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PMDB deGuaramirim negocia
com oPf paraformar oposição

I

370-4523

abrirperspectiva de cooperação entre as duas le

gendas. Pupo diz que está se formando uma frente
de oposição ao futuro governo do PFLIPPB em

Guaramirim, que iriiciaem janeiro de 2001, com
Mário SérgioPeixernaPrefeitura. Página 3

o prefeito de Guaramirim, Antonio Carlos

Zimmermann, chamou o vereador eleito pelo PT,
Evaldo João Junckes, o Pupo, para conversar. É
o início de acordo político que deve confirmar o

.

nome do vereador àpresidência do Legislativo e

estofados eco/chões _

o número da edição
de 12/10 é 4.353, e
não 4.352, como foi

.

publicado.
ADireção

,

Zé Padre pretende
conscientizar a

população

Sine oferece

cursos de

qualificação

Nova direção
assumiu ontem

hospital de Corupá

Edson Junkes/CP Merini teme

pela segurança de

quem utiliza a via

CIRCULAÇÃOo vereador eleito José
Pendiuk dos Santos, o Zé Pa
dre (PT), disse que pretende
conscientizar a população so

bre a função parlamentar.A
idéia é mostrar que vereador
não faz obras, mas fiscaliza o

Executivo e cria leis que auxili
em a administração doMunicí
pio. Página 4

As inscrições para os cursos
oferecidos pelo Sine abriram

ontem e devem ser feitas no Se
naco As turmas terão nomáximo
16 alunos e as aulas deveminiciar
no fim domês.

No total, serão 13 cursos de

qualificação profissional, com
recursos doFAT (Fundo deAm
paro ao Trabalhador). Página 5

A Fundação Beneficente
Pró-saúdeassumiu ontem adire

ção doHospital eMaternidade
São Francisco, em Corupá. A
transferênciado hospital para o
controle da fundação, através de
negociaçãocomafamiliadomé
dico Silvio Lepner, antiga pro-

. prietária, evitou o fechamento da
instituição. Página 8

Falta de espaço
irrita pedestres

ALIMENTOS Moradores reclamam d��a
ma e buracos no acostamento
da SC-416, que forçapedestres
e ciclistas a transitar pela via.
Página9

(47) 370-7000/635-0705
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Pelo 6º ano consecutivo
A Master Pesquisas

confirma:

Liderança absoluta: 60%

370-7919
370-8649

Edson Junkes/CP A na Schützenfest encerrou domingo, com público de 97.715 pessoas, número inferior ao do ano passado. Página � .
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JARAGUÁ DO SUL, 1'7 DE OUTUBRO DE 2000

Violência no trânsito
A seqüência de acidentes automobilísticos com vítimas em

Jaraguá do Sul e a série de abusos cometidos requer das
autoridades.mais ação emenos discursos. As estatísticas queimam

, os olhos e submetem a população
ao estágio de reserva em potencial.
E não há nada que possa mudar o
sinistro quadro se foremmantidas as
facilidades e a irresponsabilidade na

- formação des futuros motoristas, a
impunidade e a corrupção dos agen
tes de segurança. A imprudência e

suas matizes é a principal respon-
sável pelos acidentes,

/'
.

O festival de horrores não se

limita a Jaraguádo Sul e região, está
espalhado por todo o País. Somente
no feriado prolongado, as estradas
catarinenses registraram 145 aci

dentes, matando 21 pessoas. No
ano passado, foram 95 acidentes e

15mortes, um aumento estarrecedor
de 61% nonúmero de colisões e40% de vítimas fatais: Entretanto,

.

o acidente ocorrido naúltinia sexta-feira naRuaÂngeloRubini,
�m Jaraguá do Sul, que culminou namorte:deMarcelo Claudino ,

Nardelli, de 18 anos,merece análisemais criteriosa.
Nardelli, que cursavaMedicina emFlorianópolis, tevemorte

instantânea, e o companheiro, José Eduardo Bornhausen De
marchi, 19 anos, continua internado noHospital São José "em
observação". O acidente tem as mesmas características de

milhàres de outros envolvendo jovens. É resultado damistura

explosiva de alta velocidade, cansaço e um componente ainda
mais perigoso, mas sempre presente, o álcool alémdos níveis

permitidos. Não se esquecendo das péssimas condições dás
estradas brasileiras.

I

Toda essa violência no trânsito convida o conjunto da

sociedade a uma reflexão desprovida de emoções para tentar
encontrarmeios e fórmulas qué possam atenuaro problema. Há
quase dois anos o Brasil implantava o novo CódigoBrasileiro de
Trânsito, cuja principalmeta era reduzir o número de mortes
decorrente de acidentes. Todavia, a lei não pegou e hoje está
reduzida a um amontoado de artigos emendados e alterados bem
ao sabor do cliente, contribuindo para a impunidade e, con-

.

seqüentemente, paramanter os padrões.
,

(
.

Amedida que atenda a população, leis e códigos devem ser

eternos, sendo aperfeiçoados sempre que necessário para
adequar-se às exigências e à dinâmica domundo moderno, e
nunca às tendências ou modismos, comoàconteceu com o

Código Brasileiro de Trânsito. Emqualquerpaís civilizado as leis
refletem as práticas e costumes cristalizados na sociedade. Alguns
instrumentosjurídicos, porém, põem-se à frente de seu tempo e

têm finalidade educativa, como o que foi propos�o pelo código.
O que foi gerado para ser um anjo Gabriel tomou-se um

Prankstein. O grandemérito do �ovo código de trânsito seria o
controle rígido na formação dos condutores e apunição exemplat
dos infratores, que teriam a habilitação suspensa em caso de

reincidências. Entretanto, voltou-se as costas ao avanço e

permitiu-se aintromissão de "suspeitos". O poder disciplinador,
há tanto esperado, transformou-se coercitivo, demonstrando que
o País não estápreparado para grandes saltos qualitativos exigidos

I

para o próximo século.

'••-.r...

15 de outubro

Na data de 15 de outubro

sempre é comemorado o

Dia do Professor, o que nos
faz lembrar dos compa
nheiros de éstudos e

principalmente das profes
soras e professores dos

cursos primários, ginasial e
o propedêutico este que

preparava o aluno para fazer

estudo de grau superior. E
lembro-me das profes
soras do cu�so primário no

Grupo Escolar .Barão de

Antonina, em Rio Negro,
Paraná, como a senhora
Rosa Procopiack, América
Sabóia, Maria Rosa, Mar

garida Kirchner eMaria da
Glória, no Instituto Rio-

,
.

negrense de Educação e

.Cultura, onde fiz o. o

Dia do Professor

primeiro e segundo ginasial.
Foram meus profes

sores os proprietários do

colégio, senhor Venceslau
Muniz e sua esposa,
senhora Dalila Muniz, e

mais João Nepomuceno
Madeira, Áure� de Castro e

Hugo Reinstz, no Colégio
Progresso, em Curitiba,
onde cursei os dois últimós

anos do ginasial, iniciados
em Rio Negro,emaistarde
o científico, onde tive como
mestres os senhores Mi

guel Pedros, Arantes Nas
cimento, Milton Acife,
Ronaldo Trentini e os pa
dres Tadeu e Albizú, no
Instituto Cândido Tostes, * Funcionário público
em Juiz de Fora, Minas". federal'
Gerais, já aí como fun-

* José Castilho Pinto

cionário público federal

concursado. Na época, por
determinação e as expesas
domeuministério, cursava
técnico de nível médio

inerente à função que de

sempenhava, recebendo

ensino de ótimos profes
sores, entre eles o dr. João

Assis Ribeiro, de renome

internacional, curso queme

proporcionou uma feliz

carreira funcional em

cidades de cinco Estados e

boa aposentadoria, após
completar �?anosde bom

serviço.'
"
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"O assédio ao PT está sendo muito grande." (Moacir
José Mafra, presidente do Partido dos Trabalhadores em Gua

rarnirim)

"O povo precisa discutir polítícano café da manhã, no .

almoço e na janta." (Vereador eleito Evaldo João Junckes, do
PT de Guaramirim, defendendo maior interesse e participação
popular nas questões políticas)

Tomaselli reúne candidatos
do PPB para avaliar eleições
Schroeder - o presidente

cio Diretório do PPB, Dalrnir
Tornaselli, reúne hoje à noite os

vereadores eleitos Filipe Voigt,
Leonor Jacobi, Darli Bernardi, o
vice-prefeito eleito Orlando

Tecilla, juntamente com os

canclidatos que não conseguiram
votação suficiente, para um

encontro de confraternização e de

avaliação da participação do

partido nas eleições. "Será uma

reunião informal, para descon

tração do grupo, depois da

campanha que exigiu bastante

trabalho", disse Tornaselli.
A coligação Renova Schroe

der elegeu sete vereadores, sendo
os três citados do PPB, três do
PMDB e um do PSDB, centra

dois do PFL. Entre os vereadores
eleitos pelo PPB, consta a pri-

I

meira mulher a garantir vaga na

Câmara de Vereadores, Darli,
Bernardi, que fez 302 votos. Ela

é funcionária do Besc.
o. prefeito eleito Osvaldo

Jurck (PMDB) encontra-se

ausente da cidade, em viagem de
descanso. O atual prefei to, Gi'e
gório Tietz (PFL), ainda não

definiu qual será a futura

agremiação política. No final ele

setembro, ele anunciou a decisão
de pedir desfiliação do PFL para

ingressar em outubro partido.
Conforme Tietz, essa decisão

poderá até ser abreviada, com a

confirmação da futura legenda.ja
nos próximos dias. (MR)

CtJZtH'.a lHi"�,,.ttat
SARIELLY,

Jornal

CORREIO DO POVO

370�7919
'

370-8649

SÃO Luís
COLÉGIO MARISTA

Vereador do PT deverá ser o

próximo presidente daCâmara
Acordocomo
PMDB confirma
Evaldo Junckes, o
Pupo, no cargo

Num colégio Marista, seu filho recebe o mesmo ensino
de qualidade que está educando mais de meio milhão de
crianças em ,cerca de 80 países. Uma formação sólida e

integral da, Educação Infantil ao Ensino Médio, para
desenvolver, de maneira equilibrada, os seus aspectos
físicos, morais, espirituais, intelectuais e' artísticos. No
Marista, seu filho conta com, a atenção e a assistência de
profissionais treinados dentro da, moderna tecnologia
educacional, e você conta com a segurança de 200 anos de
tradição em educação e um dos maiores índices de aprovação

.....
. c;",\."S ��S
.� e� O'"3�0pft"

Dê o mundo psrs seu filho: dê a ele uma educação MARISTA

Guaramirim - o PMDB e

o PT começaram a discutir ontem

as' bases de um acordo político
q ue deverá con fi rmar o nome do
vereador eleito Evaldo João
Junckes (PT), o Pu po. na

presidência do Legislative. e abrir
novas perspectivas de cola

boração política entre as duas

legendas. A iniciativa da ne

gociação partiu do pref'e ito
Antonio Carlos Zimmermann

(PlY1DB). que convidou o ve

reador elei to e a execuii va do PT

para uma reunião prevista para a

tarde de ontem, com o objetivo
de iniciar a discussão do acordo.

Pupo já tratou elo assunto

preliminarmente com a executiva

petista, durante reunião cio partido
realizada durante o Ii n a l de
semana. Segundo ele, pode estar

nascendo uma frente dc oposição
ao futuro governo do PFLlPPB
em Guaramirun. que inicia em

janeiro, com repercussões
i nc I u si ve sobre as pretensões do
PMDB e PT para as eleições de

2002, para o governo do Estado
e Assembléia Legislativa. Res
salvando porém. que por en

quanto são apenas negociações,
que ainda precisarão progredir
para dar resu Irados.

Já Marra. que está reas

sumindo a presidência do PT. que
roi presidido interinamente por
Andréia Machado. durante a

campanha das eleições mu

nicipais, confirmou O encontro da'

executiva petista com o prefeito.
ontem. "Vamos ver o que eles

Edson Junkes/ CP

Conquista: Pupo é o primeiro vereador eleito pelo PTem Guaramirun

querem, conversar não é

proibido", disse. Mafra não soube

antecipar se o interesse mostrado
por Zimmermann tem algo a ver

com eventuais pretensões do

pre l'ei to dc concorrer à As

sembléia Legislativa do Estado.
"Penso que seja apenas o assunto

referente à presidência da Câ-
,.

I
mara

"

comentou.

Para Mafra, será preciso
primeiro avaliar se é interessante

para o Partido dos Trabalhadores
assumir a presidência do Legis-

lati vo neste momento, mas não
descarta a possibilidade da

confirmação de Pupo no cargo.
"Pode acontecer", comentou.

AVALIAÇÃO - Conforme
Mafra. na reunião do final dc
semana. o PT [ez avaliação
positivá das eleições municip�is.
"Foi o primeiro passo de uma

caminhada que não tem mais
vo lta", disse, referindo-se à

eleição do primeiro representante
para a Câmara de Vereadores.
(MILTON RAASCH)
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Zé Padre reforça disposição
em fiscalizar o Executivo

Vereador eleito

promete seguir
as diretrizes
definidas pelo PT

Jaraguá .do Sul - "Nossa

campanha não foi feita em cima
de promessas de realizações de

" obras, porque sabemos que isso é

atribuição do Executivo. Mas em

propostas concretas para o

Município e da seriedade". A frase
é do vereador eleito pelo PT, José
Pendiuk dos Santos, o Zé Padre,
revelando a forma de atuação da I

bancada petista na Câmara Mu

nicipal. Segundo ele, o foco

principal será a fiscalização dos
atos do governo e a cobrança das

promessas feitas durante a

campanha.' ,

Zé Padre é metalúrgico da

Weg, onde trabalha desde 1994.
Iniciou-se na política partidária em
1986, quando participou da

fundação do PT no Município de
I

Reserva, no Paraná. Em Jaraguá
do Sul participa da Pastoral

Operária e é ministro daEucaristia,
o que lhe rendeu o apelido. I'

� , I

Quarto vereador mais votado,
com 1.421 votos, Zé Padre garante
que a função parlamentar será

exercida seguindo as orientações
partidárias, a linha ideológica e as

diretrizes definidas pelo PT. "Todas
as decisões serão discutidas I

previamente com o partido.
Fomos eleito pelo PT e temos uma I

linha de ação bem definida, que não
deixa dúvidas sobre a forma de

atuação", reforçou, informando
que-os projetos serão apresentados
caso haja necessidade, "assim i

mesmo se forem de interesse
comunitário."

- A preocupação é cons-

II cientizara população para que sinta
a presença do legislador. En

tretanto, vamos tentar mostrar que
o Legislativo não vai fazer ne-

,

,,' Ganhe!de R$ 500,00 a

R$ 2.000,00 como,

Edson Junkes/eP

Fiel: Zé Padre discutirá com PT os projetos a serem apresentados

nhuma obra, que isso é função do
Executivo. Por outro lado, vamos
nos dedicar à fiscaiização,
garantindo a aplicação correta dos
recursos públicos, e se� o porta
voz da comunidade -, discursou,
acrescentando que vai defender à
uso racional das áreas públicas,

'

com orientação de profissionais,
para o lazer Idas comunidades.

At.,AS - Zé Padre negou

categoricamente que haja divisões
internas no PT, fazendo questão
de frisar que o projeto petista pará
o Município está fundamentado
em ações coletivas, envolvendo
toda a sociedade. "O partido está

coeso e firme com relação às

propostas a serem defendidas e à

atuação da bancada na Câmara",
, assegurou, prometendo cumprir o

'

mandado orientado pela cartilha do
PT.

Entretanto, teve dificuldades,

em explicarporque o Sindicato dos
Metalúrgicos apoiou somente sua

candidatura, relegando a ma

joritária. Mesmo negando, há pelo
menos duas correntes dentro do
PT. Uma liderada 'pelo presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos,
Jair Mussinato, e outra pelo
candidato derrotado à Prefeitura,
Dionei da Silva, que integra a

maioria esmagadora dos filiados.

ELEIÇÕES - Sobre as

eleições de 2002" Zé Padre

desconversou, limitando-se a dizer

"que é muito cedo para se

discutir". De acordo com ele, "na
hora certa, o partido irá se

pronunciar". "As deliberações pas
sarão pelo diretório, que definirá
os projetos futuros", afirmou,
apontando Dionei como o virtual

postulante àAssembléia Legislativa
em 2002.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

JV·Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões·
Iratores- Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971-lIha da Fi ueira'

Se depender dos discursos e das promessas dos políticos
eleitos, a partir de 1 de janeiro, Jaraguá do Sul será outra

cidade. Muito mais bonita, humana e repleta de obras sociais de

fazer inveja à Madre Tereza de Calcutá.

Pelos projetos já revelados pelos futuros vereadores, saúde,
educação, esporte, lazer, cultura e demais áreas terão atenção
especial, fazendo doMunicípio exemplo e referência nacional.

Por outro lado, a experiência tem mostrado que a prática
caminha milhas de distância dos discursos e que, após assumir,
os projetos não saem do papel, servindo de plataforma para as

eleições seguintes.

Pressa
Nem bem as umas foram

desligadas e os partidos já
discutem as estratégias e

os possíveis candidatos às

eleições de 2002. Se vingar
as previsões, a corrida à

Assembléia Legislativa
promete repetir o absurdo
da eleição anterior, quando
sete postulantes disputaram
uma vaga ao Legislativo
estadual. A ganância
dividiu os votos.e elegeu
apenas um, o deputado Ivo
Konell (PMDB).

