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Christiane Hufenüssler é eleita

presidenta daAssociaçãoComercial'
.

.\.

A empresária Christiane
Hufenüssler (CMC - Central
deMarketing e Comunicação)'
foi eleita na noite da última

segunda-feira presidenta da

Acjis (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá d? Sul).
Ela substituí o superintendente
da Metalúrgica Menegotti,

.

. EduardoHorn, que presidiu a

entidade por dois anos.

Christiane, que integrava a

diretoria anterior como vice-
.

presidente para Assuntos de

Serviços, disse que não

acreditava que seu nome fosse
indicado para presidir a

entidade.

Entre os projetos adminis
trativos, Christianerevelou que

'

pretende implantar o Centro
Politécnico GeraldoWernin-:

ghaus e criar novos núcleos
setoriais. Página ,5

Fotos: Edson Junkes/CP

Ritmo: devido_, à demora da Fatma, apenas 25 dos 150 loteamentos irregulares da cidade serão regularizados este ano. Página 12

Municípios
devem TlP

à Celesc

Trevisaní
acusa prefeito
de apático

PTBnega
acordo com
outras legendas
o presidente da comissão

provisória doPTB de Jaraguá
do Sul, Jean Leutprecht, ne-

, gou que o partido tenha fe
chado algum acordo às elei

ções. Segundo ele o,s boatos
não passam de especulação.
Página4

Contusões

preocup�m
treinador

As prefeituras de Guara
mirim e Schroeder acumulam
dívida de R$ 180 mil da TlP
(Tàxade iluminação Pública),
desde setembro. ACelesc ame
aça deixar de realizar serviços
públicos se as dividas não forem
regularizadas. Página 13

Três atletas da FME/Brei

thaupt/Caraguá estão no De

partamentoMédico. O goleiro
Paulinho sofreuuma luxação no
ombro, enquanto James recu
pera-se de problemas 'nas cos
tas. Xande voltou a sentir dores
na p�turrilha. 'Pá�ina 16

i.

o vereador em Massaran

duba Almir Trevisani (PFL)
acusou o prefeitoMário Sasse

(PMDB) de apático, sem

ousadia suficiente pára dar à
cidade as iniciativas erealiza

ções-necessárias.
Página3
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o brado retumbante
, '

Sensação de completa impotência. Este é à sentimento mais
forte registrado nos últimos meses pelos usuários de telefone
em Santa Catarina com relação às cobranças exorbitantes dos

impulsos telefônicos. Semmais nemmenos, a recém privatizada
Telesc recheou as faturas .mensais. O absurdo causou

indignação até nos mais pacatos cidadãos, que viram as contas

serem reajustadas, em algumas vezes, em mais de 100%.

Atordoados, lotaram os Procons do Estado na esperança de
reaver o valerusurpado.
Para piorar a situação, a Tele Centro Sul iniciou o processo

de fechamento dos escritórios
regionais, concentrando o

atendimento em Florianópolis,
dando como única opção a_os
usuários os telefones 106 e 1404,

A tão ldecantd(Ia
qualidade' dos',
serviçose ",�

competitividade
k'

nos preços com a"

pri�atização ..;;*,

1

que na maioria das vezes não

atendem. Escondidos na Capital, os
func i onár io s da prestadora
escapam das milhares de

reclamações diárias. Se não

bastassem a confusão inicial, lo�o
após a privatização do sistema de
telefonia no Br�sil, agora Os

consumidores
.

são obrigados a

engolir os abusos dá companhia,
A tão decantada qualidade dos
serviços .,e competitividade nos

'preços com a privatização' provou
ser apenas mais um B.q. (bom para otário) para usai' a

expressão do momento. Em recente pesquisa, a-Tele Centro
Sul foi apontada como péssima, o que exigiu do governador
Esperidião Amin a �olicitar providências doMinistério das

Telecomunicações. O princípio da excelência de serviços que
'a livre concorrência deveria trazer foi quebrado desde que
começou a operar o novo sistema dê chamadas DDD.
A política neoliberal continua firme no propósito de transformar
o País. Tudo se encaminha para completar o ciclo das reformas
exigidas pela política financeira internacional. A mais recente
e brilhante invenção do capitalismo é a transferência da
cobrança do ICMS aos usuários de teiefone. Algumas vezes,
o valer do imposto é equivalente a 25% da fatura, o que
caracteriza a gatunagem. Omais incrível é que a coerção passa
.despercebida até por juristas. Quem deve pagar ICMS é o

proprietário da empresa, e não os consumidores.
'

Aliás, � preciso analisar os números e as fórmulas usadas no

processo de privatização do sistema de telecomunicações.
Dois anos antes Ge vender as empresas telefônicas, o governo
investiu R$ 21 bilhões no setor. Vendeu tudo" por uma
"entrada" de R$ 8,8 bilhões, por que financiou a metade para
'grupos brasileiros. No primeiro semestre de 1997, quando a

,

Telebras ainda era estatal, registrou lucro de R$ 1,8 bilhão,
jogando por terra o argumento de deficitária, usado pelo
governopara vendê-la.

Enquanto o País continuar deitado em berço esplêndido, sem
que a população exija seus direitos, a lei de Gerson imperará.
O governo e o congresso têm parcel� de culpa e merecem'

críticas pela .inércia em relação à "casa da mãe joana" que-se
transformou � telefonia no Brasil. Para o bem da cidadania, é

precisodetlagrar uma "revolução" para combater o festival
de abusos elas prestadoras. É inconcebível a apatia e a

aceitação das imposições. A população precisa erguera voz
e dizer não à ganância generalizaçla.

provou ser

apepas mals um

B.O. ,.(bonrpilrçz
otário) para 'usar
a expressão 'do
.momento

Foto do Fato

Para

dinamizar as
atividades e

fugir do calor,
professores
improvisam
aulas' ao ar

livre, na Praça
A !

Angelo
Piazera. As

crianças
aprovam a

novidade

* Advogado

/

Salário Mínimo de US$ 100,00
I

o povo brasileiro pode tirar

proveito das discórdias entre os

políticos do Planalto Central. O
,PFL foi trapaceado na base da

aliança que dá sJ'stentação ao

governo de FHC e deixou de ser

amaior bancada na Câmara dos

Deputados, perdendo a possibili
dade de fazer muitas nomeações
para cargos nas comissões da
casa. O partido nunca preocu
pou-se com a sociedade, na voz

de um de seus interlocutores esta
vam fisiologicamente atrelados ao
rej, sempre dizendo amém. Numa
democracia propriamente' dita, o
jogo partidário trava-se em torno

de propostas. institucionais e

projetos de interesse social, no
Brasil, o jogo opera-se atrás de

cargos e interesses particulares
dos líderes partidários. A ameaça
do PR., em levar adiante o projeto

.' que eleva para US$ 100,00 deve
ser concretizada. Assim, os

deputados pefelistas passariam a

não mais ser meros despachantes
de luxo do Executivo,

O partido político é uma agre

miação coletiva em que seus,
membros agrupam-se em torno

* Fernando Marrey Ferreira

de idéias para compartilhar do
-poder decisório na esfera gover
narnen tal.' Ó "troca-troca" na

indicação por cargos, tendo em

. contrapartida votos favoráveis no
Congresso sem a menor contes

tação, descaracterizam os precei
tos ideológicos. O que temos hoje
é um amontoado de políticos orbi
tando atrás de interesses particu
lares. O povo ainda não se deu
conta das conseqüências destas

distorções e�u seu detrimento. A

democratização partidária com a

criação de fóruns de debates
deveria existir na base dos parti
dos, os filiados deveriam poder
exercer efetiva participação nas

decisões. Para tanto, torna-se

imperativo uma reformulação na

prática partidária do País. Este

, enriquecimento da cidadania
deve ser perseguido. Aceitando
o fisiologismo como regra,
considera que o Legislativo não

age como poder, não é indepen
dente e muito menos harmônico

em relação aos demais; é consti
tuído por certos abutres espertos
que, em troca de vantagens

- \

pessoais, respalda nosso presi-

dente no exercísio do poder
imperial.

'

O salário mínimo de US�
100,00 ainda é baixo, mas é o

começo para dignificar o povo
miserável, pois US$ 27,00 a mais

por 'mês é significativo. O
, col\.mistadaFolhaClóvisRossi diz
no texto '10 rei e a: ma": "Fosseo
Brasil um pouquinho sério; seria
agora a hora certa de a ma dar o

troco no partido do rei". O p0VO
deve dar o troco aos partidos que
dão sustentação .ao re i nas

eleições deste ano. A forma de

dar o troco deveria ser através
de grandes manifestações popu:
lares, nas ruas, mas como o povo
é carente e está desmobilizado, a
única-forma é aguardar as

eleições para efetivar mudanças
concretas nos quadros dirigentes
do País. Não acredno que o PFL

,leve adiante.e aguerridamente
lute para efetivar o piso'propostc
parece jogo de cena em mais u!11

espetáculo demagógico de nossa

política tupiniquim. O 'povo u!11

diahá de'se levantar!

Artigos para Carla do Lei/OI; devem ser enviados para Rua Wal/çr Marquardt, 1.180. ,As cartas devem conter
no máximo 30 linhas, o endereço o u telefone para contato. Qjomal se reserva o direi/o de sintetizar o /e.x/O

efazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

CORREIODO POVO
Gráfica eEditora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001·50· Administração, Redação, DepartamentoComercial eOficinas

Ru": Walter Marquardt, 1..180· CEP 89259-700· Caixa Postal tã- CEP 89251·970· Jaraguá do suí - SC
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, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 1 DE MARÇO DE 2000 'CORREIO DO POVO POLÍTICA- 3

� "A Associação Comercial é a

propulsora do desenvolvimento
de Jaraguá do Sul. Congrega as

empresas e está sempre preo

cupada com a capacitação profis
sional e com o futuro do Muni

cípio." (Ex-presidente da Acijs -

Associação Comercial e Industrial de
Jaraguá do Sul � Eduardo HorI1

explicando o papel da entidade)

"O PT ainda trabalha com a possibilidade de aliar-se
aoPJ\1DB. Ternos um projeto de governo que queremos
discutir com eles. Se tivermos afmidades, há graudes
chances de alianças." (Presidente do Diretório do PT de Jaraguá
do Sul, Dionei da Silva, revelando a disposição para a coligação e os

critérios p�ra a aliança como PMDB)

"Quem está em crise é o capitalismo, que acaba refletin
do em toda à sociedade. Se quisermosmudar a situação'

1

atual, precisàmos primeiro' mudar interiormente."
(Militante demovimentos populares BeneditoClóvis analisando a situação
atual do País e as possibi lidades de mudanças profundas na sociedade)

I "Estão apressados em me julgar porque sabem que' a

I
CPI não irá provar nada contra mim. Querern criar
um trlbunal de inquisição." ( Senador Luiz Estêvão - PMDB!

PF -'- tentando defender-se das acusações de desvio de mais de R$ 40
milhões na construção do prédio do TribunaÍdo Trabalho de São Paulo)

Móveis e Eletrodomésticos

,I

,,,rt1rabelionatQ,���
T' de Notas e

Protestos de

Osnildo 'Bartel
ir 373-0404

Promoção de Estofados 20% de

desconto à vista
ou Gx sientrada

Fone (0**47) 379-1757

Rua II deNovembro, 2913 -

Centro - Massaranduba - SC

TERCEIRIZE
, ,

SUA 'PINTURA
I

Pintura lndustrlal a pó -

Epoxi (ferro/alumínio)
I

Pinturas Fernando Ltda.
Fone: (47) 330-0339 - Blumenau - SC

,

Vereador dO.PFL acusa Sasse
de falta de ação e de ousadia
Trevisani é o
únicovereador
de oposição no
Município

Massaranduba - "O go

vemo do prefeito Mário Sasse

(PMDB) está apático, sem

ousadia suficiente para dar à
cidade as iniciativas e realizações
necessárias". A declaração é do

, vereador Almir Trevisani (PFL),
único representante da oposição
no Legislative. Trevisani disse
que apóia a coligação do PFL com
o PSDB e o PDT, e que está

colocando o nome à disposição
dos partidos como alternativa,
caso os postulantes Dávio Leu e

Zeferino Kuklinski não cheguem
à um acordo sobre a candidatu�a.

Trevisani considera descon
-

fortável a atual posição na Câmara
-

de Vereadores, porque é mais
difícil atuar na oposição sozinho.
"Eu teria mais interesse e até mais

disposição se tivesse pelo menos

um parceiro no Legislative", /'
disse/ lamentando a decisão da,

I> "
"

vereadora Margareth Roza, que
no ano passado deixou o PFL

para filiar-se ao PPB. "Ela nos

abandonou num momento políti-
\
co importante", disse, fazendo'
questão de frisar que a troca de

partido foi uma decisão pessoal.
Ele classificou de positiva a

alternância trazida pelo atual
governo municipal (PMDB/
PPB�, destacando que, dest�
forma, a população está podendo

Edson Junkes/CP

Tiroteio: Trevisani acusa prefeito de apático eineficiente

fazer comparações em termos de

realizações e desenvolvimento
com as gestões do PFL. Para

Trevisani (já falando em tom de

campanha eleitoral), a superio
.ridade pefelista neste aspecto é

evidente.
Na opinião de Trevisani, o

governo enredou-se na dívida
herdada do ex-prefeito Odenir
Deretti (PPB)' e ainda não

conseguiu encontrar uma saída.

Segundo ele, o que caracteriza a

apatia de Sasse são a falta de uma

patrulha agrícola, prometida na

campanha eleitoral, e a situação
da fr�ta rodoviá�i� municipal, q,ue
considera precana. "O prefeito
preferi u fazer consertos e não,

adquiriu nadá' de novo para a

frota", cri ticou. O vereador
também considera equivocadas
as terceirizações de serviços
feitas pela Prefeitura,

- Tem até empreiteira de

Blumenau fazendo serviço -,

recorreu, argumentando que
isso, aliado aos gastos com

oficinas para recuperação de

máquinas velhas, teria virado "um
sugadouro de dinheiro público".
Para ó vereador, o prefeito estaria
"pecando" também no aten

dimento público, ao conceder au
diências com agendamento
prévio. "A comunidade gostaria
de poder se relacionar mais

facilmente, mais fluentemente

com o Executivo", constata.
Por fim, acusou a adrninis

tração de ser inoperante na busca

de verbas públicas .para o

Município, afirmando que, com

exceção de um trator conseguido'
\

ainda no mandato do ex-

governador Paulo Afonso Vieira
(PMDB), e de uma verba federal
recente no valor de R$ 100 mil,
nada mais teria sido conseguido.
"É pouco, m uit� pouco",
desabafou.

(MILTON RAASCH)

PPB confirma candidatura de Bertoldi
Jaraguá do Sul � O Dire

tório do PPB esteve reunido na

noite de sexta-feirá passada para
avaliar o momento político e

preparar-se para a convenção a

ser realizada no dia 12 de março.
Na oportunidade, a legenda con
firmou a candidatura do vereador

Moacir Bertoldi a prefeito. De
acordo com o presidente micror- ,

regional do PPB, Luiz Antônio
Grubba, não se discutiu coliga-

, \

ções nem demais candidaturas.
Sobre as especulações eITJ

, torno de possíveis alianças,
Grubba garantiu que não existe

nada de concreto, creditando as

informações a "boatos caracte

rísticos em período eleitoral".

"Não discutimos coligações. Es-

tamos preocupados com a con

venção do dia 12, que irá escolher
os 45 membros do diretório.

Depois sim iremos tratar de

negociar alianças", afirmou, o

PPB tem, de dizer porque veio, o'

que quer e o que pretende-fazer,
Durante o encontro, que

reuniu cerca de 50 filiados, Ber-
\ ,

toldi voltou a confirmar a interl-

ção de ser o candidato a prefeito.
"Não' teve um pepebista sequer

que se manifestou .contrãrio",
disse Grubba, lembrando que
todos foram unânimes em de

monstrar q.ue o partido tem dé

lançar candidato "pröprio. Com
relação à possibilidade do PPB

descartar a candidatura de Bertol
di para apoiar 'outrd nome da

legenda, Grubba foi enfático: "O
único que manifestou vontade em
ser candidato foi o Moacir. Por

isso, não existe nenhuma chance
de negociarmos outro nome.

