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TeE aponta restrições nas contas

da Prefeitura de Jaraguá do Sul estofados e colchões

tórios; registros em dívidas ati

vas do Município e a falta da

contribuição previdenciária da

Prefeitura ao FMPS.
A Procuradoria-Geral do

Município recorreu da decisão
e encaminhou ao tribunal o pe
dido de reexame. O relatório do

TCE chegou à Prefeitura na

primeira quinzena de janeiro.
, A procuradora em exercício

Lucélia Maria Araldi Lessmann
informou que, com' relação à

ausência da contribuição ao

FMPS, a administração ainda
não concluiu o cálculo atuarial

e que o TCE apontou restrições
no enquadramento de despesas
e solicitou explicações sobre

licitações.
O relatório final do TCE será

encaminhado à Câmara de
I

Vereadores para apreciação.
Página 4

O TCE rejeitou as contas da
Prefeitura no exercício de 1998,
ainda sob o comando de Geraldo

Werninghaus (PFL). O parecer
do Tribunal aponta restrições de

aspectos contábil e orçamen
tário; questiona despesas do

Fundef; alguns proc.essos licita-

I

PFL entre

Hertel e Tietz
Metalúrgica Olipê
comemora 30 anos

Nadadoras treinam

no Clube Pinheiros
Guaramirim terá

28,8% do ICMS

,

o impasse entrea indicação
do candidato a prefeito do PFL

'de Schroeder será resolvido no

dia 11 de março.
,

A decisão foi tomada no en

contro da legenda que aconte

ceu no último sábado.

Disputam a indicação o atual

prefeito, Gregório Tietz, e o ex

prefeito Hilmar Hertel. Página 4

Guaramirim vai receber este

ano 28,8% do retorno do ICMS.

O índice é o maior registrado na

Região da Amvali. A economia
do Município movimentou R$
187 milhões em 1998. O percen
tual de retorno do ICMS de Gua
ramirirn é menor apenas que Qui
lombo, com 51,23%, e Biguaçu,
com 30,32%. Página 5

O Jornal CORREIO DO POVO
traz um encarte especial sobre

a Olipê - Metalúrgica Lom

bardi-, que comemora hoje 30
anos de atividades.

Fundada por Octaviano

Lombardi, a metalúrgica é líder

de vendas no mercado de calhas

para lâmpadas fluorescentes.'

Especial
.

As nadadoras jaraguaenses
Natália Krelling, 15\{nos, e Ma

rina Frutuoso, 13, estão treinan
do no Clube Atlético Pinheiros,
em São Paulo, que revelou o

nadador Gustavo Borges.
Elas estão sendo acompa

nhadas por Alberto Klar, um dos

treinadores da seleção brasilei
ra. Página 15

Edson Junkes/CP o

Pistas: polícia de Corupá está de posse de documentos que comprovam crime ambiental cometido por caçadores. Página 13Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edson Junkes/CP

Fim dalinha
A proposta do governo federal, em trâmite no Congresso, de

extinguir parte dos direitos trabalhistas regulamentados pela CLT
é um capítulo à parte da História republicana que merece uma

análise mais aprofundada. Em princípio, a medida pode parecer
uma alternativa à excessiva carga tributária imposta às empresas,
mas o objeto final é, na realidade, a tentativa de remanejar o

.destino dos recursos dos direitos trabalhistas. Embora os
I

discursos oficiais tentem dourar a pílula, a proposta é parte de
um projeto maior, que vem sendo instalado desde meados da

década de 90.
A sobretaxa de encargos sociais

imposta pelo governo às empresas
está na ordem do dia desde há muitoApesar'dos

inúmeros
tempo, sem que o governo abra

sequer a discussão em torno da

questão. Não admite perder as

contribuições; pior: o projeto prevê
o fim do pagamento dos 40% da

multa do FGTS ao funcionário
demitido sem justa causa, mas as

empresas não estarão isentas da

obrigação, que irá para um fundo de

caixa do governo. Analistas dos

setores de comércio e serviço
prevêem prejuízos caso o Congresso
aprove o fim do 13 °salário e do

pagamento do 1/3 das férias. .

Asfixiadas pelo excesso de encargos e impostos, micros e

pequenas empresas resistem e continuam a gerar emprego e renda

.

- são responsáveis por 70% dos postos'de trabalho. Insensível
ao apelo da classe produti va, o governo trata de apertar o garrote,
desincentivando os investimentos. Apesardos inúmeros bancos,
o sistema trabalha em regime de cartel; os juros e as garantias
exigidas são semelhantes. Os, bancos oficiais, que deveriam

promover o desenvolvimento e a geração de renda, acompanham
a ciranda fi nanceira e privilegiam os lucros em detrimento à função
social.

bancos, o
"

sistema
trabalha em

regime de

cartel; os

Juros e as

garantias
exigidas são

semelhantes

O projeto neoliberal tem como fundamento a concorrência

para regulamentar o mercado. Todavia, não há como competir
se existir o monopólio e a concentração da produção. Para os

trabalhadores a coisa é ainda pior. Aos poucos, o governo

conseguiu implantar o banco de horas e o fim da unicidade

sindical. Outro projeto estabelece o fim do imposto sindical e da

contribuição assistencial, enfraquecendo as entidades e a classe

trabalhadora, que perde o poder de negociar. Com o desemprego
em alta.não há o que barganhar. É pegar ou largar. .

I ,j ,

As tendências econômicas que propiciaram o desenvolvimento

tecnológico são as mesmas que concentram a renda e excluem a

maioria da população do usufruto de suas conquistas. O

progresso vai em direção oposta àjustiça social. A flexibilização
das leis trabalhistas, a automação industrial e o alto nível de

desemprego reduzem os espaços para rei vi ndicações e o poder
de pressão e a mobilização dos sindicatos. O número de

paralisação caiu 50% entre 1996 e 1998. Com o Plano Real a

reivindicação de reposição salarial, baseada nos índices de

inflação, perdeu importância.
O contrato temporário de trabalho, reduzindo os encargos

das empresas, é outro engodo. Sobre o pretexto de promover o

desenvolvimento, o governo propõe o firn.dos direitos trabalhistas,
numa espécie de compensação às empresas, com o discurso da

modernização e dajustiça social. Entretanto, para consegui-Ia, é

preciso rornper com o sistema capitalista seletivo, que atende"

somente aos que têm recursos e restringe o número dos que po
dem dispor desses recursos. Ou o Congresso '(ejeita tais propos
tas ou o País entrará no terceiro milênio com o pé na idade média.

Foto do Fato

Às margens
da BR-280, no

Município de

Guaramirim,
flagrante

de poluição
ambiental.

Resíduos
. de lixo

industrial
e doméstico

contaminam

terrenos

baldios

Biopirataria
*Mara Regina Krause

nem chegam ao seu desti no. A

biopirataria é considerada um

dos maiores negócios ilegais do

mundo, só perdendo para o

tráfico de drogas e armas.

O sofrimento a que esses

animais são submetidos, desde

a captura até o transporte para
os locais de venda, é inimagi
nável. Uma das espécies mais

visadas pelos contrabandistas
- a arara -

�uase sempre é

transpórtada dentro de tubos de

PVC. Muitas vezes, os caçado
res quebram o peito das aves,

esmagando-lhes o esterno, para

que oanimal não se mexa devi

do a dor, dando a idéia, ao pro
vável comprador, de que é uma

arara "quieta e mansa". N�m é

preciso dizer que a ave morre

dentrorde pouco tempo.
Nos papagaios, para irnpedi-,

los de voar, são colocadas boli

nh�s de chumbo em suas cloa

cas. Já os sagüis têm seus den

tes quebrados com cortadores

de unha, ficando impedidos de

Nem mesmo as aranhas ca

ranguejeiras escapam dos con
trabandistas de animais silves-

tres. Um lote com quase uma

centenas delas, muitas das quais
filhotes, foi apreendido recente

mente no aeroporto do Recife.
Mais de 20 já estavam mortas.

As caranguejeiras seriam le

vadas para a Suíça, onde cada

uma chega a valer até US$ 5

mil. Se em seu destino final va

Iem tanto, aqui no interior do

Brasil, a maioriados bichos con

trabandeados é comprada por
no máximo R$ 3,00 cada. Por
esses números é possível ter

idéia de quanto ganham os

piratas do comércio clandestino

de animais. Não é a primeira
vez que a fiscal ização apreende
caranguejeiras sendo contra

bandeadas para a Europa, onde

são muito utilizadas na fabrica

ção de cosméticos.

O contrabando de animais
tem sido constantemente denun

ciado, mas continua implacável
no extermínio de muitas espé
cies que, na maioria das vezes,

vezes, os dentes infeccionam,
tornando os bichinhos perigosos.
Alguns contrabandistas chegam
mesmo a cegar os animais para
que não consigam fugir. E, além

das mutilações, os bichos são

obrigados a beber pinga, água
com melhoraI, éter, ou engolir
qualquer tipo de tranqüi lizante de

uso de pessoas.
A diminuição do comércio

ilegal de animais depende, em

primeiro lugar, dos compradores,
porque, se não houver interes

sados, não há o estímulo para a

captura e contrabando dos

bichos. 'portanto, o maior culpa
do não é aquele miserável que
caça os animais em troca de

poucos reais. Os grandes res

ponsáveis são mesmo os com

pradores, pois esses têm conhe

cimento da ilegalidade do co

mércio e da situação de exter

mínio em que muitas espécies
se encontram.

* Membro da ONG "Ami-

mordere, assim, vendidos como
'

gos da Natureza", de Curi
mansos. Acontece que, mui tas tiba

CORREIO DO POVO
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Prefeitura contesta relatório
do TeE sobre contas de 1998\

+- Não vou abrir mão da candidatura

para alguém que aparece com 3% das
I intenções de voto, nas pesquisas."

(Deputado estadual Ivo Konell- PMDB
- reforçando declarações anteriores

que o partido não abre mão da cabeça
de-chapa)

Tribunal aponta
irregularidades
no governo
de Mário Sasse

superiores a R$ 200,00.
De acordo com Ramos, outra

irregularidade apontada pelo TCE

está relacionada com a contrata

ção de ACTs (Admitido em Caráter

Temporário) na educação e na saú
de. Ramos justificou, alegando que,
nesse caso, a Prefeitura tem ficado

praticamente sem saída, pois não

está conseguindo pessoal habilitado
suficiente para preencher todas as

vagas, mesmo com a realização de

concurso público.
Ele cita como exemplo o De

partamento Municipal de Educa

ção, que durante esta semana está
realizando nova convocação de

professores para atender vagas de

5" a 8" séries, através de contrata

ção temporária. No tocante ao en

sino, observa Ramos, a situação
é ainda mais complicada, pelo fa
to de que é muito difícil conse

guir professores para atender es

colas em comunidades distantes,
no interior do Município.
(MILTON RAASCH)

dos tributos pendentes, podendo
responsabilizar o prefeito por im

probidade, se ocorrer a prescrição
nos débitos. O assessor municipal
de Planejamento, Paulo Ramos,
garante que a Prefeitura tem se

empenhado para tomar as provi
dências necessárias.

Segundo ele, em 1997, a ad

ministração municipal realizou

ampla campanha com esse obje
ti vo, com a aprovação do Legis
lativo, que autorizou o Executivo
a conceder aoscontribuintes ina

dimplentes o parcelamento dos

impostos atrasados em até 24 ve

zes. Ainda conforme �amos, em

dezembro do ano passado, houve
mais uma iniciativa para reduzir a

inadimplência, quando novamente

foram concedidas facilidades no

pagamento de dívidas tributárias.
Os contribuintes puderam optar
entre a quitação total do débito,
com direito a desconto, inclusive,
ou fazer o pagamento em parcelas,
nos casos em que os valores eram

"Se existisse um confronto direto
,

entre. esquerda e direita.,e se eu fosse
um juiz num tribunal, seria favorá

vel a 'passar fogo nesse sujeito." (Presidente nacional do

PDT, Leonel Brizola, avaliando o governo FHC - PSDB -,

que classifica como traidor)

Massaranduba - O prefeito
Mário Sasse (PMDB) encami
nhou esta semana ao TCE (Tribu
nal de Contas do Estado) o pedido
de reexame do relatório sobre as

contas do Município de 1998,
que aponta restrições na adminis

tração. Sasse recebeu a notifica

ção do Tribunal na segunda quin
zena de janeiro e, de imediato, re

meteu o assunto para a aprecia
ção da Assessoria Jurídica. Mais
de duzentas páginas de docu
mentos foram preparadas para a

defesa da Prefeitura.
Uma das principais restrições

refere-se à cobrança de impostos
de contribuintes atrasados e ins
critos em dívida ativa. O Tribunal

_exige maior rigor no recolhimento
)

"Onde está a dinheirama das privatizações? Como vai bem

um país que vende tudo e cada vez mais?" (Idem, com

parando o presidente Fernando Henrique Cardoso ao pernam
bucano Domingos Fernandes Calabar, que abandonou a resis
tência luso-brasileira à ocupação holandesa, ajudando as tropas
invasoras)

"Sou candidato à reeleição assim -+

como o Hilmar. Sinto que a população
de Schroeder quer o PFL coman

dando o Município por mais quatro
anos." (Prefei to de Schroeder, Gre

gório Tietz - PFL -, confirmando a

disposição em disputar a indicação no

partido, que tem ainda o ex-prefeito
Hilmar Hertel como pré-candidato)

PPS trata de coligações 'com cautela'
"A polícia não descarta a hipótese de

suicídio." (Delegada de Guaramirim, Jurema Wulf, sobre o jovem
Vilmar Jurk, desaparecido há dez dias, em Massaranduba)

Arquivo/CP: Edson Junkes

Jaraguá do Sul- Embora
o presidente estadual do PPS,
deputado Jaime Duarte, tenha
deixado claro que a direção
nacional não pretende intervir nos

arranjos políticos, fortalecendo
a autonomia dos diretórios

municipais, aExecutiva municipal
da legenda tem tratado o tema

com cautela. Na reunião realizada
na semana pa�sada, os socialistas
decidiram lançar candidato a

prefeito, cujo nome não foi

divulgado, mas adiou a discussão
sobre coligações.

O presidente do' Diretório

municipal, Edson Müller, in

formou que o partido volta a se

reunir na próxima sexta-feira para
"discutir com mais profundidade
os assuntos". Sobre o candidato
a prefeito, Müller disse que o

nome )á3_xiste, mas será(sub
metido novamente ao diretório.
Ele informou que o partido vai

divulgar a estratégia de cam

panha tão logo seja anunciado
o nome do candidato a prefeito.
Müller, entretanto, adiantou que
continuam as negociações com

outras legendas para possível
coligação.

- O PPS está aberto ao

diálogo com outros partidos, vi

sando futura coligação. Quer dis
cutir uma aliança política para

definir o pro

grama de go
verno, que
deverá ter

como pno

ridade o so

cial e a des
centrai i zação
administra
tiva. O parti-

.

do quer apre
sentar um

projeto sim

ples que pos
sa ser im

plantado e

não fique so

mente no

papel - dis

cursou, as

segurando
que o lança
mento de can

didato a pre
feito não será

"para nego-

"O PT não discutirá mais sobre a possibilidade de coligar
se com os partidos de direito." Já está decidido: não existe
nenhuma possibilidade." (Presidente do Diretório do PT de

Jaraguá do Sul, Dionei da Silva, reforçando declarações
anteriores sobre alianças)

"Pelo que deu a entender, a 'obra não sai." (Presidente da

Ujam - União Jaraguaense das Associações de Moradores -,

Mário Pappen, referindo-se à promessa do prefeito Irineu Pasold
---' PSDB - de pavimentar a ligação
Santa Luzia/Jaraguá do Sul via Três Rios
do Norte, após a conclusão da obra João

Pessoa/Santa Luzia)

+- "Ficamos sem pai nem mãe nessa

história." (Prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold - PSDB _'_, comentando
a situação do Município com a inde

finição do caso BR-280, que será devol

vida ao governo federal sern ter recebido

manutenção)

Korßmur
Móveis e Eletrodomésticos ! r ;abelionato

T de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ir 373-0404

I

ciar posições Projeto: Müller defende coligação à esquerda
políticas".