Aliás
Ele já se lançou candidato à

reeleição ou à Câmara

Federal, apesar das restrições
internas do PMDB, que
deve acirrar com o pré

lançamento de pelo menos

mais dois outros pretendentes.
No PFL, o nome mais cotado
é do vereador e coordenador

regional, Alcides'Pavanello.
Os tucanos estão em

polvorosa com a possibilidade
de

eleger um deputado estadual,
além de outro federal.

A voz do povo

Pesquisas recentes mostram que Cresceu muito a resistência da

opinião pública ao programa de privatização. Na última,
encomendada pelo BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Socia!), 50% dos consultados
declararam-se 'contrários à venda de empresas estatais.

( A maioria considera que o governo entregou - e muito mal -

as empresas brasileiras a grandes conglomerados
internacionais, que aumentaram as tarifas e não estão

prestando bons sei-viços. \

Férias
O prefeito reeleito de

Corupá, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), está de

férias e só volta a administrar
oMunicípio no dia 26.
Assumiu interinamente o

vice, Haroldo Kühl, do
mesmo partido.
Na volta, Tamanini promete
reunir-se com o vice-prefeito
eleito Adelino Haufe

(PMD:ß), para discurtir as
propostasdo futuro governo.

Às moscas

Na quarta-feira passada,
quando o presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB)
voltou a despachar em

Brasília, depois da viagem à
Alemanha e aos Países

Baixos, apenas cinco dos 21

ministros se encontravam na

capital federal. Onze deles

estavam no exterior e cinco

viajando pelo País.

Pelo visto FHC está fazendo
escola.

, :..-

CASA DO COBR'E
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.
,

- Fios de cobre;
-Capacitores de partida e permanentes;
,-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-Selo mecãnico;
- Vemiz; Fone:
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Chico Schwammbach/C P

-----'----..,

o O Núcleo da Construção Civil da Acijs realiza no dia 21 de

outubro, das 8 às 16 horas, o 20 Concurso de Assentamento

Cerâmico em Jaraguá do Sul. Serão 20 painéis com temas

esportivos que estarão sendo montados no muro do Colégio
São Luís.
Haverá premiação para os primeiros colocados. Mais

informações na Acijs.

O No dia 28 de outubro, na Praça Ângelo Piazera, o Núcleo de

Automecânicas da Acijs promove entre 9 e 16 horas, a terceira

inspeção técnica veicular gratuíta.

o O governador Esperidião Amin reuniu, na semana passada,
o secretariado para a apresentação da proposta orçamentária

\

do próximo ano, cujo valor estimado da receita líquida
disponível será de R$ 2,96 bilhões.

Em relação ao orçamento atual, há um acréscimo de 14,37%.

O O Núcleo do Comércio São Luís/Ana Paula promove, de 23 a
I

27 de outubro, curso Técnico de Vendedor Lojista, que será realizado
na Escola Jonas Alves, das 19h30 às 23 horas.

O objetivo será proporcionar reciclagem de conhecimento-;técnicos
e comportamentais de vendas para melhorar o desempenho
profissional e atender às exigências do novo perfil dos clientes.

o Amanhã, a partir das 19 horas, no auditório do Shopping
Breithaupt, o gere'\te de Finanças e Importação da Weg, Edgar
Cardoso da Silva, faz palestra com o seguinte tema: "Assuntos
de Comércio Exterior e seus Impactos nas Organizações"
O evento é promovido pelo Núcleo de Comércio Exterior da

Acijs e a inscrição custa R$ 5,00 para associados da Acijs/Apevi
Le�utra�ACI's, �R.!.10,0_Q_par�não associad�. .J

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Nós do Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul (SINDICONT),

através desta edição, estamos iniciando uma coluna semanal com a

intenção de divulgar os trabalhos desenvolvidos pela entidade e prestar
esclarecimentos técnicos sobre a atual legislação Contábil, Fiscal e

Recursos Humanos.
, O nosso objetivo aqui não é interpretar e nem 'fornecer uma síntese
dos assuntos aqui abordados, mas sim lembrar de forma curta e objetiva,
havendo a necessidade de 'uma interpretação mais profunda para
aplicação ao interessado cabe procurar seu contador para um maior
esclarecimento.

O Sincticont está situado em sede própria na Rua Marina Frutuoso
400, salas 2 e 3, edifício Áster em Jaraguá do Sul, mantemos uma infra
estrutura completa com secretaria e sala para pequenas palestras/Cursos/
Seminários eWorkshop. Contamos atualmente com 125 associados.en
tre Escritórios Contábeis e contadores de empresas, que abrangem as

cidades de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e

Schroeder.
Atualmente são desenvolvidos Grupos de Estudos (Fiscal/Pessoal/

Contábil) com o objetivo mútuo de auxiliar e trocar. experiências na

interpretação, aplicação da legislação. Pois consideramos que somente a

união pode fortalecer e melhorar a qualidade dos serviços por todos

prestados.
Até a próxima semana.

Coluna do

Senac: os coordenadores Helton de Oliveira e Rosani divulgam os cursos oferecidos

Sine abre inscriçõespara
os cursos de qualificação

As turmas terão
16 alunos e as

aulas começam
no final do mês

'.

Jaraguá do Sul _:_ As ins

crições para os 13 cursos ofe
recidos pelo Sine (Serviço Na
cional de Emprego) abriram ontem
e devem ser feitas no Senac

(Serviço Nacional de Ápren
dizagem ComerciaI). Segundo a

coordenadora do Senac, Rosani
Lavin, as turmas terão no máximo
de 16 alunos e as aulas estão

previstas para iniciarem no fim do

11lês._ Ela explica que são cursos

de qualificação do Sine, desen
volvidos com recursos do FAT

(Fundo de Amparo ao Trabalha

dor) e executados pelo Senac.
,

Rosani destaca que a base dos
cursos oferecidos são de

qualificação profissional, gratuitos

e com duração, em média, de 80

horas, com direito a certificado.
"Os cursos são direcionados para
desempregados, pessoas que
estejam com' o seguro desemprego
e de baixa renda". Ela aindà
acrescenta que os interessados
devem comparecer no Senac, em

horário comercial, com doeu

mentação completa, carteira de

identidade, CPF (Cadastro de
Pessoa Física) e título de eleitor.
Os horários das aulas serão

negociados individualmente, no
momento da inscrição.CURSOS
- Os cursos que serão

executados pelo Senac são da área
de serviços, comercial e admi
nistrativo. Entre eles, garçom com

espanhol, com noção de 5S e

atendimento ao cliente; recep
c1o�ista de hotel, com noções em

espanhol e 5S; formação de custos
dentro da jardinagem, auxiliar de
escritório, com informática; jar
dinagem e paisagismo, risco, corte

Tudo em Granitos eMármores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras Oxx47) 370-8432

I

e costura; turismo rural e ecoló-

gico, custos e formação de preços
de vendas, representante comer

cial, formação de vendedores,
vitrinista; secretária e telefonista

informatizada, com-noções de

espanhol, e vendedor de material
de construção. (FABIANE RIBAS)

OALTERRA MAN'UTENCÃO�
• 'I , " ,

II - .,' >I ., •

.

,: HIDRAULlCA' LTDA. '

. . ,

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA
Caixa D'Água

Muros -Cercas· Telhados
Manutenção em PVC

..-
Rua: Urubici, 31 21 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778
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6 - SOCIAL

ESTRÉIA
o Quarteto Amábilis, formado pelo Maicon, Rhéa
Silva, Mariana e Ricardo, fará o concerto de estréia
no próximo dia 20 de outubro, às 20h30, no
Centro Cultural da Scar. Os ingressos estão sendo
vendidos a R$ 5,00, na Secretaria da Scar ou pelos,
telefones 372-1215 e 371-7511. Prestigie!

Maicon, Rhéa, Marine e Ricardo afinados para a

estréia na sexta-feira, dia 20

I
I

o prefeito lrineu Pasold e a Rainha da Schützenfest,
Denise Lange, desfilaram pela festa exibindo lindos

trajes tfpicos alemães

I () BoticárioIii

I III
I I

15/10

Willian CésardaSilva

/ Teófanes Djimi BogoTELEENTREGA

16/10

Siegfried Kreutzfeld
Felipe Leir Peixer

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

RIES
Casais Roberto e Rosani

Casagrande Breithaupt e
Homero e Eusi Maria
Pereira Resch,
prestigiando os bons
eventos sociais da cidade

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE OUTUBRO DE 2000

Fotos: Divulgação

Ueta

Participantes do Encontro de Jovens Empresérios
curtiram os embalos da 12!! Schützenfest, no primeiro

final de' semana do evento I

Lorema Eggert
Ezalmir Pereira

Mario Satler
Andreio Herrmann

17/10

Felipe Taborda Ribas

Daniel Valentini
Emma Vogel Bartel

I;EiICIDADES
Emmc V. Bart�L compl�
hoje 78 anos.'Qs fqrnili,ar:t�S

a parabenizam
.

Ravelli, a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

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

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
• O melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
cO,m amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

Atendimento para
em kg e jantar à la carte.

festas em geral. Todas as 6as-feiras, à noite,

_.

KIBARATO
Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com omelhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História. Fatos eTradição
História em fotos

A década de 1940 repre
sentou um período de

mudanças substanciais
para a bucólica Jaraguá
da época. Algumas obras

de envergadura foram
realizadas. Dentre estas

podemos citar a estação
rodoviária, a construção
da estação de passagei
ros e ampliação do arma

zém da rede ferroviária e,

principalmente, a cons
trução da Prefeitura

Municipal e do Fórum da

cidade. A construção
desta última, fora do eixo

central da época; que era

a Avenida Independência
(hoje, Getúlio Vargas) e
suas transversais, mudou

. .

o panorama da cidade. A

Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, na

época, era quase só uma
,

,

.

passagem para quem se

deslocava para
Pomerode e Blumenau.

Contudo, com a constru

ção da Prefeitura e do

Fórum, ganha importân
cia. Afinal, ali eram
tomadas as decisões e

selados os rumos do

Município. E aos poucos,
favorecida com a deca

dência do transporte
ferroviário, torna-se a via

rnais importante de

Jaraguá do Sul.

,.

AGUA FILTRADA DE BOA QUAUDADE
.

-

O FILTRA0 SEGURA TODA SUJEIRA!
Instale o filtrão na entrada da casa; prédio, escola, indústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do fil-trâo, a
caixa d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as tomeiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes'
com água suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpeza de caixa d'água.
FILTRAGEM NATURAL - a filtragem é natural, através de um processo construído por uma camada de carvão ativado e por
várias camadas de quartzo cristalino de difer.entes granulosidades. Construído em aço inoxidado.
CAPACIDADE DE FILl'RAGEM: 1.000,3.000,5.000 e 10.000 litros por hora.

.

.:'Super�rQmoção
;:/Preçó • ",Ista

19i+ ;t vezes
lbião 1. (I(X) litrôsIhoro

DISQUE-,EU':
(OXX47) 435-4m25

\

. CORREIODO POVO
terça-feira,

17 de outubro de 2000

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • Cx. Postal 84 .

Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
e·mail • indumak@netuno.com.br

A Prefeitura em cons

trução

o grande dia: a inaugura
ção da Prefeitura e do

Fórum a 3 de outubro de

1941, às 15 horas

O� 9lJv�8.�.
. CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

D

M�dlcO Oftâlniölogista .

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV. Mal, Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - CORREIO DO POVO

: I

ri,
,I
I

-Em 1978, com o título JARAGUAENSES BRILHAM NO CÉU
DO BRASIL, um longo artigo de capa do CORREIO DO POVO, o
presidente da República, Ernesto Geisel, assinava decreto promoven
do, por merecimento ou por antiguidade, 562 Oficiais do Exército, da
Marinha � da Aeronáutica, nos postos de major, tenente-coronel e
coronel. Na Aeronáutica, 31 oficiais foram promovidos a coronel, 66
a tenente-coronel e 126 amajor. Nesta arma, foram promovidos
POR MERECIMENTO - dois jaraguaenses que servemna Base
Aérea de Florianópolis e no Serviço de Busca e Salvamento, um dos
mais importantes do País pela área de sua atuação dentro do Brasil e
países vizinhos e naEsquadrilha da Fumaça, sediada no Rio de Janei
ro. Eram os jovens HEINZ GRAMKOW e LUIZ CARLOS

BALLOCK, que como oficiais aviadores foram promovidos ao posto
demajor, com publicaçãono DiárioOficial e destaque n'O Estado de
São Paulo, de 1 de setembro.

Confira a História
HA História,de nossa gente não pode ficar só
na saudade ''. O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Há62 anos

-Em 1938, o sargento Penha permanecia mais algum tempo em

Jaraguá, ele que era instrutor do Tiro-de-Guerra, mascom a incum
bência para treinamento doGrupo de Escoteiros, era o que conseguia
o tenente-prefeito junto ao comandante da sa RegiãoMilitar, general
Meira Vasconcellos, O Grupo de Escoteiros tinha a seguinte direção:
Pres., Leônidas C. Herbster; 1 ° Vice, José-Américo Barreto; 2° Vice,
Reinoldo Rau; 1° Secr., Drausio Cunha; 2°-Secr., dr. HerácIio Gomes
PO; Tesoureiro, Heleodoro Borges. A "caverna" dos escoteiros

jaraguaenses, chamava-se "Tte. Antonio João".
.,...--0 funcionário público JoãoBaptista Crespo, príncipe dos poetas
jaraguaenses, escrivão da coletoria local, colaborador e redator por
algum tempo (no tempo de HonoratoTomelin) doCORREIODOPOVO,
tinha como nome literário Marcel d'Aubry.

I
I Há32anos

I

III
I�

- Em 1968, apartir de julho, começava a obrigação do uso de cintos
de segurança, extintor e sinalizador luminoso nos automóveis, cami
onetas, caminhões, veículos de transportes coletivo intermunicipais,
interestaduais e transportes de escolares, qualquer que fosse a sua

categoria.A partir de 1-1-69, Ö cinto obrigatório em ônibus escolare,
em 1-1-70, nenhum veículo era licenciado sem os referidos cintos;
-DeixavaJaraguá do Sul, por motivos de saúde, o rev. pastor Karl
Gehring e sua esposa, Margarete, após" 14 anos de dedicação religio
sa à Comunidade Evangélica Luterana. Quatromil associados e res
pectivos familiares homenageavam o casal com um banquete no Clu- ,

beAtlético Baependi.

Há 22 anos

I
I,

I,

I';
I'
11

If Há 12 anos
II

, -Em 1988, em concorrida solenidade, era lançada oficialmente a 2a
Feira daMalhade Jaraguá do Sul, noRestaurante Itajara, promoção do ,

Rotary Club Jaraguá do Sul, apoiadapelaPrefeitura/Secet e Santur. Ex
positores, autoridades e imprensa tomaram parte no evento durante a

qual destacaram a Feira da Malha o diretor da Santur, Aldo Piazera, o
coordenadordaFeira, Luiz JoséNicolodelli, e o prefeitoDurval Vasel,
queserealizariade 15 a25 dejulho, noPortaI de Jaraguá, nadivisacom
Guaramirirn. Trinta e seis empresas participavam, que além do caráter,
comerciaI tinha cunho beneficente. Desnecessário dizer que foi omais
absoluto sucesso para ambas as partes, não deixando de promover o

parque fabriljaraguaenseentre os'milhares de visitantes que para aqui
vinham fazer compras a preço compensador.

MEMÓRIAS Terça-feira, 17 de outubro de 2000

FALECIMENTO

Francisco José Doubrawa
FaIeceu namanhã

, de 13 do corrente,
na vizinha cidade de

Guararnirim, omuito
, benquisto e prestan
te cidadão Francisco
José Doubrawa,
descendente de
'famíliapioneira que
se estabeleceu às

margens do Rio
Itapocu, aos 83
anos, deixando a

esposa, Margarida,
a filha, Vali, e filho, Francisco Doubrawa
Filho, um genro e uma nora e quatro netos .

Cidadão guaramirense, desde cedo impôs-se
pela capacidade de trabalho, empresa ainda
existente, onde sobressaía que há quase meio
século era conhecido na redondeza como o

especialista em coroa e pinhão para que os

veículos voltassem à perfeição de funciona
mento.

Nosmeios sociais e profissionais, ele perten-

ceu ao Rotary Club de Guararnirim e foi
,

um dos fundadores da Associação Comer
cial e Industrial de Guararnirim, além de
outras entidades.

Amigos de toda a região compareceram
ao funeral, que se deu às 17h30 para o

cemitério locaI.
O CORREIO DO POVO, que teve no 'Chico
um fielleitor, apresenta à viúva e familiares
as condolências por este ato lutuoso. (EVS)

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

Tio Eugênio

Visão histórica de Jaraguá no primeiro
ano do Estado Novo (6)

"Aqui passou, como nós, dorn Álvar Nufiez Cabeza de Vaca",
diziaM. de A, "a expedição comandada pela Adiantado de Buenos
Aires, em socorro de espanhóis que se encontravam em penúria
na cidade conhecida como Ascensión e na província de Buenos

Aires, onde sofriam maus-tratos e, não havendo condições de

subir pelo Rio da Prata, escolheram, através de cristãos, apressar
a expedição através de um caminho por terra firme, com 250

arcabuzeiros e balisteiros, além de vinte e seis cavalos, de dois

frades e dos índios que os acompanharam para indicar o caminho

por grandes montanhas e bosques". Estes pormenores encon

tram-se no livro Cabeza de Vaca - Naufrágios & Comentários,
da L&PM Pócket, livro que me foi oferecido por Gilberto A.

