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Cejas e Prefeitura de Jaraguá do Sul
lançamProjetoMarketingMunicipal
o Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul e a Prefeitura

apresentaram na noite da úl
tima segunda-feira o Projeto
Marketing Municipal, desen
volvido pelo pesquisador da
Universidade de Berlim Jörg
Meyer-Stamer, O projeto tem

como objetivo identificar os
pontos fortes e fracos doMu

nicípio e traçar um diagnósti
co da situação atual para criar
"as vantagens competitivas",

O diretor-executivo da

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
Moacir Lawin, definiu o projeto
como o ponto de partida para

buscar o desenvolvimento do

Município e da região, Ele lem
brou que oMarketingMunici
pal é um complemento do Pro
jeto Jaraguá 2010 e do Plane

jamento Estratégico doMuni
cípio,

O projeto, iniciado há IS

dias, ouviu 35 representantes
empresariais e de entidades
civis, Um dos pontos fortés
do Município são as empre
sas de suporte e de apoio, O
ponto fraco é a falta de con
vênio da Ferj com fundações
e uni versidades "concei tua

das", para buscar o aperfei
çoamento técnico, Página 3

CONTAGEM REGRESSIVA ...

FALTAM 17 DIAS PARÀ A

11a Schütze1!fest
PRESTIGIE!

APOI0: Associação de Clubes e Sociedades
de Caça e Tiro do Vale do Itapocu

,\ derreta do .jaragtui para o Itajaipor 2 a 1, I/a tarde de domingo (11)), IIU Estádio .loão Marcatto,
em Iaraguá do Sul, tirou o time jaraguaense do quadrangular final do turno do Campeonato
Catarinense da Segunda Divisão.
Desde o início o Itajaí dominou o jogo com muitas chances de gol. O primeiro foi marcado por
Jackson aos 33 minutos do primeiro tempo, após dividir a bola com o goleiro Fábio.
O Iaraguá empatou com Fábio Braun, aos 30 minutos.
O gol da vitória do time de Itajaí veio aos 42 minutos, numa bonita jogada do atacante Jorge Luiz,
que bateu de fora da área, vencendo o goleiro jaraguaense. Página 11

Prefeitura seprepara
paaoBugdomilênio

Propostas daAmvali no plano estadual�AIS SABOR PARA SUA VIDA
'.

" �'"

MOTORISTA!
IRIJA COM MUITA ATENÇÃO;
POIS UM SIMPLES DESCUIDO
PODE CAUSAR UM GRAVE
ACIDENTE DE TRÂNSITO.

SEMANA DO TRÂNSITO
18 A 25 DE SETEMBRO

A maioriadas reivindicações
apresentadas pela Amvali no

congresso de prefeitos, que
aconteceu em Lages na semana

passada, foi incluída no projeto
governamental que pretende
aperfeiçoar o modelo de gestão
administrativa.

A secretária-executiva da

Amvali, Maria Tereza Nora, es
tima que 80% dos apontamentos
feitos pela entidade coincidiram
com as propostas das dernais re

giões do Estado, sendo incorpo
rados ao projeto estadual.

O congresso foi organizado
pela Fecarn.

Página 4

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul iniciou a troca do servidor
da rede de informática e insta
lou o novo equipamento.

Toda essa preocupação é pa
ra evitar o Bug do milênio.

Página 9

D«Ias Rodas
Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - OPINIÃO CORREIO DO POVO, JARAGUÁ DO SUL, 22 DE SETEMBRO DE 1999

Modismo elitista
Há uma distância imensurável entre a visão técnica e social

dos futuros dirigentes deste País. Pelomenos é o que ficou patente
'

pelos questionamentos feitos ao vice-governador Paulo Bauer
pelos estudantes de Administração da Ferj, na semana passada.
Após a palestra, onde apresentou a situação financeira e

econômica, as propostas e alternativas para o Estado, os alunos
perguntaram sobre projetos governamentais, dívidas, incentivos
às empresas, comprometimento da receita com a folha de

pagamento, orçamento e contribui

ção do governo para transformar a

fundação em universidade.
Nenhuma pergunta dos futuros

administradores referia-se à saúde,
educação, saneamento básico, meio
ambiente ou algo que traga resultados
práticos na vida do contribuinte co
mum. A visão elitista contrasta com
os esforços para amenizar as desi

gualdades' inclui aí a deficiência no
processo das grandes transforma

ções destinadas a preparar o Brasil

parao terceiro milênio. A própria li
mitação dessaelite intelectual (apenas
1,5% da população tem acesso ao

ensino superior) denuncia a falta de

preparo da sociedade para a

necessidade dametamorfose da política bhsileira.
Cabe à sociedade convocar essa elite a purgar as suas culpas

e cobrar dos governos a responsabilidade pela centenária omissão,
forrada de incompetência na condução do ensino, tendo como
resultado a degradante desigualdade social que coloca o País
comei recordistamundialda injustiça e discriminação. Da platéia
repleta e atenta não destacou-senenhummilitante do combate à

maldição da pobreza, apesar de 15% da população -,24milhões
de pessoas - sercomposta por indigentes e outros 33% de

pobres, que sobrevivem com menos de US$ 50 pormês.
A diferença entre a renda média dos 10% mais ricos e os

40% mais pobres é 28 vezes. Em países europeus, essa diferença
não ultrapassa 5%. Noventa e três por cento dos investimentos
beneficiam os 40% menospobres, com índice zero de vagas nas
universidades públicas, o que não é o caso da Ferj. Os dados

estatísticos deveriam doer ria consciência da elite brasileira,
preocupada em acumular riquezas e títulos. Por outro lado, a

indignação poderia catapultar movimentos para, quem sabe,
sensibilizaressesjovens que administrarão oBrasil nopróximomilênio.

Entretanto, todas essas mazelas do País não são percebidas
por uma camada privilegiada da sociedade brasileira ou está

preocupada apenas com seu próprio futuro, como se as

desigualdades e injustiças sociais pudessem ser varridas para
debaixo do tapete sem nenhuma conseqüência. A retórica

globalizante supera a realidade e empurra os jovens para um
"mundo cada vezmáis competitivo e conflitante.A sobrevidadesfila
diariamente diante de olhos mecanizados que insistem em não

perceber as reações empíricas da luta pela sobrevivência.
A prioridade dada à economia em detrimento às necessidades

urgentes em debater a perversidade das condições sociais contribui
'

para manter expostas as chagas que vão se tornando cada: vez
mais complexos e sem controle, como a banalização damiséria.
Ainda não é tarde para mudar o rumo do pêndulo no ritmo

frenético do descompasso social. A crítica nãopode serencarada
como ofensa, nesse caso, é mais um alerta para que as futuras

gerações possam usufruir das conquistas e não se entrincheirar

para defendê-las.

Foto do Fato

o vereador em

Schroeder João
de Ávila assina

ficha no PSDB,
observado pelo

deputado federal
Vicente

Caropreso, pelos
vereadores

jaraguaenses
João Prim e

Afonso Piazera,
e pela presidente

da Comissão

Provisória,
Carmem

Tomazelli

Riqueza aos privilegiados e pelourinho aos demais

o presidente Fernando

Henrique Cardoso assinou, no
final de agosto, uma medida

provisória que extingue os

conselhos estaduais e mu

nicipais de Previdência Social,
órgãos que formavam uma

verdadeira plataforma de

reivindicação dos aposentados
e pensionistas de todo o Brasil.
Por quê? A falta de conselhos

obriga os aposentados a

novamente recorrerem aos

partidos políticos para serem
ouvidos. No nosso entender
e no de todos os aposentados
brasileiros - isso politiza o

debate e nos coloca à mercê

dos interesses do governo, o

qual temos combatido emsuas

decisões antipopulares e até

desumanas. Sem os conselhos,
viramos "massa de manobra".

O fechamento dos con

selhos de Previdência Social é
uma violência governamental
contra a sociedade e, prin
cipalmente, contra as ins
tituiçõesmais próximas dadifícil

* Adelino Lopes de Haro

realidade de uma nação, onde
nadamenos de 100 milhões de

cidadãos encontram-se abaixo
da linha de pobreza. No País
do governo Fernando Hen

rique Cardoso, 15 milhões de

aposentados ganhamum salário
mínimo (míseros R$ 136,00)
pormês da Previdência Social.

Segundo o Dieese (Depar
tamento Intersindical de Es

tatística e Estudos Sócio

Econômicos), o valor do sa

Iário mínimo deveria ser de R$
826,00 para atender �s ne

cessidades básicas da popu

lação e cumprir os dispositivos
constitucionais que definem as

atribuições do salário mínimo.
Se 'não bastasse a dis

criminação do modelo eco

nômico ao qualo governo bra
sileiro está submisso, agora, os

aposentados enfrentam a ira do

presidente-sociólogo que se

propõe a trabalhar única e

exclusivamente em defesa dos
interesses dos ricos em

presários, do capital inter-

nacional, dos banqueiros
falidos e dos políticos cor

ruptos. Ao restante da po

pulação, que insiste na luta por
uma sociedade mais justa e

fraterna, o presidente Fer

nando Henrique Cardoso
acena com cortes de direitos e,

agora, com o fechamento dos

conselhos estaduais e mu

nicipais de Previdência Social.
Para esse governo, o mote

principal é: riqueza e prestígio
para a classe privilegiada, e

para os demais, somente o pe
lourinho. A Cobap (Confe
deração Brasileira dos Apo
sentados e.Pensionistas) está
mobilizada na tentativa de

, derrubar aMedida provisória
1799, que extingue os con

selhos. Por uma questão de

justiça social.

* Presidente da Associa

ção dos Aposentados e Pen

sionistas da Previdência
,

-
I

Social daGrande Florianv

polis.
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+- "Tem coisas pendentes. Afinal, tenho
garantido apenas mais um ano e cinco
meses de governo." (Prefeito Irineu Pasold
referindo-se a projetos emperrados nas áreas
de meio ambiente e obras de laraguá do Sul)

"Jaraguá do Sul é e será um marco es

portivo em todo o Estado, antes e depois
da realização dos 1205 Jogos Abertos."

(Presidente da Comissão Central Organi
zadora dos 12'IS Joguinhos Abertos de Santa Catarina, MuriIIo Barreto
de Azevedo, apostando no sucesso dos jogos)

"O ensino superior da Ferj é relativamente fraco. Quando um

profissional dessa escola é posto à prova, se mostra incapaz."
(Pesquisador da Universidade de Berlim e economista lörg Meyer
Stamer, na apresentação do Projeto Marketing Municipal, que
identificou os pontos fortes e fracos de laraguá do Sul)

"Só converso política com o deputado Ivo Konell depois que
ele se decidir para qual partido vai se transferir." (Presidente
do Diretório do PT de Jaraguä do Sul, Dionei da Silva, respondendo
ao suposto convite do PMDB para discutir
lima possível aliança)

"Não vou sair do PMDB. Não parti- -+

cipei de nenhuma negociação de trans

ferência e nunca cogitei em deixar o

partido." (Deputado estadual Ivo KoneII -

PMDB - negando negociações para se trans

ferir para outro partido, como foi divulgado
pela imprensa)

GONÇALVES
CONTABIliDADE'
Rua: Felipe Schmidt, 86
Fone/Fax: (047) 371-3751

LAJE RIO BRANCO LTDA.
Fábrica e Comércio de Laje e Lajota

Pré-Moldados e outros.

