástrofe tira o primeiro lugar
na fase Regional, que acontece

esta semana, em

São Bento do Sul.

Faltando cinco minutos para o

final da partida. Jacozinho apro
veitou a falha da defesa e marcou

o segundo gol do Joaçaba.
Outros três jogos foram

disputados pela sétima rodada do

turno. Em Timbó, o time local
manteve a liderança ao vencer o

Mareflic Dias, por I a O. O Santa

Catarina conseguiu sua segunda
vitória ao superar, no Complexo
Esportivo do Sesi, em Blumenau,

Jaraguá deixa escapar vitória contra o Joaçaba
o Biguaçu, por 2 a 1. Em Criciú
ma, o Próspera derrotou o Blu

menauense por 2 a O.

Com dez pontos em sete

jogos, o Jaraguá volta ajogar pela
Segundona no próximo domingo,
em Jaraguá do Sul, contra o Ita

jaí. Nos outros quatro jogos da

penúltima rodada do turno, o

Mareflic Dias recebe o Santa Ca

tarina, de Blumenau. O porto,

lanterna da competição, enfrenta
o Timbó, líder do Estadual, em
União da Vitória (PR). Blume-
nauense e Joaçaba jogam em

Blumenau, enquanto o BiguaçU
viaja até Criei úma para jogar con
tra o Próspera.

Os quatro primeiros coloca
dos no turno fazem o quadrangU:
lar da fase. O campeão estara

classificado para o quadrangular
decisivo da competição.

Jaraguá do Sul - Depois de

estar duas vezes na frente do \

placar, o Jaraguá acabou ce

dendo o empate no final da

partida para o Joaçaba, domingo,
no Oeste. O jogo terminou 2 a 2,

Com o resultado o time jara
guaense perdeu mais uma posição
na tabela, ocupando agora a sexta

colocação no Campeonato Cata
rinense da Segunda Divisão.
Ricardo ,e Marcelo fizeram para
o Jaraguá, enquanto Mauro
Ovelha e Jacozinho anotaram

para o Joaçaba.
O Jaraguã começou pressio

nando. O primeiro gol do jogo foi
marcado através de pênalti co
brado por Ricardo. No segundo
tempo, Mauro Ovelha, também
de pênalti, empatou. Após co

brança de falta, Marcelo tocou de

cabeça, ampliando para 2 a 1.
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