Moretti, com gentil autógrafo.
Neste meio tempo Eggon João da Silva me passa cópias xerográficas de páginas do volume II,
do livro Náufragos, Traficantes eDegredados - As Primeiras Expedições ao Brasil, do autor
Eduardo Bueno, que relata a passagem pela margem do Rio Itapocu, de Aleixo Garcia e

Cabeza de Vaca, jogando novas luzes sobre aquele longevo passado.
Numa livraria de Florianópolis encontro o livro Sumé e Peabiru - Mistérios Maiores do Sécu
lo da Descoberta, de Hernâni - Edições GRD-SãoPauI0-1997, que avalia a estratégia do

Peabiru no referente ao domínio militar, político, econômico, religioso do centro e do Sul da

América, havendo indícios de que os tupis - ignora-se com qual nome de nação � fossem

gente radicada junto à face oriental dos Andes, que teria baixado para o Leste, na procura
ancestralmente sugerida, da Terra da Promissão. Nessa longa, sofrida migração, teriam segui
doou mesmo aberto o roteiro Oeste-leste.
De se não esquecer o livro A Conquista do Planalto Catarinense do Bandeirantes e Tropeiros
do "Sertão de Cu�itiba", de Cyro Ehlke, de saudosa memória. Voltaremos. Até a próxima

Tio Eugênio·
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RODÍZiO DE PIZZAS
TODOS OS DIASCassuli

Advogados
Associados
SIC Ltda. 370..0736

Preço da banana deve disparar até o fim do ano
o preço da banana deve

aumentar no fim do ano e

início de 2001� podendo
chegar a R$ 8,00 até R$
10,00 a caixa de 20 quilos do
produto. Proprietário de
bananal com 12 mil pés, o
produtor Lauro Norberto

Möglich está na atividade
há 10 anos e acredita que a

falta do produto enfrentará
uma fase bastante aguda.

Segundo ele, existe bas
tante produto de qualidade
inferior entrando no merca

do e sendo vendido a R$
4,00 e R$ 5,00 a caixa, com
inclusão de mão-de-obra de

preparo e entrega do pro
duto. Página 12

Lauro Norberto Möglich
diz que na semana pas-,
sada comercializou 480

caixas, a R$ 6,00 cada

Programa ßra�i1
Empreendedor
encerra a 1 a fase

Schützenfest não
altera taxa de

ocupaçãodehoteis

Irmãos Lima
vencem concurso

de paisagismo

Consórcio

pretende integrar
concorrentes

Empresa Júnior
faz projetos para

.

empresas

Contrariando as previ
sões, a Schützenfest, amaior
e mais tradicional festa ale
mã de Jaraguá do Sul, não
interfere na taxa média das

ocupações dos sete hotéis.
Setembro 'é o mês com a

melhor média, auferindo
taxa acima dos 85%, en
quanto que em outubro a

média é de 43%.

Em setembro é realizado
o Encontro Sul-brasileiro de

Motociclismo, que traz mais
de 2,5 mil pilotos de todo o

Brasil. Página 4

Os irmãos Edson e Ro
naldo Lima são os ven

cedores do concurso público
promovido pelo Centro Cul
tural e Acijs. Eles desenvol- I

veram projeto paisagístico e

de estacionamento para as

áreas compreendidas entre

as duas entidades.
O projeto elaborado pela

arquiteta Simone Mattedi
ficou em segundo lugar e o

arquiteto Fábio Montibello
foi o terceiro colocado. Os
resultados foram divulgados
semana passada. Página 7

A primeira fase do Pro

grama Brasil Empreendedor
encerrou no dia 30 de setem

bro, capacitando mais de 1,5
mil pessoas, com a realiza

ção de 63 cursos, na região.
O agente articulador do

Sebrae-SC, Donizete Böger,
diz que a entidade está ela
borando projeto para pa
dronizar atendimento co

letivo às pessoas que estão

pensando em abrir novo ne

góc,io, ou para jovens em

presários que estão atuando
há pouco tempo. Página 3

A Empresa Júnior ela
bora projetos na área de

marketing institucional, ISO
9000, ergonomia, recursos
humanos, finanças, além de
métodos e processos. O pre

.

sidenteda empresa, Cláudio
Cunha, diz que os alunos de
senvolvem trabalho de qua
lidade, orientado por pro
fessor, fique é profissional da
área" ..Página 9

O primeiro Consórcio de

Competitividade do setor

têxtil de Jaraguá do Sul foi
formado no .dia 28 de se

tembro, durante reunião
realizada pela Apevi (Asso
ciação de Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu), no

Centro Cultural. O sócio da
Pires Associados, Luís

Henrique Pires, diz que a

iniciativa vai contribuir e

alavancar as empresas dos

integrantes do grupo. Ele
enfatiza a necessidade de ser

criativo. Página 8
'

e3
&�.N.LM·
370-8649

TELE-ASSINATURAS
275-2853 ,,275-0105
370-0816 371-1919

-

CORREIO DO POVO
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Os vencedores
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Calendário da Apevi

outubro será realizado o

curso de marketing para
micro e pequenas empre
sas, no auditório da Huma
na Assessoria, das 18h45
às 22h30. O instrutor é

Núcleos Setoriais

./0 Núcleo de Transpor
tadoras marcou a terceira
reunião para o dia 19 de
outubro, às 19 horas, no

· Centro Cultural.

· ./A terceira reunião do
·

Núcleo de Assentcdoresde
.Cerômiccs deve acontecer

no dia 30 de outubro, às

19h30, no Centro Cultural.

./No dia 31 de outubro, o
Núcleo de Mercados e

Mercearias vai realizar a

sexta reunião, a partir das
20h30, no Centro Cultural.

./Ainda durante o mês de

./A parceria da Apevi com
Muito se tem falado sobre a participação do Brasil nos " O Jornal Correio do Povo vai

Jogos Olímpicos de Sydney. A maioria da população, embora. beneficiarmicro e pequenas
desconheça o que está envolvido no ,esporte de alto nível,: empresas, inclusive a Polícia
mostra descontentamento com relação à performace • Militar de Jaraguá do Sul.
brasileira, alimentada pelas altas expectativas geradas pela :
imprensa e pelo próprio Comitê Olímpico Brasileiro. O jornal doou 200 assi-

A verdade é que existe em nosso País modalidades que: naturas para a entidade,
têm estrutura e padrão internacional (poucas) e modalidades. que vai comercializá-Ias
que dependem exclusivamente de talentos individuais. : , num preço inferior para os

Fazendo uma análise realista do desempenho brasileiro, . .

d '

b
' .

d lid d h
'

I
- • novos associa os, e re-

perce e-se que em vanas mo a 1 a es ouve uma eva uçao •
.

muito grande de resultados que nãoe stão sendo explorados. passar o valor Integral para
pela mídia, podemos destacar, a Ginástica, Ginástica Ritmica r

a Polícia Militar. A PM vai

Desportiva, Nado Sincronizado, Concurso Completo de . destinar o dinheiro para a

Equitação, Hipismo, etc. : compra do fuzil de assalto
Nas modalidades que o Brasil tem destaque internacional.

cutornático, marca Sigexiste um trabalho planejado nas confederações, existem :
competições de alto nível locaís e intercâmbio internacional. So u e r, ca I i b re 556, de

permanente. : fabricação suíça.
Os países que se destacam internacionalmente no esporte.

.todos, sein exceção, têm políticas nacionais de desnvolvimento j ./Entre os dias 23 a 26 de
de atletas de alto nível. Atletas estes que, após determinado .

estágio de desempenho, passam "a residir em Centro de •

Desenvolvimento de Esporte, custeados pelos goernos, :
monitorados e incentivados por institutos de esportes. Estes :
organismos permitem' que o atleta se desenvolva, convivendo •

com atletas de ponta e com as tecnologias mais modernas:
existentes no mundo, sem preocupações financeiras. O atleta.

-,

de alto nível passa a ser um garoto de propaganda do :
"orgulho nacional" do seu país. Isto cria uma imagem positiva . Emílio Munhoz Maya
do país e desenvolve sentimento de amor à pátria. •

Não se pode também esquecer o lado econômico do •

esporte e dos Jogos Olímpicos. Uma olimpíada é um grande :
empreendimento econômico, que une uma nação em torno .

de um objetivo, mas que também gera resultados econômicos:' ./A quinta reunião do Nú

imediatos e de longo prazo para todos os envolvidos. . cleo de Mercados e Mer-
O Brasil para se tornar uma potência olímpica necessita: cearias vai acontecer no dio,

de investimentos do Estado em centro de treinamentos de . 17'de outubro. Durante
atleta de elite. Necessita investir nas políticas de: encontro; será realizadadesenvolvimento de base, com competições organizadas.
nacionais e de intercâmbios internacional. Esportes: palestra "Motivação para o

individuais como Natação e Atletismo, que são considerados . Trobclho", ministrada por
os mais importantes do jogos, necessitam de atenção especial: Elizabeth Strinqori Mattedi,
e condições diferenciadas de apoio. .

a partir das 20h30, no
'

A iniciativa privada brasileira, uma vez que visualize j Centro Cultural.
vantagens competitivas no apoio ao esporte, também irá >

investir.
, :

Os grandes vencedores da Olimpíada são os atletas que .

abdicaram de atividades profissionais em prol do ideal:
olímpico, que treinam de 6 a 8 horas por dia, muitas vezes .

sem recursos e sem acesso à tecnologias, que tem o sonho e o :
desprendimento de representar bem o seu país.

outubro estaremos for
mando mais dois Núcleos
Setoriais, totalizando 6
Núcleos para a Apevi. Um
deles já está definido, seró
o Núcleo de Turismo.

Calendário da Aciag

./Entre os dias 16 e 19, das
19 horas às 22h30, será
realizàdo o curso de Aten

dimento, ministrado por
Renato Ferrari. O instrutor
vai falar sobre o perfil do
atendente, importância de
conhecer a empresa, pos
tura profissional, elementos
de comunicação, organi
zação, psicologia do
atendimento, entre outros

temas. O valor do curso é

R$ 40,00, para associados,
e R$ 50,00 para não,
associados, com certifi

cação. Informações e

inscrições pelo telefone
373-0037. Vagas limitadas.

./A Aciag, visando me

lhorar e expandir o aten

dimento aos seus asso

ciados, passa a dispor dos
seguintes novos con

vênios: Clínica do Pulmão,
Serviço Fisioterápico,
Employer Recursos Huma
nos e' Serviço de Psico

terapia. Maiores detalhes
sobre os convênios, entrar
em contato com Rogério
ou Carmem, pelo fone
373-0031

./0 curso Treinamento

(prático) de cursos Industri
ais para Pequenas Empre
sas vai acontecer entre os

dias 23 a 27 de outubro,
das 19 horas às 22h30, no
auditório da Aciag. O
Instrutor José Luiz de OlL--.
veira vai explanar sobre

classificação de custos, sis
temas de custos, formação
e cálculo do preço de ven

da, entre outros. Investi
mento é R$ 45,00 (Associ
ados) e R$ 65,00 (Não
associados). com

certificação .

./No dia 31 de outubro, às
19h30, o professor Daniel
Bernardo Ferreira vai
ministrar palestra sobre �
como evitar estresse, estar'
mótivado, com bom de.

r

sempenho, sem vícios e com. I
saúde a custo zero. O E
evento vai acontecer no

auditório da Aciag. O voloa' E

do investimento é R$ 5,00, (

para associados e R$ 20,00
para não sócios.

Calendário da Aciis

./0 Núcleo de Co rnu- l'

nicação Social da Acijs vai ti

promover a 1 º Semana da ri

c

Comunicação de Jaraguó
p

do Sul, queacontecerá entre I,
os dias 20 e 23 de novem- ,)

bro, das 19h30 às 21 horas, L
1 '

no auditório do Shopping u

Center ßreithoupt. A inicia. f

tiva pretende envolver todos c

d
os segmentos das empresas /,

da região, e é voltcdo a l'

estudantes, empresários e ('

funcionários interessados (I

em ampliar o nível de ,)

informação sobre os temas

que farão parte da pro
gramação. A 1 º Semana da

Comunicação terá a

seguinte grade de palestras:
dia 20/í1, "Comunicação
eficaz", com Ayrton Kanitz;
dia 21/11, "Marca e

Design", com Mário ,Ber-
I a n do; d i a (2 2 / 1 1, /IA

informação digital", col11

Mário Sérgio Brum; e die
23/11, "Ética profissional"!
apresentada por Honório
Tomelim.

./0 PhD em Comunicação
e Marketing pela Univer
sidade de Ohio (EUA)! ,

Ômar Souki, vai ministrar

polestro sobre motivação e

superação, no dia 26/10,
no Clube Atlético Bcependi
a partir das 20 horas. Valor
da inscrição: R$ 20,00 paro
sócios de ACis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Primeira fase do Brasil

Empreendedor está concluída
Sebrae prepara
novos projetos

r. para informar
� e orientar novos
empreendedores
da região

A primeira fase do Pro

sr,lIna Brasil Empreendedor
erice r rou no dia 30 de se

tembro. No total, foram
realizados 63 cursos na região,
com Cl capacitação de 1,5 mil

pessoas, entre empresários e

tu+uros empreendedores. O
.lgl'nte articulador do Sebrae,
L)onizete Böger, ressalta que
uma pesquisa detectou que
rO':I., d as pessoas que pro
cu rara rn o curso com intenção
dL' buscar dinheiro, visuali
/.élram que os problemas da

empresas não estavam rela
cionados com o caixa, e sim,
de gestão. "Essas pessoas
.icabaram desistindo da idéia

do financiamento", diz.

Böger d estaca
. que a

realização do progrélmél só foi

possível devido ao empenho'
das entidades empresarias de
cada cidade. "Foram as

entidades que montaram as

turmas. N� total. a reg ião
arrecadou R$ 22 mil, recurso

que possibilitou a compra de
novos equipamentos", enfa
tiza. Ele informa que a se

gunda fase do programél está
sendo elaborada pelo Sebrae

Nacional, em Brasília.

PROJETOS - O agente
articulador diz que a

entidade está el abo ran d o

projeto para padronizar aten
dimento coletivo às pessoas
que estão pensando em abrir
novo negócio, Segundo ele,
61 '];, das

.

em p r e sas que
iniciam algum negócio, não
paSSéll1l do primeiro ano; AB%

. não passam do segundo, e

73% não passélm do terceiro.

.
"O índice de mortalidade de
micro e pequenas empresas é

grotesco, Se considerar que
em Santa Catarina seio

abertas 27 mil empresas, com

investimento mínimo de R$ 5

mil, h a p reju iz o vd e pelo
menos RS; :..n rn i l hôes ",
calcula.

Para combater esses dados
estatísticos, (1 Scbrac L' enti

dades ern p r e s a ri a is clabo
raram o vídeo "Momento de
Deci s ão ". que despertei ,1

necessidade de buscar infor

mações. "As empresas estão

que b r a nd o p c� r f a I r ti 'd e

gesreio e in Iormaçào". cri tica
Bögcr.

O vídeo serei apresentado
grotuitomentc no dia 1 ti, ils 19

horas, no Centro Cu lt ura l

(SCM), pelo ,lgenre a rt icu

lador.Arnanhà. às 9 horas, no
Centro Cultural, va i acon

tecer palestra seibre Plano de

Negócios. com intenção de
demostrar aosfuturos empre
sários as informações básicas

que devem ser le va n tn d a s

antes de abrir um nq.'/lCio.
No d i a 2h, .is 10 ho ras.
acontecera consultoria cole
tivo, ta rnbé m 110 Ccn t ro

Cultural, onde serào repus
s a d as in to rm ,1 çöes sob re
como ter um elllpresa legn!.

Pires: éonsultor diz que é preciso ser criativo e saber. trabalhar em grupo

Donizete Böger diz que o objetivo é difundir as

oportunidades que os pequenos 'negócios podem oferecer

Setor têxtil cria o primeiro
'consórcio de competitividade

O primeiro consórcio de
com p c t i t iv i d a d c. assunto
d i sc LI r idon ,1 re LI n i ei () d a

Apev i (Associação d e Pe

quenas Empresas do Voll' do
l ta p o u ), n o d i a 22 d e

setembro, foi formado du
rante Cl reencontro efetuado
!lO di.i 2� dt, setembro, n o

Centro Cultur.il. O sócio da
Pires Associ,ldos,' Luiz

Henrique Pires, cxp la no u

sobre () assunto pClra q UC1 se 15

representantes de empresas
do setor têxtil, apontando as

va nta gens da Iorrnacàorlo
consórcio. i'É preciso prourar
,1S necessidades e interesse

parél <1 rea l iz a çã o desse
trabalho. e a estratégia é tra

ba l h ar com informações,
projecócs, Iorrnacão do pes-

O proprietário da Confec-
.

çôes Nicolodelli, Luiz jOS(:'
Nicolodelli, diz que vai Sc'

associar ao consórcio porqul'
tem certeza que o crescimento
da empresa será cada vez

mais intenso devido à fdc.i
l id ad e d e acesso às infor

mações. "Nós não temos na

da a perder, muito pelo con

trá rio, poderemos p�nsa r cm
tendências através do con

sórcio e sempre estar inovan
do e melhorando a qualidadc
do nosso produto", argumenc
to o empresário,

Pires acrescenta que o

importante é ser criativo E'

saber pensar em grupo, "O
consórcio pode abrir espaço
inicialmente para estagiários
e todos saem ganhando""

soai l' ma r kcti ng ", destaca diz.