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

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

ProjetoMarketingMunicipal
é lançado em Jaraguá do Sul .

Objetivoé
buscaro
desenvolvimento
do Município

Jaraguá do Sul - o Cejas
(Centro Empresarial de laraguá
do Sul) e a Prefeitura lançaram,
na noite da última segunda-feira,
no Shopping Center Breithaupt,
o Projeto MarketingMunicipal. O
plano tem como objetivo identifi
car os pontos fortes e as deficiên

cias, propor alternativas para

superá-las e traçar .as estratégias
de desenvolvimento do Municí

pio. O programa foi desenvolvido

pelo pesquisador da Universidade
de Berlim lörg Meyer-Stamer,
também economista e cientista

político, com apoio técnico da

Fundação Empreender.
De acordo com Stamer, o pro

jeto pretende também criar van

tagem competitivaem Jaraguá do
Sul, desenvolvendo um perfil.es
pecífico, especializado e regional,
investindo em qualificação de

mão-de-obra e criar entidades de

Edson JunkeslCP

Futuro: Stamer (em pé) apresenta o relatório do projeto

apoio para o setor privado. "A
estrutura econômica da cidade é

muito boa, apesar de não ser di

versificada", diagnosticou, co
mentando que os pontos fortes
são de bom nível tecnológico e

de gestão empresarial, além de
outros. Stamer entrevistou 35

representantes empresariais e de

entidades.
Foram apontados como pon

tos fracos a falta de aliança entre

empresas, diversidade de níveis de
capacitação tecnológica, defi
ciências nas áreas de empresas de

suporte, inexistência de coope
rativas, poucas alternativas de tu

rismo, entre outros. "Falta apoio
para micros e pequenas empresas
e o Sebrae é inoperante e sem cre

dibilidade", criticou Stamer, acres
centando que o ensino técnico é

deficiente e insuficiente.
.

Sobre a adrninistração muni

cipal, o relatório apontou que tem

bom desempenho em relação à

ou tras prefei turas do Estado.

"Quando se pergunta o que é

bom, a resposta é: 'Não atrapa
lha'", explicou, afirmando que
falta uma política que promova o

desenvolvimento econômico.
O projeto aponta como alter

nati vas para vencer as deficiên
cias e promover a economia o in

vestimento em novos empreendi
mentos e no ensino de formação,
apoio a micros e pequenas em

presas, além de atentar para os

princípios da Agenda 21 e tu

rismo .

ENGENHARTE PINTURAS LTDA. - FILIAL 1
CNPJ - 79.416.426/0002-61

INSCRiÇÃO ESTADUAL - 252:008.502

Comunica o extravio de blocos de notas fiscais
Série E-1 nº 0001 a 0250 em branco
Série 0-1 nº 0001 a 0027 usada

0-1 nº 0028 a 0750 em branco
Série 8-1 nº 0001 a 0072 usada

8-1 nº 0073 a 0250 em branco

ENGENHARTE PINTURAS LTDA. - FILIAL 2
CNPJ - 79.416.426/0003-42

INSCRiÇÃO ESTADUAL - 252.508.980

Comunica o extravio de blocos de notas fiscais

Série 0-1 nº 0001 a 0435 usada

0-1 nº 0436 a 0500

8-1 nº0001 a0019

8-1 nº 0020 a 0250

.

TEXACO

(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 Texcco.ficou em primeiro lugar.

em branco

usada

em branco
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Congresso contempla maioria
das reivindicações da Amvali
Evento traçou '

diretrizes e
debateu projetos
dos governos

Jaraguá do Sul - A maioria

das rei vi ndicações apresentadas
pela Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do ltapocu)
no congresso de prefeitos, que
aconteceu em Lages na semana

passada, foi incluída no projeto
governamental que pretende
aperfeiçoar o modelo de gestão
administrativa. A secretária-exe
cutiva da Amvali, Maria Tereza

Nora, estima que 80% dos apon
tamentos feitos pela entidade

coincidiram com as propostas das

demais regiões do Estado, sendo

incorporados ao projeto estadual.
- A coincidência nas reivindi

cações demonstra que as regiões
do Estado estão inteiradas e têm :

as mesmas dificuldades, procu
rando resolvê-las conjuntamente
- opinou Maria Tereza, acrescen
tando que o objetivo maior do

congresso foi traçar as diretrizes

para que o Estado e os municí

pios possam atender melhor a

comunidade no que se refere às

ações governamentais definidas

pelas constituições.
O congresso foi organizado

pela Fecam (Federação Catari

nense das Associações de Muni

cípios), que tem como presidente
o prefeito de Guararnirim, An
tonio Carlos Zimmermann (PM
DB). "O congresso foi o primeiro
passo para a abertura de um canal
de acesso e aproximação entre o

Estado e os municípios", definiu
Maria Tereza, informando que
será formada uma equipe com re

presentantes do governo e dos

municípios para aprofundar os

debates e anal isar a viabi I idade de
"fazer acontecer".

Na próxima semana aconte-

Precisa-se de
pessoas para

trabalhar na área

comercial, vendendo
assinaturas de

jornal, em
Massaranduba.
Telefone para

contato 379-1418.

o'\'lj!oaçàQ

Promessa: governo pretende viabilizar as ações propostas

ce, em Florianópolis, em local a

ser definido, a primeira reunião
coordenada pelo secretário de

Desenvolvimento Urbano eMeio

Ambiente, João Macagnan, reu
nindo representantes do governo
estadual e do Conselho Delibera
tivo da F,ecam, liderado por Zim
mermann. Na opinião de Maria

Tereza, a iniciativa da Fecam em

realizar o congresso foi recebida

muito bem pelo governo.
A Amvali elencou mais de 50

pontos considerados importantes
e carentes nas áreas de educação,
desenvolvimento social, agricul
tura e saúde, além de propor alter

nati vas e apresentar projetos para
aproximar e sincronizar as ações
dos municípios e Estado. "Com

relação ao ICMS, os municípios
reivindicam mais transparência
no processo e querem maior fis

calização do governo", revelou
Maria Tereza, lembrando que as

administrações municipais não

sabem o valor do montante ar

recadado pelo governo, o que in
viabiliza um melhor controle do

repasse.
PROPOSTAS - Das propos

tas apresentadas pela Amvali no

congresso de prefei tos desta
cam-se autonomia para a gestão
municipal em assistência social,
transporte escolar, educação de

adultos, convênio com a Epagri
(alguns municípios não têm

convênios e assistência técnica),
linha de crédito agrícola, definição
do papel social do Estado, assis
tênciajudiciária gratuita, orienta
ção sobre recursos do FAT (Fun
do de Amparo ao Trabalhador) e

recursos federais para a manu

tenção das ações continuadas,
além de parcerias entre os mu

nicípios e o Estado no que se re

fere a atuação dos órgãos públi
cos, consórcios, planejamento
governamental integrado, entre
outras.

Na semana passada, durante palestra aos estudantes de

Administração da Ferj, o vice-governador Paulo Bauer (PFL) se

lançou candidato a deputado federal em 2002 e já tem plataforma
política para a campanha.

Segundo ele, caso eleito, vai apresentar ao Congresso projeto de
lei tornando inelegível os ordenadores de despesas que deixarem

dívidas ao sucessor.

- É lógico que as dívidas com folha de pagamento, investimentos
e compras realizadas em dezembro para serem pagas em janeiro

,

não entram no projeto - explicou.
Bauer aproveitou a platéia de quase 300 pessoas para pedir votos.

Tudo que é sólido ...

Depois de muita expectativa
em torno de uma fi liação ao

PFL de Jaraguá do Sul que iria
alterar consideravelmente os

quadros políticos da região,
parece que as negociações
estão fazendo água.
A euforia dos líderes pefelistas
foi substituída por ceticismo.

O presidente do Diretório do

Município, Alcides Pavanello,
evita até tocar no assunto,·

prometendo novidades para o

final da semana.

Desmancha no ar

No início do mês, o PFL

prometia uma "contratação"
bombástica. O prazo limite para
o anúncio era a última segunda
feira. O próprio Pavanello ehe

gou a declarar que a filiação iria

mudar radicalmente a linha e os

acordos políticos da cidade.

Vencida a data, parece que as

negociações não atingiramo
objetivo e deve ficar tudo como

dantes, inclusive o mistério em

torno do nome do figurão que

integraria o quadro do PFL.

O.POR�UNIDADE
DETRABALHO

Empreendedora de negócios BSN Bela

Vida, inteqrando tecnologia em produtos
de saúde e marketing,

seleciona profissionais para

gerenciamento de novas filiais

e vendas.

Oferece ótimos ganhos, treinamentos e

produtos com ótima aceitação no

mercado.

Interessados ligar para 371-4026

Doce

O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB), e o assessor

da Casa Civil Luiz Antônio Grubba foram empossados na noite de

quinta-feira passada (16) no cargo de conselheiros do Conselho
das Regiões Metropolitanas, órgão do governo estadual que avalia

os projetos das regiões.
Pasold revelou que pleiteava o cargo, para dar mais autonomia e

equi líbrio nas disputas.

Aliás

Depois do anúncio do PFL, iniciaram-se as especulações dos

nomes, incentivadas pelos próprios partidos.
A primeira opção foi o ex-secretário da Casa Civil Ademar Duwe

(PMDB), que negou reiteradamente. Depois foi o deputado
estadual Ivo Konell e esposa, do mesmo partido, e, por fim, o
vereador Moacir Bertoldi (PPB). Especulou-se também com

nomes de empresários, mas nada foi confirmado.

O jeito é esperar até sexta-feira, quando o PFL vai se pronunciar
oficialmente, mesmo que o caso não tenha tido final feliz.

Perguntinha
É verdade que o presidente do
Diretório do PPB de Jaraguá
do Sul, Wigando Meier,
que assumiu a vaga na Câmara

por 30 dias no lugar do
vereador Carione Pavanello

(PFL), convidou o ex-prefeito
Victor Bauer para
retornar ao partido?

Êta nóis
O festival de chamada de

celulares durante a apresentação
do Projeto Marketing Municipal

demonstra que muitos ainda
não estão sintonizados com

alguns conceitos. Isso para não

dizer outra coisa.
Os proprietários poderiam
desligá-los antes, mas ...

