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estofados e colchões

ALIMENTOS

(47) 370-7000/635-0705

Pelo 6º ano consecutivo
A Master Pesquisas

confirma:

_ Liderança absoluta: 60%

Orlando Orfei e
suas águas.dançantes

Circo Orlando Orfei

chegou na cidade
trazendo muitas

atraç,oes.
CONFIRA!

\

Motoristamorre depois de
causar acidentes na BR-280
Valdir Leiria, 43 anos, conduzia o Chevette

placaLZX - 2190 pelaBR- 280, sentido Jaraguá
do Sul-Corupá, quando, numa manobra

perigosa, jogou para fora da pista o FiatOggi,
placaMAG-5353, provocando ferimentos ao

"

motorista Lucas Teixeira. Leiria não pres-

tou socorro e, durante. a fuga, colidiu com a

caminhonete placa LZR-8718, falecendo no
local. O filho de Leiria, de 12 anos, está naUTI

com traumatismo craniano. Os demais en

volvidos nos acidentes sofreram ferimentos

leves. Página 10
)

,PMDB poderá se
.

(

unir ao PSDB nas

eleições de 2002

A provável candidatura do
prefeito de Joinville, Luiz

Henrique da Silveira (pMDB),
em 2002, poderá colocar no

mesmo palanque o prefeito de
Jaraguá do Sul, Irineu Pasold,
o deputado federal Vicente

Caropreso, ambos do PSDB,
e o deputado estadual Ivo

Konell (PMDB). Página 4

Na Chevette conduzido por Leiria
estavam o filho, que sofreu traumatismo

craniano, e um irmão, que teve ferimentos leves
I

Edson JunkeslCP Excesso de pó irrita moradores de Guamiranga,
provoca problemas.de saúde e riscos no trânsito. Página 8

,.1'

Tudo em Granitos eMârmores

Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras

(\

\

Edson JunkeslCP Semana do
Perdão é estímulo para

devolução das obras

ATRASADOS

Biblioteca faz

Semana do Perdão

A Biblioteca Pública Mu

nicipal Rui Barbosa tem cerca

de 700 livros emprestados em
atraso. Até sexta-feira, usuá
rios que devolverem livros

/

atrasados terão a multa per-
doada. Página 8

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desafio da sobrevivência
Muito mais do que negligência e irresponsabilidade

administrativa, a falta de serviço de coleta de lixo na Estrada

Brüderthal, a cinco quilômetros do
centro deGuaramirim, revela o total
desrespeito do poder público para

· com apopulação e omeio ambiente.
·

Sem outra altemativa,moradores da
.

porém, espera- "

Neste caso,

localidade criaram um lixão, que já
· ocupa uma faixa de 200 metros de
extensão. O pior é que o problema
tem pelomenos dois anos, sem que
.a Prefeitura apresente, qualquer
medida para sequer atenuá-lo.

Se não bastasse a irrespon
sabilidade do poder público, a

)Vigilância Sanitária também de
monstra total descaso. Quando o

moradorOsvaldoDevigilli procurou
o órgão público, que em tese é o

responsável pela vigilância sanitária,.

do Município, foi aconselhado a

denunciar o caso à imprensa. Seria triste se não fosse trágico.
Um lixão a céu aberto, sem nenhum controle ambiental, é um
convite a doenças. Último estágio da decadência humana, que
não consegue daruma destinação ideal aos resíduos produzidos.

O ex-vereador de Guaramirim Lauro Fröhlich confirma a

se que a

necessidades ;
i,'.

-',A"4"

,"

supere a regra e,

a, Prefeitura
't ,r-'IWpasse q fazer a

coleta do lixo -no

local)'

Nem cabeça, nem coração
* Ambrósio Lino Becker

Tödos nós temos algum co

nhecimento, sabedoria ou bagagem
acumulados - uns rnais, outros
menos, dependendo das condições
e oportunidades em que fomos
criados ou submetidos em nossas

vidas. Não obstante,' nos acostu

mamos com as formas, ações, ati
tudes e. variações do meio em que
vivemos, às quais, então, passamos'
a reproduzir. Comumente, em épocas
eleitorais, vemos e ouvimos através
dos meios de comunicação ascoisas
mais bizarras e até absurdas, vindas
do povo e de seus pretensos
representantes. Chega-se a aber

rações, como eleger um candidatoa

prefeito qu� está preso. Prova

velmcnrepor improbidade adrni

nistrativa ou coisa que o valha.

Por outro lado, vemos e ouvimos
os eleitores q� votaram neste ou

naquele candidato atri buírern ao

vencedor ou aos derrorados as

razões e/ou qualidedes e defeitos

mais esdrúxulos possíveis. Por

exemplo: dizer-se que entre os três

candidatos um tinha como símbolo,
uma estrela (o que é verdade). outro
um coração (idem) e um terceiro,
"cabeça e coração", o que é abso
lutarnente mentira posto que, em

momento algum da campanha,
apareceu ou foi citado.

I

, Sequer mostrou estrela; coração
ou cabeça e muito menos ambas. O

exemplo foi citado por Arildo Giese
\

.

na página "Memórias" publicada por
este Jornal (edição de lOde outubro/.

2000), cuja matéria trazia como título:
"Jaraguá do Sul elegeu prefeito que
tem cabeça e coração". Como um dos

integrantes de urna chapa (a da

estrela) que pleiteava tal função, ao
ler a matéria me senti mais-ou menos

assim: por vezes um vegetal, sern
cabeça e sem coração; em outras,
desonesto na visão do povo ordeiro
e trabalhador; muito incompetente"
por não ter feito nada nas.gestões
anteriores, pois não falamos dos

erros que fizemos; que não

inspiramos confiança ao povo de

Jaraguá do Sul, visto que não sou

simples e honesto - mesmo sendo
chamado de pobre pelo candidato
eleito a vice-prefeito - e possivel
mente porque nosso candidato era

apenas um professor e advogado e

não dono do laboratório, que não

visai o lucro, mas exclusi vamente a

melhoria dos seus "pacientes" Ce
quantos"), ainda que para tal tivesse

que renunciar a algumas festinhas.

Meu amigo munícipe, leitor e

eleitor: querer fazer de uma

"opinião" dessas a unanimidade do

pensamento do povo desta cidade

é, no mínimo, subestimar a sua

inteligência. Vocêsabe como e

porque votou como votou,' Quanto
à expressão "Jaraguá do Sul soube
mais uma vez escolher o candidato

existência do lixão na Estrada Brüderthal há pelo menos dois
anos. Ele lembrou que, na época, denunciou o caso na tribuna da
Câmara de Vereadores, solicitando ao então prefeito, Víctor
Kleine, que o serviço de coleta de lixo no Bairro Avaí fosse

ampliado até alocalidade, "mas nenhumaprovidência foi tomada".
Infelizmente o caso ficou restrito à denúncia, enquanto que exigia
muitomais, uma ação na Justiça emobilização popular.

O drama dos moradores daEstrada Brüderthal deve continuar

pelomenos até o início do próximo ano, quando o atual prefeito,
Antonio'Carlos Zimmermann, deixa o comando daPrefeitura.
Entretanto, hão há nenhuma garan\ia que o futuro chefe do'
Executiv� local, Mário Sérgio Peixer.resolva o problema, A'
experiência tem demonstrado que as promessas de candidatos
são devidamente arquivadas após a posse. Ne�te caso, porém,
espera-se que a necessidade supere a regra e a Prefeitura passe
a fazer a coleta do lixo no local.

Não se trata de favor, muitomenos de privilégio, mas sim de

obrigação do poder público. Isso sem levar em consideração o
respeito pelo meio ambiente e o compromisso para com a

população periférica que, igualmente paga impostos e tem os

mesmos direitos dos que residem no Centro. Se bem que a

administração Zimmermann não privilegiou nenhuma localidade ,

em detrimento de outra. Simplesmente não fez nada em nenhum

lugar, o que talvez explique a den-ota fragorosa nas umas.
A falta de conscientização�biental noBrasil começa pelos

próprios dirigentes, passandopélafiscalização falha (suborno),
desrespeito para com omeio ambiente, falta'de orientação escolar
e, por fim, a ignorância da população qbe não vislumbra as

conseqüências da depredação. O inacr�ditável é que, há 8 anos,
o País sediou um dos mais importantes eventos ecológicos do
mundo, na tentativa de frear os constantes crimes ambientais e

de traçar as diretrizes para garantiro desenvolvimento sustentável.
Mas só ficou no papel.

certo para governar nosso

município" ... só teríamos certeza se

arnbos ti vessem a oportunidade de
mostrar issd na prática, o que talvez
possa levar até oito anos ou ainda

mais visto que, segundo a pregação
da direita, a nossa vez, a vez do PT,

\

será a próxima.
Por isso, caro Arildo Giese, com

relação às suas observações, só

podemos concluir duas coisas: ou

você está tentando massagear o

ego, ou seja lá o que for, do can

didato eleito, ou está subestimando
nossa capacidade de interpretar a

mensagem intrínseca nas suas

palavras.

r
* Vice-presidente do Sindicato

do Vest�áJ"io'e candidato a vi

ce-prefeito pelo PT de Jaraguá
do Sul, nas Eleições/2000
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MILTON RAASCH

o vice-presidente de Serviços da Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa Catarina, Adriano Zimmermann,

participa nos dias 5, 6 e 7 de novembro, em Belo Horizonte, do
II ° Congresso das Associações Comerciais do Brasil e do 3°

Congresso das Associações Comerciais de Minas Gerais. O tema

do congresso será "A revolução da informação nos negócios". A
promoção é da Federação das Associações Comerciais,

Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas'
. Gerais. A realização de plenárias, conferências e debates marcarão

os trabalhos do evento,

Zimmerma�n deverá falar aos congressistas no dia 7 de

novembro, quando vai relatar o funcionamento do Projeto
Empreender, proposta de organização da atividade empresarial por
segmentação, que tem se mostrado bastante positiva em Santa
Catarina. Desde que assumiu na diretoria da Facisc, no ano

passado, Zimmermann conseguiu estender o Projeto Empreender
para 108 municípios e ativar mais uma centena de novos núcleos

setoriais (agora são 400). O projeto abrange 5.009 empresas em

todo o Estado.

Concurso
As agências dos Correios

começaram a receber ontem as

inscrições para o Concurso de

Carteiro I, que servirá para a

formação do Cadastro da

Empresa Brasileira de Correios,
e Telégrafos, para
preenchimento de vagas nos

municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Corupá.