Pires, enfatizando gue não se

trota de um empresCl privado,
mas de urna instituição que
vai pensar no bem comum das

empresas integrantes.
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Taxa deocupação doshotéis semantémemoutubro
, Schützenfest não

altera percentual
do número de

hospedes

jaraguá do Sul - Con
trariando as previsões, a

Schützenfest, a maior e mais
tradicional festa alemã do

Município, não interfere em

nada nas ocupações dos sete

hotéis. Setembro é o mês com
a melhor taxa de ocupação
hoteleira, auferindo média
acima dos 85°/", enquanto que
em outubro a média é de 43%,
A expli-cação para o aumento

em setembro é a realização do
Encontro Sul-brasileiro de

Motociclismo, que traz para
Iaraguá do Sulmais de 2,5mil
pilotos de todo o Brasil.

O auxiliar administrativo
do Hotel Itajara, Fábio Em

mendeorfer. disse que há
mais de cinco anos a ocupação
média dos 127 apartamentos
não se altera em função da

realização das festas alemãs
na região, mantendo-se em

cerca de 65%. "No início, as
empresas do Município
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convidavam fornecedores e

representantes comerciais de
outras partes do País para
participarem da Schützenfest; o
que contribuía para aumentar
a taxa de ocupação do hotel,
mas isso não existe mais", es-'
clareceu, lembrando que a

redução de público na Okto

berfest, de Blumenau, acabou
interferin-do também para a

queda da taxa de ocupação em

Jaraguá do Sul.
- A té há cinco anos, a

Oktoberfest atraía mais de Um

milhão de pessoas de todo o

País, que eram obrigadas a se

hospedar nos hotéis da região.
Mas agora os hotéis de Blume
nau são suficientes para suprir
a demanda -'---, argumentou,
informando ainda que a taxa

média de ocupação é assegu-
,

rada pelos seminários, encon
tros e cursos promovidos pelas
empresas a fornecedores e re

presentantes comerciais. "Nos
sa vocação é parél o turismo de

U.H. LEITOS
.1999
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negócio", completou,
A opinião é compar-tilhada

pelo recepcionista do Hotel
Etalan, Daniel Cardoso Sil
veira. Segundo ele, a ocupação
média anual dos 60 aparta
montos é de 60'/\,. "ASch'ü
tz.enfest não altera esse

percentual. Entretanto. du
rante o Encontro Sul-bra
sileiro de Motociclismo, rea
lizado em setembro, o hotel
fica completamente lotado",
informou, acrescentando que,
este ano, em especial, as

reservas feitas para o período
entre os dias 2 e 10 de outubro

ultrapas-saram a média do

mós, apresentando um au

mento signi-ficativo. "Aguar
damos ainda o compareci
mento de hóspedes que não

fizeram reservas", disse,
FATOR ECONÔMICO":__

A retração do mercado e a

situação econômica do País
reflete na taxa de ocu pação dos
hotéis. Embora a média tem se

mantido, há registro de queda,
ainda que peguenél.

De acordo com o gerente do
.Hotel Panorâmico, Neo-mal'
Seibt, a taxa média de ocupação
anual dos 25 apartamentos

varia entre 50 e 60%, regis
trando aumento no mês de

setembro, no período de

realização do Encontro Sul
brasileiro de Motociclismo,
quando o percentual fica entre

80 e 900;;). "A taxa de ocupação
é mantida principalmente por
vendedores e representantes
comerciais. Jaraguá do Sul é
forte' em negócio e não em

turismo", disse, infonnando
que, nos últimos dois anos,

.

registrou alguma queda.
Os mesmos fatores são

constatados pelo sócio-gerente
da Hotel Wille, Naldo Wille.

Segundo ele, a taxa média de

ocupação dos 33 apartamentos
é de 55%, com destaque para
junho, mês de férias, e

setembro. motogiro; quando a

média é aproximadamente
75%. "A Schützenfest não

altera em nada", confirmou,
informan-do que o hotel

registra queda na taxa de

ocupação em função da

situação econômica. IINo

primeiro semestre, houve

queda em até 20'/\" que foi
sendo recuperada aos pOLlCOS",
revelou, reforçando a ligação
da taxa anual de ocupação à

situação eco-nômica do País.
- Nossos hóspedes são na

maioria de vendedores e

representantes comerciais, por
isso nossa taxa de ocupação
está diretamente ligada às

condições do mercado -,

explicou Wille.
PALESTRA-ONúcleode

Hotéis, Restaurantes e

Similares da Aqis (Associação
Comercial e Irrdustrial de

Jaraguá do Sul) promove no

dia 25 de outubro, no auditório
do Hotel Etalau. palestrasobre
legislação trabalhista.

O evento, previsto para às

16 horas, será aberto a todos
os associados da Acjis

PASOLDLAB LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS LTOA.

Rua Bernardo Dornbusch, 300 -

salas 01 a 06 -

Fone/Fax: (0**47) 371-7646-
Bairro Baependi - Jaraquá da Sul- SC
Posto de coleta também na Rua

João P.icolli, 94 -

em frente União Saúde
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Núcleo de atividades físicas
vai expor projeto na Acijs

O Núcleo de Atividades
Físicas da Acijs - Asso

ciação Comercial e Indus
trial de Jaraguá dó Sul -

está elaborando projeto
sobre qualidade de vida para
apresentar durante a reu

nião, que será realizada no
.

dia 9, no Centro Cultural. A
consultora do núcleo,
Márcia Alberton, diz que a

intenção é motrar para os

empresários a importância
de praticar exercícios físi

cos, no mínimo três vezes

por semana. "Os funcio
nários que se exercitam tem

mais predisposição para o

trabalho, é mais saudável,
evita estresse e reduz o

. número, de consultas em

ambulatórios", assegura.
Fundado há quase três

meses, o núcleoconta com

em média com 10 pessoas,
entre personal training e

proprietários de academia

que se encontram a cada 15
dias.

PREVENÇÃO - As ati

vidades físicas servem

prevenir ou inibir doenças,
principalmente o seden

tarismo, considerada a peste
do século. "A tecnologia que
hÓS dispomos é essencial e
necessária mas torna-se um

catalisador negativo, e

degenerativo à saúde, no
momento em que interfere
na vida do ser humano",
considera o vice-presidente
dos núcleos setoriais, Alcino

Araújo. Ele ressalta que
exercer a tividades físicas
evita o desenvolvimento de

doenças cardíacas, coles
terol, obesidade, osteopo
rose, arteriosclerose; diabe
te, hipertensão, estresse,
ansiedade, depressão, cân-

. cer de mama e LERfOO.RT.

P'rqpOrJçlOfl
trabalho e ';ONtl!

,\I.
'"'

des no cotidiano do tra-
mem. Pode-se dizer q!;le. é
urna aliada combatençlo
males muita ve 'gi
nadas dentro"
a

diFe
ss

fisiológico e �i .e

todos os órgãos do corpo.
Proporciona para o

sistema cardiopulmorrar
melhor funcionamento do

coração, aument
tência aos esfor

diIlliJ.lui+:F>110ble
cos (infattô:' a

tfn>'Ía.
As empl\esa,s

iam e colaboram ma prá-.}li

tica da, atividade ff&ica dos'

CPEconomia
Oferece oportunidade

de bons neqóclos para a sua

emnresa

Núcleo da Qualidade elabora
projeto 55 para Acijs

Programa
,

sera

implantado
na entidade a

partir do
, .

prOXlmo ano

A presidenta da Associa;'

çäo Comercial de Jaraguá
do Sul, Christiane Hufe

nüssler, diz que tem muito
interesse que o projeto 5S

seja implantado

ad Jaraguá do Sul- O Nú
cleo de Qualidade da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul)
definiu grupos de trabalho

para a elaboração do

Projeto 55, que deverá ser

implantado na associação a

partir de janeiro do próximo
ano. Os trabalhos está

sendo coordenado pelo
coordenador de Qualidade
da Indumak, Sidney Junkes.
Na próxima segunda

feira, dia 9, o projeto será

apresentado à diretoria da

Acijs, durante reuniã do

grupo. De acordo com a

consultora de NúcÍeos
Setorias, Déborah Amorim,
o Projeto 5S tem com

objetivo conscientizar os

funcionários para �a ne

cessidade da qualidade dos
,

serviços prestados, oti
mizando e racionalizando
os trabalhos desenvolvidos

pela entidade.
A presidenta da Acijs,

Christiane Hufenüss ler ,
disse que tem muito inte
resse que o projeto 5S seja
implantado. "Como repre
sentante da classe empre
sarial, a Acijs deve estar in

terada com as ferramentas
de gestão da qualidade
para acompanhar as pro
postas e programas implan
tados penas indústrias",
explicou, informando que,
há tempo, as empresas de

Jaraguá do Sul estão em

penhadas em buscar a

'excelência da qualidade.
QUALIDADE TOTAL

- O projeto 5S (método que
consiste em disciplinar as

tarefas de trabalho baseado
em cinco princípios de

organização e limpeza ini
ciadas pela letra S), oriunda
do Japão, é 'o antecessor do

Programa de Qualidade
Total. O projeto progrediu'
e se aperfeiçoou de tal forma
que se transformou em

mania, sendo implantado

em todos os setores da so

ciedade, inclusive domés
tico. Hoje, existem deriva

ções como D OLHO (Dis
ciplina, Organização, Lim
peza, Higiene ,e Ordem).

Apesar do tema ter sido
inserido no cotidiano bra
sileiro há muito tempo,
somente em meados da
década de 80 o Programa de
Qualidade Total, conhecido
iniciaLmente pelas letras
TQC - iniciais em inglês do
-, foi precebido pelas
empresas como necessidade
na busca do aperfeiçoa
mento dos serviços e exce

lência na qualidade dos

produtos e do atendimento.
É baseado em dez prin

cípios básicos que buscam a

eficiência do trabalho
desenvolvido e a satisfação
máxima dos clientes.

a- ;
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por 72 cirurgiões-dentistas, a
empresa oferece planos
individuais para pessoas
físicas, e planos empresariais.
/INós oferecemos os cuidados
básicos e indispensáveis à
saúde bucal, a UlI)_ custo
acessível para toda
comunidade", explica.
VANTAGENS - O usuário
da OdontoJaraguá recebe
uma carteirinha de
identificação e escolhe o

cirurgião-dentista
.

credenciado de sua

preferência; conforme
localização do consultório,
horário de atendimento ou

gosto pessoal, vai ao
consultório, apresenta a

carteirinha e recebe o

atendimento odontológico'
por parte do dentista,
comunica o presidente da'
Odonto Jaraguá.
Orientações e informações
sobre o plano
Odonto Jaraguá podem ser

solicitadas na ADD /Makler
Seguros, responsável pelas
vendas, pelo telefone
370-0047.

Odonto Jaraguá oferece plano de saúde dentária

. Usuários

apresentam
carteirinha e

marcam

consulta com

dentista de sua

preferência

Dentistas Integrantes da
Odonto Jaraguá discutem
, plano de saúde bucal e

benefícios para 0$
usuários

ijADDlMakler)

Jaraguá do Sul-A Odonto

Jaraguá é uma empresa que
presta serviços

.

odontológicos, através de

plano de saúde. Devidamente
.

registrada no CRO (Conselho
Regional de Odontogia) e na

ANS (Agência Nacional de
Saúde) a empresa conta
atualmente com 8,5 mil
usuários e mais de cem

empresas filiadas.
A empresa é genuinamente
jaraguaense, o que é uma

grande vantagem para os

usuários, pois dúvidas e

esclarecimentos sobre o

funcionamento do
plano terão maior
facilidade para
esclarecimento.
O presidente da Odonto
Iaraguá e cirurgião-dentista,
Fernando Guenther, explica
que o atendimento é
realizado nos consultórios
particulares e com hora
marcada, podendo o usuário
escolher o dentista de sua .

preferência entre mais de 60
credenciados.
Criada em 1995 e constituída.

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

Fone: 370-0047 - Jaraguá do Sul � sc
ÉMAISSEGURO
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vembro para o detalhamento
do trabalho.

Ela informou que a comis
são organizadora e julgadora
do concurso foi composta por
profissionais das áreas, repre
sentantes da Acijs e do Centro

Cultural, além do professor de
Paisagismo daUFPR (Universi
dade Federal do Paraná),
Paulo Chiesa.

Ruth é responsável pela
arquitetura de interiores e das

alterações do projeto _ ar

quitetônico do Centro Cul

tural, concebido pela arquiteta
Lídia Penna Bastos, na ad

ministração do então prefeito
Ivo Konell. "Lídia era arquiteta
da Prefeitura na época.
Quando a Scar retornou o

projeto, fornos convidados a

apresentar propostas", ex
plicou, lembrando que criou o

restaurarite. a cafeiteria, o

detalhamento das salas e o

melhoramento da fachada.
"Este melhoramento exigiu
muita pesquisa. fornos visitar
o que existe de melhor no Rio
de Janeiro e em São Paulo,
além de consultar técnicos�

, acústica e emmecânica cênica",
relatou, assegurnado que
todas as alterações propostas
estão de acordo com a autora

do projeto original.

EdsoneRonaldoLimavencemconcursodepaisagismodaAcijs
Projeto

unificará
o Cento
Cultural

e a Associação
Comercial

Vencedores: Edson (E) e

Ronaldo preparam o deta
lhamento do projeto exe

cutivo

Jaraguá do Sul - O pro-
.

jeto paisagístico e de estaciona
mento para as áreas compreen
didas entre o Centro Cultural
e a Acijs (AssociaçãoComercial
e Industrial de Jaraguá do Sul)
dos arquitetos, no Czernie
wscz, Edson e Ronaldo Lima
foi o vencedor do concurso pú
blico promovido pelas duas

entidades, Na sexta-feira pas
sada, a comissão organizadora

e julgadora do concurso se

reuniu para escolher o projeto
a ser implantado. O resultado
final foi divulgado ontem.

O projeto elaborado pela
. arquiteta SimoneMattedi ficou
em segundo lugar e o arqui
teto FábioMontibello foi o ter
ceiro colocado. A premiação
de ambos foi de R$1 mil. Já os
irmãos Lima receberam R$ 7
mil. O concurso foi aberto a

profissionais da área de arqui
tetura e paisagismo, recebendo
11 inscrições, inclusive de pro
fissionais de Blumenau, Curi
tiba, Florianópolis e Jaraguá
do Sul. A área compreendida
entre o Centro cultura e a Acijs
tem 23'mil metros quadrados.

Ronaldo explicou que o

projeto foi elaborado a partir
da rua projetada, a ser cons

truída, que ligara as ruas Jorge

Czerniewscz e Adélia Fischer,
passando entre os prédios da

Acijs e do Centro Cultural.

"Optamos por criar urna ró

tula, com eixos internos para
facilitar a circulação de pedes
tres e automóveis, criando qua
tro acessos", detalhou Ronal
do, garantindo que o projeto
privilegia o pedestre. A pro
posta vencedora não inclui

guaritas de controle, por não
"considerar compatíveis com

soa acesso".
Edson informou que o pro

jeto obedeceu as orienta-ções
ds contratantes, que soli
citaram que não fossem impal
ntado estacionamento na fren
te dos prédios. "Serão 392

vagas para automóveis e nove

para ônibus", lembrou, acres
centando que o próximo passo
será detalhar o projeto, am
pliando o desenho e colocan
do as medidas necessárias.

"Aga-ra vamos especificar os
pisos, a vegetação e o equipa
mento urbano que serão uti
liados na execução", afirmou.

CENTRO CULTURAL
De acordo com a arquiteta
Ruth Borgmann, urna das co

ordenadoras do concurso, os

vencedores terão até o dia 23

para apresentação do projeto
executivo e o dia 11 de no-

Safra de grãos pode bater a marca de 90 milhões de toneladas
São Paulo - A próxima

safra brasileira de grãos deve
finalmente ultrapassar a

barreira das 90 milhões de
toneladas se estiverem
corretas as projeções feitas

pelos órgãos governamentais
e consultorias privadas.

As estimativas levam
em conta as estatísticas sobre
vendas de sementes, adubos,
defensivos e máquinas agrí
colas, além da demanda por
crédito rural para financia
mento do plantio. O ministro
da Agricultura, Marcus
Vinicius Pratini de Moraes,

divulga no dia 6 de no

vembro os dados do levanta
mento de intenção de plantio
que os técnicos da Companhia
Nacional de Abastecimento

·(Conab) começam a colher
em campo amanhã. A pesqui
sa vai abranger as lavouras
de algodão, arroz, amen
doim, feijão, girassol, mamo
na,milho, sorgo e soja. Pratini
não descarta a possibilidade
de a produção superar as 90
milhões de toneladas "se o

clima permitir".
O primeiro órgão do go

verno a assumir oficialmente

a possibilidade de uma super
safra foi a Secretaria de
Política Econômica do Minis
tério da Fazenda, que no

início deste mês divulgou
boletim sobre as perspectivas
para a safra 2000/01.
Assinado pelo coordenador
geral de Política Agrícola da
Secretaria, Evandro Fazen
deiro de Miranda, o boletim
diz que as estimativas pre
liminares oscilam entre 90,2
milhões e 91,7 milhões de
toneladas. "O crescimento

ultrapassaria, em princípio,
10% sobre a produção da sa-

fra 99/2000, estimada em 82
5 milhões de toneladas,
depois das últimas avaliações
sobre as perdas ocasionadas

pelas geadas nas lavouras de
milho safrinha e de trigo". As
projeções da Fazenda levam
em conta as estimativas

preliminares elaboradas por
consultorias privadas, pelo
Banco do Brasil e pela própria
Conab.

Na opinião de Evandro
Fazendeiro, a área de plantio
deve mesmo ser ampliada
neste verão, e a média de
aumento aceita de pelo

mercado é de 2, 6% sobre a

área da safra anterior. O
coordenador da área de
safras da Conab, Eledon de

.

