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estofados e colch ões

Pelo 6g ane: consecutivo
A Master Pesqulsas

éonfitma:

Liderança absoluta: 60%

Orlando Orfei e
suas águas dançantes

Últimà semana
com descontos

especiais

Estudantes de 25 escolas

, das redes pública e particular
de ensino participaram de

celebração pela paz namanhã
de ontem, na Praça Ângelo
Piazera. Apresentações encer
raram as atividades realizadas

Presidente do CAC, Cleonice Tomczak, e vice-prefeito, Alfredo Vavassori, nas escolas durante o mês de

descerram placa na inauguração da rampa que dá acesso ao pronto-socorro outubro. Página 8

Hospital deMassaranduba faz
50 anos e investe emmelhorias
Afestado cinqüentenário doHospital Sagrado

Coração de Jesus, de Massaranduba, reuniu a·

comunidade no domingo. Fundado no dia 11 de

junho de 1950, o hospital retardou a festa de

comemoração para coincidir com a inauguração
dasmelhorias feitas nas instalações físicas ecompra

de equipamentos. Em50 anos, o hospital fez 46
mil internações. Há dois anos, a Congregação
das Irmãs da SantíssimaTrindade iniciouparceria
com acomunidádeparacaptarrecursos financeiros

que estão viabilizando a manutenção e a mo

demizaçãoda instituição. Página 10 r

Chico Schwammbach

o Lar da CriançaMarcos
ValdirMoroso, de
Guaramirirn, lançou
campanha de arrecadação
de recursos financeiros para
manutenção da entidade,
que atende crianças até 12
anos _ em risco social ou
familiar_' dosmunicípios
deGuaramirim, Schroeder,
Massaranduba e Corupá.
Página9

Lar da Criança
arrecada verbas
em conta de luz

Edson Junkes/CP Alunos
assinaram bandeira em

defesa d_e cultura de paz

CELEBRAÇÃO

Escolas fazem
cerimônia pela paz

Ladrões da Notre

foram descobertos

Um telefonema anônimo

denunciou os arrombadores da

casa noturnaNotre. A Polícia

Militar prendeu os quatro
jovens, sendo três menores.

Página 11

Natação conquista
, 4 medalhas no Jasc

A natação conquistou as

quatro primeirasmedalhas para
Jaraguá do Sul. O Bolão 16
feminino e o Futsal já estão

garantidos na próxima fase.

Página12
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Avalanche das .esquerdas
o resultado do segundo turno das eleições municipais

comprovaram o crescimento dos partidos de esquerda,
principalmente do PT, que vai governar mais de 200 cidades,

seis capitais. As eleições 2000

traduziram o sentimento de in

satisfação que predomina no País,
que as oposições conseguiram
capitalizar com competência, a
vontade demonstrada pela po

pulação emmudar e o desgaste do
governo federal. O novo mapa
político do Brasil consolida o

avanço dos partidos populares.
Os números dão o desenho do

A mais nítida

mens,agem
saídc/da$ 'urnas

>é�', <1('

no dómingofoi.
a rejeição ao

prõjêto
neoliberal

implantadopor i

FHC

cenário político, em termos de

podermunicipal, em que vão se

realizar as eleições presidenciais de
2002. Há algumas razões para

explicar o "fenômeno" petista: o
abandono do discurso-radical, .a

aproximação do centro, a luta pela ética e pela moralidade
administrativa e as experiências bem-sucedidas nas prefeituras
do partido, que serviram de vitrine. Todavia, amais nítidamen

sagem saída das urnas no domingo foi a rejeição ao projeto
neoliberal implantado porFHC.

Das 26 capitais, a esquerda, integrada pelo PTIPPSIPSBI
PDT, venceu em 13, os partidos de centro, capitaneados pelo
PMDB e PSDB, em oito, e a direita, representada pelo PPBI
PR.,IPTB, em apenas cinco. Das 31 disputadas no segundo turno,
a oposição venceu em 22, somente o PT em 13. O PPS e o PSB

fizeram várias prefeituras e o PC do B ganhou Olinda, elegendo
seu primeiro prefeito em cidademédia, desde a década de 50,
quarido os comunistastomaram o poderpelas umas em Jaboatão,
também emPernambuco.

Eleições 2000
* Edson Müller

eleitorado não vinculou o voto às

questões nacionais, priorizando
mais os investimentos na área de

segurança, saúde, educação, pavi
mentações e transportes ..

Durante reunião 'da Executiva
estadual com os 'diretórios foi
discutida a possibilidade do PPS

disputar as eleições de 2002 com

chapa própria e pura. Para tanto,

teríamos de aumentar de 90
diretórios para próximo de 200.
Para fazer este trabalho de novas

filiações e a formação de novas

comissões. provisórias, foram

nomeados coordenadores regi
onais Edson Müller, presidente do

Diretório de Jaraguá do Sul, e

Reinaldo Safanelli, presidente do

Diretório de Guaramirim.
A região de Jaraguá do Sul

abrangerá Jaraguá do Sul, Gua

,ramirim, Schroeder, Massaran
duba, Luiz Alves, São João do

Itaperiú, Barra Velha, Corupá, São
Bento do Sul, Campo A1egreeRio
Negrinho.

ano, fez 171 prefeitos e 2.421 ve-

readores. _J

Em Santa Catarina, os resul

tados obtidos não, foram os pro
jetados, fizemos um prefeito em

Nova Trento, o de Agronômica
não se elegeu por I voto, outros 7

vice-prefeitos e mais 44 verea

dores, sendo que em Morro da

Fumaça, dos 9 vereadores eleitos,
5 são do PPS.