I

O salário inicial na função é de

R$ 271,09, com acréscimo de

10% após 90 dias,
acrescido de vale-alimentação,
110 valor de R$ 195,50, cesta
básica de R$ 40,00 e

assistências médica e

odontológica.
A validade do concurso será de
um ano e meio, o que significa
que os aprovados serão

chamados nesse período. A
prova vai acontecer no dia 17
de dezembro.

Reclamação
O gerente dos Correios em
-

Guararnirirn, Humberto
\

Antônio Agostini, explica que a

agência funciona no estreito
limite de disponibilidade de

pessoal, Razão pela qual,
sempre que um deles precisa
ausentar-se da

�
repartição para

a realização de cursos e

treinamentos, a agência fica

irnpossibilitada de prestar
atendimento no horário do

meio-dia, segundo tem

reclamado alguns usuários do

serviço em Guararnirirn, que
têm ruais facilidade para

buscar correspondências nesse

horário.

O assunto já motivou,
inclusive, uma

correspondência enviada pelo
Conselho de Líderes

Comunitários pedindo o ajuste
de atendimento necessário,

ENTRE ASPAS ____,

"Oposição deve ser feita quando não se cumpre o que
foi prometido em campanha. E situação, de braços dados
comGuaramirim, quando a administração corresponde com
o que a população anseia." (Presidente do PPS, Reinaldo
Safanelli, opinando sobre a postura que os partidos devem ter em

relação ao futuro governo em Guaramirim)

í

SÃO t.uís
COLÉGIO MARISTA

. Prefeito prevê final de ano
difícil para as administrações
Maioriados

munieielos terá
dificuldades com I

a nova legislação

Guaramirim - o prefeito
Antonio Carlos Zimmermann,
que já presidiu a Federação Ca

tarinense de Municípios, prevê
dificuldades para a maioria das

prefeituras do Estado no encer

ramento do ano administrativo.
Ele acredita que 70% das admi

ni strações não terão recu rsos

financeiros para atender os

encargos de final de ano. como

o pagamento do 13" salário dos

servidores, ou cumprir exigên
cias da Lei da Responsabilidade
FiscaL' que determina que os

governos concluam os mandatos
com a situação financeira rigo
rosamente em dia.

Conforme Zimmermann,
grande parte dos atuais prefeitos
receheram as administrações
endividadas e não conseguiram
dar conta de todos os compro
missos. considerando que tam

bém tiveram que manter as es

truturas públicas funcionando e

investir em obras e serviços. Por
conseqüência. l-essalta Zimmer

'mann, eles também não terão

condições de cumprir com a Lei

de Responsabilidade Fiscal no

encerramento dos mandatos.

que. em essência, determina que

haja equi líbrio entre a arrecadação
e os gastos.

Zimmermann não descarta a

possibilidade de que o governo
federal flexibtlize a aplicação
dessa legislação durante alguns
meses "para dar fôlego" aos

admi nisrradores, No próximo dia
7 de novembro. a Confederação
Nacional dos Municípios enviará

Arquivo/CP: Edson Junkes

... '6,,5C;,,\9
\,,5 ,,-tflS,._tJ8 2-00�
p�1'�

Dê O mundo para seu filho: dê a ele uma educação MARfSTA

N'um 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

J

Prefeito: críticas à vigência abrupta da Lei de Responsabilidade Fiscal

missão a Brasília para tratar do

assunto diretamente com as

autoridades federais. O objeti vo
é solicitar a ampliação do prazo
em pelo menos seis meses. A Lei

de Responsabilidade Fiscal es

tabelece multas e prevê. inclusive,
em determinados casos, até a

prisão dos administradores que

transgredirem a legislação.
CRÍTICA -.,-- Na opinião de

Zimmermann, correta em sua

finalidade, a'Iei não poderia ter

entrado em vigor tão abrupta
mente, como ocorreu em maio

deste ano. em final de mandato e

no meio do exercício adminis
trativo anual, quando os prefeitos
já haviam traçado o plano de

investimentos do período. Para

ele, as exigências deveriam vir de

forma gradativa nessa fase de

transição nas prefeituras.
- Da forma como está acon-

tecendo, o Congresso Nacional

'penaliza injustamente os prefeitos,
como se eles fossem os grandes
gastadores do erário público, .

quando sabemos que de todo o

tributo gerado no País, apenas
14% chegam às prefeituras -,
contesta. (MILTON RAASCH)

,)
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Elei,ções de 2002 poderá unir
PSDB e PMDB noMunicípio
Tucanos tendem a

apoiar
candidatura
de Luiz Henrique

, Arquivo/CP: Edson Junkes

Jaraguá doSul-A dinâmica
da política que uniu o prefeito Iri
neu Pasold e o deputado federal
Vicente Caropreso, ambos do

PSDB, ao vereadorMoacirBertoldi
(PPB), que guardavam alguns res
sentimentos mútuos, poderá impor
uma união ainda mais surpre
endente nas eleições de 2002. A

.

provável candidatura do prefeito de

Joinville, LuizHenrique da Silveira
(PMDB), ao governo estadual

pode colocar no mesmo palanque
Pasold, Caropreso e o inimigo
comum deles, o deputado estadual Pivô: Luiz Henrique é o provável candidato do PMDB ao governo
Ivo Konell (PMbB).

Pasold sente calafrios só em

pensar na possibilidade de uma

possível fusão entre as siglas, numa
eventual reforma política, e rejeita
qualquer tentativa de aproximação
com o PMDB em Jaraguá do Sul.
Já Caropreso é mais cauteloso. Ele
lembrou as alianças feitas entre as

duas legendas nas eleições mu

nicipais onde, das 19 prefeituras
conquistadas pelo PSDB, seis têm
como vice peemedebistas, e das
29 cidades em que os tucanos são

vices, 13 foram encabeçadas por
políticos do PMDB.

Hábil e experiente, Konell
resume numa frase as possibi
lidades futuras: "Não digo que
dessa água não beberei". O depu
tado sabe que, se houver interesses

por parte dos dois partidos, não
serão desafetos regionais que

impedirão a aliança. Até 2002 muita
coisa pode acontecer, inclusive
com a coligação Mais Santa
Catarina. Há sinais de insatisfação
do PSDB na composição do go
verno e o PFL nunca escondeu a

frustração no loteamento dos

Ganhe de R$ 500,00 a

R$ 2.000,00 como

distribuidor independente
l

cargos.
Aliás, o principal interessado na

eleição de LuizHenrique da Silveira
ao governo do Estado é o próprio
PSDB, que elegeu Marco Tebaldi

vice-prefeito de Joinville. Assim,
com a vitória, os tucanos assumem
a administração da maior ci dade de
Santa Catarina. Além do mais, o
PSDB teve origem no PMDB e

guarda ainda muita afinidade com
a velha sigla. Isso sem levar em
conta a sólida amizade entre Luiz

Henrique e o presidente Femando
Henrique Cardoso (PSDB).

Outro fator que poderá, con
tribuir para aproximar tucanos e

peemedebistas é a possibilidade da
coligaçãoMais Santa Catarina não
chegar a um consenso sobre o

candidato ao governo. O go
vernador Esperidião Amin (PPB)
já sinalizou a vontade de disputar a
reeleição. O vicePaulo Bauer

(PFL) não esconde o desejo de

concorrer ao Palácio Santa Ca
tarina. Aliás, nas eleições passadas,
bancou até o último instante sua

candidatura ao govemo do Estado ..

Com o "racha", o PSDB se sentirá
livre do compromisso.

CÂMARAFEDERAL- Pa
ra complicar ainda mais, na sema

na passada, o PSDB formalizou de

forma "irreversível" a candidatura
do deputado Aécio Neves à Pre

sidência da Câmara federal. O PFL,
irritado, quer que os tucanos

apóiem a candidatura de Inocêncio
Oliveira. O presidente nacional do
partido, senador Jorge Bor

nhausen, já acena para o go
vemador doRio de Janei 1'0, Antho

ny Garotinho (PDT), e insinua
uma candidatura própria em 2002.

O presidente do PSDB, se

nadorTeotônio Vilela Filho,justifi
cou o lançamento da candidatura
Neves afirmando que "é nosso de
ver crescer, ocupar espaço e não

tem nada de mais o maior partido
da Câmara assumir o comando da

Casa". O líder do governo no Con

gresso, Arthur Virgílio, disse que
a discussão não é uma questão de

número de votos. "O que deter

mina é o entendimento partidário",
frisou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

JV Veículos e Auto-Elétrica
Pa-ra Automóveis - Caminhõ�s -

Tratores - Serviços em Geral

/370-46'"
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

Ainda no ano passado, a Câmara de Jaraguá do Sul,
aproveitando a brecha da lei que permite aos legislativos

gastarem até o limite de 6% da receita dos municípios, criou
vários cargos, Entre eles o de Assessor de Imprensa. Até aí

nenhum problema.
Acontece que os nobres legisladores desprezaram a lei em

vigor- que exige profissional de comunicação diplomado para
exercer a função - e estabeleceram como requisito apenas o

segundo grau.
E de nada adiantaram os sistemáticosavisos, apelos e

solicitações aos vereadores.

Agora, a pouco mais de dois meses para o final da atual

legislatura, ainda: não surgiu uma voz lúcida e coerente para

apresentar uma emenda à lei para corrigir a distorção.

Esperança
Tomara que os "assessores"

parlamfntares possam
realmente assessorar os

vereadores jaraguaenses
para que a Câmara assuma

sua função legislativa e

contribua para com o

desenvolvimento do

Município. A esperança é

que os "assessores" sejam
contratados pelos critérios do
conhecimento parlamentar e
da afinidade com o cargo, e

não pelo compadrio.

Aliás
Se imperar o último quesito,

usando os cargos para
acomodar cabos-eletorais e

apadrinhados sem nenhum

preparo, o trem da alegria
apenas reforçará a prática do

assistencialismo, tão em voga
nesta Legislatura
Apela-se ao bom

senso na escolha dos
assessores para que a Câmara

não se arraste por outros

quatro anos sem justificar sua
existência.

TQC
Apesar do discurso, a Catarinense não aplica os princípios
básicos da Qualidade Total- capacitação e treinamento de

funcionários - na empresa.
Sem preparo para atender os passageiros, muitas vezes os

empregados acabam metendo os pés pelas mãos e infringindo o

Decreto 2.521/98, que trata dos direitos e obrigações dos

usuários do transporte coletivo.
I

Recentemente, por falta de treinamento, um funcionário teve

descontado do pagamento o valor de uma passagem porque não
soube contornar a reclamação de uma passageira. É mole?

Desabafo
A vereadora Elisabet'
Mattedi (PFL) negou
categoricamente que tenha

se oferecido para integrar o
futuro governo. Disse
também que, por gostar de

política e estar envolvida
com a comunidade, estaria à

disposição para "contribuir".
"Só isso, o resto foi
maldade", desabafou.'

