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Jaraguaenses
integram o Fórum
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AOS LEITORES
Comunicamos que no

período de 23 de dezembro
a lOde janeiro estaremos

em recesso, para instalação
e manutenção de máquinas.
Outrossim, desejamos um
Feliz Natal e um 2000

repleto de paz e realizações.
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Aristides Gonçalves é exonerado da

admínistração doHospital São José

A Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul aprovou o projeto que altera as

tarifas de cobrança do ISS. O projeto
define tarifa entre 0,5% a 10%.

O vereador Carione Pavanello (PFL)'
disse que, apesar do projeto apresentar(
avanços, "ainda não é o ideal". Na opi
nião dele, a tarifa continua incidindo

sobre os micros e pequenos empreen
dimentos.

Página 3 Natal: a simplicidade do ato simboliza a grandiosidade da vinda de Jesus à Terra
\

A direção da Sociedade Divina

Providência decidiu exonerar o

diretor-administrativo do Hospital
São José, de Jaraguá do Sul, Aristides

Gonçalves. A decisão foi tomada na

tarde de quinta-feira passada, quando
foi anunciada a "remodelação da

administração dos hospitais dirigidos
pela Sociedade Divina Providência".

Para o cargo de Gonçalves, foi no
meada a irmã Jacira Maria dos Santos.

Após o anúncio da exoneração de

Gonçalves, o Conselho de Adminis

tração, presidido pelo advogado Ho

mero Flesch, colocou os cargos à

disposição da diretoria.
I

A Prefeitura do Município e a Acijs
(Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) desenvolvem projeto
para criar uma fundação gestora de

saúde pública. O objetivo é "desafogar
os dois hospitais da cidade do coma

financeiro". Página 27

Governo altera as

alíquotas do ISS

Edson Junkes/Cf'

Natal é umajornada do coração trazendopaz e

felicidade a todos.Que Deus estf!ja com você e lhe abençoe
nestes dias deNatal e durante todo oAnoNovo.

Amor! A[egria! Prosperiôaôe. Que tuôo isto faça
parte Ôe sua viôa neste Nata[ e Ano Novo que

agora começa. Boas-Festas!

(:êNAI�i
arquitetura
design

São os votos da

Duas Rodas
Assoc. Recreativa
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Natal, a festa
Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguä do Sul

A cidade toda está elegante e

festivamente ornamentada para
uma grande festa. Grande sobre.
vários aspectos: econômico, já
que a festa realizada em nossa re
gião é a que mais dinheiro mo

vimenta; social, pois as pessoas
.chegam próximas uma das ou

tras, há as festas de confrater

nização, de encerramento, de ami
go secreto nos mais diversos e

diferentes setores da sociedade;
e há ainda o aspecto religioso. O
próprio clima de Natal, com pre
sentes e festas, faz as pessoas sen

tirem-semais elevadas. É no enlevo
ou na dor que nos aproximamos
mais de Deus. E aqui estão motivo
mais forte por que gostaríamos de
estar na igreja no Natal.

NataI é uma das festas ou fes
tividades da cristandade, da Igre
ja. Embora não tenhamos certeza
da data, se de f�to é o dia 25 de
dezembro o dia do nascimento de

Jesus, já que o calendário veio
muito tempo depois. A data não

importa, mas o fato, e o fato é que
Deus, em sua majestade divina,
vem ser gente como a gente. Sinal
de humildade? Pode ser, mas a es

sência, o motivo maior é outro, é
o AMOR. É Deus nos querer bem.

Deus não ficou indiferente em

relação àquele que é o centro e

coroa da criação, a pessoa. E as

sim, na continuidade do gesto
criador, Ele numa determinada

época e lugar e por um determin
ado período de tempo torna-se

pessoa, sem deixar de ser divino
e soberano. Transforma-se em

pessoa já desde sua infância até
a idade adulta para falar e mostrar
e para ensinar as pessoas como

viver e conviver. Pois todos nós
temos que conviver com pes
soas, e as pessoas são diferentes
umas das outras, não só na apa
rência, mas em essência. Viver
uma vida eterna aqui na perspec
tiva da eternidade, da transcedên
cia não na perspectiva da morte,
mas da vida eterna. Como, onde .

e quando dessa vida eterna dão
detalhes relativamente insignifi
cantes. A Bíblia, o livro inspira
dor e orientador dos cristãos, fala
muito da vida eterna em linguagem
figurada. Descobrir o melhor pro
pósito de Deus, descobrir que
Deus nos ama e quer o melhor

para nós, é descobrir a essência
do Natal. As outras coisas são

apenas a exteriorização da nossa

alegria. Natal, Emanuel, Deus está<'

conosco. Ele me aceita e me

acolhe.
Feliz Natal, recheado de amor

e alegria.

Mais um Natal
IgrejaMatriz São Sebastião

Mais um Natal que chega e vem carregado de inquieta esperança,
fazendo novamente ecoar nos corações uma grande revelação: "Eu
vim para que todas as pessoas tenham vida e vivam em abundância"

(Jo 10,10).
Mais um Natal que chega convidando-nos a abrir o coração para

contemplarmos novamente o mistério da vida que renasce, para
transformar este mundo tão carente e sofrido.

Mais um Natal nos convida a abrirmos o coração num gesto de

solidariedade, que ele chegue às praças e vilas, aos lugares distantes
e às periferias das 'nossas cidades para ser de verdade e não só agora,
um Natal que aconteça todos os dias.

Mais um Natal que chega neste fim de milênio, de um planeta
globalizado, para fazer ecoar no meio dos embates da luta o grito de

milhões de vozes num só poema, a prece da esperança que não cansa.

Que esse grito de resistência, de luta, de coragem de milhões de

irmãs e irmãos sofredores ecoe em uníssono a prece que anuncia.

"Vem, senhor Jesus".
Vem, senhor Jesus! Vem mais uma vez fazer história conosco,

para abrirmos o coração e unir as forças.
Vem, senhor Jesus, para que juntos, crianças, jovens, anciãos,

homens e mulheres, nos demos as mãos entoando a canção da

solidariedade.
Vem, senhór Jesus! Ajuda-nos a saber que sempre temos ao nosso

lado um próximo que nos espera. Acorda as nossas energias, redobra
as nossas certezas para que esse novo tempo de graça se irradie,
convidando todos para um renovado feliz Natal!

Que a Santíssima Trindade ilumine o novo milênio e que o espírito
de Natal seja momento de graça em sua vida.

Amanhã é Natal

Os dias se sucedem tão rápi-
dos que nem nos damos conta .

e amanhã, já é Natal outra vez .

Você certamente teve pro
blemas, trabalhou, sofreu, sor
riu ... como todo mundo. Foram
tantos os obstáculos ... mas as

forças foram ainda maiores, que
permitiram superá-los. Os de
sentendimentos familiares não

foram poucos ... mas a fraterni
dade logrou êxito: um filho que
rido talvez tenha adentrado pe
los escuros caminhos das dro

gas, mas a coragem foi tanta que
.deu suporte nos momentos

amargos.
O lar, tão tranqüilo outrora,

esteve ameaçado por terríveis

tempestades ... quase sucum

biu ... mas os laços fortes do amor
o sustentaram;

A separação promovida pela
morte dilacerou as fibras mais
sutis da alma ... mas a fé em Deus
e a certeza da imortalidade con

seguiram cicatrizá-las;
A enfermidade cruel nos vi

sitou ou visitou os entes queridos,
mas a confiança e a dedicação
conseguiram afastá-la. Enfim,
foram tantas dores, tantos mo

mentos amargos ... mas também

Centro EspíritaDivino Mestre

tantas alegrias, tantas vitórias ...
Amanhã é Natal, e Natal é

tempo de fraternidade, perdão,
solidariedade.

E porque amanhã é Natal,
reunamo-nos todos os que lutam,
na alegria e na dor, e que, apesar
de tudo, permanecemos unidos:
olhemos para a mãezinha a quem
chamamos o ano inteiro para pe
dir roupa limpa, comida e diga
mos: mãe, o que seria da minha
vida sem você? Eu a amo mãe

zinha querida.
Ao pai, a quem só nos dirigi

mos para pedir dinheiro, carro
emprestado, cartão de crédito, e
falemos com carinho: olá, paizão!
Apesar de não ter o costume de
dizer eu o amo! Tenho certeza

de que minha vida não teria sen

tido sem você.

Acerquemo-nos daquele filho
drogado, infeliz, rebelde, e fale
mos com ternura: filho, você é a

estrela da minha estrada! Sem
você a vida não teria sentido ...

E porque amanhã é Natal...

busquemos a serviçal doméstica,
que chega ao nosso lar muitas
vezes antes do sol nascer e só
vai embora depois que o último
filho chega do colégio, e digamos:

minha amiga, precisamos uns

dos outros, que bom poder con
tar com você por mais um ano!

E porque amanhã é NataL.
olhemos para o nosso patrão e

falemos o quanto ele tem sido im

portante em nossa vida, pois nos

ajuda a ganhar o pão de cada dia.

Busquemos um lar pobre, on
de a fome insiste em se fazer pre
sente, e a expulsemos, ainda que
por um dia ... Levemos uma ali

mentação saborosa, temperada
com o nosso mais puro afeto e

permaneçamos por algum tempo
junto aos habitantes, irmãos
financeiramente mais carentes

que nós.
E porque amanhã é Natal

lembremo-nos do aniversariante
mais ilustre de que a Terra teve

notícias ... Arrebentemos os laços
.de discórdia que por ventura haja
entre os familiares e amigos e

abracemo-nos com ternura.

E porque amanhã é Natal. ..
mostremos ao aniversarianteque
sua vinda à Terra não foi em

vão ... Roguemos que nos perdoe
por tê-lo crucificado ... e deixe
mos que ele nos abrace' e noS

aconchegue junto ao seu coração
magnânimo.

A rtigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conti'

!10 máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texlO

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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+- "Enquanto 'posso fazer algo pelo
próximo, vou fazer este ano. As crianças
ganharam um presente."
"O investimento foi menor do que o

custo de uma vida." (Waridér Weege
referindo-se à UTI Infantil que consttuiu no

Hospital e Maternidade Jaraguá)

"É uma aberração." (Deputado estadual
Ivo Konell - PMDB - sobre a ação

movida pelaOAB - Ordem dos Advogados doBrasil- que acabou
impedindo sua inscrição ao Tribunal de Contas do Estado)

"Sou candidato a prefeito. Inclusive as negociações com outras

legendas já estão bastante adiantadas." (Ex-prefeito de Schroeder
Hilmar Hertel - PFL - reforçando a disposição em disputar a

,
indicação para ser o candidato do partido nas eleições do ano que
vem)

o Jornal CORREIODO POVO agradece e retribui as votos de
feliz Natal e próspero ano novo da Rádio Jaraguó, Metalúrgica
ErwinoMenegotti, deputado estadual WilsonWon-Dali, ABRH

Regional de Jaraguó do Su.I, Proma Construções e

Planejamento, Imporgraf Comercial e Importadora, vereadora
Lorita Zanotti Karsten, Decorpel Papéis, Secretaria de Educação
dc Jaraguá do Sul, Hospital Sagrado Coração de Jesus de

Massaranduba, Centro de Atividades do Trabalhador do Sesi

deJaraguá do Sul, Quimagraf Indústria e Comércio dc Material

Gráfica, Diretório Central dos Estudantes da Ferj, Apae oe

Jaraguá do Sul, PreFeitura e Câmara de Schroeder, Apae de
Guaramirim, Itaivan Representações Imobiliárias, Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Schroeder. deputado Hugo
ßichl. Legião da Boa Vontade, Vicente Donini, Petit Editora,
Wisdom, deputadoMilton Sander, Colégio Divina Providência,

Unipraias Camboriú, Colégio Holanda Marcellino Gonçalves,
Puro Fio Indústria do Vestuário, Pró Imagem, Briword, Indumak,
Ação Social de Jaraguá do Sul, 3° Companhia dc Polícia Militar,
VC&ZMarketing & Propaganda, Campos, Mattos, Mal,Jer &
ßianchi Advogados Associados, Premier Imóveis, Zanatto &

Schupp, Fernando Moraes Rêgo, Salon Carlos Schrauth e

equipe, MüllerMartini, 1-;0 Unidade Regional de Saúde e Duas
Rodas Industrial

rn Tabelionato
J\��
T de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel .

• 373-0404

Recanto

Roda

D'Água

Piscinas

i NClCLLrClis

Guarnni-Açürrifa Rohweder à 12 Km do
Centro - Massaranduba - SC
Fone (Oxx47) 379-1871

Câmara aprova projeto que
altera as alíquotas do ISS

Carione Pavanello
disse que tarifa

penaliza as

microempresas
Jaraguá do Sul- A Câmara

de Vereadores aprovou, por una

nimidade, em sessões extraor

dinárias realizadas na manhã de

terça-feira passada e ontem, o

projeto governamental que altera
as alíquotas do ISS (Imposto So
bre Serviço), previ sto pelo Artigo
129 da Lei Complementar 01, de
18 de novembro de 1993. De

acordo com o projeto, os planos
de saúde terão a menor tarifa -

0,5% -, enquanto que bilhares,
boliches, corridas de animais e

outros jogos, exposições com

cobrança de ingresso e jogos
eletrônicos pagarão taxa mensal
de 10%.

Para cobranças e recebimen
tos por conta de terceiros, pro
testos de títulos, sustação de

protestos, devolução de títulos,
instituições financeiras e serviços
bancários; a-alíquota é de 7% ao

mês. As empresas que prestam
serviço de varrição, coleta,
remoção e destinação do lixo

pagarão taxa de 5% ouurnaUPM

(Unidade Padrão do Município),
R$ 48,85, fixa anual. Análises,
exames, pesquisa e informações,
coletas, processamento de dados,
contabilidade, auditoria, congêne
res, assessoria e consultoria têm

alíquotas de 3%.
Para obras de construção ci vi I

L[BOGO�
Promoção de Natal;

compre e concorra a

vários prêmios; a cada

R$ 5,00 um cupom

Rua 11 de Novembro, 4826
Massaranduba

Fone (0**47) 379-1169

� DISQUE

("A7
..

' \ REMÉUIO
�l') 371-1188

��
..,.

Supermercado

tQ.
379-1003

II 379-1654
Av. SetedeSetembro, 1140-MassarardJta - SC

Av. Mal, Deodoro, 178 • Centro

Crítica: Pavanello disse que projeto ainda apresen�a distorções
e serviços dessa natureza, agen
ciamento, corretagem ou inter

mediação de câmbio de seguros,

planos de previdência privada, de
títu los (exceto i ns ti tuições
autorizadas pelo Banco Central),
de direito de propriedade indus

trial, artística ou literária, de
contratos de franquia e de

faturação (exceto as autorizadas

pelo Banco Central), de promoção
e execução de programa de

turismo, excursões e de bens,
móveis e imóveis, além de agen
tes da propriedade industrial e

artística ou literária, a tarifa será
de 2% mensal ou duas. UPMs
fixas anual- R$ 97,70. Ensino,
treinamento e instrução terão taxa
de 1%.

O vereador Carione Pavanello

(PFL), um dos incentivadores da

alteração na cobrança do ISS,
disse que, apesar do projeto atual

apresentar avanços, "ainda não é
o ideal". Na opinião dele, a tarifa
continua incidindo sobre os

micros e pequenos empreendi
mentos. "Se os bancos pagassem
devidamente o imposto, não

haveria a necessidade de taxar os

pequenos", declarou, estimando
em R$ 80 mil mensais o valor a

ser arrecadado pelo Município

LABOMASS
Laboratório de Análises Clinicas LIda.

:Dra" E!úmc Vieira é'nrdoso
Fann. Bioq. - CRF 1513

Sócia-Gerente

1" Al1"t> t>c b""" atcl1t>i""cl1t"

Horário de atendimento
De segunda Cl sexta-feira

das 717 às 1/1745
das /31730 às 171130

Posto ele coleto tcmJém ro Ho,", tal Sogroclc Ceração eleJescs

Rua 11 de Novembro, 29,65 . Massaranduba

Fone: (Oxx47) 379-1392

com as instituições financeiras.

DESAVENÇA-Nofinal do
ano passado, o então prefeito
Geraldo Werninghaus (PFL),
morto em fevereiro, enviou à Câ
mara projeto semelhante. A

diferença é que Werninghaus
propunha taxar as clínicas,
escritórios e consultórios, além
dos respectivos profissionais. A
proposta gerou polêmica e,

minutos antes da votação, o então
vereador Vicente Caropreso
(PSDB), hoje deputado federal,
apresentou emenda excluindo as

clínicas, escritórios e con

sultórios.
A medida gerou um princípio

de racha entre as legendas que
integram o governo municipal, o
que até hoje ainda não foi su

perado. O projeto aprovado este

ano taxa em 4%. Os médicos têm
'a opção de pagar seis UPMs (R$
293,10) por ano.

Na opinião de Pavanello, o

governo deveria aumentar a base
de arrecadação e diminuir a taxa.
"Infelizmente há muito jogo de
interesse por trás disso tudo",
disparou, afirmando que a

Câmara poderá apresentar
propostas para corrigir as

distorções.

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

GONÇALVES
-CONTABIliDADE
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T». 9refson e/chslaedl
Ouvidos - Noriz - Garganta
Cirurgia Estética da Face

Que o seu Natal seja construído pelos sonhos

que se tornarão realidade no Ano Novo.

Fo�e: (0**47) 372-0617 - Fax (0**47) 371-6800

qll' as alegrias do !'Iéltal sejam s���,;w?lturante o Ano NqvQ: Feliz Natal!f"i%;

* Pneumologia 1\* Medicina Interna
* Broncoscopia .( Proctoclin )

Doençasdointestinogrosso,retoeânus Dr. Cláudio Luiz dos Santos

Dr. Alexandre L. Schlabendorff

Teletone (0**47) 371-5117

Restaurante e Lanchonete'
FRANCI Ltda.

Que oNatal seja pleno de paz e

alegria, felicidade e amor, que te

iluminem cada dia! Tenha um Natal
e umAnoNovomaravilhosos

Anexo ao Posto Marcolla
Fone: 371-8957

ÓTICA HERTEL
372-1889

NOSSA ÓTICA
371-6676

Com a alegria do
Natal e os momentos
harmoniosos do Ano
ovo construiremos

mundo de
eridade epaz.

Que a. pa.z, CI. espercmça e a.

.ccmpreensdo seja. a. principa.l
estrutura. da. integra.çê1o
de todos os idea.is neste

Na.ta.l e no cmc novo.

É o que deseja.

1u?lt, ?It, '�
Oficiala do Registro de Imóveis

"Que a chama de fé, neste Natal,
traga aos homens a alegria de

construir um mundo melhor. rr

Dra. Anna Paula L. de Albuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

(lÍNI(� f (IRURGI� Df OLHOS
LfNTfS Df (ONTMO

* RuaGuilhermeWeege, nº 50 - Sala 604 - Centro - Fone (0**47) 371-8447
Centro Médico Odontológico

À procura de um
I presente, entrei e vi
um anjo no balcão.

.
Maravilhado lhe
disse:
- Santo Anjo do

Senhor, o que vendes 7

Respondeu-me:
- Todos os dons de Deus
- Custa muito 7
- Não, tudo é de graça.
Contemplei a loja e vi jarras de

amor, vidros de fé, pacotes de

esperança, caixinhas de

salvação e saquinhos de
sabedoria ...
Tomei coragem e pedi:
- Por favor, quero muito amor de

Deus, todo o perdão dEle, muita
fé, bastante felicidade e salvação
eterna para mim e toda a minha
família.
Então o anjo preparou e

entregou-me um pequeno
embrulho, que cabia na palma da
mão.
Maravilhado disse:
- É possível estar tudo aqui 7
O anjo respondeu-me sorrindo.
- Na loja de Deus não vendemos
frutos, mas só sementes.

Que em 2000 saibamos
transformar todas as sementes de

bondade, em frutos.

FELIZ NATAL e

PRÓSPERO 2000

A TODOS.
Alfredo Guenther

eRO 0380

Fernando T. O. Guenther
eRO 3452

Guilherme T. O. Guenther
eRO 3978

- Cirurgiões-Dentistas -

Que a noite de Natal tenha a suavidade
,

dos mais puros sentimentos e o calor

do verdadeiro afeto. Feliz Natal!

CONSULTÓRIO
Av. Mal. Deodoro, 333 - Fone (0**47) 371-0846

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Oue a m(\3ia do Natal nos dê a certeza de
um ano novo mais feliz, cheio de esperança,
com. paz e alegria. Boas-festas .

Clínica E�peciaJizada em Ortodontia

.a .», csr t on
Dr. J.J. Car/on - CRO 717
Dr. M. Marcello Car/on - CRO 4190
Dr. Márcio A. Car/on - CRO 4546

Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege, 50
3° andar - Jaraguá do Sul - SC. Tel: 371-0421 e 372-1279

Um novo milênio se aproxima ...
Que ele seja próspero, farto, "

Cheio de alegrias, esperadas'ê inesperadas.
Que ele seja, enfim, a rsaltzàção de tuá.o que
desejamos. ,,"

Boas-festas! Feli�,.�,;���:r':t,.,>."' j'
Dra. Neusa R. Macht!c;lo ..!

Dra. Marilze Y. Ó. Miü:,quardt " .
cC'

Consultório: Rua Guilherme Weege, 50 - 31) andar � sala 303
Fones: 372-1279,.,:372-2116,/)

..... " ... ;.;.:.,.:.�:' .. ::.... ; ,"

Ma"" ..ício Bogo
CRM/SC 7474 - CRM/PR 13723

PsiqL-\iatl"a
Que veeê desfrute todas as bênçãos de
um Natal maravilhoso. Boas-Festas!