Em Jaraguá do Sul, a expec
tativa era que o partido fizesse em

torno de 2.000 votos. Após o pleito,
feita a análise, estamos satisfeitos
com os resultados obtidos. Como
o partido só existe há um ano e

meio com pouco mais de 150

fi I i adas, os votos dados aos can

didatos (2.384) foram considera
dos bons. Se analisarmos esses

números, são bem mais expres
sivos que muitos candidatos de

outros partidos considerados fortes'
tiveram em eleições anteriores para
prefeito em Jaraguá do Sul, com

chapa completa.
Em geral, os resultados dessas

eleições mostraram à sociedade que
uma das ideologias que o PPS tem

em sua doutrina é o poder local. O

A partir da instalação de cinco
diretórios provisórios no Estado,
em 1996, quando conseguiu eleger
dois vice-prefeitos e um vereador,
o' PPS começou a consolidar-se
como partido político. As can

didaturas de Ciro Gomes à pre
sidência e do senador Roberto

Freire, o partido, com uma votação
de oito milhões de votos, deram

projeção nacional, causando uma

nova esperança ao povo brasi leiro
e uma alternativa na pessoa de

Ciro, elogiado que foi pela coragem
e hombridade que teve ao deixar o

governo de Fernando Henrique
ainda no início. Em 1994, foi mi
nistro da Fazenda e um dos men

tores do Plano Real.

Hoje, o PPS passou de 33

prefeituras conquistadas em 1996,
para 164. Há 4 anos, o partido
elegeu em todo o B;asil 490 ve

readores contra 2.453 eleitos em

2000. Podemos afirmar que o PPS

cresceu em todos os aspectos,
inclusive em filiações e sim

patizantes. Só para análise, o PT,
o segundo partido que m ai s:

cresceu, tinha em 1996 114

prefeitos e 1.900 vereadores, este

A oposição conquistou duas das três maiores cidades - São

Paulo e Belo Horizonte. E o vitorioso no Rio de Janeiro, César
Maia, é aliado político de um dos principais candidatos da

oposição em 2002, o ex-ministro Ciro Gomes. O avanço das

esquerdas é reflexo do novo comportamento das esquerdas que,
percebendo o amadurecimento dapopulação e as transformações
políticas, curvaram-se às exigências do eleitorado médio, que
rejeita a radicalização dos discursos e o confronto ideológico.

O PR." partido da base de sustentação do governo FHe, foi
o principal denotado no segundo turno. Das 31 disputas, venceu
apenas em Curitiba, assim mesmo com umamargemmuito

pequena de votos, exatamente para o PT. Não obstante, goste
ou não, o PFL não foi o maior derrotado nas eleições 2000.
Apesar de terperdido as prefeituras doRecife e doRio de Janeiro,
o partido elegeumais demilprefeitos, quase cinco vezes o número
de cidades conquistadas pelo PT.

Apesar de algumas disputas terem sido dominadas pela
diferença ideológica, as eleiçõesmunicipais forammar-cadas pelo
confronto de pessoas, o que joga por termo otimismo petista
para o pleito de 2002. Talvez o avanço das esquerdas esteja
mais nos erros dos partidos conservadores do que num despertar
de consciência do eleitorado. Mesmo assim, não há como negar
que a onda vermelha seespalhou pelo Brasil, prometendo novas
conquistas no futuro, exigindo mudanças na estrutura do poder.

* Presidente do Diretório
municipal do PPS
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MILTON RAASCH

Prefeito eleito de Schroeder, Osvaldo Jurck (PMDB), só

pretende divulgar a equipe de governo no final do ano. Ele já
realiza contatos e tem alguns nomes, mas não pretende divulgá

los neste momento, para evitar qualquer influência
sobre o funcionamento da atual administração, dado o ambiente

de colaboração que mantém com o prefeito Gregório Tietz
(PFL). Mas diz estar muito satisfeito por receber a Prefeitura

com a situação equilibrada, sem dívidas e com os

encargos com os servidores municipais em dia. Aliás, nesse
sentido, Jurck pode se considerar um privilegiado na

comparação com a herança que outros prefeitos eleitos

receberão em todo o Estado.

Cooperação I
Osvaldo Jurck pretende
trabalhar em boa sintonia com
a comunidade, através das
entidades constituídas. Para'

tanto, ele vem incentivando a

formação de associações de .

moradores em Schroeder,
como as que já existem no

Bairro Schroeder r.

Cooperação II
Esse ambiente de colaboração,
Jurck pretende levar também
aos empresários, através da

Acias, e aos produtores rurais
de Schroeder. No que se

relaciona com os empresários,
uma das sugestões que serão

acatadas é da instalação do

Distrito Industrial.