Tudo isso são fofocas".
Bertoldi disse que está tranqüi-

I

lo em relação à candidatura e ao
apoio do partido. "Não podemos
'mais ser coadjuvantes nas

eleições. Há quanto tempo o PPB

não encabeça uma chapa nas

eleições em Jaraguá do Sul?,
indagou, afirmando que o partido
precisa "pensarmaior e olhar para
o futuro com máis otimismo". Ele
também evi�ou falar sobre

coligações, limitando-se a dizer

que será decidida pelo diretório..

(MAURíliO DE CARVALHO) ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PTB nega acordo com legendas
e aguarda deflníção do quadro
Partido insiste
na coligação
apenasnas
proporcionais

Jaraguá do Sul - Disposto
a apagar o fogo das especulações
políticas dos últimos dias, o

presidente da comissão provisória
do PTB, Jean Leutprecht, negou
categoricamente que o partido te

nha fechado algum acordo para as

eleições de outubro. Segundo ele,
as declarações de líderes de outras
legendas afirmando que a coligação
com o PTB é fato consumado, não,
passam de "jogadas políticas para
convencer futuros aliados".

Leutprecht reforçou a idéia de

disputar as eleições aliado apenas
nas proporcionais (vereadores) e

apoiar um candidato na majoritária
de outro partido, "com-afinidades
de projeto administrativo".

O presidente fez questão de

frisar que o partido ainda não

definiu a política de alianças e que

Bebidas
�372-0620

Reforço: Leatprecht garante que não há acordo fechado

está aguardando o desenrolar dos
acontecimentos para se posicionar.
"Pessoalmente defendo a união dos

pequenos partidos para disputar as
eleições proporcionais, sem lança
mento de candidaturamajoritária",
declarou, informando que a co

missão provisória do partido vai se
reunir para discutir as possibili
dades de alianças. "Vou insistir na
discussão em t0l110 de projetos e

não cIß nomes", completou.
Sobre as reuniões com os parti\ dos da Frente Independénte e com

as demais legendas, Leutprecht
disse que faz parte das negociações
políticas. "Precisamos nos reunir

para discutir propostas e interesses

comuns, mas não fechamos

nada", reforçou, acrescentando
que não descarta nenhuma hipóte
se de aliança. Ele, entretanto,
deixou escapar que a tendência do
PTB é compor com os partidos
de oposição ao atual governo ,muni
cipal. "Quem vai decidir será a

convenção", desconversou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO �ELETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL
DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO 001/2000

Médico Ginecologista e Obstetra
1 ° Amaury do' Amoral Teixeira
2° Dagoberto Quadros Royes
3° Aluizio Isaac Albuquerque

Médico Pediatra
1 ° Moacir Zanghelini
2° Wanderley Rebelo Silva
3° Adriane Martelet Jardim
.(0 Miriam Yuka Tsubahara

Médico Dermatologista
1 ° Alessandra Lombardi Pradi Guenther

Médio Cardiologista
1 ° Jober Teixeira Bastos
2° Fábio Caminha Pinto Monteiro

Médico Auditor .

1 ° Ano Silvia Milhazes Zanon

Médico Clínico Geral
1 ° Walter Leon Zapata Montano
2° Fabio Alexander Fonseca Rossi
3° Rogério José Guindani
4° Léa Catarina Costa'
5° Carlos Henrique Azambuja
6° Leovanir Gschwendtner
7° Alexondér José Jacobi
BO Robison Siqueira Rosa
9° Pedro Paulo Werner

Engenheiro Sanitarista
1 ° Ricardo Rehnolt Meyer
2° David Cesar Apolonio
Gonçalves Vieira
3° Luciano Soares LI,JZ
4° Amilton Aristides das

Chagas

Auxiliar de Enfermagem
1 ° Noemia Gritens Soores
2° Márcio Alexandre Endress
3° Solen i Rodrigues da Silva
4° Reni Teresinha Weis Ferreira
5° Nelci Copini Tavares
6° Aurora Antunes de Lima
7° Rosane Conceição Farias
8° Maria Inês Thesari Terres
9° Angelo Maria Lubran
10° Marina .Fernandes
11 ° Mario Teresa' Kistner
12° Neiva Fracasso
13° Jussore Domingos
14° Salete Madalene Cecconi
15° Ivanir de Andrade
16° Aury de Souza Lima Queiroz
17° Fabiano Pereira de Lima
1 8° Maurio Machado
19° Sebastião Moacir Gonçalves Franco
20° Rosileide Teresinha Berti
21 ° Rosilda Rocha
'22° Rosimar Fernandes Rosa
23° Silneia de Souza

,
24° Ivone Brandalize Vieira
25° Terezinha de Fátima Checheleiro
26° Maria Terezinha Dickel
27° Marilei dos Reis Farias
28° Andréa dos Santos
29° Dilene de Fátima Assunção
30° Neusa Pereira Georg
31° Irene Rech
32° Ivone Maria Saganski
Indeferido Maria Silvana Franzo de Souza

[Técnico de Enfermagem)

Enfermeiro
1 d Carmen Andrea Lapolli
2° luÓ Candida Marafon
Güenther
3° Vilma Alves Junior
4° Nuno Loureiro de Souza
5° Alexandra de Souzà
6° Clairi Mora Behr

Médico Reumatologista
Não houve inscrições

Médico Angiologista
Não houve inscrições

I

O'presidente do Diretório do PMDB de Jaraguá do Sul, vereador
José Antônio Schrnitt, deu uma de João-sem-braço e divulgou que
a executiva do partido esteve reunida com a executiva do PT para

discutir a possibilidade de aliança às eleições deste ano.

À revelia, convidou a também vereadora Lorita Karsten (PMDB)e
a executiva do PT para uma reunião em sua casa, que foi

classificada pelo presidente do PT de "nhenhenhérn que não levou
a nada".

,

A iniciativa, que acabou irritando os demais membros da

executiva, pode ser por uma boa causa, mas não precisaria ter

mentido descaradamente. Caiu no descrédito.

Dúbio
Na semana passada, ao ser

entrevistado pela reportagern
do CORREIO DO POVO sobre a

reunião entre os partidos,
Schmitt disse que foi "um

primeiro contato para quebrar
o gelo", prometendo
intensificar as negociações.
Logo depois, disse que era

contrário a coligação e

declarou: "Pessoalmente

gostaria de ver o PMDB

disputando a eleição sozinho".

Procura-se

Apesar do presidente do

Diretório do PL de Jaraguá do

Sul, Heins Raeder, jurar por
Deus que existem PTN e o PSI,

inclusive revelando os nomes

dos respectivos presidentes,
ninguém até hoje conhece um

filiado das legendas.
Aliás, nas reuniões�da Frente

Independente eles nunca

aparecem e em todas as

declarações de Raeder, nunca
são citados. Estranho, né?

(

.
Exemplo

O deputado dr. Rosinha (PT/PR) devolveu à Câmarados

Deputados os R$ 16 mi I que ganhou de ajuda de custo pelas
convocações de sessões extraordinárias.

'

Ele justificou a ação afirmando: "Em 11 anos de vida pública,
nunca recebi por sessões extraordinãrias. Entendo que é imoral

perto do salário mínimo que ganham os brasileiros."

Em câmera lenta

Desde que foi retirado da

Câmara de Jaraguá do Sul para
"algumas alterações" em
novembro passado, o projeto
governamental que cria o

Programa de Agentes
Comunitários e de Saúde
Familiar repousa serenamente
na gaveta da secretária de

Saúde, Nanci Zimermann.
Na época, Nanci argumentava

.

,

Inauguração
Á Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

'Itapocu) inaugurou ontem à

noite sua sede própria
construída no Bairro Vila

Nova, em Jaraguá do Sul.
Na oportunidade, a nova

diretoria da entidade, presidida
pelo prefeito de Jaraguá do

Sul, Iriheu Pasold (PSDB),
tomou posse, e a anterior

apresentou o relatório das

atividades do exercício
, passado.

que o programa era

indispensável e urgente, mas

pelo tratamento dado ...

Planejamento
A Associação Médica de Jaraguá do Sul promove no dia 8 de

março, às 20 horas, no auditório do CPL (Centro Integrado de

Profissionais Liberais), palestra com o ginecologista e obstetra
I

Ricardo Nascimento, com o tema "Planejamento familiar".
O evento mar.ca o Dia Internacional da Mu'lher

Dias 13,14 e 15 de março

Informações pelo telefone 371.-2060
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

CHRISTIANE HUFENÜSSLER É ELEITA PRESIDENTE 1)A ACIJS
Christiane Hufenüssler, empresária do ramo de comunicação, vai dirigir a Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul a partir do dia 16 de março. Será a

primeira mulher a presidir a entidade, nos mais de 62 anos de existência. A

assembléia aconteceu no dia 28 de fevereiro, quando a diretoria que deixa o cargo
relatou as atividades centradas em cinco grandes áreas: gerenciamento interno,
núcleos setoriais, projetos, serviços e associados e demonstrativo financeiro. O

relatório de gestão foi apresentado também em documento resumido, que dá uma

visão ampla das realizações no último biênio, onde a preocupação maior sempre
foi com crescimento' das empresas associadas, promovendo o constante

aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, conferindo-lhes competitividade
em seu mercado de atuação.
Na nova diretoria, com mandato 'até fevereiro de 200 I, estão representados todos

os setores de atividade econômica, como também a OAB, ABRH, APEVI e CDL.

É formado pelos seguintes: presidente Christiarie Hufenüssler, vice-presidentes -

'

Sérgio Luiz Silva Schwmtz(indústria), Rogério Luís Gonçalvestcomércio), Robson
da Rosa Amorim(serviços comunitários), Paulo Luís da Silva Marrostjurídico/
legislativo), Janice Haffermann Breithaupt(treinamento e desenvolvido), Gilmar
Antônio Moretti(estudos sócio-econômicos e pesquisas), Everaldo Batista de

'

Oliveira(micro e pequenas empresas), Alcino de Araújo(núcleos setoriais), Luís
Fernando Marcolla(serviços), Nilton Roque Zen(segurança) e Wilmar

Raboch(comunicação). O secretário é Anselmo Ramos e tesoureiro Aldo Salai.
A posse está marcada para o dia 16 de março, no C.A.Baependi. No discurso,
depois de aclamada presidente pelo Conselho Deliberativo, Christiane disse que as

manifestações de incentivo e apoio recebidas ajudaram-na a aceitar o desafio, e

prometeu dedicação e lealdade para manter o já grande conceito que a entidade

empresarial desfruta. Foi um discurso breve, que sintetizou a forma dinâmica com

que deve dirigir a ACUS, continuando as ações dos que a antecederam no cargo.

ENCONTRO DE NÚCLEOS MARCADO PELA MOTIVAÇÃO
A palestra com o indústrial Décio da Silva, diretor-presidente executivo do Grupo,
Weg, encerrou o 1° Encontro de Núcleos Setoriais da ACIJS, no dia 24 a noite, na
Associação Recreativa Weg e que reuniu 250 pessoas. A avaliação foi excelente,
ensejando a realização de outros. A abertura foi 'feita pelo presidente da ACUS,
Eduardo Horn, que comentou sobre o projeto surgido há oito anos através da

parceria com à Câmara de Artes e Ofícios de Munique e Alta Baviera, considerando
que a iniciativa é boa para o profissional, para a empresa e para a comunidade, na

forma dos resultados através da atuação conjunta dentro de um mesmo segmento
econômico.
A ACUS, conforme o vice-presidente -de Núcleos Setoriais, Laércio Coelho" conta

com 19 núcleos formados, dois em formação, 257 empresas envolvidas, que já
participaram de- 399 reuniões, 47 cursos(com 1.443 parcipantes), 29 visitas

técnicas e 79 palestras. Três "cases" de sucesso foram apresentados. O Núcleo dos

Auromecânicos apresentou os resultados da ja Inspeção Veicular e informou que
outra está programada para 18 'de março, no Shopping Center Breithaupt: a

ACOMAC, sobre a campanha "Construa uma Cidade Melhor", que terá continuidade
de 1° de março a 31 de dezembro e, ainda, o Núcleo da Construção Civil, que
mostrou o curso de Encarregado de Obras Civis e Mestria de Obras, com 368
horas/aula. Em abril começa outro curso.

Os serviços e benefícios que a ACIJS oferece foi explanado pelo secretärio-"
executivo, Moacir. Lawin. O presidente executivo da Weg, Décio da Silva reportou
se 11 gestão empresarial, citando exemplos da sua empresa, mas que para as micro
e pequenas empresas devem ser aplicados. motivando a todos a criaremum
horizonte de mercado, mas não esquecendo da adminstração e d� operação da

empresa, para atingir as metas. Uma das receitas que passou foi: ser agressivo no

negócio, criar um horizonte de metas a atingir, levantar cedo e trabalhar, "porque
no mundo competitivo sobrevive quem tem eficiência, qualidade e uma boa

produtividade".

CONSULTORES DO PARANÁ RECEBEM TREINAMENTO NA ACIJS
Consultores, secretários executivos e diretores de treze Asseei ações
Comel:ciais e Industriais do Paraná, participarem de um treinamento em

Jaraguä do Sul, através da Fundação Empreender, sobre Núcleos Setoriais e

profiSSionalização das ACls. A ACIJS é referência e foi escolhida para sediar
o treinamento, em duas etapas: com os consultores dos núcleos(40h) e com

executivos e diretores de ACls partic ipantes. 'Eles tiveram, também; a

oportunidade Je contatar com empresários loc�is que integram os diferentes

Núcleos, para conhecer, na prática, o funcionninento,' a sua validade e os

resultados que estão obtendo.
O treinamento faz parte do convênio que a Fundação Empreender mantém
o Sebrae Nacional e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil.
para levar o projeto para todo o País. l n ic'i al me n te para 0 Paraná,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Alagoas. O Paraná saiu na

frente dos demais Estados e já conta com 36 núcleos formados nas treze

cidades que participam do projeto. Os subsídios recebidos irão fomentar o

trabalho, implantado pioneiramente no Norte de Santa Catarina.
Em Jaraguá do Sul começou em 1993 e atualmente são vinte e um núcleos
forniados.

,
.

AMVALI REALIZADA ENCONTRO SOBRE PREENCHIMENTO DAS

DIEFS
A Amvali - Associação dos Municípios do Vale do Itapocu reúne contadores,
técnicos municipais e das empresas, para um encontro de esclarecimento
sobre as DIEFs(Declaração de Informações Econômico-Fiscais), quanto ao

preenchimento e dúvidas existentes. O evento acontece no dia 9 de março,
das 8h às 12h, no auditório da ACUS, para os municípios de Jaraguá do Sul,
Schroeder, Corupá e Guaramirim, através do assessor em movimento
econômico é tributos municipais da Arnvali, Mateus Silvestrin. O encontro

objetiva, sobremodo, elevar o valor adicionado, que, na prática, é o que
determina o retorno do ICMS para os municípios.

ChristíaneHufenüssler é
eleita presidenta da Acijs

Pela primeira
vez a entidade
será presidida
por uma mulher

Jaraguá do Sul - A em

presária Christiane Hufenüssler

(CMC - .Central de Marketing
e Comunicação) foi eleita na noite
da última segunda-feira pre
sidenta da Acijs (Associação
Comercial e Indústrial de Jaraguá
do Sul). Ela substituí o superin
tendente da Metalúrgica Mene

gotti, Eduardo Horn, que presidiu
a entidade por dois anos. Chris

tiane, que integrava a diretoria
anterior como vice-presidente
para Assuntos de Serviços, disse
que não acreditava que seu nome

._ fosse indicado para presidir a

entidade.
Entre os projetos administrati-

_ vos, Christiaue revelou que preten
de implantar o Centro Politécnico
GeraldoWerninghaus, criarnovos
núcleos setoriais e' busca da
melhoria dos serviços prestados.
Ela explicou que o Centro Poli
técnico tem como objetivo a capa

.citação 'técnica e a aplicação dos
recursos. Sobre os núcleos seto

riais, disse que tem como meta o

aperfeiçoamento e treinamento dos

profissionais envolvidos. "Vamos

FB Folografia

Pioneira: Christiane (em pé) é a primeira mulher a presidir a Acijs

analisar a criação de novos núcleos,
como por exemplo o Núcleo das
Prestadoras de Serviço", afirmou.