., B��!O�S��CA�:?S
* Pneus Novos (Michelin, Goodyeer, Pirelli)

*Balanceamentos
*Geometrias

*Suspensão
*Calibragem com Nitrogênio

R. Mal. Floriano Peixotc;:>, s/n2 - Centro

Fone (047) 372-3574 - ..Jaraguá do Sul
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Horário de verão deve gerar
economia de R$ 1,65 milhão

IRedução do kWIh
será suficiente
para abastecer a
cidade por 30 dias

Jaraguá do Sul - A Celesc

(Centrais Elétricas de Santa Cata
rina) estima que o, Estado econo

mize cerca de 20 milhões de kW/

h, o equivalente a R$ 1,65 milhão,
durante a vigência do horário de

verão, marcado para iniciar em 2

de outubro. O governo não de

finiu o prazo final do horário de
verão deste ano. De acordo com

.o gerente regional da Celesc no

Município, Luiz de Freitas Melro

Neto, a economia com o horário

especial é suficiente para abastecer
uma cidade do porte de Jaraguá
do Sul por um mês ou uma Flo

rianópolis por dez dias.
O cálculo é baseado nos dados

do ano passado, quando o horá
rio de Verão durou 133 dias. "Co
rno o governo federal ai nda não

determinou o .tempo de vigência
do horário de verão, os cálculos
da economia de qui lowatts e do
valor em reais são referentes ao

do ano passado. Mas deve ficar
muito próximo disso", explicou

Edson JunkesteP

Promessa: Melro Neto diz que a Celesc avaliará oprojeto do Calçadão

Melro Neto, lembrando que o ho
rário de verão tem como finalidade
reduzir a demanda no horário de

pico - entre 18h30 e 21 h30. Se

gundo ele, o maior problema do

setor elétrico é suprir a demandá
de energia nesse horário.

-=- O ideal seria uma tarifa di

ferenciada nesse horário para
evitar um colapso no sistema,
com o aumento exagerado da de
manda. Mas a falta de um dia fixo

para o início do horário de verão

inviabiliza o projeto - declarou

Melro Neto, informando que o

professor José Gil, da Furb (Uni
versidade Regional de Blumenau),
desenvolveu um aparelho que,

acoplado ao medidor convencio

nal, é capaz de identificar o con
sumo no horário de pico. Atual-.
mente, existem cinco tipos de ta

rifa: rural, comercial, residencial
,e duas industrial.

O primeiro horário de verão

foi implantado no País em 1931.

Entretanto, somente a partir de

1985 acontece todos os anos.

CALÇADÃO - Melro Neto
esteve reunido com o prefeito Iri
neu Pasold para tratar da rede elé

trica do Calçadão da Avenida Ma
rechal Deodoro, cujo projeto ori
ginal define redes subterrâneas.
A obra está orçada em R$ 600,00
mil.

UNIVERSO ""]
o f •

'
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,1 AUTOMAÇAO COMERCIAL

.

! Revendedor
. J autorizado dos

equipamentos
ECF.IF Fiscal

Datarégis
Balanças

comerciais Toledo
e Urano

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DE

JARAGUÁ DO SUL -SC
Lei Municipal n. ° 2.579/99

EDITAL N.o 001199- CMDCA/JS

Abre inscrições para Escolha dos Membros do Conselho Tutelar,
estabelece calendário e dá outras providências.

JOSÉ BENEDITO DECAMPqS, Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais,
torna público que, com base na Lei Federal n." 8.069/90 e na Lei Municipal n."
2.579/99, estão abertas as inscrições para o Processo de Escolha do Conselho
Tutelar de Jaraguá do Sul, sendo 05 (cinco) membros titulares e 10 (dez)
suplentes classificados na.ordern de votação, de acordo com as normas que

seguem a legislação em vigor:
Cargo:

Conselheiro Tutelar
N." de Vagas

05 (cinco) titulares
10 (dez) suplentes

1 - DAS INSCRIÇÕES:
Período: As inscrições estão abertas do dia 2]/09/99 a 28/09/99,
Horário: das 8 horas às 11 horas, e das 13 horas às 17 horas;
Local: sededo CMDCA: PMJS/ Secretariada Família

à Rua: WalterMarquardt,
1111 - Bairro: Rio Molha - Jaraguá do Sul.

2 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
1. Certidão Criminal;

/ II. Carteira de Identidade - original e xerox autenticada;
111. Título de Eleitor;
IV. Diploma de curso superior na área de ciências sociais aplicadas e

humanas - original e xerox autenticado;
V Atestado ou declaração comprobatória de experiência de no mínimo

02 (dois) anos de trabalho com criançasou adolescentes;
VI. Apresentação de curriculum vitae- comprovado através de xerox dos

certificados;
3 - REQUISITOS:
I. Reconhecida idoneidade moral;
II. Idade igualou superior a 21 anos;

III. Residir no município de Jaraguá do Sul há pelo menos 02 (dois) anos;
IV. Diploma de curso superior na área de ciências sociais aplicadas e

humanas;
V Reconhecida experiência de no mínimo 02 (dois) anos de trabalhos

comcrianças e ou adolescentes.
.

VI. Ser aprovado em avaliação psicológica de caracter objetivo, currioulurn
vitae comprovado (xerox dos certificados), entrevista e prova de conhecimento

acerca. do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizada por Instituição
Universitária ou afim denotória especialização na área, previamente selecionada
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
4 - DA ESCOLHA:
Será realizada no dia 22/1 0/99 - na sede do Tribunal do Júri do Fórum de

Jaraguá do Sul, à rua Guilherme Wackerhagem, 87.
5 - DA RESOLUÇÃO
A Resolução com o detalhamento da eleição, estará à disposição dos interessados
na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
6. CALENDÁRIOOFICIAL:

, I. Inscrição dos Candidatos - 21/09/99 a 28/09/99
II. Publicação da relação dos candidatos inscritos: 29/09/99
III. Último prazo para as impugnações - 1.°/10/99
IV. Último prazo para defesa dos impugnados - 06/1 0/99
V Reunião de julgamento das impugnações - 06/1 0/99
VI. Publicação da relação dos candidatos que participarão do processo

seletivo - 07/10/99.
VII. Processo seletivo:
Dia: 13/10: l Oh às 12h - Prova de Conhecimento sobre o Estatuto da

Criança e Adolescente, nota mínima 07 (sete)
l4h às 17 h - Avaliação Psicológica

Dia: 14/1O: Correções das provas, avaliação psicológica e análise do
curriculum vitae

17h e 30 mino - Publicação parcial dos resultados do

processo seleti va
17h e 30 mino Publicação dos horários das entrevistas dos

selecionados
Dia: 15/1 O: Entrevistas a partir das 8h30 mino .

VIII. Publicação do resultado do processo seletivo- 18/10/99
IX. Processo de Escolha pelos delegados: 22/1 0/99
X. Posse - 03/11/99

Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1999 ..

JOSÉ BENEDITO DE CAMPOS
Presidente de Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e Adolescente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tecidos

Confecções
Calçados,

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

9Jr. 9lcyr 9iideki 9todrigues da Oi/Da

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047)371-6511 - JaraguádoSul-SC

Proteja o meio

atnbiente!
APOIO:

@ !!!!�!'!}c�! Prensas Térmicas

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

home a e - h
.

://www.metalnox.com.br

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom Bosto.

Calçadão, 364 - cl estacionamento anexo • não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

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
beneficentes

.

CP Comunidade

EdBonJunkes

::::Ja�ra::=g�ua:::_'d:::.:o:_:S::u2._l,.:.:22:...:d=e_:se=t=em�b:.:.ro=-d=e:_1:..:.·9..:...::99 �C�O�R�RE�IO�D�O�PO=-.!.V�O:..__ CELSO L

I

Empresário Décio
da Silva e a

esposa, Denyse,
aniversariantes
-âe setembro,
comemorando

igualmente os 38
anos de fundllfão
da Weg

FoIoMn

Elnor Reinke,
pastor Egberto

_

Schwanz,
Ado/ar Konell e

Lauro

Baumgartel
comemorando o

Centenário da
Comunidade

Evangélica
Cristo Bom

Pastor, de Rio
Cerro

Beatriz
Felisbino, com

os pais,
Marialvo e

Natália,
formanda do
curso de

Odontologia
da
Universidade
Federal de
Santa Catarina

o casal Conrad e

Regina Millnitz
comemorou Bodas

de Prata. A

cerimônia

religiosa deu-se
na Igreja

Evangélica Centro
e afesta na

Recreativa Weg,
dia ti de setembro

Lurdes e

Roberto
receberaJTI a

bênção '1
nupcial, dia
de setembro,
nalgreja
Evangélica
Centro, e

•

<

recepdo
� '", .

, ;i; ;i.e �� os convidJJ!'
na ReCreativa Weg. Ela é ji1hIl de Conmd e ReginaM� e eil é

ftJJw de Fritz eMtlIÚl H. Weller
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História, Fatos eTradi�

segundo quem

participou, trouxe
muita satisfação.
E, a partir desta
semana, mais uma

vez, Jaraguá do Sul

vai ser. palco de

importante evento

esportivo:
os 12°S Joguinhos
abertos. Esperamos

CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

22desetembrode 1999

História em fotos
o esporte e a cultura

física sempre
estiveram presentes
na vida j araguaense.
Na sociedade

germânica, por
exemplo, além da

prática do tiro ao

alvo, o esporte e o

atletismo também

ocupavam lugar de
destaque.
E, em 1980, Jaraguá .

do Sul foi palco do

maior evento

esportivo do Estado

de Santa Catarina,
os 21°S Jogos
Abertos.
Foi um evento que
envolveu toda a

comunidade

jaraguaense, mas que,

Por Egon Iagnow

. .

que seja mars um

passo rumo à

recuperação da

glória no esporte de

épocas passadas.
As fotos que
trazemos nesta

edição são dos 21°S

Jogos Abertos,
quando Victor

Bauer era o prefeito
municipal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS Quarta-feira, 22 de setembro de 1999

Há 68 anos

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 72anosDarão de lIapoeu
- Em 1927, na edição n° 435, de 17 de setembro, o CORREIO DO POVO
dava uma fantástica nota: Da Europa à América em Hora e Meia - o sr.

Max Valier, aviador e astrônomo alemão, concebia o projeto de um aeroplano
movido a foguete, que seria capaz nesse prazo incrível atravessar o Atlântico,
carregado de passageiros, de Nova York a Paris.
- Tinha lugar a abertura da solenidade da Correição na Comarca de Joinville,
feita pelo desembargador dr. Heráclito Carneiro Ribeiro, a que compareciam
todas as autoridades judiciais e serventuários de Justiça. Na referida audiência
eram apresentados os títulos com que servem, livros e autos que respeitam
aos anos de 1924, 1925 e 1926.