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

Fone (0**47) 371-8269 - Jaraguá do Sul - SC

372-2480
PAPELARIAEGRÁFICARÁPIDA Disque Entrega

Material escolar com cnesue pré-datado
é na C&M Papelaria

Rua 28 de Agosto, 1010 - Guaramirim
Rua 28 de Agosto, 1460 - Guaramirim
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 632 - Jaraguá do Sul

LABORATÓRIO SANTAHELENA LIDA.

Deõicação e Qualiõaõe
Fone/Fax: (0**47) 371-7011

Que a luz do Natal ilumine a vida
. das famílias, trazendo paz e

felicidade, hoje e sempre.

Clínica Coral de Oftalmologia
DR. WALTER CORAL

Oftalmologista
CRM2829

�ue a paz e o arncr esrejam em seu lar.

no R<lt<ll e em todos es días do ano

vindouro.

ßOZl:.-fe:.tZl:' Zl redes o:. cltenres e Zlmigol5

Rua Guilherme Weege, 50 - 2º andar - Fon,e (0**47) 371-3436
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO POLíTICA - 5

A Acomac (Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construção) divulgou na semana passada os relatórios referentes
à "Campanha do cimento", que destina R$ 0,20 de cada saco de
cimento Votoran, comprado nas lojas associadas, às secretarias de

Bem-Estar Social de Schroeder e Corupá e à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do Sul, para financiar

pequenas reformas em imóveis de famílias carentes, devidamente
cadastradas nos órgãos públicos.

Em quatro meses, a campanha repassou às administrações R$
4.693,80.

O presidente da Acomac, Sérgio Pacheco, afirmou que a

Prefeitura de Jaraguá do Sul, principal beneficiária do projeto, não
comprou um saco de cimento sequer nas lojas conveniadas.

É impressionante!

Aliás
A vereadora Niura dos Santos

(PSDB) ocupou a tribuna da

Câmara na última sessão do
ano para abordar a "Campanha
do cimento". Rasgou elogios ao

projeto, lembrando a parceria
entre poder público e setor

privado, "que tanto tem feito
aos municípios".
Deliberadamente, não
comentou que a Prefeitura
não adquiriu nenhum saco

de cimento nas lojas filiadas à
Acomac. "Esqueci", disse.
A atuação lembra a frase do
ex-ministro Rubens

Ricúpero:
"O que é bom a gente
fatura, 'o que é ruim, a

gente esconde"

Mai$uma
O Executivo deverá convocar a
Câmara de Vereadores para pelo

menos uma sessão extraordinária

para analisar projeto sobre ISS

(Imposto Sobre Serviços). Na
terça-feira passada, houve uma

extraordinária.
Ou o Legislativo vota esse ano ou

a nova taxa só poderá entrar em
vigor em 2001.

O que se questiona é o tempo.
Por que o projeto não foi à
Câmara durante o período

parlamentar? Por que convocar

sessões extraordinárias sobre um

assunto que vem sendo discutido
há um ano?

Sessões extraordinárias são um

14° salário aos vereadores, pagos
com dinheiro público.

Sugestão
A secretária de Planejamento de Jaraguá do Sul, Clarice Coral,
poderia aproveitar as férias e conhecer um pouco mais a cidade.

Talvez assim descobriria que Jaraguá do Sul tem pontos
nevrálgicos que precisam ser atendidos prioritariamente.

Cruzamentos sem sinalização, ruas sem calçadas para pedestres,
que são obrigados a enfrentar a concorrência dos veículos,

buracos, ponto de ônibus sem abrigo, ruas sem pavimentação, etc.

Pax
A coluna aproveita o período
natalino para desejar aos leito-res
um feliz Natal e muita paz.
Que as comemorações não

fiquem limitadas às festas e

confraternizações. Que o

aniversariante seja lembrado. A
essência do Natal se resume no

nascimento de Jesus, que acei
tou a missão para nos redimir.

Feliz 2000

O Jornal CORREIO 00 POVO

deseja a todos um feliz 2000,
com muita saúde e prosperidade.
\

Que o novomilênio seja repleto
em harmonia. Que os líderes

sejam abençoados e iluminados
no cumprimento da missão,
tenham a responsabilidade e

respeito aos comandados. Que a

justiça sobreviva.

�ADD/MaklerJ .

ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

Seguros e Gerenciamentos de Riscos.
Saiba que trabalhamos semprepensando na

sua segurança e tranqüilidade.
NOVO Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,NDf,REÇO Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul- SC

Pavanello destaca a harmonia
,

como consenso no Legislativo
Presidente admite

que Câmara fez

poucos projefos
durante este ano

Jaraguá doSul- Na avalia

ção do presidente da Câmara de

Vereadores, Alcides Pavanello
J

(PFL), os trabalhos legislativos
deste ano foram marcados pela
harmonia-entre os vereadores. Na

opinião dele, o Legislativo não ela
borou os projetos necessários, mas
desenvolveu com seriedade e res

ponsabilidade as atividades parla
mentares do ano. Em 1999, a Câ
mara votou 82 projetos do Execu
tivoe67 doLegislativo, desse total,
Pavanello acredita que 50 foram

para dar nomes a ruas; apresentou
dois projetos de lei complementar,
13 decretos de lei e seis resoluções,
em 71 sessões ordinárias e 11

extraordinárias.
Sobre as discussões de

projetos considerados polêmicos,
que às vezes dividiu o plenário,
quando teve de intervir realizando
reuniões internas e apelando para
a unidade, Pavanello disse que o

bom senso prevaleceu antes do
"racha". "O presidente tem de ser
conciliador. Não pode assumir
bandeira política. Precisa saber

separar a função das posições
pessoais e encaminhar as dis
cussões dentro do aspecto legal
e de prioridades", discursou, lem
brando que as divergências em

re-lação a projetos foram
discutidas internamente antes da

proposta ir à votação no plenário.
Com relação às sessões extra

ordinárias convocadas para
dirimir dúvidas sobre secretarias
ou entidades, Pavanello foi
enfático: "Foram necessárias pa
ra esclarecer as dúvidas dos ve

readores, que muitas vezes

Edson JunkeslCP

j

Tranqüilo: Pavanello deixa a presidência 110 i�ício de janeiro

questionaram os projetos, atua- cionários acumulam as funções de
ções ou sugeriram alterações", secretário, escrevente, telefonista,
defendeu, acrescentando que, atendente, o que dificulta os tra-

como muitas pessoas desco- balhos", declarou.
nhecem os trabalhos legislativos, ELEIÇÃO - Pavanello afir-
os vereadores desconhecem as mou que a presidência da Câmara
atividades das secretarias, fun- o projetou políticamente, ainda
dações, autarquias e entidades mais quando assumiu por duas ve-
civis. Na avaliação dele, o de- zes a administração doMunicípio.
sempenho da Câmara neste ano Ele, no entanto, desconversou

foi bom. "O destaque foi o con- quando o assunto foi as eleições
senso e a harmonia", reforçou. municipais do próximo ano. "Em

O presidente admitiu que o Le- princípio, não pretendo me candi-

gislativo deixou de elaborar muitos datar à reeleição. Quanto a outros

projetos de lei que poderiam ajudar cargos dependerá da indicação do
a administração pública, mas sa- PFL e das riegociações com os par-
lientou que a falta de tempo e de tidos da frente", frisou.
estrutura na Câmara inviabiliza os A eleição da novaMesa Dire-
trabalhos. "Temos uma estrutura tora, que em princípio deveria
muito enxuta para as exigências acontecer no dia 3 de janeiro, será
dos trabalhos legislativos. Pre- realizada amanhã. O vereador
cisamos de assessores pariamen- Afonso Piazera Neto (PSDB) é o

tares que possam nos ajudar na ela- provável eleito, apesar das diver-
boração dos projetos. Hoje os fun- gências.

Administração cria novos cargos no Samae
Jaraguá do Sul- O quadro

de funcionários do Samae (Servi
ço AutônomoMunicipal de Água
e Esgoto) será ampliado. Na se

mana passada, na última sessão

ordinária do ano e uma outra ex

traordinária, a Câmara de Verea
dores aprovou o projeto governa
mental que cria uma vaga de jar
dineiro, três de encanador, uma
de escriturário e outra de chefe
de redes e ramais. Essa última

gratificada, enquanto que as

outras são efetivas.
De acordo com a proposta, o

aumento no número de vagas
busca atender as necessidades do

órgão. "Em virtude da implanta
ção da nova rede de esgoto, faz
se necessária a contratação de
mais encanadores para a manu

tenção",justifica, lembrando que
existem mais de 21 milligações
de água no Município, que são

monitoradas por apenas dois
chefes de redes e ramais.

O projeto foi aprovado por
unanimidade pelos vereadores,
sem ser discutido. Apenas o líder
do governo, vereador Adernar
Possamai (PFL), abordou o as

sunto. "O projeto busca adequar
o quadro às necessidades do Sa
mae. Sabemos que a partir do
momento em que toda a rede de

esgoto e as estações de tratamento
estiverem prontas, vai exigir um
número maior de funcionários",
defendeu.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MARGARETH ROZZA
Vereadora PPB
- Massaranduba

Ü!!_e a esperança que
nasceu naquela noite

feliz e sa8rada esteja no
-

seu coração durante o

ano inteiro.

,l� LOJA

•BaUmgarten
Confecções, Relojoaria, Oticc, Foto e Filmagem
Za. a. a.fo«Ia- t:ÚI- S���. & ee«�

e4teja. em f.!6Ú4 de.��-th:4 He4te 1t4t4t e

fuMa.�! 7� &UH 1t4t4t�.

Rua 11 de Novembro, 318 - Fone (0**47) 379-1681
Massaranduba

MadeirasMilênio

'r";, Macieiras Feder Ltda.
.

LidelDar Transportes
Comércio de Madeiras para Cobertura em Geral e Transportes

Que este lflntal
as esperanças se lreliWVell/1l. e que
2000 seja SiV1ÔVlimo de sucesso.

Rua 11 deNo�e�bro, 4436 (ao lado
TelJFax(0**47)379-1359do Posto Barricão) - Massaranduba ,,,

Lili Fiori
Floricultura, Papelaria e Presentes

De Salete Spezia

Za. 46� (J ck H4 lUJite de' 'n:ua.t.
� C«1ftiIr. (J fuu{ett t:ÚI- euHM em lUkJ444,�.

&��t:ad4�
.

� eema.� fuMa.� Hk.

Rua 11 de Novembro - Massaranduba Fone: (0**47) 379-1566

INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS NN LTDA.

IND. DE MÓVEIS E DECORAÇÕES, MÓVEIS SOB
MEDIDA EM DORMITÓRIOS, COZINHAS,
ESTANTES E BANHEIROS

Que a alegria destes dias deNatal
toque no seu coração

por todo o ano que vem.

Rua Benjamin Constant, 1122 - Massaranduba
Fone: (0**47) 379-1299 Celular: 973-5140

MASSARANDUBATUR
Transportes Coletivos - Viagens Especiais - Fretamento

QhU;E:� SlEd!A. tL.Jrs4! INt6(;7'�,IL,

rI\\4!J�U;�Ä�'J;IL,J!-fíll:J!SiOi! E lUirs4i

RlÄ\D\tA�tlrE: A,NiOI N!OI""'D,,,

Rua Rudolfo Schmidt, 39 - Fone/Fax (0**47) 379-1188

É Natal.
É Deus conosco.
Jesus chegou.

Contemplo o bebê na manjedoura
e lembro que nasceu numa gruta
porque não havia lugar para Maria
nas hospedarias de Belém.

Jesus,
Paz dos corações, Unidade dos
homens.
Harmonia dó Universo,
hoje, como no passado,
muitos não querem receber você.
Tem tempo para tudo,
Menos para o Salvador.
Talvez porque você incomoda ...
É muito exigente no seu Amor,
e os homens não percebem
que isso é condição para ser feliz.
Jesus menino, Mestre,
quero fazer um lugar para você.
Eu preciso da sua presença
pois ela é Vida para mim.

Você é a felicidade eterna.
E mais, venho fazer-lhe um pedida:
Você me ensina a viver o Natal
no dia a dia da minh
A ser pob
você?
A obed

Natal é a fusão entre Amor e Paz,
Luz e União, que faz do mundo o

melhor lugar. É um

prazer desejar toda
alegria durante a

comemoração do Natal e
sempre.

FELIZ

NATAL.
A/vairRicardo

Pedrini
Vereador

MassarandiJba

.A 5'aMÍ�iC1 S-u�allJloz
,

deseja a oocê, 5e�1zJJata� e

pJlÓipeJlo .A�o )Joo-o! i

Que 2000 seja Ilep�eto de Ilea�izaç.õe.s.
DilLe.ç,ão e 511.II.e.ioIl.ÓJlioS

lllrrtni é o 1",oIHenLo perfei� 'i'(l PAirf.�\r l'lns pessons queridas .

[, por isso, os "los9' is t �"\
JS c cnl'illhosos

pellsmvwlltos estnn'l fio o lflntnl chcgol'.
Fe/i;z Jilntnl

\r/ raspem. r ia 2000.

",.,JjL,2..CJ�re deselQi\1�i�"
. EDITH BRUCH

COMÉRCIO EM GERAL e FUNCIONÁRIAS

Rua 11 de Novembro, nº 2330 - Fone: (0**47) 379-1271
Massaranduba

Qye o�ata1 traga tudo o que pensar, tudo

o que des�ar e tudo o que sonhar.•. 'E que

o !Ano �ovo traga o que há de mais

valioso para você. cBoas-'Festas!

fIJ. BANCO DO BRASIL
/.

Agência Massaranduba

NOSSOS VOTOS SÃO PARA QUEA ALEBRIA,
A SAÚDE EA PROSPERIDADE SE RENOVEM POR

TODOANO QUE SE INICIA.

ICttD' Comérciovde Material de� tJ!!P ConstruçaoMICAR Ltda.
Tudo por você

Rua 11 de Novembro, 3567 - Mas'saranduba
Fone/Fax (0**47) 379-1060 - 379-1227 - 379-1366

" .._-
.

ASSOCIAÇÃOCOMERCIAL, INDUSTRIALE
AGRíCOLA DE MASSARANDUBA

FUNDADA 26/09/86

Que o seu D���l �r�g� � verJ�Jeira
rnef\s�gern Jo rnef\lf\O Deus,
e �ue o �f\0 f\0"0 sej� re�le�o

Je �rnor, s�úJe e ��z.

,

Que as luzes iluminem os espíritos neste
tempo de Natal. A paz e o entendimento

haverão de conduzir os passos dos homens

para um novo tempo.

m CÂMARA DE VEREADORES
� DE MASSARANDUBA
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Edson JunkeslCP

"GazetaMercantil" premia
líderes empresariais do País
Quatro dos cinco

homenageadosde
SantaCatarina são
de Jaraguá do Sul

rios do todo o País.
- Para 2000, o objetivo é

analisar e encaminhar propostas
para enfrentar os desafios do Bra

sil na busca do desenvolvimento
- completou. Em 1999, foram
criados quatro grupos de trabalho

encarregado de apresentar pro
postas sobre os temas: competiti
vidade da empresa brasileira, po
lítica de desenvolvimento, res

ponsabilidade econômica e social
e banco de projetos sociais.

DESTAQUE - Dos cinco
empresários catarinenses eleitos

com o título Líder Empresarial,
quatro são de Jaraguá do Sul e o

outro de JoinviIIe, reforçando o

conceito da região no aspecto em

presarial. Na opinião deDriessen,
o prêmio é um incentivo ainda
maior à classe empresarial do
Norte do Estado, que vem se des

tacando nacionalmente. "É o re

conhecimento da pujança de Jara

guá do Sul e o dinamismo do
Norte do Estado no cenário na

cional e porque não internacio

nal", disse, acrescentando que a

eleição deveria provocar a

discussão sobre os projetos go
vernamentais para a região.

respectivos estados.
A solenidade em homenagem

aos líderes empresariais do ano

aconteceu na noite de segunda
feira (13) e reuniu, além de em

presários, autoridades dos três

poderes do Estado. Criado .ern .

1977, o Fórum de Líderes tem

como objetivo proporcionar e ori
entar os representantes do setor

produtivo nas discussões sobre
o País. "Queremos criar um es

paço onde os empresários pos
sam participar de forma ativa das
discussões da realidade econômi

ca, social, política e institucional

brasileira", reforçou o presidente
do fórum, Luiz Fernando Furlan.

O industrial Wandér Weege,
que se recupera de acidente com

jet sky, ocorrido em Porto Belo,
foi representado pelo diretor da
Malwee Raul Driessen.

O fórum, que tem estrutura

própria e formato de ONG. Fur
lan lembrou que, um ano após a

instalação, aRresentou ao País o

"Documento dos oito", que de

fendia a liberdade democrática,
incentivando a luta em favor da
democracia. Furlan informou que
a entidade reúne 800 empresá-

.São Paulo - O Jornal "Gaze
ta Mer.cantil" reuniu, no Hotel
Credicard Hall, os 120 empre
sários brasileiros que mais se des
tacaram durante o ano de 1999

para a premiação da 23" edição
do Fórum de Líderes Empresa
riais. Os jaraguaenses Wandér

Weege (Malwee
Malhas), Eggon
João da Silva e

Décio da Silva

(Grupo Weg) e

Vicente Donini

(Marisol), além
de Francisco

Amaury Olsen

(Tigre) foram os

catarinenses elei
tos este ano, que
integrarão o fó
rum. A escolha
dos empresários
é feita pelos leito
res do jornal nos

A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do ltapocu)
pr01iwveu na noite de quarta-feira passada, no auditório do Centro

Empresarial de Iaraguá do Sul, palestra com opresidente da Fampesc
(Federação dasAssociações deMicros e Pequenas Empresas de Santa
Catarina), Luiz Carlos Floriani, com o tema: "Jornada catarinense

pela micro e pequena empresa".

Francisco Alves/CP

atal
estas

Doas Rodas
Indostrial
MAISSABOR
PARA SUA VIDA

Destaque: Raul Driessen (C) representou wandér Weege 110 entrega do prêmio, em SP

SEJA COMPETITIVO,NESTE'MEReAD'o'GL'GBAEIZÄDO
, FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO'

rassuli�OgadOS Associados
OAB/se 3437-B

RuaDonaldo Gehring, 135 - Cx. Posta150 -CEP 89251-470 - Fone: (047) 371-7511IFax: (047) 372-1820
Jaraguá do Sul- SC - HomePage: www.cassull.com.br - e-mail.cassuliéãcassuli.com.br
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Ofuturopertence
àqueles que�

acreditam na força
dos seussonhos.
FelizNatal
BomZOOO

Adernar Possarnai
Vereador

_____�-.J

Quarta-feira, 22 de dezembro de 1999

Natal de paz e amor.

E para o ano 2000 saúde e

trabalho a todos.

São os votos de
Dr. Moacir A. Bertoldi

e família

Abra as portas do
ano novo e deixe

apaz invadir o
seu coração.
FELIZ NATAIJ

Alcides Pavanello

VereadorL- ��..�

Que seja um
Natal repleto de

I

felicidade e belas

lembranças.

Carione Pavanello
Vereador

Que a magia do Natal
. transforme seu dia o

mais encantador de
todo o ano/
FeliCldades/

Elisabeth Mattedi
Vereadora__"'L._.�

Queoamordo
Senhor envolva
você no Natal e

guie você durante
o ano vindouro.

Lorita Z. Karsten

L ............ Vereadora

lIovos�empos,
novos desafios,
novos sucessos.

Boas-'es�as e
umpróspero
ano 2000.

Lio Tironi
Vereador

.........._---_.......

NATAL
Natal ... Dia em que se comemora o

nascimento de Jesus Cristo.
Dia em que direta ou indiretamente se faz
uma reflexão.
Dia em que ... desde há vários dias, já houve
uma preparação.
Dia em que ... ricos e pobres, de alguma
forma, fazem a sua celebração.
Dia em que os religiosos fazem sua grande e

especial oração.
Dia em que os incrédulos, também até sem

perceberem, recebem sua bênção.
Porque paira no ar em todo nosso planeta a

vigília dos Anjos que ajudaram Aquele que
aqui esteve em grande peregrinação. E
neste Dia de Natal em que se festeja Seu

.

Aniversário .... Ele ... Jesus Cristo mais perto
de nós está.

-

E nos sentimos como uma criança ao

recebermos um presente ... e ficamos mais
felizes ainda ao oferecermos outro presente.
Lembramos também daqueles queridos que
daqui estão ausentes ... mas lá de cima nos

assistem e temos certeza, ficam também
felizes ... por verem, que aqui estamos
reunidos e mais do que nunca, pois não é o

que se dá ou o que se ganha ... e sim o

estarmos aqui toda a família unida, também
orando e também PRESENTES.
Néveo J. 8ello

Que você realize
velhos desejos, tenha
alegres lembránças e

um mundo de
felicidade no Natal.

Gilmar Menel
Vereador

irmãos.

Que seja um Natal feliz e

inesquecível pelas
alegrias que traz. E um

Ano Novo maravilhoso e

repleto desde o primeiro
dia de muito amor e paz.

João Prim
Vereador

Que Deus abençoe
vocês com seu amor

e paz neste Natal e
durante o ano

inteiro.

Adernar B. Winter
Vereador

É tempo de celebrar a

beleza do Natal com

amor em seu lar"
alegria em seu viver e

paz no seu coração.
.Feliz Natal.