Durante a reunião, quando se

elegeu a nova di retori a, foi

apresentado o relatório da gestão
1998/2000, subdividido em geren
ciamento interno, núcleos setoriais,
projetos, serviços e associados e

demonstrative do período em

questão. Segundo Horn, o setor

industrial é responsável por47,3%
da arrecadação da Acijs, seguido
pelo de serviço com 33,9%; e

comércio com 18,8%. Dos 574

associados, 249 são do setor de

serviços, 206 da indústria e 149
do comércio. �

O balanço 'patrimonial da en
tidade apresentou no ano pas-

sado R$ 87.398,00 de ativo

circulante, uma queda de 14,5%
em relação ao ano anterior. O
total do ativo, entretanto,

registrou R$ 145.164,00, alta de
9,4% em comparação a 1998. A

receita da Acijs no ano passado
fechou em R$ 433.012,00,
apontando recuo de 10,6%. As

despesas foram de R$ 418)87,00,
apresentando R$ ] 4.225 de

resultado lfquido, com depre
ciação de -2,727. "Procuramos 1

dar continuidade à gestão anterior
e cumprir as metas definidas. O
relatório apresentado comprova
que conseguimos realizar um

bom trabalho.frente à Acijs",
declarou Horn.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Malwee ganha três prêmiosMérito Lojista
São Paulo - A Malwee

Malhas irá receber três prêmios
de Mérito Lojista 1999, na

categoria moda, nos segmentos
de confecção ferninina, infantil e
jovem. A solenidade de entrega
do prêmio acontece no dia 13 de

março, no auditório Casablanca

\

do Hotel Meliá.
O prêmio é concedido pela

Confederação Nacional dos

Dirigentes Lojistas, entidade
representativa do varejo bra

sileiro, que realizou pesquisa entre
os lojistas de todo o País. "O

objetivo é prestigiar fornece-

BOTAFOGOFUTEBOLCLUBE

, ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA
\

Pelo p-resente edital ficam convocados os associados, para
ASSEMBLÉIAGERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 12 de março.
de 2000, em primeira convocação às 9 horas, ou às 9h30 em seguida e

última convocação, com qualquer número de sócios presentes, na

sede do. clube, para a seguinte ordern do. dia:
-

� Prestação. de contas referente ao. ano. de 1999
- Anuidades
.:_ Assuntos .diversos
- Eleição. da no.va Diretoria <-'

Os sócios não em dia co.m a tesouraria serão. eliminados do. qu�dro.
social.

Março de 2000,
A Diretoria

(,

dores e prestadores de serviço
que mais contribuíram ao longo
do ano para um melhor relaciona
mento com os lojistas", explicou
o presidente da Confederação,
Carlos rosé Stüpp.

EDUCAÇÃO - Encerra-se
amanhã o prazo para matrículas
nos cursos de primeiro e segundo
graus oferecidos pela Malwee
Malhas e Fundação Catarinense de
Educação na Empresa. As matrí

culas podem ser feitas hoje e ama

nhã, das 12 às 17 horas, na casa

do estacionamento da empresa.
O ensino de 10grau estabelece

idade acima de ]4 anos para os

interessados em cursar o

Letreamento Formal, já para o

ensino médio, os alunos têm de
ter mais de/18 anos completos .

Ensino modularizádo, com
certificação no processo. e

matrícula por disciplina.
A mensalidade é de R$ 28,00;

(MC)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DjVul�
COMEMORAÇÃO

Os 95 anos do

Rotary International
Os Rotary Club 's do Vale do ltapocu

assinalaram condignamente a passagem do 95d
ano de existência do Rotary lnternational,
reunindo-se no Restaurante Itajara, quando
participaram, também, os Rotaract e Interact, e a

fala do governador adjunto, Osnildo Bartel, e o

governador, Ralf Botho Hermann, alcançando
grande brilho

\

�
INMETRO

Marisol S.A. Indústria do Vestuário
CNPJ/MF N2 84.429.752/0001-62 - EMPRESA DE CAPITAL ABERTO'

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Propõe-se que o pagarnento do satdo. correspondente ao WliOl
bruto oe R$ 0.12119 por ação, seia eretuado no decorrer de abril,
sendo que pare os não imunes haverá retenção d�!) '5% ele lrnposto
ds Ren(la na Fonte.
PERSPECnVAS
A análise da conjuntura macroeconômica nos conduz a um ano

2000 roais aíustado. com taxas (�e juros e ce intlação
declinantes. cámoio estável. oossrvel- superávit da balança
comercial e pequena 111eIl10I(,'\ nas contas públicas. Entendemos
ser este panorarna Slthc;ente para prcpörcíonar maior s equrança
aos mvestioores e acreortor no crescimento da nossa economia.
Assim, proiptarnos para este exetclcio 20% do crescunento da
recena bruta da Controladora e 27o/� no consolidado, acreditando
na força des »ossos produtos e serviços. e na capacidade
realizadora des nossos clientes.
AGRADECIMENTOS
Por todos' os avanços consequidos, agradecemos pelo apoio e

confiança (10S nesses Acionistas, dos Clientes. dos Fomeceoores e

,4gBntes Fulancelros. nern cerno pela dedicação e ernp-eoho oos
nossos Colaboradores.

Com a viséo vottada pare o futuro, sempre arentos as mudélw;ös,
promovemos lanç.a(1"ien�os tnaqüentE!S de nOvOS orocutos. onde S6

de5taca a df'ferenciaçào e a inovaçäo, possíveis €ln1 função des
investimentos realizados na modemlzaçáo o autornaçáo (je Paraue
Fabril, que absorveram RS 40.376.283,00 nos unlrnos ·1 anÔs,
incluidos R$ 17.376.283,00 do ano findo. Para o ano 2000 os

invesnrnenros previstos alcancem o valer oe RS l:'U 97.000,00'.
RECURSOS HUMANOS

.

Reconhecendo Que säe es pessoas Que tazern a difNença, a

Empresa investe continuamente na capacitaçáo ríe todos 05 Sf?1.iS

conborsoores. bem como em beneficios sociais Que prof}!Ciam i)

ma/hora (ja qual:rlade (jt). vida, 'losere-se neste contexto, também, O

comprornaumento com (I comunidade anele atua, apoiarlljo
enuoeoes educacionais, cull.urais e beneücentes, bem como na

preservação do meio ambiente.
A Controladora e suas Controíadas encerraram o exercício do 1999
com 4.657 colaboracores (3,673 em 1998) e projetam oara este ano

ocupar 5.500 postos de trabalho cnretos
CONTROLADAS
• MAJU Téxnl lTOA .. sediada em BIUrYlf!nau (Sei. aumentou

seu faturamento ern 31. 1011.), alcançando RS 31.759.65D.70.
ProjeHl p,3fa o ano 2000 RS 4·0.000.000,00, consolid,1n(1o-so no

mercado como fabricante (Je f,fOdutos pma os sr:grnentos rovom
e adulto, moda casual, linha intima e camis8s pólo. Os

Senhores Acionistas,
Amesantarf\OS para apreciação de V.S�. o RelatÓtio Anual da
Adm.inislfaÇâo e as Oerronstraçôes Financeiras, acompanhadas das
Notas ExpHcativas I} (lo Parecer (10s Auditores lndepondentes, rolativos
ao exercício social encerrado orn 31 oo dezembro oe 1999.
NOSSA MISSÃO
SedimBntados ern nossas crenças e em nossos valores, buscamos
incansavelmente alcancar nessa missáo: Encantar clientes e

consumidores. no segn;ento do vestuário.
Tsmos metas. claras e quantificáveis, Que levam em conta as

tendências da moda, as sinalizôçöes do mercado, ô concorrência, a
ccmuf1id;)dr., o meio ambiente, bem como respeito aos princlpio5
da Cnacae oe Valor pars o Acionista e da Valorização do Ser
Htjrnano.
NOSSO DESEMPENHO
Com agilidade nas, decisões e flexibilidade nas açóes, superamos os

ceseuos impostos pela desvalorização do real, das altas taxas oe

[uros e, do aumento de custos. em especial dos insumos.

Ai�otélndo uroa polüica comercial agressíva, com preços
t:ornoetitivos -1:3 pra;os 8tr"aentes, nmnlendo o elevõdo padrão fte
qualidade dos r10SS0S produtos e serViços, alcançamos o exp,ressívt)
cr(!sçim(�;·:to do 39,16% d("J recoita bruta. Como c.onsoqüénda do!:"�
Qanhos de escala, o loero IíquicJo sunlilrllOU f)m 110,68% o elo
exercicio anlerior.

investimentos em 1999 foram de RI 895.571,65 e a previsão
para este ano é de R$1.738.0nO,Oo.

.

• MARISOl ARGENTINA SA. com sede em Spenos Aires. '.em
cerne r-À.)I(·HlVO distubmr 05 produtos da Madsol e do suas

Controladas no país. Faturou um mithão e seiscentos rnil dólares
ern 1999, 60% B mais do que em 1998, prevendo crescer 50%
nesr€ ano.

• MARISOL NORDESTE S.A., 'estabelecida em Pacatoba. legiãu
rnetropotitana de Fcrtaleza teE.}. conduiu a irnolantaçáo da

onmeua tase do lJmisw, com mvestimentos reahlados no vstor
de R$ 12.452.510,00 e múvi5ão (:10 RS 1.315.000,00 cara este

ano.

Com proouros comclerneníares aos orcooziocs pela Mansot e

1v1fJJlJ. destinando·os :)(iOnWflamOnl0 aos roercedos do None e

Nordeste, bem como paro O mercado externo, com óntase pera (JS

pllíses. do hemisfério Norte.vtaturou RS 11.515.179,24 em seu

primeiro ano ce atividacles, devendo aldmçar RS 25.000.000,00 no
ano 2000,

.

DIVIDENDOS
O divitleildo a se; .proposto à Assernb!éla Gefà! sére de R$
16.500000,00, cujo viJlor sen] pago a conte de juros sobre o c.apital
pröprio, (;(�di ..!)do em 30 de novl)mbr(� de 1998, (iescont("I(.IO deste
m(';ntm'lt(� 'os ti]víden(Jos seIY'Iflstmir, d(� R$ 3.381.250,86, P(igos
antecipadamente.

Jaragt.lá do Stil \?C}, 04 (Je feveleira de 2000

• /l. ADMINISTRAÇÄO

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998
lErn milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DOS EXERCICIOS ANDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998

(Em m,lhares de Realsl

ATIVO PASSIVO'
Controladora Consolidado

���
..... ,ç�!!�"!�'�'��ff

1999 �
131.022

_

102 313

34.172 28802

___._ ControJado...!!_ Consolidado
1999 ���

215.424 154.796, 24'.456 170:284
131.197i 1?2,Ol61 136.154) 114.9451
184.227 132.ilO 211.302 145.339

1998
ClRCUlANTL ..

Fo(nEiGedores
Institt;!ções Fll')!)i'lcairos
Obrlgr;;çôes Soôais ...

Obrigaçöns T ritlulsnas ..

Dlvil1m){1o$ e Juros si Cilp. Pr6pfiG .

Parlicipaçao dos Adrninistradofes ..

COflUiS a Pagilr

_,2Uªt" ��.�_�.Qli2ªw
10.189 9335
8.922 3,40
5.688 4.460
17.491 "i(i.972
12.058 3.564

548 533
2.486 2.554

�J6.40L
7244
2195
3880
16B31
3.564-
374

2.313

CIRCULANTL"
Di$t>onibHidlJ,c'es ..

CO�I}as ? Re(;(1bf!f da
Ciieh!es ...

Es!oQues .

OUtl0S Créditos. . " .

Despesas do Exerdöo
Seguinte ., ..

REceiTA OPfR,'CIQNAL SRlfTA".,.
1:r!(.loSWs e C-evoiuçÓ€s .

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
Cijst-o (jos Prmbto$
\ier:didos ....

LUCRO BRUTO"
DESPES:),S OPERACIONAIS
HGllor(lrk)S da Diretoria .

G(,!dtS e ,Admil1IStrol.N?5 .

V�)ndi'l�

DeSp05c.lS 8r:a<iceiras. ....

Pan!C!paçáo dos C,)lroad:xes "

juros s/Capital Pffiplio .

Réceftfls Fml(:ceims
Ar.x)rt.ixBção de Ágio
Cor:lribuiç:. .i)!) Socia] ..

RESUUADO DA EQUtV.
PATRIMONIAL

LUCRO OPEHACIONAL

631014.626
6.1;·47,

4.83147.195
17.42.2\
9.415

41.000 55.957
13.163 27.758
4.456 12.847

45303
20.720
7.060

.16.885
12.058
368

1.989

181.422)
63.91i

.

i53.341)
1912l

(17,5731
128.4731
16.981)
i1329!
13ß501
8.035
11.72BI
1530i

1109.1661
102.136
(91 282)

.

(1.270)
(20B12}
1�1.B09)
115.2811
i2657i

i16.S001
9160
{1.72m
15851

{lOG.13Gi
84.091
U6.006l

,8241
115.764!
134.375!
00.636'
12.6511

06.500)
6010
(l.72Si
(492i

(80.485)
52.285
(47.741)

053i
114.547i
i24343i
i61081
113291
(3.8501
5.444
11 n8!
15291

425 288 428282

EXIGíVEL A lONGOPRAZO

FOrl1ß.".t"Xlores rlÚ Cx!8(ior

Ins1it'Jições Financeims ...

InlpDsl0S Di1erides. '" .

Cenros ti Pagar

_19155
54H

18A4.G
133
28

.....!J..&.1_§_ _ 31.36��
876 548REAlIZAVEl A LONGO

PRAZO ..

Depó.sitos hdit..:iöís .

(i)!J(lo;adas .

Oi.'lrOS Créditos.

30.ü5J
133
31

9.:'01
........ l?.:��º§.. ,

1.496
7.686
3.614

6.190 5.860

1.004 1.554
2.060
3.135 4301l

�}4_2
1058

9.077

"T'" 1.5621.562
'"'T"3 183

PA�ncIPAçÃO O,OS MINORIÁRIOS ..

PATRIMÓNiO LÍQUIDO 1..!r§.Q�.
GO.C{'(J

PERMANENTE" .

___§§..:.i?�..

17.128
48.756

._§?§Q?-
4.867
57232

SOll

6.196
10.740

311

4.517
I L642

144

Caoi!ai Social Alua!!;Wao ' .. ' " .. ". " ... "

Reservas de C!J:)\!ê1 .

Reser,\>(J de Rea·"anaçVo.
Roservas d�) lucros .... ,

(.) A.çnes em Tcsowari?.

60.000
7.121

(iS
48.014
(237i

60.000
7·.33·!

,
26

52.956
(-2.711)

60.000
7.121

10.854
487

lnVm;;il\mntos .....

imoÖil:tiloO.
38353
44.657

2,857
67,536

472
Resu!tado nàQ Operacional

LUCRQM'iiES DO 1�1POSTO DE RENDA E
DAS P.ARTICIPAÇÖES ....

Provif,,)O para im.DOS10 de Renoa .. ,

Participação (lOS Adm�ni$uadoftJs ,.

R0vQrSih) de J:.lrO$ s/ C&p\!<:ll Próprio ...

LUCRO LiOUIDO DO EXERCíCIO ..

Particioaçao dos MinoritS.(os ,

LUCRO LiOUIDO CONSOLIDADO.
ReS1.i!iíldo por Açao ..

- 26
�2,955
12.7111

6fJDiíf.Hido ., .•..••...

11.229
11.9SO!
í5331

3.850
12566

IPi
12549
0.!1

48.0l4
(237)

11.341
(12811
(583)

16.500
..�9i7

;463
26.440

0.24

11.786
!1.4261
{420!

t6.500
26.440

11.051
(1.978;
{374i
3.850
12.549

26.440
0.24207.7117 169.H50TOTAL DO PASSIVO.TOTAL DO ATIVO

"As notas explic3rivas �ão parte integrante das demonstrações contábeis· 'As notas exp!0ativBS são pane imo-grame das defTlOrlSUaçÓes contãbeis',

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇAo As DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999
(Em m,lhares de Reais'

2.
.

JUROS SOBRE O CAPfTAl PRÓPRIO
Df acordo com a Lei r/.'9249í95, e Oe(tbe,açao Cvr'v� "v Z07;�16, (3 Comparhia Greditot.; à conta do dividendo anual de 31 de dezemb,ocie 1999,

iu:o.s $obre O C8pita! próptiö no \.'à!Of bfuto da R$ i 6.500 mil. cor,forrr;e dehbe(.3tiO oe!o Con$eiho de AdminIStração em reunião rê8fizada em 22

de novembro de T999. O vâjo; iiqu�do dos juros credilócos depOIS de descon!ado o irnpOSlG de rellda na 1onte. toi de R$ 15.138 mil.