Há 71 anos

- Em 1928, a Sociedade Tiro-de-Guerra Jaraguá publicava no CORREIO DO
POVO o seu estatuto, que se propunha a proporcionar à mocidade a matrfcula
na escola de soldados, para o que requeriam oportunamente a sua

incorporação à Diretoria Geral do Tiro-de-Guerra, em conformidade com
a regulamentação em vigor, além do que a sociedade organizaria uma banda
de música, e procuravam dentro do possível incentivar a cultura de esportes
e divertimentos lícitos. Assinavam o estatuto: Julio Ferreira, presidente,
João Emmendoerfer, vice; Francisco Fischer, I ° secretário; Max Eggert, 2°
secretário; José Ersching, I ° tesoureiro; Vicente Poli, 2° tesoureiro. O
Conselho Fiscal era constituído pelos srt João Baptista Crespo, Arthur
Müller e Heleodoro Severiano Borges. As firmas eram reconhecidas pelo
tabelião Venâncio da Silva Porto.
- Os Correios de Jaraguá passavam por melhoramentos, com movimento
de malas que somavam 120 diárias, em trânsito, obrigando ampliar por
mais uma sala, e serviço de emissão de vales e suprimento de selos.

Há 70 anos

- Em 1929, na noite de lOde setembro, um temporal acompanhado de

raios, na Estrada Jaraguã, danificava a Igreja da Santíssima Trindade; de
Jaraguá, com di versos furos, rachos na parede e arrancando a porta pri ncipai
do templo e o sino.
- Augusto Schrauth era exonerado do cargo de fiscal da Higiene, no Distrito
de Jaraguä,
- Alberto Maser, negociante e industrial em Retorcida, achava em sua

propriedade uma ponta de flexa, talhada em pedra branca, medindo menos

de duas polegadas, e o CORREIO DO POVO sugeria que se encaminhasse ao

Museu Histórico de Florianópolis.

- Em 1931, o general interventor Ptolomeu de Assis Brasil visitava Joinville,
onde recebia personalidades no hotel, seguindo na manhã para Jaraguá,
onde se hospedava no Hotel Wenserski, aí na Marechal Deodoro, ao lado da

Mobiliar Haus, n° 136. De lá seguia para o Bracinho, em companhia do cel.

Severiano Maia, prefeito de Mafra, Willy Hoffmann, da firma Hoepcke &

Cia., Max Hering e Ervino Starke, prefeito de Campo do Tenente. A Empresul
aumentava tarifas e o tORREIO DO POVO dizia: "Esse aumento, pensamos,
não atingirá Jaraguá, onde ainda por cerca de 15 anos continuaremos a

gozar a taxa antiga, visto essa companhia haver comprado a concessão da

Empresa de Eletricidade Jaraguá, que não prevê oscilação cambiai". O CP
fazia publicidade mostrando as vantagens
dos industriais se instalarem em Jaraguá,
pela sua posição estratégica e por um fato

novo: havia energia abundante, mão-de
obra baratíssima e pelo preço da luz e

força, onde por força de contrato, ainda

por 18 anos, o preço não pode ultrapassar
de 200 réis o quilowatt hora e 500 réis

para a luz - o que não ocorria com outras

localidades. A divulgação era feita em

português e alemão.

Qualidade
. Marista de

Educação

f!7

COMEMORAÇÃO
�

As de Ouro Boliche Clube
A foto que aparece aí ao

lado estampa o instante em

que o Ás de Ouro, que já com

pletou o seu 510 ano de exis

tência, homenageava quatro

companheiros (sentados) e re

cebiam as homenagens dos

demais (perfi lados) sob a

sempre eficiente direção do

maestro Moacyr Rogério
Sens, dirigindo o hino "Wir singen dem ...

"

Em troca, os aniversariantes marchavam com o custeio do jantar para o grupo.

Intercambista visita o'Host Club

Para não esquecer da memória

VIDA ROTÁRIA

Na reunião do Rotary Club Jara

guá do Sul, realizado no Restaurante

Itajara, em 1 de setembro, recebeu a

visita da intercambista Anita Ryder,
que permanece um ano entre nós,
vindo da Austrália.

Como se sabe, o intercâmbio de

jovens é um dos programas do Rota

ry mais popular de promoção da

compreensão internacional e de de

senvolvimento de duradouras ami

zades. O programa começou em 1927,
com o Rotary Club de Nice, na França.
Em 1939, um substancial programa de

Intercâmbio de Jovens foi implemen
tado entre a Califórnia e a América La
tina. Desde então, o programa foi am

pliado para todo o mundo. Nos últimos

anos, mais de oito mil jovens já partici
param dos programas anuais de inter

câmbio de jovens patrocinados pelo

DEU NOJORNAL UNIVERSITÁRIO

"Escrevi esse livro para que os

jovens aprendam como se forma um

sistema no governo ditatorial: como

as autoridades apóiam umas às outras,
contando mentiras que os jornais
publicam, deixando a realidade

subterrânea. No Brasil não estamos

habituados a cultivar a memória

Rotary.
É um programa altamente re

comendado para todos os Rotary Clubs
como sendo uma atividade prática
visando o fomento da compreensão e

de boa vontade internacional.
Na foto, Anita Ryder está ladeada

pela presidente do Club, Edilene Albus,
e pelo rotariano Douglas Faria Corrêa

Anjo.

intelectual. Há muita coisa grave que
acontece e depois é esquecida por que
não fica documentada" (professo'
Roberto A. Salmeron, um doS

fundadores da Universidade de Brasília
no JU/USP, autor do livro A Uni
versidade Interrompida - Brasília
1964/1965).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Preocupando homens emulheres.O assombroso apelidoHPV

o tratamento: no homem, as lesões

visíveis são tratadas com um cauteriza-dor

específico, após a cicatrização destas,
\ utiliza-se um quimioterápico associado a

---.:... --'-_--' ""'-

- Noventa e cinco por cento dos casos de

câncer de colo uterino têm o vírus como vilão.
- Só uma em cada de: pacientes tem

sintomas
- Sete mil mulheres morrem de câncer de

útero anualmente no Brasil, ou seja: 20
mulheres por dia
- Unta vacina eficaz, somente estará

disponível em cinco anos.

Sendo uma virose considerada traiçoeira,
cujo agente caus�dor é chamado de

Papiloma Vírus Humano (HPV), vírus éste
que tem dentre os 70 tipos -15 subtítulos

propiciadores
_

do câncer, é transmitido

sexualmente na maioria dos casos, podendo
permanecer até 20 anos sem manifestar

qualquer tipo de sintoma, que são o apareci
mento de verrugas de coloração cor-de-rosa

e/ou esbranquiçadas; na região do pênis,
vagina ou ânus, ainda mais raramente encon

trada fora destes locais (mãos, pés, etc.).
Sendo um dos menores vírus conhecidos,

pode ter causado grandes estragos ao ser

diagnosticado, já que a ciência encontra este

vírus em 95% dos casos de câncer de colo.

Quando ele é diagnosticado no início,

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

� 371-3426

Ora. 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

I

::::r '\ Doenças do Intestino gr.550,
-r- .1 reto e ânus, Colonoscopia,

/ Tc.:-j) retossigmoidoscopia

, '!'!'!! Dr. AJexandre L. SclíIabendorf
( Procfoclin )

Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC
,

Centro Médico Odontológico

todos casos são curáveis.

O diagnóstico: no homem, o dr. Paulo

Odebrecht cita realizá-lo com a simples
identificação das lesões macroscópicas, a

Penoscopia, na qual após a aplicação de

alguns produtos no pênis observa-se com

uma lente de grande aumento, as lesões

azuladas nas áreas afetadas ou por biópsia
em casos raros de lesões sem o aspecto
clássico. Daí, para saber se é um dos tipos
causador de câncer, sofisticados exames são

necessários (sistema de captura hídrida ou

reação em cadeia de polimerase). Obtivemos
um caso raríssimo em Jaraguá do Sul, de um

paciente que fôra tratado parcialmente em

outro serviço, onde não foram percebidas as

múltiplas lesões em uretra, próstata e

bexiga, cujo tr�tamento acabou sendo

cirúrgico, devido ao alto grau de contami

nação e complicação já existentes, além da

grande chance deste paciente poder ser
acometido por, um câncer neste trajeto.
Na mulher, cita o dr. Paulo Veloso, pode ser

descoberto em um exame de rotina, quando as

lesões são visíveis, papanicolau, colposcopia(

com ou sem biópsia, com opção de identifica-

ção da subespécie de HPY- por métodos de

imunohistoquímica (também utilizados na

Clínica UroAtual e Clínica da Saúde).
Portanto, com aparelhagens de consultório, é

possível se fazer tal diagnóstico.

FeW\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

ODONTOLOGIA
f{f)lC• Q7ú'ekJe 5?t6b-oa Q_r;;teatff'o-
Ci ru rqlão-Dentlsta CRO·SC·3949

luvista no 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

um neutralizador, para eliminar-se as lesões

microscópicas. Quando existem somente

lesões microscópicas, utiliza-se somente
-

a

segunda parte do tratamento citado. Nos

casos complicados, onde mucosas internas

estejam afetadas, um complexo tratamento

cirúrgico videoedoscópico está proposto,

cuja descrição seria meramente a descrição
das cirurgias.
Na mulher, as lesões macroscópicas são

tratadas com termocautério e/ou substân

cias químicas e aquelas microscópicas, com
substâncias químicas diversas. Os casos de

câncer já instalado é realizada conforme o

estadiamento da lesão (evolução, tamanho,
invasão, etc.): conização/amputação do

colo/histerectomia ampliada (partes ao lado

do colo) ou a radioterapia nos casos mais

graves, conforme cada caso.

Em alguns anos, haverá uma vacina que
será realizada na faixa dos 17 anos, antes do

início da vida sexualmente ativa.

Clínica UroAtual e Clínica da Saúde -

Mais informação para nossa gente - Drs.

Paulo Odebrecht e Paulo Veloso -

Equipe de Uroginecologia

, ......... ......... ...•. .. , .. ....... ...... ...............

.......... ...... ....... ...... :...:.:.:.::.:.::.....

ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

E:x:a.mG9!3 �c>m a.lta.
c;c>..,fia.bilic:la.c:I� �m

a.pa.rE31 hC>!3
a.LJtc>ma.ti:z:a.c:lC>!3 dE3
úl1:ima. gE3ra.çãc>_

• • • • • • • • ./. • • • • • • • • • • I • • • •

Dr. J\/larlo Sousa
Dr. J\/larlo Sousa]r.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José
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Ttonctra
no ramo

das massas
Ele arriscou tudo e montou a primeira
pizzaria de Jaraguá do Sul, há 16 anos.