. Apetite
O vice-prefeito Alfredo Vavassori (PPB) não perdeu o apetite
político, apesar da derrota da coligação do PPB e PMDB nas

eleições municipais em Massaranduba. Vavassori não
concorreu à Câmara de Vereadores e, com os resultados das

umas, ficará sem mandato a partir de janeiro.
Mas garante qué continuará com o projeto político e não

descarta a possibilidade de concorrer aurna vaga na

Assembléia Legislativa do Estado.

Missão cumprida
Secretária de S�úde, Sônia
Martini, deixa a pasta no final
do ano de cabeça erguida. A
área da saúde foi uma das que
melhor funcionou no governo
que está terminando em

Massaranduba.

Conquista
Vale a pena conferir de perto
a verdadeira transformação
que vive o Hospital Sagrado

Coração de Jesus, em
Massaranduba. Resultado do

esforço de autoridades,
empresários e comunidade.

ENTREASPAS � ���

"Sou deputado e não pretendo voltar àSecretaria de

Saúde, já comuniquei minha decisão ao governador."
(Deputado federal Eni Voltolini - PPB -, ex-secretário estadual
de Saúde, que desincornpatibilizoú-se da pasta para disputar a

Prefeitura de Joinville, sobre o futuro político)'

Peixer anuncia a equipe de

governo até 10 de novembro
Prefeito eleito

querque
secretários iniciem
o trabalho logo

Guaramirim - o prefeito
eleito Mário Sérgio Peixer (PFL)
anuncia até o dia lOde novembro
a equipe de governo. Peixer quer
tomar.logo essa providência'para
que o grupo possa entrar em

atividade imediatamente. Ele quer
que todos os colaboradores diretos
tenham tempo para se inteirar
sobre a situação de cada setor na

Prefeitura, para que a nova

administração possa entrar em

plena atividade, a partir de I de

janeiro. O futuro secretariado está

praticamente definido, mas o

prefeito eleito não antecipa nomes.
Até sexta-feira, as pessoas que

assessoram Peixer na transição de

gover�o, levantando dados sobre
a situação da Prefeitura, concluirão
o trabalho. De acordo com Jair To

melin, que coordena o levan

tamento, ainda é cedo para saber
se a neva administração receberá

a Prefeitura com dívidas. Ontem,
pela manhã, Peixer acompanhou
o trabalho da equipe de transição e

surpreendeu-se ao examinar a lista
de débitos com fornecedores do
Hospital Santo Antônio, .mas não

antecipou números e evitou fazer

comentários.

Hoje, Peixer cumpre roteiro de
audiências e contatos em Flo

rianópolis. Na Secretaria dos

Transportes vai tratar sobre
convênios com o governo estadual
e solicitar o deslocamento da Pa

trulhaMecanizada para serviços de
conservação de estradas no

Município. A agenda do prefeito
eleito inclui a Secretaria de

Arquivo/CP: Edson Junkes

Audiências: prefeito eleito cumpre hoje roteiro em órgãos do governo

Educação, o Gabinete do Vice

Governador e o Badesc. Neste úl

timo, ele pretende tratar sobre
recursos para obras de urbanização
e de conservação em Guaramirim,
que é uma das primeiras áreas que

,

terão a atenção do governo
municipal.'

Na Casan, ele vai tratar sobre
a liberação de verbajá prometida,
no valor de R$ 79 mil, para a

'aquisição de imóvel de Rudibert
, Zastrow, que permitirá a con

clusão da obra do sistema de abas
tecimento de água da cidade. Outra
questão que preocupa o prefeito
eleito é a falta de máquinas e veí

culos em boas condições, que difi
culta o atendimento aos bairros
ruais distantes e ao próprio setor

agrícola.

Uma das idéias, por exemplo,
é a instalação de subsedes nas

localidades de Rio Branco e

Guamiranga, para descentralizar a
prestação de serviços de máqui-nas,
atendendo melhor aos moradores
urbanos e agricultores.

EXPOFEIRA .; O prefeito
eleito vai aproveitar as audiências
na capital do Estado, hoje, pará
solicitar apoio financeiro à re

alização da Expofeira no ano que
vem, o maior evento comercial,
industrial e agropecuário de Gua
ramirim. Peixer diz que sozinha a

Prefeitura não terá recursos

suficientes para promover o

evento. Ele quer dividir a responsa
bilidade, buscando o apoio das

autoridades estaduais e dos

empresários. (MILTON RAASCIrI)

.
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Dê o mundópara seu filho: dê a ele uma educaçãoMARISTA

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 Médi.o, 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 aprovaçãoCOLÉGIO MARISTA
SÃO Luís
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Pedro Garcia intensificará a

oposição ao projeto do lixão
Vereadordisse
que pretende
mobilizar os
moradores

Arquivo/CP: Edson Junkes

Jaraguá do Sul- O'vereador
Pedro Garcia (PMDB), reeleito com
1.172 votos, disse que uma das

primeiras ações a ser tomada na

futura legislação será a contestação
do projeto que pretende instalar, em
Nereu Ramos, um aterro sanitário.