....-------...... Mnis uma vez é Natal e mais um A110

Novo se aproxims. Especialmente
ncste, precisamos louvar e agradecer

ao Deus da vida de podermos
participar e sentir que somos

importantes dentro do proieto do
criador ns virsda de mais um

milânio. Que o Novomilênio possa
nascer 1/0 corsçâo de cada WlI, com
muito perdão; paz e solidancdsdc;
tnzendo-nos viver como verdadeiros

Niura D. dos Santos
Vereadora

----_...."""""".__._

Pedro Garcia
Vereador JL.::-_.I..-_ __'__""-

@(UJ� @ ��(UJ �ti\lFti\[L
lF�� ti\ W��[Q)ti\[Q)���

�.

��.��ti\@�� [Q)@ �����@
[Q)�(UJ�í) � @(UJ� @ ti\�@

�@W@ ���ti\ ��[p[b�lF@ [Q)�
ti\�@�í) �ti\\QJ[Q)� � [p�

José A. Schrnitt
Vereador

L.....L..........� -'
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Rádio Jaraguá elege as mais
bonitas decorações natalinas
Jaraguá do Sul-AMarisol, a

Leia Seifeit e uma residência na Barra
do Rio Cerro foram as vencedoras
do concurso da mais bonita decora

ção natalina deste ano, nos setores

indústria, comércio e residência,
respectivamente. O concurso é

promovido pela Rádio Jaraguá AM.
A entrega da placa em reco

nhecimento à melhor decoração
natalina do ano foi feita na tarde da

última segunda-feira pelo i�dustrial
Wandér Weege, proprietário da

Rádio Jaraguá, ao diretor-presidente
daMarisol, VicenteDonini, ao dono
da Loja Seifert, GuidaSeifert, e ontem
aoMÉDICO JOÃODEDEUS.

As mais belas decorações
natalina foram escolhidas pelos

ouvintes da Rádio Jaraguá.
Wandér Weege justificou o

prêmio afirmando que todos cola
boram para o embelezamento da
cidade. "É um prazer entregar essas
placas aos vencedores. É uma

homenagem à dedicação deles",
completou.

Donini informou que a decoração
foi desenvolvida e executada pelos
funcionários da empresa, tendo como

inspiração "a esperança no novo

milênio". "Ficamos lisonjeados pela
distinção", resumiu.

Seifert disse que a escolha da loja
foi surpresa. "Agradeço os ouvintes
da Rádio Jaraguá pela escolha. É uma

alegria e um grande incentivo",
declarou.

PANIFICADORA
JAQUELINE
Pães - Tortas - Roscas

Aceitamos encomendas

Ir 973-6112
Rua 11 de Novembro,3128-Centro

Massaranduba - SC

II

BorrachasWolf conquista
certificação de ISO 9002

Jaraguá doSul- Depoi s de
passar por longo processo de re

estruturação, a indústria de bor
rachas montada pela família

Wolf, em 1952, investe em pro
fissionalização e ganha o primeiro
certificado de qualidade conce

dido a empresa do ramo. Adqui
rida pela Duas Rodas Industrial
em 1994, a Borrachas Wolf so- Linha de produção: Wolfpretende crescer 35% no ano 2000

freu aumento de 250% no fatu-

r- ��[f@��� �[f). ---�-----------------,
I

o Durante o ano, o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) de Jaraguá do Sul prestou 176.820 I
informações sobre crédito aos cerca de 300 lojistas associados, numa média de 14.735 consultas I

�oo :ê:�mo período, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) registrou 9.841 prestações em :
atraso, uma média de 820 por mês. IOs meses mais críticos foram março e maio, quando o SPC prestou 20.941 e 19.174 informações, Irespectivamente, enquanto que a inadimplência ficou em 1.228 e 1.077.

I
O O Cade (Conselho Administrative de Defesa Econômica) concluiu que a abertura do comércio aos I
domingos e feriados e a ampliação do horário de funcionamento aos sábados traz benefício à concorrência I
e aos consumidores que, segundo o órgão, não têm tempo disponível para pesquisar preços e condições I
decomprn. I

I
O A sonegação de impostos no setor de distribuição de combustível supera os R$ 1,4 bilhão I
ano. Deste total, 60%, R$ 840 milhões, só em São Paulo. I
Nesse mesmo período, os tributos arrecadados correspondem a R$ 21 bilhões. I

L
. �

Empresa é a
primeira do ramo
a obter certificado
de qualidade

ramento, aproveitando-se de um

nome que já era conhecido no

mercado, mas que precisava
readquirir a confiança dos consu

midores,já que a indústria estava

desati vada.
O diretor geral Paulo André

Hufenüssler conta que a empresa
investiu cerca de R$ 120 mi I para
obter a certificação, considerada
fundamental "porque é garantia
de -qualidade para os fornece
dores". "Fornecemos compo
nentes industriais em grande es

cala, por isso buscamos nos dife
renciár de nossos concorrentes",
explica. Ele trabalha com as linhas

Edson Junkes/CP

de saneamento, motores, trans

formadores, frigoríficos, cerâmi
ca e linha branca e tem como

principais clientes empresas co

móMultibras, Eletrolux,Weg, Ti
gre, Fortilit e Sadia.

Derrubando o amadorismo
histórico predominante no setor

de borrachas, a indústria, que dis
põe de 110 funcionários, prima
por limpeza e qualidade, estraté
gias que possibilitararn superar a
fase de decadência em que a em

presa entrou na década de 70 e

reconquistar prestígio no merca

do. A previsão de crescimento

para o ano que vem é de 35%,

com conseqüente aumento dos

investiment'bs, orçamento que o

grupo prefere não revelar.

Para melhor atingir o mer

cado de São Paulo, o segundo
pólo consumidor da indústria (o
primeiro é Santa Catarina), a

Borrachas Wolf abrirá escri
tório de vendas na capi tal pau
lista, no próximo ano. O plane- '

jarnento estratégico da empresa

para os próximos cinco anos

está sendo concluído e há pre
visão de que ela diversifique as

atividades, partindo para novo

segmento e agregando outros

produtos.

Oe B�:��S��CA�!�S
*

Pneus Novos (Michelin, Goodyeer, Pirelli)
*Balanceamentos

*Geometrias
*

Suspensão
* Calibragem com Nitrogênio

R_ Mal. Floriano Peixoto, s/nQ - Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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é horA de AlearlA, é horA de

frAternidAde, é horA de felicidAde.•• é

horA pArA desejos especiAis.
7enhA um Jeli� \./'VAtAl.

ALIMENTOS

o que faz a vida mais bonita não

é sonhar. É todo dia viver um
pouco do sonho.

BOAS-FESTAS!

Rua Walter Marquardt, 226
Vila Nova - Jaraguá do Sul
Fone: 372-0528

..

.

..
..,... O foturo pertence àqueles que

.!� dCre��;;:!t�6:::ueu;;;�hos
Lessmann Despachante - 372-1796

I Corretora de Seguros Lessmann - 370-1217

Centro de Formação de Condutores
Lessmann - 371-5933 <'

Que seja um Natal feliz e inesquecível
pelas alegrias que traz. E um Ano Novo
maravilhoso repleto desde o primeiro dia

de muito amor e paz.

GnÁfiCA Déboe»
Impressos em off-set e tipográficos em geral

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1708, sala 4 - Centro
- Jaraguá do Sul - Fone: 275-0062

Em cada pessoa. o Néltéll
FcJz renascer él esperança de
urna vidél maís Feliz.
Boas-festas.

Digital �Xhtg!!!! (\ . r, t � .t' ..

�{!tVIÇO� t:. {! romcos

Rua Reinoldo Rau, 550 - Jaraguá do Sul
Fones: 370-1234/371-5510

Receita de flno Ylovo
Carlos Drummond de Andrade

.
Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,

Ano Novo sem comparação com todo o tempo já
vivido

(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano

não apenas pintado de novo, remendado às

carreiras,

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser, novo
até no coração das coisas menos percebidas

(a começar pelo seu interior)
novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,

mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,

você não precisa beber champanha ou qualquer
outra birita, não precisa expedir

nemrecebermensagens
(planta recebe mensagens? passa telegramas?).

Nãoprecisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-Ias na gaveta.

Que o

renascimento

do menino Deus

Não precisa chorar de arrependido
. pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar

que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,

liberdade com cheiro e gosto de pãomatinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um ano-novo

que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,

tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo

cochila e espera desde sempre.

IMÓVEIS LTDA
Creci 001367-J

faça re�ascer fll�"a paz no seu �
coração. �}\

Que Deus abençoe vocês com
seu amor epaz neste Natal e

durante o ano inteiro.

Fone: 372-3098
Rua Walter

Marquardt, 131, sala 5

J Sejam quais forem seus desejos
Sejam quais forem suas esperanças

Que o Natal possa trazer tudo isto e muito mais.
Sendo apenas o iníc.io de um futuro maravilhoso!
feliz Natal e Próspero Ano Novo.

�
__

É O que deseja o
••
-

�

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE JARAGUÁ DO SUL

L\mor, Ale8ria, Prosperidade. Ü!J_e
tudo isto faça psrte de suas vidas

neste Natal e no Ano Novo.

Serviço Funerário
HASS

Fones: 371-0903 /973-9626
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1774

Qu_e a luz maravilhosa do
Natal continue brilhando a

cada da de um Ano Novo

maravilhosamente feliz.

IAstaladora Elétrica Conti Ltda.

Fone: 275-4000

9{atafé8ção dêhumi!datfeesimilixiade.
I

érrensagemdêamn:
tJbasfestos·

Sindicato dos

Metalúrgicos
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As crenças e as expectativas para o ano 2000
Religiosos pedem
união. Esotéricos
fazem previsões
otimistas

Místico, enigmático, caba
lístico, qual seja a definição, o
ano 2000 aguça a curiosidade e

desperta as m ais diferentes

crenças. O fim do mundo já não

convence - embora ainda
existam seitas que acreditem
nele -, mas o número, redondo
e repleto de simbologia, desen
cadeia por si só uma série de -,

inierpretações. A Igreja Cató
lica celebra, a partir do Natal
deste ano até a epifania do ano

2001, a festa jubilar dos 2000
anos do nascimento de Cristo.
"Estamos precisando de ruais
solidariedade. A Igreja quer que

as pessoas se unam e saibam
enfrentar os problemas de for
ma conjunta", prega o vigário da

Paróquia São Sebastião, padre
João Sebastião Boeing. Ele revela
que o tema da cam-panha da
fraternidade do próxi-mo ano é
fraternidade e ecume-nismo e vai
tratar da dignidade humana.

A outra grande força religio
sa local, a comunidade lutera

na, não tem nenhuma prepara
ção para o ano novo. "Pelo

evangelho de Jesus Cristo. a

Igreja Luterana entende que
2000 será um ano como outro

qualquer. Não temos nenhuma

programação especial para o

ano que vem, porque o final do
milênio acontece somente em

200 I". diz o pastor Carlos Ro

berto Streppel, da Comunidade
Evangélica Luterana de Jaraguá
do Sul.

Fotos: Edson JunkeslCP

Previsões: ciência e tecnologia auxiliam o espiritualista Maurício a desvendar mistérios

significa progresso e espirituali
dadc, trazendo bons fluidos",
conta. Ja o tarô. traz a figura da

papisa. reforçando a figura remi

nina, a reflexão e o aprimora
mento através dos estudos. O
cristal para o ano novo é o quart
zo transparente, que simboliza

paz e harmonia; as cores: azul,
para os negócios. e amarelo, para
as idéias; o aroma é o sândalo; e
o Salmo indicado é o 144, versí
culo IS.

o outro lado da fé
Enquanto as igrejas tradicio

nais investem em evangelização,
os chamados espiritualistas ar

riscam previsões para o tão acla
mado ano 2000. Pesquisador das
ciências esotéricas, Maurício da

Silva. proprietário da loja de

produtos esotéricos Enigma, re
vela através da astrologia, nume
rologia, tarô, pedras. cores e aro

mas o que o próximo ano reserva

aos jaraguaenses. "Estamos en

trando na era de Aquário. Neste
novo tempo as pessoas vão con

ciliar o lado espiritual e o material.
A partir de agora as pessoas se

tornam ruais conscientes", anun
cia. dizendo que é chegado tempo
de. ré e esperança.

Segundo a astrologia, o ano

2000 é regido por Júpiter, planeta
que representa a expressão, for
tes energias e novos horizontes.
"Em função desse planeta, tere
mos descobertas científicas e no

vos conhecimentos. Além de sa

hedoria, este ano traz sortc no

setor Ii nancei ro e maior consciên
cia. fazendo com que as pessoas
lutem por seus direitos e por jus-

tiça", diz o espiritualista. Para o Bra-:
sil, prevê a revelação de novos es

cândalos, com remoção da sujeira
e investimentos sociais, fato que
se explica por ser ano político.

A mulher e as crianças estarão
em evidência porque o ano 2000
é um ano feminino. "Se tivermos
uma candidata mulher em Jaraguá
do Sul. ela será a prefeita. Mas
deve contar com apoio, sozinha
não conseguirá", revela. Nenhum
nome novo deve surgir na política
local e a perda de uma pessoa

importante vai abalar a cidade.

Segundo Maurício, progresso e

expansão são o destino de Iara

guá do Sul. regida pelo signo de

Leão. Ele diz que a numerologia
reforça as previsões da astrologia,
prometendo ano de reconcilia

ções. progresso e sorte. "1999 foi

um ano pessimista. A sorna total.

I, significa começo, construção.
No ano 2000, a sorna é 2, agora
vamos colher o que plantamos.
Este ano será mais fáci I".

O otimismo ganha aliado no

horóscopo chinês. com o ano do

dragão. "No oriente, este animal

,I.

Vidente.' Atnanda Fava mistura fetiches e crenças no trabalho

1) O COLÉGIO MARISTA SÃO Luís INFORMA:
As matrículas para o ano letivo de 2000 já se encontram abertas.

DATAS: De 29 de novembro a 22 de dezembro: Alunos aprovados sem
recuperação e alunos novos.
De 20 a 22 de dezembro: Alunos aprovados na recuperação.
Horário: Das 7h30 às 11 h30 e das 13h30 às 17h. Na Secretaria do colégio.

Se você estiver interessado em participar desta pesquisa ligue para
o telefone 371-0313 e deixe seu nome e telefone. Se desejar usar a

Internet, a página do colégio é: www.marista.jaragua.com.br
Maiores informações com a recepcionista Sandra

2) PESQUISA DE OPINIÃO:
O Colégio Marista São Luís está estudando a possibilidade de abrir

o curso de Ensino Médio (1 Q, 2Q e Terceirão) Noturno

COLÉGIO MARISTA SÃO Luís: DO MATERNAL AO TERCEIRÃO,
EDUCANDO CIDADÃOS PARA A VIDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AMIF - Associação de Moradores da Ilha da Figueira

Deseiamos a toJos os clientes e amigos

MAO COM. DE MÃO. LTDA.
Mó; is e Equip. para Escritório

Fon /Fax (0**47) 371-1477/371-1996

Abra as portas do
ano novo e deixe a

paz invadir o seu

coração.
FELIZ NATAL

HIBEL doces e salgados
Fone: 371-7575"

LUKXSA
Fone: (0**47) 371-1271Bebidas Ltda.

Enjeites de Nat;J1, corais cantando e

sinos tocando ... E esta atmosFera
.

.

Festiva signiHca dizer que a

Fraternidade está presente em todos
os momentos! Tenha um Feliz Natal.

. �ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul - SC

Então é Natal
(Happy Xmas) - Simone

Então é Natal, e o que você fez?

O ano termina e nasce outra vez

Então é Natal, a festa cristã

Do velho e do novo, do amor como um todo

Então bom Natal, e um Ano Novo também

Que seja feliz quem souber o que é bem

E então é Natal, pro enfermo e pro são

Pro rico e pro pobre num só coração
Então bom Natal, pro branco e pro negro

Amarelo e vermelho, pra paz afinal

Então bom Natal, e um Ano Novo também

Que seja feliz quem souber o que é bem

Então é Natal, e o que você fez?

O ano termina, e nasce outra vez
,

Então é Natal a festa cristã

Do velho' e do novo, do amor como um todo

Então bom Natal, e um Ano Novo também

Que seja feliz quem souber o que é bem.

, ,

S.E.R. VITORIA
Ilha da Figueira

Aptov�;tatnm: pata cornunlear qua
is contamos cotn a cornplsta linha

escolar pata o pröxtmo ano Iatívo.

fli,t cfÚI Sl!m�tl! Jltl!lll!ht@
Fone/Fax: (047) 371-4645 - Fone: (047) 371-8876
Rua José Theodoro Ribeiro, 657 Ilha da Figueira

,
.

A todos que de algumaforma
contribuíram para o sucesso do

HOMAGO em 1999, um Natal repleto de

muitas alegrias e um venturoso ano 2000.

HOMAGO ai
Colégio E. Holando Marcellino Gonçalves

Que toôos os caminhos õo A110

Novo {be levem ao sucesso'

ElETROlAR Comercial de Peças ltdo.
POSTO AUTORIZADO: ELETRODOMÉSTICOS

fERRAMENTAS INDUSTRIAIS. MÁQUINA DE

COSTURA, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS

Ie..�=!::3:::i::lr:::.l==�::::1T:::Jt'... Fone: (0**47) 371-2200

.

QMe O amor �o

SCl1l1or Cl1volva você
110 Natal e gl-tie você

�l-tral1te o al10

vil1�ol-tro

r lVIóv&i"gJ Fone/Fax

lSKCJULAJ (0**47) 370-4081
Rua José Theodoro Ribeiro, 921 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

Que a paz e o

espírito do amor
do Natal estejam

com vocês.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Natal nos bairros atrai cerca de 10 mil pessoas
Evento foi
levadoa
nove bairros
da cidade

o Natal Feliz-Jaraguá 2000

atraiu cerca de 10 mil pessoas.

Desenvolvido-pela Secretaria da
Família, em parceria com a

SeceI, o evento integrava as-ati
vidades da Programação Nata

lina de Jaraguá do Sul. "Ele foi
criado este ano com o objetivo
de levar as comemorações na

talinas também aos bairros, des
centralizando as atividades de

fim de ano na cidade", explicou
a secretária adjunta Brunhilde

Pasold, coordenadora do pro

grama. De acordo com

Brunhilde Pasold, a iniciativa

teve excelente recptividade por

parte dos moradores dos bair

ros em que o evento foi realiza
do � São Luís, Vila Nova, Vila
Lalau, Rio da Luz, Amizade,
Barra do Rio Cerro, Nereu Ra

mos, Água Verde e Santa Lu

zia.

Entre as atrações do Natal

Feliz - Jaraguá 2000 estão o Co

raI Projeto Cidadão e o cantor

Toninha Bahia, que interpretam
músicas natalinas, e a distribui

ção de presentes (bola e gulo
seimas) às crianças. Com base

no número de alunos registrados
nas escolas jaraguaenses, a Se
cretaria da Família preparou 23

mil brindes. "Estão sendo entre

gues a todas as crianças que

comparecem ao Natal Feliz, in

dependentemente de sua clas

se social", salientou a secretá

ria adjunta.

vida".

Reintegrar o morador de rua à

sua família é um dos primeiros en
caminhamentos adotados pelo
programa, que oferece aos fami
liares o. suporte necessário para
viabilizar esta reintegração. Para
casos de dependência química, a

Prefeitura tem convênio com cen

tros de recuperação - Arest (Mi
nas Gerais), Cerene e Casa de

Recreio do Idoso (ambas em

Blumenau) -, "onde as pessoas so
mente recebem atendimento. se ex

pressarem verbalmente o desejo.
de realizarem o tratamento, o que
é norma destas instituições", es

clarece a assistente social.

Segundo Verena Mehler, a Se
cretaria da Família também reali
z� um trabalho articulado com

Centro de Atenção Psicossocial,
"pois boa parte destas pessoas
apresentam problemas mentais e

requerem tratamento mais espe
cializado". Além disso, conta ain
da com o apoio da Polícia.Militar
nos casos em que as pessoas
"perderam referência de conduta
e vivem na marginalidade". Já

quando há crianças envolvidas é

acionado o Conselho Tutelar, que
as encaminha ao. Procad (Centro
de Proteção. à Criança e ao Ado

lescente) - um abrigo provisório
mantido pela Prefeitura e aberto,
diariamente, 24 horas -, onde elas

permanecem até que a situação
dos pais seja resolvida.

Prefeito lrineu Pàsold e a primeira-dama, Brunhilde Pasold, marcaram prese,llça nos eventos e

auxiliaram Papai Noel na distribuição dos presentes às crianças

Iaraguâ investe na implantação
de aterro sanitário moderno

Representantes da Prefeitura
de Jaraguá do Sul e da Acijs com
pareceram ontem na Procurado
ria da República, em Joinville,
onde assinam Termo de Ajusta
mento de Conduta Ambiental, um
dos quesitos para determinar o

local do centro de tratamento de

resíduos sólidos - doméstico, in
dustrial e hospitalar -, que está

sendo viabilizado graças a um con

vênio firmado entre o poder pú
blico. e a iniciativa privada. "É pre
ciso esclarecer que este projeto
não tem nada a vercom lixão: tra
ta-se de um aterro. sanitário mo

derno. e representa a solução defi
nitiva do problema do. lixo. na ci

dade", frisou o secretário munici

pal da Agricultura e Meio. Ambi

ente, Werner Schuster, acrescen
tando que seu custo total é de

aproximadamente R$ 220 mil,

sendo 50% deste valor investidos

pela administração municipal e a

outra metade pelos empresários.
"Durante 180 dias estaremos

avaliando 15 áreas do município
para determinar a mais adequada
a receber o o centro de reciclagem
de lixo e compostagem de resí

duos orgânicos", informou

Werner Zulauf, diretor da ZLF

Consultoria SC Ltda., empresa de
são Paulo contratada para a ela

boração e implantação do projeto.
Todo o trabalho deverá ser con

cluído dentro de aproximadamente
um ano, segundo previsão do

consultor, Ele explicou que o. pro

jeto será desenvolvido dentro do

conceito de macroreciclagem, que
tem a reciclagem como fator es

sencial.
Zulauf esclareceu que a nova

proposta de aterro sanitário co-

Coleta' de lixo nos feriados.1

A prefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano, comunica que, devido às festas de

fim de ano (Natal e Ano Novo), a coleta domiciliar de lixo será,
realizada da seguinte forma:

Dias 24 e 31 de dezembro

Manhã - coleta normal
Tarde - antecipada em duas horas

Noite - antecipada em quatro. horas
Dias 25 de dezembro e 01 de janeiro
Não haverá coleta

meça pela coleta seletiva simul
tânea. Não se trata de coletar vá

rios produtos separados, mas

apenas dois: material orgânico e

lixo seco, que serão recolhidos

pelo. mesmo caminhão, po,:ém
depositados em recipientes inde

pendentes, o que exigirá peque
nas adaptações nos veículos.