Nelson Alexandrino trouxe a experiência
de pizzololos de São Paulo, "porque aqui
ninguém sabia fazer pizzo. naquele
ternpo". A Pizzaria e Choperia Cosarão,
há três anos instalada às margens do Rio pela casa

ltcpocu. oferece visto com as belezas
naturais da cidade e o atendimento de uma torníllo experiente. No cardápio, mais de 70 tipos de pizzos. 20
qualidades de sapos, além de calzones, massas e o tradicional bife à parmegiana, especialidade da

I

casa.

A Casarão abre de segunda a domingo, com espaço para 200 pessoas, inclusive com salão reservado

para festas e reuniões especiais. O ambiente tem música ao vivo todos as noites. O proprietário trabalha

com vinho especial da casa, mas oferece todos os tipos de bebidas, nacionais e importados. O forno a

lenha garante a qualidade dos pizzas e dos pratos, todos gratinados.
Disque pizza e reservas pelo telefone 372-2332.

PANIFICADORA ECONFEITARIA

Atendemos
diariamente no
etmoço, bufê com

ó tipos de carne

�372-3573
Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luís)

/lqenda---
Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757
PIZZARIA CANERI: rodízio de pizzas de terça a d0':lingo.CAROÁPIO

À LA CARTE

Doo, Ca�ral
p zzariaCHAPEADOS LANCHES tJiASSAS pIZZAS /

•

ALUGAMOS VIDEOKÊ 1iif 975-1481

Restaurante RE'PRESA
BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirím
"". ...

r'oal�lO oe

pi�7'a.� e
..

lnê���B..� oe

Disque Pizza:
li 370-1739

Banquetes, jantares, coqueteis.
recepções para reuaiões de

oeqocios. festas de casamentos,

oniversorios. botieodos.
formaturas, con/irmações. Rua Procópio Gomes

de Oliveira, 1277-
Centro - Jaraguá do Sul

BURG GARTEN: de segunda a sábado, à noite, serve chapeados, massas, pizzas,
fondue, carpáccioV 376-1425

PIZZARIA E CHOPERIA
-

CASARAO
CHURRASCARIA * Almoço todos os dias

. Duas opções: Rodízio de Carnes
e Seit service

Mais de setenta tipos diferentes depizzes,
mssses, celzones, sopas e o tradicional bife à

parmegiana
SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

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

* Jantar de guarta a sábado
Rodízio de carnes

I

"programe suaS

compras e sua

refeição no p�,�al
de Jaragua

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

klein
�ß
'P�
.373-0344

Rua28deAgaito,2209-Guaranön

Luciane Schwalbe, formanda do curso de
Ciências da Computação, da Furb.
A colação de grau será sáblulo, no Teatro
Carlos Gomes, e o baile de formatura na

'

Associação Artex

Casal Udo e M(lrgit Wagner homenageado
durante jantat festivo da. CDL, no Baependi

o empresário Wandér Weege (Malwee
Malhas) recebendo deRicardo Bornhausen

-

Diretor do CP Francisco Alves com o tenista
o Troféu Amigo da Comunidade, promoção Gustavo "Guga" Kuerten, no Costão do Santinho,
da RBS/TV, em bonita festa, no Costão do em Florianópolis
Santinho, em Florianópolis

Empresário Udo Wagner
recebendo o Troféu Mérito

;;=::=====1 Lojista de Alberto Pacheco
da Rosa, presidente da

II1II•••• Camara de Dirigentes
....... ;;.;,;,... Lojistas de Jaraguá do Sul,

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

CIIII/ércill ieFrlltlSe
tlerillrlseil/GerlL

Jk,ce� S44Mill� #ill�
leliil� l/ill/el/IIIS

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

Fone: (047) 372-1468

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estudantes plantam 250mudas de árvores
Plantio

integra ações
do Projeto
Escola-Tur

Cerca de 250 alunos das es

colas Albano Kanzler e Anna
Töwe Nagel realizaram, esta
semana, o plantio' de 250 mu

das de árvores nas calçadas de
13 ruas da cidade. Estas ativi

dades, que integram ações de

senvolvidas dentro do Projeto
Escola-Tur, também marcaram

apassagem do Dia da Árvore -

comemorado ontem -, contaram

com a pre,sença dos secretári
osWaldirWatzko, do Desenvol
vimento Econômico, e Werner

Schuster, da Agricultura eMeio
Ambiente.

Representando o prefeito
lrineu Pasold nas cerimônias,I· .

.

Schuster agradeceu a boa von-

tade dos alunos em participar do
programa. "Cada vez que plan
tamos uma árvore, ajudamos a

melhorar o ar que respiramos",
observou o secretário, acres
centando que as plantas são res

ponsáveis pela fotossíntese, que
transforma o gás carbônico em

oxigênio; proporcionam sombra,
que ajuda a reduzir o calor; e

muitas delas também podem.ser
usadas para fazermedicamentos.

Participando do Escola-Tur
com o Projeto "Ama-me, pois
faço parte do seu mundo", a

E.M.E.F. Albano Kanzlerenvol
veu 166 alunos das 5'" e 6'" sé-

ries na ar

borização da

Rua Lourenço
Kanzler, na

Vila Lenzi,
onde foram,
plantadas 220
mudas de ár

vores, que fi

carão sob os

cuidados dos
estudantes.
Além do plan
tio, realizado
na tarde da úl

tima segunda
feira, a escola

desenvolveu
outras ativida
des ontem:

uma peça tea-
.

tral sobre o

Dia da Árvore,
encenada por
alunos das 6as
séries.

"Também
homenagea-

f'
mos os quatro
moradores

AIU/lOS daAlbano Kanzler atentos ali a/o do secretário Schuster

mais antigos do bairro, os quais
foram entrevistados pelos alunos
que realizaram uma pesquisa
para o resgate dos valores e

fatos históricos da escola e da

comunidade", acrescentou a

professora llair' Dagmar
Tornazelli, explicando que esta

toi outra das ações do projeto
da Albano Kanzler. A professo
ra salientou que todos os alunos

estão bastante envolvidos e mo

tivados com o Projeto Escola
Tur.

Para Maira Marcelino, alu
na da 6a série, "o projeto é mui

to importante, porque desenvol
ve o nosso senso de ecologia e

nos mostra como sermos bons

cidadãos". Ela diz que o plantio
de árvores, por exemplo, é uma
ação muito importante, pois be
neficia toda a comunidade. Ju
I io Cesar Fagundes, também da

6a série, acredita que resgatar a
história é tão importante quanto
proteger a ecologia, pois o co

nhecimento conscientiza as pes-

Projeto Alimentação Saudável entrega certificados
o auditório do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário/JS será palco, a partir
das l Sh de hoje, da cerimônia de

entrega de certificados a 80 fun
cionários e proprietários de res

taurantes que participaram da pri
meira fase do Projeto Alimenta

ção Saudável/Cliente Satisfeito,
desenvolvida entre abril e julho
deste ano, sob a coordenação da

Divisão de Turismo, setor da Se
cretaria de Desenvolvimento
Econômico. No evento, que con
tará com a presença de autorida

des municipais, haverá também
uma palestra' abordando o tema

"Qualidade no atendimento".
O chefe da Divisão de Turis

mo, Loreno Hagedorn, explicou
que o Alimentação Saudável/Cli
ente Satisfeito faz palie de um tra

balho global denominado Projeto

de Orientação Turística, Q qual
inclui ainda outros três programas:
Escola-Tur, que este ano envolve
cerca de 2 mil alunos e 76 profes
sores de oito escolas municipais;
PM-Tur, que treinou todo o efeti

vo da Polícia Militar, em Jaraguá
do Sul, através de cursos realiza
dos de 1996 a 1998; e Empresa- I

Tur, que iniciou em 1997.
Dentro do Projeto Empresa

Tur, 80 pessoas que trabalham
como frentistas e caixas do Posto

Mime, ernJaraguá do Sul, passa- .

ram por um treinamento realizado
na semana passada, com uma du

ração de dez horas/aula, envolven
do quatro disciplinas e um passeio
pela cidade para que os participan-

, tes conhecessem os principais pon
tos de interesse turístico do mu

nicípio. De acordo com Hagedorn,
as disciplinas são resultados da

parceria entre as secretarias de

Desenvolvimento Econômico,
Saúde e Esporte, Cultura e Lazer.

"Elas abordam temas como ma

nipulação de alimentos, mercado
e qualidade, história e geografia de
Jaraguá do Sul e região." Antes
do Posto Mime, participaram a

Weg, com 15 colaboradores,
Beber Calçados, com 33, e Me

gastore Marisol, com 19, totali
zando 147 pessoas.

Mesmo apresentando peque
nos diferenciais entre eles, todos

os.projetos contam com parceri
as de outras secretarias munici

pais e entidades civis. "As comu
nidades empresarial e política
saem ganhando, mas quem ga
nha mais com este projeto é a

própria população jaraguaense e

o turismo de Jaraguá do Sul",
avalia Hagedorn.

soas sobre a im

portância da pre-
-

servação. "Pre
cisamos pensar
nas futuras gera
ções", ensina o

aluno.
Já a E.M.

E.F. Anna Töwe

Nagel, que parti
cipa com o Pro

jeto "Ambiente

Atraente", con
tou com 75 alu

nos das 5as séri
es para o plantio
de 130 mudas de
árvores em 12
ruas do bairro

Água Verde, na

tarde de ontem.

Os estudantes
também realiza
ram panfletagem
e venda de ade

sivos para carros

peças com

mensagens e on

entações para

preservação am

bientaI. De acordo com Josiane '

Trocatti, da Divisão de Meio

Ambiente, por contar com um

projeto contínuo, esta escola de
verá ser contemplada com a: im

plantação de um mini-horto,
onde as mudas serão prepara
das pelos próprios alunos, com
a orientação de técnicos da Se-

cretaria de Agricultura e Meio
Ambiente.

O Projeto de Conscien
tização Escola-Tur é coordena
do pelaDivisão de Turismo.da
Secretaria de Desenvolvimen
to Econômico, envolvendo ain
da as secretarias de Educação
e Agricultura eMeio Ambiente.
"Este ano o projeto conta com

a participação de oito escolas

municipais, cerca de 2 mil alu
nos e 76 professores", informou
Loreno Hagedorn, chefe da Di
visão de Turismo.

Projeto
Formando
Cidadão
A Secretaria de Educa

ção .estará promovendo, no

próximo sábado (25), uma

palestra destinada aos pais e

comunidade em geral das es

colas municipais Rio da Luz

II, Orestes Guimarães, Rio da
Luz Vitória e Helmuth Duwe.

Abordando o tema "Qual é o

meu compromisso como pai
e mãe?", o evento integra o

Projeto Formando Cidadão e

terá como palestrante o pro
fessor Miguel Ângelo dos
Santos. A palestra inicia às

15h, no Salão Barg.