Segundo ele, além da área definida
ser de preservação ambiental, tem
várias nascentes, 'onde o Samae
(Serviçó Autônomo Municipal de
Água e Esgoto) capta água para
abastecer a cidade. Sobre a atuação
naCâmara; Garciapromete fazer uma
oposição "consciente" ao governo
municipal. Fiscal: Garcia vai exigiro balancete da Schützenfest, com despesas e receitas

- Vou continuar o. trabalho
desenvolvido nes�es ,anos, priori
zando a defesa da comunidade e

prestando contas sempre que

possível das atividades parlamen
tares. Não farei uma oposição in

transigente. Cumprirei o que diz a Lei
Orgânica, o Regimento Interno e as

constituições -, discursou, prome
tendo fiscalizar a aplicação das

verbas públicas.
Sobre o aterro sanitário, Garcia

disse que está articulando uma mo-

. bilização dos moradores da região'
para evitar a instalação do projeto.
"A intenção é pressionar o governo
para abrir discussão sobre o caso,

possibilitando a participação popu-

lar nas decisões. Em princípio, somos
contra a instalação do aterro em

Nereu Ramos, e temos muitos ar

gumentos, inclusive técnicos, para
justificar a posição", afirmou.

Garcia disse que o PMDB está

trabalhando para eleger um dos

vereadores do partido à presidência
.

da Câmara. "Iniciamos as negoci
ações com o PT, visando o futuro

presidente do Legislativo. As con

versas estão sendo conduzidas em

cima de propostas. Entretanto, o

PMDB vai insistir na candidatura de
um peemedebista. Vou lutar para
isso, mesmo queo nome escolhido
não seja 0meu", revelou.

REPASSEÀCCO-Com rela

ção ao projeto governamental que
concedeR$ 230mil àCCO (Comissão
Central Organizadora) da Schützen
fest, Garcia disse que vai exigir um
balancete sobre a 12" festa, incluindo
despesas e receitas e as respectivas
notas fiscais. "Vou solicitar também

que os organizadores discriminem
todas as melhorias realizadas no

I

Parque de Eventos. O objetivo é

comprovar a necessidade do re

passe proposto pelo governo",
defendeu-se, adiantando que é

totalmente contrário ao repasse sem

que haja as "devidas explicações".
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Dionei diz que população rejeitou governo FHC

I

Jaraguá doSul- O presidente
do Diretório do PT do Município,
Dionei da Silva, também coorde
nador microrregional da legenda,
classificou o resultado das eleições
municipais como uma rejeição ao

modelo político implantado no País.
Na avaliação dele, apesar dos

partidos dá base de sustentação do
governo federal tentarem. desvin
cular os problemas nacionais e in

sistirem nas questões locais, "a po

pulação demonstrou estar descon
tente com governo FHC".

Sobre as eleições na região,
Dionei afirmou que, apesar de não

ter eleito nenhum prefeito, registrou
um crescimento significativo. "O'PT
cresceu muito e está se tornando
uma força política. As vitórias em

todo o País terão reflexos também

aqui", afirmou, apostando na cons

cientização do eleitorado para a

escolha de candidatos compro
metidos com a ética e com a mora

lidade administrativa,

Na opinião dele, a vitória do PT

na maior cidade do País, por si só,
será capaz de influir nos rumos do

partido em relação às eleições
presidenciais, mas sinaliza um

caminho. Dionei acredita que a

prefeita eleita, Marta Suplicy, será a

voz forte nas definições do PT e seu

voto vai pesar na escolha do can

didato da legenda à Presidência da

República. "Pelo rombo de mais de

R$ 18 bilhões herdados do governo
Pitta, ela (Marta) precisa ficar no

governo, até .para dar credibilidade
aomodelo petista de governar", de
clarou, lembrando que o partido tem
outros nomes para disputar a presi
dência, com grandes chances.

Dionei acredita que o êxito da

coligação encabeçada por Célio de

, Castro, em BeloHorizonte, deixou a

, esquerda, em .Minas Gerais, numa
confortável posição em relação a

2002. "Ao costurar uma ampla ali

ança de centro-esquerda, que incluiu
dissidentes do PMDB, Célio de

Castro se credenciou para concorrer
ao governo de Minas ou mesmo a

vice numa eventual chapa à pre
sidência encabeçada pelo PT", pre
vê, acrescentando que, se mantida a

atual aliança, o ex-prefeito Patrus
Ananias (PT) é favorito para ganhar
uma das duas vagas deMinas Gerais
ao Senado em 2002. (MC)

DALIERRA MANUTENCÃO
,

,

HIDRAULICA LIDA.

DESENTUPIMENTO,
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa D'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

�
Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

Está cada vezmais difícil a permanência do presidenciável Ciro
Gomes no PPS. As divergências - que começaram com a decisão da
Executiva paulista em coligar-se ao PSB, Ciro queria o lançamento da
candidatura de Mangabeira Unger - acirraram-se com a opção de

Ciro em dedicar-se exclusivamente à

candidatura da ex-esposa Patrícia, em Fortaleza, em detrimento das
demais disputas pelo País, da imposição em condicionar a própria
candidatura à Presidência e à não candidatura do governador do

Ceará, Tasso Jereissati (PSDB).