Segundo Müller, a tendência
éo PPS coligar-se com partidos
de esquerda, mas não descarta

a inclusão do PTB e do PL no

arco de aliança. "Não queremos

coligação com o PPB, até por
questões de coerência. Somos
dissidentes do partido", reve-

Promoção de Estofados 20% de

desconto à vista

ou 6x s/entrada

lou. Na opinião dele, nenhum

partido tem condições de ven

cer a eleição sozinho. "Aliança
se fai com vontade política e

consciência. É preciso unir-se

para apresentar alternativas à

sociedade", completou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Fone (0**47) 379-1757

Rua II de Novembro, 2913-
Centro - Massaranduba - Sc::
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TC.E aponta restrições
nas contas da Prefeitura

Documentos para
o reexame foram
enviadosao
Tribunal

Jaraguá do Sul - o TCE

(Tribunal de Contas do Estado)
rejeitou as contas da Prefeitura
no exercício de 1998, ainda sob

o comando de Geraldo Werning
haus (PFL). O parecer do tribunal

aponta restrições de aspectos
contábil e orçamentário; ques
tiona despesas do Fundef'(Fundo
de Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensi no Fundamental e Valo

rização do Magistério); alguns
processos licitatórios; registros
em dívidas ativas do Município e

a falta da contribuição previden
ciária da Prefeitura ao FMPS

(Fundo Municipal de Previdência

Social).
Na segunda-feira, a Procura

doria-Geral encaminhou ao Tri
bunal o pedido de reexame, que
deverá retornar em meados do

ano. O relatório do TCE chegou
à Prefeitura na primeira quinzena
de janeiro, sendo enviado à Pro
curadoria-Geral para análises jurí
dicas e possível recurso. O pare
cer do Tribunal foi elaborado com

base na fiscalização dos doeu
mentes encaminhados mensal
mente ao TCE pela própria adrni

nistração e em eventuais audi

torias realizadas na Prefeitura
durante o ano passado.

A procuradora em exercício
Lucélia Maria Araldi Lessmann

evitou comentar as

restrições aponta
das pelo TCE, limi
tando-se a infor
mar que, com rela

ção a ausência da

contribuição ao

FMPS, a adrninis

tração ainda não

, concluiu o cálculo
atuarial (que esta

belece as bases das

operações e veri
fica os resultados

para efeito de pre
vidência social e

seguro) e que o

Tribunal verificou

duplicidade na

emissão de cadas
tro de dívida ativa
ou de pessoas ine-

Arquivo/CP: Edson Junkes

1iif 372-0620

Berlinda: Papp aguarda reexame das contasxistentes.
- A Procuradoria decidiu

,

que se pronunciará sobre o

relatório do TCßsornente quan
do o Tribunal apresentar o pa
recer fi'1al, após ter concluído o

reexame solicitado pela Prefeitura
- justificou Lucélia, lembrando

que o parecer está ainda em fase
adrni ni strati va, podendo ser

alterado.

O secretário de Adrninistração
e Finanças, José Papp, informou

que o TCE apontou restrições no

enquadramento de despesas e

solicitou explicações sobre lici

tações. "Na área de educação, o

Tribunal questiona despesas do

Fundef, julgando não serem

procedentes. São valores que não

ultrapassam R$ 1,5 mil. Sobre as

licitações, os técnicos entenderam

como falha de interpretação da
Lei 8.666", informou, acrescen

tando que, no ano em questão, a

administração destinou 340/0 do

orçamento do Município para a

educação, mais de R$ 17,4 mi

lhões. "O pedido de reexame vai

acompanhado com a defesa e as

devidas explicações", completou.
O relatório final do TCE será

encaminhado à Câmara de Verea

dores para apreci ação. Caso o Tri

bunal confirme as restrições, deve

sugerir a rejeição das contas de

1998. Entretanto, a Câmara poderá
aprovar as contas. Para isso serão

precisos dois terços dos vereado

res, dez, contrários ao parecer do
TCE. (MAURíLl0 DE CARVALHO)

PFL define candidato em março
Schroeder - O Diretório do

PFL vai definir entre o atual

prefeito, Gregório Tietz, e o ex

prefeito Hilmar Hertel para
encabeçar a chapa majoritária em

reunião a ser realizada no dia 11
de março. A decisão foi tomada
no encontro do último sábado, na

Recreativa da Corernaco. Desde
o início do ano passado, os dois

disputam a indicação do partido,
que negocia alianças com PSDB"
PMDBePPB.

Segundo Hertel, também vi-
,

ce-presidente regional da legenda,
o encontro do dia 11 de março
será uma previa. "O PFL fará uma

consulta ao Diretório e, o nome

que sair, será o candidato do par
tido", disse, inforrnando que os

filiados têm cobrado dos líderes

a definição do candidato. "Preci

samos definir o quanto antes o

candidato para iniciarmos a cam

panha", ponderou, informando

que a legenda pretende enco

mendar uma pesquisa de intenção
de votos nos próximos dias.

Sobre alianças, Hertel disse

que, se não for 'possível, o, PFL

poderá disputar a eleição com

chapa pura. Neste caso, há a pos
sibilidade da chapa majoritária ser

composta pelos dois pré-candida
tos. "O PFL vai insistir na aliança,
mas não abre mão da cabeça-de
chapa", avisou. Ele informou ain
da que o partido decidiu também

que precisa não só vencer as elei

ções, mas apresentar um projeto
administrativo ao Município. "O

programa de governo começa a

ser elaborado tão logo o partido
defina o candidato", revelou.

O prefeito confirmou a dis

posição em disputar a reeleição.
"Se a lei me faculta esse direito,
vou empenhar-me para ser o

indicado do PFL. Gostaria de

concluir as obras do meu pro

grama de governo, e um ano que
falta é insuficiente", discursou

Tietz. No ano passado, o Instituto
Perfi I realizou pesquisa de

intenção de voto, onde Tietz

lidera, sendo seguido por Hertel,
pelo atual vice-prefeito Osvaldo
Jurk (PMDB), Ademar Piske \

(PPB) e Aldo Paso1d (PPB).
Na reunião de sábado, Hertel

e Tietz se comprometeram .a dar

apoio incondicional ao vencedor I

da prévia. (MC)

O secretário-geral do PSDB, deputado federal Márcio Fortes,
revelou a estratégia tucana para ,as eleições deste ano. Sair

vitorioso em 250 municípios e conquistar pelo menos o
.

mesmo número de votos obtidos em 1996 - 7,9 milhões. "Se

conseguirmos esses votos, vamos entrar de cabeça na eleição
presidencial de 2002", confidenciou.

Fortes afirmou que, para isso, os candidatos a prefeito não

serão obrigados a defender o governo.

Segundo ele, o partido não fará propaganda do governo e os

candidatos poderão até criticar o que estiver errado. "O
candidato é do partido e não do governo", justificou.

Conseqüência
Fortes assegurou que o PSDB

vai lançar candidato próprio em

todas as capitais do País. "Não
haverá aliança no primeiro
turno", garantiu.
Se as declarações do secretário

valer, a coligação
Mais Santa Catarina não vingará
nem mesmo na capital,
governada pela prefeita
Ângela Amin (PPB),
esposa do governador
Esperidião_ Amin (PPB),
maior incentivador da

aliança no Estado.

Sendo assim
A coligação Mais Santa Catarina
em Jaraguá do Sul corre o risco

de ser desfalcada do PSDB. A

estratégia tucana inclui os

principais municípios de cada
estado entre os 250 a serem

conquistados.
Ou as demais legendas aceitam

o candidato do PSDB como

cabeça-de-chapa ou o partido
está fora da aI i ança,

Fontes do partido juram que o

deputado federal Vicente

Caropreso já fôra informado
sobre as intenções.

,

Questão de ótica
{ �

A Agenda 2000, elaborada pelo padre Fernando Altermeyer
Júnior, da Arquidiocese de São Paulo, lançada

recentemente, traz algumas curiosidades
sobre as datas históricas do Brasil.

Segundo o padre, este ano se comemora o 5000 ano da

invasão portuguesa de Pedro Álvares Cabral, o 5080 ano da

invasão colonial pela armada de Cristóvão Colombo e a

celebração de perdão dos 500 anos da História

da Igreja Católica no Brasil.

Marcha lenta

A Câmara de Jaraguá do Sul
tentou realizar sessão

extraordinária na semana

passada para apreciar um

decreto legislativo.
A inconsistência foi
tanta que a Mesa Diretora
decidiu cancelar a

sessão com medo de não

conseguir quórum
suficiente.
É o prenúncio do que
virá pela frente neste ano de

eleições municipais.

Apoio branco
A declaração do presidente da

comissão provisória do PTB de

Jaraguá do Sul, Jean

Leutprecht, de que o partido
deve disputar somente as

eleições proporcionais, e apoiar
um candidato a prefeito de

outro, agitou a

política local.
O PTB passou a ser a noivinha

,

da vez. Cupidos de

plantão dão como certo o apoio
ao PMDB do deputado

estadual Ivo Konell.

Perguntinha
A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul já concluiu o novo

Projeto-de Agentes Comunitários e Saúde Familiar?

as

centes

dade
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

tOMANDANTEBACKESEXPÕETRABALHO
DA PM DE SANTA CATAiRINA

O Coronel Walmor Backes, comandante geral da Polícia Militar de Santa
Catarina, com os comandantes do Policiamento do Litoral e do 8.° Batalhão da

Polícia Militar, com sedeem Joinville, participaram, como convidados, da reunião
semanal da ACUS, que abriu o calendário do ano. O encontro aconteceu no dia 31,
no quartel da 3'Companhia de Polícia Milhar. O Coronel Backes mostrou números
dos resultados obtidos na melhoria da segurança pública, dentro da premissa da

organização de garantir condições de segurança preventi va e assegurar a apuração
dos delitos.

O Estado de Santa Catarina tem 13.35 I PMs, segundo informou, que têm
recebido capacitação, através de cursos oferecidos nas diversas áreas, "para que
o serviço à comunidade seja permanentemente melhorado". Backes disse também

que a unificação da Polícia Militar e da Polícia Civil está caminhando e vê a

iniciativa como uma otimização dos recursos investidos na segurança pública
catari nense.

Ele destacou ainda a Segurança Interativa, nova filosofia de atuação que já
atende 74 municípios, numa parceria estreita entre a PM e a comunidade, como

também o Plano de Ação 10, cuja terceira fase terminou no dia 3 J de janeiro, que
em Jaraguá do Sul observou-se uma redução de 6,67% nas ocorrências. O Plano
de Ação 10 foi lançado em maio do ano passado e consiste em uma dinâmica de
trabalho da organização policial militar, sempre com dez semanas de atuação em

cada fase.
Outro fato positivo que o comandante geral da PM de Santa Catarina registrou

foi o Proerd - Programa de Educação e Resistências às Drogas -, baseado em

modelo americano e que envolve escolares das 4.' séries do ensino fundamental,
de caráter social e preventivo, com intuito de ensinar as. crianças a resistir às

drogas e à violência. Em Jaraguá do Sul, no primeiro e segundo semestres do ano

passado, foram atendidos 1595 alunos, que receberam 17 aulas, através de um

policial-monitor. O Proerd, a contardeste ano, é um programa oficial do Governo
do Estado, tendo recursos assegurados-para a sua execução.

No final da exposição, o Coronel Backes agradeceu e elogiou a classe

empresarialjaraguaense, "que foi a primeira, no Estado, a entender a necessidade
da parceria para a segurança pública. Este fato é louvável e Jaraguá do Sul está de

parabéns por ter essa visão de futuro", disse.

RESÍDUOS: EMPRESAS DEVEM DEVOLVER QUESTIONÁRIO
A ACUS solicita às empresas associadas, para que façam a devolução, ainda

nesta semana, do questionário encaminhado em dezembro, sobre a quantidade de
resíduos gerados, de cunho geral, metálicos, têxteis, plásticos, óleos, tintas,
solventes, borras e Iodos de diversos processos, segundo a classificação. As

informações são de caráter confidencial e servirão para o Plano Diretor de Resíduos
Sólidos e Projeto Básico do Centro de Reciclagem e Destinação dos Resíduos
gerados pelas empresas.

O levantamento possibilitará a composição dos dados, ao mesmo tempo que
o município atende o ter�o de ajuste de conduta assinado com o Ministério
Público Federal, para o cumprimento da legislação ambientai. O descumprimento
implica em sanções que tanto as empresas como a Prefeitura ficarão sujeitas. O

esforço na elaboração do projeto necessita do apoio das empresas, prestando as

informações sobre o volume de resíduos sólidos gerados. Dúvidas podem ser

esclarecidas na ACUS) telefone 37 J -I 044.

ACIJS CRIA NOVOS NÚCLEOS SETORIAIS
Novos Núcleos Setoriais estão sendo criados pela ACUS, dentro da proposta

de organizar a economia, proporcionar o aumento da competiti vidade das empresas,
fortalecimento do associativismo e da união da classe, incentivo à qualidade e o

treinamento e impulsionar a geração de emprego e renda às micro e pequenas
empresas. No dia 21 de fevereiro acontecerá o encontro de sensibilização à criação
do Núcleo de Comércio Exteriore do Núcleo de Sistemas de Gestão da Qualidade.
No dia 23 será criado o Núcleo de Comunicação Social, reunindojornais, rádios e

agências.
Os encontros terão lugar no do Centro Empresarial de Jaraguá do Sui. Os

proprietários e ou representantes credenciados das empresas, associadas ou não
a ACUS, são convidados a participar da formação desses Núcleos. As dúvidas
podem ser esclarecidas com as consultora Déborah de Amorim e Marcia Alberton.

Antes dessas datas, acontece a reunião para formar o Núcleo das Clínicas

Veterinárias, às 20 horas, do dia 14 de fevereiro.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO CONFIRMA PRESENÇA
Na reunião semanal da ACUS, no dia 7, o Banco do Brasil fará umaexposição

sobre o comércio exteriore no dia 14 de fevereiro, está confirmada a Secretária de

Educação e do Desporto de Santa Catarina, Miriam Schlickmann. Ela falará sobre
o ensino no Estado, de modo geral, e o ensino profissionalizante, que é do
interesse das empresas. A ACUS aguarda ainda a confirmação da vinda do
secretário da Segurança Pública, AntenorChimato Ribeiro.

CURSO SOBRE A LEI DE CUSTEIO
O INSS - Instituto Nacional de Seguro Social -, vai realizar, no dia 21 de

fevereiro, das 14h às 17h, na ACIJS, curso sobre a Lei 9.876/99, que trata sobre
o Custeio. É voltado principalmente para contadores e profissionais da área de
recursos humanos, sendo instrutor, o fiscal Márcio, de Joinville, Não haverá
custo. Informações adicionais: 371-9910.

Guaramirim vai receber 29 %

a inais de retorno do ICMS
Cidade teve o

maior índice
de crescimento
da região

Guaramirim -'o Município
apresentou o maior índice de

crescimento em movimento eco

nômico entre os municípios da

Microrregião do Vale do Itapocu
e da Região Norte do Estado,
devendo receber neste ano

28,87% a mais em retorno do
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços), pas
sando de 0,54 para 0,76%. Jara

guá do Sul e Massaranduba tam

bém tiveram índices positivos,
mas nos demais municípios
da microrregião a atividade
econômica retrocedeu: Barra
Vel ha (-0,78%), Corupá (-2, 12%),
São João do Itaperiú (-3,50%)
e Schroeder (-0,80%).

A economia guaramirense
movimentou mais de R$ 187 mi

lhões em 1998, contra R$ 180 mi

lhões em 1997. A cidade também
foi destaque no Estado, onde, en

tre os 293 municípios, só perdeu
para Quilombo (51,23%) e

Biguaçu (30,32%). Massarandu

ba, com movimento de, R$ 51,2
milhões, cresceu 1,97%. Em Ja

raguá do Sul a atividade econô
mica reagiu com 3,24% de cres

cimento. No ano anterior, o índice
havia sido negativo.