A comnbiiizaçäo tOi ett":l1Uõdl.l dlrßtamenle fi conlil de Lucros .Awmulaáús no Patrimônio liquido.
3. CAPITAL SOCIAl E LUCROS

a) O Capital Sociai Ir:lewalizado, I) quei ponence a adOI1!Si.aS dornic1liados no Pais é fc·(lTtado do 108.246.444 açôes. sendo: 43.DOQ.OOO d,)

aedes ordinárias e 65.246 444 8ç6es p,'eferer,ô;:ús eSCrltU"rais nornin8tivas sem valor nominal.

(:..$ ações pteíerel1da;s escritUrHis r.omiml!i'.'as f\Eio t€m (íirsltc a VOI.(j e111 detibf:!,açöes (las Assembléias Gerais. uo;ém letão nrionÓ(ld9 nO

mcrrt·..c!so do ce;:úwl, mó S9U valor patrirnonial ern c�so de dis50luç#o dô sociedade;
bt Distribuíção do luero e Dividendos

.

O dlvid�t,d(', tOi �(liculado à ratôo ch:) 130.2'1 % sobre O lucro tll�!sta(jo, conforme SegUC1 RS Mil

Lucru Liquido rJtJ E"xe,dcío .

26.'44õ
H R€s(wa Legai " .. "." ,. ", " "" ,,,.

(1323)
(+1 Realização de Res03fva de Reav!íliaçáo deduzido do efeito dos IrnposloS a Pagaf . .

27

i::;) Base de Calcu�o dos Dividenelos 25."144
Dividendos Propostos: �
:!'JI"C's Sobre o Capit�i Próprio Uqu,do do Imposto de Renda. 15.138

O lucro lfquoo remanescente no mOJ":!an�e RS SA09 ;'f)i! foi (JestinaeJo a ReseNa para ÄlJme!HO de Capital, para fazer frente a h;lUfOS

f!"lves!imtJ!llOs. Confi.}irne {};'çamt;(";to de Cepital a ser subrneÚio a aprovação dß /,!"GO
.

EMPRÉSTIMOS E FINANCI.AMENTOS A lONGO PRAZO,.

Controladora

.. A'TI.�!.���.�
2003
2003

.

2003

.. ","º.�!!.�.�.���
Hipoleca
Hi:xHeca
Ht;.\{lteca

.• 1!lJl!! .1.��
4.879 2.029
5.687 4.312
7.880

. ,,21.36
18.446 9.077
Controladas

�M.��,�'.!�.�,�.!�....';:;..n.'"'
Pffxjec
Finem
Finem!

�.�.�!.�,9'��"�ff"'" .

50% IGPM+4% fia.

TJLP+4,05% as.

VC..,4,05% Ba

50% JGPM+4%iJíL
VC+2.5%aa.
!GPD!+S%aa.
TJLP.4%aa.
VC"'4%Oá.

l�püiOC(J
HilxHt):ca

Hipoteca! alienação fidiJciària

Hip(}�BCí,l! alienação fiduc!"$ria
Hipctéal! (jlitHlôçào fic1ucfiwia

693 224
U89
5.553
2.178
1.961

PrtxJt';C
tlliame
FNE
BNDES
SNDES

2003

2003
2005
2006
2000,

__

6

12.205 224

Ç.oos<>lli'ado __
30.65! 9.301

NQi(j As dern(';l\s\laçöes cO(l!:3beis "foram álJdiladas per Äudit·AlJdiloféS lndepenóemes S/C, sern !e5sa"!v.a.s no paret:1?1. �$UjS dsrn"y;sf.foçces. de ;jCtYdo com ;\rr 289 da lei í3.41G4iI6. $SiaO sendo ptlblic,�da's nesta data no jernai �D!ÁRjO OFlC!AL DO ESTADO DE SANTA CAT ...'\fUNA" e na internet, éfldereçrJ:
h!'!rrlhv'Vi"âmari!w1.ccrn bt Jak· José Brzatlo � ConradO! - SC ; 1.60710..0
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JARAGUÁ DO SUL, 1 DE MARÇO DE 2000 CORREIO DO POVO PUBLICIDADE/GERAL -7

Balanço Social - 1999

• Investir no ser humano é o desafio Permanente da MARISOL. Em 1999 direcionamos ações e recursos objetivando
pr<XX)rcionar bem estar e desenvolvimento pessoa! e profissional aos nossos colaboradores. Conciliar o
desenvolvirnehto das atividades com a eroteçéo ao meio ambiente é um dos nossos compromissos.

• Investimos R$ 8,1 milhões em beneficios diretos, representando R$ 2.6 mil por colaborador.
OVA - Demonstração do Valor Adicionado., R$ 99.191 mil

(Democratização da ríqueza)
• Por meio do programa de participação dos colaboradores nos resultados (lucro) da empresa,
distri�ímos o equivalente a 1,68 salários nominais por colaborador.

• Benefrciarnos 201 colaboradores estudantes bolsistas, com investimento de R$ 1'91 mil.
16,6%

Juros sobre o

Capital Próprio e
Dividendos

11,6%
Juros - Despesa

Financeira

• Elevamos o número de postos de trabalho de 3.059 para 3.250.
10,0%

Lucr<:! retido• Recolhemos em contnbuições cornpulsórias de encargos SOCiais e impostos R$ 28,3 miihões.

)

• Apoiamos as comunidades onde mantemos unidades industriais, primordialmente nas áreas de
saúde, educação e cultura, nas quais investimos R$ 385 mil.

• Investimos R$ 648 mil na ampliação e modernização do sistema de tratamento de efluentes e

dispendemos R$ 907 mil no controle da emissão e tratamento de agentes poluentes,
24,8"10

Impostos e

" contribuições
" compulsórias

37,0%
Salários e

benefícios• Investimos na rnanutenção de áreas de reflorestamento de eucalipto que somam 7.300.000n), com
1.600.000 árvores em fase adulta.

'

• Com essas ações, entre outras, acreditamos ter contribuído para a melhoria da Qualidade de vida de nossos

colaboradores, preservação do 'meio ambiente, democratização da riqueza e desenvolvimento social.

1. DADOS OPERACIONAIS VALOR (RSMIL)
215.424 VALOR % SOBRE FOLHA DE %SOBRE
28.142 4, INDICADORES LABOR lAIS (RS MIL) PAGAMENTO BRUTA LUCRO LíQUIDO
26.440

Encargos sociais compulsórios. 38,4837.266 ." ................. 10.174 2.7,30

'VALOR %SOBRE 0/0 SOBREO Benefícios:

IRSMIL) FATURAMENTO BRUTO LUCRO LiQUIDO - Participação nos resultados 2.657 7.13 10,05
18.170 8,43 .68.72

- Alimentaçêo ... 1.147
'

3,08 4,34

385 0,18 ·1,46 - Assistência médica/odontoiógica 876 2,35 3,31
648 0,30 2,45 - Previdência privada ....... \ 550 1,48 2,08

19.203 8,91 72,63 .

- Ser MARISOL (recreativa! 1.346 3,61 5,09
QUANTIDADE %

- Transporte .. 456 1,22 1,n
3.250

- Educaçào/treinarnento .. 1,292.321- 71,42% 342 0,92
41 45,56% - Creche ... "'"'''''''''''' 203 0,54 0,77
199 6,12%

- Outros. 500 1,34 1,89
2.705 23.23%
752 23,14% TOTAL INDICADORES LABORlAIS ....... 18.251 48,97 69,02

- Faturamento bruto ..

- Lucro operacional
- Lucro líquido !. .

- Folha de pagamento bruta ..

2.INDICADORES SOCIAIS
- Impostos (excluídos encargos sociais) ..

- Contribuições para a sociedade/investimentos
na cidadania .. .

-lnvesurnento em meio ambiente .

TOTAL ..

3. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL
- N° de colaboradores mo final do exercicio .. _ .

- Nº de mulheres Que trabalham na MARISOL .

- Nº de mulheres Que ocupam cargo de chefias .

- N° de menores que trabalham na empresa
- NQ de colaboradores CQm 1" grau completo .....

- NO de colaboradores estudantes ..

FALECIMENTO

HermannWaidner
A família luterana e a sociedade

jaraguaense, como um todo, parou
por instantes, no dia 14 de feverei
ro último, para avaliar o trabalho
de um cristão que se propôs divul
gar a palavra de Deus, que pregou
sob as mais diversas situações, e

que falecia em sua pátria aos 94
anos.

Era o pastor HermannWaidner
que deixava a Alemanha para
ministrar o seu pastorado, fixando
se na vizinha cidade de Joinville,
em junho de 1934. Mas o seu

destino o lev.ou por pouco tempo
para Papagaios Novos, no vizinho
Estado do Paraná.

.

No dia 11 II 0/1935, vinha a

sua noiva, Maria Götz, casando
se no dia 17, e rumavam para
Jaraguá do Sul, onde permane
ceram por quase 19 anos.

�asceram-lhes quatro filhos,
.Iaraguaenses, todos têm muito

orgulho, espalhados por esse

mundo de Deus.
.

Com a primeira visita depois
de tantos anos para Alemanha,
não o deixaram voltar por motivo
de s·aude. As raízes da .benque
rença fê-los voltar três vezes -

'em 1973, quando se iniciavam os

trabalhos do centenário, em

1976 para os festejos do cente

nário, e, em 1982, a derradeira

viagem de saudade.
No seu tempo foram pagas

remanescentes da construção da

igreja, a aquisição do relógio de

quatro faces, a instalação dos

quatro sinos e a escadaria para a

torre, a galeria interior do templo,
igualmente a residência para o

zelador, anexa à escola da

comunidade, numa visão para o

futuro numa área onde está o

Colégio Evangélico e o novo

salão da comunidade, contando
com decisão e participação da

famíliaBreithaupt.
No seu tempo de pastoreio.

tinha a seu encargo a igreja do

Centro', as comunidades de

Itapocuzinho (João Pessoa),
Itapccuz inho Alto (Santa
Luzia), Bananal (em Guarami

rim) e Rio Cerro II. Em Três
Rios do Norte estava uma co

munidade em formação.
Chegava o perfodo de uma

exacerbada nacionalização, antes
e durante a 23 Guerra Mundial,

também atingiu a família deste
servo de Deus, com o fecha-

\ .

mento da escola, e nela usavam

os ocupantes para realizar festas
e bailes, nos sábados, em de

pendências usadas para igreja,
permanecendo no cárcere pelo
fato de sua nacionalidade alemã,

Mas sendo servo de Deus,
suportou todas essas provações
e, terminada a guerra, em

penhou-se com lideranças da
comunidade para reaver a

escola, fundou o Jardim da

Infância Pestalozzi que foi

incorporado nô Colégio Evan

gélico Jaraguä.
Em 1949 fundou o Coral da

Comunidade, que caiu em boas

mãos, e que, há questão de três
anos, estando o Coral em turnê

pela Alemanha, o visitou.
No dizer do· pastor Ingo

Piske.t''Segunda-feira, dia 14,
Deus o chamou para Si, a quem
com fidelidade O serviu em dois
continentes. Louvamos a Deus

por este pastot e sua família

que aqui vieram e trabalharam

abnegadamente por quase 19

anos". EVS r,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PIAZ �R'A
:��e,�

Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

Máquinaspara empacotamento
RuaAraquari, 136 - Ilha da Figueira

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

. (t_U3itt� ..
�tttCttt..etenul
Fone: 371-0757

De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Qavelli, a loja
que vcstc o

homem de
bom 8ostó.

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

PONTO DOS
�

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

KIBARAIO
. * Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade

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

BORDARE®
BORDADOS

, Bordados computadorizados e apliques
para confecções em geral

• Desenvolvemos também programas
para bordados.

Rua Amazonas, Ilº 324 - .Centro .

Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@nêtunn.com.br

Conscientize-se
Hecicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom pa�a todos.
CP Comunidade

r

o advogado Altair Pieper e a esposa, Marlene, e o empresário
Rogério Gonçalves e a esposa, Regina, desfrutarul,o as delícias
do Restaurante Burg Garten

Casal Jorge Jonas e Àida Nunes Sales. Ela aniversaria hoje e

será muito cumprimentada por familiares e amigos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História, ,Fatos eTradiÇ@
História em Fotos

o maior impulso
desenvolvimentista .

que Jaraguá do Sul

experimentou foi a
partir da década de

.

'70; época conhecida
I

no Brasil como

"milagre
brasileiro". As
indústrias q�e havia

f •

começaram a se
'

expandir de forma
mais acerituada,

.

enquanto novas
indústrias surgiam.
Éramos o "eldorado" .

para onde o fluxo

'migratório s� dirigia
em buscade

emprego e dias J' Vista panorâmica {ja 'cidade da década de 70. Note-se que ainda não tinha nenhum 'edifício
melhores. Nas

.

I

décadas de 70 e 80,
.

por exemplo, de cada
três novos eleitores,
dois (pelo menos)
vinham transferidos

I

de outra cidade.

Sobravam vagas e
, , .

faltava mão-de- .

I
.

lobra. E, apesar de
no Brasil-inteiro a

questão do

emprego não ,ser
ruim, v em

mossa cidade as

condições de

trabalho eram

excepcionais.
Jaraguá do Sul
estava emplacando
o Centenário de

Fundaçã-e em pleno
de'senvolvimento.

'

-

CORREIO DO POVO
Quarta-feira, .

1'de março de 2000

Por Egon !agnow

Yis'ta da cidade: da mesma época, vendo-se a.Rua CeL Procópio Gomes de Oliveira, Reinaldo Rau e

imediações'
'

I
'

v,
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2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS Quarta-feirá, 1 de março de 2000

Confira a História
liA História de nossa gente não pode luar só

na saudade ". O Passado só é importante se/

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapoeu

Há 62 anos

- Em 1938, Leopoldo Augusto Gerent, o primeiro prefeito legalmente
eleito para governar o Município de Jaraguá (ainda não havia o

acréscimo do Sul), mas vigindo o Estado Novo, de Getúlio Vargas, atuava
como prefeito provisório, para justificar a paulatina substituição dos

prefeitos eleitos pela Ação Integralista Brasileira e os que não convinham
ao então estado de coisas, e nessa qualidade, em dezembro/37, assinava
as Resoluções n° 6 e 7, exonerando Guilherme Haering, como fiscal de

Higiene e Matança e Inspetor de Veículos e, pela de n° -7, designava o

mesmo para Fiscal de Higiene, para cobrar a Taxa de Matança, mediante
gratificação de 10% sobre o total da arrecadação. Um dos últimos atos

foi. entregar a cobertura, por folhas de flandres, da' ponte de ferro,
conhecida por Ponte "Abdon Baptista", um melhoramento muito
reconhecido pela população local.

Há 32 anos

. - Em 1968, o major Adhemar Rudge, da tradicional família Grubba,
exercia o cargo de assessor militar do ministro da Justiça, localizado no

Estado da Guanabara, vinha de visita a Jaraguá. Dizia o CORREIO DO
POVO: "O ilustre visitante, aproveitando a oportunidade, fazia entrega à
Biblioteca da Câmara Municipal de J�[aguá do Sul quatro volumes
contendo toda a legislação-do então presidente Castelo Branco, autorizada
a sua impressão pelo Ministério da Justiça, o que foi motivo de
manisfestação do Legislativo jaraguaense ao i lustre conterrâneo.

. Há 22 anos

Em 1978, o CDL - Clube de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do
Sul- instalava duas placas na BR-IOl, próximo ao acesso da SC-301
Ca atual BR-280) ligando Jaraguá do Sul. Dizia uma gigantesca placa:
"Conheça JARAGUÁ DO SUL - 3° Parque Industrial do Estado - Um
belo passeio e boas compras - acesso a 3 km, e o'Iogotipo - Um convite
do CDL".

- A imprensa local comentava o movimento momesco com o

título E A ESCOLA DE SAMBA DESFILOU NA AVENIDA, dizendo:
"Todos nós sabemos que Jaraguá do Sul, mercê das melhores
vontades e desejos de homenagear Sua Majestade o rei Momo, nunca
foi terra onde prosperasse o Carnaval. O tipo de colonização .que se

I

desenvolveu nesses quase cento e dois) an o s deixou o nosso

Município fora da roia do alegre rei folião". Do longo artigo, contudo,
elogiava a Escola de Samba UNIDOS DA BRASÍLIA, na pessoa do

popular Fio, suplente de vereador - Leocádio Osmar Rodrigues,
que saiu às ruas com 80 f'igurantes.