Avaliação
A cúpula petista da

microrregião esteve reunida,
no sábado, em Joinville, para

avaliar o desempenho do

\ .partido. Chegaram à

conclusão que foi
"excelente"; elegeu oito

vereadores, enquanto que na

eleição passada, dois. Hoje,
será oficializada a fundação
do PT de Massaranduba ..

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

-Fios de cobre;
-Capacitares de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-$elo mecãnico;
-Vemiz;
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I: O A Câmara da Mulher Empresária da Acijs (Associação I
I Comercial

e Industrial de Jaraguá do Sul), promove na I
I próxima quarta-feira, dia 25, às 20 horas, no auditório do I
Caie no Bairro São Luís/Ana Paula, palestra com o tema

: "Motivação pa�a funcionários", ministrada pelo consultor:
I
Renato Ferrari,

I
I O O 2° Concurso de Assentamento Cerâmico - marcado I
I inicialmente para o sábado passado, dia 21 - foi transferido I
I para o dia 18 de novembro, entre 8 e 16 horas. Serão 20 painéis I
com temas esportivos que serão montados no muro do Colégio'
São Luís, situado à Rua João Zapella. >

Haverá premiações para os cinco primeiros colocados

O Termina na próxima sexta-feira o curso 'de Vendedor

Lojista, promovido pelo Núcleo do Comércio São Luís/
Ana Paula.
O curso prétende capacitar os comerciários pro
porcionando reciclagem de conhecimentos técnicos e

cornportamentais de vendas para melhorar o desempenho
profissional.

o O Núcleo de Automecânicas de Jaraguá do Sul realiza no

I próximo sábado, a partir das 9 horas, na Praça Ângelo Piazera, a I3a Inspeção Veicular Gratuita na cidade.
I Serão analisados vários itens como, amortecedores, I

II escapamentos, faróis, lanternas, freios, pneus, baterias, I

embreagem, extintores" emissão de gases, sistema de I
I arrefecimento, junta homocinética, coifas, pivôs, terminais de I
I direção, dentre outros. I
L �

Coluna do

\

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 objeti va,
havendo a necessidade de uma interpretação mais profunda para
aplicação ao interessado cabe prpcurar seu contador. para um máior
esclarecimento.

'

O Sindicont 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,

A empresa RENATO TOMELIM-ME
informa que solicitou junto à FATMA;
Licença Ambiental Prévia (LAP), visando
licenciamento ambiental para requerer

Guia de Utilização futura para extração de

Saibro, referente Processo DNPM

815.586/94, localizado no Município de I

GuaramirimjSC. �

.

Sindicatos iniciam campanha
em favor da correção do FGTS
Líderes querem o

fim da-cobrança
da taxa para
extrados

São Paulo - Sindicatos da

região de Sorocaba, filiados à

CUT (Central Única dos Traba
lhadores), iniciaram ontem 'a

campanha para cobrar do go
verno federal o cumprimento da
promessa de pagamento da

correção do FGTS (Fundá de

Garantia do Tempo de Serviço)
independente de ação judicial.
Líderes de dez sindicatos
realizaram uma manifestação
em frente ao prédio da agência
regional CEF (Caixa Econômica

Federal), no centro do Muni

cípio.
A entrada da agência che

gou a ficar bloqueada pelos
manifestantes durante uma hora
e meia. Policiais militares exi

giram a retirada de um carro de
som e de faixas que obstruíam
a passagem dos clientes. Os

sindicalistas distribuíram pan
fletos lembrando que o pre
sidente Fernando Henrique
havia prometido a correção às

vésperas do primeiro turno das

eleições municipais.
O presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos de Sorocaba,
Izídio deBrito Correia, disse que
os sindicatos querem alertar a

população de que não é preciso
entrar na Justiça com ações
individuais para obter a cor

reção. "O Ministério Público e

a CUT têm ação tramitando na

Justiça Federal de São Paulo

que beneficia todos os tra- -

balhadores do Estado", infor
rnou.:

Segundo ele, muitos ad

vogados estão cobrando. taxas
e honorários para entrar com

ações desnecessárias. "Esta
mos de�unciando há três anos

diversos advogados que fazem

propaganda sem esclarecer os

clientesvque existem ações
públicas e gratuitas sobre a mes
ma questão", lembrou. Durante
o ato, os sindicalistas protes
taram contra a cobrança de ta

xas de até R$ 4 pela Caixa para
a emissão de extratos do FGTS.
Em reunião com representantes
da CUT, a gerência regional da
CEF decidiu suspender a co

brança. (AE)

I
.

Pará Petrobras, tendência é de queda
\

'

no preço do .barril de petróleo(

São Paulo - O superinten
dente de Comercialização daPetro
bras, Rogério Manso, considera

que o aumento de 500 mil barris,
por dia na produção mundial não é. ,

ainda. decisão tomadá pela
Organização dos Países Produto
res e Exportadores de Petróleo
(Opep). Porém, caso ela se con

firme, "reforça os fundamentos

que sustentam a tendência de queda
nos preços e antecipa essa queda".
Na Petrobras, Manso é responsá
vel pelas operações de compra e

venda de óleo e acompanha passo
a passo.a evolução do mercado.

Os números de produção,

demanda e estoque, feitas por
Manso, mostram que a cotação do
petróleo acima de US$ 30 o barril
não te� como se sustentar por
mais tempo e e recuo nos preços
se dará antes do que os analistas

pessimistas imaginam.
Neste último trimestre do ano,

informa, a produção mundial (aí
incluídos também países que não

integram a Opep) vai aumentar
quatro e cinco milhões. de barris

por dia em relação ao mesmo

período de 1999, enquanto a

demanda aumentará 1,5 milhão de

barris diários. Como no último
trimestre de 1999 houve urna re-

NOTA DE AGRADECIMENTO

Familiares enlutados de

Ingo Splitter
consternados por seu falecimento, agradecem a todos

os que remeteram flores, coroas, cartões e

acompanharam o extinto à sua última morada.

Agradecem especialmente à Ora. Nanci Barbi,
enfermeiras e enfermeiros dos Hospitais Jaraquá e São

José, Sr. Edilberto Castoldi, Pastor Ingo Piske e Pastor

Ulrich, e convidam parentes e amigos para assistirem
. culto que será celebrado dia 26 de outubro (quinta

feira), às 19h30min, na Comunidade Evangélica
Luterana - Centro.

Agraded�m familiares de Ingo Splitter
v

!

dução de estoques-de 2,2 milhões
de barris por dia é fácil concluir que
a construção de estoques, entre
outubro e dezembro deste ano, será
da ordem de 800 mil barris diários.

I
"Quando o mercado começar a

cuidar desses números vai ver que
a cotação acima de US$ 30 o barril

é-artificial, insustentável, aí os

preços vão recuar e começarão a

se aproximar da banda definida pela
Opep, entre US$ 22 e US$ 28 o

barril", garante Manso.
Ele argumenta que o aumento

do estoque mundial em 800 mil

barris a cada dia é suficiente para
pressionar a queda nos preços. (AE)

DALTERRA MANUTENdo
,

HIDRÁULICA LTDA.

.DESENTUPIME,NTO
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aflores@netuno.com.br

Dia do Médico
A 6a Jornada Médica, realizada no final dé semana,

nas dependências do CPL - Centro de Profissionais
Liberais -, marcou a passagem do Dia do Médico em

EdsonJunkes'CP Jaraguá do Sul.
Renomados

palestrantes
abordaram os mais
diversos temas na

área da atualização
científica.

Foto Mathias

Moacir Gabardo, ao lado da esposa,
Márcia, recebe o cumprimento dos

amigos e familiares pelo
.

aniversário, hoje. Parabéns!!!

o Boticário

TELEENTREGA

275-058p - 371-7365 -

371-6547 ."_

22/10

Presidente da 6a

Jornada Médica
de Jaraguá do

Sui.Antônio

Beleza, e a

esposa, Maria

Aparecida

Na Igreja Cristo Bom

Pastor, lindamente
decorada, Zuleida Zilz e

Charles Garcia

pronunciaram o tradicional

sim, no último dia 23/9.
Felicidades ao casal!

Foto Mathias

Mariléia
Gessner
e

Vanildo
Koslowski
casaram

se no

último
sábado.
A

cerimônia

religiosa
foi
realizada

na Igreja Evangélica Cristo Salvador, da Barra,
e após elegante recepção na Sociedade 25 de

Julho .

23110 24/10

Ingrid 8ridaroli

Olanda Leverenz

Ademir Pfiffer
AIdolino Gonzaga

Qavelli,. a loja
que veste o

homem de
bom gosto.

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

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE OUTUBRO DE 2000

Anne, Bianca e Maristela
num abraço especial ao
vacalista Martl Resch, da
banda Alpen Yupes

/

(ir A Associação Brasileira de Odontologia - regional
de Jaraguá do Sul-, em parceria com a Marisol, realizou
na última sexta-feira o concurso "O mais belo sorriso

infantil de Jaraguá do Sul". Na categoria até 6 anos, a

vencedora foi Carla Bortoli; na categoria 7 a 10 anos, venceu

Jaison Kreis, que foram premiados com uma bicicleta, além
de outros brindes oferecidos pelos organizadores. O evento

contou com a presença dos personagens Lilica Ripilica e

Tigor T. Tigre animando a garotada.

<7.' O Núcleo de Cabeleireiros de [araguá do Sul realiza,
no dia 4 de novembro, a partir das 22 horas, no Salão

Vieirense, o Baile dos Cabeleireiros. Será um grande evento

abrilhantado pela dupla Sandro Luís e Clóvis. Os ingressos
.

estão sendo vendidós ao preço de R$ 5,00.

rT Gilberto Salm e Tânia Dantas, diretores da Tecwork,

recepcionaram a imprensa na última semana para um gostoso
café da manhã, durante o qual apresentaram o arrojado
projeto de trabalho da empresa. A Tecwork abrange todo o

segmento de informática, que compreende manutenção de

microcomputadores, suporte a sofware, comércio eletrônico,

venda de equipamentos e software, desenvolvimento de home

page e banco de dados para a Internet. Parceria é a palavra
de ordem da empresa. Sucesso!!!

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

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

em kg e jantar à la carte.
.