Secretaria de Educação apresenta
nova proposta ao ensino para adultos

A Secretaria de Educação
deve encaminhar, ainda este mês,
ao Conselho Municipal de Edu- .

cação a nova proposta que subs

tituirá o atual Projeto de Educa
ção de Adultos. Agora denomi
nado de Educação pará Jovens e

Adultos, tem o mesmo objeti vo
do anterior - atender aquelas pes
soas que não tiveram oportuni
dade de cumprir a educação fun
darnental na infância -, porém
com encaminhamento diferente.

"Depois de apresentar esta pro
posta para apreciação do Conse
lho Municipal de Educação,
vamos mostrá-Ia também à co

munidade e à Acijs, com objeti
vo de buscar parcerias para sua

manutenção", adiantou a secre

tária da Educação, Isaura Maria

da Luz Silveira.
A previsão é que a Educação

para Jovens e Adultos comece em

fevereiro do próximo ano. Já o

Projeto de Educação de Adultos

encerra em dezembro/99 com as

últimas turmas de 8a série. Desde
que iniciou, em 1993, mais de 4

mil pessoas já concluíram o

ensino fundamental freqüenran'
,

do o atual modelo, que ainda
conta com cerca de 6 mil alunos

inscritos para o período de 1997
'a 1999, estudando em 12 pólos.

INFORMÁTICA
As escolas municipais Max

Schubert, no bairro Três Rios do

Norte, e Machado de Assis, n�
João Pessoa, receberam os eqUl·
pamentos para montagem de seus,

laboratórios de informática na úl·

tirna sexta-feira. Os microcornp"
tadores, impressoras e scanners
devem ser i nstalados ainda esta se

mana. Os equipamentos fazeI11

parte de um convênio firmado eI11

outubro do ano passado entre a

Prefei tura e oMinistério da Edl!lca

ção, através do Proinfo - Progra
ma de Informática na Educação,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Concurso daPaz
avalia trabalhos
Jaraguá do Sul - Umjúri for

mado por professores do Comitê

Estadual da Secretaria de Educa

ção analisará os trabalhos dos alu

nos das redes pública e particular
de ensino médio e fundamental

que participam, desde o dia 15

de setembro, do concurso esta

dual abordando temas referente

à Paz para o ano 2000. Serão três

categorias, dividindo os trabalhos

por graduação escolar.

De 1 a
a 4a série, osestudantes

abordam o assunto através de de
senhos. Alunos de 5" a S" série
terão oportunidade de criar frases
de estímulo ao fim da violência
no mundo. No ensino médio, a

partir do 2° Grau, originalidade e

criati vidade são os cri térios ana

lisados nos textos. Os autores

dos trabalhos selecionados nas

três categorias serão divulgados
no colendário escolar para o ano

2000, distribuído em todas as

unidades escolares das redes

pública e particular do Brasil.

Secretaria de Estado
da Fazenda

. Prefeitura troca provedor e investe em
tecnologia paraenfrentaroBug domílênio
Equipamento
terá maior
capacidade
degeração

Jaraguá do Sul - A Prefeitu
ra antecipou a troca do servidor
da rede de informática e instalou
o novo equipamento, com capa
cidade de armazenamento quatro
vezes maior do que o sistema tra

dicional. A medida garante
segurança para enfrentar o temido

Bug do milênio, quando os com

putadores de todo o mundo
estarão comprometidos pela lei
tura do ano 2000 como 1900. A

geração de informações, a

exemplo da folha de pagamento
do funcionalismo, será mais rá

pida e eficaz, se comparada com

o processo atual. Agora, a folha

é gerada em três minutos. Atra
vés do sistema, o ternpo despenca
para 15 segundos.

O servidor, modelo HPD-280,
ainda traz dois processadores da

plataforma Risc e poderá rodar

todos os aplicativos dos 36 sis

temas desenvolvidos na Divisão
de Processamento de Dados, da
Prefeitura. O servidor poderá ser

acessado por 75 terminais, 48 im

pressoras e 80 computadores,
dos 185 existentes TlO prédio. "Os
demais são ligados em redes lo

cais", observou o diretor do de

partamento, Mareflic Luiz Legal.
A Secretaria de Saúde conta com

rede e servidor próprios, não

interligados no sistema novo.

Além de incrementar a tecno

logia utilizada, a Prefeitura terá
uma redução no aluguel mensal
do servidor. A Sercomp Compu
tadores Ltda., representante no

Edson Junkes'CP

Tecnologia: IlOVO equipamento iucrententa O sistema da rede

Brasil da marcaHewlett Packard,
fechou em 12 vezes fixas de R$
6.198,00 o aluguel para a Prefei

tura. A mensalidade do servidor
atual é de R$ 6.951 ,OO/mês.
"Com este equipamento, a Prefei-

tura estará bem servida por dois

anos, mas o ideal é substituí-lo a

cada um ano e meio", ressaltou
Legal. O novo servidor já foi ins
talado. Para funcionar, é preciso
fazer a conversão do sistema.

COMPROMISSO COM A TRANSPARÊNCIA
SANTA CATARINA

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
NOTAS EXPLICATIVAS

. 133.644.861.96 1.058.276.924.97
20.316.852,72 213.268.938,07
4.664.004,32 28.155.568,69

Pessoal .

Dívida Pública / Flutuante ..

Custeio dos Poderes
Encargos Gerais e

Manutenção do Poder Executivo
Restos a Pagar (Act's,
Merendeiras e Outros) ...

17.703.444.52 118.224.442,46

56.598.172,449.705.280,23
TOTAL ..............................•............. 186.034.443,75 1.474.524.046,63 ..

I.C.M.S
I.P.I

..

Lei Kandir
1:P.v.A. ..

FUNDEF , ..

45.838.964,82
2.748.230,31
2.406.398,28
5.448.003,27
13.340.536,96

Roberto Henrique Lichtenlelz
Gerente de Programação Financeira

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda

69.782.133,64

Agosto/99 Acumulado/99

PAGAMENTOS

1171101.964.153,65 801.719.825,49
69.902.912,81 545.956.479,72
32.061.240,84 255.763.345,77

FOLHA OE PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ATIVO

'

INATIVO.
FOLHA DE PESSOAL
- EMPRESAS DEFICITÁRIAS '''' .

EPAGRI. .. .

CIDASC . . .

SANTUR , ..

ICEPA ..

REPASSE AOS PODERES'''' ..

Ministério Público .

Folha de Pessoal
Regularização de imposto de Renda ..

Regularização do IPESC ..

Outros .

Tribunal de Justiça .

Folha de PeSsoal Líquida ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC .

Outros ..

Tribunal de Contas .

Folha de Pessoal.

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC ..

Outros ..

Assembléia Legislativa .

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPESC
Outros -

..

UDESC ..

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda ..

Regularização do IPEse , .

Outros .

RESTOS A PAGAR·I2DI .

REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENT.-
PODER EXECUTIVO lEGE ErGE 121) 17 .703.444,52
DiVIDA FLUTUANTE'2Z!... 1.391.873,58
DivIDAPÚBLlCAI2J)

.

18.924.979,14
Dívida Interna 11.272.705,93
Dívida Externa 7.652.273,21

10.705.004,36
6.899.372,56
3.335.157,96
.156.853,43
313.620,41

25.639.708,27
3.986.573,46
2.987.289,45
624.844,20
201.729,26
172.710,55

9.951.744,63
7.205.014,30
815.762,75
635.981,88

1.294.985,70
2.273.285,51
1.446.856,68
153.844,98
119.440,53
553.)43,32

6.425.940,33
3.805.278.63
538.363,73
287.576,60

1.794.721 ,37
3.002.164,34
1.756.556,62
210.604,36
186.559,98
848.443,38

9.705.280,23

TOTAL 186.034.443,75
1.474.524.046,63

87.582.236,08
55.526.359,29
28.031.276,63
1.400.523,34
2.624.076,82

197.130.432,09
33.069.255,54
22 769.268,49
4.818.028,60
2.459.229,94
3.022.728,51

76.177.248,86
58.660.586,79
6.664.811,83
5.518.588,13
5.333.262,11

16.456.924,75
11.961.706,37
1.181.694,93
1.020.460,04
2.293.063,41

50.078.173,81
30.387.748,32
4.537.430,61
2.113.433,86

13.039.561,02
21.348.829,13
13.732.047,25
1.636.494,08
1.513.334,16
4.466.953,64

56.598.172,44

118.224.442,46
6,514.489,71

206.754.448,36
162.561.182,64
44.193.265,72

Saldo de Aplicação Financeira 3.505.047,69 3.505.047,69
Prnvísãn do Décimo Terceiro 8.736.837,30 8.736.837,30
Saldo em C/C 146.081,87 146.081,87

Alcioneu Otilio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Acioli Vieira Filho
Diretor de Contabilidade Geral

RECEITAS
1. ICMS - Imposto sobre Cirçulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota

municipal de 25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF.
2. IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, deduzida a cota

municipal de 50%. ,

3. ITCMD -Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e Doações.
4. TAXAS - Valor arrecadado em decorrência de Atos da·Administração em Geral.
5. OUTROS - Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis,

Adicional de Imposto de Renda, Receitas Extra-Orçamentánas, Restituições, Convênio
com a Agência Nacional de Petróleo etc.).

6. FUNOEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e

Valorização do Magistério - Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Funda
mental pelo Governo do Estado.

7. DEPOSITOS JUDICIAIS -ICMS - Levantamento de valores depositados judicialmente
em conta poupança por contribuintes diversos. .

8. FADESC/BADESC - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa
Catarina. Refere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados
pelo FADESC, na sua forma atual ou como FUNDESC ou PROCAPE a empresas
catarinenses.

_
.

9. !lENTABILIDADE DE APLlCAÇAO FINANCEIRA - Resultado de aplicação financeira no
mês.

10. F.P.E. - Fundo de Participação dos Estados - Deduzida a cota mensal de 15% ao

FUNDEF e 1% ao PASEP..

11.I.P.1. - Imposto sobre Produtos Industrializados - Deduzida a cota municipal de
25%.das Prefeituras e 15% ao FUNDEF.

12. SALARIO EDUCAÇAO - Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com
aplicação dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.

13. LEI KANDIR - A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou
as exportações, os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de
empresas da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e

intermunicipal e de comunicação (ICMS) - Deduzido 15% do FUNDEF.
14.IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor retido na folha de pagamento de

pessoal dE Administr_ação Direta, Indireta e Poderes.
15. OPERAÇOES DE CREDITO - Financiamento de contratos de Operações de crédito

internas e externas.
16.IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Valor relativo a

regularização dos Poderes perante alPESC.
DESPESAS

17. FOLHA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Valor da folha líquida mais encargos de
Pessoal Ativo e Inativo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional,
Pensões Especiais e Serventuários da Justiça inativos.