Oliveira, observa que o

crescimento da safra 20bo/01
pode não ser tão grande
quanto se anuncia. "Se não

tivéssemos tido a forte seca

e depois as geadas, a safra
991200b poderia ter alcan

çado 87 milhões de tone

ladas. Se a área cultivada se

mantiver estável e o clima em

condições normais, a safra
2000/01 será de 87 milhões
de toneladas". (AE)

�i1lilii
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Casa doEmpreendedor inicia
o atendimento namicrorregião
Sistema

oferece

crédito aos

pretende ampliar o volume de

negócios no Vale do Itapocu,
atendendo inte-ressados
também em Mas-saranduba.
Schroeder,' Co-rupá, Barra
Velha e São João de Itaperiú,
Müller destaca que po

derão se beneficiar dos cré
ditos da Casa do Empre
endedor, todos os pequenos
tomadores de empréstimos,
desde que os recursos sejam,
comprovadamente destinados
para algum tipo de negócio
próprio, seja nas áreas do

comércio, indústria e pres
tação de serviços ou setores

diferenciados como por
exemplo, na produção ar

tesanal, ou vários outros. O

prog.rama oferece desde

quantia pequenas, como R$
200 a R$ SOO, ao, até quantias'
maiores, entre R$ 5 mil a R$
10 mil. Os valores mais ele
vados destinam-se a inves

timentos de capital fixo (obras
de reforma ou ampliação, ou
mesmo na equipamentos e

pequenos

empteendedores

Guaramirim -'- A Casa
do Empreendedor já via

bilizou atendimentos para 17

pequenos tomadores de

empréstimos na micror

região do Vale do Itapocu,
principalmente para pessoas
de Cuaramirim e Jaraguá do
Sul. A informação é do

agente de crédito Dirlei

Müller, que esteve terça
feira divulgando o fun
cionando do programa em

Guaramirim. Müller co

meçou a trabalhar na

microrregião em agosto eII'I!I

veículos) e misto, este última
modalidade, comportando
90% para investimentos e a

parte restante pará capital de
giro.

Para obter os emprés
timos, os interessados de

verão se dirigir ao CDL/SPC
(prédio do Centro Cultural -

40 piso), em [araguá do Sul,
ou solicitar informações pelo
telefone 371 34 11. Para que
os financiamentos sejam
autorizados, o requerente
não poderá ter restrições de

cadastro constando no SPC/
SERASA, deverá apresentar
avalista ou indicar bens em

equipamentos ou veículos em
garantia.

Depois d e aprovado o

crédito, a liberação acontece

no prazo máximo de cinco

dias, informa Müller. A
. previsão dele é de cerco de R$
400 mil serão concedidos em

empréstimos em toda a

Região Norte/Nordeste' do
Estado, até o final deste ano.

"QtJ�LfDADE A 'SERVIÇO DO CLIENTE"

C,RC-SC�OOl.520/0-0
RuaLeopoldc Malheiro, 125 - Centro

'Fone: 371-8787

http://us.ers.n.etuno.com.br/msc

Fundos imprevidentes
As estatísticas mostram que os Fundos de previdência

co rn p l em en t a r de empresos privadas são mais co n

servadores do que os da empresas estatais. Uma das razões
é que seus planos são predominantemente de contribuição
d efirii d a , ou seja, o benefício a ser pago depende do
montaute capitalizado pelo participante ao longo da vida.
Isso exige maior conservadorismo para evitar que o

segurado tenha prejuízos, caso se aposente em um momento

de baixa das bolsas.

JéÍ nos fundos de estatais, predomina o plano de benefício
definido, que exige rendimento mínimo equivalente à variação
de índice de inflação mais 6';{, ao ano (agora estão utilizando (

o INPC). As diferença são cobertas por aportes das (

patrocinadoras (leia-se o contribuinte).
Mas há outra razão para os fundos de estatais serem mais

agressivos. Eles sempre foram usades como instrumento de
(

política econômica do governo, fato que os empurra para as

bolsas, conforme o interesse do momento.

Enquanto as fundações das empresas privadas aplicam
apenas 26% em ações, as das públicas chegam ao percentual
médio de 39,8%, conforme os últimos dados da SPC, relativos
a junho deste ano. Na renda fixa, as primeiras investem 65,7%.
As segundas, menos da metade, 44,5%.

.

A Previ, o fundo dos funcionários do Banco do Brasil, e
um caso emblemático. Elo fechou 1999 com 62% dos seus a

ativos aplicados em bolsa. Como detentora de um terço
do patrimônio dos fundos, acaba ditando a lei. Fa) o que �

aconteceu com as regras de enquadramento dos

investimentos. Como fiscalizadora da saúde dos fundos, a e

SPC chegou o estabelecer limites mais baixos, até 50%, o

que deveria ter sido cumprido até abril deste ano. Mas

acabou voltando atrás. tendo fixado o teto de 60% para -

aplicações em ações, na Resolução n" 2.720. Foi paro atender
à Previ.

p
Aperto v

Os fundos de pensão, principalmente das estatais, estão
correndo contra o tempo. Temem não conseguir a

rentabilidade mínima de INPC mais 6% ao ano, em virtude e

do mau desempenho das bolsas: Os que tiveram melhor

desempenho estão com ganho médio de 3°!c, a 5% no ano, até v

agafa, nas ações. Precisam obter algo em torno de 12% sobre
a

todo o património.

Mudança de rumo

Desta vez, o governo erFOU feio o previsão do PIß de 1999,

que ficou bem abaixo do esperado. Nos dois anos anteriores,

além de a .diferença ter sido pequeno, o PIß apurado pelo
IßGE ficou acima do previsão oficial. Paro 1997 e 1998, o de
f la tor implícito estimado foi de 7,09% e 4,24%, a,

respectivamente. O IBGE atestou variação positiva de 8,25%
e 4,71 'Yc, pélro o período.

'In locu' (

O diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais do

Banco Central. Carlos Eduardo de Freitas, viaja hoje pMil
Curitiba para acompanhar de perto o leilão de privatização
do Bélnest�do, marcado poro amanhã de manhã' A venda é

considerado importantíssimaparao governo, uma 'vez que
faz tempo que não há privatização de banco estatal e devido
ao caso Banespa. que está emperrado.

Eterno

Pouco ruais de 100 projetos de co-geração se candidataran'
aos incentivos tarifários iguais aos das termelétricas incluída'
no programa prioritário dó governo. Dia 25 é o último praza
pa ra inscrição.

Por considerar o número abaixo do esperado, o Instituto.
Nacional de Eficiência Energética vai pedir 00 Ministério Jas

Minas e Energia caráter permanente do benefício.
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Crédito de IPI sobre aquisição
de Bens de Produção:

l. Segundo se extrai do Regulamento do IPI, consideram-
se bens de produção as matérias-primas, os produtos
ind ustrializados e, ainda, as máquinas, instrumentos,
aparelhos e equipamentos empregados no processo

o �ndustrial.
De acordo com a Constituição Federal, temos que o;IPI

o obedece ao princípio da nãO-CU111ulatividede, razão pela qual
S

o imposto que é pago na operação anterior deve ser

.

1 tilizado na posterior, de forma que o tributo incida
IS

somente sobre o valor agregado, sendo que, neste aspecto,
e diferenciam-se IPI e ICMS, já que para aquele não há
nenhuma restrição ao creditamento.

A legislação infraconstitucional, porém, ao tratar do IPI,
nais especificamente sobre o crédito, permite-os sobre as

)S aquisições de matérias-primas e produtos intermediários

(mesmo quando não componham o produto final, mas
desde que se desgastem no processo industrial), vedando,
porém, o crédito quando se tratar de produtos que venham

IS a compor o ativo permanente do estabelecimento.
Sabe-se, no entanto, que dentre os bens registrados no

e a tivo imobilizado, encontram-se inúmeros bens de

IS produção, ou seja, máquinas, instrumentos, aparelhos e

a equipamentos que são utilizados no processo produtivo.
o !Em razão deste uso, é normal que ocorra o desgaste, de
IS forma que o próprio regulamentado imposto sobre a renda
a - IRPJ, determina que haja anualmente a depreciação de
�f tais bens de produção.

Por tal entendimento, verifica-se que os bens de

produção, quando pertencentes ao ativo imobilizado, na
verdade acabam se desgastando, de forma que tal desgaste

o é necessariamente incorporado ao custo do produto,
a fazendo com que o IPI pago na aquisição seja repassado à
Ie
etapa posterior.

rr Desta forma, é equivocado o entendimento do RIPI ao

�: vedar o crédito sobre bens de produção que componham o

ativo permanente, já que mesmo em se tratando de

máquinas. instrumentos, aparelhos e equipamentos
industriais, em razão do desgaste provocado pelo emprego

�,
no pr·ocesso industrial, não poderia o industrial ser
considerado consumidor final de tais produtos, já que os

s,

o
mesmos são repassados financeiramente para a etapa

,. �osterior, e, o não reconhecimento do direito de crédito,
; acarreta a inconstitucional tributação cumulativa.
o,

10
Desta forma, cabe às empresas buscarem

pronunciamento judicial sobre este o direito de

crédito, já que é mais uma garantia constitucional que
o pode estar sendo violada.

' /.:

'ô

o

João Carlos Cassuli Jr. - Advogado

Cláudio Cunha destaca que os estudantes tem sido bastante procurados pelas pequenas empresas

Empresa Júnior desenvolve
projetos empequenasempresas
Estudantes
são cada vez

aula o estudante da 10 fase
de Administração e presiden
tEl da Empresa Júnior, C1�u
d io Cunha. comenta gue os

alunos são-contratados parél
desenvolver projetos em

empreséls e aca bam sendo
efetivados, "Nós elaboramos

projetos na área de markefing .

i ns t i t uc io n a l , ISO 9000,
ergonomia, recursos huma

nos, finanças. além de méto
dos e processos", informa.

Fu n d a d a setembro d e

1999, a empresi1 ficou inati
vada cllguns meses e, agora,
está crescendo gréldélti
varnente. "Estamos firmando

parcerias com a Apevi (Asso
ciação de Pequenas Empresas
do Vale do ltapocu) e com a

CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas)", diz o presidente,
destacando as vantagens parél
os donos de micro empresas.
"O trabalho dos estagiários
são d a Cl II a I i d CI d e d e 11 m

.

mais

procurados no

mercado de
trabalho

'Jaraguá do Sul - Cada
vez ruais procurados no mer

cado de trab a lh o. os esta

giários OCUpi1111 funções tem

porárias dentro de empresas.
traba lhand o como profis
sionais.A Empresalunior do
Centro Un ivc r-s i t a r io do

Município fun c i o n a COmo

Iabo ratór io pena os a ca

dêmicos do curso de Admi

nistração colocarem em prá
tica os conhecimentos teóri
cos adquiridos em sa l a d e

oi lUI jAil:![u,n_';E'::: Eitel"O,1 {�:R-lEite1fT . tI.lI;li, j,U\Y.� -:3, :3'-" {Ijl;: 1 :3

f',' I' II
�

pro issiona I as vezes me lar,

com preço bem inferior, além
de ser subvencionado pai" um
professor, gue nada mais é

gue um profissional da área",
conta. Ele comunica que é

cobrado R$ 12,00, por hera.
pelo trabalho dos estudantes.

O professor orientador da
Empresa Júnior, Einstein
Randal Gomes, diz que a em

presa representa o futuro, as
pequenas empresas gue
atendem hoje, serão as gran
des de amanhã e, os estu

dantes, serão os grandes pro
fissionais da área de adminis

tração. "A empresa tem im

portância social, é um centro'

de formação de idéias e tra

balha altamente com criativi

dade", enfatiza Gomes.

. <.,� '.
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ind i vid ua lização se fortalece
ainda mais ..

Aí estão alguns dos inúmeros

paradoxos da Era Moderna às
vistas do ad m in istra d or, são

paradoxos, são aproximações,
'são convites à reflexão. Não são e

não poderiam ser absolutos.
Ciência é Superação
Sabemos que tudo que existe

já está por definição superado,
incluindo esta própria definição,
assim da mesma maneira como

não há nada de novo abaixo o

Sol, coisas novas aparecem a todo
.

instante. Recriações das velhas
coisas ou superações trans

cendentes na incrível jornada da

evolução, o que importa é que
este é o maior de todos os

milagres, o maior de todos os

mistérios: O milagre e mistério da
VIDA.

Da 'capacidade humanal
divina de encontrar pa� em meio
ao desespero, prosperidade com

recursos escassos, possibilidades
em meio a dificuldades, esta é a

Arte suprema de um equilíbrio,
que mesmo sendo humano (pois
deriva da ação dos homens)
revela caráter divino.

Ciência é evolução
Respeite o trabalho d os

"gurus" mas não se esqueça que
toda e qualquer jornada é antes

de tudo uma jornada interior:
Conhece-te a ti mesmo! Suas

possibilidades, dificuldades,
medos, forças e fraquezas e lança
te a maravilhosa jornada da auto

realização do seu Eu Integral!
Onde estiver o seu tesouro

estará o seu coração!
Façamos do amor e da

sabedoria as asas que nos elevem
acima da complexa ilusão do
cotidiano nos descortinando um

horizonte amplo e infindável
onde o humano e o divino se

tocam tal qua] na bel íssirna e

sábia obra de Michel Angelo.
O amor e a busca da verdade

nos tornaram felizes e prósperos,
alegres e realizados evidenciado
a sabedoria com que o Mestre
exortou:

Conhecerás a verdade, ea
verdade vos fará livres!

Exercitemos a liberdade
med ian te a verdade e não serernos

prisioneiros da ilusão egóica que
nos distancia do nosso objetive
de auto-realização.

Bem-vindo ao desconcertan"
e' fascinante mundo moderno,
Bem-vindo à Era da Inteligência!

Os Paradoxos da Administração na Era da Inteligência
* Carlos Eduardo Hilsdorf

Para que haja um encontro é

preciso que estejamos sim ul

tanearnente em um deterrninado

ponto do espaço; pensando em

termos da Física elementar esta é .

uma verdade incontestável, pelo
menos esta é a ilusão que
sofremos quando aplicamos a

nossa infante raz.ã o sobre as

profundas questões do ser, do

existir; do movimento, enfim, da
vida.

Ainda que analisemos de
forma primária o mundo que nos

cerca, como, por exemplo, a

afirmação acima, temos que nos

perguntar o 'que ela realmente
nos diz e o que nos deixa de dizer,
como por exemplo: qual a causa

do encontro?
Saber as condições neces

sárias para que ocorra um en

contro nãoé o mesmo que saber

porque-de fato ele acontece!
Nosso encontro neste texto

tem uma causa a priori à for
matação do texto e sua sub

seqüente reprodução e leitura;
esta ca usa a priori é o nosso

interesse comum pelo tema e a

curiosidade legitimamente
humana de descobrir o que está

�)or trás deste título, deste
assunto; entre muitas outras

causas do universo causal, que o

tempo não nos permite discutir

agora.
Podemos abordar o mundo ao

nosso redor de inúmeras ma

nei ras, e o que é digno de pro
funda reflexão: em diferentes
níveis de .consciência, profun-
d idade, etc.

.

Somos sempre de alguma
forma condicionados pelos
limites que impomos a nós
mesmos (endógenos) e pelos,
exógenos que ainda não conse

guimos superar.
Assim vejamos, a Ad m i

nist ração é uma ciência, uma
ciência humana, não uma ciência
exata. Por' mais que a a dm i

nistração se muna 'de um arsenal
"dito exato" os resultados ob
tidos jamais' serão assim tão

'exatos, pois ao lado de todas as

variáveis mensuráveis e quan
tificáveis, existe uma variável
com vontade própria: as pessoas
que compõem o processo e põem
em prá tica aestratégia desen
volvida.

Esta característica humana
desta particular ciência (a

Administração) lhe conferem

particularidades que devem ser

ontologicamente observadas
com juízo crítico e reflexivo,

Não é a-toa que nos depa
ramos todos os dias com um

clrseJlal de livros novos (po
vOildos de idéias velhas) repletos
de tautologias e silogismos que

de científico só possuem uma

insustentável aparência:
.

Comecemos por Cjuestionar
um pouco as ciências exatas para
que possamos nos aprofundar na
inexatidão' das ciências hu
manas. Vejamos o que Albert
Einstein disse sobre a matemática

(a mais exata das exatas ciências):
"Até onde as leis da matemática,
se refiram à realidade, elas estão

longe de constituir algo certo; e,
na med ida em que constituem

algo certo, não se referem à

realidade."
Em um outro' momento

completou com a máxima uni

versalrnente repetida: "A ima

ginação é mais importante que o

conhecimento."
Einstein dernonstrava clara

mente a necessidade de uma

abordagem transcendente sobre
a lógica formal para que
pudéssemos, por assim dizer,
rasgar o véu do mistério e ver

dadeiramente adentrar à ciência.
�este ponto pode nos parecer

confuso o papel da ciência que
sempre nos pareceu ser o de dar

resposta a todas as coisas, não é?
Lembremo-nos do parentesco

entre ciência, filosofia e religião.
Todas à sua maneira e com as

ferramentas que dispõe se propõe
à busca da verdade; assim

nenhuma das três possui a

resposta a todas as coisas, mas
trabalha no sentido de

aproximar-se desta resposta.
Ou seja, toda a ciência' é

sempre uma aproximação. O
verdadeiro cientista não diz: Eu
Sei! Diz: até onde Eu sei ...