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

Italo Cassio Mayer Lino Dalpiaz
Isabel K. Fagundes Jueeli da Silva

Jair José Maestoni Ivone Berei

João Vitor Bier dos Santos
Laudelino Macedo

Greyci G. Bonatti

KIBARATQ
Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama .!._ Mesa - Banha

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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História. Fatos eTradição
Historia em fotos

CORREIODO POVO
terça-feira,

24 de outubro de 2000

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

_ /-----.L
AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 . Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

ÁGUA FILTRADA DE BOA QUAUDADE

Médico Oftalmologista

-

f) FILTRA0 SEGURA TODA SUJEIRA!
Instale o filtrão na entrada da casa.prédio, escola, indústria, padaria ... cidade, cámpo e praia. Após a instalação do fil-trão, a
caixa d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes
com águá suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de ürnpeza 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 diferentes granulosidades. Construído em aço inoxidado.
CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000,3.000,5.000 e 10.000 litros por hora.

,

�'·"irc· '}.',\ '"

GARANTIA: 3'anos aprovado em todos os testes Superprõmoção
Preço à vista
1 ... 3 vezes

1ilzão 1. ()()() litrosllwro
DISQUE-FILTRÃO:

(OXX47) 435-4725/9984-7075 \

...

PorEgon Jagnow

Indústrias de
Máquinas Ireis LIda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165· ex. Poslal84·
I Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403

.-mail • indumak@nefuno.com.br

Para quem pesquisa a

História da cidade ou

nela se interessa, en
contrar uma imagem
nova, leia-se alguma
foto inédita, sempre é

motivo de contenta

mento.

Hoje trazemos para os

nossos leitores duas

fotos da Igreja Santa'

Emília, do Colégio São

Luís (em construção),
do Salão Cristo Rei e

do Colégio Divina
Providência de ângulos
inéditos.

Um fato chama a aten

ção: apesar de retrata- I

rern a paisagem urbana

da década de 1950,
pode-se observar, ao
fundo, as encostas dos

morros com planta
ções ou pastagens. A

•• I

economia jaraguaense,
na época, ainda estava

-alicerçada, pratica
mente, só na agricultu
ra.
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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.
'

Há 62 anos

- Em 1938, muito na surdina pra ninguém botar a mão nos bens
,

alheios, próprios dos tempos de exceção, Artur Breithaupt, como
presidente, CarlosMey, corno tesoureiro, e o pastorRichard Hermann
Waidner, corno secretário, faziam o estatuto da Sociedade Escolar
ESCOLA JARAGUÁ, em 1-2-37, e �ra fundada a ESCOLA

"JARAGUÁ", de propriedade exclusiva da Comunidade da Igreja
Evangélica Luterana, e o prédio (antigo prédio que servia de igreja e

escola - e apesar disso, tornado pelos homens do poder para sa

lão de baile e casa de jogos, profanando o ambiente sagrado) não
poderia ser utilizado para outro fim, "enquanto funcionar a Escola
Jaraguá, com o seu docente.contratado, e, no caso de.extinção da
Sociedade Escolar", que se daria quando contasse apenas três sóci
os, tbdos os bens da sociedade caberiam à Paróquia Evangélica
Luterana, ouvidas em assembléia geral a Sociedade Escolar e Co�
munidade Evangélica. Prudente amarração que não foi respeitada e
só resolvia por viajudicial, posteriormente.

Há 32 anos

Em 1968, o ColégioDivina Providência organizava a festa da
entrada do inverno com a RAINHA DAS FESTAS JUNINAS.

Depois de ruidosa campanha o resultado final: Rainha da Festa Junina,
Rosane Terezinha Jahnke, filha de Rolando eDi I va Jahnke; l" Prin
cesa, Yvonne Alice Schmöckel, filha de Eugênio Victor e Brunhilde
Mahnke Schmöckel; 2a Princesa, EvaniraRubini, filha de Constantino
eMariaRubini; l" Dama,�nirMaia, filha de Rosalvo Irineu Maia e

Amândia Tavares Maia, e 2a Dama, Roseli Vicente, filha de Raul
Vicente e Emília Vicente. Uma festa que marcou época em nossa

cidade.

Há\22 anos

Em' 1978, Victor Bauer, prefeito municipal de Jaraguá do Sul,
no intuito de proporcionar momentos de entretenimento e lazer à

população jaraguaense, além de divulgar a artemusical cultivada no
Município, oferecia retretas nas seguintes datas: 16.9.78 - Bandinha
"Filho do Trabalhador" - Sesi; 29.9.78 - Bandinha Aurora - Rio

Cerro; 21.10.78 - Bandinha "Filho do Trabalhàdor" - Sesi; 27.10.78
- Bandinha Aurora - Rio Cerro; 11.11.78 - Bandinha "Filho do

Trabalhador" - Sesi; 24.11.78 - Bandinha Aurora - Rio Cerro;
9.12.78 - Bandinha "Filho do Trabalhador" - Sesi, e 22.12.78 -

Bandinha Aurora-Rio Cerro. As retretas eram realizadas no core
to da Praça Rodoviária, no horário das 20 às22 horas.

Há 12 anos

- Em 1988, por ocasião dos 150 anos de nascimento do nosso funda"
dor; Ernílio Carlos Jourdan. erammarcados com uma homenagem do

-poder municipal, representando a comunidade, namanhã de terça-fei
ra, defronte a herma do fundador, na PraçaÂngelo Piazera. O prefeito
Durval Vasel enaltecia o espírito patriótico do belga naturalizado, que
teve destacadaparticipação naHistória do Brasil, como engenheiromilitar
e como cidadão. O professorEmílio da Silva teceu, também, conside
rações acerca de Jourdan e, ao final, o prefeito Vasel depositava uma
coroa de flores à frente da herma, com a expressão: ','Do povo de Jaraguá
do Sul, ao fundador". ,

- Dentro do programados 112 anos da cidade, Rotary e CORREIODO
POVO realizavam, no Portal de Jaraguá, jantar de congraçamento pelo
ani versário da cidade e dos 150 anos de nascimento de Jourdan.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Positivo e Negativo

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

Tio Eugênio

Visão histórica de Jaraguá no

primeiro ano do Estado Novo (7)

M. de A. retoma o fio da história que ele conhecia, dizendo que
Cabeza de Vaca passava, outros ficaram e levantaram o primeiro
rancho e fizeram o primeiro fogo. Referia-se Certamente o que, em

1975, mestre Emílio da Silva, de saudosa memória, se referia no

seu livro Jaraguá do Sul - 2° Livro Um Capítulo da Povoação do

Vale do Itapocu, prefaciado em março de 1976 por Augusto Sylvio
Prodoehl, do Instituto de Cultura Americana, ao tempo em\que o

prof. Eugênio Strebe era prefeito municipal de Jaraguá do Sul e

João Lúcio da Costa córno vice-prefeito. Era o primeiro foragido
Wenceslau Antonio da Rocha da Guaratuba Praieira, no Paraná em uma noite voltava mais cedo

das pescarias e encontrou o seu casamento de sete meses maculado, resolvendo com uma foice
acabar com os dois adúlteros, fugindo para escapar de pena e estabelecendo-se na Barra do

Ribeirão dos Monos, em 1866. Unia-se maritalmente à Guilhermina Rosa, natural de Rainha

(sertão), onde hoje passa a BR-l Ol e fazia, no tempo de Jourdan, as suas provisões no Estabe

lecimento e contratou trazer de serra acima, de Quatro Barras e Piraquara, 25 cabeças de bois

compradas para o serviço do engenho, morrendo em 1916.

Outro foragido (o 2°) era Thomaz Francisco de Góes, que em 1868 se estabelecia com choupa
na na Barra do Rio Jaraguá, que se evadia por temer que ele, aos 18 anos, fosse convocado para
engrossar as tropas que deveriam seguir para a guerra contra o Paraguai. Descendente nato de

índio carijó, capturado em caçada perto do Rio São João, mesmo sendo arrimo dos pais, achou
melhor fazer o que fez o primeiro foragido - por-se em lugar seguro. Dizia Mestre Silva, ao

final da nota: "A descendência espalhara-se por este mundo de Deus, restando, um neto, funci
onário da Prefeitura Municipal, o Maurício de Góes Filho, e Belarmino, o caçula, reside nas

Oficinas-Ponta Grossa (PR)". Voltaremos. Até a próxima.

No livro de Euclesiastes, no seu capítulo 3, os
versos de 1 A 8, temos muita preciosidade. Leia
mos, pois: "Tudo tem o seu tempo detenninado, e
a tempo para todo propósito debaixo do céu. Há

tempo de nascer e a tempo de morrer; tempo de

plantar e tempo de arrancar o que se plantou;.tempo
de matar e tempo de curar; tempo de derrubar e

tempo de edificar; tempo de chorar e tempo de

rir; tempo de prantear e tempo de saltar de alegria;
tempo de espalhar pedra e tempo de juntar pe
dras; tempo de abraçar e tempo de afastar-se do

abraço; tempo de guardar e tempo de deitar fora;
tempo de liasgar e tempo de coser; tempo de estar
calado e tempo de falar; tempo de amar e tempo
de aborrecer; tempo de guerra e tempo de paz."

Sim, leitores" gostamos muito de ler e até sen
tir os pontos positivos que aqui se encontram, mas
os negativos não queremos nunca para nós.

Porém, alguma coisa posso destacar. Na ver

dade, quando nascemos, já estamos rnais perto da
morte. O agricultor planta seu produto e espera
ter uma boa colheita, para poder sobreviver. Não
gostamos de ter a morte na no�sa fref!te e

exultamos quando saímos livres de um acidente

ou uma doença grave e damos até graças a Deus.

No decorrer de nossa vida, quantas gargalhadas

já soltamos, mas também não esquecemos os

momentos em que, de nossos olhos, muita lá

grima já rolou. Quantas pessoas nós já abraça
mos, para dar um parabéns ou por outro moti

vo, mas também acontece que temos que evi
tar de abraçar pessoas, que não nos querem bem
ou nos deixaram de lado. Muita coisa guarda
mos em nosso coração ou mesmo dentro 'de
casa, mas também chega o tempo em que não

têm mais valor e descartamos, ou seja, joga
mos fora. Muito importante para nossa vida,é
sabermos determinar quando podemos falar e

o que devemos falar e ao mesmo tempo ficar

calados, póis muitas vezes o silêncio falamuito
mais que as palavras. Como é bom amar e ser

mos amados. O amor émuito importante tam

bém para todas as pessoas, mas é bom amar e

também sermos amados. O nosso mundo está

tão cheio de desavenças e guerras. Como seria

bom se ao invés de apontar um revólver para

alguém pudéssemos ver umamão estendida ofe

recendo flores ou um carinho.

Muito mais poderíamos tirar deste podero
so texto bíblico, mas o prezado leitor pode fazê
lo particularmente. Fica aqui o meu.abraço.