Com movimentação de R$
1,82 bilhão, Jaraguá do Sul man

teve a terceira -colocação no ran

king das cidades' catarinenses, po
sição conquistada em 1997, quan
do passou à frente de Itajaí. Na

comparação por microrregião, a

Amvali foi a segunda que mais se

desenvolveu (5,36%), sendo

Arquivo/CP: Edson Junkes

Promessa: Zimmermann vai investir os recursos do ICMS em obras

superada só pela Amrec (Cri
ciuma) com 5,84%. A Grande

Florianópolis vem em terceiro com

4,66% de crescimento em 1998.
Com base nisso, a colocação

por microrregião é a seguinte: I"
- Arnunesc. (Joinville); 2° -

Amavi (Blumenau); 3°-Grande

Florianópolis; 4° - Amvali

(Jaraguá do Sul). O índice da
Amunesc foi negativo na apu
ração do último movimento eco

nômico (-4,41 %).
A Amvali apresentou 78 re-

cursos em primeira instância à Se

cretaria de Estado da Fazenda, du

rante o processo de apuração dos

índices de movimento econômi
co no ano passado. Foram enca

minhados ainda outros 19 em se

gunda instância, dos quais apenas
dois não tiveram deferimento.
"Houve muito boa vontade de

parte das empresas no forneci
mento dos documentos, isso nos

auxiliou muito", diz o técnico
Mateus Silvestrin, responsável
pelo serviço. (MILTON RAASCH)

Receita será de R$ 100 mil à mais
O prefeito Antonio Carlos

Zimmermann está esti'mando
em R$ 1'00 mil por mês o

incremento da receita municipal,
por conta da maior participação
no retorno de recursos do
ICMS. Ele ressaltou que o

funcionamento da distribuidora
da Petrobras no Município
contribuiu bastante para isso,
mas destacou a participação dos
outros setores como indústria,
comércio, agroindústria, e

notadamente a agricultura, que
conseguiu melhores índices de

produtividade.
Zimmermann deverá apro-

;/

veitar a maior disponibilidade dez
recursos financeiros para in

vestir principalmente em obras
de urbanização e de pavimen
tação de ruas. É intenção do

prefeito, por exemplo, dar
continuidade às obras de

implantação da Ruà Gerônimo
,

'\i;

Corrêa, na ligação das ruas João
Ossowski e Rodolfo Jahn. A

parte de drenagem de implan,
tação desse trecho, de 600

metros, já foi iniciada. (MR)

r- �[M[f@��� eç:[p ---------�----------I
D O diretor-industrial da Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu), I
Everaldo Batista de Oliveira, é candidato à presidência da entidade, tendo como candidato a I
vice o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Sólon Schrauth. I
A eleição na Apevi acontece no dia 21. I
O A Vasp (Viação Aérea São Paulo) poderá ter a concessão cassada pelo governo. A empresa está I
sendo acusada de falsificar documentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para a Empresa I
de Correios e Telégrafos. I
A Vasp deve ainda R$ 376 milhões à Infraero. I
O As instituições financeiras brasileiras foram responsáveis por quase um terço dos impostos I
sonegados no Brasil no ano passado, I
A sonegação chegou a R$ 29,6 bilhões, envolvendo 12.840 empresas (R$ 29,07 bilhões) e 8,1 I
mil contribuintes pessoas físicas (R$ 508 milhões).

'

I
No total, a sonegação no País aumentou 78 % em 1999 em relação ao ano anterior. I

L �
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Pasold participa de reunião e

promete melhorias em bairro
Prefeito esteve
com moradores
de Três/Rios
do Norte

Jaraguá do Sul- o presi
dente da Associação de Mo
radores do Bairro Três Rios do

Norte, Mário Pappen, clas

sificou de excelente a reunião
da entidade com o prefeito
Irineu Pasold, que aconteceu no

último sábado (29), na sede da

associação. Pappen informou

que aproxi madamente cem

pessoas participaram do en

contro, que contou com a

presença do coordenador das

Associações de Moradores da

Prefeitura, Luiz Souza, e do

vereador Pedro Garcia.
- O prefeito ouviu com aten

ção as reivindicações e prometeu
atendê-las na medida do possível
- assegurou Pappen, informan
do que a principal reivindicação
é com relação f regularização dos
loteamentos clandestinos. "Ele

(Pasold) disse que a Prefeitura
está se empenhando em regulari
zar os loteamentos, mas que o

problema esbarra na Fatma (Fun
dação do Meio Ambiente), além

de aguardar o parecer do Minis-
tério Público", explicou. /

Com relação a rua de acesso

à Escola de Ensino Fundamental

Max Schubert, ainda sem qual
quer tipo 'de pavimentação e

com uma curva perigosa, Pap
pen disse que o prefeito prome
teu solucionar o problema até

o final de fevereiro. "A Pre
feitura vai comprar um terreno

para acabar com a curva e evi
tar os constantes acidentes,
além de realizar melhorias na

pista", afirmou, .acrescentando

que Pasold solicitou que a asso

ciação levantasse o número de

abrigos de ônibus necessário no

bairro para futura instalação.
Segundo Pappen, que é tam

bém presidente da Ujam (Asso
ciação Jaraguaense de Associa

ções de Moradores), o prefeito
prometeu ainda asfaltar a ligação
Santa Luzia/Jaraguã do Sul, via
Três Rios do Norte. "Essa obra
foi prometida para depois de

concluída a pavimentação
asfáltica entre João Pessoa e

Santa Luzia", completou Pap
pen. (MAURíLIO DE CARVALHO)

. Deslizamento de terras assusta moradores
Jaraguá do Sul - Desliza

mento de terra volta a preocupar
os moradores do Loteamento

Eliodoro Rodrigues, lançado há
seis anos. Na segunda-feira,
vári as casas correram ri sco de

ser soterradas devido o desaba

mento no Conjunto Habitacional
Vila Rau, da Cohab (Companhia
de Habitação). A chuva forte

agravou a situação e colocou a

comunidade em estado de alerta.
A casa de Eloisa Maria dos

Santos é uma das que pode ruir.

Desde quando iniciou os desaba

mentos do barranco, ela vem co

brando providências da Cohab,
"O primeiro deslizamento aconte-

ceu durante um temporal. De lá

para cá não temos mais tranqüi
lidade':" desabafou, informando

que, quando comprou o imóvel,
há IS anos, não havia perigo de

desabamento porque não existia
o loteamento.

Eloisa lembrou que os proble
mas começaram com a constru

ção do loteamento. "Quando
comprei a casa só havia mato nos

fundos. O loteamento deixou os

barrancos altos e sem nenhuma
proteção", reclamou. A direção
da Cohab informou que a segu
radora da companhia fez contato

com a Construtora Hidrovil, res

ponsável pelo Conjunto Habita-

cional Vila Rau, solicitando a

construção de um muro de

arrimo. A empresa tem até esta

semana para manifestar-se.

PERÍCIA - No ano passa
do, engenheiros da Cohab respon
sáveis pela perícia concluíram

que a moradora Eloisa deveria de

socupar a casa. "Não tenho outro

lugar para ir. Não posso pagar alu

guei", disse,justificando a perma
nência no local. Ela disse que os

engenheiros a obrigaram a assinar
um documento assumindo a

responsabilidade pelo o que
ocorresse, o que foi recusado.

Eloisa pretende processar a

seguradora da Cohab.

Abama instala sede em escola desativada.
Massaranduba - A Abama

(Associação dos Bananicultores
de Massaranduba) instalou, na

última sexta-feira (28), a sede da

entidade na escola de Massaran
duba Baixo, que se encontrava

desativada, com baixa freqüência
de alunos. O convênio de como

dato, cedendo as instalações por
tempo indeterminado, firmado
entre a Prefeitura e a associação,
teve a autorização da Câmara de

Vereadores. A Abama pretende
centralizar na escola toda a

atividade de reorganização da

associação, reativada no ano

passado, depois de' ficar sern

funcionar durante dois 'anos.

Para o presidente da Abarna,
Jaime Melchioretto, a instalação
da sede representa o primeiro

passo no esforço da nova dire

toria para colocar a associação
em pleno funcionamento. Ele

considerou a escola, que possui
um pequeno pavilhão anexo, lo
cal adequado para realizar
reuniões e assembléias, além de

cursos e treinamentos para os

associados. A bananicultura é a

segunda cultura agrícola mais

importante do Município, com

1,3 mil hectares ocupados com

bananais e cerca de 200 famílias
de agricultores nessa atividade.

Os produtores aproveitaram
a presença do prefeito Mário

Sasse, no ato de instalação da

sede,' para fazer outras reivin

dicações. Eles solicitaram o apoio
da Prefeitura na execução de

serviços de terraplanagem para

a instalação do campo de pouso
para aviões de pulverização
aérea. A pista deverá ser cons

truída na localidade de Massaran

dubinha, num terreno já cedido

pelo agricultor Alfonso Petri.
Outra reivindicação é no sen

tido de que os bananicultores

possam contar com mais assis
tência técnica. Eles estão suge
rindo que a Prefeitura coloque
um profissional à disposição aos

produtores nessa área. "A orien

tação técnica é de importância
fundamental para o desenvolvi-

.

mente da bananicultura. Somente

com mais acompanhamento téc
nico poderemos conseguiremos
aumentar a produtividade e a

renda", diz Melchioretto.

(MILTON RAASCH)

ArqUIVO/Cp· Edson Junkes

Participativo: Pasold ouve reivindicações de associação de moradores

Rotary- 95 anos

Melhor se define Rotary,
quando se descreve o que ele faz.

Rotary, reune os homens em

campo neutro sem indagar quais
as suas convicções religiosas ou

inclinações políticas. Tem como

ideal o que chamamos de ser útil
e aqueles que se empenham em

alcançá-lo oferece apenas a

satisfação do dever cumprido.
Prega, pois, em última análise, a

supressão dos instintos egoístas
em benefício das relações entre

os homens. O Rotary, não pre
tende modificar ou melhorar os

homens na sociedade com filo
sofias ou ideologias revolucio
nárias. Os propósitos que assu

mimos são singelos, e simples
são os meios a que recorremos

para efetivá-los. Apelamos para
a boa vontade de quantos quei
ram trabalhar por um mundo
melhor.

I

O êxito de qualquer empreen
dimento requer uma definição do

roteiro a obedecer. Daí a neces

sidade de organização de um clu

be, com um órgão administrativo.:
a diretoria, o conselho diretor, as

'

comissões de .serviços e as sub
comissões.

Para tornar em prática os

nossos objetivos, uma vez por
semana, fazemos as nossas

reuniões em torno de uma mesa

de refeição. Naturalmente na

conduta destas reuniões sema

nais, aplicamos o nosso ideal
entre os participantes fazendo
com que crie-se uma sólida
amizade que denominamos de

companheirismo.
O quadro social é formado por

um número limitado de profis
sional de cada área ou atividade.

Graças a esse procedimento, é

possível congregar num pequeno

núcleo de participantes de todas
as atividades arroláveis desta
comunidade. Favorece o com

panheirismo alicerçado no desen
contro e não na confluência dos
interesses profissionais. Torna-se
um corte transversal de todas as

profissões da sociedade.
Até agora, tecemos conside

rações apenas sobre o nosso

clube. Se nos deslocarmos para
as cidades vizinhas, encontra

remos outro grupo de homens
imbuídos para os mesmos ideais
e também convictos da possível
convivência pacífica entre os

homens, é outro Rotary Club. Se

bem que todo clube é autônomo,
a convergência das idéias e a

unidade de ação dos clubes
rotários se habitua a ver em cada
clube um prolongamento do seu

clube. O conjunto dos Rotary
Clubes do mundo, clamamos de

Rotary International.
O objetivo do Rotary

O objetivo do Rotary é esti
mular e fomentar o ideal de servir,
como base de todo empreen
dimento digno, promovendo e

apoiando:
Primeiro: o desenvolvimento

do companheirismo como elemen

to capaz de proporcionar oportu
nidades de servir;

Segundo: o reconhecimento
do mérito de toda ocupaçãoútil e

a difusão das normas da ética

profissional;
Terceiro: a melhoria da

comunidade pela conduta exern

plar de cada um na vida pública e

privada;
Quarto: a aproximação dos

profissionais de todo mundo,
visando a consolidação das boas

relações, da cooperação e da paz
entre as nações.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 2 DE FEVEREIRO DE 2000 ECONOMIA-?

AVISO
A OFICINA DE ARTE INFANTIL avisa que
as inscrições para alunos de 6 a 10 anos

estarão abertas no mês de fevereiro, no

novo endereço, no CENTRO CULTURAL

SCAR, na rua Jorge Czerniewicz, 160.

AGRADECIMENTO
Esposo e filho da saudosa

Cecília Satler Karsten

Agradecem aos Hospitais Jaraguá e

São José, a Equipe Médica, Diretoria,
enfermeiras, funcionários, Banco de

Sangue e doadores, Laboratório

Jaraguaense de Análises Clínicas.

Agradecem também ao Pastor e Ministro de Exéquias,
a todos que se fizeram presentes no velório, enviaram

mensagens, coroas e flores e a todos que a acom

panharam até sua última morada.

Convidamos para a Missa de T' dia que será dia 4/2/

2000, às 19 horas, na Igreja Matriz São Sebastião.

Convidamos ainda para o Culto ein memória que será
no dia 61212000, na Igreja Evangélica Luterana

Centro, às 9h30.
Os familiares enlutados.

CORREIO DO POVO

Consumidorprocura descontos
e parcelas no material escolar

Papel é o

produfocom
maior índice
deaumenfo

terial, em função da redução dos
salários de janeiro e fevereiro,
provocada pelas férias coletivas.

Há quem não perceba diferen

ça nos preços. "Tenho impressão
de que está a mesma coisa do ano

passado", diz a consumidora Ma

ristela Wolf. Rosane Gieburowski
discorda. "Quem não tem tempo
para fazer pesquisa, paga mais
caro. Sei que eu poderia encontrar

materiais mais baratos, mas optei
poressa loja porque aqui encontro

todos os livros e acabo sim

plificando", comenta.

Outro cuidado que os consu

midores devem ter refere-se aos

acessórios, os itens mais caros

da lista de compras. "Os cader- I

nos licenciados, como os da Dis

ney, chegam a custar 100% a

mais, porque existe muita varia

ção de preço de uma marca para
outra", alerta a lojista Sally Caro

preso. Ela diz que é possível eco

nomizar, desde que se substitua
os itens mais caros por produtos
básicos. (LiSANDREA COSTA)

Sally: "Preços variam com as marcas"

para o acrésci mo é a alta do dólar,
que influencia no preço da celu
lose. É sabido, no entanto, que
dolarizar o preço do papel brasi
leiro é um vício econômico, pois
o Brasil produz o material em lar

ga escala. Enquanto não se corri

ge o hábito, o consumidor paga
mais. "O preço praticamente do

breu", reclama a consumidora
Rosane Gieburowski. Ela optou
pelo pagamento parcelado do ma- ,

Jaraguá do Sul- Com ex

ceção da rede municipal de Gua

ramirim, que volta às aulas hoje, a

maioria das escolas da região inicia

o ano letivo no dia 21 defevereiro.
Em conseqüência, cresce a pro
cura por materiais escolares nas

livrarias e papelarias. O vilãoda lista
continua sendo o papel, que che

gou a ter aumento de 30%. Subs
tituir produtos por linhas mais sim

ples e pesquisar continua sendo a

melhor saída para o consumidor

que precisa economizar. As lojas
apostam em descontos de até 10%
nas compras à vista e pagamento
parcelado para atrair consumi
dores.

Os cadernos são o item que
mais sofreu aumento, em compa

Lista de materiais: famílias pesquisam preços na hora da compra
-

ração ao ano passado. A desculpa

O CORREIO DO POVO publica pesquisa de preço da lista básica de materiais escolares, realizada

pela Agência AABR Pesquisas, na segunda quinzena de janeiro. Obs.: a variação de preços pode ser

atribuída à diferença entre marcas.

MATERIAL ESCOLAR

Baiu C&M Grafipel HO Manipel Pedrinho Pena &

Pauta

Apontador 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2
Borracha 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1
Caderno Aspirai 1/4 (48 fis) 0,55 0,55 0,55 0,65 0,55 0,5 0,7
Caderno Aspirai 1/4 (96 fis) 1,1 0,9 1,1 2,6 0,9 1 1,25
Caderno Brochura 1/4 (40 fis) 0,4 0,3 0,38 0,35 0,3 0,25 0,35
Caderno Brochura 1/4 (60 fis) 0,45 0,4 0,32 0,5 0,4 0,4 0,55
Caderno Univers. (dura) 1 mat. 3,5 2,5 3,7 3,6 0,96

.