O á�omo, que já foi indivisível,
passou a ser i nd iv isfve l em

pa rtículas indivisíveis que hoje
são divisíveis em centenas.de
outras paralelamente aos

conceitos quânticos e à des
coberta da antimatéria, con

trariando assim todas as certezas

que possuíamos sobre o universo
físico (imaginemos sobre o

universo como um todo!).
A incerteza é parado

xalmente a base verdadeira da

ciência!
Um cientista verdadeiro deve

ser humilde por profissão, ou
ficará, aprisionado nas correntes

da suas próprias idéias, amar
rado por um ego incontido, na
ilusão de um saber que não

constitui sabedoria, somente
conhecimento.

Esta é a função de um cientista

administrador:
Não devemos nos tornar

meros repetidores de- idéias

prontas deste ou' daquele
"guru",

Centenas de idéias escritas em

um contexto' diferente do nosso,

para empresas e realidades

diferentes, são aplicadas em

nossas empresas pelo "mo
dismo" de um dcte rm inad o

"gu ru ".
Lembra da reengenharia'
Vamos à reengenhilriCl (a

ma ioria foi), pouco tempo de-pois;
Vamos a resiliência (a

reengenharia causou m a is

problemas do que solucionou).
Onde está a ciência" Sem

critério, sem a ná I isc. sem reflexào.
somente por que alguém disse'

Administração é uma

ciência!
E assim deve ser encarada e

tratada, cada adrninistrador é um
cientista, deve sim aproveitar o

fruto do trabalho intelectual de
seus colegas, em todo o mundo

{afinalalguns "guris" trouxeram

grandes contribuições para nossa

ciência), mas deve lembrar-se das

particularidades históricas,
sociais, antropológicas, psico
lógicas, e etc da sociedade em que
vive e da empresa à qual se dedica.

Uma das grandes contri

buições da Física moderna foi a

constatação de que nossa idéia de
referencial ainda engatinhava:
não existe observador ou re

ferencialneutro no universo, toda

experiência observada sofre a

influência do observador!
Aí estamos frente a frente

com o grande desafio, o desafio
da busca da verdade, o desafio
da ciência, o "ser" cientista!

A evolução da sociedade (a
mesma que nos ensinou a amar

a lógica, a coerê nci a, a

permanência) nos 'convida hoje,
a amar a turbulência e a

incerteza.
Estamos sendo convidados

Não à Era da Informação ou do

Conhecimento, como diz o senso

comum, m a s sim '� Era d a

Inteligência, onde nossas a uto

p rofeci as são muito ma is

deterrninantes do nosso futuro do,
que o foram a genética e a

influência do meio, na dualidade
das discussões comportarnentais.

Segundo a Teoria Quântica o

um universo par-
Participe você

universo é

ticipante!
também!

Seja um l i vre pensador,
desenvolva sua espiritualidade ao

lad o da sua razão, dê asas à

imaginação, a Era do "Você é pago
para trabalhar e não para pensar'
" acabou, comunique isso a seus

colegas, especia lrnente ao seu

chefe'
A abordagem holística que foi

um dia desejada e apontada como

favorável é hoje i ncon tes te cl

nessa maior a l i a d a na sobre
vivência, emocional. intelectunl.
humana e profissional em um

mundo de inconsistênc io s.
incerteza e ilnsiedade,

Listemos agoril ,liguns dos
inúmeros parillloxos dil

Administração que estamos

sendo convidados a rever e

compreender em maior pro
fund idade:

O Paradoxo do Visionário

Quanto ruais a sua visão se

aproxima de uma provável
verdade, ruais você está des
crevendo o presente, da mesma

maneira, quanto ruais certeza

você tem sobre os resultados
futuros, mais próximo você está
de estar engancldo,

O Paradoxo do Valor
O preço dos prod utos se torna

i n se p a ra ve l da percepção de
valor do consumidor. ao invés de
valores intrínsecos ,passamos a

trabalhar somente com valores
relativos.

Os conteúdos físicos cedem
aos conteúdos perceptuais e

i n tangíveis.
O Paradoxo do Tempo
Para ter sucesso no curto

prilzo você precisa pensar em

longo prazo.
Quanto maior for a sua visão

e mais longo for o intervalo de

tempo sobre o qual você' prediz
resultados, maior será o risco de

que você seja incapaz de tomar

as decisões e ações no cu rto prazo
que ativem as realizações de

longo prazo,
A tensão entre o curto prazo e

o longo prazo nunca foram tão

tormentosas.

O Paradoxo da Liderança
Para liderar desde a frente é

preciso estar dentro da história.
Num mundo inerentemente

inconsistente, consistência não é

Ei virtude que um d ia foi em

nossos líderes.
O Paradoxo da Competição
Seu maior competidor é a sua

visào de futuro, Cl competição
vem d e todas as pa rtes e de
nenhuma ,10 mesmo ternpo.

O Paradoxo do Ócio
·ßrincar é um trabalho duro,

Trabalhar e brincar estão se

fundindo em algo inseparável e

ind isti ngu ívél.
O Paradoxo do Tamanho

Quanto maior você é, menor
você precisa ser'

O Paradoxo da Ação
Vocêprecisa se preparar para

ir �)ClI'a onde você não esperava
ir; nada sc realiza exatamente
como você espera.

Você precisa agir intui-

ti vamente e ao mesmo ternpo
estar igualmente preparado par<l
tomar decisões contra intuitivas"

•

O Paradoxo da Realidade
,Todas as pessoas do planeta

Terra hoje possuem o potencial
de acesso à conectividade com

qualquer outra pessocl do mundo.
Cada um de nós habita um

mundo de nós mesmos e é um

segmento de milrketing de

absolutamente Ulll indivíduo.
A medida que nossos links se

tornêlm mais fortes nossa

* Administrador, econc:

mista, pós-graduadO el11

Marketing pela FundaçãO
Getúlio Vargas, artista e

palestrante tnternaclonal
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370-7711

PANIFICADORA
E CONFEITARIA

PERIPAN
Pães - Bolos - Doces
e Salgados, em geral

A

FLARO
Toda linha em cama - mesa - banho

CONFECÇÃO EM GERAL

FONE 370-8307 '

Rua Walter Marquardl, 623 - Sala 13-
Centro Comercial Vasel"

BALCÃO DE NEGÓCIOS
Fone

(Oxx47)
370-8649

370-7919

SAPATARIA
CANHOllNHO

RUA REINOLll(} I{AU. 69 -

SALA 2 - CENTRO -

.JARA<;tJÁ DO SUL - sc

DJ
INSTALADORA

ELÉTRICA
OSVALDO LTDA

CRIAÇÃO

Serviços Residenetats. Industriais e Prediais
Portões Eletrônicos e Decorações Natalina

RIJ(I WalrerMaIq.JélI"JI. B60. Barra 00 RIO Molha· Jarafl,ládo Sul· SC

(0**47) 370-7861
,

Rua Walter Marquardt, 1140 -

Jaraguá do Sul - SC,

c/� ESTÉTl<iA CAPILAR
'1>."

S.O.s. CIDADÃO

Procópio Gomes de Oliveira, 330 - Fone: 370-0001 - Jaraguá do Sul
370-7919/370-8654

Venha Prevenir, Solucionar e
Recuperar seu Cabelo

\
Completo Salão de Beleza

Joinville (0"47) 455-1286
Timbó (0**47) 382-2365

Jaraguá do Sul (0**47) 370-8585

I!REYIOiNCIA
Aposentadoria - Pensão
Recurso - Revisão - CND

Contagem de Tempo de Serviço

ímUMóvriS ar Gl'lIm:tao E
Padrão e Sob Medida - Artesanato

Cerâmica e Tapeçaria
'

3n-7390 275-3576 9104-1200

Rua Reinoldo Rau, nO 60 - Centro
Edifício Market Place - sala 1'0

Brasélic> éorn. ,e Ind. De Máquinas Ltdá.

"CProduto�;çom.qu�íidã;de
e.:iturabilidàdetpa e

pulverizar.� e0;tr�nsporta
Fone:

\

Rod. SC-413 - Km 14 - Bloco C - Fundos - Area Industrial - Massaranduba

ZoomCreatM:

VENDE-SE
���t::r 370-7919

\

A sua empresa pode utilizar o espaço acima para anunciar a compra e venda de maquinas,
equipamentos, serviços ou quaisquer outrosbens usades ou novos. É o belcäo regional de negócios para
pessoa jurídica do CP economia. Ligwe para os nossos vendedores e saiba como anunciar no CP economia .

. CP 'economia, mais oportunidades e melhores negócios em menos ternpo.
CORREIO DO POVO
Puh�dack1919

.
'
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Quebra de safra faz preços disparar na bananicultura
Produtores

,...

preveem
grande falta

do

produto
no final
do ano

Proprietário de bananal
com 12 mil Pés, o pro
dutor Lauro Norberto
Möglich diz que o produ
to que está sendo comer
cializado agora é o da

parte das lavouras que
sofreram menos com o

frio e a seca

Desequilíbrio na oferta pode
.
prejudicar espaço no mercado

Para o produtor e comerciante Filipe Voigt, de
Schroeder, se houver disparada d€ preços agora, será

prejudicial aos produtores de Santa Catarina, que correm
o risco de perder espaço nos mercados interno e externo.

"No caso das exportações, dificilmente os atuais com

pradores da Argentina e do Uruguai deixarão de buscar
outras praças de abastecimento, se os preços ficarem
muito elevados", explicou.

Voigt considera que seria mais interessante para o

produtor recebermenos nestemomento, rnas ter produto
disponível para venda, do que ver o preço da banana

supervalorizado mas não ter oferta suficiente para
manter o espaço conquistado no mercado.

Já o presidente da Ascaban (Associação €atarinense
de Bananicultores), Lauro Fröhlich, também teme pelos.
reflexos da falta de produto sobre as exportações, que
antes das geadas haviam alcançado o maior volume de

negócios do ano. Fröhlich destacou também a difícil

situação dos pequenos produtores, que estão desca

pitalizados e já não conseguem garantir o próprio
sustento nessa ati�dade agrícola. (MR)

Guaramirim/Schroeder
- Os preços da banana
devem disparar no merca

do até o final deste ano e

início do próximo, poden
do chegar a R$ 8,00 e até

R$ 10,00 a caixa de 20

quilos do produto. A previ
são é feita por produtores,
com base na escassez

decorrente da quebra de
safra registrada durante o

ano, causada por proble
mas climáticos. As perdas
verificadas na bana

nicultura, primeiro por
causa da estiagem e depois
causada pela geada, já
estão fazendo os preços
reagir, com o produto
sendo cotado hoje entre R$
5,00 e R$ 6,00, mas a

tendência é subir ainda

mais, a partir dos meses de
dezembro e janeiro.

O produtor Lauro Nor
berto Möglich, com 10

anos de atividade no setor

e proprietário de bananal

com 12mil pés, na localida
de de Guamiranga, não
tem dúvida de que a falta

do produto terá pela frente
uma fase bastante aguda
pela falta de oferta de ba
nana no mercado. Se

gundo ele, o produto qu
está sendo comercializado

agora é o da parte das
lavouras que sofreram me

nos com o frio e a seca.

- Eu imaginava que a

esta altura da situação, o

preço já estaria em R$ 10,00
a caixa, posto na roça, mas,
vai subir mais com certeza

-, analisa. Na semana

passada, Möglich comercià
lizou 480 caixas recebendo

R$ 6,00 por caixa.
Conforme Möglich, no

momento existe bastante

produto de qualidade infe
rior entrando no mercado,
com os produtores se

desf�zendo justamente da
sobra que ficou da quebra
de safra. Essa banana de

qualidade inferior está
fIsendo colocada a R$ 4,00 tz

I
t�

I
e R$ 5,00 a caixa, mas com

inclusão da mão-de-obra
de preparação e entrega do

produto. (MILTON RAASCH)

Cargas aéreas
nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363 I 275-0651

.

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br
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Enlace de Soneide e Adriano

Inspirados na frase "O amor será sempre a

primeira palavra no poema de Deus", caminham

para o altar os jovens Soneidee Adriano, filhos
de Liberto e Lúcia Pommerening, e João e Ana

Hostin, no sábado (21), às 19 horas, na Igreja
Evangélica Luterana, da Ilha da Figueira, para
serem abençoados. Após a cerimônia, os
convidados serão recebidos tia Sociedade

Esportiva e Recreativa Vieirense.
r

O CP envia votos de muitas felicidades e longos
,

'

anos de viela conjugal.

tá
Nesta sexta-feira (21), a elegante Ketlin Juliana,
filha de Hilbert e Anita Lipinski Karsten, cornple

JO ta 7 anos de existência. Daqui do CP partemmui

m tos votos de felicidades.

Bodas de Prata de Ilza e Egon Richter
Neste sábado (2]), o distinto casal I1za e Egon Richter com
pleta 25 anos de casados, comparecendo às 20 horas perante
o altar da Igreja Evangélica Luterana, Centro, para serem aben

çoados.
Após a cerimônia religiosa, os convidados serão recep
cionados na Associação.Atlética Banco do Brasil.
O CORREIO DO POVO sente-se honrado em cumprimentar o
distinto casal.pelo alcance das Bodas de Ouro.

ra

lo

) �rculo
Italiano

ENCONTRO MENSAL
Convidamos a todos para aproveitar os últimos encontros do ano.

Aquele encontro tradicional, com boa comida, umgostoso vinho e especialmente muita alegria e um

bom papo com os amigos. Sempre na Vila' Nova, no Salão da Igreja Nossa Senhora Rainha da .Paz, a
partir das 19:30 horas. Então, agende: DIA 27 DE OUTUBRO e DIA 24 DE NOVEMBRO
E não esqueça, depois somente em 2001!

CURSO DE CULINÁRIA
Encerrado com muito sucesso o primeiro Curso de Culinária promovido pelo Círculo Italiano, organi
zado pelo Eider Stringari e Tania Tarquini e, ministrado pela Tania Tarquini.
Agradecemos aos dois, mas nosso melho "Grazie" é para os alunos, aliás alguns podendo ser consi
derados professores. Parabéns a todos e, certamente com o apoio recebido neste primeiro, outros

virão no próximo ano.

CURSO DE ITALIANO
Estamos nos estruturando sempre rnaís.: para a partir do próximo ano oferecermos melhores condi
ções aos atuais e futuros alunos.
'Pretendemos estar com a sala de aula pronta e os professores dispondo de mais materiais para o

ensino.
Informe-se a respeito na Sede
do Círculo, na Rua José
Marangoni ou pelo telefone 370-
8636 das 15:00 às 20:00 horas.

.AUTOMÓVEISDevanir Danna
Presidente do Círculo Italiano

de Jaraguá do Sul

Novos e usados - Fona 371�8287
Rua Antônio Cartus Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARY CLUB'
DEGUARAMIRIM

-

ELEIÇOES 2�OOO
Com, o resultado das eleições a população demonstrou

insatisfação com osmétodos arraigados da atual administração.
Despertada pelo espírito de cidadania, cobra medidas

saneadoras, revolta-se contra a impunidade e torna-se vigi
lante.

Neste contexto, não há mais lugar para aventuras na frente
da administração pública. Basta de governantes tradicionais,
centralizadores do poder, monarcas. O povo quer gerentes,
quer gerenciamento exercitando o poder com regras definidas,
tendo compromissos claros com planejamento e resultados.
Não há como fugir desse novo contexto de gestão político
administrativa.

Aadministração privada, desde a chamada "Revolução In
dustrial" passou por substanciais mudanças. No serviço
público não será diferente. Métodos retrógados não podem
continuar.

Doravante, os candidatos ao cargo público, deverão se

adequar aoOffeie. Não haverá lugar, na contramão, para ofício
adaptado aos humores do gestor. Daí o gestormoderno deverá
se preparar para conquistar seu espaço na nova era que se

instala, no terceiro milênio em tomo das práticas 'de governo.

ALei de Responsabilidade Fiscal, veio para ser cumprida
em todo o território nacional. Não há agora, que se estabelecer

diferenças. A Lei de Responsabilidade Fiscal vai mudar a
história da administração pública. Todos os governantes
passarão a obedecer as normas e limites para administrar as

finanças, prestando contas sobre quanto e como gastam os

recursos da sociedade.

E bom saber que a Lei de Responsabilidade Fiscal entrou
em vigor apartir de sua publicação (rnaio/2(x)()). Logo, o atuais
administradores públicos já estão sujeitos as novas regras, bem
como às sanções penais e administrativas nela previstas.

Não é demasiado advertir que as conclusões de uma

Comissão Inquérito possam levar a uma seqüência de

responsabilidades e punições, que vão atingindo os quadros
técnicos e principalmente o GESTOR, o Chefe. do Poder
Executivo sobre o qual pode cair crime de responsabilidade,
crime contra a administração pública e improbidade
administrativa com todos os seus desdobramentos.

OsnildoBartel
Membro do PFL de Guaramirim SC

.111Tabelionato
'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do. Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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MudandoArmasNacionais
Segundo o Jornal do Sena

do, na edição 1.168, de 27-9-
00, o senador Jefferson Péres
'CPDT-AM) apresentou proje-

de guaraná é "um produto de

reconhecida importânciamedi
cinal, energética e, acima de

tudo, simbólica, por dar subs-
to de lei com o objetivo de . trato a urna bebida tipicamente
substituir o ramo de fumo na

representação das Armas Na

cionais, por um ramo de guara
ná, sob a alegação que o ramo

brasileira, origináriade uma re
gião naturalmente rica, mas

empobrecida pela ausência de
políticasde desenvolvimento".