Alba Piske
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o BAU NA IMPRENSA:
O confrade HumlNtH'tD DeI MiIIeti

tro, com seus generosos registros no

Uterat.un &. Arte,
AGO/OO: "Acuso a

chegada do BaJi n o

133. ao ouaí sempre
sobra tempo para leJtura, graças ao ex-'
cejente conteúdo que ah encontramos,

E o Bo�tlm Informanvo e de dIvulgação
oa Academia Itaocarense. Cno desta

tena, a edição oe Julho/DO, cora re

messa creditamos ao seu ores-oente,
dr Kleber t.eue. que dl(lge a entidade
com abnegação oe .um templáno.
Seguem reiterados agradecimentos ...

"

Na edição oe SET/Da. novamente

somos bnndacos com o registro:
"Refiro-me agora ao n P ; 34, oo Bali.
Boletim Acadêrmco Letras naocarenses

I ... ) Por vezes me oronuncro a respeito
porque tenho testemunhado o

esp�ndldo trabalho oe sua dlretona

presidida pelo escritor Kleber t.ene, cuja
abnegação retlele no brílhantlsmo desta

Enttdade literans. Ao le-Io, pressentimos
lidar com proftssrona.s. pelos artigos.
.crörncas e ooernas ce actores respeita
dos. rraduzmoo nossa realidade do mo

mento. Seguem agradeCimentos ao nus

tre oresroente peto magnifico esforço a

frente deste socahcro, bem como pela
gentileza da remessa, que nos chega
penodicamente. Coluna sempre as oro

dens, No 'envelope, conseguimos a trova

do confrade Humberto Dei Maestro;

Quem no mundo tem certeza?

Quem heróoÚ esse troféu?
cada dia é uma surpresa
que. Deus nos �nda do céu.

iNossos D(<ideClmerJIOSJ.

gern ao temend"'O df seu tareomento
COube ao SaCIO 00 IHGSC E nosso Mem·

oro, Acadérruco Eugêl1Jo Victor :;>s;hmockel
fazer Q discurso oflcr
ai. Fizeram parte da

Mesa o diretor da Ar·

QUIVO Hlstóncc,. Eugé·
'110 OleCer Scnrruot,

Egon lagnow: o

Prefeito oe

Járaguâ do Sul.
lrineu PaSokt; o

presidente da

IHGSC, Canos

Humberto (;0(

rêa, o crescente
da ACAR, Edson

Schult, E . o

orador of'Clal da

noite, EugêniO
Vktor Sd'unö..

� (na foto).
ADOs a Sessão, Cl

,

Prefeitura oe Jaraguà do Sul homenageou
os 'membros do IHGSC com um Jantar.

2OIAGO/OO - A ANE - ASSOCia

ção Niteroiense Oe Escritores comemorou

seus 18 anos oe 'unda'ção com um atrno

ço oe confraternização. Na foto, mtrocu

ção no recmto dil neva bandeira da ANE.

(N...-z,a Peçattha. Acinioa R. de �,

MOSAICO

14/AGO/OO - Dentro oe sua poll
tica de jnteriortzação, o IHGSC • Insti�
tvtxJ Histórico e Geográru;:o de Santa
Catat71Ji1 realizou Sessão Solene em Ja

ragua do Sul em nornenaçern ao seu fun

dador, Emilio CarlOS ]oyroan, na passe-

Wand."nno T. Leite Neto, Maril4l>Ni G.

Rit..ô",. Sentado. 0.-. Carios Tortetlí.

�rculo·
Itali'ano

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

Aquele encontro tradicional, com boa comida, um gostoso 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 hora's.
Então, agende:/DIA 27 DE OUTUBRO e DIA 24 DE NOVEMBRO

.� E não esqueça, depois somente em 2001!

INTERNET

Para quem gosta, informamos que nosso site pode ser localizado no endereço;
.

www.guiajaraguajcirculoitaliano.com.br
.

Existem inúmeros sites Garn informações sobre vinho e outros, como alimentação e aspectos gerais
da Itália. Como exemplo, citamos; ,

Www,viadelvino.com, br www. vin hos n et. co m , b r -www.aadega.com,br
Www.vinhosimportados.com.br - www.mestrecuca.corn.br - www,penelinha.com.br
wwW.porta,litalia.com.br - www.bravaitalia.corn.br (somente em italiano e inglês)

LIVROS
Para quem gosta de, ler, daremos algumas dicas nesta e nas próximas edições:
Título: Aprenda a Degustar. Título: Queijós Franceses

.

Autor: Sérgio Inglês de Souza Autores; Kasuko Masui eTamako
Editora: Market Press (0800 - 55 - 6258/) Yamada .

e-mail; age@net com ,br Editora: Ediouto (21-560-6122) )
Páginas; 284 - Preço; R$ 45,00 Páginas: 240 - Preço; R$ 30,50

,

Título: Vinho e Comida
Autora: Joana Simon
Editora: Companhia das Letras

(11-3846-0801)
Páginas: 160 - Preço: R$ 49,00
Devanir Danna
Presidente do Círculo
Italiano de Jaraguá do 'Sul Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

\

'f

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

É com pesar que anunciamos o falecimento de

nosso sócio honorário Francisco José Doubrawa,

ex-presidente do Rotary Club de Guaramirim.

Cidadão Honorário de Guaramirim e

companheiro benfeitor de inúmeras campanhas do

Rotary.
Sempre presente e representando exemplarmente

nosso clube nas conferências distritais, grande
provedor dos bailes de debutantes de Guaramirim;
fomentador e incentivador da fundação da Aciag,
que inclusive foi fundada quando o companheiro
Francisco era presidente do nosso clube.

Gostaria de, nesta oportunidade, prestar minha

homenagem pessoal: justifico dizendo que conheci

o "seu Doubrawa" na minha adolescência, e que

para mim ele foi um grande exemplo de sabedoria.

em algumas conversas, sempre prazeirosas, pude
aprender e referenciar-me em relação a muitos

temas polêmicos, por isso sou-lhe grato, "seu

Doubräwa", eterno amante da natureza, das matas,

exímio conhecedor da mecânica, fonte de

conhecimentos gerais, um grande amigo.
Por fim, aos familiares de Francisco José

Doubrawa e a todos nós do Rotary Club de

Guaramirim, resta-nos' admitir que a morte não
\

.

existe e que a vida na terra é somente uma passagem;

que ao perdermos um ente querido, tenhamos a

certeza que ele apenas mudou de estado, e mais

cedo ou mais tarde, nós iremos encontrá-lo.
f

j

Não podemos decepcioná-lo, fugindo da luta;
aceitemos o que Deus nos determinou em sua

sabedoria, e assim seremos imensamente felizes.

Observação: por um erro de diagramação, o
texto acimafoi trocado, na semanapassada, pelo
artigo "ELEIÇÕES 2000", de Osnildo Bartel.

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

11..lTabelionato.

.. de Notas' e

Protestos de

Osnildo Bartel
ti 373-0404
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FORMATURA
REMINISCÊNCIAS

Garibaldi�JGS -Dra. Laisa Prim
/

Distrito de Veszprém (39)sÊmbora tardiamente,
cumpre-nos o grato
prazer de noticiar a

formatura como médi

ca, pela Universidade
Federal do Paraná,
em 28 de julho passa
do, da jovem Laisa

Prim, filha dileta do
distinto casal João
Batista Prim e Lilian

Doubrawa Prim, ele
-destacado empresário
em nosso meio. Pelo

que nos consta, a dou
tora Laisa Prim deve
râ fazer especializa
ção na área de car

diologia. Cumprimen
tamos ajovem médica.
Laisa Prim pelo grato
evento, extensivo aos

felizes.pais.

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXVI

Em 1899, o Estado de Santa
Catarina era goverriado pelo eng"
militarmajor Felipe Schmidt e o
eng" Hercílio Pedro da Luz, ex

governador do Estado, era o pre
sidente do Conselho Municipal
de Florianópolis.

A Colônia Jaraguá, de Emílio
Carlos Jourdan, transformava-se
na empresa Pecher &.Cia., com
sócios de origem francesa, com
sede no Rio de Janeiro, que re

queria assunto de seu interesse
no processo de colonização.
Numa das petições dirigidas ao

Estado, em 8-6-1899, o gover
nador Felipe Schmidt, despacha
va: "Ao ser transferido aos su

plicantes o contrato firmado pelo
governo do Estado com Emílio

Jourdan, não ficou bem
descriminada a área que lhe fi
cou pertencendo, porque foi ela
ampliada com novos limites que
lhe foram concedidos, como foi
também restringida, por ficarem
pertencendo ao Estado todos os

terrenos ocupados por intrusos
e por concessões do governo,

cujas áreas de posse não são

conhecidas; torna-se precioso,
portanto, que os requerentes fa

çam traçar no terrenp, pelo
Registro Torrens, os novos limi
tes que lhe forem concedidos, e
o mesmo registro procederá à

medição de áreas ocupadas pe-
'Hos intrusos, de forma a conhe
cer-se com exatidão qual a área

'que pertence aos requerentes e

de que se lhes passará título de

finitivo, de acordo com as con

dições do seu contrato e com �
planta e memorial que for apre
sentado".

Vinham a Santa Catarina o

'cônsul alemão Eugen von Zim

merer, que vinha examinar os tra
balhos da Companhia Han-

.
seática, aproveitando para co

nhecer u1najescola e a fábrica
de tecidos dos Irmãos Hering,
seguindo para Braço do Norte,
onde constatava a conclusão de

14 km. de estrada de rodagem e

alguns barracões, o professor
�omão Hieber e esposa, Lily,
acompanhado do sr. Conde

,Negri, cônsul da Itália, colhen
do excelentes impressões. Co
incidentemente, também chega-

Quando se lê tanta modernidade, por capitais europeus e ameri

canos, as coisas não aconteciam como o imaginado. Uma foto
feita ao redor de 1932 mostra que os professores só alcançavam as

escolas primárias montados em cavalo, como aconteceu com o

prof Ayroso que, por 14 anos, lecionava na localidade deGaribaldi
As leituras de Manoel de Souza

esbarravam em situações não es

peradas, modificando-se pela es

cassez de recursos, aliados a es

peculações de toda a sorte que
não vale a pena agora comentar.

Linhas acima comentavam

se as visitas dos cônsules dos
diversos países.

Viajavam durante três meses

aos Estados do Sul, com o

objetivo de estreitar as relações
comerciais é ver em que sentido

poderiam participar os capitais
americanos nas empresas co

merciais de qualquer gênero.
Dirigia-se o cônsul Eugênio
Seeger a Paranaguá onde toma

va o caminho de Curitiba, cuja
estrada ainda hoje faz honras ao

engenheiro Teixeira Soares. De

Curitiba dirigia-se ao Rio Negro
e Porto Amazonas. Desse por
to, em navio especial, dirigia-se
até Porto União, último ponto
navegável do Iguassú. Havia
duas concessões dadas: uma ao

. eng" Ockel e outra ao sr. W.