No centro de reciclagem, o

resíduo orgânico terá um setor

específico, onde será transfor
mado em adubo e, inicialmente,
doado aos agricultores jaragua
enses. Já outro galpão. receberá
o lixo seco para que sejam sepa
rados os materiais com valor co
merciaI (vidro, metal, plástico,
papel). Desta forma, reduz-se a

quantidade de resíduos destina
da ao aterro sanitário - que con

tará com um fundá impermeável
para evitar infiltrações.

Quanto ao tratamento a ser

dispensado ao lixo industrial,
Zulauf disse que primeiro é pre
ciso conhecer a realidade do que
é produzido em Jaraguá do Sul,
o. que já está sendo feito. através
de um levantamento. de dados.
Para os resíduos na área de saú

de - hospitais, laboratórios, clí
nicas, etc. -, uma das alternati
vas a serem a nalisadas é o

processamento do material con

taminado através da insineração
em câmaras de combustão.

Secretaria da Família reintegrou
18 moradores de rua este ano

Desde o início deste ano, a Se- exclusão social ou uma opção de

cretaria da Família desenvolve o

Programa de Reinserção Social da
População de Rua. De acordo
com a secretária Íris Barg Piazera,
"este trabalho já existia, porém
não tínhamos um programa espe
cífico". Ela informou que dos 27

moradores de rua registrados em

Jaraguá do Sul até o último mês
de'outubro, 18 casos já foram so

lucionados: três pessoas foram

encaminhadas para centros de re

cuperação; com outras oito, que
são jaraguaenses, conseguiu-se
restabelecer os vínculos com as

famílias; e sete deixaram a cidade
em busca de familiares em outros

municípios.
A assistente social Verena

Mehler, coordenadora do progra
ma, argumenta ser difícil calcular
o número exato de pessoas que
vivem na rua, "tendo em vista que
esta população é flutuante". Ela diz

que este é um trabalho de médio e

longo prazo e exige persistência,
pois vários casos que se pensava
resolvidos apresentaram "recaí

das"; e é considerado oneroso, por
se tratar de um problema crônico
e permanente, uma vez que tam

bém há muita gente morando. na
rua por opção - quem adota uma

escala de valores diferenciada do
dito. "normal". Verena Mehler sa
lienta ser "este um dos fatores que
precisamos levar em conta quan
do vamos iniciar o atendimento:
se a situação da pessoa é devido à

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Qui-
sera,

Senhor,
ncstc No-

tai, armar uma
árvore dentro

do meu coraçõo e

ncl endurar, em vez

de entes, os nomes

de todos os meus clientes
e amigos. Os de lo os de

perto. Os antigos ois re-

centes. Os que vejo do dia e

os que raramente encontro. Os sem

pre lembrados e os que às vezes ficam
os. Os constantes e os inte\

dos horas difíceis e os dos
horas Os que, sem querer eu ma-

goei, ou querer me magoara ueles
o quem conheço profundamente e ö eles de

quem conheço apenas os aparências. Os que pou
co me devem e aqueles o quem muito devo. Meus

clientes humildes e os mais importantes. Os nomes

de todos os que já passaram pelo minha empresa.
Uma árva raízes muito profu(l s paro que seus

nomes nu, ois sejam arran de minha histá-

rio. De ramos muito extensos, p ue novos nomes
Calçadão, 180 _ Sala 03 _ Tel. (0**47) 275-�400

.__ ---' vindos de todos os partes venham Juntar-se aos exis- L...- ---'

tentes. De sombras muito agradáveis poro que nosso
�--------------�

amizade seja um au-

mento de repouso nos

lutos do vida. Que o

NATAL ESTEJA VIVO
EM CADA DIA DO ANO

QUE SE INICIA. PARA

QUE POSSAMOS VI
VER JUNTOS O AMOR

A todos os nossos clientes,
amigos e fornecedores, que

com o seu apoio nos

ajudaram ne$te ano que
termina, desejamos

Feliz Natal e um venturoso

Ano Novo.

I 1111. I
rE�N7�

Guincho 24 horas
Fones: 372-3210 - 975-0109

Aos nossos clientes, amigos e

fornecedores, razão fundamental
do nosso sucesso, calorosos

votos de boas-festas!

k gtandeg alegtia� nstão nos

paquanos gegto� de arnor,

aternídada,

?t1tJELU
MODA MASCULINA

Calçadão, 364 - Sala 02 - Jaraguá do Sul
Fone (0**47) 371-1668

Neste

Natal, que
apazea

harmonia estejam
presentes, e que a luz da
esperança permaneça
acesa por todo oAno

Novo.

PROSERV
PROCESSAMENTOESERVIÇOSCONTÁBBSLTDA.

()eseiam()§ a tf)d()S ()S

.::Iientes e ami!!()s um
renz�atal·e pf"()spef"()

An()�()V()!

DROGARIA

CALÇADAo
MEDICAMENTOS COM 20% DE DESCONTO

Calçadão, 406 - Sala 01

JARAGUÁ DO SUL - SC
FONE: 372-1322

Rua 28 de Agosto, 1284 - GUARAMIRIM - SC
FONE: 373-1632

Shopping Breithaupt
Fone (0**47) 275-2005

CENTERRSOM

•
CD's - DISCOS - FITAS

Que esteNatal
.

as esperanças
serenovem e

que 2000 seja
sinônimo de
sucesso.

Calçadão, 406
Fone (0**47) 371-2847

Ap-roveite o espírrto do
Natal paY'a entY'aY' no

Ano Novo
com otimismo e confiança.
Boas-+=estas.
Bazar e Papelaria São, Luís
Calçadão, 383 - Fone (**47) 371-1,67

Que o amor de Deus trasa neste Natal
alesría ao seu coração. paz ao seu

espírito e luz à sua vida. Boas-Festas!

4II;'ÜWltI»
COLCH6.s

[fiOEBloKJl
Gente No$:oa

Em Jaraguá do Sul
Av. Mal. Deodoro, 353
(0**47) 371-0866
Av. Mal. Deodoro, 28
(0**47) 371 -0346

Em Massaranduba
Rua 11 de Novembro, 2628
Fone (0**47) 379-1537

Calçadão,443
Fone: (0**47) 371-1562 * 372-0038 * 372-2238
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A mostra coletiva Movimento dá indícios de que algo mudou
no universo cultural da cidade, a começar pelo endereço da

exposição. Um pequeno espaço se abriu no cenário

jaraguaense com a inauguração das novas instalações do
Sesc (Serviço Social do Comércio). Ele surge modesto, em
casa alugada, apesar de a rua ter até nome de presidente,
Epitácio Pessoa. Mas vem com filosofia valiosa para Jaraguá
do Sul, já que a alta concentração de renda pode confinar a
arte nos setores elitizados. "O Sesc tem um grande projeto
cultural que é formação de platéias, fazer com que a arte

seja apreciada e entendida pelo maior número de pessoas
possível", conta o coordenador da programação cultural em
Santa Catarina, Luiz Mocarzel.
A sede inaugurada em Jardguá do Sul no dia 9 de
dezembro ainda é pequena, mas a responsável pela central
de atendimento, Isabel Cristiane Pizatto Alessi, acredita que
será suficiente para desenvolver as primeiras atividades nas

áreas em que a instituição atua, cultura, saúde, esporte e Ampliação: mostra coletiva Movimento abre o espaço cultural do Sesc em Jaraguá do Sul
lazer. "Sofremos um grande avanço. Até então só tínhamos
um posto de atendimento vinculado a Blumenau, agora Jaraguá do Sul tem sua própria unidade, independente", comemora. A casa oferece atividades de

ginástica, caminhada orientada, .cursos de icjiomas, artes e literatura, turismo social, através das colõnias de férias, além de atendimenlo odontológico,
exclusivo para os comerciários.

'

O espaço cultural, aberto a variadas formas de manifestação artística, abriga, até o dia 31 de dezembro, trabalhos em ortes plásticas desenvolvidos por
Marmara Gonçalves e alunas, exposição intitulada Movimento. "Aqui teremos sempre espaço para mostrar a produção local, os trabalhos jaraguaenses",
assegura Isabel. Ela esclarece que o Sesc, entidade sustentada por contribuiçóes dos empresários do comércio, trabalha em sistema de parceria com

outros espaços. "Pretendemos desenvolver muitos trabalhos em conjunto com o Shopping Center Breithaupt", conta, lembrando que o acordo foi
oficializado com a apresentação da Sonora Brasil, no dia 9, nas instalações do shopping.
Com cheiro de livro novo, a unidade montou .urno pequena biblioteca, que terá o acervo incrementado de acordo com a demanda. Nesse reduto, devem
acontecer atividades paralelas, como as gincanas literárias e o espaço do conto. A novidade para as crianças é a implantação do Projeto Educação Infantil,
oferecendo oficinas e desenvolvimento des habilidades de estudo no período contrário ao da escola.

c E

Sesc em casa nova

R CORREIO DO POVON o

ra
22 DE DEZEMBRO DE 7999

cu Itu ra - lazer - entreten imento

Edson Junkes/Cf'

_IIII�I Estofados
.

6 •• KRAUSE
. ..

Req.uinte o seu Bom Gosto

Fabricamos tambémmóveis em aço sob medida como:
corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodqlfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CESJS recebe Comissão
Verificadora do CEE

o Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul - CESJS/

Ferj - recebeu nos dias 8 e

9 de dezembro a visita da
Comissão Verificadora do

Conselho Estadual de

Educação para a

autorização do curso de

Pedagogia - Habilitação em

Educação Infanti I e Séries

Iniciais do Ensino
Fundamental -, a ser

oferecido nos municípios de
Barra Velha e

Massaranduba,

Der: entrega brinquedos às
comunidades carentes

Com o apoio da Ferj
(Fundação Educacional
Regional Jaraguaense), o
DCE (Diretório Central dos
Estudantes), os diretórios
'acadêmicos, alunos bolsistas
do Artigo 170, Associação
de Pais e Professores da
EscolaMunicipalMarcos
Erwino Verbinem e Creche
EstradaNova, possibilitaram
que crianças da Comunidade
Sagrado Coração de Jesus,
do Bairro Estrada Nova,
recebessem no sábado, dia
11 de dezembro, centenas de
brinquedos como presentes
de Natal.
A exemplo do que aconteceu
no dia 4 de dezembro,
quando 120 crianças da Vila
Machado, emNereu Ramos,
receberam as doações
coletadas entre os

acadêmicos do CESJS, a

emoção foi intensa e deixou
claro que os estudantes

participam ativamente da vida
comunitária, Alunos do DCE entregaram brinquedos para crianças carentes

Pós-Graduação divulga cursos para
o primeiro semestre de 2000

o Departamento de Pós

Graduação do CESJS

(Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul) divulgou
a relação dos cursos

previstos para o primeiro
semestre do próximo ano.

Já estão confirmados os

mestrados em Ciência
Jurídica convênio Univali/

Ferj - março), Engenharia de

Produção (convênio UFSC/

Ferj - abril) e Engenharia de
Precisão (convênio Weg/

UFSC/Felj - fevereiro).
Também estão sendo

preparados os cursos de

especialização em Informática
na Educação (julho), O
currículo escolar da Educação
Infantil nas séries iniciais de
Ensino Fundamental por
Projetos de Trabalho (março),
Contabilidade Gerencial e
Controladoria (março), Gestão
Empresarial: Excelência
através da Competência
(abri I), Comportamento

Organizacional e Logística
de Recursos Humanos

(março), Engenharia
Econômica (março),
Marketing, Propaganda e

Vendas (março), Língua
Portuguesa (agosto),
Psicologia e Saúde Mental
(março), Educação
Matemática (abril) e

Planejamento, Execução e

Avaliação de Políticas e

Serviços Sociais: área

pública e privada (março).

Bairro - BaITa do Rio Cerro
Jaraguá do Sul - SC
- Rua 28. de Agosto, 1346-
Centro - Guararnirim - SC

Documentação exigida:
Duas fotos 5 x 7 iguais e recentes;
Fotocópia da Carteira de
Identidade.
Local das provas, data e horário:
- dependências do CESJSlFerj,
Rua dos Imigrantes, SOO - Bairro
Rau - Jaraguá da Sul- SC;
- 5 de fevereiro de 2000;
Prova 1 - 8h30 às 12horas;
Prova 2 - 1 5horas às 18h30,

Lançamento da Revista da Ferj

Direito em Jaraguá do Sul

Mestrado em Ciência Jurídica

Começou no dia 1 de dezembro
o período de inscrições para o

vestibular do curso de Direito.

Veja aqui como participar:

Datas para pagamento da taxa de

inscrição:
De 1 de dezembro de 1999 a 13
de janeiro de 2000.
Valor da taxa de inscrição:
R$ 70,00 (setenta reais)
Locais de inscrição:
Agências do Banco do Brasil
- RuaMarechal FlorianoPeixoto,
8 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
- Rua Ângelo Rubini, 1229 -

Os mestrandos de Ciência

Jurídica, convênio Univali/
Ferj participaram, no dia 15

de dezembro passado, de
um Seminário de Integração,
conduzido pelo professor
dr. Paulo Márcio da Cruz.
O seminário, que abre as

atividades acadêmicas desse

Mestrado em Ciência

Jurídica, aconteceu no

Auditório do CE�JSlFerj.
A primeira disciplina do
curso, Teoria Geral do

Processo, com o dr.

MoacyrMotta da Silva,
acontecerá no dia 10/3/

2000, a partir das lShoras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ligados
no

21
Improviso, Falta de experiência e de

equipamentos. Vencidas as

primeiras diFiculdades, o Canal 21

COr1qulsta seu espaço e expande a

programação. Na noite de quinta
feira, as novidades que vão 00 ar

no início do ano Foram

apresentadas aos convidados, no

Restaurante Burg Garten. Com a

série de novos programas, a tevê
locol quer chegar o cinco horas de

programação. O projeto poro o Final
do ano 2000 é ainda mais

audacioso, com previsão para dez
horas de transmissão, incluindo

programas ao vivo.
Com uma câmera "semi-amadora"

fxpansão: a meta do Canal21 é colocar cinco horas de programação no ar ainda no início do ano 2000
em mãos Fez-se um programo,
nascia um canal de televisão. Em seguida, veio o primeiro telejornal, o 21 em NotíCias, que
contiouo sendo o corro-cheFe da programação. "Reconheço que o jornal demorou o

amadurecer, mos agora o equipe dá conto dele sozinho e podemos partir paro outros

programas", diz o diretor Érico Vericimo, que no Início do ano recebeu proposto do Net

Jaraguá paro assumir o primeiro canal de tevê de Jaroguá do Sul, via cabo. A estruturo 00

Catharina Estúdio Foi utilizado no princípio e depois os coisas Foram "se ajeitando". Ainda
sem subsídios Financeiros, aos poucos vai estruturando-se, Fiel 00 compromisso de Fazer
uma tevê locol. como o próprio slogon diz, "o tevê onde você sc vê".
Além dos diFiculdades materiais, o Canal 21 precisava de prolissionois. setor carente no

cidade. Como sempre, valeu o

Improviso: aospoucosa tevê amplia a estrvtura de trabalho

improviso e aos poucos os
colaboradores Foram entrando
no ritmo. "Eu procuro trazer

cursos pro cá porque não

temos prohssiooois
especializados. Mos o
importante é darmos espaço
às pessoas daqui", Friso
VerlClmO, que conto com o

apoio de 12 pessoas, entre
funcionáriOS e colaboradores.
Ele lembro que os tevês o
cabo obrirorn um nicho de
mercado nos pequenos
cidades porque os pessoas
estavam enjoados do círculo
vicioso do tevê aberto. As

pessoas, os Fotos, os
curiosiGedes e, principalmente,
o culturo local têm oportunidade
de aparecer, servalorizada.

Depõem contra, o pequeno
número de assinantes do Net

Jaraguá e o vasto série de
canais disponívcls ao
espectador. "Não temos como
concorrer com eles, mas

esperamos que os pessoas se
interessem pelas coisas daqui",
aposta o diretor,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CJJr. 9lcgr 9lideki c.Rodrigues da c5ílvtl '

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-65_11 - Jaraguá doSul- SC

PtAZ�RA
" "U'�e..�

Aluga telões

FONE/FAX' (047) 372-2167

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

(tu3in�tl
JI�=.��ntt..ntlciuntl{

a 371-0757

Qavelli, a loja
que veste o

.hcmem de
bom 8osto.

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

PONTO DOS
�

COLCHoes
Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

Mania de vender barato

Barra do Rio do Cerro
376-1603

Calçadão
371-5800

Corupá
375-1948

Marcelo Marquardt, Julio Azevedo, Ana Paula Marcatto; Ronnie Lux SI
I ,

,

Gabriel Sens eErico Pereira, organizadores do Réveillon 2000, realizado
em São Francisco do Sul CI

pronunciaram "sim" em

cerimônia na Igreja São
Francisco de Assis e

recepcionaram os I
convidados na AABB. A
noiva éfilha de lvanir e

Odilete de fiz, ê o noivo
de Lauro e Mario. de

Lurdes Iunkes. Ofilho .,

dele, Gabriel, levou as

alianças ao aliar
Foto Mathias

..

Hamilton Vessi "Banana"

Theodoro, coordenador da
Studio FM, com a namorada,
Adriana Grim, na festa de 10

anos da emissora
'

PASOr::DWOAAróllJO Dl ,': A 8',ANAlJSLS CÚNlCAS. �, �<.i':.
'.

Técnologia a serviço
da saúde.

Próx. ao Clube Atlético Baependi
Fone/Fax: (47) 371-7646

Edson Junkes

O diretorda
Studio FM,
Waldenir Luiz

C

"Tutti"

com a esposa,
Brigite, e os

filhos Matias,
Talita e Diego,
na festa de 10

' n

emissora

Cintia, filha de Loão e Isaura da (

Luz Silveira, e Adalcir, filho de

Aldo e Maria Padilha, receberam
a bênção nupcial na Igreja Nossa

Senhora do Rosário (Rio Molha) I

e recepcionaram os convidados
no Restaurante Itajara

Edson Junk" (

Florlculturs
florisa

ii (047) 371-8146
ii (047) 371-0515
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC
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Verdureira da

RAQUEL Ltda.
C"mérci"deFrlltase
Perdllrasem Geral.

lJ"ce� sa/�ad,,� p-/,,�
pepúla� al/meut"s

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

Fone: (047) 372-1468

KlBARATO
•

Confecções em geral•

Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

CORREIO DO POVO
Edson JunkeslCP

Eliane Silveira (gerente
comercial) e os diretores da

Studio FM, Aryberto Léo

I Bartuscheck, Waldenir Luiz
I Freiberger e José Wodzinsky,
receberam disco de platina, na
festa de 10 anos da emissora,
na AAßß

BORDARE®
BORD.I\DOS

• Bordados computadorizados e apliques
para confecções em geral

• Desenvolvemos também programas
para bordados.

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

Angular/Renaldo Junkes

Marilda Maba e Edinei Adriani Ferreira trocaram alianças I

na mão esquerda,' em cerimônia na Igreja Nossa Senhora I

Rainha da Paz. Os convidados foram recepcionados no

Restaurante Itajara
Edson JunkeslCP

Prefeito Irineu Pasold e a

esposa, Brunhilde, o presidente
.

da Câmara de Vereadores,
Alcides João Pavanello, e o

I vice-governador Paulo Roberto

Bauer e a esposa, Deborah, no
Personalidades do século 20, no
Baependi

Paula Fernanda Galastri colou grau em _

Medicina pela Fundação Universidade

Federal do Rio Grande

Eunice Beck e Ideraldo de
Oliveira receberam a

bênção matrimonial na

Igreja Nossa Senhora do
Rosário e recepcionaram os

convidados no Clube
Atlético Baependi

Filmagens
& Fotografias

. Fone: 370-1703

�ZTIPOS DE CARNES (Incluindo Javali)

A�4-,{e4�_�
Servimos: j'�r;:t'i,.,?� d��@3: '§f�ad�go
Rua Walter Marquardt, 1778

Ter. 047 370-8679

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Completou 1

mês de vida no

dia 13/12 o

querido Thiago
Lass. Ele é filho

de Leerson e

Sali Jenlee

� Logs

•
�ra

{

A gatinha Eduarda Sasse

Gieburowski aniversariou die 18'/12.

Ela é filha de Lincoln e Rossne

Sasse Gieburowski. Persbérisl

Talita

Aparecida
Wodeinsku
curtiu o sbow e

foi recebida no

camarim pelos
simpáticos
irmãos Sandy e

Junior

o garotinho
Maurício Alves

Ficber

completa 4

anos die 28'/

12. Ele é filho

de Mario e

Andréia Ficher.