18. FOLHA DE PESSOAL - I;MPRESAS DEFICITARIAS - Valor líquido mais encargos.
19. REPASSE AOS POOERES . Valor Repassado aos Poderes - Montante destinado a

pessoal e outros.
20. RESTOS A PAGAR - Valores pagos relativos a dívidas efetuadas em exercícios

anteriores a 1999. Folha de Outubro!98 Ativos R$ 1.930.584,07, Outubro!98
Inativos R$ 831.231,77, Novembro!98 Ativos R$ 3.143.615,51, Novembro!98
Inativos R$1.030.961,38.

21. REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES - PODER EXECUTIVO/ENCARGOS GERillS DO
ESTAOO E TGE - Valores repassados para manutenção / investimentos de Orgãos
e �ntidades do Poder Executivo e outros repasses.

22. O!VIDA F�UTUANTE - Valor referente a pagamento de dívida de curto prazo.
2'3. DIVIDA PUBLICA - O montante da Dívida Pública vencível em Agosto de 1999 era de

R$18.924.979,14. O Estadodispendeu R$18.924.979,14
Observação: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESe, não sendo
detalhado neste balancete.

_______________Ag�o_st_o/_9_9__ A_c_um_ulado/99
Saldo inicial 379.605,02 809.931,35
Saldo de Provisão do 13ºSalário : 15.159.707,18
Saldo Inicial de Aplicação Financeira .

RECEBIMENTOS

RECEITAS PRÓPRIAS .......................... 144.728.026,38
1.176.889.480,08

I.C.M.S.ll) .. 116.947.455,16 920.477.039,11
I. P.vA 121

... 5.448.003,27 40.528.445,10
ITC.M.D.I" .. 642.697,80 4.853.469,34
TAXAS 1"

.. 257.358,66 2.972.193,47
OUTROSI5) 483.394,16 5.977.451,93
FUNDEFI61 ... 20.783.437,61 187.268.167,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS -ICMS 11)

.. 1.304.782,46
FADESC / BADESC 18) 12.270.135,46
Rentabilidade de Aplicação Financeira 1'1

.. 165.679,72 1.237.79'5,75
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA .............. 36.343.812,15 289.481.431,72

F.P.E.IIOI .... 10.165.066,09 86.930.947,07
I.P.!.I11) ... 8.244.690,93 61.387.356,12
Salário Ed ucação 1121

..... 1.684.279,36 29.758.467,61
Lei Kandir - Desoneração do I.C.M.S. 113)

.. 7.219.194,85 57.521.058,01
Imposto de Renda 114)

.... 9,030.580,92 53.883.602,91
RECEITAS VINCULADAS ....................... 1.811.259,88 19.731.170,34

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 115)
.. 379.971,63 7.106.124,22

IPESCI") .. 1.431.288,25
.

12.625.046,12
TOTAL ........................................... 182.883.098,41

Valor do Mes Acumulado

OEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL

TOTAL : .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CCO aguarda 12mil pessoas no
cerimonialdosJoguinhosAbertos
Encenação
será sexta-feira,
no Estádio
João Marcatto

Jaraguá do Sul - Doze mil

pessoas deverão assistir o ceri
monial de abertura dos 12'" Jo

guinhos Abertos de Santa Catari
na, que acontece nesta sexta-fei
ra, a partir das 19h45, no Estádio
João Marcatto. Essa é a previsão
do presidente da CCO (Comissão
Central Organizadora), Murillo
Barreto de Azevedo. Unia equipe
de 250 crianças encenam o Des

cobrimento do Brasil, tema da

competição, utilizando sucatae

materiais reciclados. Sábado,
iniciam os jogos, que prosse
guem até o dia 2 de outubro. O
cerimonial terá I h45 de duração
e o acesso às arquibancadas do

estádio é gratuito. Delegações de
68 municípios compõem o desfi Ie
oficial. Os atletas Geovane Ros
lindo Kuhn e Karoline Schmitz,
da Fundação Municipal de

Esportes, conduzem a tocha até
a pira olímpica.

Coordenada por Alcioni Ma
cedo Canuto, do Museu Munici
pal Emílio da Silva, a produção
do cerimonial é fruto de quatro
meses de pesquisas. O cerimonial

Cidade é campeã
doRegionalNorte

Jaraguá do Sul- O último dia
do Regional Norte foi favorável

para Jaraguá do Sul. O Município
confirmou três troféus de primeiro
lugar, no Futsal, Vôlei e Xadrez,
ambos masculino, e garantiu o

título da fase classificatória dos
39<1> Jogos Abertos de Santa

.

Catarina, somando 97 pontos.
O time de Futsal goleou

Joinville na final por 9 a 1. A

surpresa foi a conquista da
medalha de ouro de Guaramitim
no Vôlei de Duplas masculino.

Os municípios campeões das
modalidades do Regional dispu
tam a fase estadual, que será rea
lizada entre os dias 28 de outubro
a 6 de novembro, em Chapecó.
Jaraguá do Sul disputa ainda os

Jasc no Ciclismo, Judô, Natação
e Tiro, todos no masculino,
Xadrez feminino, Bolão 16, femi
nino e masculino, e Atletismo,
masculino e feminino.

Edson JunkeslCP

Tradição: curumins e o presidente da Fesporte, Pedro Bastos

mostrará uma versão fictícia dos

desbravadores, através de coreo

grafias e clássicos da Música

Popular Brasileira. Todas as pe
ças, armas e instrumentos que
serão uti lizados na encenação fo
ram confeccionados detalhada

mente pör artesãos, seguindo a

fidelidade ao estilo do século 16.
Se chover, o cerimonial será
transferido para o Ginásio Arthur

Müller, no mesmo horário.
A Prefeitura investiu R$ 40

mil na realização do cerimonial de
abertura e outros R$ 180 mil para
a organização dos Joguinhos
Abertos. O Estado repassou ruais
R$ 55 mil. "Melhoramos os lo

cais dos jogos", fri·sou Murillo

Barreto de Azevedo. Uma das no
vidades neste Joguinhos Abertos
é a promoção da cartela premiada.
Para incentivar a presença do

público em todas as modalidades,
os organizadores lançaram um

quebra-cabeça de quatro peças.
Pelo regulamento, a pessoa

tem quepreencher a cartela, bus
cando as peças nos ginásios e

clubes onde estão sendo rea

lizados os jogos. Depois de total
mente preenchida, é preciso
destacar a cartela, escrever os

dados pessoais e deposi tar nas

urnas espalhadas pela cidade.

Serão sorteados. uma TV em co

res, um videocassete e duas bici
cletas.

Técnico e dois jogadores
são dispensados do JFC

Jaraguá do Sul - A diretoria
do Jaraguá Futebol Clube dis

pensou segunda-feira, um dia

após a desclassificação do time
do quadrangular do turno do

Campeonato Catarinense da

Segunda Divisão, o técnico Nel
son Mourão. O goleiro reserva

Dida e o atacante Márcio Capi
xaba foram devolvidos ao Nova

Iguaçu, do Rio de Janeiro. "A
deficiência da equipe estava no

plana tático", acrescentou o

di retor-executi vo do Jaragu á,
José Roberto do Carmo.

Ontem, a diretoria do clube

apresentou o ex-jogador do

Coritiba Eraldo Gonçalves, 40
anos, como o novo treinador do

Jaraguá. Eraldo estava no União,
de Rondonópolis, Mato Grosso.

Já treinou o Sinop, time de maior

tradição do Estado, e foi técnico
do Ubiratan na Copa do Brasil

deste ano, quando enfrentou o

Corinthians em dois jogos. Tam
bém foi anunciada a contratação
do goleiro Tininho, que partici
pou da campanha do Malutron no

Campeonato Paranaense de 1999.
Eraldo já comandou o primei

ro coletivo do Jaraguá, na tarde
de ontem. "Amanhã (hoje) vamos
saber se há necessidade de

contratações ou mais dispensas.
Vai depender do técnico", ressal
tou Carmo.

DEVOLUÇÃO - Outra novi
dade no João Marcatto foi a

reapresentação do zagueiro
Zerbin. O jogadorestava em teste

no Santos. Apesar de aprovado,
a diretoria santista decidiu
devolvê-lo devido a falta de re

cursos para acertar sua trans

ferência. "Seráaproveitado aqui",
disse o diretor-executivo do clu
be.

SONHAR É VIVER (PARTE I)
Os sonhos são a forma mais antiga e respeitada da

humanidade entrar em contato com o seu inconsciente. Eles
orientaram mestres, revelaram profetas e guiaram reis. Eles
conversam conosco todas as noites por quatro ou cinco
vezes. Contam-nos segredos sobre nós, sobre nossos

conflitos, famílias, até a comunidade em que vivemos. São
sábios e silenciosos mestres. Sempre revelam a verdade, seja
ela agradável; dolorosa ou assustadora. São imparciais e nos

falam numa linguagem sempre apropriada à nossa

compreensão.

Decifrar a nós mesmos

Interpretar os sonhos é decifrar a nós mesmos. A linguagem
do sonho, às vezes mais ou menos simbólica, é tão

fantasticamente sábia que os símbolos que aparecem são

cuidadosamente selecionados de nosso repertório mais

. profundo. Quando não entendemos qual o significado de um

simbolismo, basta procurar as associações com os

sentimentos ou a que outras coisas o ligamos, estabelecendo
assim uma ponte entre os dois mundos, como numa linguagem

digital e analógica. Assim que começamos a decifrar os

primeiros sinais, vamos aprendendo o processo, por mais

estranho e bizarro que possam parecer as mensagens - não

se esqueça que estamos em contato com um outro mundo,
onde a lógica é a das emoções. E elas não são lógicas !

Símbolos e a metalinguagem
Metalinguagem é o que está além da linguagem.

Civilizações antigas usavam e abusavam dessa forma de

comunicação, os ideogramas chineses, árabes, hebraicos,
maias, etc., mostram como alguns sinais podem ter uma

representação ampla e variada. Assim são os símbolos,
uma forma geométrica, uma cor, pode ter um impacto
diferente conforme sua utilização. E a natureza é sábia,

observe a coloração dos insetos e dos animais e o que eles

inspiram com isso no próprio reino animal. É uma linguagem,
de alerta, de ferocidade, de atração, que não precisa de

tradução. Ao ver alguns destes símbolos também temos

reações curiosas, mesmo sem ter uma história anterior de

contato com o animal. Assim também são os símbolos que

povoam o inconsciente coletivo, os que estão em cavernas

pré-históricas, nas garatujas das crianças que desenham,

enfim, há um simbolismo que não precisa ser aprendido,
homens e animais o conhecem instintivamente e o respeitam,
mesmo que não encontrem palavras para defini-lo. Assim

também é no mundo dos sonhos.