Há 12 anos

Em 1988, um dos graudes �contecimentos esportivos do correnté
ano, em Jaraguá do Sul, era o sediamento da 193 Jornada Esportiva
Catarinense de AABBs (Jeca), que traria à cidade cerca de duas mil

pessoas entre atletas, dirigentes e acompanhantes, nos dias 31 de março,
I e 2 de abril. A AABB local, depois de dez anos, voltava a sediar o

importante evento, tendo à frente Luiz

Celso Trindade Muniz, que 'se reunia

para organizar a Jeca, que traria a

participação já confirmada de 47 AABBs
de toda Santa Catarinà.

'

- O secretário Balduino Raulino
confirmava interesse em s�_diar os Jogos
Regionais Leste-Norte, que aconteciam
entre junho e àgosto. Com a saída do

Caglioni, crescia o nome de Waldir

G'iese para assumir o posto.
,

Qualidkde
Marista de

Educação

%7
'

SOCIAIS

Os 50 anos do "Carlinhos" do' Itajara

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

Tio Eugênio

A notícia de seu aniversário transpirou durante
a reunião dos Rotary Club's do Vale do Itapocu,
que comemoravam os 95 anos de existência do

Rotary International.
'

° governador do Distrito 4650, companheiro
RolfBotho Hermann, dentro do protocolo pedia a

presença do "Carlinhos" na reunião festiva para
cumprimentar o nataliciante e a entrega de uma

lembrança, � que acontecia com uma calorosa salva
de palmas.

Hoje já está 25 anos em Jaraguá do Sul,
atendendo seleta clientela, e voltar aos 'pagos', a

•

querência, só de lembrança e furtiva visita.
Isto nos faz lembrar que ele já foi notícia no

CORREIODOPOVO; na edição n° 3484, de 23 a 29 de
abril de 1988 - em Flashes da Cidade (V) - com o

título "Vacariarío com vocação para 'Maitre

d'Hotel''', uma página inteira·daquele que deverá
ser lembrado no livro em preparo "Eles também
construíram a grandeza desta terra".

Nà ocasião, tratava-se de ser, ou não chamado de
Antonio ou Carlinhos. Da curiosidade passamos para
a pergunta: "Com é que é?É Antonio ou Carlinhos?"

Ele responde com aquela cara de envergo
nhado: "É Antonio, -seo' Eugênio, mas todos me

conhecem como Carlinhos, razão porque atendo
melhor por este último. Meu nome completo é
Antonio Carlos Ribeiro Borges, filho de Miguel

. Ribeiro Borges e Leonilda Borges dos Santos,
nascido aos 22/2/50, sou gaúcho tchê, de Vacaria,
guardando a tradição da bota de couro, lenço
vermelho, da bombacha, da guaiaca, faca, revólver
e chapéu. Tomo diariamente 0 meu chimarrão. Sou'
da rota dos caminhos para o Sul, da serra da Vacaria
até os Campos Gerais de Curitiba, por onde passava
a riqueza mal explorada ao Centro do Brasil, os

milhões de reses cavalares, muares, ovinos e

caprinos que estavam à espera do bandeirante
.

apresador, consolidando-se porteriormente como

condutor e mercador de gado ou estancieiro, um
dos muitos ciclos da economia do aproveitamento
da courama de gado abatido até o tropeiro e o

ó tropeirismo,
Uma linda história que liga os campos

catarinenses de Lages, rumo ao Norte".
Ele mesmo gosta de lembrar com veio a Jaraguá

do Sul: "Vim a convite do sr. Ciro Cozzarin para
trabalhar na semana do Centenário, onde precisava
de garçons. Após os festejos fui trabalhar na

portaria do hotel e auxiliava no restaurante e em

festas, esperando nova oportunidade. O ternpo se

encarregou do meu destino".

Depois de 25 anos ele pertence hoje ao grupo
dos "Cataúchos" ou "Gaucatas" - catarinenses

gaúchos ou gaúchos catarinenses.

Parabéns, Antônio, ou me.lhor, Carlinhos. Você
merece!

A Revolução Integralista de Jaraguá
Vindo de Porto União, passavam pela estação da

estrada de ferro de Jaraguá, a' antiga, presos, diversos
membros da agremiação verde, sob a suspeita de que ali
também estavam contra a ordem pública.

Seguiram-se outras prisões, spb as rnais diferentes
alegações que foram incorporadas no livro MEMÓRIA
JARAGUAENSE - Anauê - DEUS - PÁTRIA - FAMÍLIA
° "Estado Novo - 60 anos - ,0 integralismo - "Noite dos
Tambores Silenciosos" e o Assassinato de Ricardo

Gruenwaldt, pela Gráfica e Editora CP Ltda., 1997,
Custa-acreditar, nos dias de hoje, o que foram aqueles

tempos de .grande turbulência inicial do Estado Novo,
depois daRevolução de 1930, as arbitrariedades e abusos
de- poder numa densa área ainda não totalrnente

integrada na .vida. brasileira, de que resultou uma

estrábica nacionalização deLínguas , costumes e

hábitos, em mistura com a política do café com leite

(São Paulo e Minas Gerais) e a insatisfação do Rio Grande do Sul na condução da Nação - a

Revolução de 1930 e os IS anos que Getúlio Vargas permitiram que se consumassem toda a

série dê abusos.

Quando da minha vinda, ein 1948, a Jaraguá do-Sul, para exercer atividades em sociedade
com Arthur Müller, necessitei .de algum ternpo para viver numa cidade que ainda não me

parecia a definitiva, a que era tão' próxima de minha cidade natal - Joinville - da qual a péfola
áo Valedo Itapocu, durante muitos anos, era 2° Distrito, até 1934·.

.

,

Voltaremos. Até a próxima.

(/
!'
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MOMENTOS,DE REFLEXÃO

A soma dos talentos
/

Se a nota dissesse:

"Não é urna nota que faz umamúsica".
".Não haveria sinfonia.

Se a palavra dissesse:
"Não é uma palavra que pode fazer uma página".
... não haveria livro.

Se a pedra dissesse:
"Não é

uma pedra que pode montar uma parede".
-

... .não haveria casa.

Se a gota dissesse:
"Não é a gota de água quepoder fazerum fio".
...não haveria o oceano.

Se o grão de trigo dissesse:
"Não é um grão de trigo que pode semear um campo".
...não haveria a colheita..

Se o ser humano dissesse:
"Não é um gesto de amor que pode salvar a humanidade", jarnäis
haveria justiça e paz, dignidade e felicidade no mundo.

Como a sinfonia precisa de cada nota.
,

Como o livro precisa de cada palavra.
Como a casa precisa de cada pedra.
Como o oceano precisa de cada gota de água.
Como á colheita precisa de cada grão de trigo, a humanidade inteira precisa de ti,
onde estiveres, único e, portanto, insubstituível.
O que estás esperando para te comprometeres. (

,

(poesia de Michel Quoist]
�----------------------�\

PREZADOSAMIGOS

Certamente Deus, o Criador, também te presenteou com muitos dons e

talentos. Dom e talento é uma dádi�a de Deus! Ninguém pode assumir ci
tua parte! O talento é teu! Coloque-e a serviço do Reino de Deus-da paz,
do amor, da solidariedade, da ternura, do' cuidado da natureza e do

próximo ... de um mundomais digno e humano.
O talento só se desenvolve quando é colocado a serviço. Que Deus, fonte
da vida, possa te ajudar a descobrir os teus talentos, a valorizá-los e a

colocá-los para o bem de'toda a humanidade. Deus conta contigo'!
Pa. Claudete R UlrichA EDUCAÇÃO 'COMPLETA

.rculd .

Ita.liaI1C>
de Jarag-uá do .Sul

Curso de Língua Italiana
Dentro dos ob�etivos traçados pelo Círculo Italiano sempre esteve presente o "ensino da língua italiana".

'

'Graças ao intenso-esforço das sras. Tânia Regina Tarquini e Clarice Maria Bressan, com apoio de integrantes da diretoria,
estamos aptos a oferecer pana a. nossa comunidade várias opções para o aprendizado da língua italiana:

I - Infantil - Nível. I (crianças de 6 a 7 anos)..
2 - Infantil - Nível II (crianças de 8 a 12 anos). 0/

3 - Adulto - Nível I .

4 _::_ Adulto - Nível II
5 - Adulto - Nível conversação .

Informações poderão ser obtidas através do telefone (0xx47) 375-1302, com a sra. Clarice Maria Bressan, de segunda-feira
a sábado, em horário comercial.

As matrículas serão feitas no período de 28 de fevereiro, a 3 de março, das 18h30 às 20h30, na sede do Círculo Italiano de

Jm'aguá do Sul, na Rua José Marangoni, s/n°, próximo à Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, Vila Nova; onde também serão
realizadas as aulas, sendo esta a primeira atividade da nossa sede.

Valor da matrícula - R$ 35,00 (trinta e cinco reais),
Valor da mensalidade. - R$ 39,00 (trinta reais).
Conheça o curriculurn das professoras:
Clarlce Maria Bressan
" Curso superior em Ciências para 1° grau; * Lecionou durante sete anos em Ciências e Matemática; " Estudou Italiano no

Wizard Idiomas e no Centro de Cultura ltaliana - Ferj; * Especialização em Língua e Cultura Italiana em Levico Tenne - Trento
r-r- Itália (agosto/setembroIl998), promovido pela Província Autônoma de Trento com o objetivo de capacitar pessoas para
organizar e ministrar cursos dentro dos Círculos Italianos espalhados pelo mundo; * Participa do Coral do Círculo Italiano' de
JaI'aguá do Sul.

-

Tania Regina Tarquinl ,

" Lecionou durante oito anos na rede estadual e particular em Jaraguä do Sul: * Transferiu-se para a Itália em 1990;_onde
trabalhou como secretária do conde Alberti Di Poja no vaticano em Roma, Adquiriu conhecimentos da língua através de cursos e

expeliências cotidianas. Residiu em Roma
durante oito anos,' retornando ao Brasil
há uni ano. Atualmente dedica-se aos

trabalhos de traduções, do Italiano para o

POI1uguês e do Português para o Italiano:
.

* Produz e apresenta o Programa "Nostra
Gente", que é um programa dedicado a A'UTOMÓVEIS
cultura italiana, todos os domingos a partir Novos e usados _ Fone 371-8287das 13 horas, na Rádio Jaraguá.

Devanir Danna - Presidente.
.

Rua .Antônio Carlos Ferreira c/ Henri

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X POLÍCIA MILITAR - Companheiros do

Rotary tomam conhecimento das angústias e necessidades da

Polícia Militar através da palestra proferida no club pelo'
companheiro Rogério Wank, comandante da Polícia Militar da
Comarca de Guaramirim. Rotary Club, através de companheiros,
irá, se empenhar da veraeidade dos fatos e buscar cooperação
de outras organizaç�es para despertar a atenção"dos demais
membros da_comunidade para o problema. É lamentável � falta
de apoio e atenção à Polícia .Militar da Comarca, que vem

.

desempenhando as funções com lisura e presteza .

ROTÁ,RYX AUMENTO DE REP�SENTATIVIDADE
- Número de tepresentantes daONU e em outras prganizações
aumentoü para 18 companheiros. Cabe a eles a tarefa de zelar
pela reputação, credibilidade e influência do Rotary.

ROTARY X CRESCIMENTO POPULACIONAL E

DESENVOLVIMENTO - Rotary International estimula

Rotary Club e Distritos em parceria com agências governamentais,
organizações não-governamentais e lideranças locais a aumentar

o seu desenvolvimento e empreender rnais projetos que produzam
impacto diretamente sobre o crescimento populacional e o

, desenvolvimento sustentado, Entre esses ptojetos, preferência
para os que eduquem sobre o problema da superpopulação e

sobre o acesso à saúde familiar, ensejando às pessoas decisões

,respons,áveis e bem fundamentadas em assuntos com o

espaçamento de filhos por meios que atendam a seus próprios
valores e levem em conta considerações culturais e religiosas. O
desenvolvimento sustentado, a preservação do meio ambiente e

a qualidade de vida para todos especialmente para as novas

gerações sao influenciadas pelo crescimento populacional. As
taxas mundiais de nascimentos e aumento da expectativa de vida
têm contribuído para o crescimento acelerado da população.

ROTARY X INTERCLUBES -- Com'muito brilhantismo
a reunião de Interclubes do Vale do Itapocu, aonde através de
oradores foi demonstrado que neste mundo somo caminhantes,
cada um de nós deixa sua própria marca. Neste século 20, tão
rico de avanços tecnológicos, vimos o homem destruir, o homem
como na 2a Guerra Mundial, como também as ciências se

aperfeiçoarem para dar vida longa, Vimos o Muro de Berlim ser

cónstruído e também ser derrubado. Mas, para nós rotarianos,
neste século, um. dos homens mais importantes foi Paul Harris,
porque sua filosofia não construiu muros de separação e, sim,

, uniu a todos pelo ideal de-servir, A busca da paz e compreensão
, I

ainda não chegou ao fim e vale a pena compartilhá-la com novos

companheiros. É a hora de cada rotariano deixar a marca no seu

tempo numa ação que seja o prenúncio eterno que um dia haverá
.

de ch�gaf. Que tal marcá-lo com um novo sócio?
ROTARY X ÉTICA - "Em crise os valores daintegridade

da honradez, de interesse, de seriedade, de incorruptibilidade, de
-dignidade, de postura e muito mais de compostura". Dois males
que perseguem a humanidade: a inveja e a vaidade. Necessitamos
urgente de mudar e apelar para a união e a ação das consciências

que podem e devem ser agentes modificadores. Quatro
perguntas-chaves nos fornece parâmetros de ética: pensar, dizer
e falar: I) É a verdade? 2) É justo_para todos os interessados? 3) .

Criará boa vontade.e melhores amizades? 4) Será benéfico para
todos?

'Posto de
..� Gasolina

.

y Maiochi
Ltda. '

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

Telefone

Rua F.leinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - �82-0710
Hua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187
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A rinite alérgica é uma inflamação da membrana
nasal e se caracteriza por: coriza, espirros, obstrução
nasal (de pelo menos 1 hora. por dia) e coceira nó

nanz.

Às vezes fica muito difícil diferenciar urna rinite
. alérgica de uma não-alérgica, mas a principal diferença
é a falta de resposta desta última a uma bateria de

testes alérgicos cutâneos.
Existem vários tipos de rinite. Alguns exemplos:
Rinitesalérgicas

.

Rinite alérgica ocasional ou sazonal
Rinite alérgica perene
Rinites não-alérgicas
Rinite infecciosa (virótica ou bacteriana)
Rinite medicamentosa (devido a gotas nasais ou

por outros remédios)
Rinite vasomotora
Rinite com, fundo 'hormonal: gravidez,

hipotireoid ismo
Rinite, por defeitos estruturais: desvio de septo,

corpo estranho, tumor
A rinite vasomotora émuito comum e se mostra

Fe�iV\icliV\
, Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

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

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

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 12
. andar - Centro - Telefone: 372-0395

ijac@netuno.com.br

(I
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES' CLÍNICAS.LTOA,

E:X:é3m43S c::c:>m é3lté3
c::c:> ....,fi é3b i I i c::I é3d 43 43m

é3pé3r43lhc:>s
é3utc:>mé3ti:Zé3c::1c:>s c:l43
últimé3 g43ré3çã.c:>_
.........................

, ,

Dr. l\/larlo Sousa
Dr. f\v1arlo Sousa Jr.

Rua Dr, Waldemiro Mazurechent 67 -

Ao lado do Hospital São José

,./
.

O
/ ?que e aSlU.a.

o que é rinite?
como uma congestão nasal constante, secreção nasal
e retronàsal (aquela secreção que desce até á

· garganta). Não há coceira nos olhos. 'Eia piora pela
manhã e é agravada pela fumaça de cigarro, cheiros
forres, perfumes e mudanças rápidas de temperatura.
É comum virjunto à rinite alérgica. .

.

A rinite infecciosa vem geralmente com secreção
purulenta e às vezes com febre e cansaço.

A rinite medicamentosa pode resultar do uso

, continuado de "gotas nasais" ou de remédios tomados
·

por via oral. As gotas nasais podem inclusive levar a

.epistaxe (sangramento pelo nariz), congestão de rebote
(é aquela.que piora quando não se pingam as gotas, o

, .

que leva ao "vício") e, raramente, a umaperfuração
do septo nasal!