Felicidades!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

.

.'

1/12 - André William Pec

1/12 - ArthurEmilio Bachmann
1/12-Bnma de Freitas
1/12 - Daphany Marah Gorges
1/12 - WilliamMatheus dos Santos
2/12 - LavíniaMayaraGretter
2/12 - Lucas Rossi
3/12 -Estefanie da Silva
4/12 - Lucas Guilherme Borck
4/12 - Mateus Rosa Bressanini
5/12 - Daniele Andrade

6/12 - Maria LuizaMengarda Caetano
6/12 - Matteus Berti Messias
6/12 - Thais AntunesMachado
8/12 - Ervin PaulMaxEggert
8/12-Luan Carlos Oliveirade Aquino
8/12 - Luiz Felippe Beckert
8/12 - Sarah Ane Stunff
8/12 - Vinícius da CruzMüller
9/12 - Aline de Brito

9/12-NathaliaEger Junckes
10/12 - GabrielaBaruffi
10/12 - EduardoMiguel Koscianski
10/12 - KarolinaGabriele Kuester

........................................ \'
.

TRANSPORTES ESCOLAR TIO PÓVOAS
Nós levamos seu filho a sério

Transporte de crianças e adolescentes para aulas de: natação -

dança - catequese - reforço - artes marciais - idiomas - música -

futebol - teatro - colégios - creches - pré-escolas - etc.
................... . : .. : .. :::::::::.:.:.:.:.:.:.::�:.::: =>t(;:;:;:;:;:::::;:;:;:::;:::;:;:::::

ií1t'.llIlf"IMBmrwc,
Marcos A. Póvoas

Rua Willy Günther, 155 - Rio Cerro 1- Jaraguá do Sul- SC -

Fones: 973-5732 - 376-1112

CLíNICAd� Weodá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

Convênios
UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,

SINDICATO DA ALIMENTAÇÃO .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

CTG Do Trote ao GalopeCTG Laço Jaraguaense
Ao patrão celestial, agradecemos
por este ano maravilhoso em que
realizamos vinte e tantos eventos

em nossa sede, participamos de

mais de quarenta rodeios em

trinta cidades do Estado, e,
graças ao Senhor, tudo
transcorreu sem nenhum

acidente, com organização e

união que resultou no melhor ano
do Laço Jaraguaense. Ficamos,

Senhor, claro que sim,
envaidecidos pelos dias
ensolarados durante a realização
de nossos eventos. Senhor,
pedimos luz e saúde para
continuar nosso trabalho,
oferecendo ao público em geral
uma opção de esporte e lazer
sadia e motivadora.

Agradecimento especial.ao
públ ico que participou, apoiou e

coloriu nosso parque, à

Prefeituramunicipal, à Secretaria
de Cultura, Esporte e Lazer e aos

patrocinadores que alavancam os

eventos antecipadamente,
acreditando no nosso trabalho e

dando coragem para a real!Ação

:[S��&
GERAL

Schyara, nome raro, beleza
rara, olhar caborteiro,

educação e simpatia de

princesa. Schyara é
estudande do curso de

Arquitetura da Ferj, natural
de São Bento do Sul, adora
uma boa roda de amigos e

tem ultra-admiração por seu
pai, o qual chama de 'O
Homem da minha vida'.

Aproveite bem esta fase de
estudante e sinta-se em casa

na linda Iaraguá do Sul

Renato e Odair Garcia, patrões do Piquete Corupâ, foram os anfitriões do 4° Rodeio de Vaca

Parada e provas funcionais, neste último final de semana, na cidade vizinha de Corupá.
Dois companheiros, dois amigos, duas pessoas organizadas, enfim dois gaúchos. Agradeço

a atenção e o carinho que
recebi nesta casa gaúcha, e

podem contar com o Jornal
CP e o CTG Laço
Iaraguaense para divulgação
e manutenção deste trabalho.
Parabéns ao Piquete Corupá,
parabéns à cidade de Corupá

Sorriso de

Campeão.
Patrão

Giovane
Demarchi

conquistou
o segundo
lugar na
categoria

Laço
Patrão,

durante o

rodeio do
CTG Os

Vaqueanos, na cidade de

Papanduva, depois de sete

certeiras armadas

marragatas. Parabéns,
patrão, mais uma vez ficou
confirmado que dormir cedo
melhora a concentração e

firma o braço para o dia

seguinte. Giovane Demarchi,
um esteio da tradição

gaúcha, agradece a todas as

pessoas que somaram na

tradição gaúcha durante este

ano e deseja um ano novo

com saúde e alegria

\ \

AGROPECUÁRIA SARDAGNA
está ampliando sua loja na linha de PIUCHAS E VESTIDOS

DE PRENDA para você que deseja alugarou comprar

r

MOINHO JARAGUA

Rua Felipe Schmidt, 129 - Centro - Jaraguá do Sul

Fone (0**47) 372-3775 - Fax (0**47) 372-1731
Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária

Guaramirim - SC - Fone: ·373-0339

DEMARCHI COM. DE CARNES E FRIOS LTDA.
Fone: (047) 371-4547 - Fax: (047) 372-0524

Rua João Planincheck, 407
Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"

rar
CARNES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Festade fimde ano - JornalCORREIO00POVO

l-do amigo secreto: expectativa
Reve açao

_

o final deste ano está

próximo, e com ele é

comum o advento das
festas de encerramento,

nas empresas, associações,
clubes, enfim, em todos
os lugares pessoas se

reunem para comemorar

o final de mais um ano de
trabalho. E com a equipe
aqui do CP não poderia
ser diferente.
Comemoramos no último

sábado a nossa festa de
Uma posepara foto, nas rodinhas de papo

encerramento.

Gostaríamos de convidar

a todos os leitores, que
nos acompanharam ao

longo do ano para
participarem da festa.
Mas como seria difícil,
mas vamos fazer com que
você leitor participe da
nossa festa bem à nosssa

maneira!

O diretor do

CP,Sr.
Eugênio (no
centro),
sempre

presente nas
atividades do

Jornal

Acompanhe os flashes e

Boas-festas!

Os
"baixinhos"

doJornal

em seu

habitat Uma pausa para saborear aquele churrasco!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edson Junkes/CP

Saúde: Pama elabora sistema de plantões para atender nas férias

Comércio
Amanhã

24/12/99
25e26
27 a 30/12/99

31, I e 2/ lIOO

8h30 às 22 horas

8h30 às 13 horas

fechado
normal

fechado

Shopping Center Breithaupt
Amanhã horário normal

(10 às 22 horas)
24/12/99 ] O às 16 horas

25/12/99 fechado
26/12/99 lojas fechadas;

praça de alimentação, cinemas,
lazer e showroorn funcionam em

horário normal

De27 a 30

31/12/99
111/00
2/l/oo

horário normal

10 às 16 horas

fechado

lojas fechadas;
praça de alimentação, cinemas,
lazer e showroom funcionam em

horário normal

Supermercados Angeloni
Até amanhã das 8 às 22 horas

24/12/99 7h30 às 15 horas

25 e 26 fechado
27 a 30 das 8 às 22 horas

31/12/99 7h30 às 15 horas
1 e2 fechado

Supermercados Vitória
Até amanhã 8 às 22 horas

24/12/99 7h30 às 14

horas

25e26
27 a30

31/12/99

fechado

8 às 22 horas

7h30 às 14 horas

1e2 fechado

Feriados devem baixar número
dehabitantesemJaraguádoSul
Setor de serviços
prepara plantões,
masespera
poucomovimento

Jaraguá do Sul- A menos

que ocorram mudanças drásti
cas no comportamento da so

ciedade j,araguaense, os feria
dos de Natal e Réveillon devem
ser muito calmos. Com a maio
ria da população na praia, a pro
cura pelos serviços e o índice
de ocorrências em delegacias e

hospitais diminui. Aproveitando
os últimos dias de consumo

acelerado, o comércio atende
em horários especiais até o dia
30 de dezembro.

Nos hospitais locais, este é

o período do ano em que
ocorrem as maiores baixas nas

internações e atendimentos.
"Todos os anos temos redução
de pacientes", confirma a ge
rente de enfermagem do Hos

pital e Maternidade São José,
Andréa Albuquerque Ribeiro,
Mesmo assim, as instituições
preparam os tradicionais esque
mas de plantão para atender as

emergências. Quem depender
dos órgãos públicos, terá que
adiantar os serviços ou esperar
até a metade de janeiro, quando
a maioria volta do recesso. Ape
nas os chamados serviços es

senciais funcionarão nesse pe
ríodo.

Responsáveis pela seguran
ça pública aguardam fase de
calmaria na cidade. Esta é a ex-

pectativa do delegado de Polícia

Civil, Vanderlei José Alves da

Silva. "O número de habitantes
é reduzido drasticamente.
Todos vão para a praia, até os

ladrões tiram férias, depois de

roubar o ano todo", conta. Isto

significa mais trabalho para a

Polícia Militar, encarregada da

chamada Operação Viagem. A
população se inscreve no

programa solicitando ronda nas

casas, no período de férias.
Uma ameaça ao sossego dos
veranistas é a BR-IOl, pois
muitos trechos ainda não foram

concluídos, provocando aci

dentes e congestionamentos. O
governo estadual alugou dois

helicópteros para a Polícia Ro
doviária Federal comandar as

operações na rodovia.

Enfermagem diariamente das 7 às

19 horas (de segunda a sexta-feira);
aos sábados, das 8 às 12 horas

Plantão médico em clínica

Dra. Valdete Sant'Anna

Horário: 7 às 9 horas
Dias 27, 28, 29/12/99 - 3 a 6 e 10 a

13/1/00
Horário: 14 às 18 horas
Dias 27/12/99,3 e 10/1/00

Horário: 11 às 13 horas

Dr. Manoel Thomaz Silveira
Horário: 9 às 11 horas

Dias 29/12/99, 5 e ] 2/1/00

Horário: 12 às 14 horas

27,28, 30/12/9ge3,4,6, 7,10 11,
13,14/1/00

Dr. Douglas Maurício Spies
Horário: 8 às 10 horas

Dias27,29112/9ge3,5,7, 10, n,
14/1/00

Dr. Sebastião Resende Filho
Horário: 16 às 18 horas
Dias 27 a 30/12/99 e 3 a 14/1/00
Dr. Jorge Eduardo Oppermann
Horário: 16 às 18 horas

m 2000 suas energ/ .. s

nsforme em soIuçõe.

Segurança/Serviços

Bombeiros

Sistema usual

plantões pelo 193

PolíciaMilitar

Operação Viagem
plantões pelo 190

e emergências

Samae
Escritório
férias do dia 23/l2/99 até o dia 16/

1/00

Emergências
plantão pelos telefones 195 e 371-

0590, apenas para casos de

estouro de canos

Celesc

Emergências
plantão 24 horas pelo

Confira nos gráficos abaixo os horários de funcionamento dos principais serviços em Jaraguá do Sul.

telefone 196

Delegacia de Polícia Civil

Sistema usual

plantão 24 horas pelo telefone

371-0123

Saúde
Pama (Pronto Atendimento
Médico Ambulatorial)
De 27/12/99 a 14/]/00

Plantão médico pediátrico

Dra. Adriana
Horário: 9 às 11 horas

Dias 27, 28, 29, 30/12/99 e 3 a 14/

1/00

Dr. Luís Martins Gonçalves
Horário: 9 às 11 horas e 17 às 19
horas

Dias27, 28, 29, 30/12/9ge3 a 14/

1/99

Dra. Josyane Dornbusch

Horário: 7 às 9 horas e 13h30 às

15h30

Dias 27, 28, 29,30/12e3 a 14/L/00

Dr. Juarez Botelho Lucas

Horário: 14 às 16 horas

A partir de 6/1/00, normalmente

A partir de 11/1100, normalmente

Hospital eMaternidade
São José

Plantão-médico

Pronto-socorro e UTI -

revezamentos de 12 em 12 horas

Enfermagem
Revezamentos de 12 em 12 horas

Hospital eMaternidade Jaraguá

Clínico geral
Plantão 24 horas (convênios e

particulares)

Enfermagem e pediatria 24 horas

PrefeituraMunicipal
de Jaraguá do Sul

Férias

De 27 de dezembro a

17 de janeiro

Bancos

Até amanhã horário normal
24/12/99 das 8 às 10
27a30

31/12/99

normal

fechados

'Iransformando energia
em soluções

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tempo de Natal é tempo de

festa, há mais sorrisos nos

lábios porque
os corações
estão cheios
de esperança.
Feliz Natal e

próspero 2000

aos amigos e
clientes.

CORTILEX Padrão e qualidadeCORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇõtS
para seu bom gosto!

.

Fone/Fax: (0**47) 372-0514/370-1 016

Qc.w A110ite be NAtAl tenhA"
á'Ulvib«be bo� lIUÚ� �",ro� �entimento�
e o CAlor verb«beiro Afeto. 'Feliz NAtAl

IJ. MATERIAIS DE CONSTRU Áo

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1555
Fone: 371-2020 - Jaraguá do Sul - SC

ÜlL-e a promesBa que foi

cumprida naquela noite
S8ßfada traga paz e amor

"

para voce a

cada da do
Ano Nove).

UMAMENSAGEM
DENATAL

Mas vamos falar de Natal, porque dentro de

algumas horas, estaremos todos sentados em tomo

da mesa, de uma pequena ou grande família, para
comemorar o Natal, com ou sem crença religiosa,
porque a festa virou momento de fraternidade para
cristãos e não cristãos. Todo o ano é a mesma

coisa, mas umNatal nunca é igual ao outro, assim
como as estações do ano, na sua repetição podem

.

ser parecidas mas não são iguais.
HáNatal com mais cadeiras em vol ta da mesa,
outros com cadeiras vazias, familiares ou amigos
que partiram, que nos deixaram ou que a vida

tornou difícil de reencontrar. Nos primeiros natais
da nossa vida, a gente fica esperando a chegada
do Papai Noel, depois vem a adolescência, a

rebeldia da juventude, a festa vira careta, até o dia
em que a gente vira o Papai Noel par�uma out/ra
criança que está ali esperando o seu presente. E o

ciclo da vidal-E, no fim,já nem se precisa botar
disfarce de Papai Noel, porque todo avô tem cara

de Papai Noel. Nessas histórias de Natal, o ruim
mesmo é passar a noite sozinho, com lembranças

ou tristezas, ou não ter o que pôr na mesa.
Daqui da Europa, onde amédia de temperatura é
2 graus abaixo de zero, no Sul não esteja tão frio,
com neve na rua, desta cidade onde estou, é claro
que existe sempre aquela nostalgia de se estar

longe da terra. Mas, vamos falar da mesa, quase
posta. Os franceses curtem o peru e estouram

champanhe.Minha opção foi um salmão. Pela
mesa castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, uvas

passas. Sobre a toalha o reflexo das luzes do

pinheiro deNatal, enfeitado pelas crianças, que ali
encontrarão, logo depois seus presentes. No

mundo parece haver uma trégua no noticiário - o

racismo, a exclusão, amiséria, a guerra, a doença
parecem distantes e enquanto tilintam os copos a

gente pensa, que pena não ser todo dia Natal.

Feliz Natalpara vocês todos

Que o Ano No)?o esteja vi)?o, em
cada dia que se inicia, para que

pessames vi)?er juntes o amor.

Kuchenbecker
Joalheiros Ltda.

Que este Na.tal as

esperanças se

I

renovem e que
2000 seja. sinônimo
de sucesso.

Fone: (0**47) 372-2866

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

FONE: 371-5057

AOô KnMOô tutÜgOô,�eb�,
�b�dn.KnMo.
3uceMo.,�Oô oo.fo3

de,luw-b�wJ

Tintas Ltda. ��
Rua Carlos Eggert, 405
Vila Lalau
Fones: 275-0254/370-1023

"ToDA A VIBRAÇÃO QUE HÁ NO MUNDO, �_h
OS SORRISOS .••

OS GESTQS DE BONDADE ..•

A VIDA QUE SE MANIFESTA •••

A CRIAÇÃO •.•

TODO ESFORÇO DE PERFEIÇÃO ..•

TuDO TEM SUA RAZÃO DE SER NO

AMOR.
FELIz NATAL! BOAS-FESTAS!

Asteca Serviços Contábeis Ltda.
Fones: 371-6109 e 371-7290

É NATAL aUE ESTA NOITE
SEJA REPlHA DE ALEGRIA E

aUE OS CORAÇÕES
ESTEJAM REPlHOS

DE AMOR.
BOAS-feSTAS! .

Rua Exp. Antonio Carlos
Ferreira, 1035 -

Fone: 372-0959

Jaraguá do Sul - SC

UmA�trelcc. no c�
A11-"-1'J.CiA A cheg� bA

��erA11.ÇA e bA �Q.2. Que
e�tA �trelcc. brilhe e tr"fJu
mwto Amor e hArmoniA
n�tA 11-Oite be NAtAl.

Clínica Veterinária Schweitzer

Fone: 372-3268 - Fax: 371-9210

Onde há amor, há luz para iluminar

a noite da tristeza. Onde há amor,
haverá promessa de que a paz

estará sempre presente. Feliz Natal.

•_IT.
MOMFORT

Momfort Industrial Ltda.
Rua Erwino Menegotti, 712 - Cx. Postal 02-

Fone: 371-3211 - Fax: 371-3196

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Confira a História

Barão de ltapocu

Há 72 anos

- Em 1927, a Escola Evangélica festejava, na noite de 18 de dezembro, o
Natal, reunindo alunos, pais e professores. Os professores Heinrich Geffert e
Pomdörfer esmeravam-se no programa festivo. Na parte musical um solo de

violino apresentava o senhor Ernest Czerniewicz, acompanhado de um

harmônio do professor Porndörfer, Martha Schlünzen, irmã do pastor regia
um grupo de jovens, recebendo o pregador cumprimentos pelo seu trabalho.
A receita da festa, no valor de Rs. 346$000 (trezentos e quarenta e seis mil

réis), cobriam as despesas, ficando ainda um saldo de Rs. 100$000 para os

trabalhos com jovens.
- O Supremo Tribunal Federal terminava o julgamento dos revoltosos de

São Paulo, condenando 189 pronunciados e absolvendo 93.

Há 71 anos

- Em 1928, o CORREIO DO POVO recebia para publicar um ultimato ao

devedor, em alemão: "Avisiere herrn GustavMerkel, ingenieur, dass wenn er
mir bis zum 15. Dezember 1928 nicht 450$000 für schuldiggebliebenePension
bezahlt, ich die in meinem Hause zurückgelassenen Kleider und Gegenstände
verkaufe ummich zu decken. Hansa, 1. November 1928. CARL KRÜGER".
Avisava ao devedor de quatrocentos e cinqüentamil réis que liquidasse até o
dia 15 de dezembro, oriundos de pensão e que, não acontecendo, se via

forçado a vender objetos ali deixados para cobrir o seu crédito.
I

- August Hoch, também de Hansa, escrevia para a Kolonie Zeitung, de
Joinville, envolvendo-se na fundação de uma Sociedade de Lavradores de

Jaraguá, e entrava em colisão com o CORREIO DO POVO, sem conseguir
resultado positivo, estabelecendo-se trocade gentilezas que não interessavam
aos leitores.

Há 70 anos
\

- Em 1929, o pastor Schlünzen informava que o atendimento eclesiástico

dos evangélicos não era regular. Em fins de 1880, a região de Brüderthal era

ocupada por membros dos Herrnhüter, da Comunidade de Brüderthal e era

servida pelo pastor que veio com os imigrantes, de nome pastor Lange, para
atender a região do Itapocu (lado esquerdo) e Jaraguá, lado direito do Itapocu.
Jaraguá ainda não chegara a se constituir em comunidade. Com sua saída

paraBrusque, o pastor Roesel, de Brüderthal, atendia osmoradores de Jaraguá.
Com a vinda do pastor Schlünzen, em 1902, a Brüderthal, iniciava ele, no
Distri to de Jaraguá, a formação da comunidade e, em 1907, fazia a sede em

Jaraguá. Em 1922 formava a 2a comunidade de Rio Serro, ambas as

comunidades contavam, em 1929, com II filiais somando 600 famílias. A 2a

comunidade tinha o pastor, que já contava com 130 famílias.Mantinha a sede

Jaraguá uma escola comunitária que tinha crescido em 180 alunos, e, desde

logo se tratou de construir uma residência pastoral.

Há 68 anos

-Em 1931, a firmaArthurMüller & Cia., em suaedição n° 625, em língua
alemã, comunicava aos leitores e favorecedores, que o CORREIO DO POVO

era 'arrendado, mas continuava a ser impresso em suas oficinas, que
continuariam a receber o jornal e anunciantes, como de costume, sem solução
de continuidade. Lembrava-se que o jornal circularia às quartas-feiras para
maior comodidade de seus leitores e anunciantes.

'

- COlTÍam boatos de um levante em Florianópolis. Pessoas de destaque,
antigos elementos da Força Pública, haviam elaborado um plano de tomar

Conta do poder, derrubando o govemo provisório nacapital. É que a "Bernarda"

foi descoberta graças à traição de um dos implicados, que levava a denúncia

à polícia, e foram presos: José Grumiche, Nico Selva, José do Patrocínio

Lima,majorAdelinde Souza, tenenteBritto, capitães Trogilio deMello, Virgilio
Dias, Epídeo Silveirae tenentesDurval Pinto, RomuloColonia,HeitorAthayde
e Aldo Fernandes.