4,35 3,6
Caderno Univers. (dura) 10 mat. 5,6 4,5 6,95 6,4 5,2 6,8 5,5
Caderno Univers. 1 mat. 1,7 1,75 1,6 1,8 1,3 2 1,6
Caderno Univers. 10· mat. 1,99 2,85 3,35 3,t! 3 4 2,9
Caderno Univers. 4 mat. 2,2 1,2 2,1 0,85 1,8
Caneta (vermelha ,azul e preta) 0,15 0,2 0,32 0,25 0,2 0,2 0,1
Canetinha (6 un.) 1,6 0,9 0,95 1,55 0,99 1,45
Cartolina 0,25 0,35 0,28 0,2 0,2 - 0,18 0,2
Cola (40 g) 0,4 0,3 0,54 0,3 0,4 0,3 0,6
Compasso 0,5 1,1 1,25 1,7 1,3 2 2,6

Esquadro 0,3 0,3 0,35 0,35 0,25 0,35 0,4
Estojo Escolar (Penal) 1,99 1 1,5 3,3 1,1 1,5 2,9
Folha Almaço (cada) 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Folha Sulfite (100 fis) 2 1,95 1,98 1,6 1,95 1,E) 1,95
Giz de Cera (15 un. curto) 1,6 1,4 1,6 1,9 1 ;15 1,2 2,3
Guache (6 un.) 2 1,25 1,5 1,7 1,5 1,1 1,4

Lápis de Cor (12 un. grande) 1,7 2,6 1,8 2 2,3 1,6 2,5
\

Lápis Preto 0,1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,1 0,25

Papel Crepom 0,45 0,4 0,42 0,35 0,35 0,4 0,4

Papel Kraeft (metro - largo) 0,4 0,38 0,3 0,4 0,4 0,4
Pincel nº 6 (Redondo) 0,7 0,7 0,75 0,9 0,57 0,7 ' 1,05

Régua (30 cm) , 0,25 0,2 0,28 0,15 0,2 0,15 0,15·
Tesoura si Ponta 0,4 1,75 0,64 1,5 0,5 0,5 0,5
Transferidor (Inteiro)' 0,55 0,45 0,5 0,6 0,4 0,55 0,5
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Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- sc

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003

Jaraguá do Sul- SC

!JR1!t�n
•

(tU3in�1l
�lttetltIlCtUltll{

.-

if 371-0757
De segundas a sábados,

das 17h30 às 23h30
Av. Getúlio Vargas, 847 • Centro

Qavelli,
I

a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão,364-destacionamentoanexo·nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

PONTO DOS
�

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

KIBARATO
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

Jackson e

Seloni
Müller

BORDARE®
BORDADOS

• 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

Sempre simpáticas e elegantes, Ianira Menel, Valéria do

Santos e Márcia de Oliveira na inauguração do Shoppis
Center Breithaupt

comemo

rando o

nascimento

'doVictor
Daniel, dia
9 de janeiro

O casal Flávio e Rosita Giovanella (proprietários da Fiar

Confecções) comemorou, no dia 19 de janeiro, 20 anos d

vida em comum. Cumprimentos das filhas Kelly e Karins

dos [amiliares

Mário
Bussarello

comemora

70 anos e

recebe

cumpri
mentos dos

familiares e

amigos
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ps

Histórn, Fatos eTradiÇ@ Quaf'ta-feira�
2de fevereiro de 2000

CORREIO DO POVO

História em fotos
A educação, ou

melhor, a

instrução escolar

das crianças, nos

primórdios da
)

colonização, se
.

desenvolveu

graças ao

trabalho,

abnegado e

conjunto, tanto de abnegados
dos pais que educadores,
viam na muitas vezes,

instrução de seus saídos do meio

filhos uma dos próprios
necessidade e moradores da

uma perspectiva localidade; sem

para enfrentar a título especial,
dura vida no mas com muita

futuro, quanto dedicação e

Por Egon Iagnow

amor à causa. Estanislau \

.

Tivemos, assim, . Antônio Ayroso,
inúmeros Aurélia Walter,

\

batalhadores na dentre muitos

área da outros, que

educação, ficaram no

podendo-se anonimato, mas

citar, dentre eles, que foram tão

João Januário

Ayroso,
importantes
quanto estes.

Graças aos

quais, lançando
os alicerces, hoje
se pode viver

numa cidade

pujante, com

uma educação
escolar

privilegiada.

Escola fundada .e construída

pelo professor Emilio da

Silva, no começo da

década de 1920, na

localidade de Estrada

Schroeder, tendo como

alguns de seus alunos
Santos Tomazelli, Bernardo

Hang, José Hang, Augusto
Zerbien, Maria Bonamini,
Ida Adam, dentre outros
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Confira a História'
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se:

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu

Há 62 anos

- Em 1938, notícia de 28-12-37, dizia que, na tarde daquele dia, um

horrível choque de um carro com o trem que vinha de Bananal

(Guaramirim), arrastando o veículo por 100 metros, até perto da antiga
estação, provocando graves ferimentos em Oswaldo Emmendoerfer, que
falecia horas depois, chocando a população jaraguaense, )
- O prefeito Leopoldo Augusto Gerent, presidente da Junta de
Alistamento Militar, e Arthur Müller, secretário, divulgavam lista, desde

1919, que deveriam apresentar-se à l O" Circunscrição, do Município de

Jaraguá (e Hansa Humboldt, 2° Distrito), com os documentos, até 30- 1-
38.
- O Cine Central, instalado no Salão Buhr, na Rua 29 (CeI. Emílio Carlos

Jourdan), exibia na tela "Port Athur", monumental filme cinematográfico
de1937.

.'

. Há 32 anos

- Em 1968, o professor Paulo Moretti assinava no CORREIO DO POVO
a coluna "O que vai pelo Lions", fazendo o seguinte apelo: "Cidadão, se

\
você completou 18 anos, colabore com a Justiça Eleitoral e com o Lions
Clube efetuando o seu alistamento, apresentando-se no Cartório Eleitoral
munido de: a) Certidão de idade; b) Três fotografias 3x4".
- Mariano Witkoski, Luiz Maffezzolli e José Papp, através de edital,
convidam/todos os trabalhadores rurais, �ob forma de emprego ou como

agricultor autônomo ou ainda regime familiar, para fundar o Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, conforme instruções do MTPS,
reunindo-se às 14 horas no Salão da Comunidade Evangélica.

Há 22 anos

- Em 1978, o semanário CORREIO DO POVO, fundado por Venâncio
Porto e Arthur Müller, e direção de Eugênio Victor Schmöckel, tinha

redação na Rua 2 (Mal. Deodoro), atual Calçadão, com telefone 72-0091
- Caixa Postal, 19, impresso na Sociedade Gráfica Avenida Ltda.
- O dr. Alberto José Barbosa, então promotor público, dedicava aos

corpos docente e discente da Ferj (Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) e ao Rotary Club Jaraguá do Sul, nos seus 25 anos, seu

notável trabalho de pesquisa Considerações sobre o vocábulo Jaraguá
(XXIV) - V Hipóteses luso-hispânicas não mouras.

- Rupert Mayer, hoje com atividades em Rio Branco do Sul-PR, tecia

necrológio a Horst Verch, lembrando os folguedos infantis aqui vividos,
os tempos do Baependi com Taranto, Gaulke, Schünke e tantos outros,
no seu derradeiro adeus.

Há 12 anos

- Em 1988, Jaraguá do Sul era beneficiada com recursos de Cz$ 2,5 milhões,
repassados pelo governo do Estado, através do Ministério do Interior, para
fazer frente aos prejuízos de 13 e 14-2-1987, quando 74 municípios foram
beneficiados com Cz$ 100 milhões. Praticamente estavam garantides Cz$ 5

milhões para a terceiraponte, Cz$ 2,5 milhões para o sistema de abastecimento
de água, Cz$ 10 milhões para pavimentação na EBTU e Cz$ 3 milhões no

DNOS, para as galerias de escoamento

das águas pluviais. O prefeito Durval Vasel

contratava empresa ,para sondagem da

terceira ponte sobre o Rio Itapocu, na altura

da ponte pênsil, denominada de Maria

Moser Grubba, que já estava em estado

precário.
- Estava marcada para 29-1- a inau

guração do novo sistema de abaste
cimento do Samae.

Qualidade
Marista de

Educação

F7

(

FALECIMENTO

Cecília Satler Karsten

Memória Jaraguaense
,

O que faltou para contar... (CXXXIV)
.

Tio Eugênio

Jaraguá do Sul- Depois de algum
sofrer, a distinta senhora Cecília Satler

Karsten veio a falecer às 8 horas do dia
29 de janeiro, no Hospital São José, aos

74 anos de idade. A extinta era casada
com o empresário Alvan Karsten,
deixando o filho Luiz Carlos e demais

parentes.
Em 1990, em começos de agosto, a

serviço do semanário Mensageiro de

Jaraguä - Jaraguá Bote, durante um

café da tarde, em sua residência, na Rua
João Marcatto, fizemos anotações da
vida de seu-esposo, Alvan, onde a extinta

foi muito valiosa em detalhar as

reminiscências do casal, ela como

professora, uma das primeiras turmas que
se formavam em Jaraguá do Sul, pelas
innãs da Divina Providência.
Assim é que, contava Cecília, era filha de

Luiz Satler e Guilhennina Lemke, seu

coração foi flechado pelo jovem Alvan,
neto do patriarca Frederico Karsten,

nascido em Schleswig Hollstein, no NOIte
da Alemanha. Informava que casavam em

12-9-1953, na Matriz de
São Sebastião, abençoados pelo
então padre Alberto Jacobs, e os

padrinhos Bernardino e Olga da Silva,
Irene Pedri e Artur Günther,
Mario Bauer e Hortência, SigolfRau e

Alice Pedri. A festa realizava-se no

Rancho Alegre, no Jaraguá Esquerdo,
onde moraram 20 anos.

Dizia, também, que Waldemar Rau era o

juiz de Paz. Ela colaborou com artigos no

veterano Jornal CORREIO DO POVO.
Vale lembrar que a extinta era prima-irmã
do frei Aurélio Stulzer, autor do Primeiro
livro do Jaraguá.
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi, com sepultamento no jazigo
da família Karsten no Cemitério-Centro,
às 18 horas.
CORREIO DO POVO apresenta seus

sentimentos aos enlutados.

A Revolução Integralista de Jaraguá

Inteira-se o chefe integralista des últimos
acontecimentos com os correligionários e chega
a conclusão que sem a milícia seria melhor imi

tá-los ná fuga até tomar o pé da situação, mas já
sabendo que a polícia estava ao seu encalço.

Assim acabava, meio tragicômico, a

revolução integralista em Jaraguá, mas era o

começo de uma série de prisões em diversos

lugares, com a citação de nomes.

Chega em Jaraguá, vindo do Norte do Paraná,
o sr. Paulino Natal Bonin, fixando residência na

cidade, no cargo de delegado que exercera

anteriormente.

O delegado Oswaldo Buch explicava: "Ele, Herbster, e dois praças iam até a

casa do Germano Nien�w, onde encontraram tudo aparentemente calmo, chamando'

pelos moradores, sem obter respost�, pelo que resolveram voltar para a sede da

Delegacia".
Na manhã seguinte, 11 de março de 1938, já com mais detalhes, abria inquérito,

dizendo que na manhã de lOde março, logo depois de chegar o trem expresso,
Emanuel Ehlers, chefe municipal da extinta Ação Integralista, depois de conversar

com um homem estranho, de cor branca, baixo, que no momento vestia temo

claro e usava chapéu cinza e se dirigia a Oscar Otto Carlos Nagel, subchefe de um

núcleo integralista e atual tesoureiro da União Municipal dos Consórcios

Agrários. Voltaremos. Até a próxima.

Tio Eugênio
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Metalúrgica Lombardi entra na idade adulta
Empresa familiar, a Olipê

I

comemora 30 anos no dia 2

de fevereiro. A indústria atua

em todo o Brasil, mas ainda

tem metas de expansão

Dobradeira manual instalada no

showroom da empresa conta a história de

um empreendimento. É apenas o mascote

da Olipê - Metalúrgica Lombardi LTDA.,
a primeira máquina que Octaviano

Lombardi utilizou na produção. A indústria,
que completa 30 anos no dia 2 de fevereiro,
nada mais tem de antigo. Desenvolveu-se
com a fabricação de calhas para lâmpadas
fluorescentes e materiais para escritório

(fichários e arquivos), e expandi� seus

horizontes.
O parque fabril, com área de 10 mil m-,

é comandado pelos irmãos Ivanir, Ismar e

Ivolnei Lombardi, que sucederam o pai na

direção do negócio. Eles continuam
fabricando calhas para luminárias, o

A Olipê tem pelo menos 30 bons
(

motivos para comemorar.

Operários, aceitem as palmas!

Divulgação

Vista aérea da sede atual da Olipê, no Rio Cerro 1. À esquerda, fachada
da empresa que ,tem crescimento médio de 30% ao ano

primeiro produto da empresa, mas

agregaram novas linhas à produção, que
dispõe de maquinário e ferramenta]
avançados, além de mão-de-obra de alta

qualificação. O moderno layout da empresa
proporciona agilidade e organização em

todos os setores, com ganho em produ
tividade.

A média de crescimento da Olipê é

de 30%' ao ano. A empresa, que até cinco
anos fornecia produtos apenas para os

Estados do Sul e o.Mato Grosso, expan
diu-se por todo o território nacional e

conta atualmente com 5 mil postos de

venda no Brasil. "Crescemos porque con

seguimos superar os altos e baixos. Nesse

tempo todo, os últimos cinco anos foram
os mais promissores, as vendas me

lhoraram e pudemos investir no parque
industrial porque o governo liberou
financiamentos e deu mais apoio à

indústria", avalia .o diretor-comercial,
Ivolnei Lombardi,

A Olipê comemora o aniversário de 30
anos com 230 funcionários, além de 50

representantes comerciais. No soprar das

velinhas, a indústria aproveita a 21 a

Convenção de Representantes para
anunciar as novidades e investimentos
deste ano, além da expansão na linha de

produção,(que vai agregar 14 novos

produtos.
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calhas. "Era tudo artesanal, feito à mão

e demorado. A gente lixava a chapa,
cortava com tesoura e depois dobrava.

Quando chovia, por exemplo, não

podíamos pintar as calhas porque
precisávamos de sol para secá-Ias",
recorda-se.

O primeiro comprador foi a Astro

Elétrica, de São Bento do Sul. Em Jaraguá
do Sul, a empresa ganhou clientela com

a aber'tura do comércio da família

Breithaupt, na época, o único. Aos

poucos, os membros da família se

reuniram na empresa, Ismar e Ivolney
engrossaram o time. Nos primeiros dez

anos, com a sede montada em barracão

de madeira, a Olipê vendeu produtos
apenas em Santa Catarina. A expansão
aconteceu de forma rápida e o resultado

do trabalho pode ser visto por quem quer

que passe pela sede atual.
/

Divulgação

O fundador, Octaviano Lombardi

Espírito aventureiro e empreendedor
motivou Octaviano Lombardi a entrar no

ramo metalúrgico, em 1970. Ele que já havia
trabalhado com panificação, açougue,
serraria e marcenaria, aproveitou uma dessas

oportunidades do destino e assumiu os riscos.
Um sobrinho, Ingo Pett, fabricava calhas para

lâmpadas fI uorescen tes e Lom bard i as

distribuía na região com uma Rural, onde
também transportava doces. Quando Pett
desistiu da metalúrgica, para entrar de sócio
em revendedora da Volkswagen montada na

cidade, o tio comprou o negócio.
Lombardi tinha apenas a Rural para dar

em troca, o sobrinho aceitou. O antigo "

proprietário levou as ferramentas, deixando

apenas uma furadeira, uma dobradeira, um
'.

Parabéns
Metalúrgica Lombardi
pelos 30 anos de progresso

e conquistas.

Fone: (Oxx47) 435-1200
fi' primeira máquina, em exposição

A história de uma aventura
aparelho de solda e um funcionário para
ensinar o ofício. Nascia a Olipê, nome que
associou as iniciais O e L do novo

proprietário, ao Ipê (de Ingo Pett). A calha

Ipê, produzida pela empresa na época da

aquisição, continua no catálogo de produtos
fornecidos, mas a dobradeira, a máquina rnais

antiga, virou peça de museu no showroom
da metalúrgica.

Octaviano Lombardi viajava pelo Sul do
Estado vendendo as calhas. O funcionário da

empresa e o filho mais velho de Lombardi

produziam o material e depois entregavam
numa pick-up que o proprietário financiou.
A primeira sede da Olipê ficava no centro de

Jaraguá do Sul, próxima ao Hotel Itajara .:

Mais tarde, a empresa mudou-se para a Barra
do Rio Cerro, transferindo-se novamente

para o Rio Cerro I, há seis anos.

Família de italianos, onde o cerne é o pai,
os descendentes de Lombardi assumiram a

empresa. A razão social mudou para

Metalúrgica Lombardi LTDA; Ivanir tornou

se &erente de produção; Isrnar, gerente
financeiro; e Ivolnei, gerente comercial, mas

Octaviano continuou tomando conta da

metalúrgica, acompanhando tudo e dando a

palavra final. Trabalhou até morrer, em 1995.

Parabenizamos a Metalúrgica Lombardi

pela passagem de seus 30 anos buscando
cada vez mais a qualidade de seus serviços.
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Sede da empresa em 1976, localizada na Barra do Rio Cerro

o primeiro funcionário

o futuro de uma empresa é a soma de tudo o que ela fez no

passado com o que está realizando no presente ..

Saudamos a Metalúrgica L0'!1bardi - 30 anos.

,BORRACHAS 'ROBOR LTDA.