A rinite gravídica ocorre em até um terço das

grávidas.
Dentre os remédios que podem às vezes causar

-

rinite temos alguns anti-hipertensivos (beta
bloqueadores, inibidores da enzima conversora de

angioterÍsina, prazosin, e outros), certas drogas
psicotrópicas, e pílulas anticoncepcionais.

!

A asma (01:.1 bronquite asmática) é uma doença
inflamatória crônica dos brônquios, que são os tubos que
levam o ar para bem dentro dos pulmões. Eles passam a

reagirmais fortemente, impedindo a passagem normal

·
do ar por sua contração, pelo'aparecimento de "rolhas"
demuco (catarro espesso), e outras razões ..

A afecção afeta mais de cemmilhões de pessoas no
.

mundo todo e este número está aumentando,
principalmente nas crianças que vivem em ambientes
urbanos. '

A asma é unia condição médica e não um fator de

vergonha para o paciente ..
Felizmente grandes avanços vêm ocorrendo no campo

do tratamento preventivo da asma.
Ela não é contagiosa e pode começar a semanifestar

em qualquer idade, caracterizando-se por:
.

falta de ar recorrente
chiados recorrentes no peito
tosse que geralmente piora à noite.

Nem sempre todos estes sintomas aparecem juntos.
Pode, por exemplo, só haver tosse.,

A asma costuma piorar no inverno e, às vezes, um

simples exercício ou mesmo uma gargalhada podem .

detonaruma crise. Outras causas de piora: ,iQfecção viral,
fumaças (por ex.cigarro), mudanças de tempo ou da

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotêncía Sexual

Perda de Urina
Dr. Paulo Odebrecht

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

� 371-3426

RINITEALÉRGICA
A rinite alérgica sazonal não écomumemnossomeio,

sendo devida a grãos de pólens e esporos de fungos que
são trazidos pelo ar. Existemais �o Sul do País.

Na rinite alérgica perene os sintomas persistem por
todo o ano,' As principais causas são os ácaros da

poeira, os animais de estimação de sangue quente
(gato, cachorro), algumas pragas urbanas (ratos,
camundongos, baratas) e fungos. '. '

Os principais sintomas são: espirros, coriza, coceira
nasal (às vezes também nos olhos, ouvidos e garganta)
e congestão nasal.

Os espirros podem vir numa sucessão rápida de

dez a 20. Podem vir precedidos por uma coceira nasal.
A coriza é tipicamente do tipo aquosa e pode ser

abundante, levando às vezes a uma irritação da pele
\ .

do nariz. Se a secreção ficar purulenta é porque

apareceu.também uma infecção. A obstrução nasal

pode interferir com a drenagem e aeração dos seios
da face, levando a dores de cabeça e também a dores
de ouvido. Com o tempo pode haver perda do olfato

I

e do paladar. /

temperatura ambiente, áerossóis.
O �ível de gravidade é variável, indo desde aquela

que é quase imperceptível, até a que leva o paciente ao

CTI.
'

A asmamata? Sim.mas raramente. Levando-se em
conta que cerc,! de 10% dapopulação é de asmáticos, o
índice demortalidade émuito baixo. Este índice pode
ser reduzido pol'umestreito contato entre o paciente e o

médico, que deverá esclarecer como a sua asma sé

comporta,
.

A asmapode sercurada?Não,mas comotratamento

e os cuidados gerais podem seratingidos vários objetivos:
1. Prevenir sintomas
2. Prevenir crises fõrtes
3. Ter uma vidaprodutiva
4. Necessitar poucamedicação de urgência.
É importante lembrarque várias celebridades, líderes

é campeõesolímpicos são asmáticos. Do time olímpico
americano de 1992, cerca de 33% dos atletas eram

asmáticos!
As pesqutsas têm mostrado que os principais

fatores de risco para o desenvolvimento da asma são

a exposição (principalmente nas crianças) à fumaça
. , '

do cigarro e aos alergenos caseiros. As vezes, no

ambiente de trabalho, algumas substâncias irritativas
_ podem ser importantes, ,

Fonte: www.ibpinet.com.br

MaV\�fcio BO_90
CRMlSC 7474 - CRMlPR 13723

Psiql)iCltriCl
CONSULTÓRIO

Rua João Marcatto, 98 - Centro
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A supergata Leonira

T. Brond aniversaria

hoje e recebe o

carinho dos

familiares e amigos.
Cumprimentos da

amiga Franciene

Fagundes

$
12,

co

, ....

FONE 10471371-2111
•

e

372-(1880·37HI866

Alessandra Levtchenko

"'r>.,'C

O supercampeão Alessander Len.zi, o

showman do Jet Ski nacional, capa da

Revistá "G Magazine" de fevereiro,
reconhecido nacionalmente

Luiz Alberto

Oppermann e a

esposa, Dilma.
Ela sempre muito

dedicada à

Oficina de Arte,
junto ao Centro

Cultural
Paulo Rocha

Ana Paula Teixeira, tetracampeã brasileira' de
I

Jet Ski, capa da "Revista Playboy" de fevereiro,
querida e muito simpática, sempre uma atração
à parte

•

a.

•

'.

TELENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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por [solete Mais

Leila Alves Borchardt, ao
.lado do marido, Cleison,
será muito cumprimentada
110 próximo dia 3 - quando
aniversaria.

Leila é tia das mais

'queridas na Creche

Municipal Hulda Cardoso

\J ,

A mais nova caloura da
Furb no curso de Farmácia,
é a massarandubense Giseie '

Eccel. Sucesso para você e

os cumprimentos de todos os

.: seus amigos, principalmente
dos pais, Saulo e Sônia

Esta "mocinha" toda charmosa se chama
Maira Cristina. E o que os amigos leitores
estão vendo, não é apenas mais um rostinho
lindo, é o retrato de uma alminha pura, gentil
e de um carisma incomparável.
Hoje, Maira está comemorando o seu 100
aniversário. Receberá os amiguinhos em sua

residência para brindar a data, e, mais que

isto, receberá todo o 'nosso afeto, carinho e

amor, para sempre!'
i$

PARA REFLETIR

Mais um aniversário muito comemorado neste I

domingo: Jonas Uteclt que, ao lado da esposa,

Ianaina, curte merecidas férias 110 litoral de
Gravatá.
Os amigos e�tão na expectativa, como o casal

está em férias, têm mais tempo para preparar
uma festa de arromba...

"

.. .quando elim.in�mos as neuroses):anatismos, radicalismos, negativismos, a lógicaé de se teru!llal'Jjâa '

melhor.
.,
'ii

• ."

• .

'

'� '" . #c
É inter�ssante que-se desacorrente, que se d'�samafFe o inflexível.nó p'sicplógico �xi�te,,1(e*'dentrÖde sr ...
Quando se consegue libertar psicologicamente, ter-se-a todos os requisitos p<:!ra Conquistara felícidade"

e a harmonização interior.
'

Você vai descobrir que os maiores inimigos estão contides de'ntro de skliIlesmo, e,não externamente.
'Mente estagnada, presa, torna-se porta aberta para a-estrada dG sofrimento e,da dor. O maior herói do

mundo é aquele que vence a si mesmo, isto é;'suas tendências extremamente negativas.".
Do livro;' A vida é uma brincadeira séria (Wilson Donizetü Brochado)

CEGONH·A CIfEGANDO
.,

Casal Simone e Clemir (Dudu) Kosloppmuito felizes com
a notícia de que a cegonha lhes fará uma visita dentro dos

próximos 9 meses. Parabéns!

GAROTA 'lERÃO RßS
Sábado 'último, aconteceu na Danceteria Mirage (Salão
Aloísio) a eleição da Garota Verão RBS - Massaranduba.
A eleita, com muita justiça, foi a bonita Patrícia Tribess.

DICA DE
.
SAÚDE'

"Relaxe seu corpo e sua mente praticando ginástica
relaxante antiestresse", Aulas às terças e quintas-feiras
na CASADAS ARTES
das 19 às 19h55 e das 20 horas às 20h55.
Início dia 14 março

Informações e inscrições com Cláudia; 379-1 000 e 9991-
,

I

9152.

NI'lER EM FAMíLIA
'Neste domingo, 5, uma pessoa muito especial aniversaria:
Anastácia SchmitzMais,minhamãe querida. E esta é mais

uma boa ocasião para reunir a família, e brindar a vida ... a
vida longa destapessoa tão amada.
Parabéns,minhaMÃE!

MULIfERES DA OASE I ,

As atuantes senhoras da Oase, IgrejaMartin Luther, estão

retomando sua rotina.devisita semanal aos pacientes do
I

Hospital SagradoCoração de Jesus, levando sua palavra
de conf�rto e orações àqueles que necessitam. '

.0 calendário festivo de Massaranduba
registra para esta semana:

4/3 - Baile de Carnaval na Comunidade Santo Antônio
_1° Braço

4 e.5/3 - Baile Gauchesco e FestaCampeira - do CTG

Laço Massarandubense - no Centro Esportivo.

5/3 - Soireé Comunidade São João Bosco - Ribeirão'

da Lagoa

r--------�-----------�
. .

I'
I: ANIVERSARIOS... I

1 ] /3 - Maira Cristina Tomczak I
1

�S� I
1

Alwino Neumann I
1

Nelson Rietter I
Maria Aparecida Tomazelli ,I1 3/3 - Leila T. Alves Borchardt

14/3 - Donato Petry
'I

1 Aneliese Schmidt de Faria
I

1 Clarice Angelina C. Winczkiewic I
1 5/3 - Liane Hemmer

I
1 Anastácia S. Mais

I
1 Jonas Utech .

I
�----------���-------�
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Inaugurada área de lazer no bairro São Luís
Mais de,300
'pessoas,
prestigiaram
oevento

Mais de 300 pessoas com

pareceramà inauguração da área

de lazer instalada no Bairro São

Luís,junto à Capelinha. Realizado
na manhã do último domingo, o
evento marcou a entrega da 44a

obra deste gênero, de um total

de 50 previstas para serem

construídas no município até o

final desta administração, através
da Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer. Na ocasião, também foi

'inaugurada 'a Caravana .da
Alegria, uma adaptação feita no

Sonhador, sobre o qual esten
deu-se uma lona, montando uma

espécie de arena, que foi palco
de brincadeiras com as crianças
e de uma apresentação da dupla
jaraguaense Madson e Alex.

A área de lazer, 'que recebeu
um investimento de R$ 10 mil,
tem 1.000 m2 e dispõe de uma

quadra de futebol de areia e

OríentaçãoTurístíca: '

mais dois cursos'

emmarço

A Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico, através da Di
-visão de Turismo, promove, no
mês de março, mais dois cursos

dentro de seu projeto global de
Orientação Turística, que envolve
outros trabalhos específicos de

conscientização das pessoas que
aluam nos diversos setores produ
tivos e prestadores de' serviços de

Jaraguá do Sul. Um deles, desen
volvido pelo Projeto Empresa-Tur,
�stá marcado para os dias 10 e 2,
Com a participação de 40 moni
toras do sistema de estacionamen
to rotativa da empresa Cartão Jara

guã. O segundo, integrando o Pro

jeto Alimentação 'Saudável/Cliente
Satisfeito, a ser realizado no dia iS,
reunirá outros 40 funcionários de
três restaurantes do município.

Iniciado em novembro de

1997, o Projeto Empresa-Tur já
treinou 160 funcioná�ios de seis

empresas: Posto Mime, Weg,
Beber Calçados, Megastore
Marisol e Posto MarcoIIa. Já o

Projeto Alimentação Saudável/
Cliente Satisfeito, desde sua

implantação em abril de 99, aten
deu a 31 pequenas e duas grandes
empresas - Angeloni e Vitória - da

cidade, envolvendo 161 pessoas.

I

parquinho infantil. A cerimônia r

de inauguração contou com as

presenças do prefeito Irineu

Pasold, acompanhado da primei
ra-dama Brunhilde Pasold, de

todo o seu secretariado, diversos
vereadores e do deputado federal
Vicente Caropreso.

Na oportunidade, Pasold
destacou mais uma vez que a Caravana da Alegria foi palco das atividades de inauguração

parceria entre a comunidade e o

municfpio é a' marca da atual
, ,

administração de Jaraguä do Sul.
"As conquistas são como frutos:
nenhum nasce maduro; é preciso
aguardar o devido tempo",
observou o prefeito, anunciando
que a municipalidade deverá

contemplar o bairro ?ão Luís
com uma nova obra. Provavel
mente no terreno ao lado da área

de lazer - que pertence à Pre-

.feitura - será construído um

compJexo destinado a práticas
esportivas e realização de even

tos culturais, com capacidade
para mais de 4 mil pessoas. '''Os
recursos para esta obra já estão

sendo buscados pelo deputado
federal Vicente Caropreso",
adiantou.

Já o presidente da Associação
de Moradores do Bairro São

Luís, Eugênio Moretti Garcia,
disse que a Prefeitura, através do

prefeito e seus comandados, está

mostrando que a comunidade
tem recebido a devida impor
tância, pois as ações têm parti
cipação concreta dos mora-

I

dores.

Demanda escolar na redemunicipal pode ultrapassar as expectativas
A secretária da Educação,

Isaura Maria da Luz Silveira,
informou que pode ser superada a

previsão inicial de 3% no cresci
mento da demanda escolar para
este ano na redemunicipal de ensi
no, pois, mesmo depois de inicia
das as aulas, em 21 de fevereiro,
ainda é grande a procura por vagas.
"Em função disso, está havendo
uma reorganização no atendimen
to, com desdobramento de turmas
e contratação de novos professo
res", acrescentou a secretária,
destacando a importância da reali

zação das matrículas no tempo há
bil para que .as escolas possam se

organizar e atender adequada-men
te aos alunos já no início do ano

\

letivo.
'

Em dezembro, quando deve
riam ter sido realizadas todas as

matrículas, matricularam-se
16.490 alunos na rede municipal,
sendo 5.083 na educação infantil,
9.750 'no ensino fundamental e

,1.657 na educação de adultos. Os

números finais, entretanto, serão'
conhecidos somente depois de 30
de março, prazo máximo conside
rado para encerramento definitivo
das matrículas.

De acordo com Isaura Silveira,
o crescimento mais significativo
deve ocorrer no Projeto de Edu

cação para Jovens e Adultos, que

este a�o inicia com proposta de

trabalho reestruturada, "bus-cando
atender às necessidades de jovens
e adultos que estejam traba-lhando
ou buscando reintegração ao

mercado de trabalho". A rees

truturação prevê aproveitamento
de disciplinas cursadas anterior

mente, desde que comprovada a

aprovação; contempla também
oficinas de aprendizagem, onde,
além de palestras de informação e

formação, os alunos terão a opor
tunidade de abordar questões ine�
rentes à sua atividade profissional;
o estudante terá ainda a oportuni
dade de realizar, semestralmente,
uma pesquisa sobre tema de seu

interesse, recebendo orientações
de um professor, a cada quinze
dias.

CAPACITAÇÃO - Segundo
o Censo E�colar/99, realizado
pelo Ministério da Educação, das
crianças matriculadas em todas
as redes escolares deJaraguá do

Sul, 79,4% da educação infantil
(O a 6 anos) e 55,6% do ensino
funda-mental estão 'nas escolas

munici-pais, Para atendimento
de todos estes alunos, a Secre

taria de Educação vem desenvol

vendo um Programa de Capacita
ção de seus profissionais. Só no

início deste ano, por exemplo,
foram realizados dois cursos:

Pesquisa Escolar com Princípio
Educativo, envolvendo. 300 I

pessoas; e Curso de Formação
em Educação Infantil, que reuniu
mais '200 participantes.