BODAS DE OURO

Lindolfo e AgnêsMaba

Médico defendemudanças
no atendimento aos idosos

A Lenda da Tamareira

No último dia 18 de dezembro, transcorreram os

50 anos de união do distinto casal Lindolfo e

Agnês BrühmüllerMaba; membros de
tradicionais famílias aqui radicadas e que têm
uma longa história para contar como vieram
seus antepassados de distantes pátrias e se

estabelecer aqui.
Como hão podia deixar de ser, o distinto casal

compareceu naquele dia, às 19 horas, na Igreja
Matriz São Sebastião, para receber as bênçãos
de Deus através do sacerdote que oficiou o

ato. CORREIO DO POVO sempre teve no distinto
casal fiéis leitores, por isso nos sentimos
honrados em noticiar este grande
acontecimento, acompanhado dos votos de
renovados anos de feliz união conjugal.

Em 70 anos, a população idosa do Brasil
aumentará 16 vezes ou quase quatro vezes mais

que a população total do País no mesmo

período. O alerta foi feito pelo diretor da Unati
(Universidade Aberta da Terceira Idade), Renato
Peixoto Veras, em exposição feita na

Subcomissão do Idoso, presidida pelo senador
Luiz Estêvão (PMDBIDF).

Segundo o médico, a população brasileira
somava 50 milhões de pessoas em 1950, devendo
chegar a 240 milhões daqui a 20 anos. Já a

população idosa passará de dois milhões de

pessoas, na metade do século, para 32 milhões
em2020.

- São 750 mil idosos a mais a cada ano
sentenciou o especialista.

Para o professor, esse aumento na população
mais velha requer mais atenção para programas
preventivos. Caso não haja esse investimento,
o custeio para a assistênciamédica "ficarámuito
difícil, senão inviável", completou Renato Veras.

O professor sugeriu um novo paradigma para
os cuidados com os idosos .. Além de mais
recursos para a prevenção, propõe mais estímulo
aos programas de integração social e

padronização nos atendimentos médicos. Ele

Muito longe daqui, em um dos desertos do
Oriente, existia uma tamareira muito alta e

muito velha. Contava a lenda que ela fôra

plantada pelo rei Salomão e pela rainha de
Sabá, por ocasião de suas despedidas, Esse
ato simbolizava o amor dos dois,
Havia, também, a predição de que a tamareira
só morreria depois que por ela passasse um

rei maior que Salomão.
Um dia, a tamareira avistou na orla do
horizonte um homem, uma mulher

-

e uma criancinha. A tamareira observando-os,
percebeu que eles estavam fugindo.
Acontecera que o rei Herodes mandara
eliminar todos os meninos de
Belém com menos de dois anos, pois ouvira
dizer que o esperado Rei dos Judeus já havia
nascido e estava entre eles. Quando a família

considera as universidades como local ideal para
a agregação de idosos, ao lado de jovens e da

produção do conhecimento. Também defendeu a

demanda, embora o País tenha mais médicos que
o necessário.

Indagado pelo senador Estêvão, o médico

explicou que a Unati é vinculada à Uerj
(Universidade Estadual do Rio do Janeiro) e

oferece mais de 120 cursos para idosos. Não

consegue, porém, atender a toda a demanda: são
cerca de dez mil candidatos para pouco mais de
duas mil vagas colocadas à disposição da

população, gratuitamente.
A Unati oferece, entre outros, cursos de

alfabetização, dança, línguas, atividades físicas
variadas, cultura, economia e até sexualidade. Em

palestra intitulada "País jovem de cabelos

brancos", o diretor da entidade defendeu a criação
de cursos de formação específicos para idosos,
como de recepcionistas de alto nível. Renato Veras
recordou ainda que a meta da OMS (Organização
Mundial de Saúde) para o Ano Internacional do
Idoso (1999) é o envelhecimento saudável.

(Jornal do Senado, edição 994, de 1-12-1999,
página 6)

chegou ao oásis, a enorme tamareira inclinou-se
em postura humilde de prece perante a criança,
assim como acontece quando os homens se

inclinam diante de seus soberanos.
Mais tarde, uma caravana passou pelo
deserto e os viajantes repararam que as folhas
da tamareira estavam murchas.
"Como pôde acontecer isso? Esta tamareira só
morreria se visse rei maior que Salomão", disse
um dos viajantes.
- Possivelmente ela viu -, foi a resposta que
obteve de alguém que, como ele, acreditava na

"Lenda da Tamareira".

Traduzido e adaptado de Cristuslegenden, de
Selma Lagerloef, ,e colaboração com o

CORREIO DO POVO, de Ilca Rau deMio,
Curitiba 12/99.
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Onde há amor, há luz para
iluminar a noite da tristeza.

I

Onde há amor haverá a

promessa de que a paz
"

estara sempre presente.
�

j�r
.,Mt I

FEL"IZ NATAL E l}_�1»�,
PROSPERO ANO%NOVO.

i
f
r

São os votos da

PREFEITU'RA MUNICIPAL
DECORUPÁ

Que seja umNatal feliz e
inesquecívelpelasalegrias
que trar.Eum Ano Novo
maravilhoso repleto desde o

primeiro dia de muito amar e
paz.

,

Fone: (0**47) 372-1857 - 371-6161
f'

Ano Novo ...
Novos tempos ...
Vamos deixar a esperança entrar em

nossos corações. ,

Em cada novo dia, em cada novo ano.

Feliz Natal
Feliz Ano Novo

NATAL
éão os valos dos amißos
janßadeirós à comunidade

jarae,uaense e reßião.

OQe o brilha e i:l ale8rii:l do dra d� Nata!

permaneçam em nossos corações em Lodo o

novo ano que se aproxima,

!}';nllO a firme convicção que a

ética deverá ser a base onde se

consolidará o trabalho daqueles
que querem contribuir para um

Brasil mais forte, mais digno e

mais produtivo nesta nooa era

queporora se inicia.

�esejo a todas as famílias de
,

,

Jaraguá do Sul e região urna

passagem de ano com muitapaz,
saúde e amar:

Uma transportadora de vidas.

Minha mãe curvou-se para me

levantar:
"Olha o presépio, filho, é Natal".
Havia uma grutinha com gentes e

animais;
Ficava no alto de uns grandes
degraus.
Eu entendia tudo do pequeno altar:
Três reis traziam presentes porque,
era Natal.
Uma estrela pendurada era para
fazer sinais.
E dentro, um bebezinho sério ...
porque era Deus.
Só não compreendi porque Jesus

Quis vir ao mundo em forma de
menino.
Podia vir já grande, como o meu

pa r.
Ou mesmo um anjo em luz ao som

de um hino.
Tantos Natais já se passaram,
.Tantos presentes já ganharam
Tantos presépios já, fizeram,
Ta ntas crianças já nasceram.

Os degraus não mais são grandes,
As estrelas não mostram caminhos,
Os reis não dão presentes ...

'
... Mas um bebê sorri abrindo os

bracinhos!
Eu me curvei pra levantar
Com muito amor o

pequenino.
Somente então compreendi
porque Jesus quis vir em
forma de menino.

Instituto Educacional

�A,
QUALIDADE DE ENSINO,

RESPONSABILIDADE DO FUTURO
NO PRESENTE.

Que este Natal venha, trazer a
todos os corações maior

esperança, alegria e bondade,
para que o mundo seja

melhor.

ENI VOLTOLINI
Secretário de Saúde do Estado de
Santa Catarina e Deputado Federal.

São os votos de

Que o espírito de Natal

desperte em nós a criança
que transborda amor.

Que a paz, a esperança e a compreensão seja a

principal estrutura da integração de todos os

ideais neste Natal e no ano novo.

{MP] Madeireira Flórida Ltda.
Rua Adolf Püttjer, 444 - Bairro Rio Molha - Fone/Fax: 370-7393 - Fone: 370-7550

Que este Natal transmita tanta emoção a você

como transmitiu o primeiro Natal, de sua vida.

\.J. ., /1 r ?1' ()
.. n\��n,-,

CritiflRI�lH ()
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"A importância do BRINCAR"
No primeiro ano de vida o brinquedo assume um papel

importante na evolução psico-afetiva da criança. Nos primeiros
meses, ela brinca com partes do seu corpo, num jogo de

movimento e de descoberta de si mesma. Aos 6 meses inicia o

contato com objetos fora dela, alcança-os e manipula-os, aqui,
deixa de ser ela mesma o motivo do brinquedo. Quando interage
com objetos do mundo externo desenvolve suas capacidades
motoras, afetivas e mentais. É aqui, também que a criança

começa a incluir outras pessoas em suas brincadeiras. Percebe

se, então, que seu contato com o mundo externo está
aumentando. Dos 5 meses.em diante a criança é socialmente
mais ativa e busca o contato com as pessoas espontaneamente.
A partir de um ano de idade a criança percebe o-mundo externo

como um fantástico e fascinante brinquedo. Ao adquirir a
capacidade de andar passa a Ter mais condições de explorar o

ambiente e os objetos ao seu redor.
Os três anos de idade até em trono dos 6 anos é uma fase

marcada fortemente pela fantasia e curiosidade. Nestas idades o

pensamento é mágico. Este processo tem função tanto no

aspecto intelectual, pois desenvolve a curiosidade e imaginação,
como no aspecto emocional porque permite a elaboração e

expressão de conflito internos. Esta fase é marcada, também,
pela "imitação", "amigos imaginários" e é aonde passa a dar vida

aos objetos com os quais se envolve.

Entre os sete e onze anos acontece uma redução da

manifestação simbólica e as brincadeiras passam a ser mais
socializadas. ° lúdico nesta fase está mais voltado para a

interação grupal, a criança demonstra interesse maior pelos
esportes em geral e jogos de reflexão, bem como valoriza mais o

contato com o grupo.
Desde o nascimento até o final da infância o ato de brincar tem

fundamental importância no desenvolvimento total da criança. No
desenvolvimento motor ( coordenação motora), elamanipula
objetos, corre, sobe, pedala... movimenta o corpo. No aspecto

intelectual, brincando a criança aprende sobre as coisa e conhece

o mundo, desenvolvendo a imaginação, criatividade, atenção,
memória, faz associações, tem contato com formas, cores, letras,

.

números, etc ... No aspecto social, é através do brinquedo ou

constante RELAÇÃO, se socializa, tem noção de grupo, regras e

sentimento de pertinência, nestas relações faz trocas afetivas e

amplia o seu conhecimento. No desenvolvimento psicológico o

brincar tem função importante, pois é através desta atividade,

jogos, fantasias, estórias ...que a criança expressa seus

sentimentos, angústias, medos, alegrias e elabora conflitos
internos. Todos estes aspectos acontecem de forma interligada,

num constante processo de desenvolvimento.
Percebe-se que o interesse e a evolução do brincar vai se

alterando em cada idade, se modifica, mas em toda a infância, o
BRINCAR é uma necessidade da criança e é o seu meio natural

de se expressar, de se conhecer e de estar no mundo. É através

do BRINCAR que ela faz a relação do seu mundo interno com o

mundo externo.

Tânia Maria de OLIVEIRA

Psicóloga
CRP - 12/00540
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te ao Congresso.
Antes de vir a Brasília, o Papai

Noel esteve em Santa Catarina,
Paraná e Rio de Janeiro. No dia

9, ele desembarcará em Pequim,
na China, a convite do governo
daquele país para abrir as festas
de firn de ano. No Brasil, ele tam
bém veio lançar o projeto "A ver

dadeira carta de Papai Noel",
uma parceria entre aWorldwide
Traders e os Correios, em que as

crianças mandam um aerogra
ma para sua casa na Lapônia e

recebem uma resposta persona
lizada e um brinde.

'"p"iNlJel visilllo Senlldo
. O Senado Federal recebeu on
tem à tarde a visita do único

Papai Noel oficial do mundo,
que deixou a Lapônia, na Fin

lândia, e pela primeira vez visi
tou o Brasil para homenagear
o país, que no próximo ano

completa 500 anos. No Senado,
ele encontrou-se com os sena-

f dores Casildo Maldaner (PMDB-
SC), Carlos Patrocínio (PFL-TO)
e Renan Calheiros (PMDB-AL) e
visitou o gabinete do senador
Carlos Bezerra (PMDB-MT),
além de fazer uma foto oficial
de sua vinda a Brasília em fren-

"Jornal do Senado ed. 996"

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (CXXX)

Tio Eugênio

Quando do retorno de urna viagem longamente acalentada pelo padre Antônio, de urna visita, a última à

sua cidade natal de Emsdetten, naWestfália, Alemanha, percebia-se a sua alegria em poder voltar ao Brasil,
a Santa Catarina, a Jaraguá do Sul e ao então bairro de Retorcida, convertida em quadro urbano isolado da
cidade de Jaraguá, com o norne de Nereu Ramos, que guarda até agora.

Aqui aconteciam as suas realizações materiais e espirituaismaiores, entre Jaraguá do Sul e Corupá, onde
se sentia em casa, embora o bairro fosse o mais italiano ao lado de Itapocuzinho - os "herdeiros da

duquesa"-, no dizer do frei Álido Rasá.
A sua carta, de Emsdetten, dia 3-10-70, dizia: "Com grande satisfação encontrei na minha chegada na

terra natal a estimada carta com o CORREIODO POVO; Obrigado pela publicação 'padre Antônio viaja'", Hoje,
depois de muitas viagens, encontrei a carta com as fotos de fundo turístico. Obrigado!

Sim, jornais e TV estão difamando o querido Brasil. Seja de onde vier, a ação não é contra o povo
brasileiro, mas acusam o governo de ser ditador militar. Defendi em toda parte o Brasil até o ponto de perder
quase a amizade entre colegas. Falei das belezas do Brasil, do progresso, da paz e tranqüilidade, de um

.

governo born e a cooperação do povo com ele, para um país de ordem e progresso. Mostrei séries de fetos
das belezas do Brasil. Meu desejo é de levar todo o mundo para o país maravilhoso para mostrar o que é de
verdade: o grande Brasil.

Ao senhor, caro amigo, e a muitos gostaria de mostrar um pouco da Alemanha de hoje.
Ern cada 7 anos encontrei urna

Alemanha mais linda. Meu irmão
não pára de aumentar a sua flori
cultura. Após a última guerra
construiu novas estufas e tem lá,
hoje, 14.000m2 debaixo de vidro.
Com fornos a óleo, instalações au
tomáticas: regação, humidade e

calor para dia e noite. Com venti

lação automática, iluminação e es

curecimento artificial adianta o flo
rescimento das flores por três me
ses. Trinta e cinco jardineiros tra

balham nas estufas e cinco carros

grandes distribuern, semanalmente,
flores para SOO lojas na zona Norte
da Alemanha. Ele construiu este

ano novas estufas: 9000m2 e já cor
tou 90.000 chrysântemos e 70.000
cravos e plantou 20.000 roseiras
nestas novas estufas. Não gostaria
de ser o chefe deste movimento".
Voltaremos. Até apróxima.

Pe. Antônio Echelmeyer S.c.J.

Uma vista de Emsdetten/westfâlia - Alemanha -, mostrando o

Gymnasium Martinum. 741 estudantes freqüentam o ginásio. São
mais de oito mil que estudam e se formam em escolas diferentes

Colabore com

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 • Sala 105
Ed. Florença- 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

CASA DAS TINTAS

Matr.iz· Fones (047) 371·0380
·371·3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial· Fone: (047) 371·7311
Rua Walter Marquardt, 110
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Qg_e O seu Natal e lodos os seus dias
de amanhã �am iluminados pelos
radiosos milae;es da esperança, da paz
e da aleßtia. feliz Natal.

ISIHI{ R�:::r:�:::�::�:�s_:o:�����o�:��;::�246

Que a paz, a, esperança
e a compreensão sejam ca

principal estrutura da
(

integração de todos os

ideais neste Natal e do

próximo Ano Novo.

BOA_ç-FE_çTASl
SãO os votos do

TEXACO

(

I

QUE NESTE NATAL POSSAMOS
,

REFLETIR SOBRE A MENSAGEM QUE
DEUS NOS TRANSMITE NESTE

MOMENTO DE PAZ�

PARA QUE CONSIGAMOS REALIZAR

COM ÊXJ1TO A MISSÃO QUE ELE
I DESIGNOU A CADA UM DE NÓS�

FELIZ NATAL E

PROSPERIDADE NO

ANO Novo!

- São os
•

sinceros

votos de

Ivo Konell

Deputado Estadual

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Programadádestinação adequada
para embalagens �e agrotóxicos
Corupá - o secretário de

Agricultura, Meio Ambiente e

Desenvolvimento do Turismo,
EdrnirRoque Morozini, partici
pou de reunião na última quinta
feira (16), em Campo Alegre, que
tratou sobre o funcionamento do

programa Planalto Norte. O

programa, que será desenvolvido

pelas prefeituras filiadas ao Con
sórcio Quiriri (Campo Alegre, Rio
Negrinho, São Bento do Sul e

Corupá) e de outros 11 muni

cípios da Região Norte do Estado,
prevê medidas para a destinação
adequada das embalagens dos

produtos agrotóxicos, evitando que
fiquem dispersas. O projeto conta

com apoio da Epagri.
De acordo com a proposta,

ainda em fase inicial de execução,
deverá ser instalada uma central
na cidade de Mafra, com a fi
nalidade de receber todas as em

balagens resultantes da utilização
de agrotóxicos na atividade agrí
cola na Região Norte do Estado.

Depois de processado, esse

material será entregue à indústrias

recicladoras, que farão o reapro
veitamento.

Conforme o secretário Mo

rozini, através desse programa,
a Prefeitura de Corupá pretende
dar melhores condições aos

agricultores para o recolhimento
das embalagens e o devido

encaminhamento para a central
de processamento, em Mafra.
Para tanto, deverão ser construí
dos mais alguns depósitos em di
versas comunidades rurais para
a colocação desses materiais, No
momento já existem depósitos
instalados nas localidades de

Guarajuva, Tifa dos Milhões,
Estrada Isabel e Rio Paulo.

Morozini acredita que o pro
grama só terá bons resultados se

os agricultores forem orientados
sobre a importância-de ser dada

destinação correta para esse tipo
de material. Ele lembrou que as

embalagens só serão recebidas na
central de processamento, em

Mafra, desde que submetidas à
cuidadosa lavagem. "Trata-se de
uma condição primordial no

recebimento desse material",
explicou.

O secretário destacou ainda

que a Prefeitura de Corupá deverá
aumentar a fiscalização seibre a

comercial'ização de produtos
agrotóxicos e de uso fitossani
tário através de legislação mu

nicipal sancionada em dezembro.

De acordo com a legislação, os

estabelecimentos que comercia
lizam esses produtos terão res

ponsabilidade sobre os resíduos

resultantes produzidos e deverão

definir local para devolução de

embalagens.

Prefeitura recupera estradas

prejudicadas pelo mau tempo
Massaranduba - o Depar

tamento de Transportes iniciou a
I

recuperação de diversos trechos

rodoviários, no Centro e localida
des rurais, prejudicados pelo ex

cesso de chuva verificado durante
os últimos dias. O secretário Al
féo Luiz Faes mobilizou a equipe
de obras para serviços de recupe
ração de bueiros, patrolamentos
e colocação de macadame.

Já foram executados reparos
nas estradas das localidades de

Campinha, Benjamin Constant, 1°\
Braço e 3° Braço. No Centro, par
te dos serviços também estão

concluído;. Na última sexta-feira,
o departamento iniciou o pa
trolamento de estradas no

Ribeirão Wilde.,Na localidade de

Butuca, prossegue .a colocação
de tubos de esgotos, que deverá

estar concluída até a próxima
semana. Ná localidade de 13 de

maio foi construído um novo

pontilhão.

Yong Fashion lanço suo linho proio
2000. As cores sõo cloros e energéticos,
predominando os-toas celestes, rosos e

os amarelos Coleçâo de bolsos e

chapéus de diversos marcos e cores

Saídos de praias, shotts, top e

blusas de fio.

8iquínis e Maiôs

Ciic. e JJ.ãs

Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi

Fone 372":3290

Mais rendimento: aquisição de escavadeira deu agilidade aos serviços da Prefeitura

Tamanini avalia atuação do
governomunicipal de Corupá
Ensino recebeu

atenção especial
da administração
em 1999

Corupá - O prefeito Luiz

Carlos Tamanini (PMDB) con
sidera o setor do ensino como

um dós que melhordesempenho
teve no governo municipal,
durante o ano que estáfindando.
Ele destacou a implantação do
Plano de Carreira do Magistério
e a realização de cursos de aper
feiçoamento dos professores, co
mo algumas das atividades im

portantes nessa área. A Prefeitura
também conseguiu a ampliação da
Escola Básica Municipal Aloisio
Carvalho deOliveirae implantação
do ensino fundamental até a 8"
série na Escola Francisco Mees.
O govemo municipal também está

concedendo transporte escolar

para 800 alunos.
A Unidade Sanitária foi re

formada e ampliada, num inves
timento de R$ 80 mil, com apoio
do Reforsus. Para o ano que

KibeléZá
Sabor e qualidade que

se põe à mesa

Fone 379-1318
Fax 379-1524
Massaranduba - SC

vem, está prevista a construção
de mais uma unidade sanitária,
que prestará atendimentos odon
tológicos, assistência à gestantes
e outros serviços básicos. A Pre

feitura também manteve durante
o ano o auxílio financeiro men

sal, no valor de R$ 2,5 mil, ao

Pronto-Socorro do Hospital e

Maternidade São Francisco.
No setor de obras e serviços

públicos o prefeito Luiz Carlos
Tamanini destacou a aquisição de

U1:na máquina escavadeira hi

dráulica, como uma das inicia
tivas mais importantes, consi
derando a utilidade do equipa
mento na realização de serviços
gerais. O investimento para a

compra da máquina foi da ordem
de R$ 200 mil, para pagamentos
em 24 parcelas, 15 das quais já

.
I

quitadas,
Em agosto, a Prefeitura tam

bém concluiu o pagamento do fi
nanciamento da obra da ponte de
75 metros de comprimento,
construída na localidade de Ano
Bom. A Estrada Rio Novo, que
dá acesso ao Parque Ecológico
Emílio Battistella, recebeu diver-

Rua 11 deNovembro, 2913 -

Centro - Massaranduba - SC

Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de
desconto ci. vista
ou 6x sientrada

.Fone (0**47) 379-1757

sas melhorias, como patro
lamento, retificação e tubulações
para escoamento pluvial.