Contradição
A explicação dada pelas
secretarias de Saúde e da

Família ao Gapa-Já (Grupo de
Apoio à Prevenção da Aids de

Jaraguá do Sul) contradiz à

propaganda governamental
sobre os trabalhos sociais
desenvolvidos.
Não é porque a entidade é uma

ONG que amunicipalidade não

tem compromissos sociais.

"Convite"
Há 15 dias, a diretoria do Gapa foi
"convidada" a deixar a sala que

ocupava, na antiga sede da Sear,
para que o espaço

fosse preparado para
a instalação da Vara da Justiça

Federal.
Soa como picuinha, já que o

Gapa-Já desenvolve um excelente
trabalho voluntário e necessita

tarnbém de recursos,

Efeito privatização
A Telesc Brasil Telecom cortou, sem nenhum aviso, os

telefones do Jornal Voz do Vale.

Depois de enviar uma conta de mais de R$ 1,9 mil, contestada no

Procon, a concessionária refez o cálculo e reduziu para R$ 524,00: De
posse do novo valor, o proprietário, Adelmo Müller, foi ao banco e

descobriu que era de R$ 1,1 mil, não pagou. Dias depois, recebeu
outra fatura, desta vez de aproximadamente R$ 300,00, só de débitos

referentes à Internet. Reclamou no Procon mais

uma vez e a empresa ficou de rever o
valor. Entretanto, no dia seguinte, a empresa desligou os telefones

sem mais nem menos.
,

Privilégio
Na proposta orçamentária de

2001, enviada pelo governo ao

Congresso Nacional, o
Ministério Público
Federal teve aumento de 55%
em seus recursos.

Divididos os R$ 455 milhões ao

MP, cada procurador custa R$
1,5 milhão aos cofres públicos,
por ano.

Projeto
O PFL estadual quer "sacudir o

partido em 2001". Pretende
renovar todos os diretórios

municipais no início do ano,

Em meados do próximo mês, o

partido promove em Lages o

encontro "O futuro é já",
reunindo lideranças partidárias e

os candidatos que disputarani as

eleições 2üOo.

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis • Caminhões •

Tratores • Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 .� 1,lh� �a Fi ueira

CASA DO COBRE
I

Trabalhamos com venda de produtos para
rebobinamento e conserto de motores elétricos.

- Fios de cobre;
-Capacitares de partida e permanentes;
-Cabodeligação;

i

- Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores demotores;

, -Selo mecãnico;
-Verniz;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: O A Aciac (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de :
I Corupá) promove hoje, a partir das 19h30, no Restaurante I
I do Mário, assembléia geral da entidade. I
I Na oportunidade, o agente articulador dó Sebrae (Serviço de I
I Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Donizete Böge, apre- I
I senta o relatório sobre as estatísticas do Município. I ,

IOdiretor regional da Telesc Brasil Telecom, Adernar

I Habvtreuter, debate os problemas apresentados pela
I concessionária no Município e o representante da Celesc es-

I tará à disposição dos associados para dirimir as dúvidas sobre

I os serviços desenvolvidos pela empresa.

: O O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

I Exterior, Clóvis Carvalho, divulga o saldo da balança comercial,

I
relativo a quarta semana de outubro. Até a terceira semana do

mês, o saldo acumulado registrava déficit de US$ 437 milhões. Na
terceira semana (de 16a 22) a balança comercial apresentou défici t
de US$ 187 milhões.

o O presidente Fernando Henrique Cardoso 'participou
ontem, em Brasília, da instalação do CNPE (ConselhoNacional
de Política Energética), um órgão de assessoramento' da
Presidência da República com o encargo de elaborar políticas I
e diretrizes para promover o aproveitamento energético I
racional.' :
O O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, participa de I
seminário internacional sobre capital de risco pará pequenas e I
médias empresas. Estarão presentes dirigentes do BNbES e o diretor I
geral do FundoMultilateral de Investimento do BID, Donald Terry. I
L � �

Coluna do

� O [N] [Q) O� (Q) [NJ lJ
Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e R�gião
"CONTADOR: A PROFISSÃO QUE JAMAIS SE EXTINGUIRÁ"
''OBRAÇüDIRElTOOOEMPRESARIONOMUNOOGWBALIZADO''

No mundo moderno, a profissão de Contador sempre foi, e continua sendo,
muito valorizada e respeitada nos países economicamente e culturalmente mais
evoluídos.

Entretanto, no Brasil nem.sempre foi assim, e mesmo nos dias atuais o

Contador é visto de maneira pejorativa por muitos empresários e por grande
parte da sociedade brasileira.

É consenso nos países de Primeiro Mundo, que o Contador tem importância
fundamental na economia globalizada. No Brasil, país cuja economia se coloca
entre as oito maiores do mundo, o Contador ainda está longe de ver reconhecida
a sua importância. Até em países vizinhos, como Chile, Argentina e Uruguai, é
notória a valorização do Contador.

Dentre os fatores que contribuem para: esta situação, destacamos os seguintes:
). A falta de conhecimento de empresários ede todas as pessoas que necessitam

dos préstimos do profissional da contabilidade, quanto à gama de serviços e de
apoio que o Contador pode oferecer.
). Vamos acordar!!

.