As leituras de Manoel de Souza

Eram cinco emeia da manhã de 15 de novembro quando
BenjamimConstant chegou ao quartel do 2°Regimento de At
tilharia. Pulou do carro, em que o acompanhava o 2° tenente
LauroMüller, e, recebido pela oficialidade, declarou, feliz:

- Estou entre osmcus amigos! Chegou omomento de ver

quem sabemorrer pela Pátria!

Emomentos depois, comentusiasmo, enquanto vestia a sua
farda de tenente-coronel:

- Ainda há dignidade na classe militar! ...
"

Ernesto Sena r:- "Deodoro", pág. 72

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Crande R$ 10,90
Cigante - R$ 13,90
Calzone R$ 13,90·

Prazer em
./otender bem.
::J;'

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

DESPACHANTE
FREITAG

Rua Athanásio Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47)
E-mail: -frei�agd@netuno.com.br - Guaramirim - SC

370-7919
370-8679

'Garibaldi-JGS -:

Distrito de Veszprém (39)

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXV

]

d

Nestafoto, de 9-12-1932, os húngaros e seus descendentes fie
vam firmes com o professar João Ianuârio Ayroso, protesta
contra os que queriam afastá-lo da Escola em Garibaldi, tra
mitido a sua ira, escrevendo na própria palavras de desagravo

formidade com as suas tarifas,
aprovadas pelo governo do Esta
do. Art. 4° - No contrato a lavrar
com o Poder Executivo, regulará
este as condições relativas aos

estudos da linha, prazos, fiscali
zações, pagamentos de juros, etc".

Estabelecia-se uma questão de
limites entre Joinville e Paraty, en
volvendo Jaraguá, que alcançava
o Legislative e o Judiciário, para
saber quem era quem mandava e

de que forma mandava. Para re

solver de vez a pendenga, o go
vernador Hercílio Luz enviava

projeto de lei ao Congresso de

Representantes, resultando na Lei'
n° 235, de 6-10-1896, fazendo sa

ber a todos os habitantes deste Es
tado que o Congresso Represen
tativo dec�etou e o governador
sancionava a seguinte lei: �'ARTI

GO ÚNICO - Ficam restabele
cidos os primitivos limites doMu
nicípio do Paraty, e revogada a Lei
n° 998, de 17-10-1883, e mais

disposições em contrário".
O Distrito de Jaraguá estava

desprovido de autoridade polici
aI, e o vice-governador eng" civil
Polydoro Olavo de S. Thiago, no
exercício do cargo de governa
dor, em despacho de 30-11-1896,
dirigia-se ao dr. prefeito de Polí�
da: "Da vossa informação de 23
do corrente (nov./1896), deduziu
se que, efeti vamente, o Distrito de
Jaraguá está desprovido de auto
ridades policiais, convindo que

proponhais pessoal para esses car
gos, si julgardes que devem ser

substituídos os cidadãos que an-

teriormente haviam sido nom

adas, mas que por circunstâ
cias especiais, (o caso aci

mencionado) foram arredad ai
dos respectivos casos". p

Guida von Seckendorf vei '

ao Brasil, em 1852, naturalizai
do-se. Nobre, fez campanh
da Áustria, Dinamarca e outro

falecia em Blumenau, que pre.

. tau grandes serviços ,à regi"
catarinense, fez a Campanha
Paraguai, onde também estiv
ra Jourdan, alcançando as ho

ras de tenente e prestou ser

ços no período da revolta d

federalistas, obtendo as honr

de capitão, trabalhou como e

pregado na antiga Comissãoj
Terras e era auxiliar de escril
no tempo dos drs. Hercílio Lu

e Paula Ramos e recenseador,
Com relação à Estrada o

Ferro Saguassu a Jaraguá, co
parecia ao Jornal REPÚBLlC

i

dizendo: "Temos a satisfaçãoj
noticiar a organização, em pa

'

ris, da Companhia Estrada o

Ferro Saguassu a Jaraguá.. P
demos adiantar que já conclui
,ram os respectivos estudos o

engenheiros encarregados des

sa comissão que muito brev

serão eles sujeitos à apreciaçã�
afim de serem iniciados os t

balhos. de construção. Era p
sidente da referida Companhi
o sr. A. Lacarette, e procura
dor-geral neste Estado o sr.

,

Pechade'' . (Fritz von JaraguB

REMINlpCÊNCIAS

Emílio Carlos Jourdan enten
dia que não podia-se ausentar do
Estado catarinense, defendendo I

Seus interesses, que eram cons

tantemente contestadas pela
Companhia Hanseática de Colo
nização, pondo obstáculos ao que
se requerera do Estado de San
ta Catarina.

Como coronel honorário de
Exército Brasileiro, ele expunha
a sua situação de colonizador, e
o ministro da Guerra permitia ao

requerente que permanecesse
em Santa Catarina, com o en

cargo de escrever a história das

Campanhas do Uruguai, Mato
Grosso e Paraguai, continuando
no exercício da comissão.

O governador eng" Hercílio
Luz sancionava a Lei n° 240, de
.13-10-1896, que se compunha
de 4 artigos: "Art. 1°- É conce

dido a José Couran ou à Com

panhia que organizar, o privilé
gio de uma estrada de ferro de
bitola estreita que, partindo do

ponto mais conveniente da La-
.

goa do Saguassu e passando por
Joinville, vá terminar em

Jaraguá. Parágrafo Único - Logo
que o desenvolvimento das ren
'das dessa estrada permitir, fica
o concessionário ou quem suas

vezes fizer, prolongando-a até o

Porto de São Francisco. Art. 2°
- O Estado garante ao concessi
onário: ]0 - direito de preferên
cia na construção do prolonga
mento dessa estrada até os mu

nicípios de São Bento e

Blumenau; 2° -

... ; 3° - o privilé
gio de zona sobre vinte quilôme
tros de cada lado da linha e O

direito de desapropriação, de
acordo com as leis em vigor; 4°·
- a cessão gratuita de terrenos

devolutos necessários para o leito
da estrada e para instalações de

dependências, bem como das
madeiras e outros materiais exis
tentes nos terrenos do Estado

que a estrada atravessar, de que
a mesma precisar para seu ser

viço; 5° - a faculdade de assen

tar a via férrea sobre os cami
nhos e estradas existentes,
contanto que, em tempo algum,
prejudique o livre trânsito co

mum. Art. 3° - Aos cofres esta

duais pertencerão 3% da totali
dade da renda bruta dessa fer
rovia que for arrecadado de con-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bolsas de estudo do artigo 170 Terceira jornada de educação
o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul divulgou esta

semana a relação dos aca

dêmicos beneficiados com

, bolsa de estudo do artigo 170.

relação dos alunos.con-

emplados encontra-se afixada
os murais distribuídos nos

locas do CentroUniversitário.
° total .foram beneficiados

233 acadêmicos:
A distribuição das bolsas foi

a seguinte: 46 alunos de

Arquitetura e Urbanismo, 23
de Administração, 8 de

Administração em Comércio

Exterior, ·20 de Administração
emMarketing, 39 de Ciências

Contábeis, 12 deDireito, 26 de
Letras - Licenciatura, 5 de
Letras - Secretariado Exe

cutivo, 48 de Pedagogia e 6
alunos de Tecnologia em
Mecânica.

Centro Universitário participa
da 23aReunião Anual daAnped

Treze professores do Cen
ro de Educação e Letras do
entro Universitário parti
iparam da 23a Reunião Anual

� da Associação Nacional de
ós Graduação e Pesquisa em

Educação (Anpedj.realizada
jIlO final de setembro na cidade

n
de Caxambu,Minas Gerais. O

� encontro reuniu a "nata" da

educação para discussões e

Öl apresentações de resultados de
pesquisas sobre educação

realizadas por todo o país.
Os 13 professores tiveram

oportunidade de participar de
palestras, minicursos, debates,
mesas-redondas em suas áreas
de interesse.

Para o grupo, além da atua

lização, ° evento serviu de base

para o seminário interno de

socialização que se pretende
desenvolver, em breve, no

CentroUniversitáriode Jaraguá
do Sul.

Com o objetivo de dis

cutir e analisar enfoques e

perspectivas emergentes

para a formação inicial e

continuada do professor
pesquisador e 'buscando

socializar experiências de

inovação educativa realiza

das nos municípios conve

,niados ao Projeto Pro

fessor Competente, o Cole

giado de Pedagogia e o

Diretório Acadêmico de

Pedagogia do Centro Uni

versitário de Jaraguá do Sul
promovem, com o apoio da

Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias, a

3a Jornada de Educação.
Ela acontecerá entre os

dias 24 e 26 de outubro, a

partir das 19 horas, no

auditório do Sindicato do

Vestuário de Jaraguá do Sul.

I SEMANA DE ESTUDOS JURÍDICOS
_,

DO CENTROUNIVERSITARIODE
_,

JARAGUA DO SUL
.

Local: Auditório do Dra. Valesca Raizer 19.1Q.00 quinta-feira
Centro Universitário de Borges Moschen - FDV

Jaraguá do Sul (Faculdade de Direito de 19h30min
Data:16 a 19 de outubro Vitória) Dr. José Isaac Pilati -

,U
de 2000 "O Estabelecimento IUFSCIUNIVALI

Carga Horária: 20 h/a de Empresas no "Mediação e

Investimento: Mercosul" Arbitragem"
Acadêmicos R$ 15,00

, Profissionais R$ 30,00 21h30min - Debates 20h30min

Informações: (47) 371 Dra. Patrícia Luíza Kegel
0983 ramal 302 18. 10.00 quarta-feira -FURB

, 17.10. terça-feira 19h30min "Soberania e

Dr. Paulo Márcio Cruz - Supranacionalidade nos
19h30min UNIVALI Blocos
Dr. Luiz Otávio Pimentel "Constituição ê Econômicos Regionais
-UFSC ideologia" da União Européia e

"DireitoMundial de Lançamento do Livro Mercosul"
Patentes" "Política, Poder, '\

Ideologia e Estado 21h30min - Debates

20h3.0min Contemporâneo"
•

f'
I

A programação é a seguinte:

Dia 24 de outubro

19h - Abertura - Coral do Centro Universitário de Jaraguá
doSul

19h15min - Palestra - "A pesquisa fecundando a prática
docente: abordagens emancipatórias" - Palestrante: Prof'D(I

Selma Garrido Pimenta - USP/SP - Mestre e Doutora em

Filosofia daEducação - PUC/SP

Dia 25 de outubro

19h - Abertura do IISeminário Intermunicipal deExperiências
Pedagógicas
19h15min - Palestra - "A Escola: um desafio local em um

mundo cada vezmais global" - Palestrante: Prof. MSc. João

Arnoldo Gascho - UNERJ - Mestre em Educação: Ensino

Superior - Cursando Doutorado em Ciências Pedagógicas/
Cuba

20h45min - Intervalo

21h - Sessão deComunicações: Município de Jaraguá do Sul

Dia 26 de outubro

19h - Sessão de Comunicações: Municípios de São Bento do
Sul, Pomerode e Corupá �
21h45min - Encerramento dos trabalhos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hospital de Corupá começa a
funcionar sob nova direção

Primeiro dia de
trabalho efetivo
da nova fase
transcorreu ontem

Corupá - o Hospital e

Maternidade São Francisco já está
funcionando sob a direção da

Fundação Beneficente Pró-Saúde.
O primeiro dia de trabalho efetivo
com a nova orientação adminis

trativa transcorreu ontem, após o

vencimento do aviso prévio'
concedido aos 20 funcionários da

casa, para que pudessem assumir
novo vínculo empregatício com a

fundação. A' transferência do

hospital para o controle da funda

ção, através de negociação feita
com a família do médico Silvio

Lennert, antiga proprietária, evitou
o fechamento do estabelecimento.

. De acordo com o pastor Otto
Porzel Filho, presidente da funda

ção, o principal desafio do hospi
tal nesta nova fase será aumentar
a receita. Algumas providências já
estão sendo adotadas, explicou o

pastor, como a adaptação da nova

situação jurídica do hospital, para
prestar serviços pelo SUS (Siste
ma Único de Saúde) e planos de

saúde, como a Unimed e o União
Saúde. O hospital também deverá

prestar serviço diferenciado para
particulares e manter em funcio

namento as campanhas para reco

lher contribuições financeiras de

empresários e da população em

geral, esta última com autorizações

Edson Junkes/CP

Alternativa: negociação evita o fechamento do hospital em Corupá

de contribuições em dinheiro, atra
vés das faturas de consumo de

energia da Celesc.
A fundação também já desig

nou três pessoas, que ficaram

responsáveis pelo funcionamento
do hospital em setores espe
cíficos, como a administradora de

empresas Renata Cordeiro, que
assumiu a área administrativa, o

médico JoberTeixeira Bastos, que
responde pela parte clínica,' e o'
advogado Herrmann Suesenbach,
que presta assessoria jurídica.
Nessa fase de transição, a nova

direção do hospital conta com

:ClJLTIVE
COGUMELOS

CURSO TEÓRICO E

'PRÁTICO NA PLANTAÇÃO
E SUPORTE TÉCNICO
Ajudämos a escolh§T o local
do pia tio e produ

j

tipo
'

benefício negociado com os

antigos proprietários, que é a

isenção do aluguel das instalações
durante três meses.

RECURSOS - A fundação
iniciou contatos com o governo
federal, com o objetivo de con

seguir os recursos necessários para
adquirir os equipamentos do hos

pital. Conforme o pastor Porzel,
nesses contatos a diretoria deverá

contar com o apoio da Prefeitura
de Corupá e de representantes
políticos da região, como o de

putado federal Vicente Caropreso.
(MILTON RAASCH)

MILTON RAA

O prefeito eleito Mário Sérgio Peixer (PFL) só pretende divulg a

nomes do futuro secretariado em Guaramirim em novembro, III I

alguns nomes já despontam como bastarite prováveis de

aproveitamento no primeiro escalão de governo. São eles, Jair (

Tomelin, ex-secretário de finanças no governo de Víctor Klein I

Luiz Carlos Pereira, que já presidiu a Associação Comercial c

Industrial e Agrícola de Guaramirim, para a nova pasta de I

Indústria e Comércio; vereador Valério Verbinem, na chefia de ai

Gabinete; o médico José Constâncio de Albuquerque, na área d I

Saúde (secretaria ou hospital); e o radialista Albino Flores, na
assessoria de Imprensa.

Outros nomes que poderão ser aproveitados são os de EsmeraI
Chiodini (Educação) e José Prefeito de Aguiar. É provável que
Peixer também convoque vereadores eleitos pela coligação P

PPB, dando espaço para a permanência no Legislativo, de outr G

que não conseguiram a reeleição, como é o caso de Verbinern a

(PFL) e Sandro Adriano Antonius (PPB). Isso permitira ainda

aproveitamento de suplentes como Osnildo Bartel Jr. (PFL).

Sem destino I

O prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB) não sabe o qu e

fará exatamente quando concluir o mandato na Prefeitura de !
Guaramirim. Ele não tomou posição pessoal ainda neste aspect ti
mas sabe-se que e1istem convites para atuação em órgãos do J
governo e até em empresas do setor privado. Resta saber se

Zimmermann desistiu do projeto de candidatar-se a deputado
estadualpelo PMDB na região .

Sem destino II
O ex-prefeito Víctor Kleine (PSDB) está difícil de ser localizad
Não faz muito empenho para atender aos telefonemas e recad
deixados pela imprensa. Diferentemente da época da campan
eleitoral, quando circulava intensamente nos círculos políticos

Guaramirim. Os repórteres querem saber se procedem os

comentários de que ele teria desistido da atividade política, e
função dos resultados das eleições.

As causas
�

Zimmermann diz já ter conhecimento de alguns dos fatores qu
determinaram a derrota do PMDB nas eleições municipais em

Guaramirim. E os atribui a atos dos adversários, os quais não q
revelar. O prefeito tem analisado com calma os últimos

acontecimentos. É oportuno ressaltar que, durante toda a

campanha eleitoral, Zimmermann manteve postura íntegra, nun
atacando o lado pessoal de nenhum adversário.

sucos
Uma

il1fil1iôaôe
õe móveis
sob meôià'a

BR-280 - Km 74 (Anexo ao Autódromo Jaraguá Motor Clube)
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Fotos: Edson Junkes/CP

alta de acostamento põe em
risco ciclistas 'e pedestres

Jaraguá do Sul - Onde

everia haver acostamento, há

ato, terra ou buracos. Com as

m uvas dos últimos dias, lama e

ças d'água forçam ciclistas e

àir destres a andar sobre a pista,
ne orrendo riscos. A situação revolta
11 oradores da Barra do Rio Cerro
: ue transitam pela SC-416. Por
de atar-se de rodovia estadual, eles I

I d -opodem reclamar à Prefeitura,
la responsabilidade é do DER

epartamento de Estradas de
ald odagem).