Para o próximo ano está pre
visto o programa de Pavimen

tação Comunitária, que funcio
nará através de parceria entre a

Prefeitura e as comunidades. O

programa foi iniciado em no

vembro, na Rua Rodolfo Quost,
com bons resultados. Outras
obras serão a construção de uma

galeria para escoamento pluvial
na Rua 1 ° deMaio, e a construção
de pontes nas localidades de Rio
Paulo e Ano Bom.

O governo municipal conce
deu incentivos para várias em

presas interessadas em expandir
os negócios. Os benefícios
foram. proporcionados com base
em legislação municipal espe
cífica. A concessão de bene
fícios como terreno e infra
estrutura dotada de energia
elétrica, água e telefone, tem

como objetivo o fortalecimento
da atividade industrial no Mu

nicípio, visando o desenvol
vimento da economia e a geração
de novos empregos.

Todosos dias, almoço com Bufê.

À Noite, Pizzasem 15 sabores diferentes.
\

TELE-ENTREGA379-1324

Rua 11 de Novembro, 4338 (ao lado
do Mercado BOGO)Massaranduba
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ABRA SEU CORAÇÃO E DEIXE

ENTRAR TODA A ALEGRIA QUE ESTA
DATA NOS TRAZ.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO
Novo!

SÃo OS VOTOS DE

RuaWalter Marquardt, 1180
Jaraguá do Sul - SC
Fone: 370-7759

2000 será um sucesso se ...
... Houver um sorriso de otimismo em seu coração;
... Cultivar a amizade desinteressada;
... Aproveitar a oportunidade de ser bom e compreensível;
... Vencer o orgulho e a indiferença;
... Tolerar o ignorante que tem idéias diferentes das suas;
... Vibrar com a felicidade alheia;
... Souber identificar poesia e felicidade nas pequenas coisas;
... Tiver fé em si e em Deus acima de tudo.

ERNESTO FELlPEBLUNK (PFL)
Presidente

VEREADORES:

ALCEU ARNO MINATTI (PPB)

AMARILDO FONTANA (PPB)

ADEMIR PAULO TAMANINI (PMDB)

�ERMES DORVAL RADUENZ (PMDB)
Líder Bancada PPB 2" Secretário

AMILTON DUARTE (PFL) Dr. HERRMANN SUESENBACH (PMDB)
Líder Bancada do PFL Líder do Governo Municipal
ANTÔNIO VICENTE TURECK (PMDB) LAURO TWARDOWSKI (PMDB)
Líder da Bancada do PMDB MARCOS MARTINI (PPB)
CONRADO URBANO MULLER (PPB) Vlce-Presldente

I" Secretário

CÂMARA DE VEREADORES
DE CORUPÁ <'

I

E tempo de alegria,
esperança e de paz ...

Receba a magia do Natal
com a pureza de uma criança.
Feliz Natal e um Ano Novo

de muitas realizações

Feliz ano novo ...
De repente, num instante fugaz, os fogos de

artifício anunciam que o ano novo está presente

e o ano velho ficou para trás.

De repente, num instante fugaz, as taças de .

champanhe se cruzam e o vinho francês

borbulhante anuncia que o ano velho se foi e

ano novo chegou.
De repente, os olhos se cruzam, as mãos se

entrelaçam e os seres humanos, num abraço

caloroso, num so pensamento, exprimem um só

desejo e uma só aspiração: PAZ E AMOR.

De repente, não importa a nação, não importa a

língua, não importa a cor, não importa a origem,

porque todos são humanos e descendentes de

um só Pai, os homens lembram-se apenas de

um só verbo: amar.

De repente, sem mágoa, sem rancor, sem ódio,
os homens cantam uma só canção, um só hino,
o hino da liberdade.

De repente, os homens esquecem o passado,
lembram-se do futuro venturoso, de como é

bom viver.

De repente, os homens lembram-se da maior

dádiva que têm: a vida.

De repente, tudo se transforma e chega o ano

radiante de esperança, porque só o homem

pode alterar os rumos da vida.

De repente, o grito de alegria, pelo novo ano

que aparece.

Que os
-""

sinos do

� Natal sejam
�. portadores de alegres
esperanças e que o Ano
Novo seja repleto de

conquistas. Feliz Natal e
Próspero Ano Novo .

São os votos da

PREFEITURAMUNICIPAL
DEGUARAMIRIM

Á felicidade depende
unicamente de n4'ls. �este �atal.
vamos P ...()cu á-Ia dent ...() de
cada um. pa a noÁn()�()v().
ap ...()veitá-Ia a cada instante.

São os votos da

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DO BAIRRO SÃO Luís

Presidente - Eugenio Moretti Garcia

Desejamos a todos
os clientes e amigos
Feliz Natal e 6timo

ano 20001

BORRACHARIA
PIRIQUITO

Av. Mal. Deodoro, 1540 - Fone: 372-2228

Jaraguá do Sul - SC

A (jrtmdiosidade da lIida está em valores

infinitos. Entre estes está o amor,

fraternidade e amizade. Feliz Natal!

\

AUTO pono 28 LTDA.

Rua 28 de Agosto, 1984 - Guaramirim

Fone: (0**47) 373-0129
Fax: (0**47) 373-1593

a ue o espírito doNatal
envolva vocês com amor e

encha seus corações de
felicidade durante
Ano Novo que se

É O que deseja
� Que todos seus seehes de Natal

se tornem realidade e o Ano Novo
lhe traga muita alegria e

prosperidade. BOAS-FESTAS!
Floricultura
Florisa
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I
resse dos municípios. Serão ministra-
das aulas de Direito Constitucional e
Administrativo, Processo Legislativo,
Políticas Públicas, Processo orçamen
tário, Direito Tributário e Financeiro,
Direito Público Internacional e Meio

Ambiente, entre outros.'
- Trata-se de um projeto revolucio

nário - disse Agaciel, que falou ainda
sobre a futura conexão da TV com a

Internet, possibilitando aosmunicípios
acesso ao banco de dados do Senado e,
numa etapa posterior, ao da biblioteca

I

do Congresso norte-americano.
Ele acrescentou que não haverá cus

tos adicionais para o Senado. Os rnuní
cípios deverão arcar com algo entre R$ •

20 mil e R$, 30 mil. Será necessário

pedir autorização ao Ministério das

Comunicações para obter o canal VHF
(que vai do 2 ao 13) ou UHF (do 14 ao .

59), e adquirir equipamentos como

antena parabólica receptora de satéli
te, cabos para interligação e retrans

missor de televisão. Por sugestão de Si
mon, está em estudos a solicitação de
uma linha de crédito ao BNDES para
financiamento do projeto às câmaras
municipais.

"Jornal do Senado, ed. 996"

GERAL - 23
�

/

Pavimentações de ruas serão
prioridade emMassaranduba
Massaranduba - o prefeito

Mário Sasse (PMDB) deverá
colocar as obras de pavimentação
de ruas entre as prioridades da

administração municipal para o

próximo ano. Ele espera contar

com apoio maior do governo do
Estado para a realização das
obras. Sasse também está
incentivando as parcerias com as

comunidades, na pavimentação
de ruas, negociando a divisão dos
custos. Apesar da falta de
recursos financeiros, o governo
municipal conseguiu algumas
marcas significati vas no aten

dimento à população durante o

ano, avalia o prefeito. Ele cita
como exemplo a colocação de 30
mil metros de tubos de esgoto,

em diversos bairros.
Sasse está otimista em re

lação ao desenvolvimento do

Município, dizendo que a loca

lização privilegiada começa a

despertar crescente interesse dos

empresários, que pretendem
ampliar negócios ou iniciar
novos empreendimentos. Na
avaliação do prefeito, um dos

aspectos que marcou a atual

administração foi a constatação
de que o crescimento econômico
de Massaranduba se manteve

estável,
Ele destacou os investimentos

feitos na Educação e na Saúde,
entre as realizações quemarcaram
a atuação do governo municipal
neste ano.

Expectativa: Mário Sasse espera maior apoio do governo do Estado

Nfm'lIII)}
AUTOMÓVEIS

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Car lus Ferreira, cl Henri ue Piazera

Câmaras de vereadores irão
retransmitir a TV Senado'
Convênio para a reprodução do sinal, em UHF e VHF, reserva

horário para que as câmaras também veiculem programação própria
O diretor-geral do Senado, Agaciel

da Silva Maia, e representantes da As

sociação Brasileira das Câmaras Mu
nicipais (Abracam) assinaram ontem
convênio para retransmissão das ima
gens da TV Senado aosmunicípios bra
sileiros' por meio de sinal em UHF e

VHF. No mais tardar em abril, a pro
gramação poderá ser captada pormu
nicípios que, além da torre de
retransmissão, tenham ou adquiram
receptor capaz de decodificar o sinal
específico da TV Senado.

- Este é o primeiro passo de um so

nho que é a integração de todos as

casas legislativas brasileiras - disse
Agaciel aos vereadores, que também fo
ram recebidos pelo presidente do Sena
do, Antonio Carlos Magalhães.
Agaciel informou aos membros da

Abracam que o senador Pedro Simon
(PMDB-RS), presidente da Subcomissão
de Rádio e TV da Comissão de Educa
ção, está tratando com o Ministério
das Comunicações da revogação de
um artigo do Decreto 2.395'. Essa mu
dança permitirá a veiculação de pro
gramação local pelo mesmo canal a
ser utilizado na retransmissão da TV

Conforme Agociel, convênio é "o
primeiro posso poro o integração

de todos os cosas legislativos"
Senado. O diretor considera a possíbi
lidade de inserção de programas lo
cais produzidos pelas câmaras de ve

readores um dos maiores benefícios,
para os municípios, do convênio as

sinado ontem.

A transmíssão por sinal aberto
viabilizará também o Projeto Univer
sidade do Legislativo, que utilizará o

sinal para a veiculação de um progra
ma de ensino a distância. A TV Sena
do reservará três horas diárias, de 6h
às 9h, para cursos e projetos de inre-

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARAMUNICIPALDEVEREADORES
Rua Paulo Cardoso - ]66 - Fone (0**47) 379-1571
CEP: 89108-000 Massaranduba - Santa Catarina

INDICAÇÕES FEITAS PELO VEREADOR EPRESIDENTEDO
LEGISLATIVO, HORST RECK, DO ANO DE 1999.

\
I

N° 001/99 - Que seja reposto o macadame, feito o patrolamento e a limpeza laterais da rua que dá acesso a Eta 2.
N° 002/99 - Que seja aumentado o fluxo de água no ribeirão Massaranduba que corta a cidade durante as festividades da
Fecarroz.

•

N° 003/99 - Encaminhar ofício solicitando a presença do sargento Ivo Manoel deOliveira e do comi ssári o Ivan Kasmirski
para esclarecimentos de serviços de segurança prestados à comunidade. '

N° Q04/99 - Tomado providência em relação à valeta na Rua Adele Bruch no acesso da SC-413.
N° 005/99 - Encaminhar ofício ao exmo. sr. Governador Esperidião Amin e Senador Jorge Bornhausen para que não
privatizem o Besc.
N° 006/99 -Colocado placa de sinalização, indicando via preferencial nas imediações do mercado Zindars.
W007/99 - Encaminhar ofício ao presidente da comissão de saúde emeio ambiente da Assembléia Legislativa, ao presidente
e deputado Volnei Morastoni.
W 008/99 - Colocar placas indicando o sentido obrigatório dos veículos na ruaWillehn Zech e a Rua Patrimônio.
W 009/99 - Reconstruir as laterais da ponte na rodovia SC-413, próximo à empresa Haco Etiquetas.
N° 010/99 - Fazer a limpeza no sistema de drenagem na rua Madre Rosa Antonia Hutnik nas proximidades do Hospital
Sagrado Coração de Jesus.
N° 011/99 - Feito a manutenção ou a retirada do semáforo na Av. 7 de Setembro.
N°OJ 2/99 - Colocar placa e taxa de advertência e reconstruir a lateral da ponte na Rua Thomaz Radwanski nas proximidades
do comércio Seepan Prawuzki.
WO 13/99 -Instalar um medidor acompanhado de disjuntor na quadra situada na praça Guesser.
N°014/99 - Enviar ofício com cópia dos projetos de Lei N°00l/98, 001199 e 002/99 que dá denominação aos bairros e ruas

do nosso município, aos escritórios contábeis à Associação Comercial e ao cartório de registro civil e Correios.
N° O 15/99 - Ampliar a colocação de coletoras de lixo coletivo nas localidades dos bairros do centro, patrimônio, Guarani
Mirim e.Butuca,
W 016/99 - Ofício solicitando maior cuidado no patrolamento da SC-413, devido ao descontentamento de moradores na

localidade do 7 de janeiro.
N° 017/99 - Macadamizar a rua Patrimônio em toda sua extensão.
N° 018/99 - Macadamizar a rua Patrimônio 11 iniciando na entrada à esquerda após a Igreja Bom Pastor até a escola isolada
central e na entrada à esquerda do comércio do sr. VitorMaser até na Rua Benjamin Constant.
WOJ 9/99-Envio à Fatma de pedido de informação sobre o Termo Aditivo n° 004/97/CMFlCPC realizado em 18.08.98 com
cópia à procuradoria regional dos direitos do cidadão e a coordenadoria de defesa do meio ambiente.
W020/99 - Reforma da Escola Isolada Nicolau Jensen no Bairro Patrimônio.
N° 021 - Manutenção ou retirada da torre com painéis publicitários na avenida 7 de Setembro próximo ao mercado Zindars.
N° 022 - Encaminhar ofício ao engenheiro responsável pelo 1 ° distrito rodoviário de Joinville e ao engenheiro responsável
pelo 2° distri�o rodoviário de Blumenau solicitando a repintura das faixas na SC-413, trecho Guaramirim a Blumenau.

Solicitei realização de sessão solene em homenagem ao ex-vereador Jacob Kasmirski, no dia 12.12.99, no auditório da
Câmara Municipal de Veradores com início às 10:00 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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procedeu uma reorganização dos ser

viços internos e deu início à constru

ção da sede própria do Legislativo.
"Será uma construção simples, mas
necessária, considerando que as

atuais instalações já não comportam
a demanda de ati vidades do Le

gislativo", explicou Blunk, acres

centando que é intenção, inclusive,
ceder as futuras instalações da
Câmara Municipal para uso da
comunidade na realização de

palestras, reuniões e solenidades.
O projeto, executado pelos

técnicos daAmvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
prevê 72 lugares no plenário. A

empreiteira Lemke, de Guaramirim.
executará a primeira etapa da obra,
com custo estimado em R$ 32 mil. A
previsão de conclusão é para o

próximomês de fevereiro.
Outras realizações relevantes

neste ano são as atualizações do

Regimento Interno da Câmara dos
Vereadores e da Lei Orgânica
Municipal.

JARAGUÁDO SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 1999

Tietz pretende intensificar
a pavimentação de ruas

Prefeito de Schroeder
deverá buscar apoio
do govemo estadual
para realizar as obras

Schroeder - o prefeito Gre

gório Tietz (PFL) deverá intensi
ficar o serviço de pavimentação de
ruas no ano que' vem. A intenção,
conforme o prefeito, é atender vias
públicas movimentadas, como nas

comunidades da Vila Amizade,
Bairro Schroeder I, Bairro Bracinho
e Vila Tomaselli, eliminando o des
conforto da poeira. As pavimen
tações serão feitas com lajotas e,

sempre que.possível, em parceria
com os moradores, para a divisão
de custos. Ele espera contar

também com o apoio do governo
do Estado na obtenção dos
recursos necessários .

.

Conforme Tietz, a Prefeitura
deverá colocar como prioridade no

próximo ano os investimentos na

pavimentação'de ruas. Ele já tratou

do assunto também com o governo
do Estado, na expectativa de

conseguir recursos, e pretende
intensificar as gestões com essa

finalidade já nas primeiras semanas
do ano que vem. Existem ainda
outras 'obras previstas para o ano

2000, informou, como a construção
de quadras esportivas nos bairros

Pontualidade: prefeito de Schroeder pagará em dia o funcionalismo
Schroeder I e Rio Hem e outras

comunidades.
A Prefeitura também deverá

melhorar a sinalização de ruas no

perímetro urbano, facilitàndo a

orientação de motoristas e pedes
tres. Está prevista ainda a colocação
de semáforos e radares, para coibir
excessos de velocidade em algumas
vias públicas, como na Rua Ma
rechal Castello Branco. Outrameta

prevista é a construção de mais uma
creche na cidade, bastante reivin-

dicada pela população.
Por outro lado, logo após as

férias, o prefeito pretende retomar os
contatos com diversas instituições
de crédito, solicitando a instalação
de novas agências bancárias na

cidade, oferecendomais opções para
a comunidade. Os contatos com

esse objetivo já foram iniciados, num
trabalho conjunto com a Acias

(Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Schroeder), com

chances de serem bem-sucedidos.

Projetodeverá atender crianças e adolescentes
Guaramirim - A implantação

do Projeto Mundo Jovem, ofere
cendo atividades esportivas, recrea
tivas, educativas e culturais para as

crianças e jovens, é uma das propos
tas do governo municipal prevista
para o ano que vem. A execução do

projeto envolverá a participação de

várias secretarias da Prefeitura, que
atuarão conjuntamente para oferecer
opções de lazer para a juventude lo
cal. O prefeito Antonio Carlos
Zimmermann disse que a finalidade
do projeto será "a valoriação das

crianças e adolescentes, dando-lhes
a atenção e dedicação que devem
ter da sociedade".

Conforme o prefeito, as ativi

dades serão dirigidas para a faixa
etária até 20 anos, sendo muito

importante o envolvimento da co-:

munidade em geral no desenvol
vimento das mesmas, para que o

projeto consiga os resultados

desejados.
Outra meta da administração

municipal, para o ano 2000, serão os

investimentos na urbanização da

cidade, com pavimentação de ruas e
melhorias no funcionamento do

sistema viário, arborização, constru
ção de calçadas e instalação de tele

fones públicos e d€ abrigos de ôni
bus. As melhorias atenderão as tuas

João Ossowski e João Butschardt e

outras vias públicas. Com relação ao

sistema viário, o prefeito iniciou

gestões com o governo federal para
a retirada da ferrovia do centro da

cidade, que será deslocada para um

novo traçado.
Zimmermann está prevendo

crescimento entre 28 a 30% na receita

do ICMS (Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) do

'

Município no próximo ano. De

acordo com o prefeito, em função
disso, o governo municipal está

confiante de que parte considerável
das metas previstas para obras e

serviços serão concretizadas.

Câmara de Corupá apoiou
todos os projetos do Executivo

Corupá - A Câmara de Ve
readores de Corupá deverá concluir
as atividades do ano com 82 projetos
de lei aprovados, amaioria deles, 75,
enviada pelo Executivo. A infor

mação é do presidente da Câmara,
Ernesto Felipe Blunk (PFL), que
considerou esse dado indicador de

que os dois poderes tiveram "um ano

produtivo e de bom relacionamento
em Corupá". A Câmara realizou 43
sessões ordinárias e 16 extraordiná
rias neste ano, período em que tam
bém foram aprovadas 213 indica
ções dos vereadores e emitidas 35
moções.

De acordo com Blunk, o grande
número de projetos de autoria do
Executivo, que teve aprovação,
"dernonstra a preocupação e o in
teresse dos vereadores em apoiar as
iniciativas e ações que sejam efe-

-

tivamente do interesse da popula
ção". "Temos que pensar no partido

. maior, que é o partido doMunicípio",
comentou.

Recentemente, aCâmara também

e Mene;otti , Novos tem.pos, novos
':!r!:�::t!::I· desafios, novos sucessos.

F,:':���:��:;:�:�::.:':·I�;.����;(��:)�����'::2 .Bo""s fest,...s e um. pro'spero cmc 2000".Horne ruge: http:/www.menegotti.ind.hr � � �

/
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Régia desconsidera denúncia
contra o concurso da Prefeitura

Massaranduba - A diretora

municipal de Educação, Régia
Fadul, que presidiu a comissão

organ i zadora do concurso

público realizado pela Prefeitura,
no último dia 27 de novembro,
na Escola Básica Ministro Pedro

Aleixo, disse que desconsiderou

as den ú nci as fei tas con tra o

mesmo. Conforme Régia, as

denúncias enviadas à imprensa,
através de carta anônima, não

poderiam merecer- crédito, por
não identificarem a autoria e

estarem desprovidas de provas.
A comissão não recebeu nenhum

pedido de anulação das provas do
concurso e os resultados deverão

ser mantidos,
Régia negou que tenha tido

participação pessoal durante a

aplicação das provas, dizendo que
a tarefa foi entregue para uma

empresa contratada para a fun

ção. Segundo ela, também não

houve envolvimento de nenhum

outro servidor e considerou

normal o fato de a secretária

municipal de Saúde, Sônia

Martini, e outras pessoas ligadas
à atual administração, terem

prestado provas. "É um direito

deles, como qualquer cidadão".
A presidenta da comissão

também negou que tenha
ocorrido violação das provas,
dizendo que os envelopes que
continham as mesmas foram
abertos na presença dos par
ticipantes. Mas admitiu que houve
falhas, como a falta de anexação
de certi ficados, referen tes a

ti tu I ação de professores, na

participação em cursos. Isso

obrigou a comissão a pro
videnciar a anexação dos cer

tificados durante !a semana,

atrasando a divulgação dos
resultados. A lista dos aprovados,
que seria divulgada na semana

passada, só foi anunciada no

início desta semana.