). A faltade percepção e de interesse por parte de grande número de contabilistas
em evoluir individualrnente em sua.profissão, e valorizar e aperfeiçoar a nobre
ciênci� da contabilidade, ampliando suas possibilidades de realização de serviços.
). A propaganda é a alma do negócio. Será que não cremos em nossas

Possibilidades? É preciso que a classe de contabilistas acorde. A economia
globalizada nos oferece grandes oportunidades. Mercado atraente e crescente.

EXTRAVIO DE NO:'fAS FISCAIS
A empresa Angero Ind. E Com. de Malhas
Ltda. CNP] 73.307.944/0004-22, comunica
o extravio de uma nota fiscal avulsa nO
000001 série 1 usada e um bloco de nota

fiscal de nOS 00051 a 000100, todas
devidamente preenchidas.

I

Apevi promove reunião para
formaçãodoNúcleo deTurismo

Georgeney José Ferreira da Sil
va, para explanar sobre meca

nismos de turismo, durante
reunião realizada no dia 26 de

outubro. O presidente da Apevi,
Everaldo Batista de Oliveira, diz
que a intenção é formar o

Núcleo Setorial'de Turismo. "A

Jaraguá do Sul -- O -entidade atuaem diversos rarnos

Setoré tidocomo
grande potencial
geradorde
emprego e renda

turismo é um mercado po
tenc i almen te aberto para
qualquer empreendedor que
possua boas idéias e vontade de

ganhar. dinheiro. Pensando

nisso, a Apevi (Associação de

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) convidou o presidente
da Aghal/SC (Associação dos

Gerentes de Hotel da América

Latina, seção Santa Catarina),

na área de capacitação, e a

formação desse segmento vai

proporcionar trocas de informa
ção e, desta forma, vamos trazer
o turista para Jaraguá do Sul",
diz o presidente.

-

Ferreira da Silva afirma que'
falta envolvimento, comprome
timento e vontade de ganhar

.

dinheiro. "A questão da etnia,
cultura e tradições alemãs, é

bastante forte aqui na região e

deve ser mais explorado pelo
setor turístico", destaca.

A reunião contou com re

presentantes do setor turístico,
como guias, agências de viagem,
hotéis e restaurantes. O pa
lestrante diz que a reunião é o

pontapé inicial para começar a

pensar e investir em projetos
nesse segmento. "O turismo

gera a economia do Município,
abre oportunidades de emprego,
mas para atrair turista é preciso
surpreendê-lo com coisas dife

rentes", enfatiza.
A próxima reunião do grupo

será realizada no dia 8 de
,

novembro, às 19h30, no Centro
Cultural. (FABIANE RIBAS)

Cargas aéreas
nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 37:1!-0363

(Oxx47) 275-0651

Rua Cei e • Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br
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Café Colonial
Jaraguá do Sul e região contam, desde o ano passado,
com um serviço de Café Colonial de prímeiríssima

qualidade e que a cada dia faz mais sucesso. Trata-se
do Café do Barra Velha Wille Hotel, que atende

eventos em geral sob encomenda (telefone 371-8611).

São cerca de 80 pratos,
doces e salgados, de dar

água na boca!

Casal Katia e Naldo

Wille, proprietário do
Barra Velha Wille Hotel

Ueta

o Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Reitora do
Centro
Univer

sitário,
Carla
Schreiner,
e a artista

plástica
Vera
Triches

Débora Fidélis é uma
das recém-formadas em
Letras!Secretariado
Executivo da Ferj

Empresários Eduardo
Ferreira Horn, José Carlos

Neves, José Faraco,
presidente da Federação
das Indústrias do Estado
de Santa Catarina, Vicente
Donini e o prefeito Irineu

Pasold, Fiese e

empresários renovando a

. parceria com Jaraguâ do

Sul

o

gastroente
rologista

Sérgio
Canfield,

coma

esposa,
Mara,

curtindo os

bons eventos

da cidade

30!10
Lino A. Demathe

Juceli Borchardt
Elaine Adriane Bier

31/10
Camila Lemke
Amildo Norilles

1/11
Bertoldo E. Neto (Tóti)

QaveUi, . a loja.
.que veste o

homem de
bom gosto.

Calçadão,364-c/eslacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

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

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

.ern kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

Atendimento para
festas em geral.

KIBARATg
Vestindo To4a a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banh

Com omelhor preço da cídade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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História Fatos eTradícão CORREIOD'?':a-o,:2,
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31 de outubro de 2000

História em Fotos Por Egon Jagnow

Quando assumi a res- tre, principalmente a quebra-cabeça da His

ponsabilidade de orga- arte da persistência tóriajaraguaense. E na

nizar a memória doeu- quando se quer elucidar da mais justo que lem-

_ mental-do Município de algum fato ainda desco- brá-Io também nesta

Jaraguá do Sul, uma das nhecido. Pergunta da- coluna, pois amanhã

pessoas que tive a gra- qui, resposta de lá; transcorre o centenário
ta honra de conhecer foi bate-se em porta erra- de seu nascimento.
o senhor Emílio da Sil- da', quebra-se o nariz, Emílio da Silva é um

va. Embora já com a mas persistente, vai-se j dos homens a quem
avançada idade de 89 em frente. É assim a Jaraguá do Sul muito

anos, e com a memória vida de um pesquisa- deve quanto à preser
já um pouco confusa, dor. Foi assim que Emí- vação de sua memória
muita coisa ainda pude lio da Silva conseguiu histórica. E por isso a

aprender com este mes- montar grande parte do nossa homenagem a ele.