Sellin, que era diretor da Coloni·
zadora Hanseática que governa
va 500-r000 -hectares de terras

em S. C�tarina, especialmente
em Joinville e Blumenau, com

banqueiros berlinenses, na Estra'
da de Ferro Blumenau. Especv
lava-se que, se não fosse feito
em 60 dias, entravam os capita'
listas americanos, para uma es

trada de 500 km., de bitola es

treita, que custaria cerca de 8

milhões de dólares, abrindo a

melhor parte do Paraná, via San'

ta Catarina. (F;itz von Jaraguá)

va a Blumenau o cônsul geral dos
EE. UD., da capital federal, seguin
do brevemente para Florianópolis.
Em Blumenau era acompanhado
de Gustavo Salinger, cônsul ale
mão, deputad,o Pedro Feddersen
e o eng" Frederico von Ockel,
estendendo a visita a Lontras e

Itajaí, viajando pelo vapor "Max"
até Florianópolis, de onde seguia
para o Rio Grande do Sul.

Vori\ Ockel era engenheiro da
Estrada de Ferro de Blumenau à

zona da serra, rumo ao altiplano,
recebia telegrama de Berlim a-ga
rantia da construção, "a qual par
tindo do ponto terminal da

"Tramway" elétrica ou a vapor,
na conformidade da Ler n° 265,
de 25-9-1 8.97, encontre a Estra
da de Ferro São Paulo-Rio
Grande". Era o ramal que atingia
Jaraguá (do Sul, mais tarde), via
Rio do Serro, de que já comenta

mos nas Reminiscências para a

História do Rio Serro - Aponta
mentos, que seria elétrica, e uma

das estações ficava perto da pro
priedade de Gehardt Roeder, se

gundo depoimento da Frau

Schumann, filha do professor
Alberto Rahn, bem próximo de

onde se instalavam os imigrantes
húngaros passando pelos morros.

Apesar de todo o otimismo em

dotar esta região de modernes
meios de comunicação, dentro do

processo de assentamento de imi

grantes em Santa Catarina, e na

expectativa daqueles consórcios

financeiros, em obter os rendi

mentos desejados, as construções

Poeta de delicada sensibilidade, FranciscoMangabeira, ir
mão dos oradores João e OtávioMangabeira, havia partido
_para o Alto Amazonas, a lutar pela vida. Minado pelas febres
da região, voltou, e, no regresso, pela altura do Rio Gurupi,
entre o Pará e oMaranhão, foi assaltado pelos suores damor-

-,

t�.

-\
- Morro sem abraçarmeu pai! ... - Emorreu.

"A Manhã", de 27 dejaneiro de 1927.

Pizzas
Pequena - R$ S,9p
Crande - R$ 10,90
Cigante - R$ 13,'90
Calzene - R$ 13,90

Prazer em
atender bem.

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

370-79'19
370-8679
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FALECIMENTO
Extravio de Nota Fiscal

José Bonifácio GonçalvesEmpresa: SCHMITZ LEUTPRECHT E ClA LTDA.
CNP]: 84.431.329/0001-05
Inscrição Estadual: 250.016.630

Endereço\ Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 416 - Centro -

Jaraguá do Sul - SC
Corupá - A sociedade do

vizinho Município foi sacudida
no último dia 19 de outubro com

a notícia do falecimento de um

prestante .cidadão local. Natural

de Corupá, viu a luz do dia em

1916, quando Hansa-Humboldt

erao 3° Distrito do Município de

Joinville. Carregou toda a vida o

seu nome como Zéca Bonifácio,
assim era conhecido, especial- •

mente com o advento dos IAPs

(Instituto de Aposentadorias e

Pensões), hoje incluídos na sigla
INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social). Pela sua capa
cidade e entendimento foi agente
do IAP dos Comerciários, abran
gendo o seu alcance até São

Francisco do Sul. Na sua pasta
gorda que sempre carregava con
sigo, documentos aos milhares de
interessados na obtenção de

benefícios.

Pela sua notoriedade local e

/� regional, fiel ao presidenteGetúlio
Vargas, carregou a sigla PTB até

o fim de sua vida. Como cidadão

N° do Boletim de Ocorrência: 1.769/'2000

Relata-se que foram extraviados todos os livros e documentos
fiscais e contábeis, todos os blocos de notas fiscais e FACs de
abertura e alterações.

A empresa RENATO TOMELIM-ME
informa que solicitou junto à FATMA

renovação da Licença Ambiental de

Operação (LAO), para extração de

Argila Vermelha, referente Processo
DNPM 815.106/99, localizado no

Município de GuaramirimjSC

prestante, candidatou-se a uma

vaga à CâmaraMunicipal de Co
rupá, onde alcançou a primeira
suplência.

>

Acontecia o falecimento de

um vereador e era convocado

como efetivo e tal foi a sua atua

ção que acabou presidindo o

Legislative corupaense. Exerceu

a vereança durante 7 anos.

Morreu Zeca Bonifácio aos 84

anos, deixando a esposa, Irene

Kowalski Gonçalves, três filhas,
genros, netos e bisnetos.

O sepul-tamento deu-se para
o jazigo da família, no cemitério
central de Corupá. Pêsames à

família. (EVS)

�"
-
__i_b0iW"

370-7919/370-8649

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você,

• Display gráfico
'\

• 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

8 100 memórias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120m in. de

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

...(

ra
• 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
• Identificação por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, relógio e

calendário
• 35 tipos de campainha

(47
_....:.T=El=E:.:....;FO:::..:N�I::..;:A�E..::.:IN:..:.:F:....:O:..:;R:.:.;M.::.:Á:..::.;TI:..::C:::.A_Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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e não chegam a ser encontradas.
Entre as cerca de 700 obras
atrasadas, há títulos exclusivos,'
casos em que a biblioteca não

dispõe de outro exemplar.
De acordo com as auxiliares

de biblioteca, a instituição nor

malmente não cobra multa de

quem não tem condições de pa
gar e aceita outros livros como

parte do pagamento. Na Semana
do Perdão, todos os esforços são
concentrados para que os

usuários se conscientizem e de
volvam o material. O livro
atrasado há mais tempo, foi em

prestado pela instituição há três
anos.

Aos interessados em regula
rizar a situação na biblioteca, o

horário de atendimento é de

segunda a 'sexta-feira, das 7 às
19 horas, e aos sábados, das 7
às 13 horas. (LC)

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE OUTUBRO DE 2000

Moradores reclamam de riscos
.' '�

causados pelo excesso' de po
Poeira irrita e
causa problemas
desaúde à
população

Guaramirim - Moradores
da Rua Lauro Zimmermann, na
localidade de Guararniranga,
reclamam de excesso de poeira
na extensão da estrada. Eles
dizem que quando a Prefeitura

passa a patrola para cobrir os

buracos a situação fica pior,
porque as máquinas jogam o pó
da beira da estrada no meio da

pista, sem que haja colocação de

saibro, para pavimentar. O local

inspira cuidados tanto para
motoristas quanto para pe
destres, porque quando mais de
um carro transita pela estrada a

visibilidade é nula:
Caminhões e veículos pe

sados utilizam a estrada em

direção a fazendas e portos de
areia. "Ninguém aqui tem se

gurança e todos vivem com as

casas trancadas, para tentar

amenizar a situação. Os meus pais'
sofrem de bronquite por causa
desse pó e têm que viver escon
didos dentro de casa", reclama o

comerciante José Schwabe!. Ele
está tentando organizar asso

ciação de moradores para en

caminhar as reivindicações da

região.
Na questão saúde, os idosos

e crianças são os mais prejudi-

Fotos: Edson Junkes/CP

Doenças: de portas e janelas fechadas, idosos se protegem' do pó
cados. De acordo com os mo

radores, o índice de bronquites e

problemas respiratórios na região
é alto.

As donas de casa reclamam
da poeira porque não conseguem
manter as residências limpas e

temem pela segurança dos filhos,
que freqüentam a escola do
bairro. "Se o caminhão de água
passasse por aqui várias vezes

por dia ia melhorar muito a situa

ção", sugere a auxiliar de produ
ção Dirce Lago da Rosa. Ela diz

que antes da eleição a rua era

,

molhada uma vez por dia. "Já não
adiantava nada porque IS minu

tos depois já tem pó de novo. Mas
agora nem isso é feito", protesta.

- Eu procurei a Prefeitura

para pedir que pelo menos

molhem a rua, mas disseram qqe
o caminhão não tem tempo
porque tem que molhar as vilas
do Centro. Lá tem calçamento,
não é preciso molhar", opina
Schwabe!. O secretário de

Obras, Ivo Ranghetti, não foi
encontrado pel a reportagem.
(LiSANDREA COSTA)

Prefeitura assina contrato para
instalar lombadas eletrônicas

Jaraguá do Sul- A ordem
de serviço para instalação de

gerenciadores de infrações de
trânsito na cidade será assinada
na próxima terça-feira, 31,
durante a coletiva da imprensa,
na Prefeitura. A decisão foi
tomada ontem pela manhã,

_

em

reunião da Secretaria de Planeja
mento com o prefeito Irineu Pa

sold e representante da empresa
cearense Fotossensores Tecno

logia Eletrônica Ltda, vencedora
das licitações.

Na sexta-feira, expirou o

prazo para apresentação de

recursos e a Fotossensores foi
declarada vencedora da licitação
para instalação de equipamentos
de detecção de avanço de semá-

foro e parada sobre a faixa de

pedestres. A empresa já tinha

vencido a primeira licitação, para
instalaçã'o de equipamentos de
controle de limite de velocidade

(também conhecido como

lombada eletrônica).
A partir da assinatura da or

dem de serviço, na terça-feira, a

empresa terá sei/meses para
instalação dos equipamentos.
"Nós estipulamos que até o final
do ano pelo menos metade dos

gerenciadores deve estar insta

lada", i nforma a secretári a de

Planejamento, Clarice Coral. Ela
diz que estão sendo levantados
os pontos exatos das ruas que
foram listadas na licitação, para
instalação dos gerenciadores de

infrações e a população será

informada, através de campanha
de divulgação, sobre os pontos
onde os equipamentos vão

funcionar.
A Prefeitura licitou a insta

lação' de 16 gerenciadores para
avanço de semáforo e parada so

bre a faixa e 20 para controle de

velocidade. A secretária esclare
ce que a denominação de radar

não é adequada para o caso. "Não

são radares, são sensores colo
cados na pista, que dispõem de um

pedestal onde aparece a velocidade
em que o veículo está circulando",
explica. Segundo ela, são afe

ridores semelhantes aos que
existem nas ruas que dão acesso

ao centro de Blumenau. (LC).