LEONARDO ROMÃO JR
Psicólogo Clínico - CRP-12/0027

Errata: o texto publicado no dia 15/9/99, intitulado

"Vocacional", foi escrito pelo psicólogo Leonardo Romão Jr.
- CRP-12/0027.
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PETERSON lzidono

Voando baixo

Piloto Eduardo Valle não deu chances para os adversários na 8" etapa
do Campeonato Catarinense de Automobilisrno, realizada domingo,
em Balneário Camboriú. Venceu de ponta a ponta, fez o melhor

tempo entre todas as categorias, e agora já é o segundo colocado na

classificação geral na Marcas N (Novatos), com 53 pontos. Douglas
Bago manteve a liderança, mesmo chegando em segundo lugar na
prova. Para Bogo, basta apenas mais urna vitória nas duas últimas

corridas da temporada para assegurar o título de 1999.

Caminho ...
Se a diretoria do Jaraguá não

ajeitar a casa, diga-se,
contratar, pelo menos dois

jogadores mais experientes,
deixando de lado esse papo
furado de fazer time 'jovem',
vai servir de trampolim
para a classificação dos
outros timeso Está fora do

quadrangular do turno e corre o

risco de repetir o mesmo fiasco
no returno. Sem contar o

Timbó, que
tem a base do Mirasol (SP),
Próspera e Itajaí, o restante

das equipes da Segundona
catarinense estão niveladas por
baixo, bem lá embaixo.

...das pedras
Sem vender placas

publicitárias, com pouca renda
e sern o apoio das empresas

locais, José Roberto do Carmo,
diretor do Jaraguá FC, deve se

perguntar: contratar com que
dinheiro? Ora, Altair, Alciney e

GeIson, que passaram pelo'
Avaí, Criciúma, JoinvilJe e

Grêmio, estão no Itajaí por
pouco. Estavam parados.

Como eles, dezenas de outros

jogadores experientes esperam
novas oportunidades. Basta
dispensar uns seis jogadores

. medíocres do atual elenco e

trazer dois regulares, por preço
de meia dúzia. É lucro certo.

Futsal Infantil

Equipe Infantil da ADJlUrbanitoslFME levou um susto no início
do quadrangular da 3a fase do Campeonato Catarinense categoria
Infantil, disputado em Chapecó. Na estréia, o time do técnico
Augustinho Ferrari perdeu para a Elase, de Florianópolis, por 4 a

2, Depois, foram duas vitórias sobre times chapecoenses: AABB/
Rotesma (I a O) e CRC (2 aI).

Fera solta
De visual novo nos treinos,
aderindo à cabeleira, o ex
campeão dos pesos pesados
Mike Tayson �oltará aos

ringues pela terceira vez. O

polêmico lutador, que já
cumpri u pena numa

penitenciária americana por
estupro, lutará contra um

desconhecido no GMG Hotel,
ein Las Vegas.

Divisão Especial
COmeça nesta sexta-feira,

em Seara, o maior desafio da

FME/Breithaupt no
Campeonato Catarinense
Di visão Especial. As 17

vitórias obtidas na primeira
fase servem, a partir de agora,

só para definir o mando de

quadra. Perder nos playoffs
poderá significar uma

desclassificação prematura.

Rápidas __

* Prefeito Irineu Pasold viajou ontem para Brasília. N� roteiro, visita
ao ministro Rafael Greca, de Esporte e Turismo, Entrega projeto
para a construção do Ginásio Municipal, no Bairro São Luiz.
* Rádio Jaraguá transmite, nesta sexta-feira, Seara/Águia
Seguros e FMElBreithaupt, a partir das 20h30.

Breithaupt e Seara começam
a luta nos playoffs do Futsal
Primeiro jogo
será nesta
sexta-feira,
no Oeste

Jaraguá do Sul - Após 35

dias sem disputar uma partida pe
lo Campeonato Catarinense de

Futsal Divisão Especial, a FME/
Breithaupt prepara-se para a bata
lha dos playoffs. Nesta sexta-fei
ra, o time jaraguaense enfrenta a

Seara/Águia Seguros, em Seara,
Dia 2 de outubro acontece a par
tida de volta, no Ginásio Arthur
Müller. Serão dois jogos entre as

duas equipes, em urna melhor de

quatro pontos - uma vitória e um

empate garantem a vaga para a

próxima fase. Com a melhor cam

panha no Estadual, a FME/Brei

thaupt tem a vantagem de jogarpor
três resultados iguais e decidir a

classificação em Jaraguá do Sul.

.
Caso haja dois empates, há ne

cessidade de um terceiro jogo,
marcado para o dia 9 de outubro,
também em Jaraguá do Sul.

.

O técnico Manoel Dalpas
quaIe, que comandou o time na

conquista do Regional Norte e

assegurou a vaga da cidade nos:

Jogos Abertos de Santa Catarina

durante a paralisação do Estadual,
tem apenas urna dúvida na equipe
para o jogo de sexta-feira, Patrick
e Marcel disputam a posição na

ala esquerda. "Defino amanhã

(hoje) demanhã no coletivo", sin
tetizou. A delegação da FME/

Breithaupt viaja amanhã à tarde

para Seara.

O pivô Altair aproveitou a

competição paralela e recuperou
se totalmerite da contusão no

tornozelo esquerdo. O jogador es
tá confirmado pejo treinador no
time. Paulinho, Xande e Ciço
devem compor a equipe titular.
"Não vamos alterar o esquema
tático peja vantagem do re

gulamento", observou Dalpas
quaIe. A FME/Breithaupt foi a

primeira colocada na fase de

classificação, com 55 pontos em

223 jogos (17 vitórias, quatro em
pates e uma derrota). "A partir
de agora não existe favoritismo.
Todos os oito times que entraram

no playoff têm condições de levar
o .título", ressaltou, o técnico.

Jaraguáperde e está fora do quadrangular
Jaraguá do Sul - O Jaraguá

FC não soube aproveitar o fator

campo, perdeu no Estádio João

Marcatto para o Itajaí por 2 a 1 e

está fora do quadrangular final do
turno do Campeonato Catarinense
da Segunda Divisão. Timbó,
Próspera eMarcílioDias assegu
raram, narodada de fim de sema

na, vaga para o cruzamento que
define o primeiro time classifica
do para o quadrangular final do
Estadual. O campeão desta fase,
o campeão do returno e as duas

equipes mais bem colocados dis

putam a fase final.
O Jaraguá foi dominado pelo

Itajaí desde o início da partida.
Com jogadores experientes, corno
é o caso dos meias Alciney (ex
Joinville) e Geison (ex-Criciúma
e Grêmio), além do zagueiro Al
tair, campeão pelo Avaí ano pas
sado, o time itajaiense marcou o

primeiro gol aos 33 minutos, após
falha da zaga do Jaraguá. Jackson
dividiu com o goleiro Fábio e

tocou a bolápara as redes.
Na segunda etapa, a equipe ja-

Superioridade: Jackson (E) marcou o primeiro gol do Itajaí

raguaense ganhou maior movi

mentação com as entradas de
Alexandre e Fábio Braun, O mes

mo Fábio Braun empatou o jogo
aos 30 minutos, depois de ca

becear uma bola cruzada pela
direita. O Itajaí voltou a criar mais

oportunidades de gol e definiu o

jogo aos 42, através de Jorge
Luiz, que chutou da entrada da

área. Mesmo com a vitória, o

Itajaí não tem chances de chegar
à final do quadrangular do turno.

A quarta vaga será decidida
na última rodada, entre Blume
nauense e Joaçaba. Para o Blu

menauense, que joga contra o

Itajaí, no Estádio Dr. Hercílio

Luz, em Itajaí, basta o empate,
enquanto o Joaçaba precisa
derrotar o Próspera, no Oeste ca

tarinense ..

Rua São Bento do Sul, 55
Bairro Jaraguá esquerdo

89253-250 • Jaraguá do Sul· sc
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Demicar, há oito anos cuidando
com carinho do seu carro

Um minucioso "check-up' é
realizado no seu veículo. A qua
lidade dos serviços e a garantia
completam o atendimento es

pecial da nossa equipe.
Nada escapa aos olhos sern-

pre atentos -e cuidadosos de

nossos funcionários.
Venha fazer um orçamento

sem compromisso e confira que
vale a pena deixar seu carro aos

cu idados ela Dernicar

A Demicar é uma oficina

especializada em latoaria e

pintura de veículos nacionais e

importados de todas as marcas.

Equipada com o que existe
de mais moderno no setor e

contando com profissionais trei
nados e especializados, a De
m icar I idera o mercado no que
sito qualidade dos serviços, o que
lhe rendeu o título, por seis anos
consecutivos, como' a melhor

oficina doMunicípio, escolhida
em pesquisa realizada pelo
Instituto Master.

<;

A Dernicar � credenciada

por diversas companhias de se

guros, mas atende clientes de
todas as seguradoras e também

particular. \

A rapidez, a qualidade dos

serviços e o melhor preço são

marcas registradas da Dernicar.
Venha conferir!

Nas oficinas da Dernicar,
com cerca de mil metros qua
drados, profissionais altamente
especializados asseguram a

qualidade dos serviços. O,aten-

dimento personalizado com

pleta os cuidados.
Por ser especialista, a Derni

car garante os serviços de latoa
ria e pintura e a sua satisfação.

Você é sempre um cliente
exclusivo Demicar. 'Nossos

profissionais estão preparados
para atendê-lo como um cliente

especial.
Faça-nos uma visita e con

fira o atendimento personali
zado que só a Dernicar tem.

Antes do seu carro ir para a

oficina, nossos profissionais o

orientam sobre os serviços a se

rem executados.
A Demicar possui ainda

uma sala exclusiva para atendi-

DALATA
ta Pára-Brisas

cI_J_a_r_a_g_U_á_ NOVOS E USADOS

'. AS E ACESSÓ,RIOS
COMERCIO DE:CPuE�oS EM GERAL

PARAVEI
Fone: (OXX47) 372-1652
Fone/Fax: (OXX47) 371-5426 .

Rua Seme Mattar, nº 12 (Fundos das Escolas Sid)

Fone: (Oxx47) 371-5547

Rua 1oinville,2429 (após aARWEG)
Fax: (Qxx47) 371-7659

Jaraguá cio Sul- Santa Catarina
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Não precisa ser

autorizada,

tem que ser

especlollzodo

Desde agosto, a Dcmicar está

produzindo sua própria tinta au

tornotiva. A iniciativa é fruto cla

parceria entre a Demicar e a

Renner Dupont.
Com a instalação da maquina

cujo processo é totalmente

computadorizado, a Dernicar

garante exatamente a textura e a

tonalidade da pintura com a

original.
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