A Olipê tem 30 anos. Ivanir Lombardi
trabalhou nela nessas três décadas. O
filho ruais velho tornou-se aprendiz aos

16 anos, quando o pai adquiriu a

metalúrgica, e chegou a brigar pela
empresa quando o pai pensou em vendê

Ia, para partir novamente em busca de
outro ramo. "Há 20 anos, meu pai queria
vender isso tudo e fabricar malha",
lembra. Ivanir aprendeu a profissão com

Renato Kanzler, funcionário que Ingo
Pett deixou na empresa quando a vendeu.

"Dois anos depois que começamos a

trabalhar, meu pai adquiriu algumas
máquinas, então contratam/os outros

funcionários. Ele expandiu as vendas

para o Sul do Estado e começamos a

crescer". No início, Lombardi tinha

apenas três clientes, localizados em São

Bento do Sul, Rio Negrinho e Mafra. A

produção mensal não passava de 200

Metalúrgica Lombardi
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Fotos: Edson Junkes/CP

_r�_[E�_[E_�l_[E_!Linha de produção
Com cerca de 190 funcionários na linha

de produção, o setor da indústria que mais

emprega - a empresa toda tem 230 -, a

Metalúrgica Lombardi exige do operário
esforço contínuo para o aperfeiçoamento.
"Oferecemos oportunidades porque
valorizamos o nosso funcionário, e porque
a atualização e o trein-amento constantes

são fundarnentais", explica o consultor

Renato. Ferrari. \

Do candidato a uma vaga na

metalúrgica é exigido 2° grau completo,já
que a evolução no setor é muito rápida. A

família mantém os olhos direcionados ao

futuro. "A tecnologia cresce assustado
ramente. Estamos sempre buscando novas

técnicas, para manter o nível de

automatização adequado ao que o mercado

'exige", diz Ivolnei.
A área de informática foi o setor em

que a empresa mais investiu nos últimos
cinco anos. Produção, vendas, análise e

gerenciamento, todos os departamentos
passaram por completa automação. Na

área comercial, o fluxo de informação en

tre a Olipê e os representantes será
sensivelmente melhorado com a aqui
sição de computadores portáteis, os

chamados laptops, que manterão os

representantes em constante contato com

a sede.

Equipamentos
de última

geração e mão

de-obra
altamente

qualificada
garantem a

qualidade dos

produtos da -

empresa

Produtos
A Olipê trabalha com as linhas de:

Caixas para medidores
Painéis para medidores

Conjuntos para medidores
Módulos
Caixas para disjuntores
Calha comercial
Calha industrial
Caixas de telefone
Carrinho de mão e acessórios

r--------------------------�

: A dignidade conquista-se com o trabalho. :
I . I

: Parabéns Metalúrgica :
I Lombardi, EMBALAGEftI I

: pelos seus 30 anos. :
I I
I I

Os irmãos Ivanir,
lsmar e Ivolnei

dirigem a

metalúrgica �--�-----------------------�
-,

,

METALURGICA LOMBARDI- 30 ANOS
,

METALURGICA, LOMBARDI
É impossível ficar isolado, quando talento e habilidade
estão a serviço da alegria de trabalhar juntos por um

.

objetivo comum.

Sucesso!

o SUCESSO dr TUA CAMiNHAdA ESTÁ ESCRiTO NAS pÁqiNAS
dA TUA HiSTÓRiA. PARAbÉNS prlos �O ANOS dr FUNdAçÃo.

RVB
É o que desej a Qualidade em Produtos para IdentificaçãoIndústria Metalúrgica RVB Ltda.

Parabéns Metalúrgica
Lombardi' pelos 30 anos.

Competitividade, dinamismo, seriedade e criatividade

devem ser baseados em príncipios de qualidade, esse é o

grande desafio. Vamos aceitá-lo, conscientes de que a

amizade e a parceria serão sempre nossos aliados.

Assim a vitória virá com toda a certeza.
(o) METALCAT)

DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE METAIS LTOA.

-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Convenção comemora aniversário
, Fotos: Edson Junkes/CP

A Olipê realiza, de 2 a 4 de fevereiro,
no auditório da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)

\

a 21 a Convenç-ão de Representantes. "Este
é um trabalho que o meu pai começou há
20 'anos para motivar os que trabalham

conosco", conta Ivolney. Na convenção são

transmitidos os objetivos e metas que a

empresa tem para o ano. Confraternização,
seminários e recreação são as atrações do
evento que reúne os 45 representantes,
espalhados pelo Brasil, e que se deslocam
a Jaraguá do Sul com todas as despesas

.

pagas.
O tema' da convenção deste ano são os

30 anos da Olipê, que dão toque
comemorativo ao evento. Além de palestras

para orientação e formação do represen
tante, a convenção servirá para mostrar os

lançamentos da empresa no setor de

produção. "Teremos o lançamento de 14

.novos produtos, nas linhas de caixas para
medidores, caixas de passagem, calhas e

disjuntores para ar-condicionado. Também

vamos anunciar algumas melhorias nas

linhas de produtos atuais", planeja o

consultor e palestrante Renato Ferrari.

Outra novidade é que a metalúrgica está'

expandindo sua área de atuação para outros

cinco Estados, das regiões Norte/Nordeste.
Com isso, fecha praticamente 100% do
território nacional e aumenta para 50 o

número de pessoas no time de repre
sentantes. A Olipê fornece produtos para

casas comerciais, mas tem

procurado fixar parcerias com

grandes distribuidores nacionais

para diminuir o custo com o trans

porte de pequenos volumes. Por

enquanto, a empresa continua
atuando apenas no Brasil. "Ainda
temos muito mercado para
explorar internamente", diz o

diretor-comercial. Mas, para os

próximos anos, prevê vôos mais
altos e negociações com os países
do Mercosul.

,
"

I

De olho nas exigências do mercado, a Olipê expandiu o telemarketing

Traçando caminhos
A ampliação no setor de telemar

keting marca um processo novo na

empresa, que delineia o futuro apostando
em modernização. "Fizemos uma

\ experiência em televendas com três
atendentes. Deu certo, agora ampliamos
para seis, todas pessoas experientes na

área", comenta o diretor-comercial. Para

acompanhar o crescimento, o parque
fabril será ampliado com a construção de

novos galpões. Terreno de 7,8 mil m2 já
foi comprado para a instalação de galpão

,

para o trabalho de pintura.
A planilha de investimentos também

prevê modernização contínua do pro
cesso industrial, com aquisição de

máquinas e processos novos para ganhar
em produtividade. O plano de controle

de qualidade da Olipê abrange desde o

acompanhamento da rentabilidade do

pedido até a eficiência da mão-de-obra,
para controlar a eficiência da empresa e,

conseqüentemente, reduzir custos. Com

essa filosofia, a Metalúrgica Lombardi

pretende superar a meta de 30% de
crescimento ao ano.

Os funcionários também ganham,
com os investimentos, no ano 2000. O

refeitório da empresa será totalmente
reformado e transformado em cozinha

industrial, para garantir maior qua
lidade e conforto ao trabalhador que,
afinal, é a força dessa indústria, que
tem parque fabril de 10 mil m? e

comercializa produtos em mais de 5 mil

pontos de venda no país.'

(

INVESTIMENTO
.

O setor de

pinturas da Olipê
ganhará novo

galpão este ano

o trabalho enobrece ,e di8nifica o homem.
Parabéns Melalúf€}ca Lombardi pela passaepm
dosJO anos.

No transcurso dos 30 anos, nossa

homenagem aos fundadores, aos

atuf1is dirigentes e aos

colaboradores, pela fibra 'com que
com que conduziram e conduzem a

Metalúrgica Lombardi.

Almejamos perene sucesso a fim de

que todos os objetivos sejam
alcançados,

Homenagem da

l. c§)ão os votos da

ACEVILLE TRANSPORTES LTDA.CDPLR5H
I

METALÚRGICA LOMBARDI·
30 ANOS

Queremos parabenizá..los pelo sucesso obtido ao longo
desta jornada de 30 anos de muita luta, trabalho e

competência, pois sabemos que somente os fortes é

que conseguem sobreviver, e desejamos um caminho

prósperq e de grandes êxitos.

RS 122 Km 80 - Bairro Nossa Senhora da Saúde -

CEP 95042-550 Caxias do Sul - RS
Fone: (054) 224-1777 Fax: (054) 224.1717

e-mail: dinaco@dinaco.com.br http://www.dinaco.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Qualidade de vida
A média de esperança de

vida no Sul do Brasil é de

60 anos; já no Norte e

Nordeste, chega a 47 anos.

Estatisticamente "em

média", significa que há

pessoas que alcançam 70,
80 ou até mais. Outros,
porém, morrem na

infância ou na mocidade.

As pessoas, em geral,
acham que a sua despedida
deste mundo está longe e

que ainda lhes resta muito

tempo para preparar-se

para a eternidade.

Essa mentalidade é muito

divulgada, mas não passa
de um engano, pois na

verdade, a nossa vida é

curta. Afinal, o que

A EDUCAÇÃO' COMPLETA

fazemos em nossa vida?
Os anos compõem-se de

meses, os meses de

semanas, as semanas de

dias e os dias de 24 horas.
Essa é a unidade base para
calcular os nossos

afazeres diários.
Em média, um ser humano
dorme 8 horas por dia.para
refazer as energias gastas.
Isso perfaz a terça parte de
um dia de 24 horas.
Tomando como base 60

,
.

anos', dormimos 20 anos.

Realmente, se alguém
!

pudesse dormir de
uma só vez, teria que ficar

20 anos deitado.

Seis anos são gastos para
alimentar-se, 4 anos para
afazeres necessários como

vestir-se, pentear-se,
esperar o ônibus, etc.

Com isso já se passaram
30 anos. A metade

da nossa vida. Contudo,
nem todos alcançam
60 anos. É verdadeiro o

ditado que diz: "Gente

velha tem que morrer, -

gente jovem, pode

morrer".
Neste curto espaço de

vida, temos que decidir
onde queremos passar a

eternidade. O voto está nas

nossas mãos e Deus nos dá
a liberdade para isto. Ou

-, eu decido por Jesus ou por
Satanás. Outra opção não

há. É muito curto o espaço
de tempo para tomar esta

decisão. O mais

aconselhável, é que hoje
mesmo nos coloquemos à

disposição de Jesus.

Nós não sabemos quanto
tempo ainda temos nesta

terra, quanto tempo nos

resta. A decisão
deve ser agora, já, para

quem ainda não a fez.

O Salmo 90, verso 10,
diz o seguinte: "Só
vivemos uns setenta anos e

,

-

os mais fortes chegam aos

oitenta, mas esses só
trazem canseira e aflições.
A vida passa logo e nós

desaparecemos" .

Leia o Salmo 90
corno sugestão.
Um abraço, Alba Piske

�rculo
Itália.nc>

Devanir Danna -

Presidente

de Jaraguá do Sul

AUTOMÓVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY É AMOR - Vamos fazer uma meditação, OtI mesmo um exame de

consciência, a fim de podermos julgar, cada um de nós, considerando a própria
situação, se estamos mesmo sendo verdadeiramente rotarianos, ou se apenas
estamos acomodados no privilégio que nos confere a condição de sócios do Rotary.
Comecemos por.analisar como estamos correspondendo a confiança dos nossos

companheiros que nos distinguiram com a nossa escolha para um cargo no Conselho

Diretor, ou qual está sendo a nossa conduta como diretor-responsável ou presidente
de uma das Grandes Avenidas de Serviços, ou, ainda, como presidente ou membro
de uma das comissões ou subcomissões que integram o Plano de Atividades. Em

outras palavras, comecemos por nos perguntar se estamos realmente servindo ao

Rotary eem que medida o estamos. Já teremos bem estudado o Plano de Atividades
do nosso Clube, com acuidade, empenho e interesse, para assim procurarmos
melhor dar de nós, o que é esperado e mesmo solicitado, uma vez que o Rotary,
sendo um Clube de Serviço, a ele cada sócio deve dar, com objetividade, a sua'

parcela de colaboração? É em decorrência dessa nossa maior e melhor dedicação,
que nos conscientizemos de que cada um dos itens do Plano de Atividade, dentro

das comissões e subcomissões, traduz preciosos meios de bem servirmos as

causas da humanidade, quer atuemos no que chamamos de Serviços Internos, quer
nos Serviços à Comunidade, nos Serviços Profissionais ou nos Serviços
Internacionais. Sim, por qualquer um dos itens desse Plano de Atividades, se

analisado isoladamente, revela sempre bons propósitos, propósitos de amor para
com a humanidade, essa humanidade que o Rotary procura tornar melhor pela
ação dos rotarianos, cada um dentro das suas possibilidades, cujas possibilidades
são muito maiores do que geralmente admitimos, de vez que elas podem ser por
nós exercidas e potencializadas em todos os instantes de nossas vidas, cada dia.
Para tanto, alcançarmos prezados companheiros, será o bastante que vivamos
com amor as realidades da nossa própria vida. Não culpemos os outros por haver
tanta fome no mundo e analfabetismo; ao invés disso, empreguefTIos nossos

esforços, na medida em que o pudermos fazer, para que diminua a miséria e a

ignorância em volta de nós. Sim, prestemos nossa assistência a alguns necessitados,
ou a algumas instituições, preparando as pessoas assim assistidas para que venham
a ter melhores caminhos em suas vidas. Quanta coisa podemos fazer cada dia para
que o mundo melhore a nossa volta! E o bastante para isso, será darmos bom

cumprimento ao Plano de Atividades do nosso clube,já que ele consubstancia o

que com tanta propriedade o Rotary preconiza: "Dar de si antes de pensar em si"
e "Mais se beneficia quem melhor serve". Precisamos, verdadeiramente, despir de
nós as enganosas roupagens da vaidade da soberba, da arrogância, da presunção e

da prepotência, como também as da inveja, da ira, do rancor, do ódio e do
ressentimento - para então podermos agircom sincera humildade, compreensão,
tolerância e ainda outras qualidades positivas e construtivas que no seu conjunto
se traduzem numa única palavra: Amor - meditemos sobre se assim estamos

procedendo! Façamos essa meditação, meus caros companheiros, e depois julgue
cada qual a si próprio. Sim, não julguemos os outros, mas unicamente cada qual a

si próprio. E que esse julgamento seja feito com rigor, sem desculpas nem

justificativas, para assim melhor procurarmos o nosso aperfeiçoamento, saindo
de vez desse círculo vicioso em que muitos nos encontramos por fugirmos à
severidade do nosso próprio julgamento. Tenhamos a coragem de olhar bem para
dentro de nós, mas olhar como um juiz severo, severo e justo, para vermos claro
os nossos defeitos e, então, podermos eliminá-los através do exercício das nossas

boas qualidades, felizmente ,em bem maior número, boas qualidades estas que
abriram para nós as portas do Rotary, colocando-nos lado a lado com valorosos

companheiros, tanto quanto nós plenos de amor, cada qual mais desejoso de ver

um dia os homens todos se entendendo, para que então possa toda a humanidade
viver em paz e livre da miséria e da ignorância. Devemos também aqui dizer que,
mesmo com os nossos melhores propósitos, pode ocorrer de voltarmos a incidir
em erros anteriores; mas, como os nossos propósitos são honestos, será bem
mais fácil o passo para nos corrigirmos, dentro do natural processo do nosso

aperfeiçoamento. Jamais podemos ter a veleidade de admitir que, por melhores

que sejam as nossas intenções, nunca mais iremos cair. Em conclusão, 'se de um

lado é certo que não devemos transportar para a nossa área de responsabilidade as

tarefas que na realidade não nos competem e sobre as quaisnão nos devemos deter
na crítica aos que as executam, de outro lado é também certo, mais certo ainda, que
devemos desempenharcom proficiência as tarefas que na realidade a nós competem
e com as quais estaremos, como necessário, ajudando este mundo a ficar melhor.

Não nos acomodemos jamais na negligência de ficarmos à espera de que os outros

venham a fazer o que nós devemos e muito bem podemos fazer. Saibamos ser

rotarianos, verdadeiros rotarianos, dando consistência rotária a toda a nossa vida,
consistência de amor, já que de �mor é feita por inteiro a doutrina do Rotary.

/'

Cuidado e respeito com seu vinho

(23 parte)
Se é muito importante conservar o vinho numa temperatura correta, maior é a importância da

temperatura de serviço. As caracterís�icas, que desejamos apreciar nos vinhos, podem ser

exaltadas tomando simples precauções.
Os grandes vinhos tintos devem ser apreciados à ternperatura de 18°C, para podermos

perceber todos os aromas, a perfeita harmonia entre frescor, álcool e taninos. Uma temperatura
inferior provocaria uma diminuição das sensações aromáticas e, na boca, umamaior adstringência,
enquanto que a uma temperatura mais elevada, o álcool predomina.