KIT - Isaura Silveira lembrou

que todos os alunos matriculados
-nas turmas de I a a sa série na rede

municipal recebem um kit escolar:
cinco cadernos, borracha, lápis,
caneta e régua. Foram investidos

R$ 18.971, IS na aquisição de 11
mil kits. Já à educação infantil que
funciona nas unidades escolares,
a Secretaria de Educação está

disponibilizando para utilização dos
alunos em trabalhos dentro da

escola 14 itens - cola, lápis de cor,
tinta guache, tesoura, etc, -,
totalizando cerca delO mil unida-:

des, adquiridas por R$ 5.301,OS.
Estas crianças também estão

recebendo escovas de dente e

creme dental para o desenvol-

,

vimento do Programa de Preven

ção à Saúde Bucal.
MERENDAESCOLAR-A

secretária da Educação, Isaura
Silveira, destacou que jäestã
garantida a merenda escolar para
os três primeiros meses do ano

letivo de 2000 aos alunos dos 62
estabelecimentos de ensino -

escolas das redes municipal e

estadual e entidades filantrópicas
- beneficiadas pelo Programa

Alimentação Escolar, financiado
pelo Fundo Nacional de Desen
volvimento Escolar, em parceria
,com a Prefeitura. Para isso,
foram investidos cerca de �$
199 mil na aquisição de carnes,

frutas, verduras e produtos não

perecíveis, num total de 60 itens,
assegurando um cardápio variá
vel e alimentação nutritiva aos

estudantes.
TRANSPORTE - Mas preo

cupação da administração muni
cipal com a qualidade no setor

educacional e o bem-estar dos
estudantes ultrapassa os muros

das unidades de .�nsino, asse

gurou a secret-ária. A prefeitura
também oferece transporte
escolar a cerca de 1.500 alunos,
atendendo especialmente àqueles
que se encontravam em escolas

multis-seriadas, no interior, e

que, em função do baixo nú
mero de crianças nes,tes esta

be lecimentos , foram trans

feridos a outras escolas. São

beneficiados ainda os educandos

que residem em bairros onde
não há escolas com turmas de

sa a sa série. Para este serviço,
a Prefeitura (investe R$ 176,4
mil/ano com a contratação de

nove ônibus e três veículos

menores, os quais percorrem
um total de 908 km/dia.
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estrutura. "As imobiliárias que
rem fazer omáximo de lotes num
terreno. ALém disso, comercia
Lizam antes da área estar pronta",

I

lamentaWatzko. O presidente da

Associação das Imobiliárias,
HumbertoWolf, desconhece essa

'prática., "As 'imobiliárias sabem

que comercializar área irregular
é crime", responde. A Secretaria
de Desenvolvimento Urbano

assegura que a fiscalização êstá
, agindo para evi tarque novas áreas c

se.formern. (LC)

JARAGUÁ DO SUL, 1 DE MARÇO DE 2000

de, pelo menos, R$ 220 mil.
O roteamento tem espaço para1

208lotes. Os que ainda não haviam
sido comercializados serão desti
nados pelaPrefei tura ao programa
habitacional. "Temos 900 inscritos
no programa esperando por um.

terreno", informa Watzko.
Não é a primeira vez que a

Prefei�ura tem problemas com

áreas comerei ai i zadas por
imobiliárias. Na Secretaria de

Planejamento, há loteamentos
inviabilizados por falta de infra-e

/<_'il>.

Edital de Leilão / Praça

se responsabiliza por aquisição de
área em outro local da cidade.
'Watzko esclarece que, acima

de tudo, a regulamentação é uma

questão de dinheiro. Para fazer as
obras de infra-estrutura nos 25

primeiros loteamentos são neces

sários R$ 370 mil. "A Prefeitura
vai fazer acordo com os proprietá
rios para executar os serviços de

drenagem, água, esgoto e instala

ções elétricas", promete o secretá
rio.

CASOS DIFÍCEIS - Pelas
normas ambientais, não se pode
construir a menos de 30 metros

dos ribeirões. Nos loteamentos em

que as construções já exi-stem, os
proprietários devem destinar área
verde equivalente à fundação
ambiental.Mas os casof mais gra-

.

ves dificilmente serão resolvidos.
"Loteamentos onde existem
residências em situação de risco
não temos condições de aprovar",
lamenta o secretário. As áreas

I

nessas condições são maioria.
Hilário Tiegs reside no Jaraguä

84 há 12 anos. Funcionário públi
co, construiu a casa em área verde
cedida jela Prefeitura, na gestão
do prefeito Ivo Konel!. A residência
tem instalações de água e luz, mas
é cercada de valas, por onde COITe

o esgoto dos vizinhos. "O esgoto
corre a céu aberto. Tem dias .que

:

não dá pra suportar o cheiro e a

quantidade de mosquitos", recla
ma. Ciente de que reside em lotea
mento irregular, Tiegs nunca pa
gou IPTU. (LiSANDREA COSTA)

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, (aço saber ao

responsável pelos Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste

Ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem

pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto
ao apresentar declaração de resposta por escrito.

Fatma atrasa regulamentação de loteamentos
Secretaria

I ,

aguarda retorno
dos primeiros seis
projetos

Jaraguá do Sul - Dos 56

projetos encaminhados à Fatma

(Fundação do Meio Ambiente) no
final de 1998, para regularização
de loteamentos clandestinos, a

Secretaria de Desenvolvimento
E20nômico deve viabilizar apenas
25 até o final da gestão. A morosi
dade da instituição, que se respon
sabiliza pela fiscalização das

condições ambientais nos lotes, é
a causa na demora dos processos,
de acordo com o secretárioWaldir
Watzko. Ele aguarda aprovação
final para regulamentação dos

primeiros seis, de um volume de
150 loteamentos irregulares
existentes na cidade.

A coordenação regional da

Fatma, em Joinville, alega falta de

pessoal para acelerar os trabalhos.
O principal problema para negocia
çãocorn os loteadores é a exigência
de área verde, pela fundação, além
de área de uso público. "Alguns
terrenos não têm mai s áreas

disponíveis. Em outros, o proprie
tário não se dispõe a doá-Ia",
explicaWatzko. Nos casos em que
o loteamento não dispõe de área

verde, a Prefeitura estabeleceu
acordo para que o proprietário
pague o respectivo valor ao Fundo
Municipal doMeio Ambiente, que

'

Proliferação: invadindo morros e encostas, já chegam a 150 os loteamentos irregulares em JS

Casanova será concluído

OCA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito, FAZ SABER

que, no dia 1-5/03/2000, às 13:45 horas, e, em segunda oportunidade, no
dia 28/03/2000, às 15:45 horas, neste Juízo de Direito, situado à Rua
Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila-Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul (SC), será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s),
consoante determi nação constante dos autos n° 036.97.001966-7, em

que figura(m) como exequente(s) Adolar Marquardt, tendo como

executado Marceu Finta. Bem(ns) I) Quatro mil (4.000) caixas de madeira

para embalar. bananas. Avaliação: R$ 2.800,00 em 06/11/98, cujo valor
será corrigido monetariamente até a data do(a) leilão/praça, seguindo o

mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: Não há. Recursos ou

pendências: Não há. Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do
lanço não poderá ser inferior a avaliação ,efetuada, sendo que, não

ocorrendo a venda nesteru), será levado à segunda oportunidade, onde
haverá a alienação a quem rnais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não

encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio
do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que
chegue ao conhecimento d� todos, partes e terceúos, eu, Sérgio Alberto

Martins, o digitei, e eu, Sérgio Alberto Martins, Escrivã(o) Judicial o
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 20 de Janeiro de
2000.

Márcio Renê Rocha· Juiz de Direito

A administração municipal
confirmou para o início deste mês
a retomada das obras no

)

Loteamento Casanova. Cerca de
cem pessoas compraram terrfnos
nesse loteamento, no início da
década de 90, e levaram um calote
com a falência-da imobiliária. A
Prefeitura se responsabilizou pela
conclusão das obras e entrega aos

proprietários. A área precisa de
'

terraplenagem, colocação de tu

bos, drenagem pluvial, água, es-
.

gato e rede elétrica, investimentos

Prazo do Edital: 20 dias
DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR

Espécie Número Vencimento Valor Sacador

Supermercado Çlemar Ltda. 82.122.706/0001-90 Macedo Koerich S.A.
D 78.446 17/03/1 998 508,70 Omesmo

Supermercado Clemar LIda; 82.122.706/0001,90 Macedo Koerich S.A.
D 75.433 24/03/1 998 436,30 Omesmo

Supermercado Clemar LIda: 82.122.706/0001-90 Macedo Koerich S.A.
D 72.483 05/02/1 998 365,72 Omesmo

Supermercado Clemar Ltda, 82.122.706/0001-90 Macedo Koerich S.A.
D 73.154 10/02/1998 291,21, Omesmo

'Supermercado Clemar Ltda. 82.122.706/0001·90
-

Macedo Koerich S.A.
D 7{JII 17/02/1 998 264,54 Omesmo

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n° 7.661/45 -

Art. 10 e Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 2000.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
I" Vara

- SIMPATIA DE CHICO
XAVIERPÁRA
'EMAGRECER

Numa quarta-feira, pela manhã,

pegue meio copo d' água e dentro
dele coloque quantos grãos de J

arroz forem os quilos que deseja
perder. Não coloque grãos a mais
do que deseja, pois os quilos

-

perdidos não serão recuperados.
À noite, beba a água, deixando os

grãos de arroz, e' complete
novamente com meio copo _

d'água. Quinta-feira, pela manhã,
beba a água, em jejum, deixando
os grãos e completando com meio

copo d'água. Na sexta-feira pela
manhã, em jejum, beba a água,
mas desta vez com os grãos. É
importante conservar o mesmo

copo durante os três dias seguidos.
Não faça regime, pois esta'

simpatia é infalível. Tire o número

de cópias correspondente aos

quilos que deseja perder e distribua
antes de começar esta simpatia,
que terá de ser exatamente numa

quarta-feira. Mande publicar em
um jornal na mesma semana.

M.G.A.
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SchroedereGuaramirlmdevem
. "

R$ 180 mil de TlP à Celesc
.

de energia e serviços de manuten

ção e conservação de redes elétri
cas. Ele já discutiu o assunto com

os prefeitos Antonio Carlos Zim
mermann e Gregório Tietz, mas

sem encontrar uma solução satisfa
tória para o caso.

A decisão do Tribunal nessa

questão saiu com sentença favorá
vel à Acadeco (Associação Catari
nense de Defesa do Consumidor),
que alegou inexistência do princípio
da divisibilidade na cobrança dai
TIP. A cobrança da taxa é genérica,
sem especificações diferenciadas
de consumo.

Esta situação já começa a ter

conseqüências. No mês de dezem
bro passado, o prefeito Gregório
Tietzcómpareceu em Florianópolis
para receber uma Kombi e um

automóvel Gol que seriam doados

pelo governo do Estado, mas

voltou de mãos abanando. O

governo estadual não realiza

convênios com administrações
inadimplentes.

.

Zimmermann acredita que a

saída só virá através de Brasília .

Segundo ele, ainda na semana
passada, a Confederação Nacional
dos Municípios tratou do assunto

com o presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso.
Zimmermann diz que existem duas
alternativas: a aprovação no

Congresso Nacional de um projeto
de lei encaminhado através da

Confederação, ou a incorporação
definitiva da TIP através da
Reforma Tributária.

- É preciso encontrar uma

saída. As prefeituras não têm

.condições fi nancei ras de arcar

com esse ÔilUS -, .argumenta
Zimmermann, frisando que se isso

acontecer, os municípios compro
meterão cerca de 7% das receitas.

Melro Neto acredita que se essa

situação persistir, não vão demorar
as conseqüêncas para os consumi
dores. A Celeso não deverá investir
em obras de ampliação da

- iluminação pública. "Não 'pode
mos, vamos aumentar o prejuízo",
justifica. (MILTON RAASCH)

.

Dívida está
aéumulada desde

.

a proibição de
cobrar a taxa

Guaramirim/Schroeder -

As prefeituras de Guaramirim e

Schroeder devem R$ 180 mil à
Celesc (Centrais Elétricas de Santa
Catarina), referentes a TIP (Taxa
de Iluminação Pública). O débito
está acumulado desde setembro do
ano passado, quando o Tribunal
de Justiça do Estado proibiu as

prefeituras, incluindo Massadn
duba, de cobrar a taxa. "As faturas
continuaram sendo emitidas, mes
mocom as Prefeituras inadimplen
tes", diz o gerente regional da
Célesc, Luiz de FreitasMelro Neto,
temendo que, no final, o consumi-

? I
dor fique prejudicado.

Conforme Melro Neto, as pre
feituras de Guaramirim e Schroe
der devem, respectivamente, R$
120 mil e R$ 60 mil de consumo Risco: Ce/esc não vai mais investir em iluminação pública

FORRO DE PVC TEM NOME!',

,

PRODUTOS RINO
,

,
.

I

PORTA SAN�ONADA • CANAleTAS · D-IVISORIAS · �tR�IS INDUSTRIAIS · rtCHADURAS
FÁBRICA - LIGAÇÃO GRATUITA

0800-47-2628
ITAPEMA-SCRINO INDUSTR!AL LTDA.

VENDAS: Jaraguá do' Sul e Região - Fone: (O**47') 371-8602
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Presoem liberdade comete furto e

retorna ao presídio sem 'benefícios
"Vico" gànhou
setedias
para visitar'

I

familiares

Jaraguá do Sul - Ampara
do pelo benefício da Justiça, que
lhe concedeu sete dias para visitar
familiares, Otávio Clemente Berti:
36, o Vico, aproveitou os dias longe
das grades para voltar a praticar

. crimes. Cumprindo pena no

Presídio Regional por furto, Vico
roubou duas máquinas da mar

cenaria do Hospital Jaraguá.
9 ladrão foi flagrado por tes

ternunhas, às 4 horas de domin

go, caminhando com os objetos
pela Rua Roberto Ziemann, no

Bairro Amizade. Ao ser detido,
ele confessou que arrombou uma

, ,

janela lateral para entrar- no pré
dio. As máquinas estão avaliadas
em R$ 400,00.

A polícia�ncontrou em poder
do ladrão uma máquina plana
manual e urna máquina elétrica
para colar fitas em acabamentos
de móveis. "Testemunhas pre

senciararn o rapaz passando pelo
local durante a madrugada", disse
o delegado Ilson José da Silva.

.

Com a prisão em flagrante"
Vico retomou para a ala A do Pre
sídio Regional, no Bairro Jaraguá
84. Otávio Clemente Berti havia
sido preso em 1999, também por

prática de furto. Ele passou os

últimos seis meses na prisão. Na.
última quinta-feira, Q presidiário
ganhou benefício da Justiça, para
visitar os familiares, por ser con
siderado preso com bom com

portamento. (PETERSaN IZIDORO)

Edson JunkeslCP

Sem chance: Vico voltou para as 'grades com novo delito

Pena para filhos de ancião poderá.chegar 'a 12 anos
Jaraguá doSul-A delegada

Fedra Konell, responsável pelo ca
So que apura a morte do ancião
Pedro Urbanski. 66 anos, não tem

dúvidas. Irá indiciar criminalmente
os quatro filhos por abandono se-.

. guido de malte, com pena que varia
•

-, de quatro a 12 anos de prisão em

regime fechado.
,

A decisão foi anunciada ante

ontem, logo após o depoimento do
médico-cardiologista Jober Teixei

.

ra Bastos, o primeiro a atendê-lo
no Pronto-Socorro do Hospital

São Francisco, sexta-feira passada,
quando foi confirmada a presença
de larvas de mosquito e formigas
nas feridas espalhadas pelo corpo.
Urbanski morreu há dez dias, por
infecção generalizada e desnutrição.

Fedra deverá ouvir hoje, as
últimas testeinunhas envolvidas no

caso, entre elas, a diretoria da Ação
Social de Corupá, "Pelos depoi
mentos que temos, já há base para
in�riminaros filhos judicialmente",
observou a delegada. Os irmãos'

Valdecir, 24 anos, Alceu, 2C)Adlia-

SIMPATIA DE cmcoXAVIERPARAEMAGRECER
Numa quarta-feira, pela manhã, peguemeio copod'água e dentro dele coloque
quantos grãos de arroz forem os quilos que deseja perder. Não coloque grãos a

mais do que deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados.
,. /
A noite, beba a água, deixando os grãos de arroz, e complete novamente com

meio copo d'água. Quinta-feira, 'pela manhã, beba a água, emjejum, deixando os

grãos e completando com meio copo d'água. Na sexta-feira pela manhã, em
jejum, beba a água, mas desta vez com os grãos. É importante conservar o

mesmo copo durante os três dias seguidos. Não faça regime, pois esta simpatia
é infalível. Tire o número de cópias correspondente aos quilos que deseja
perder.e distribua antes de começar esta simpatia, que terá de ser exatamente

nUlllal quarta-feira. Mande publicar em umjornal na mesma s,emana. A.H. Vi'

na, 20, e Adalberto Urbanski, 27,
negam as acusações e responsa
bilizam .pessoas ligadas à comu

nidade pela rumo que tornou o ca

só .. "Nosso sossego acabou",
reclamou Adalberto.