Bibliotecaperdoa usuários
Jaraguá do Sul - A Bi

blioteca Pública Municipal Rui
Barbosa promove até sexta-feira,
28, durante a Semana Nacional
do Livro e da Biblioteca, a Se
mana do Perdão. A promoção,
realizada anualmente, dá oportu
nidade aos usuários que estão
com livros atrasados de devolvê

los, com isenção de multa. A bi
blioteca tenta, com essa inicia

tiva, reaver parte dos cerca de
700 livros do acervo que estão
com semanas, meses e até anos

de atraso.
A penalidade para usuários

que atrasam na devolução das

edições é de R$ 0,20 por dia,
forma de fcrçar o retorno do livro
ao acervo. Quando o usuário não
devolve o material, é contatado
através de telefonemas e corres

pondências, mas há casos de

pessoas que mudam de endereço

Déficit: acervoda biblioteca tem cerca de 700 livros emprestados em atraso

COMUNICADO

João Carlos Cassuli Junior
informa o extravio da cédula
de identificação de advogado
(OAB/se 13199) nao se

responsabilizando por atos
eventualmente praticados por
terceiros mediante seu uso.

AempresaCARLOSCESAR
WONSIEWISKI - ME informa que
solicitou junto à FATMA, Licença

Ambiental de Operação (LAO), para.
extração de Argila Vermelha, referente
Processo DNPM 815.360/99, localizado

no Município de Guaramirim/SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secretaria de Saúde entrega
equipamentos para hospital

Sindicato não firma convênio
e inviabiliza projeto de saúde

,

Massaranduba - A Secre

taria de Saúde fará neste domingo
(29) a entrega de diversos equi
pamentos adquiridos paramelhor
equipagem do Hospital Sagrado
Coração de .Jesus. O ato de en

trega deverá acontecer durante

a festa comemorati va ao ci n

qüentenário do hospital. Foram
investidos cerca de R$ 21 mil na

compra dos equipamentos, atra
vés de convênio realizado entre

a Prefeitura e o Ministério da,
Saúde. Os investimentos fazem

parte do apoio financeiro e mate

.rial que a Prefeitura está conce

dendo, dentro da campanha ini
ciada em conjunto com a co

munidade, para deixar o hospital
em plenas condições de funcio-

,

namento. Além defomponentes

destinados ao aparelho de raio X,
serão entregues também um

berço aquecido, um oxímetro de

pulso, um monitor cardíaco e

( dois computadores com impres
soras. De acordo com 'a secre

tária de Saúde, Sônia Martini,
todos são aparelhos novos e

modernos e adquiridos criterio
samente para suprir setores fun- í

damentais para o bom funciona
mento do hospital.

Sônia destacou também a

continuidade do convênio, pelo
qual a Prefeitura destina cerca de
R$ 14 mil mensais ao custeio do

Pronto Atendimento do hospital,
que possibilita os atendimentos
de emergência durante o dia e

plantões especiais durante os

feriados e finais de semana. (MR)

Arquivo/CP: Edson Junkes

Secretaria ficou

lmpedído de
contratar agentes
comunitários

Massaranduba - A Secre
taria de Saúde teve que adiar a

implantação do Programa de

Agentes Comunitários de Saúde,
proposta do governo federal,
devido a decisão do Sindicato dos \

'Trabalhadores Rurais de não

realizara convênio que viabilizaria
a contratação das pessoas para
atuar como agentes no aten

dimento à população. De acordo
com a secretária SôniaMartini, a
única forma 'de a Prefeitura
contratar o pessoal necessário é

através de uma entidade externa,
razão pela qual foi procurado o

sindicato..
Acontece que o programa tem

exigências para a seleção e con

tratação de pessoal, que difi

cilmente poderiam ser atendidas

através da realização de concurso

público, que é a vianormal nesses
casos. Sônia cita como exemplo
que os agentes devem ser pessoas
residentes há pelo menos dois
anos nas comunidades benefi
ciadas. A utilização de mora

dores .das comunidades contem

pladas leva em conta o fato de

que são os próprios moradores

que melhor conhecem a realidade

e as carências de cada lugar.
A realização rlo convênio já

Passeio enaltece a paz e

a cidadania em Corupá
Corupá - A Secretaria de

Educação faz preparativos para
realizar passeio ciclístico, no pró
ximo dia 15 de novembro, com
a finalidade de destacar a impor
tância da cidadania e da paz na

comunidade, juntamente com a

comemoração da Proclamação
da República, que acontece na

quela data. O passeio será coor

denado pela FundaçãoMunicipal
de Esportes e Colégio Estadual
Tereza Ramos e visará o envolvi
mento das escolas e entidades
comunitárias em geral.

O evento deverá integrar-se
ao movimento pela paz nas esco
las, desencadeado em todo o

País. O início está previsto para
as 14 horas, com a saída dos ci
clistas do Ginásio de Esportes
Willi Germano Gessner e chegada
na Praça Arthur Müller, no

Centro. Na mesma tarde, tam
bém será realizado um festival
com participação de bandas de
rock.

A Secretaria de Educação
está orientando o comércio da

cidade para que na ocasião não

sejam comercializadas bebidas

alcoólicas, em conformidade
com a proposta de, naquela data,
conscientizar a população sobre
a questão da violência no mundo

contemporâneo. (MR)

Raimondi:presidente teme riscos defuturas complicações trabalhistas

havia sido devidamente auto

rizada pela Câmara de Vereadores.
Os recursos destinados ao paga
mento dos agentes comunitários
serão repassados pelo Ministério
da Saúde, no valor de R$ 183,00
mensais para cada uma. A

intenção é contratar dez agentes
comunitários. Cada um vai
atender em média 750 mora-"
dores, beneficiando inicialmente
as famílias das regiões de

Massarandubinha e Primeiro

Braço.
O presidente do sindicato,

Luís Rairnondi, explicou que a

entidade não tem estrutura fi
nanceira e pessoal suficiente para
atuar como intermediária no

convênio. No momento, só ele' e
uma funcionária atendem na

entidade, que possui 450 sócios.
O sindicato chegou a consultar a

Federação dos Trabalhadores na

Agricultura sobre o assunto, que
considerou a hipótese com

plicada, alertando que no futuro

poderiam surgir complicações
trabalhistas.
A secretária disse entender

que é um direito do sindicato
abdicar do pedido, mas lamentou
a decisão pelo atraso que isso está

causando na instalação do pro

grama, considerado de grande
i tnportância para o trabalho

preve,ntivo na área da saúde. Sônia
vai consultar outras entidades

locais para tentar viabilizar o

programa, mas não acredita que
isso aconteça até o final do ano,

quando ela encerra a atividade na

Secretaria de Saúde',
(MILTON RAASCH)

.'

CGZi"'A '"�"�'''.Al
SARIELLY

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

(\l Almoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos

� e Fazemos Refeições para Empresas
370 .. 8246 Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis

Dr. Roman Marik
CRM 2918jSC

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

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

/\ í)

.

- Ijac@netuno.com.br

..
�

••� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Jr.

Horário de Atendimento: Sego a Sex, Sábados
7:00 às 12:00/ 13:00 às 17:30 ii: 8:00 às 11 :00»1
Atehdemos tódos os tipos

de Convênios,.

FonejFax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67.- Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acidente COOl vítinta fatal na BR-280
Jaraguá do Sul - Acidente

registrado pela Polícia Rodoviária

Federal, na tarde do último sábado,
na BR-280; próximo aNereu Ramos,
causou a morte de Valdir Leiria, 43
anos. Ele conduzia o Chevette placa
LZX-2l90, quando numa manobra

perigosa, jogou para fera da pista o

Fiat Oggi, placa MAG-5353, que'
colidiu centra uma árvore, saindo
ferido o motoristaLucas Teixeira, 30,
que apresentava corte na mão direita
e na boca.

Leiria não parou para prestar
SOCOITO e, durante a fuga, a poucos
metros do primeiro acidente, colidiu
frontálrnente contra a caminhonete

placa LZT-87l8.
Com a gravidade da colisão,

Valdir Leiria, sofreu traumatismo
craniano e corte na altura das

costelas, além dê várias fraturas.
O filho, Valderi Leiria, 12, foi

encaminhado ao Hospital Jaraguá,
onde permanece naUTI (Unidadede
Terapia Intensiva). O irmão dele,
Cleirton Leiria, 38, omotorista da ca
minhonete, Antonio Hormann, 70
anos, e a esposa, Gertrudes Hor

mann, 68, tiveram of'erimentos leves.

Testemunhas garantem que Leiria

voltava de uma festa.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)
,

Arquivo/CP: Edson Junkes

Fuga: Valdir Leiria colidiu frontalmente contra caminhonete
I

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial

Familiares de José Osni Xavier,
morto no acidente da madrugada

de sábado (7/10),
precisam da colaboração da

comunidade jaraguaense para
localizar o Fiat Uno que pode ter

sido o causador do

incidente. Estimé;l-se que o

\ àutomóvel seja de cor preta.

Qualquer informação:
376-0632 / 376-0193

, •
I

Paga-se otime recompensa

* Tributário * Bancário
� 372-0582

, (
R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

OFICINA MECANICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispornos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica -; Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para mel,hor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

\AUT

,

'III

t
, I

I

Silenciador·
Traseiro para -Uno

R\$ 28,00

Amortecedor
Dianteiro para Gol

R$ 47,50

Silenciador
ifraseiro para C'orsa

R$-26,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Brasil pode ter só dois pilotos naF-I
Sepang- o Brasil terminou

a temporada 2000 com quatro

pilotos tendo disputado corridas,
e pode começar o ano que vem

com apenas dois. Rubens Barri

chello está confirmado na Ferrari

e Luciano Burti, que disputou o

GP da Áustria pela Jaguar, será
titular do time no próximo carn

peonato. Ricardo Zonta des

pediu-se da BAR e do Mundial.

Em 200 I, vai atua! como piloto
de lestes da Jordan.

A maior dúvida entre os

brasileiros o futuro de Pedro

Paulo Diniz. Ele encerrou sua

carreira de dois�nos na Sauber

de forma melancólica, batendo na

primeira volta. Pela primeira vez

desde 96, não marcou pontos
num campeonato. "Aqui acabou",
disse. Na próxima temporada,
sua única chance de correr

repousa na Prost.

Pedro disputa o campeonato,
se quiser. Tem como ajudar a

Prost com o suporte financeiro

da Parrnalat, empresa que o

segue desde a estréia na Forti

Corse, em 95. Mas o próprio
piloto não sabe ainda se vai dar

continuidade à sua carreira. Ele

pode optar por iniciar-se nas

funções de dirigente, adquirindo
parte da equipe. "Até dezembro

eu resolvo. Mas por incrível que

pareça, a situação é confortável,
tenho tempo para decidir. Quero
ver direito como vai estar a equipe
no ano que vem, entender o'

pacote técnico deles."