Contrário ao que se pensa, os-vinhos brancos não devem ser tomados supergelados. Os

grandes vinhos brancos, com aromas complexos, liberam todo seu potencial se degustados
entre 120 e 13°C. Vinhos jo
vens, com características fruta- '

das, devem ser apreciados, a

uma temperatura mais baixa.

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Rua 28 de Agosto, n" 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Escolher e combinar bem os alimentos, transformando cada

refeição em porções de saúde e disposição, tem um nome:

Educação Alimentar. Se você não tem ligado muito para esse

assunto, está rnais do que na hora de se preocupar com o que
leva à boca.

Saúde e qualidade de vida - A alimentação se traduz em

energia para o nosso organismo. É o que precisamos no dia a

dia. E rnais: é pelos nutrientes absorvidos de cada prato que
prolongamos nossa vida, combatendo os radicais livres, que
rodeiam nossas células a fim de destrui-Ias. Com o corre-corre

diário, porém, não é raro ver alguém trocar a saudável maçã do
lanche da tarde por um gorduroso saco de batatas fritas. E as

noções básicas da boa alimentação vão ficando esquecidas
junto com outras lembranças da infância, tempo em que sempre
tinha alguém se preocupando por você. Hoje, a responsabilidade
pela sua vida é só sua.

Por onde começar
O primeiro passo para a reeducação alimentar é pensar em

como anda seu cardápio. Veja se as suas principais refeições
têm algo a ver com um bom prato de verduras e legumes, carne

magra e uma porção de feijão e arroz, com uma fruta de sobremesa.
Será que existe algo mais básico e trivial do que isto? E, no

entanto, é completo.
O equilíbrio alimentar envolve os seguintes passos
Qualidade: a alimentação deve oferecer os nutrientes

essenciais à vida, divididos em grupos: energético, construtor e

regulador;
Quantidade: as refeições .devem fornecer porções

adequadas de todos os nutrientes;
Adequação: as quantidades de nutrientes devem estar de

acordo com as necessidades nutricionais de cada pessoa (por
isso, peçajá sua orientação alimentar individualizada);

Harmonia: os nutrientes devem manter uma relação
harmoniosa entre si, isto é, não deve haver excesso de uns e

carência de outros.

Energéticos
J) Gorduras: são fontes de energia, porém, respondem por

outras funções importantes no organismo, tais como:

ljac@netuno.com.br

e
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

25 DE NOVEMBRO
DIA DO DOADOR DE SANGUE

Doar sangue é um dos atos mais

sublime do amor humano. É dar

um pouco de si mesmo ao bem
estar de seu irmão.

Parabéns aos doadores de

sangue no seu dia.

HEMOCENTRO JARAGUAENSE

Ruo Dr. Waldemiro Mozureehen, 67 -

Ao Iodo do Hospital São José

Aprenda a comer
*transportar vitaminas (A, D, E e K) pelo sangue; "formar a

gordura do corpo, que protege os órgãos, músculos, nervos e

ossos contra traumas e mantém estável a ternperatura corpórea;
*auxiliar as funções orgânicas; *formar o colesterol (funda
mental para a formação de alguns hormônios) e pró-vitamina D

(que se transforma em vitamina D pela ação dos raios solares);
*evitar a evaporação da água pela pele.

Apesar de tantos benefícios, a gordura não deve estar em

excesso na alimentação, principalmente a de origem animal, pois
aumenta a gordura no sangue, podendo desencadear doenças
do coração. Dê preferência à de origem vegetal e, mesmo assim,
moderadamente. Onde encontrar:

Origem animal: manteiga, creme de leite, banha, gordura apa
rente de carnes e embutidos, peles de aves e peixes, maionese;

Origem vegetal: óleos (soja, arroz, milho, girassol, gergelim,
canola, oliva) margarina, gordura de coco, azeitona, amendoim,
noz, castanha, amêndoa, avelã.

2) Carboidratos: também são responsáveis pelo
fornecimento de energia ao organismo. Quando digeridos, geram

glicose ('energia), que desempenha todas as funções orgânicas,
desde a atividade das células, o funcionamento dos órgãos até
o trabalho muscular. Onde encontrar: açúcar refinado e mascavo,
mel, melado, rapadura, garapa, doces, balas, cereais (grãos que
dão em espigas): arroz, trigo, centeio, cevada, milho, aveia,
tubérculos (batata, mandioca).

Construtores
Proteínas: re�pondem pela renovação e crescimento das

células. A falta de proteínas na dieta de uma pessoa em fase de
crescimento pode acarretar baixa estatura e um enfraquecimento
geral do organismo. São elas também que nos defendem das

infecções e párticipam da formação de hormônios e enzimas,
responsáveis pela digestão dos alimentos e aproveitamento
dos seus nutrientes. As de origem vegetal (com exceção da

combinação de leguminosas e cereais, que fornece os mesmos

elementos ao organismo). Onde encontrar:

Origem animal: leite, derivados de leite (queijo, iogurte)
carnes(boi, aves, peixe) ovos.

Origem vegetal: leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, grão
de-bico e soja).

Reguladores
I) Fibras vegetais: servem para "regular" o funcionamento

do intestino, além de auxiliar a absorção e o metabolismo dos
nutrientes. Sua passagem pela digestão proporciona: *maior

tempo na mastigação, favorecendo a limpeza dos dentes e

diminuindo a incidência de cáries; *sensação de saciedade e

prevenção de doenças de estômago; *aumento dos

movimentos intestinais, evitando prisão de ventre, hemorróidas

e outras doenças do intestino. Onde encontrar: talos de verduras

e legumes crus, frutas inteiras com casca e/ou bagaço, frutas

secas, cereais integrais, leguminosas.
2) Vitaminas e minerais: participam do metabolismo e ajudam

na absorção e aproveitamento dos nutrientes para o organismo.

Vitamina "A ": protege a visão, a pele e outros tecidos e

participa na defesa do organismo. Onde encontrar: legumes e

frutas amarelas, como cenoura e pêssego, e em verduras verdes
escuras, como couve e salsa.

Complexo "B": formado por dez vitaminas, auxilia na geração
de energia e tem importante papel para o sistema nervoso e para
as células do sangue. Onde encontrar: verduras de folha, tornare,
banana, beterraba, morango, laranja, maçã, melão, abóbora e

levedura de cerveja. Uma das suas vitaminas é aB 12, encontrada
em alimentos de origem animal, como fígado, ovos e carnes.

Vitamina "C": mantém a integridade dos vasos capilares e

a estrutura das cartilagens, tendões, peles e ossos; auxilia na

cicatrização; diminui a sensibilidade à infecções; auxilia a

absorção de ferro na digestão e na utilização de proteínas. Onde
encontrar: frutas cítricas, tomate, pimentão e repolho.

Vitamina "D": é essencial para o crescimento e desenvol
vimento; auxilia o crescimento ósseo e a manutenção do esque
leto; melhora os níveis de cálcio, fósforo e potássio no organis
mo. Onde encontrar: manteiga, gema de ovo. É obtida também a

partir da pró-vitamina D, sob a ação dos raios solares.
Vitamina "E": tem ação antioxidante de gorduras e vitamina

A, protegendo as células contra doenças. Onde encontrar:

hortaliças verdes, sementes, germes de cereais e óleos vegetais.
Vitamina "K": atua na coagulação sangüínea. Onde en

contrar: folhas verdes (brócolis, alface, couve, repolho) e queijos.
Cálcio: atua no crescimento e manutenção dos ossos e

dentes; auxilia a contração muscular e participa na coagulação
sangüínea. Onde encontrar: leite, queijo, iogurte, folhas de nabo
e mostarda, brócolis e repolho. Fósforo: participa de quase todas
as reações químicas que ocorrem nas células e auxilia no

processo de crescimento ósseo. Onde encontrar: alimentos de

origem vegetal e animal.

Sódio, cloro e potássio: juntos, têm a função de manter o

equilíbrio da água e a sua distribuição no organismo, além da

manutenção da contração muscular normal. Onde encontrar:

sódio sal de cozinha, alimentos de origem animal e alimentos

marinhos; cloro sal de cozinha, alimentos de origem animal e

marinhos; potássio hortaliças, frutas e carnes.

Ferro: transporta o oxigênio do pulmão para as células e o

dióxido de carbono das células para o pulmão. Onde encontrar:

Origem animal, fígado e carnes;

Origem vegetal, hortaliças verde-escuras e feijões secos.
,

Água
A maior parte do corpo humano é composta por água.

Portanto, o seu funcionamento depende de uma boa hidratação.
Onde encontrar: a própria água, líquidos como leite e sucos,

além de outras bebidas. Alimentos sólidos também podem
fornecer água, como é o caso das verduras, as frutas e as carnes.

Recomenda-se tomar de dois a três I itros por dia.

Nutricionista Aline Peres

Clínica UroAtual
Mat/\�ícjo Bago

CRMlSC7474 - CRMlPR 13723

PsigL-\iCltriCl

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
.

"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

ir 371-3426

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

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

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

retossigmoidoscopia
FeVV\iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM5457

Endereço: Rua Presidente .Juscelino, 45 - 1 º

andar - Centro - Telef�ne: 372-0395
r

I'.

Dr. Alexandre L. Schlabendorf
�------------��

( Proctoclin ) CKM - 70.96
Fone 371-5117 '" 372-1553

Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cibeli Karine Peron, Rainha do Clube
Atlético Baependi, aniversariou dia 28
de janeiro e recebeu o carinho dos

familiares e amigos

Presidente da Sociedade Cultura

Artística, médico Edson Schulz, e a'

esposa, fane, em recente evento

artístico-cultural

Dr. Mario e

Iandira
Sousa
comemorando
os 43 anos do'
Laboratório

Iaraguaense
de Análises
Clínicas

Edson Müller,
ojogador

Márcio Santos

(tetra
campeão

mundial),
Alison e

Henry Müller
em recente

visita do

jogadorà
cidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura investe em capacitação de educadores
Cercade 500
educadores
inscritos em

três cursos

A Secretaria de Educação,
com o apoio do MEC - atra-vés
da CoordenaçãoNacional de Edu

cação Infantil - e em parceria
com a Undime/SC e as APPs,
promove nos dias 7, 8 e 11 de

fevereiro, no auditório do Senai,
um curso de capacitação para
educadores que trabalham com

crianças na faixa etária de zero a

seis anos. Com uma duração de
32 horas, o curso contará com a

participação de 40 professores da
rede municipal de ensino de

Jaraguá do Sul e 20 de Schroeder.
De acordo com a secretária

Isaura Maria da Luz Silveira, os

participantes trabalharão três
módulos: Identidade e Autono

mia, Natureza e Sociedade (mi
nistrados por técnicos da Secre
taria de Educação) e Aprendiza
gem, que será abordado pela pro
fessora especialista do MEC,
Heloísa Dantas. "O objetivo é
oferecer suporte teórico, e práti-

Divulgação

Curso realizado em Janeiro reuniu 145 participantes 110 auditório do Sesi

co para que estes profissionais
possam atuar nos centros de

educação infanti I, visando à qua
lidade do processo educacional",
informou a secretária.

Ela observou ainda que inves
tir na melhoria da qualidade na edu

cação é �'ma das principais metas

da administração Pasold, "uma

proposta que passa pela valoriza-

ção do profissional através de sua

capacitação, o que tem sido feito
em horário de expediente e total
mente custeada pela Prefeitura".

Neste sentido, outro curso

destinado a educadores jara
guaenses que atuam nos centros

de educação infantil reuniu 145

partici pantes entre os di as 17 e.

20 deste mês, no auditório do

\
.

MEC promove Prêmio Qualidade na Educação Infantil
A Secretaria de Educação

está incentivanto os professores
da rede municipal a participar do
Prêmio Qualidade na Educação
Infantil, promovido pela Minis
tério da Educação, com a parti
cipação da Fundação Orsa e da

Undime. De acordo com a se-

<cretári a Isaura Maria da Luz

Silveira - que também é presi-I

dente da Undime/St", "a promo-
ção tem como objetivo valorizar

projetos desenvolvidos com cri

anças entre zero e seis anos de

idade em instituições públicas de

caráter educativo". As incrições

Secretaria da Família intensifica
trabalhos junto à população de rua

A Secretaria da Família reto

mou os trabalhos desenvolvidos
dentro do Programa de Inserção
Social da População de Rua no

início desta semana. "Como esta

população é flutuante.testamos
intensificando este acompanha
mento para, primeiramente, ve

rificar se houve aumento no nú

mero de 'casos e, a seguir, bus
car uma solução a cada um de

les", explicou a secretária Íris
Barg Piazera, acrescentarido que
a tarefa está sendo realizada por
uma assistente social e um agente
comunitário. "Quando necessá

rio, também solicitamos o apoio
da Polícia Militar, que pronta
mente se coloca à nossa disposi-

ção", complementou a secretária.
Íris Barg Piazera lembou que

dos 27 casos cadastrados no ano

passado, nove ainda precisam ser

solucionados, enquanto que os

outros 18 foram encaminhados
às famílias ou retornaram às suas

cidades de origem. Algumas das

pessoas que voltaram ao conví
vio familiar também estão rece

bendo atendimento na Casa da

Serenidade - através do Pro-

, grama de Apoio ao Dependente
Químico - ou vn o Centro de

Atendimento Psicossocial. Ou

tras se encontram em tratamen

to junto ao Ce rene, em Blume

nau, ou na Arest, em Lavras/
Minas Gerais.

encerram em 31 de junho deste

ano.

Destinado aos professores de

educação infantil em atividade
.

nas escolas da rede pública, o

concurso também por finalida-
, de valorizar o educador como

principal agente no processo de

melhoria da qualidade nesta área

de ensino. Serão premiados 27

trabalhos em âmbito nacional -

um por Estado -, cabendo ao au

tor (ou autores) a quantia de R$
3 mil, diploma de participação e

kit contendo material (livros, lá

pis de cor, tinta, etc.) para ser

utilizado em atividades com cri

anças.
Além disso, a secretaria de

educação cujo trabalho for con

siderado o melhor entre os 27

ganhadores também será premi
ada com um veículo (kombi)
contendo materiais pedagógicos,
brinquedos, livors, instrumentos

musicais, discos, televisor e

videocassete para servir à rede

escolar de educação infantil. Os

professores interessados devem

buscar maiores informações jun
to à direção de sua unidade es

colar.

Sesi. "Nele, foram desenvolvi
dos conteúdos dentro da propos
ta de atendi mento nos estabele
cimentos de ensino do municí

pio, a qual norteia todo o nosso

trabalho: Uma Nova Proposta
para Uma Nova Criança", expli
cou Isaura Silveira.

PESQUISA ESCOLAR
Ainda na área de capacitação

de educadores, a Prefei tura de

Jaraguá do Sul está custeandoo
Projeto Professor Competente,
que é orientado pelo professo
Dr. Pedro Demo, da Universida
de de Brasília e tem suas ativi
dades desenvolvidas por uma

equipe composta por professo
res da Fundação Educacional
Regional Jaraguaense e técnicos
da Secretaria de Educação. Den
tro deste projeto, a próxima ati
vidade é o curso A Pesquisa Es
colar como Princípio Educativo,
que terá uma duração de 80 horas
e será realizado em dois perío
dos - de 7 a 16 de fevereiro e

nos dias 17 e 18 de julho -, na

Ferj, devendo reunir 330 parti
cipantes.

"O objetivo deste curso é

proporcionar aos profissionais
vivências e reflexões para o de
senvolvimento de pesquisa esco

lar como princípio educativo,
através de projetos que transfor
mem qualitativamente a prática
pedagógica na educação infantil
e no ensino fundamental", escla
receu Isaura Silveira, acrescen

tando que cada participantes re

ceberá uma apostila com mate

rial que servirá de base para o

curso de capacitação.

Município abrirá inscrições
-,

ao Programa Bolsa Trabalho

A Prefeitura de Jaraguá do

Sul reabrirá, na próxima sema

.na, inscrições para o Progra
ma Bolsa Trabalho, que é des

tinado a alunos carentes que

freqüentam o 2° grau em es

colas da cidade. Os interessa

dos devem se dirigir à Secre

taria de Educação entre os dias

7 e 9 de fevereiro, das 7h30

às l3h30, com. os seguintes
documentos: comprovante de

remuneração dos pais/respon
sáveis; comprovante de resi

dência dos pais/responsáveis;
atestado de matrícula no 2°

graú; fotocópia da carteira de

identidade e-do CPF (do aluno

ou dos pais/responsáveis).
Implantado em 1997, "este

programa tem como objetivo
proporcionar aos jovens uma

iniciação para o trabalho, ao

mesmo tempo em que contribui

para complementação de renda

às suas famílias", explicou a

secretária da Educação Isaura

Maria da Luz Silveira. Cada

bolsista recebe uma remu

neração de 2 UPMs - este ano.

corresponde a R$ 106,40 - por

quatro horas/dia de expedien-

_

te, prestando serviços nas se-
r

cretarias, Samae, escolas ou

centros de educação infantil.