•

- Todo mundo me diz que a

sponsabilidade é do DER, a

efeitura não pode fazer nada.
m as todos os moradores aqui pa
a am IPTU, isso é zona urbana,

nde é aplicado então o nosso

inheiro? -, questiona o repre
ntante comercial Antonio Carlos

qu erini. Ele preocupa-se com a se
le

rança das crianças, que cruzam
ct trecho para ir à escola e diz que
10 uita gente já foi atropelada ali.
:e O operador demáquinas Adelir
lo a Silva confirma a situação.
egundo ele, as reivindicações são

antigas e a população planeja fazer
abaixo-assinado pedindo solução.
"Os caminhões quase passam em

cima da gente. Mas eu sou adulto,
sei me defender, e as crianças?".
O gerente regional do DER em

Joinville, engenheiro Luiz César

Keufner, diz que recebeu a recla

mação na tarde de ontem e enca

minhou topógrafo que vai levantar
as condições da via, hoje. "Vamos
estudar' o caso e encaminhar a

solução, se for viável. Isso é um

problema tipicamente urbano,
nesses casos, a solução mais fácil
é construir calçadas", diz,

A região dá acesso a escolas e

indústrias, daí a necessidade de

providenciar solução para diminuir
os riscos no trânsito. Keufner diz

que a construção de calçadas cabe
à Prefeitura, que é quem recolhe o

IPTU. "Se é uma área que tem

trânsito de pessoas, a única coisa

que o DER pode fazer é autorizar
a construção da calçada, ou co

locar barra de proteção metálica.
Mas dependemos da colaboração
das prefeituras", justifica. (LC)

Fim de festa: coordenação, rainhas e banda se despedem do p.úblico até a próxima edição

Schützenfest atraiu público.
menor que o do ano passado '1

Chuvas
diminuíram
movimento no
final de semana

as chuvas foram o motivo que
reduziu a freqüência do público
no último final de semana do

evento, mas diz que isso não

inviabilizou o sucesso da festa.
Se o público foi menor, a 12a

Schützenfest bateu recorde em

tradição. Foram disparados
83.529 tiros, 25% a mais em

\ relação ao ano passado, nas

competições oficiais entre so

ciedades e no decorrer dos dez
dias de festa, nas modalidades
carabina 22, seta e chumbinho.
No ano passado, a festa tinha

alcançado o recorde com 66.470
tiros. A secretária da CCO,
Henrietta Neves, diz que essa

marca se deve à ampliação e

divulgação dos estandes de tiro
na frente do parque de eventos.

"Até 1998, tínhamos só o estande
nos fundos e o turista não' ia até

lá, pensava que era coisa para
competidores".

O número de copos de chope
consumidos durante a 12a Schü
tzenfest será fechado no decorrer
da semana. Ontem, as cervejarias
recolheram os barris para con

tabilizar 0_ que foi vendido no

domingo, mas resta ainda apurar
. o quanto de bebida foi consumido
nos camarotes. Os números
finais da festa a coordenação só
vai ter na metade de novembro,
quando forem contabilizadas as

últimas despesas e receitas.

Tradicionalmente, o último
final de semana da Schützenfest
temmovimento'melhor que opri
meiro. Este ano, aconteceu '!O I

, ,I
contrário. "Até quinta-feira
estávamos em boa vantagem,
mas depois' começou a chover e
não atingimos a meta de pública,
mas ainda assim a festa alcançou
plenamente os seus objetivos",
assegura o presidente da CCO.
(LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul - A 12a
Schützenfest (Festa dos Ati

radores), aberta no dia 6 de

outubro, encerrou domingo com

público inferior ao do ano

passado, 97.715 pessoas re

gistradas nas catracas. Em 1999,
passaram pela portaria do Parque
Municipal de Eventos 100.737

pessoas. O presidente da CCO

(Comissão Central Organizadora)
e da ACSCTVI (Associação dos

Clubes e Sociedades de Caça e

Tiro dto Vale do Itapocu),
Edelberto Schwanz.acredita que

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8" - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

Exames com alta
confíabilidade em

aparelhos automatizados de
última geráção.

Dr. MarIo Sousa Jr.

ljac@netuno.com.br

�i•• -.

� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClíNICAS LTDA. Fone/Fax 371-0882

Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Dois veículos furtados
no final de semana

Jaraguá do Sul - Mais dois
veículos foram furtados no final
de semana em Jaraguá do Sui. O

primci ro foi roubado no sábado

passado, entre 19h30 e 20h30, na
Rua João Picolli, em frente o

Edil'ício Klitzke. A engenheira
química Claudia Gonçalves
Honnicke, 25 anos, estacionou o

•

veículo em frente ao Edifício e

quando retornou não encontrou

mais o Fiai Uno Eleuonic. cor

verde, ano 1994/95, placa AFA
I �52. de Curitiba/PRo No interior
elo Uno estavam uma fita de vídeo,
uma blusa. um cobertor e um

Jovem é encontrada morta

Jaraguá do Sul - A jovem.
Daniele Chiodini, 19 anos, foi
encontrada morta no seu quarto.
por Iam i li ares , às 16h30 de

domingo, numa lateral da BR-280,
próximo ao Rodeio Crioulo. A

.ioven; deixou uma carta para a

mãe, onde desculpa-se. Outra
carta foi deixada parª o e x

namorado, de quem estava se-

paraela.· (

travesseiro. que também foram
furtados.

O segundo veículo furtado foi
o Ti po 1.6 IE. cor preta, �Jl() 1995,
de placa LXS-67:l5, de Jaragua elo

Sul. O proprietário elo Tipo. o

montador Joel Grell Maciel. 21

anos, estacionou o veículo na Rui!

Adolfo Putcher, próximo ao Parque
ele Eventos Agropecuário, onde
parti pava da Schützenfest. Quando
foi pegar o carro para ir embora.

às 5 horas ela madrugada ele

domingo, não o encontrou mais.
� .

I

O montador tinha seguro elo
veículo. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Mal súbito
. .

matamotonsta

.laraguá do Sul - O mo

iorista Amanclio Kleiil. 70 anos.

morreu de parada cardiorrcspira
tóri a. às IOh30 de sábado.

enquanto dirigia. Klei n conduzia a

Ipanema placa LXG-35 I�. de

Juraguá do Sul. pela Rua Procópio
Gomes de Oliveira. quando
inesperadamente desmaiou,

.
chocando o veículo conua um

poste, con forme rei ataram teste

munhas. Em seguida. os BOI11-

beiros Voluntários foram para o

locai. mas quando Arnandio Klein
dava entrada no Hospital São José,
já eslava em óhi'to. COI11 parada
cardiorrespirutóriu. (AO)

Lli"'N'\ Escritório q.e Advocacia
.
- Dr. Arão dos Santos

OAB/SC976lJ
"

* Civil * Comerei aI
* Tributário * Bancário

� 372-0582

Familiares de José Osni Xavier,
morto no acidente da madrugada

de sábado (7/10),
I

precisam da colaboração da

comunidade jaraguaense para
localizar o Fiat Uno que pode ter

sido o causador do

incidente. Estima-se que o

automóvel seja de cor preta .

Qualquer informação:
376-0632 / 376-0193

I .

Paga-se ótima recompensa

,

R: Carlos Hafermann. 78 - Centro - Jarugua do SLil

OFICINA MECÂNIC
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN .

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampl�.mos para .melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Hau +�, Jaraguá do Sul - SC
Fone (0**47) 275-3730 -Fone/Fax (0'i47) 275-3605

'I

Silenciador
Traseiro para Uno

'R$ 28,00

Amortecedor
Dianteiro para Gol

I

R$ 47,50

Silenciador
Traseiro para Corsa

�$ 26,00
-,
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BaependiIFME terminaem
terceiro no Estadual de Rafa

"Eles nunca me viraram as

costas" , diz BarrichelloJaraguá do Sul� A equipe
BaependilFME de Bocha ficou

em terceiro lugar no Campeonato
Catarinense de Bocha Rafa, dis

putado no final de semana no Clu
be AtléticoBaependi e da Arweg.
Segundo o diretor de Bocha da

Liga de Bocha e B6lão do Vale do
Itapocu e técnico do Baependi/
FME, Carlos Américo, "partici
pamos com duas equipes da

I

competição. Os resultados supe-
raram as nossas expectati vas,
demonstrando que nesta modali

dade também. temos bons

atletas".

Enquanto o time A ficou em

terceiro lugar, o B alcançou a

quinta posição. Os jaraguaenses
estavam disputando a Bocha Sul

americana e, a partir desta

disputa, participará de outros

eventos da Bocha Rafa. A

decisão do terceiro lugar foi com
)s o Clube de Caça e Tiro Dias
- Velho, deRio do Sul. A primeira;e

dupla de Jaraguã do Sul perdeu
-

por 18 a 12, masvirou vencendo

os outros dois jogos por 18 a 3 e

18 a 9, fechando o placar em 2 a

1, e conquistando a medalha de

bronze.

O título ficou com o Clube de

Caça e Tiro Blumenauense, em

segundo Clube de Caça e Tiro de

Rio do Sul, e o quarto lugar com
o Clube Caça e Tiro Dias Velho,
de Rio do Sul. As demais equipes
que participaram foram Clube

Vasto Verde e .Olímpico, de

Blumenau.

O número de equipes parti
cipantes não foi considerado bom
"pois só Blumenau conta com dez

equipes 110 municipal de Rafa.

Acreditamos que o número

poderia ser melhor se a daja não

coincidisse com as festas e '0

feriado do Dia das Crianças", ex
plica Carlos Américo. O Bae-
\

pendi/FME contou, nas disputas
na equipe A, com Silberto/Pedro,
Genésio/Felinto e Adernar/
Floriani: Na equipe B, partici
param Benatti/Buzzi, Marcos/
Zélio e Garuva/Carlos. (AO)

tentar uma estratégia diferente

para que eu pudesse ganhar.
Posso ter sido mal interprétado
às vezes, mas de modo algum a

equipe virou as costas para mim.

No começo do ano, tudo era

muito voltado para o Schu

macher, porque se o carro já era

competitivo, essa era a grande
chance de ser campeão, ele está

aqui hã cinco anos, é ele que tem

de ganhar.
Pergunta - Agora, na

Malásia, com a equipe mais

aliviada, aumentam suas

chances de vitória?
Barrichello - No meu

pedaço não muda muito. Eu saí

aliviado de Hockenheim. Este

momento para mim é especial.
Ele pode trazer frutos para mim

porque, depois de tanta dureza,
com menos pressão, eu, que
estava ali jogando baixinho, de

repente posso come,çar a jogar

Suzuka - Quarto colocado __ mais do que qualquer um.
no GP do Japão, Rubens Barri- Pergunta - Com o fim da

fila, você acha que muda seu

papel no time?

Barrichello - Pode mudar.

As pessoas no Brasil têm de

entender que quando eu entrei,
achei que teria chances maiores.

Tive que ter muita paciência para
entender que este ano estava

. marcado para o Schumacher

ganhar. Quando os engenheiros
se viraram para; o Schumacher

para responder perguntas e eu

fiquei atrás, o importante não era
\

arrumar briga, era pegar minha

cadeira e ficar de frente para eles.

Pergunta _:_ Em algum
momento, para ajudar Schu
macher, você foi prejudicado?
Barrichello -,- De modo

algum. Nunca existiu nada de

sacanagem ou algo para me

prejudica!'. No meu ponto de

vista, todas as vezes que fiz uma

parada a mais foi sempre para

chello acha que a conquista de

Schumacher pode melhorar sua

situação no time. "Com menos

pressão, tudo vai melhorar aqui",
falou o brasileiro. Dizendo-se
feliz com o título do compa
nheiro, Rubens negou que a

Ferrari o tenha prejudicado em

algum momento na temporada,
para privilegiar o alemão. "Eles
nunca me viraram as costas",
disse.

- Ele lutou muito por isso

-, reconheceu em entrevista à
Warm Up. Veja os principais
trechos.

Pergunta - O que significa
este título da Ferrari para

você, pessoalmente?
Bárrjchello - Muito. Tive

momentos de extrema felicidade

aqui e fico contente de fazer parte
desta equipe, que me ajudou
muito a crescer. Eles mereciam um pouco mais.

A TELTRON' tem sempre as melhores opções para você.

• Display Wáfico
• Placa de fax-modem embutida
• Interface e navegação mais fáceis
• Cores cobre, champagne, azul e preto
• Vibra alert e flip ativo
• Identificação por grupo de chamadas

• Envia e recebe mensagens de texto
• Display com menu gráfico'

.

• 250 memórias alfanuméricas
• Identificação por grupo de chamadas
• Jogos, agenda, calculadora, relógio e

calendário
• Alerta vibratório interno
• Cores vermelha, carbono e azul
• Peso: 96g

• 100 memórias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120min, de

conversação
• Identificação por grupo de chamadas
• 3 jogos, relógio e alarme
• 30 tipos de campainha
.• Frentes coloridas removíveis

• Envia e recebe mensagens de texto
• Menu gráfico

Relógio, data, cronômetro
Grupos de chamadas

• Design exclusivo e inovador
• Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet

• 199 memórias alfanuméricas
• Placa de fax-modem embutida
• Identificaçâo por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, relógio e

calendário
• 35 tipos de campainha

_...;;T=EL=E:.:...;FO:::..::N�I::..::A-=E..:.;IN:..;;F:...:O::;.:;R;;;.;.M;;;..;Á:.;;..;TI=CA;...;;___Rua Cei. Procópio Go,mes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraquá do Sul - SC
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FME garante vaga para
semifinais do Estadual'

Jamesfoi o,
destaque na

, vitória sobre
Chapecó

Jaraguá doSul- o jogador
James fez três gols na vitória da

FMElBreithaupt/Caraguá sobre a

AABB/Rotesma, de Chapecó,
ajudando a equipe jaraguaense a

garantir classificação para as

semifinais do Catarinense de

Futsal, Divisão Especial. O time

jaraguaense só fica de fora da

próxima fase em caso de derrota

com diferença de lOgoIs, no jogo
do próximo sábado, com a

Unoesc, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Mesmo assim a

AABB teria que vencer Bluinenau

sem sofrer gols. O placardo jogo
com Chapecó terminou em 5 a

1, para a FME.

O técnico Cigano, da AABB/

.

Rotesma, afirmava no início da

partida que o empate seria um

excelente resultado para seu time,
que decidiria a classificação com
a Taschibra, em Chapecó, na
última rodada.

Jaraguá do Sul iniciou do

minando. James fez o seu

primeiro da partida empatando o

jogo, que era nervoso, com os

dois times errandomuitos passes.
Num desses erros de Jonas e'

Marlon, de Chapecó, Eca, da
FME , chutou forte para colocar
a PME na frente, 2 a 1. Pre

cisando empatar o jogo, o goleiro
Léo insistia nos chutes e, num

desses lances, a bola bateu nas

costas de Piu-Piu, de Chapecó,
e sobrou, para James ampliar,
fechapdo o placar do primeiro
tempo em 3 a 1, para a FME.

O segundo 'tempo foi equi
librado até os 11 minutos,
quando Rafael fez 4 a 1. James
fechou o placar em 5 a 1. Uma
vitória sobre a Unoesc na última

rodada, sábado que vem, deixa a

PME em primeiro lugar na Chave

B. Os quatro times classificados
se enfrentam em cruzamento

olímpico nas semifinais.

No outro jogo :da chave, a

Unoesc venceu a Taschibra, por
11 a 1. A Unoesc é líder com 12

pontos, seguida da.FME, com 9,
AÂBB e Taschibra, com 6

pontos.
Pela Chave C, na sexta-feira,

a Unisul vencia aGaboardi/Fogo
de Chão, de Curitibanos, porS a

2, quando dirigentes daGaboardi
tiraram a equipe de quadra
alegando falta de segurança. Na

outra partida da chave, a Tuper
venceu em São Bento do Sul a

Agroeste, de Palmitos, por 8 a

5. Tuper é a líder, com 9 pontos,
Unisul e Gaboardi estão em

,

segundo, com 5 pontos (não fo
ram computados os pontos de

Unisul e Gaboardi, que irá a

julgamento) e Agroeste tem 4

pontos. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Um novo beb€: em casa

É felicidade dernais
Pois quem vai ter

tiaritio arrior
Também �c;(i arnarvoces
Cada di'a· mClis e rriaist

:1.2 de autu
Feliz Dia das Crianças

Iniciou a fasemunicipal dos
Jogos Escolares de Guaramirim

r-_.- - - - - - - - - - - - - - - - - --,

I Venhaconhecer Jaraguá Motosl
I A únicamoto [!; k( 4 tempos na

,

I
I ----' moto e 1 tempo I
I Só pra você. I
I Recorte este anúncio

II e deposite na urna da

loja e concorra a um

: � ," capa���a�:msao:t�T'oiseta
r

09/12/2000

Guaramirim - As disputas
dos 90S Jogos Escolares fase muni
cipal de Guaramirim iniciaram
ontem. O coordenador do Depar
tamento de Esportes da Prefeitura
de Guaramirim, Lourival Dias,
destacou que até sexta-feira serão

disputadas asmodalidades de qua
dra. Enquanto Xadrez, Judô e

Atletismo, "acontecerão somente

na semana que vem", frisou. As
modalidades em disputa são:

Futsal, Handebol, Voleibol, xa
drez, Judô, Caratê e Atletismo, to
dos no masculino e feminino. Par

ticipam dos Jogos Escolares seis

Venha conhecer a nova coleção primavera/verão 200Q

Vestir Joy••. É vestir alegria

� ..JtNiIA
A Brincadeira de vestir

GLEGITIMO

Rua Reinaldo Rau 116 - Centro
-/

escolas: Escola Básica São José,
EscolaBásieaAlmiranteTamands
ré, EscolaParticularCarrossel, Co
légio Estadual Lauro Zimmer,
mann, Colégio Alfredo Zimmer.
mann, e Colégio Estadual São Pe·
dro. Os resultados do Futsal:

Colégio São José 2 x 3 Alfredo
Zimmermann, Lauro Zimmer
mann 4 x 2 Almirante Tamandaré
Handebol masculino: São Pedro6

,

x 2 Lauro Zimmermann, Alfredo
Zimmermann Ü x 13 Almirante
Tamandaré. Handebol feminino:

I c

Almirante Tamandaré 2 x 8 São
Pedro. (AO)
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