A Prost terá motores Ferrari

em 200 I, mas perdeu o patro
cínio da Gauloises e está atrasada

no projeto de seu novo carro, que
deverá ser desenhado por John

Barnard. Neste ano, o time ficou

em último no campeonato, com
zero ponto, perdendo para a

Minardi, que também zerou, no

critério de desempate. O time

italiano conseguiu três oitavos

lugares, contra apenas um oitavo

dos franceses. (FG)

DIÁRIO DESEPANG------

Do mesmo jeito
"Acho que era inevitável. Comecei minha carreira sendo

carregado para dentro de um carro e terminei carregado para fora."
assim Johnny Herbert comentou seu último GP, depois de bater

I

seu Jaguar com violência após uma quebra de suspensão. Quando
estreou em 89, pela Benetton, Herbert vinha de duas pernas

quebradas 'na F-3000 e tinha de ser colocado dentro do carro.

Não era o dia
Ricardo Zonta chegou a ameaçar uma chegada na zona de

pontos em sua despedida da BAR, mas acabou a prova com o

moror quebrado. Foi resultado de um "passeio", pela grama que

entupiu seus radiadores e superaqueceu o equipamento. "Queria
ajudar a equipe a ficar em quarto no Mundial, mas acho que não'

era o dia", falou o brasileiro, que em 200 I será test-driver da Jordan.

CU'LTIVE
COGUMELOS

Aprenda a plantar.\&
COGUMELOS tendo bons

lucros, em um pequeno
espaço a .partlr de "'2QIjQ2,
Com a primeira colheita,
em 25-

.

CURSO TEÓRICO E
PRÁTICO NA PLANTAÇÃO
E ,SURORTE TÉCNICO
Ajudamos a escolher o local
do plantio e produzir tipo
expor ção.

Fone: (47) 9�Z?-2247 ou 9102-1365

Ifa
.

7} 371;,9370;:
Rua Itapocú Ha 41·1 - Três'�!�s do Norte

�1E.:t!l1ail: rm e@netuno'Jrcom.br

Ferrari fecha com chave

de ouro seu melhor ano
Os testes para o
Mundial de 2001

recomeçam em

dezembro

Sepang - o ano 2000 foi

vermelho, da cabeça aos pés. A
Ferrari fechou em Sepang com

ruais uma vitória, o melhor ano

de sua história. O time italiano

conquistou os títulos mundiais de

pilotos e de construtores. ganhou
dez corridas, Iez dez poles,
somou mais pontos do que em

qualquer outra temporada em

meio século e encerrou um ciclo

de infortúnios que durou mais de

duas décadas, desde o triunfo de

Jody Scheckter, em 1979.
Maranello deve o sucesso a

uma figura em especial: Michael
Schumacher, alemão de 31 anos,

tricampeão do mundo, vencedor
. do GP da Malásia, que encerrou

o campeonato domingo. O piloto
chegou à nona vi tóri a n a

temporada, igualando recorde que
. \

pertence a ele mesmo, em 1995,
e aNigel Manseil, em 1992. David

Coulthard foi o segundo e Rubens

Barrichello, o terceiro.
Com dez títulos de cons

trutores, a Ferrari é agora a

equipe que mais venceu este

campeonato desde sua criação,
em 1958. Pontuou nas 17

corridas do ano. subindo ao pódio
.ern todas elas. Schurni e Bar-

richello escalaram os degraus
mais desejados do automobilismo

Festa: Schumacher eBarrichello comemoram comperucas vermelhas

21 vezes, 12 com o alemão, nove
com o brasileiro.

A festa foi completa em

Sepang e teve seus momentos

cômicos. Uma das assessoras de

imprensa da equipe, a brasileira

Jane Parisi, arranjou perucas

vermelhas, q�le foram usadas por
lodos os integrantes ferraristas ao

final da corrida.
Michael ganhou a prova

apesar de mais uma má largada.
Mas ele contou com uma punição
aMika Hakkinen, que queimou a

partida e teve de fazer um stop
& go de dez segundos. Na

primeira parte da prova, andou

em segundo. atrás de Coulthard,
mas quando o escocês fez seu

primeiro pit stop, sete voltas antes
do alemão, ganhou terreno,

voltou dos boxes à frente e foi

assim até o final, mesmo depois
'da segunda rodada de pit stops,
embora o piloto da McLaren o

pressionasse nas últimas voltas.

"Queríamos o título de

construtores assim, ganhando a

corrida, e conseguimos. Acho
que é um resultado que o time

todo merecia", disse o alemão.

Barrichello, em terceiro, achou

que fez sua melhor prova no ano,

depois da vitória em Ho
ckenheirn. "Fiquei muito satis
feito com minha temporada e no

ano que vem só tenho a me

lhorar." A F-I pára por um mês,

agora. Em dezembro, reco

meçam os testes já visando a

abertura doMundial de 2001, no
dia 4 de março em Melbourne,
na Austrália.

(FLAVIO GOMES)

sticos
Uma

il1fil1iõaõe
õe móveis
sob meõi()u .

BR-280 - Km 74 (Anexo ao Autódromo Jaraguá Motor Clube)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Futsal vence Unoesc e

garante primeiro lugar
Gol da vitória
foi assinalado
a um minuto
do final do jogo

Jaraguá do Sul - Num jogo
dramático, a FME/Breithaupt/
Caraguá venceu a Unoesc, de São

Miguel do Oeste, no último sábado,
por 4 a 3. O gol da vitória foi mar
cado a 'um minuto do final, o

empate dava o primeiro lugar da
Chave B à Unoesc. A partida foi
válida pela. última rodada da

segunda fase do Catarinense de

Futsal, Divisão Especial, e dis

putado no Ginásio de Esportes\

Arthur Müller.
Como todo o jogo, o primeiro

tempo foi equilibrado, com os

times se alternando no ataque.
Somente a vltóii.ã dava o primeiro
lugarpataJaraguádo Sul, enquanto
o empate garantiria o time de São

Miguel do Oeste em primeiro, que
saiu na frente. Lavardinha chutou,
a bola passou pela defesa da PME,

/ '

encontrado Glauder, que desviou
do goleiro Paulinho. Unoesc il a O,

,

logo aos 7 minutos. Um minuto

depois, Alexandre empatouo jogo,
e, aos 10 minutos, a virada, através
de Júnior, que recebeu de Ale
xandre. Faltando 8m20 para o

término do primeiro tempo,
Neguinho chutou, a bola desviou
em Júnior, enganando o goleiro
Paulinho, era o empate da Unoesc,
em 2 a 2, placar do primeiro tempo.

Como'precisava da vitória, a

PME voltou dfensiva.no princípio
do segundo tempo e, na pressão,
logo a 1 minuto e meio, Chico
chutou forte para desempatar,
PME 3 a 2.

No erro de saída de bola entre

Luisinho e Chico, não perdoou e

empatou novamente, aos 11m46.
A partir, daí, a FME cresceu

novamente no-jogo, e pressionou
o adversário em ,.sua quadra, com
o goleiro Mano Melo, irmão de

Alexandre, daPME, a fazer defesas
importantes. O gol da vitória surgiu
no finalzinho e, na falha daUnoesc,
chute de Alexandre, a defesa de
SãoMiguel do Oeste ficou olhando
e Jédson, na frente de Mano Melo,
desviou, dando números finais ao

placar, de FME 4x3 Unoesc. A
vitória deu o primeiro lugar da

,

Chave B à FME, que enfrentará
nas semifinais Unisul ou Gaboardi,
que vai para julgamento. Nas

semifinais, o primeiro jogo da PME
será fora, com o segundo e o

terceiro, se houver necessidade,
acontecendo em Jaraguá do Sul.
AUnoese enfrentará nas semifinais
a Tuper, de São Bento do Sul, que
terá a vantagem de decidir em São
Bento do Sul. Os demais jogos da
rodada apresentaram, Unisul/
Florianópolis 6 x 9 TuperlPlanor,
AABB 2 x 3 TaschibraIBlumenau
e GaboardiIFogo de Chã6 5 x 1

Agroeste/Palmitos. No final do
Arthur Müller, o técnico da Uno

esc, Sérgio Antunes, o Magrão,
lamentou o último gol "surgido de

um erro individual nosso. Mas

agora é enfrentar a Tuper e, quem
sabe, reeditar a final do Estadual
do ano passado, contra a FME".
Já o técnico Manoel Dalpasquale,
o Maneca, lamentou-a "falta de

atenção dos jogadores em alguns
lances. Dos três gols do adver

sário, dois foram por nossos

erros", disse. I
As semifinais acontecerão de

pois dos Jasc, que iniciam dia 26.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Desafio Impulso de Natação
JaraguádoSuI- AAcademia

Impulso realizou, na sexta-feira

passada, o 2° Desafio Impulso de Na
tação, com a presença de 54 nadado
res na faixa etária de 8 a 56 anos. O
desafio consiste em nadar durante
uma hora e, segundo a coordenado
ra de Eventos daAcademia, Marlise
Klemann, "o objetivo é nadar amaior
distância possível neste tempo".
Pelos resultados registrados nesta

etapa, a maioria .dos nadadores
meniorou a distância percorrida,
comparando-se ao primeiro desafio.
Os melhores nadadores no masculi
noforam:"

Denis Torres, 17 anos, com

3.816m; Luciano Richter, 15 anos,

com3.733m;RafaelWasch, 12anos,
com 3.416m. No feminino: Marlise
Kleman, 35 anos, com 3.233m;Geane
Lenzi, 33 anos, 3.166m; Anne
Schumann, t4anos, 3.l33m.

O nadador Adernar Bartel. 51
anos, o mais experiente dos par
ticipantes, aumentou á suamarca em

mais de 500metros em relação ao ano

passado, alcançando 2.280 metros.
Marlise Klemann relata ainda que

"um dos objetivos da Academia

Impulso em realizar esta competição
é estimular a participação dos
nadadores em travessias em águas
abertas (mar)", conta. Ela relata ainda
que "nadadores de Jaraguá do Sul já
participaram da Travessia da Lagoa
da Conceição, em Florianópolis, no
final do ano passado, quando 23
nadadores de Jaraguá do Sul

participaram; Travessia da Garopa
ba, com outros nove nadadores;
Travessia de Barra Velha, com sete

nadadores; Travessia de Porto Belo,
com 43 nadadores, e a Travessia da

Lagoa do Peri, com 13 inscritos",
finalizou Marlise. (AO)
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