A secretária salientou que

o programa não caracteriza

vínculo empregatício, sendo

que o aluno pode permanecer
como bolsista pelo prazo má-'

ximo de dois anos, desde que
não reprove na escola. Este

ano há 40 novas vagas somen-

te na Secretaria de Educação,
onde, em 1999, trabalharam

63 bolsistas e foram inves

tidos R$ 60.810,50 através do -

Programa Bolsa Trabalho.

--
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DNER faz vistoria na BR-280 para verificar condições
Enquanto durar

oimpasse,
rodovia continua
esburacada

Jaraguá do Sul -:- Técnico

do DNER (Departamento Nacio

nal de Estradas de Rodagem) veio

de Brasília para vistoriar aBR-280,
que o governo do Estado quer
devolver à União. Ele percorre hoje
toda a extensão da rodovia, que liga
São Francisco do Sul a Mafra,
acompanhado dos engenheiros do
DER (Departamento de Estra
das de Rodagem), regional de
Joinville. A vistoria resultará num

relatório onde constam detalhes
sobre a situação da rodovia. Os

prefeitos de Joinville, Jaraguá do

Sul e Guaramirim, reunidos on

tem na Prefeitura de Guaramirim,
discutiram possíveis soluções
para a estrada, uma das mais im

portantes da região. A duplicação
continua sendo a maior reivindi

cação das lideranças políticas.
A BR-280 foi transferida ao

governo do Estado em dezembro
de 1998, para viabilizar conces

sões. "O nosso problema sempre
foi a questão do orçamento. Não

chegamos a ter umcentavo para
gastar na rodovia. Suprimiram o

orçamento federal e não abriram
o estadual", explica o gerente re

gional do Primeiro Distrito Rodo-

Fotos: Edson Junkes/CP

Buracos: trecho da BR-280 que passa por Iaraguâ do Sul é um dos mais deteriorados

viário do DER, engenheiro Luiz

César Keufner. "Agora o DNER

precisa fazer um levantamento

para saber as reais condições em

que está recebendo a rodovia de

volta", complementa.
'

O prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold, acredita que a

Comtur apresenta soluções para
estimularo turismo emBarraVelha

Barra Velha - A nova com

posição do Comtur (Conselho
Municipal de Turismo) foi no

meada pelo prefeito em exercício
João Luzia Duarte Ribeiro, no dia
21 de janeiro. A entidade, que
reúne representantes de diversos

segmentos da sociedade, vai

gerir o Fundo Municipal de Turis

mo, criado para estimular o cres

cimento no balneário. Nos pro
jetos do conselho, a prioridade é
o paisagismo e a urbanização dos

pontos turísticos de Barra Velha,
além de sinalização.

Projeto aprovado pelo Legis
lativo em dezembro de 1999, e

transformado em lei municipal,
prevê que proprietários de em

preendimentos voltados ao setor
/

turístico, como bares, hotéis,
restaurantes e similares, des
tinem 30% do ISS (Imposto So
bre Serviço) e 15% do IPTU (Im
posto Predial e Territorial Urba
no) ao fundo. Ao novo Corntur,

cabe a missão de adrninistrar os

recursos. "O novo conselho será

muito mais independente. Deixa

de ser vinculado ao Poder PÚ

blico para atuar em parceria com

Pref'eitu ra e Secretaria de

Turismp't-explica o secretário de

Turismo, José Antônio de Souza,

Aclamado presidente do

Comtur, o jornalista' e comer

ciante Volnei Antônio de Souza
está organizando os trâmites
burocráticos do conselho. "Já

aprovamos o regimento interno.

Agora podemos começar. a

discutir as propostas", informa.

Antes de apontar soluções para
transformar o balneário em com

plexo mais atrativo, o conselho

precisa fazer um levantamento de

quantos estabelecimentos co

merciais destinarão recursos ao

fundo e quanto isso representa
em valores. A direção do Comtur

espera ter autonomia para ad
ministrar os recursos. (LC)

cidade seja uma das mais preju
dicadas com o estado atual da

BR-280. "Sabemos que a rodo

via está completamente esbura

cada, principalmente no trecho

que liga o trevo da BR-I O I a Jara

guá do Sul. Precisamos reivindi

car a duplicação da estrada", de-

fende. Ele discutiu com os prefei
tos Luís Henrique da Silveira, de

Joinville, e Antonio Carlos Zim

mermann, de Guaramirim, a in

clusão da BR-280 no PPA (Plano
Plurianual) da região.

SOLUÇÕES' - Irineu Pa

sold diz que as prefeituras da re-

gião precisam definir juntas as

metas do PPA, para estabelecer
as prioridades, problemas que a

Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itajaí) e a Arnu

nesc (Associação dos Municí

pios do Nordeste de Santa Cata

rina) não atingem. Além do caso

da rodovia, que ninguém sabe

exatamente como vai ficar, os

prefeitos discutiram a geração de

energia, com a possibilidade de

.construção de uma termoelé

trica, e a construção de um aero

porto internacional na região.
A devolução da BR-280 ao

governo federal acaba com o

Projeto da Rodovia das Flores,
que cedia a estrada a uma con

cessionária, estabelecendo pos
tos de pedágio. "Este projeto
nos prejudicava, nas saídas de

Jaraguá do Sul havia cinco pas
tos de pedágio. Em Joinville, ne

nhum", disse Pasold, em tom

de protesto. Em compensação,
a duplicação agora ficou mais

difícil. "Estamos sem pai nem

mãe nessa situação", resumiu.
O prefeito foi informado de que
o governo federal vai abrir li

citação para que uma empresa
se encarregue de fazer a ma

nutenção da rodovia. "Esta foi
a explicação que me deram, de

que a empresa seria paga pelo
governo federal para fazer a

manutenção", revelou.
(LiSANDREA COSTA)

Verão: membros do Comtur querem utilizar fundo para estimular o turismo em Barra Velha
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá Esquerdo reinicia coleta do lixo reciclável
Programa auxilia
família e

associação de
moradores

Jaraguá do Sul- Antônio

Manger e família engrossam a

classe de trabalhadores que so

brevivem do lixo reciclável.
Além de catar material no lixão,
o trabalhador assumiu esta se

mana o programa "Jaraguá Es

querdo Recicla". A campanha,
promovida pela Associação de
Moradores, sofreu interrupção
'por três semanas, mas a direção
da entidade espera voltar a re

colher o mesmo volume de lixo.'
Nos primeiros 90 dias de ativi

dade, os moradores reuniram
mais de três toneladas de pro
duto reciclável.

"Já tínhamos feito um traba
lho de conscientização, mas a

campanha foi interrompida.

Agora que novos coletores as

sumiram, estamos divulgando o

programa novamente", conta o

presidente da associação, Lino
Vieira. O reciclador vai percor
rer o bairro, às segundas e sex

tas-feiras, de carroça, coletando

plástico, papel, vidro e alumínio.
Ele fica com 80% da renda e

repassa 20% à associação. O
material mais lucrativo é a lati,
nha de alumínio, por conseqüên
cia, encontrada em menor quan
tidade. "O mais difícil de vender
é o vidro. Eles pagam só um

centavo por quilo, enquanto o

quilo de plástico vale seis cen

tavos", c6�ta Manger.
A família de recicladores

ainda precisa encontrar local

adequado para depósito. Por

enquanto, utiliza terreno baldio

para fazer a separação. "Vem

muito lixo orgânico misturado",
lamenta.

A associação pretende cons,
truir uma sede própria, com a

Coleta: o reciclador Antônio Manger percorre as ruas do Bairro Iaraguá Esquerdo de carroça

parcela de lucro que obtém no

programa. "O mais importante é

que as pessoas aprendam a

reciclar", lembra a coordenadora

do movimento, Walerad Vieira.
Com essa iniciativa, o Jaraguá Es

querdo se antecipa às deter

minações da Agenda 21, que

Bairro dos Imigrantes faz a coleta seletiva há cinco meses

Guaramirim - Os mora

dores do Bairro Imigrantes rea

lizam, desde setembro do ano

passado, a coleta seletiva de

lixo. O. programa tem a coor

denação da associação de mo

radores e melhorou as condi

ções de limpeza e higiene no

bairro, onde residem cerca de
300 famílias. O êxito conseguido
pelos moradores do Imigrantes
começa a despertar o interesse
de moradores de outras comu-

\

nidades locais.

carga recebida, dinheiro que vai

para os cofres da entidade. A

Prefeitura completa o serviço
recolhendo o que permanece de
matérias orgânicas. '

I

- O resultado de tudo isso
é um bairro limpo; sem ratos e

insetos. As famílias do bairro
estão tendo uma vida melhor,
prevenindo doenças - diz

De acordo com o vice-presi
dente da Associação de Mora

dores, Ângelo da Silva, os pro
cedimentos são simples, mas

dependem do apoio e participa
ção das famílias para terem os

resultados esperad9s. Os mora

dores fazem em casa a sepàra
ção do material reciclável, colo
cando em sacos de estopa, papéis,
plásticos, vidros e metais.

O programa conta com a

participação da empresa Jolins
Comércio de Sucata, na realiza

ção da tarefa, que fornece os

sacos e um veículo para o reco

lhimento .. A coleta é feita sem

pre às quintas-feiras, sem qual
quer custo para os moradores,
em troca do material recolhido.
A ympresa ainda faz o paga
mento simból ico de R$ 5,00 por Reciclagem:programa conscientiza população e deixa o bairro limpo

satisfeito o presidente da As

sociação de Moradores, GeIson

Gurny, acrescentando que a

coleta seletiva acabou com os

montões de lixo esparramados,
atraindo cães e gatos.

Na opinião de Gumy, a expe
riência no Bairro Imigrantes,
mostra que a coleta seletiva de

lixopodeserfeitaem largaescala.
O ideal, segundo ele, seria que a

Prefeitura de Guaramirim insta

lasse uma usina de reciclagem,
através de iniciativa Isolada em

conjunto com os municípios
vizinhos. "As cidades ficariam

limpas, os lixões desapareceriam,
a população ganharia muito em

qualidade de vida", avalia.

O vice-presidente da Asso

ciação, Ângelo da Silva, desta

cou que o funcionamento da

coleta seletiva foi precedido de

um amplo serviço de limpeza no

bairro, com auxílio de máquinas
e caminhões da Prefeitura, com

a retirada de entulhos, e a in

tenção é continuar fazendo isso

periodicamente Antes de iniciar
o programa, a associação tam

bém distribuiu folhetos contendo
esclarecimentos sobre a impor
tância da coleta seletiva e rea

lizou reuniões com os mora

dores tratando sobre o assun

to. (MR)

prevê a necessidade de dar des
tino adequado aos lixos residen

cial, hospitalar e industrial.

(LiSANDREA COSTA)

Ferj faz provas de

Direito no sábado
Jaraguá do Sul - Qs can

didatos à primeira turma no

curso de Direito da Ferj (Fun
dação Educacional Regional
Iaraguaense) prestam exames
no sábado. Com 306 inscritos,
a concorrência fechou em 7,6
candidatos por.vaga, A primeira
etapa do vestibular inicia as 8

horas, com provas de Língua
Portuguesa e Literatura, Re

dação e Língua Estrangeira
Moderna. No período da tarde,
a partir das 15 horas, serão

avaliados os conhecimentos em

História, Geografia, Química,
Física, Matemática e Biologia.

A co ordenador a local do

-Vestibular de Direito, Marisa
Pradi Floriani, informa que as

questões foram elaboradas pela
Acafe (Associação Catarinense
de Fundações Educacionais).
Os candidatos responderão 75

questões, além da redação.
"Ficamos surpresos, os can

didatos são de 22 cidades dis

ti ntas", comenta a coordena
dora. Jaraguá do Sul, Joinville
e cidades vizinhas lideram o

número de inscrições.
A lista com os 40 apro

vados no vestibular sai no dia
15 de fevereiro, às 10 horas. As

matrículas já foram marcadas

para os dias 17 e 18 de fe

verei roo (LC)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Provas de crime ambiental reabre caso em Corupá
Nove pessoas
serão ouvidas

sobrecaça
irregular

Corupá - o esqueleto da

cabeça de uma Anta e a pata do

animal, encontrados por policiais
militares do Município de Rio dos

Cedros, e que estavam há cinco

meses em estudo no Departamen
to de Ciências Biológicas da Furb

(Universidade Regional de Blume

nau), foram entregues ao respon
sável pela Delegacia de Corupá,
comissário Vanderlei Zocatelli, na

manhã de sexta-feira passada.
As partes do animal, considera

doem extinção no Brasil pelo Ibama

(Instituto Brasileiro do Meio Ambi

ente e dos Recursos Naturais Reno

váveis), são as principais provas do
crime ambiental praticado no primei
ro final de semana do mês de agosto
de 1999 por um grupo de nove

caçadores. O esqueleto e a pata, além
de outra carcaça localizada na Re

gião de Alto Isabel, possivelmente
de um Veado, tornaram-se peças
chave para indiciar os caçadores por
crime ambiental. "Tínhamos apenas
o depoimento de duas pessoas, mas

sem provas",destacou Zocatelli, que

Fotos: Edson JunkeslCP

encaminhou novo relatório à dele

gada Fedra Konell.
Estudos preliminares da Furb

constataram que o animal pesava
em torno de 200 quilos e levou

pelo menos cinco tiros, de calibre

12, para morrer. "É uma caça

profissional", ressaltou o agente
fiscal do Ibama de Joinville, Jorge
Gotardo Waterkemper. Apesar de

possuir partes do animal, o

professor de Zoologia da univer

sidade Pedro Bertelli afirmou que
é praticamente impossível chegar
a uma conclusão sobre a Anta

devido a falta de outros vestígios.
Denunciado pelo próprio pai,

o agricultor Manfred Brau, 53

anos, I1son Braun, 27, confessou
à polícia que participou da caça
com mais oito caçadores. Braun

afirmou que a carne do animal foi
dividida entre o grupo, que pro
moveu um jantar com pessoas li

gadas à comunidade, oferecen

do no cardápio carne de Anta.

Com as mudanças na lei am

bientai, a matança de animais sil
vestres pode representar um ano

de cadeia aos responsáveis. "Tem

o agravante, que pode atingir o

triplo da pena, por causa do crime

com atos de crueldade", disse Jor

ge Gotardo Waterkem per, do
Ibama. (PETERSON IZIDORO) Caça ilegal: com as provas do crime, Zocatelli (E) encaminhou novo termo circunstanciado à delegada

Adolescente furta carteira

de cozinheiro no Centro
Jaraguá do Sul - A polícia

conseguiu prender na manhã de

segunda-feira o adolescente R.T.,
17 anos. Com ele, os policiais en

contraram a carteira do cozinheiro
Aldroaldo Zamboni, furtada minu

tos antes na Rua Henrique Piazera,
nas proximidades da Javel.

Ameaçando a vítima com uma

pedra, R. exigiu que o cozinheiro

entregasse a carteira com docu

mentos pessoais e dinheiro. De

pois de- roubar, o adolescente fi
cou perambulando pelas ruas do
Centro. Informados do furto, po
liciais prenderam o menor em fla-

grante. (PI) Rotina: R. épresopela quarta vez

da propriedade, na tarde de

segunda-feira passada. Após ser

repreendido por seu compor
tamento alterado, em algumas
circunstâncias, disse Ildemar

Jurk à polícia, Vilrnar simples
mente abandonou o trabalho e

sumiu. "Pensávamos que ele iria

para casa, mas quando chega- •

mos, à noite, suas roupas, o carro

e seus documentos estavam lá",
revelou a mãe para a, delegada.
Vilmar Jurk saiu de casa vestindo

apenas a roupa do corpo. A po
lícia alerta a comunidade para

que, no caso de informações so

bre o jovem, entrar em contato

com a Polícia Militar ou a delega
cia mais próxima. (PI)

Polícia sem pistas de jovem desaparecido
Massaranduba - o agricul

tor Vilmar Jurk, 18 anos, continua

desaparecido. Policiais militares
e voluntários do Corpo de Bom

beiros de Guaramirim intensifi
caram as buscas durante o fi m

de semana mas não encontraram

nenhuma pista sobre o paradeiro
do jovem. Ele desapareceu na tar

de do dia 24 dejaneiro, depois de

um desentendimento com o pai,
o produtor de arroz e banana 11-

dernar Jurk.