Como ninguém é de [er
ro, que tal uma pescaria

110 Rio Itapocu?

kt._-_' Ú" , h
.

;tI
- -

.,' H·

3·70-7919
370-8649

Rua José Theodoro Ribeiro, 165· Cx. Postal 84·
Fone 147) 371·0555 • Fax 147) 371·0403

e-mail ·indumak@netuno.com.br

Dentre as múltiplas fun
ções que o senhor Emílio

da Silva ocupou está a de

estatístico. Função
exercida durante muitos

anos

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Médico, Oftalmologista
. 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 
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Confira a História
"A 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, o prefeito Herbster baixava o Decreto Lei de, n° J 9,
que dispunha sobre a localização e fiscalização de cemitérios no

Município, atendendo o Decreto Lei estadual n° J 05, de 6/5/1938,
interditando aqueles que não satisfizessem as condições das novas
normas .. Como em toda lei existem as exceções, o Artigo 1 ° dispu
nha que ficavam fora da drástica medida os cemitérios da cidade de.
Jaraguá, Vi Ia de Hansa, Santa Luzia, Retorcida, Barra do Rio Serro,
Rio do Serro III, Rio da Luz-Alto e São Estafânio. Estes passavam a

ser administrados pela Prefeitura, tinham caráter secular e ficavam

sujeitos à fiscalização das autoridades sanitárias, mantidos por zela
dores, um livro especialnumerado e rubricado, com as anotações
que especificava, recebendo o zelador a percentagem de 20%, sobre
a arrecadação. "

Há 32 anos

Em J 968, o Rotary International completava o 60° ano de fun

dação e o mundo rotário assinalava o acontecimento. O Rotary Club
de Jaraguá do Sul.presidido por LorenoMarcatto, ouvia os compa
nheiros para assinalar o dia 25 de fevereiro e todos arregaçaram as

mangas. Eugênio Victor Schmöckel apresentava projeto de lei na
Câmara de Vereadores, denominando de Paul Harris o logradouro
na confluência das ruas Deodoro da Fonseca com Barão do Rio

Branco, coincidindo com a data de nascimento do homenageado. O
companheiro Nutzi, fazendo o protocolo, historiava o documento. João
Lúcio da COSIa, presidente da Câmara, historiou o documento n° 3/

65, que se transformou na Lei n° 130. O prefeito Victor Bauer dizia
da satisfação de nominar o logradouro público, entregando o doeu
mento a Loreno Marcatto, tendo este convidado ao ex-governador
do D-46S - companheiro Lauro Fortes Bustamante - para des
cerrar a bandeira do Rotary que cobria o marco, sob palmas dos

presentes. A pedido do presidente foi procedida a bênção da praça,
seguindo-se a palavra do companheiroMurillo que, num belo impro
viso, disse do significado do fato para o clube e para a população
jaraguaense. Presentes ainda o governador indicado Antonio de

Figueiredo, rotarianos de São Francisco do Sul, Joinville (Centro e

Sul), Guararnirim, Blumenau (Norte), São Bento do Sul e grande
massa popular.

Há 22 anos

Em 1978, no dia 11 de setembro, falecia a senhora Adélia
Doubrawa Fischer, esposa do então já finado ArthurMüller, no Hos
pital Jaraguá. Esposa de um marido de forte personalidade, ela foi a
paciente esposa que durante longos tempos permitiu que o esposo se

dedicasse às múltiplas atividades que beneficiavam a comunidade

jaraguaense, sendo um dos pilares onde se ergueu a atual economia
doMunicípio. No seu panegírico, EVS dizia que: "Pela sua discrição
em todos os atos de seu ilustre marido, aos olhos dos que a conheci

am, ela sempre foi uma grande mulher. E que mulher]."

Há 12 anos

- Em 1988, noticiava-seque a Acijs queria os trilhos daRede fora
do Centro, outrora de grande importância para o desenvolvimento do
Município, "a ferrovia hoje (então) é apenas passagem das composi
ções graneleiras ao Porto de São Francisco, uma vez que, com o

advento das rodovias asfaltadas, o transporte rodoviário tornava-se
mais ágil e cômodo. Hoje, dizia-se, somente duas linhas regulares
correm entre Corupá e São Francisco do Sul, executadas pelas
litorinas c o turismo que não levantou vôo'."

tun &� 1!iaM,S�
�

"Lar das Flores" completa 10 anos

No último dia 27/10, a

instituição Associação
Assistencial para Ido
sos "Lar das Flores"

completou o 10° ano

de existência. Na oca

sião realizou-se culto
ecumênico na capela,
sendo oficiantes o mi
nistro Aroldo da Silva,
da Igreja Católica, o

pastor Cláudio
Herberts, da Igreja
Evangélica Luterana, e
a colaboração do Coral

da Oase das terças
feiras.