PrefeituradeG_
• •

Obstáculo: máquinas cessaram as atividades na saibreira em setembro, quando ocorreu o embarga

impedida de utilizar saibreira
Zimmermann poderá
recorrer a medidas
extremas para poder
atender a população

Guaramirim - o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB) lamentou o fato de que
a administração municipal deverá
iniciar o ano novo ainda sem

condições de extrair macadame
da saibreira localizada na Estrada
Bananal do Sul, embargada no

mês de setembro pela fiscalização
do Ibama. Conforme o prefeito,
desde então a Prefeitura não tem

conseguido realizar serviços de

conservação de estradas e de

execução de bueiros "pela
absoluta falta de macadame". Ele

explicou que o embargo deixou a

Prefeitura praticamente sem ação
para a realização dessas obras.

- Estamos impossibilitados
de utilizar justamente aquela que
era a principal fonte de obtenção
de cascalho - comentou o pre
feito, acrescentando que, desde

que o embargo aconteceu, não pa
rou de gestionar junto ao DNPM

(Departamento Nacional de Pro
duçãoMineraI) e à própria direção
do Ibarna uma saída para esta si

tuação, mas ainda sem resultado.
Nos últimos meses, ele tarn

bérn participou de uma série de

gestões com o governo federal,
em Brasília, para que entre em vi

gor o projeto de lei que facultará
às prefeituras a extração do sai

bro, desde que parautilização em

obras e serviços do interesse pú
blico. ,A proposição partiu do
Conselho Brasileiro de Integração

dos Municípios e estaria só na

pendência da sanção presidencial.
Conforme o prefeito, os pro

blemas com a legislação, que veda
aos municípios a extração mine

ral, têm provocado reclamações
entre os prefeitos de várias regiões
do País. No caso de Guaramirim,
explicou, "a situação chegou ao

limite do suportável com muitas
comunidades pedindo a conser

vação de estradas sem que possa
mos atendê-las". Ele cita as estra

das de Bananal do Sul, de Guami
ranga até a divisa com Araquari,
Poço Grande e Corticeira, como
alguns trechos onde a situação
está precária.

Zimmermann não descartou a

possibilidade de, a partir de ja
neiro, adotar medidas extremas,
que ele não quis antecipar, para
reverter a situação.

LardaCriança iniciaatendimento emGuaramirim
Guaramirim - o Lar da

Criança "Marcos ValdirMoroso",
inaugurado na noite da última

quarta-feira, no Bairro Avaí, co

meçou a prestar os primeiros

atendimentos aos menores víti
mas de maus-tratos. Viabilizado
através de um consórcio formado

pelas prefei turas de Schroeder,
Massaranduba e Guararnirirn, com

apoio do Poder Judiciário, Rotary
Club e Casa da Amizade, o projeto
recebeu durante esta semana as

primeiras quatro crianças consi
deradas em situação de risco:

Toda linha de louça. lIanit:aria. Naßc{)mprasaeinládeR�15Ö,Öb
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Administração da Ferj obtém ��tti�···················································
conceito B no Provão doMEC
Curso melhorou'
emrelação
aos últimos
trêsanos

Jaraguá do Sul - o curso

de Administração do Centro de

Ensino Superior de Jaraguá do Sul
(Ferj - Fundação Educacional

Regional Jaraguaense) recebeu
conceito B no Provão do MEC

(Ministério da Educação). Pelo
quarto ano consecutivo, o gover
no federal avaliou a qualidade de

ensino em vários cursos das
uni versidades cadastradas em

participar do programa. No Esta
do, além da Ferj, apenas a UFSC

(Universidade Federal de Santa

Catarina) e a Unidavi (Universi
dáde do Alto Vale do Itajaí) ga
nharam o mesmo conceito. Ou

tras duas faculdades catarinen

ses, de Florianópolis e Chapecó,
tiveram média A.

Desde 1996, quando o minis

tério instituiu o Provão, o curso

de Administração da Ferj obteve
conceito C. "Incentivamos os alu
nos da última fase (aptos a

fazerem a prova) de que o teste

Edson Junkes/CP

PARAFUSUS· PORCAS· ARRUELAS

FONE/FAX: (()47) 371·()()1fI

Campos (E): "Incentivamos os alunos para atingir essa média"

realmente era importante, algo
positivo. Conseguimos e hoje pas
samos a ser uma referência nesta

área", destacou o coordenador
do curso, professor Dirceu Antô
nio Campos.
9 Provão teve 40 questões de

múltipla escolha e cinco disser
tativas. "Ou você sabia a resposta
ou errava. 'Chutar' era pratica
mente impossível", lembrou o

acadêmico Custódio Vieira da

Costa. De acordo com o estudan
te Pedro Paulo Moraes Cardoso,
o teste serviu de parâmetro para
avaliar o grau de conhecimento
dos futuros administradores que
se formam na Ferj. "Isso é fruto
do programa de capacitação dos

professores da Ferj, que repassam
todo o conhecimento aos acadêmi

cos", ressaltou a diretora Carla

Schreiner. O curso de Letras rece

beu conceito C no Provão ..

Prefeituras se atualizam para o bug do milênio
Jaraguá do Sul - As pos

síveis falhas que poderão ocorrer
na virada do ano nos sistemas de

computadores, o chamado bug
do milênio, parece não ass_ustar
as prefeituras daMicrorregião do
Vale do Itapocu. Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder, Massa
randuba e Corupá concluíram o

processo de atualização em prati
camente todos as repartições
públicas. A única orientação de

técnicos, no entanto, é que as

máquinas não sejam ligadas
justamente na noite do dia 31

deste mês, quando o cuidado
contra o vírus deve ser redobrado.

O setor de Informática da
Prefeitura de Jaraguä do Sul de-

senvolveu durante quatro meses

a atualização da rede, que opera
quase cinco mil programas. "Al
teramos o sistema para quatro dí

gitos", afirmou o diretor de Infor

mática, Marcílio Legal. Em Gua

rarnirirn, a situação também está
sob controle, garante o secretário
de Administração, RalfAntonius
Júnior.

A empresa prestadora de

serviços, segundo ele,já reverteu

GlS programas, inclusive realizan
do testes operacionais através de

simulações do fenômeno. A Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim)
disponibilizou aos associados dis

quete que traz em tempo real pro-

blemas virtuais sobre o bug do
milênio.

Há dois meses, Massarandu
ba está preparada para a virada
de ano. Os programas foram re

vertidos para quatro dígitos e o

resultado dos testes agradou os

técnicos da empresa terceirizada
em informática. Em Corupá, o

prefeito Luiz Carlos Tamanini

aguarda o posicionamento da

prestadora de serviços em relação
a instalação do programa. A

certeza é que todos os computa
dores da Prefeitura estarão

desligados na passagem do ano.

Em Schroeder, a administração
pública ainda não reverteu por

completo os programas.
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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 IUQar.

Curso superior
O Departamento de Pós-Graduação do Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul (Ferj -Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) divulgou a relação dos cursos previstos para o primeiro
semestre do próximo ano. Estão confirmados os mestrados em

Ciência Jurídica (abril) e Engenharia de Precisão (fevereiro).
Também são preparados os cursos de especialização em Informática
na Educação (julho), Currículo escolar da Educação Infantil nas

séries iniciadas de Ensino Fundamental por Projetos de Trabalho

(março), Contabilidade Gerencial e Controladoria (março), Gestão
Empresarial (abril), além de cursos nas áreas de Matemática, Língua
Portuguesa, Marketing e Propaganda.
ACT na educação
A Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul recebeu 984 inscrições de
candidatos para a rede municipal de ensino no ano letivo de 2000 como

ACT (Admitido em Caráter Temporário). Deste total, 673 tentam vagas
de professor e 311 de recreadores e atendentes de berçários dos centros
de educação infantil. De acordo com a secretária Isaura da Luz Silveira
a chamada dos candidatos aprovados será pela ordem de classificação,
conforme o número de vagas que surgirem durante o próximo ano.

Revista da Ferj
Está previsto para o início de 2000 o lançamento oficial da Revista da

Ferj, uma publicação quadrimestral do Centro de Ensino Superior de
Jaraguá do Sul (Ferj - Fundação Educacional Regional Jaraguaense).
A proposta é colocar em evidência a produção acadêmica da instituição
e apresentar trabalhos de professores de outras instituições. A revista

será dividida nas seções de "Saberes", abordando questões avaliadas

por consultores, e "Fazeres", que vai envolver alunos e professores da

instituição.

Campanha contra surdez

Coordenado em Jaraguá do Sul por profissionais das secretarias de

Saúde e de Educação, a campanha nacional "Quem ouve bem aprende
melhor" detectou, em uma primeira triagem, 159 alunos jaraguaenses
com possibilidade de apresentarem problemas auditivos. Estes estudantes
já foram encaminhados para médicos especialistas que farão a segunda
triagem, através de exames mais detalhados. A campanha pretende
avaliar as condições auditivas das crianças de 1 a série.

Soldados homenageados
A Acijs (AssociaçãoComercial e Industrial de Jaraguá do Sul) entregou,
na tarde de quinta-feira, cestas de Natal para todos os soldados da 3'

Companhia de Polícia Militar. A solenidade aconteceu na sede da

corporação, no Bairro Nova Brasília, e reuniu empresários locais e o

comando da PM, representado pelo capitão Amarildo de Assis Alves.

LAJE RIO BRANCO LTDA.
Fábrica e Comércio de l.a]e e Lajota

Pré-Moldados e outros.

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

(Após Lanch. Italiano)
89270-000 - GUARAMIRIM - SC
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Exonerado diretor do Hospital São José
Fotos: Arquivo/CP

Auditoria
apuroudados
sobre materiais.
emedicamentos

Jaraguá doSul- o diretor

administrativo do Hospital São
José, Aristides Gonçalves, foi
exonerado do cargo na tarde de

I

quinta-feira. A Sociedade Divina
I

Providência, que administra a

a instituição, confirmou o nome da

irmã Jacira Maria dos Santos na

diretoria-executiva do maior
1 hospital do Vale do Itapocu. Com
I a demissão de Gonçalves, todos
os membros do Conselho de Ad-

ministração colocaram o cargo à

disposição. Até ontem, o presi
dente do conselho, o advogado
Homero FIesch, continuara na fun

ção. "Pretendemos manter com o

órgão", afirmou irmã Jacira.
A cúpula da Sociedade Di vina

Providência, gestora de mais três

D hospitais em Santa Catarina -

Santa Isabel, de Blumenau, Nossa
Senhora da Conceição, de Tuba-

a rão, eHospital eMaternidade Chi
quinha Galotti, de Tijucas -, ale
gou que a mudança na diretoria

do São José faz parte de um pro-
e
jeto de remodelação na adminis

?

tração dos quatro hospitais.
A decisão de efetivar uma

irmã da congregação na direção
a do hospital foi anunciada depois
de três meses de especulação. "A
medida estava acertada, mas

faltava um nome", destacou a no-

Homero: "A decisão foi da sociedade gestora"

va diretora-executiva. Agora,
todos os hospitais mantidos pela
Divina Providência têm uma irmã

no principal cargo dentro da ins

tituição.
Entretanto, dívidas com em

presas, empréstimos e o boicote
de alguns fornecedores em con

seqüência da crise financeira,
desgastou a imagem do ex-pre
sidente Aristides Gonçalves. Há
oito anos fia função, Gonçalves
estava renegcciando uma dívida

de quase R$ 3,5 milhões, am

parado pelos próprios funcioná

rios, que deflagraram em outubro

Queda: Gonçalves ficou oito anos na diretoria

a campanha "SOS São José". A

proposta de arrecadar recursos

e aplicá-los na manutenção do es

toque teve pouco retorno. "Ele

(Aristides Gonçalves) fez um

bom trabalho à frente do hospital,
mas a dívida é alta e contribuiu

para a administração acelerar o

proéesso de mudança", revelou
o presidente do Conselho de

Administração, Homero FIesch.
No mesmo dia da exoneração

do diretor, o hospital teve apro
vado o financiamento de R$ 3,8
milhões, através do Projeto de

Reestruturação Financeira eMo-

dernização Gerencial das Santas

Casas e hospitais filantrópicos,
conveniados com o SUS (Sis
tema Único de Saúde), da Caixa

Econômica Federal.

Atualmente; o Hospital São
José depende dos atendimentos

por planos de saúde particular
para reforçar o caixa. A média de

internações chega a 750 ao mês,
enquanto 160 pacientes são

encaminhados por dia ao pronto
socorro. AUTI (Unidade de Tera

pia Intensiva), única na região,
registra um movimento mensal de

80 pessoas.

Números apontam ano violento no trânsito de Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul- A Polícia

Militar fecha o ano com esta

tísticas trágicas em relação ao

trânsito no Município. Relatório
divulgado pelo comando da 3"

Companhia revela que a impru
dência dos motoristas foi respon
sável por 17 mortes, de janeiro a

novembro. No mesmo período de

1998, foram computadas 11

vítimas fatais. O novo Código de
Trânsito Brasileiro, em vigor
desde 22 de janeiro do ano

passado, reeducou os motoristas,
mas não reduziu a violência nas

ruas da cidade, constata o capitão

Amarildo de Assis Alves.
Em II meses deste ano a

polícia aplicou 5.096 multas,
contra 9.449 notificações emi

tidas de janeiro a novembro de

1998. A diferença não é ve

rificada no item acidente. Até

agora, a PM registrou 2.114

colisões, envolvendo quase qua
tro mil veículos, enquanto du

rante todo o ano anterior, o nú

mero de acidentes chegou a

2.067.
O dado mais preocupante,

entretanto, é a quantidade de

pessoas mortas e feridas em

- Alongamento deChassi
- Cardans

- Manut. de Guindastes,
- Reformasde Equipamentos
- AdaptaçãoEquipamentos
- Soldas Especiais...

Fone: (047) 37�159

,.

. acidentes ocorridos nos últimos
meses. O número de vítimas que
deixou o local da colisão com

ferimentos praticamente dobrou

se comparado com o ano

passado. Cerca de 400 pessoas
foram encaminhadas aos

hospi tais do Município em

decorrência de acidentes. De
acordo com o capitão Amarildo
de Assis Alves, uma mistura

perigosa é a principal causa das

tragédias no trânsito. "Álcool e

direção não combinam", salienta.
O relatório da PM também

detalha em que época o índice de

acidentes esteve elevado. Junho
foi o mês campeão de colisões,
com 803. E, conforme a situação
da ocorrência, o motorista poderá
receber a penalização máxima, ou
seja, multa considerada gra
víssima, na qual paga-se 530
Ufir's e resulta na perda de sete

pontos no prontuário - 20

pontos significa a retenção da

Carteira Nacional deHabilitação.
A Avenida Waldemar Grubba,
antiga Rua Joinville, está no topo
da lista das ruas com maior

freqüência de acidentes, com 188
colisões.

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 354

1�faixa:
04-10-21-23-29-45

2'faixa:
08-09-22-34-41-45

concurso: 355
1�faixa:

13- 23 - 26 - 30- 33 - 43
2'faixa:

09-10-13-23-35-43

auina (quinta/sábado/terça)
concurso: 635

11-32-40-43.-57
concurso: $36 :'

01 - 2,5 - 36 "'SÚ.é62
concurso: 637

09-15-23-41-67

"Lotomania
(sábado)

conc.3414 concurso: 10
1°-34.568 08-09-25-28-34
2"-34.615 38-41-42·47-5l
:J--25.957' 55 -60- 63- 65 - 79
4°-38.324 81--86-87-95·98
5°-55.659

Trevo da Sorte - cone. 0046
06-44-15 -26 -10- 24- 45 - 31 - 04-16-4;3
19-03-05 -11 - 30- 39-37 -27 -25- 33- 34

-29-14 -13- 41- 40- 48- 32-18-36
28 - 35 - ?3 -.47. ;;P9s} �
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Grupo Breithaupt mantém
patrocínio no Futsal em 2000
Acordofoi
anunciado
na tarde de
sexta-feira

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação dos Amigos do Esporte
Amador, gestora do Futsal Adulto
de Jaraguá do Sul, anunciou
sexta-feira o nome do patro
cinador da equipe para a

temporada 2000. O Grupo Brei

thaupt renovou o contrato, por
R$ 7 mil ao mês, e permanece
mais um ano investindo na mo

dalidade. Outra empresa está

FMEaposta.
.

emparcenas
Jaraguá do Sul - Com

previsão orçamentária de R$
1,5 milhão, mas com a liberação
garantida de apenas R$ 900 mil

para o próximo ano, a FME

(Fundação Municipal de Espor
tes) vai priorizar parcerias
através das empresas da região
para reforçar as equipes. A pro
posta do presidente da entidade,
Luderitz Gonçalves Filho, é

deflagrar ações no primeiro
trimestre de 2000 direcionadas

para acordos de patrocínios a

todas as modalidades mantidas

pela fundação.
A partir do apoio da inicia

tiva privada, acredita Gonçalves
Filho, o Município poderá ini

ciar o processo de reestrutura
ção das equipes na categoria
Adulta. Hoje, somente o Futsal

mantém um time que disputa o

Estadual da categoria. "A meta

é fomentar o esporte até o Ju

venil. Depois, para manter as

equipes adultas, dependerá da

participação dos empresários",
afirmou o dirigente.

II
I.

negociando acordo para entrar na
parceria. O pivô Altair Veras, que
teve o contrato rescindido há dez

dias, foi recontratado.
Com a receita definida, a

associação confirmou a parti
cipação do time na Taça Brasil.
O torneio seletivo reunirá equi
pes do Rio Grande do Sul, Para
ná, Mato Grosso e, provavel
mente, um representante de
Rondônia. O campeão e o vice
se classificam para a fase final,
que terá outros oito clubes dos

principais centros do País, a

exemplo do Vasco da Gama,
Atlético Mineiro, GM Chevrolet
e Rio de Janeiro. A seletiva

começa dia 3 de fevereiro.
A ameaça do presidente da

Federação Catarinense de
Futebol de Salão, Hans Werner

Hackradt; de não aceitar as

inscrições dos clubes que estão

em débito com a entidade, parece
não ter assustado os dirigentes.
A maioria das equipes já começou
a montar o elenco para o ano que
vem. O Estadual da Divisão
Adulto de 2000 terá a parti
cipação de 12 clubes. Com o

rebaixamento da Belamar/Puma
e da União São Marcos, sobem
a Cerutti/Berlanda/Palmitos e a .

AABBlRotesmalDe Marco, cam
peão e vice da Primeira Divisão.

IIICORREIO( I
AG. FRANQUEADA REINOlDO RAU

Fone/Fax: (0**47) 370-0379
Rua Reinoldo Rau, 263 - Sala 1

Jaraguá do Sul - SC

Pense em tudo Q que vale a pena

buscar, supere os seus limites e aceite
o desafio de transformar o mundo em

um lugarmelhor.

FELIZ NATAL E QUE 2000 SEJA UM
ANO DE INTENSOS MOMENTOS DE
HARMONIA. PAZ E PROSPERIDADE

ii
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLÍNICAS,LTOA.
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PETERSON IlidoRol
Marco histórico

Títulos inéditos, novas revelações e futuras promessas. O

jaraguaense não pode negar que] 999 foi generoso com o espen
local. As conquistas do Estadual do Futsal nas categorias Infanti

Juvenil e Adulto, o tetra obtido nos Joguinhos Abertos, a
renovação no Ciclismo, com Edson Zielhsdorff, a surpreendent
Natália Kreiling, na Natação; a saga do enxadrista Alexandr Fier
a confirmação de Samuel Lopes, no Tiro, retrataram as páginas

douradas da história esportiva do Município.

É ou nãoé

Associação dos Amigos d

Esporte Amador e o própri
técnico Manoel Dalpasqua

anunciaram, no início

semana, a rescisão do contra

do pivô Altair. Agora, voltara
atrás e acertaram

permanência do rapaz na equi
de Futsal de Jaraguá do Su

Interessant

Caminhando nas nuvens

Ângelo Margutte e Sérgio
Rodrigues, ex-dirigente do
Atlético Alto Vale, assumiram
o Departamento de Futebol do

Fraiburgo. O time terminou
em quinto lugar o Estadual do
ano passado e tem algo que
nenhum outro clube
catarinense dispõe, o apoio
maciço da Prefeitura.

N==::z
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SEMPREUM BOM PROGRAMA

Rápidas, ---i

* Destaque para a equipeMalwee de Bicicross, com títulos estadua

e nacionais.
* Tênis também ergueu troféus em competições catarinense

este ano.

* Melhor ano para o piloto de Jet Sky Alessander Lenzi.
* Fracasso no primeiro ano do Jaraguá Futebol Clube n

Segunda Divisão.
* Aliança venceu a Ciluma por 3 a O e sagrou-se campeã da chave!

do Camp�onato de Futebol Suíço, realizado em Nereu Ramos.

Dê um passeio até Corupá e desfrute suas

refeições com tranqüilidade. Nosso
restaurante serve almoço e jantar aberto ao

público, diariamente.
Atendemos também eventos em geral

(casamentos, batizados, aniversários, ..._)

RESERVAS: TELEFONE (047) 375-14.82 •

eORupA - se

Venha conhecer um pedaço do paraíso!

3712444
/

'Fetçet o- �ettetl""etis etlegre.
Assine �ET.
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