Familiares mantiveram con

tato com amigos do jovem. Po

rém, Vilmar não deu nenhum sinal
desde o seu sumiço. Isso aumen

ta os rumores de uma possível
tragédiaenvolvendo o agricultor.

.:

"Entramos no décimo dia, e nada.

Tra-balhamos, sim, com a hipó
tese de suicídio", revelou a dele

gada de Guaramirim, Jurema

Wulf.

O caso chamou a atenção dos
moradores da pequena localidade
de Ribeirão Irma, a 12 quilôme
tros do centro de Massaranduba.

,

Considerado um jovem de
atitudes normais e filho de agri
cultores em expansão, Vilmar

Jurk possuía carro do ano e não

demonstrava distúrbios, como

. afirmou a mãe, Verônica Jurk, em

depoimento à delegada.
O desapareci mento teria sido

provocado por uma discussão
entre o jovem e o pai, na lavoura

Av. Mal. Deodoro da fonseca, 961

São Paulo (SP), que é o maior

la60ratório de teste parra
v:

produtos da Amériea Latina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Contusões preocupam técnico
da FMElBreithaupt/Caraguá

XandeeDedé
intensificam
tratamento
de fisioterapia

I
i

Jaraguá do Sul - A uma

semana do embarque para a

cidade de Osasco (SP), onde

acontece, de 10 a 12 de fevereiro,
a Seletiva da Taça Brasil de Futsal,
o técnico da FME/BreithauptlCa
raguá, Maneei Dalpasquale,
aposta na recuperação de dois
atletas que estão com problemas

\

de contusão. Os alas Xande e

Dedé continuam no Departa
mento Médico e são dúvidas para
a primeira competição da equipe
jaraguaense na temporada 2000.

Dalpasquale acredita que até
a próxima terça-feira os dois

jogadores sejam liberados para
treinar. Xande sentiu a panturrilha
direita um dia antes do amistoso
contra a GMiChevrolet. Vetado

pela comissão técnica, o ala ini- J

ciou sessões intensivas de fisio

terapia. "O jogador sentiu uma

contusão que já vinha se arras

tando desde os Jogos Abertos,
ano passado", disse o treinador.

A situação mais complicada é
a do recém contratado Dedé. O
atleta sequer disputou um coletivo
com o grupo. No início da pré
temporada, o ex-ala da Unoesc/
São Miguel sofreu tendinite na

perna direita e ainda hoje sente

fortes dores no local. A boa no

tícia para o técnico Manoel Dal

pasquale foi o retorno do jogador
para as quadras. Dedé perma-

\
neceu alguns minutos realizando

treinos físicos segunda-feira.
OBJETIVO - O treinador

quer todos os jogadores à dispo
sição para o primeiro jogo da

Seletiva, dia lOde fevereiro,
'- contra Mato Grosso do Sul. Essa

partida, segundo Dalpasquale,
poderá definir o futuro do repre
sentante catarinense na compe
tição. "A vitória neste jogo é im

portante", destacou. Depois, a

FME/Breithaupt/Caraguá enfren
ta o time de Mato Grosso e en

cerra a participação diante do São
Paulo. As duas primeiras equipes
garantem vaga à etapa final da Ta

ça Brasil, que acontece na segun
da quinzena de fevereiro, no Rio
de Janeiro. A FME/Breithaupt/
Caraguá participa do torneio por
ser a atual campeã estadual.
(PETERSON IZIDORO)

Expectativa: Dedé recupera-se de uma tendinite nojoelho esquerdo
J

Lenzi vence no
,

litoral paulista
J araguá do Sul - Com

novidades no regulamento; a

etapa de Santos, litoral paulista,
abriu a temporada 2000 do

Campeonato Brasileiro de Jet Sky.
As baterias foram disputadas na

Praia Central, sábado e domingo.
Ao contrário de 1999, quando o

campeão precisava apenas de

uma prova para atingir a pontua
ção máxima, este ano os juízes
somam o resultado de duas ba

terias até apontar o campeão da

etapa.
Atual bicampeão brasileiro na

Free Style, o jaraguaense Ales

sander Lenzi não teve dificul
dades para superar os concor

rentes e garantir a primeira vitória
no campeonato. Douglas Carva

lho, principal adversário de Lenzi,
teve problemas na bateria de sá
bado e fechou a etapa em segun
do lugar. A próxima etapa do
Brasileiro acontece em Piçarras,
dia 27 de fevereiro. (PI)

Bogo confirmado
. \

para a temporada
Jaraguá do Sul - O cam

peão da categoria Novatos (Mar
cas N) de 1999, do Campeonato
Catarinense de Autornobilismo

I
'

Douglas Bogo fechou as cotas

de patrocínios e está confirmado

para disputar a temporada 2000.
\

Agora o jaraguaense prepara-se
para brigar pelo títu lo da pri n

cipal categoria, a Elite (Marcas
A). "Ano passado, traçamos o'
objetivo de ganhar o título e

cumprimos. Para a atual tem"

porada, a meta é ficar entre os

três primeiros", revelou Dou

glas Bogo.
No próximo dia lOde fe

vereiro, Bogo viaja a Floria

nópolis para receber o prêmio
de campeão da Novatos de

1999. Em seguida, embarca

rumo a Joaçaba, onde disputa
a primeira etapa do Estadual,
dias 12 e 13. "Quero brigar

. para vencer logo na estréia",
disse o piloto. (PI)

Conselho Estadual analisa
o fimdá 'cessão temporária'

Jaraguá do Sul- Membros
do Conselho Estadual do Despor
to reúnem-se na próxima segun
da-feira (8), em Florianópolis, pa
ra definir a data de realização do

Jesc (Jogos Escolares de Santa

Catarina) e Joguinhos Abertos de

Santa Catarina. No entanto, o as

sunto rnais polêmico do encontro

entre diretores da Fesporte e

dirigentes será o fim da 'cessão

temporária', que entra em vota

ção após seis meses de discussão
sobre a extinção da cláusula que

permitia aos municípios contra

tar atletas de outros estados para

competir nos Jasc (Jogos Aber-
,

Vitória garante
dupla na final

Jaraguá do Sul - Os jara
guaenses César de Oliveira e

Rubens Bussarello venceram a 4"

etapa do Circuito RBS de Vôlei
de Praia, realizada domingo
passado na Praia de Itapoá. A

dupla superou 20 adversários até

chegar à final e faturar pela
segunda vez a medalha de ouro

dentro da competição. Com o

resultado, Oliveira, o atleta mais

I
velho do circuito, com 42 anos,

e Bussarello, garantiram vaga para
a etapa final do torneio.

Os organizadores confirma
ram para o próximo fim de se

mana, na arena montada na Praia

de Enseada, em São Francisco do

Sul, os confrontos decisivos entre

as 16 melhores duplas pré
classificadas. "Vamos em busca
do melhor resultado", disse Oli
veira. Em 1998: a dupla ficou em

quinto lugar na classificação
geral. (PI) �

tos de Santa Catarina).
O presidente da FME (Fun

dação Municipal de Esportes) de

Jaraguá do Sul, Luderitz Gon

çalves Filho, apóia a decisão da
maioria dos dirigentes e pede o

fim da: cessão. "Isso vai de en

contro às propostas do esporte
amador, qU7 é de fomentar as mo

dalidades desde a base e formar

atleta", ressaltou. Gonçalves Filho

aguarda a decisão do conselho
em relação ao período de disputa
dos Joguinhos e Jesc para definir
o calendário interno da FME.

"No�sa meta é priorizar estas duas

competições", acrescentou. (PI)

Futebol de areia
abre inscrições

Guaramirim - A Secretaria
'de Esportes, Turismo e Lazer

abriu inscrições para a 3" Taça
Guaramirim de Futebol de Areia.
A competição inicia no próximo
dia 19 de fevereiro. Os jogos
acontecem aos sábados, a partir

. das 14 horas, em quadras de areia

do Município. Os locais ainda se- .

•
I

rão confirmados. O valor da taxa

de inscrição é de R$ 60,00 e o
<,

prazo vai até o dia 11 de fevereiro.
A secretaria informou que o

congresso técnico para definição
do regulamento da competição
está confirmado para o dia 16 de

fevereiro, às 19 horas, na sala de

reuniões da Prefeitura. Ano

passado, a Taça Guaramirim teve

a participação de oito equipes.
Para este ano, segundo os

organizadores, a expectativa é de

que o número de times aumente

em relação a edição anterior.

(MILTON RAASCH)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

CHAMAMENT9 DE INTERESSADOS PARA INSCRiÇÃO E

ATUALlZAÇAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

IRINEU PASOLD, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa, Catarina, no uso de suas atribuições legais e em

,conformidade com o disposto no artigo 34, porágrafo 1º, da Lei

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, torno público para
conhecimento dos interessados, que se encontram abertas

inscrições de novos fornecedores e atualização de dados de
fornecedores já cadastrados, para fins de habilitação em

qualquer modalidade de licitação. Maiores informações poderöo
ser obtidas junto ã Divisão de Compras, na Rua Walter Marquardt,
nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, ou pelo telefone Oxx(47) 372-
8000.

Jaraguá do Sul, 25 de [oneiro de 2000.

Irineu Pasold
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PETERSON lzidono

Samba versus futebol

Dizem que futebol e samba nasceram juntos, pelo menos aqui na

terrinha 'brazilis'. Então, a coluna aposta nesta dobradinha e dá,
em primeira mão, a vontade do protnoter César Silva, dono da

casa de eventos Notre, para o mês de fevereiro. Ele pretende
brindar àqueles queadmiram o samba com a irreverência do

carioca Bezerra da Silva, autor de clássicos do samba brasileiro.
Ao lado dele, Marcelo D2 e cia., agora autorizados pela Justiça a

se apresentar sob o nome original da banda, Planet Hemp.
Vai pegar fogo. ,

Vôlei de Praia

O Centro Esportivo do Sesi
abriu inscrições para a etapa
municipal da Copa Sesí
Verão de Vôlei de Praia, que
acontece nos dias 12 e 13

de fevereiro. Empresas
filiadas poderão participar
COIll um número ilimitado de

duplas, em duas categorias:
industriários e beneficiários,
ou seja, filhos de

trabalhadores. A idade

mínima, no feminino e

masculino, é de 14 anos.

Jogos Menegotti
Fazenda parte das

comemorações de 60 anos de

fundação, a Metalúrgica
Erwino Menegotti promove, a

partir do dia 12 de fevereiro, os

Jogos Menegotti 60 anos.

O Futsal abre a competição,
que terá ainda as modalidades

de Futebol Suíço, Bocha,
Vôlei, General, Canastra,

Dominó e 'Atletismo, além de

provas da gincana. A empresa

festeja o sexagenário
no dia 25 de maio.

Impulso nas águas
Professora de Natação Lisa Jaworski ainda comemora a

classificação de dois integrantes da Academia Impulso na 3a

Travessia de Garopaba, realizada dia 123 de janeiro, na Praia
Central. No feminino, Marlise Klemann faturou a medalha de

bronze, enquanto entre os homens Gerson Soares terminou a

prova em quinto lugar.

Futuro (in)certo

Empresário José Roberto
do Carmo sentou à mesa com

os diretores do Grêmio Es

portivo Juventus, quarta-feira
de manhã, e prometeu que a

dívida de R$ 160 mil, feita por
Sua empresa, a Radix Asses
soria e Consultoria, na refor
ma do Estádio João Marcatto,
não será debitada na conta do

Juventus, apesar da nota pro
missória levar o nome do clu
be. O detalhe do encontro foi
a presença de dois lobistas, de
São Paulo, com influência em

Brasília, que pretendem fechar'
parceria com o Jaraguá Fu
tebol Clube.

Rápidas __

* A Liga Jaraguaense de Futebol alterou as datas de reuniões dos
Conselhos Consultivo e Técnico. Dia 8 de fevereiro será o Conselho
Técnico da I a Divisão de Amadores; dia 9, 'da Segundona, e dia 16
reunião do Conselho Consultivo da Seniores.
* Mike Tyson, o iron man, recebeu a bagatela de US$ 11 milhões
para a 'festinha' em Londres, que contou com o trapalhão Julius
Francis como ator coadjuvante. O americano deveria indenizar

àqueles que ficaram esperando até a madrugada de sábado para
ver o 'circo' via satélite.
* Pela bola que tá jogando, Romário seria titular em qualquer seleção
do mundo. Será que no Brasil tem vaga para ele?

--

Nadadoras participam de curso

no Clube Pinheiros de São Paulo
Jaraguaenses
dividem a

piscina com os

melhores do País

Arquivo/CP: Edson Junkes

Jaraguá do Sul -- As nada
doras Natália Krelling, 15 anos, e

Marina Frutuoso, 13, estão desde

segunda-feira no Parque Aquático
do Clube Pinheiros, em São Pau

lo, participando da pré-temporada
de uma das mais tradicionais

equipes de Natação do País. Co

mandadas por Alberto Klar, um

dos treinadores da seleção brasi

leira, as jaraguaenses pretendem
apri morar a técnica na escola que
já revelou ao Brasil o medalhista

,

de ouro Gustavo Borges. "O ob

jetivo é mudar a mentalidade das

atletas, que dividem a piscina nes

te curso com nadadores de pon
ta", salientou o técnico da equipe
de Jaraguá do Sul, Ronaldo Fru

tuoso.

Natália Krelling foi um dos

destaques da FME nos Joguinhos
Abertos, com duas medalhas de

ouro. Marina Frutuoso também se

destacou no revezamento. "Este

ano, aposto na equipe ferninina,
que vai brigar pelo segundo lugar.
Florianópolis desmontou a equipe
devido ao limite de idade", revelou
Frutuoso. (PETERSaN IZIDORO) Ouro: Natália Krellingfoi destaque nos Ioguinhos Abertos de 1999

\

Data dos 400S Jasc agradapresidente da PME
Jaraguá do Sul -- O presi

dente da FME (Fundação Munici

pal de Esportes), Luderitz Gon

çalves Filho, ficou satisfeito com

a escolha da data para a realiza

ção dos 400S Jasc (Jogos Abertos
de Santa Catarina). Numa reunião
no gabinete do governador Espe
ridião Amin, sexta-feira à tarde,
em Florianópolis, foi acertado

que a maior e mais tradicional

competição poliesportiva do Esta

do acontecerá no período de 26

de outubro a 4 de novembro, em

Brusquê.à exatas quatro décadas

após sua primeira edição, na mes

ma cidade.
A polêmica sobre a data dos

Jasc, alterada duas vezes, termi

nou depois que o governador
decidiu assumir o comando das

negociações envolvendo dingen
tes e a Fesporte. O encontro da

semana passada ,reuniu ainda as

secretárias de Educação .do Esta

do, Miriam Schlickrnann, e de

Brusque, Eliane Busnardo Bueno,

além do presidente da CCO (Co
missão Central Organizadora),
Amilcar Wehmuth.

Para o presidente da FMEße
Jaraguá do Sul, o período dos
Jasc favoreceu os municípios
que não terão atletas repre
sentando o País nas Olimpíadas
de Sidney. "Haverá mais tempo
de preparação", afirmou Luderitz

Gonçalves Filho. Entretanto, o di

rigente reforçou que a prioridade
de Jaraguá do Sul para 2000 são

os Jesc (Jogos Escolares de San
ta Catarina) e Joguinhos Abertos
de Santa Catarina. As duas com

petição não tiveram as datas defi

nidas para a realização. "Acredito

que nesta semana haverá alguma
definição", salientou Gonçalves
Filho.

A aposta nas equipes das

categorias de base é o reflexo do

desempenho do Município ano

passado. Enquanto nos Jesc e Jo

guinhas os atletas despontavam
como favoritos, nos Jasc Jaraguá

do Sul sentiu a inexperiência da

maioria dos atletas e despencou
nas tabelas de pontuação e meda
lha. "Sabemos que hoje a cidade
tem apenas uma modalidade de

porita nos Jasc, que é o Futsal",
.

frisou o dirigente. O Futsal é o

atual campeão nos Jogos Aber
tos.

Discussões sobre a qualidade
técnica das equipes à parte, pre
sidente da FME de Brusque e os

organizadores se apressam em

pedir auxílio financeiro ao gover
no do Estado para financiar parte
das reformas nos locais de com

petições, especialmente as qua
dras dos gi násios de esporte.
Amin foi receptivo ao pedido de

recursos e aguarda um levan

tamento orçamentário feito pela.
cidade anfitriã em relação à verba
necessária nas reformas. Brusque
vai homenagear atletas e dirigen
tes pioneiros dos Jasc, que parti
ciparam da primeira edição, em

1960. (PI)
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