No entanto, o genro da vítima,
Luis Fossile, amasio de Adriana,
denunciou na delegacia que- o

ancião morreu por maus-tratos,
citando inclusive o descaso da

.,

própria companheira. Outra teste-
munha-chave 110 processo, a dona
de casa Darci WeIte, que cuidou
,

de Pedro e da mulher, Ana Maria
Urbanski, de j�llilO a dezembro de

1999, confidenciou à delegada o
,

drama que vivia o casal antes de

se transferir para sua casa.

Ao ser encontrado por conse-
. lheiras da Ação Social e voiuntáJiós
do Corpo de Bombeiros, Urbanski
agonizava numa cama da pequena
residência, e estava com o corpo
em estado de putrefação. O ancião
não tinha nenhum movimento dos

Órgãos devido a três derrames

cerebrais. (PI)

SIMPATIA DE CmCOXAVIER PARA EMAGRECER
, Numa quarta-feira, pela manhã, pegue meio copo d' água e dentro dele coloque
quantos grãos de arroz forem os quilos que deseja perder. Não coJoque grãos a

mais do que deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados.
À noite, beba a água, deixando os grãos de arroz, e complete novamente com

. meio copo d'água. Quinta-feira, pela manhã, beba a água, emjejum, deixando os

grãos e completando com meio copo d'água. Na sexta-feira pela manhã, em
jejum, beba a água, mas desta vez com os grãos. É impetrante conservar o

mesmo copo durante os três dias seguidos. Não faça regirne, pois esta simpatia
é infalível. Tire o número de cópiàs correspondente aos quilos que deseja
perder e distribua antes de começar esta simpatia, que terá de ser exatamente

numa quarta-feira. Mande publicar em um jornal na mesma semana. M.S.

Atos obscenos

Jaraguá do Sul- O pintor
Júlio Rosa, 37 anos, foi preso
quinta-feira passada, na Rua
Antônio Emrnendoerfer, no

Bairro Barra do Rio Molha. Ele
estava mostrando o órgão
genital pata crianças que deixa
vam um colégio nas proximida
des, por volta das 17 horas. No
final da manhã do mesmo dia,
Rosa foi flagrado por populares
fazendo gestos obscenos.'
Conseguiu escapar, mas acabou

preso pela Policia Militar.

. Cola de sapateiro
f Guaramirim - Os estu

dantes J.G.L.J., 16 anos, e

.

Wanderlei Felesbine, 19, foram
flagrados por policiais quinta
feira, por volta das 23h30, na

Rua 28 de Agosto, com uma lata
. de cola de sapateiro. f..mbos
faziam uso da droga, revelou o

comissário de plantão.

'Operação Presença'
Jaraguá.doSul- Saldo da

Operação Presença, desen

cadeada sexta-feira à noite pela
PolíciaMilitar, teve 11 veículos
abordados e quatro notificados.
O motorista da BMW, placa
2800 (Curitibaj.Rafael Zimmer
man Duarte.da Silva, 19 anos,

foi detido depois de desobe
decer a ordem de parada dos

PMs, além do carro apresentar
irregularidade (arrastar pneys
em toda a extensão do cruza

mento). Responderá por direção
•

. I

pengosa.

MASSAGEM
ERÓTICA

Em Jaraguá do Sul,
Luciana e Sheila pra

você, Homem
Temos acessórios.

Telefone:

'(O*�47) 9994 5892

Av.. "ai" Deodoro da Fonseca, 961
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 1 DE MARÇO DE 2000 CORREIO DO POVO ESPORTE - 15

Barrichello 'estréia' segunda
unidadedaFl-200QemMugello
Equipe embarca
para a Austrália

; .

no proxirno
domingo
Mugello/ltália - Rubens

Barrichello estreou a segunda
unidade da FI-2000, o novo carro
da Ferrari, em Mugello. Foram
apenas 23 voltas com o chassi de

número 199 cuja construção foi

concluída há dez dias. O brasileiro

começou a andar às 13 horas,
depois de participar de gravações
para um comercial da Ferrero.

- Tivemos alguns problemas
pequenos, porque se trata de um

carro completamente novo, disse
Rubinho. "O tempo que eu fiz na

quinta volta não é ruim, mas

precisamos fazer alguns acertos."
. O treino foi realizado com sol

e ternperaturas entre 5°'e 13°. A

Ferrari ainda tem mais uma sessão

de testes programada para o perío- ,

do entre 1 e 4 de março. No dia 5,
o time embarca para a Austrália.

A Ferrari trabalhou dobrado

Jerez de La Fronteira: Pedro Paulo Dini; andou bem /lOS treinos

quinta-feira passada com Schu
macher, em Fiorano, e Barriohel
lo, em Mugello. O alemão passou
o dia treinando largadas com a

F399, carro de 1999. Completou
apenas 20 voltas, a melhor delas em
1 min O J s991. Enquanto isso, o
brasi leiro fez o segundo dia de testes
com a segunda unidade da F 1-2000,
o carro novo, em 42 voltas.

Domingo, Rubinho virou em

Imin24s990 com a primeira

unidade da FI-2000. O recorde da

pista piara este modelo ainda

pertence a Schurnacher, 1 min

24s850, registrado na sexta-feira.
Barrichello disse que os testes

foram "preciosos". "Hoje enten

demos um pouco melhor o
c

comportamento deste segundo
carro. Os tempos são bons, mas

podem melhorar, ainda", com
pletou. (WARM UP,MOTÓRSPORTS
COVERAGE)

Bernie fecha venda de metade da F-i:
São Paulo - Metade da

Fórmula I já não pertence mais ao

manda-chuva da categoria, o

inglês BernieEcc1estone. O grupo
nOlte-amelicanoHellman & Fried

mann, baseado em são Francisco,
Califórnia, fechou a compra de

37,5% da Fórmula One Holdings
por um valor aproximado de US$
I bilhão. Em outubro do ano

passado, Bernie já havia vendido.

12,5% de suas ações ao Morgan

Grenf91l Private Equity, braço
financeiro da Deutsche Bank.

O Morgan tinha a opção de

compra de mais 37,5% até a sema-

na passada, mas não conseguiu
investidores dispostos a colocar
tanto dinheiro lia categoria.
Ecclestone não sa abalou, porque
o negócio com os norte-ameri-

.

canos já estava engatilhado. O

acordo foi revelado pelo jornal
inglês'The Sunday Times.

Na prática, a venda de metade

da F-I vai servir para injetarcapital
no circuito, que sonha em colocar

suas ações nas principais bolsas de
valores do mundo. O comando.

político da categoria continua nas

mãos de Ecclestone, um ex-dono

de equipe (da Brabham, que já nem

existe mais) que assumiu a presi
dência da Associação dos Constru
tores, nos anos 80 e fez da F- J um

'dos esportes mais rentáveis do

planeta.
AMEAÇA - Em entrevista

que será publicada na revista italiana
"Rombo", o presidente da FIA (Fe-:
deração Internacional de Automo
bilismo), Max Mosley, disse que a

F-I vai fugir da Europa se a União
Européia continuar pegando no pé
da entidade, aquem acusa de violar

.
as regras. De acordo com dirigen
tes daUE, o controle exercido pela
FIA configura monopólio. (WUMC)

/

Audiênciacresce4,5% em 1999
São Paulo - A FIA divulgou

os números da audiência da Fór

mula I na TV durante a temporada
de 1999. Houve um crescimento

de 4,5% no número de telespecta
dores e de 4,9% no total de minu

tos de transmissão. Em compens?
ção, caiu 5,3% a quantidade de

programas levados ao ar (incluindo
as transmissões de corridas e

inserções em programas jornalís
ticos e esportivos) e 1,4% o núme

ro de países que viram F-I pela
·TV em todo o mundo.

No total, foram 55,7 bilhões de

telespectadores em 1999, em audi-

ência acumulada. Ou seja: o sujeito
que viu 16 corridas e 30 programas
especiais entra na conta valendo 36.

Em 1998 esse total chegou a 55,2
bilhões de telespectadores.

Pelas contas da FIA, a F-I es

teve no ar durante 1,3 milhão de

minutos no ano passado, o que
equivale a 22,3 mil horas, ou 929

dias inteiros. Foram 68,7 mil trans
missões vistas por 206 países -

209 em 1998.
Tais números valem bastante

quando uma equipe parte para a

negociação de valores com seus

patrocinadores. (WUMC)

CURTAS _

.

* Boatão da semana, espalhado pela imprensa canadense: aMcLaren

já ofereceu US$ 20 milhões por ano para ter Jacques Villeneuve, hoje
na BAR, na próxima temporada, talvez até como primeiro piloto.
* Hakkinen e Coulthard, os titulares do time prateado, têm
contrato apenas até o final do ano. 'O escocês não deve ficar,
venha Villeneuve ou não. A idéia da McLaren é promover Nick

Heidfeld o mais rápido possível.
'" A Jaguar vai lançar uma revista mensal, chamada Jaguar Racing,
para que os fãs da equipe acompanhem sua saga no Mundial de F

I. Faz parte da estratégia de marketing da Ford, dona da equipe,
para reforçar a marca de carros de luxo-esporte que anda meio

combalida em termos de vendas.
'

* Os vôos que lev�rão os equipamentos para Melbourne já estão

marcados. Os times com sede na Inglaterra e França saem do

aeroporto de Stansted, em Londres, nos dias 4 e 5 de março.
Minardi, Sauber e Férrari embarcam á partir do aeroporto de

Malpensa, em Milão, no dia 5.
'" A Williams começa a testar os pneus Michelin nomês que vem,

montados num carro híbrido -. o modelo FW21B, carro do ano

passado com motor BMW: A equipe é uma das que irão usar os

pneus franceses em 200 I.
* - Investe-se muito dinheiro em tecnologia, carros e projetos
na Fórmula 1, mas nada nos pilotos, disse Rocco Benetton, chefe
da equipe, parajustificar o investimento. "E num film de semana

de corrida, o que faz a diferença mesmo é o homem. Tenho

certeza que as outras equipes logo irão nos copiar."
'" Em bate-papo via Internet com torcedores do site oficial do fã

clube de Schumacher, Eddie Irvine disse que o alemão "�ai matar"
Barrichello este ano, "como sempre fez com seus companheiros de

equipe". E, surpreendendo aqueles que imaginam o contrário, o

irlandês afirmou que Schumacher nunca foi primeiro piloto por
contrato.
* '�Nunca existiu isso por escrito", garantiu Irvine. "Seu único

privilégio é a prioridade no carro-reserva. Ele é o primeiro piloto
porque é bom mesmo", completou o atual piloto da Jaguar, que
foi companheiro de Schumacher na Ferrari de 96 a 99.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Contusões na pré-temporada
preocupam técnico do Futsal
Três otletcs
chegaram da

Taça Brasil
.

com problemas
Jaraguá do Sul- o time da

FME/B rei thau pt/C aragu á
desembarcou na tarde de sábado
em Jaraguá do Sul trazendo na

bagagem a oitava colocação na

Taça Brasil de Futsal, com apenas
uma vitória em quatro jogos, e três
atletas com problemas de con

tusão, Dois, casos preocupam o

treinadorManoel Dalpasquale.
O goleiro Paulinho sofreu uma

luxação no ombro' direito no ,

primeiro jogo do torneio e deverá
ficar afastado das quadras por sete
dias. Situação idêntica viveo ala

James, atingido por umajoelhada

nas costas na partida contra o
,

Vasco. A suspeita de perfuração de
pulmão foi afastada depois do
resultado negativo dos exames de
raio X. O jogador só volta a treinar
semana que vem.

'

Após recuperar-sede dores na

panturrilha esquerda, Xande sentiu
dores na direita. A comissão
técnica acredita que amanhã o

a-tleta já' tenha condições de

participar dos treinos físicos.
"Essas contusões não devem

atrapalhar a pré-temporada",
destacou o auxiliar-técnico
Augustinho Ferrari. Os jogadores
foram dispensados a partir de
sexta-feira e só retomam quarta
feira, devido ao Carnaval.

Dalpasquale pediu à Associa

ção dos Amigos do Esportes
Amador pelo menos um amistoso
antes do �nício do Campeonato

Estadual, dia 25 de março.
"Fizemos contato com algumas
equipes de Santa Catarina e de fora
do Estado para fazer alguns jogos.
.Acredito que a partir da ptóxima
semana já tenhamos a definição dos
adversários e de datas", afirmou o

diretor da associação, Carione
Pavanello.

O treinador prefere esquecer a

Taça Brasil e concentrar as

atenções para o Estadual. Apesar
do fraco rendimento da equipe no j

torneio, Dalpasquale ressaltou a

experiência adquirida pelos ex

Juvenis ao enfrentar alguns dos
melhores times do Futsal brasileiro.

"FOlltOS a única equipe na Taça
Brasil que apresentou um trabalho
de formação, colocando àtletas
formados ein casa para jogar",
comentou o técnico.
(PETERSON IZIDORO)

Lenzi decepciona e perde, 'dentro de casa'

Nervosismo: nemo apoio da torcida ajudou o jaraguaense

"

Jaraguaense·ha
PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654

80' anos

Jaraguá doSul- O jaragua
ense Alessander Lenzi, decepcio
nou os cerca de cincomil torcedo
res que lotaram as areias do bal
neário de Piçarras, sábado e domin
go, para acompanhar a segunda
etapa do Campeonato Brasileiro de
Jet Ski. Lenzi acabou deixando

escapar o título antecipado da
'

categoriaFree StyleProfissional ao
perder para o goiano Douglas
Carvalho na segunda bateria.

Com a derrota, a decisão do
título brasileiro de Jet Ski foi adiada

para a última etapa, dias 29 e 30
de abril, em Min-as Gerais. (PI)

\

PETERSON lzidono
I - Fundo de quadra
Ex-presidente da FME de Jaraguá cio Sul Jean Carlo Leutpreckr
foi reeleito segunda-feira presidente da Liga Norte de Vôlei.

Amanhã, em Florianópolis, será empossado vice de Dante Klazer
na diretoria da Federação Catarinense de Vôlei. O Município

confirma a boa representatividade fora das quadras, mas esbarra
nos problemas internos no fortalecimento da modalidade. Para
isso, o treinador César de Oliveira chega para' arrumai; a casa.

Página em branco
A diretoria da FMElBreithaupti
Caraguá deve esquecer a Taça
Bràsil e concentrar as atenções
para o Estadual da Divisão

Especial, que inicia diaZf de
março. Tuper e Unoesc/São

Miguel decidiram transformar a

pré-temporada em competição.
Ambas transferiram as equipes
para Rio do Sul, no Alto Vale do

Itajaí, onde representam times
da região 'no 'Brejeiros da

Madrugada' .

Braçadas de ouro

Nadadora Marlise Klemann, da
Academia Impulso, foi o destaque
jaraguaense no 9°Molequinho de

Natação, realizado há dez dias, em
Barra Velha. Ela venceu a prova,
com percurso de 1,8 quilômetro,

-

na categoria 35-39 anos.

Fernando dos Anjos, Gerson Luis
Soares e Italo Max Grahl ficaram

entre os sete ptimeiros nas

respectivas categorias. O próximo,
desafio será a travessia de Porto

Belo, dia 18 de março.

Linha de chegada
Jaqueline Jacob, 17 anos, que entra em

seu segundo ano como atleta da equipe
Juvenil de Atletismo do Vasco da Ga-ma,
esteve no final de semana noRio de Janeiro
para acompanhar outros cinco atletas de

Jaraguá do Sul no 'peneirão '. Com

contrato renovado, aproveitou para
aprimorar a forma física, enquanto seus

companheiros de equipe de Jaraguá do

Sul tratavam de assinar por um ano com

o clube carioca. Agora são seis jaragua
enses nas categorias de base do Atletismo
cruzmaltino.

Rápidas, ....-

* Luis Póvoas, da Wizard Idiomas, confirmou a realização do 4°

Street Ball, após o Carnaval.
* Programa Giro Esportivo, do Canal 21, com debates entre

personalldades esportivas de Jaraguá do Sul, tem novo horário.
Às segundas-feiras, às 20h30, programa inédito. Reprise às

quartas-feiras, às 20h20.

\

CORREIODOPOVO

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816 /

'.
'

275-0105

G r-á f i c a
c P L T D A.

_' Rótulos
_ Folder

,

_ Cartão de visita
_ lmotmattvoé

,
--,- Manuais
_ Livros

,
_ Jornais

_' Revistàs
_ tvtatettat promocional
_ Material de

expediente
_ Panfleto
_ Cartazes
_ Brindes personalizados

RuaWalter Marquardt, 1.180 - Bairro Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- se
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