,

Durante o período, foram presidentes
do Conselho de Curadores os senho
res Ewald Heinz Boss, Gerd Edgar
Baumer, Ricardo Bartsch, Dimas
Vanin e Moacyr Rogério Sens, este
no terceiro período, desde 4/4/1983.

O modelar estabelecimento foi re

centemente visitado por um grupo
de Estudos da Terceira Idade, da
Universidade Federal de Santa

Catarina, levando daqui excelente
impressão do que se pode fazer na

área assistencial a idosos.

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar.•• (CLXXIII)

Tio Eugênio

_-" .. Visão histórica de Jaraguá no

primeiro ano do Estado Novo (8)

M. de A. prossegue: "Em J 876, deu-se a fundação
Emilio Carlos Jourdan, engenheiro e coronel honorário,
o sogro, Charles Caffier, os acompanhantes e remado
res Justino Oliveira, Francisco de Paulo, Thomaz de Góes,

Domingos Rosa e Gabriel dos Santos.

Mais tarde, quiçá, já trabalhando para a serraria que
Emílio C. Jourdan. em )880, tinha na foz do Itapocu, no

lugar máquina, uma grande serraria cortava as árvores de

grande diâmetro derrubadas no sertão (alto Itapocu), rio abaixo, toras pregadas
umas nas outras formando balsa, que se arrebentavam no salto do Guamiranga, 2,5
metros de queda, e reajuntadas abaixo até o destino, madeira que saía para o porto

de São Francisco e, para facilitar ainda mais, o início de um canalligando o ltapocu
ao Perequê (Pinheiro ?) -. canal do Jourdan, 1877, no Porto dp Robalo - 17

quilômetros por 5 metros de largura, começado pelos dois lados que, concluído,
daria para a Barra do Sul e de lá para o porto - um projeto importante e arrojado
que foi abruptamente interrompido, por causa de uma faísca que a serraria, em

tempestade que se abateu naquele lugar.
Mais tarde, como dissemos, chegaram ainda Marcos Philadelfo, FranciscO e

Pedro dos Santos e João da Silva, todos originários do Norte do País.

O Estabelecimento Jaraguá - o engenho - transforma-se em "Colônia
Jaraguá", que passa por diversas mãos". Voltaremos, até a próxima.
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CassuU

Advogados
Associados
SIC Ltda.

I .

RODíZIO DE PIZZAS
TODOS OS DIAS

370-0736

lrineuManke:produtores catarinenses estão percebendo
que mudanças importantes estão acontecendo

Núcleo setorial
elabora projeto
para verão

Site de emprego
faz recrutamento
de currículos

o Núcleo Setorial de
Industriais dos Sorvetes
realizà reunião hoje para
definir projetos que serão
aplicados em dezembro e

para 2001. Nutricionista
menciona a importância
do sorvete como fonte de

n�trientes para o orga
lUsmo. Página 9

A home page Empre
gos.com.br é a maior pá
gina de seleção de cur

rículos do País. O cadastro
de currículos na Internet é
tarefa fácil de execução e

possui vantagem sobre o

esquema tradicional, que
lança mão do papel.
Página 11

Concorrência preocupa
os produtores de arroz

A concorrência feita pelos rizicultores cimento do pólo de produção pode ser

de outros Estados, como Mato Grosso, constatado na dificuldade da cooperativa
Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins em conseguir técnicos em montagem de
tem aumentado e preocupado os pro- equipamentos. "Praticamente todos os

dutores de arroz de Santa Catarina e Rio profissionais da área estão lá". Ele des
Grande do Sul. O presidente da Coope- taca que os produtores precisam apostar
rativaJuriti,IrineuManke,dizqueocres- na produção e qualidade. Página 7

Casa do Papai
Noel será

atração da feira

A Casa do Papai Noel será
o diferencial da primeira
edição da Expolar, que
será realizada entre os dias
1 e 10 de dezembro. A

arquiteta Ruth Borgmann
diz que os arquitetos de

Jaraguá do Sul serão

responsáveis pela criação
de cada ambiente da casa.

Página 4

Aumenta o cultivo
de cogumelo

._

�a reglao
I

Aprodução deAgaricusBlazei
Murill, o Cogumelo do Solou
Cogumelo de Deus, é mais
uma atividade econômica

desenvolvida em Jaraguá do
Sul. O produto é recomendado

para o tratamento de diversas

doenças, como câncer, diabe
tes, colesterol, entre outros.

Página 12

•
CORREIO DO POVO

'TELEASSINATURAS
275-2853 275-0105
370-0816 371-1919

__ 1 __

.�

�"*.4n_Alti!"
Gráfica
c P l T D A.

370-8649 370-8654
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OS MITOS E ESTÓRIAS O

que você precisa saber sobre eles
.

Aconteceu em uma empresa .. .isto é' o típico início de uma fofoca.
Enquanto muitos funcionários de uma organização criam mitos e

estórias, não tem a consciência do poder dos boatos.
Consideraremos como estórias as narrativas baseadas em eventos •

ocorridos, que informam sobre a organização, reforçam o comportamento •

existente e enfatizam como este comportamento se ajusta ao ambiente •

organizacional. Os mitos se referem a estórias consistentes com os valores •

da organização, porém.rião sustentadas pelos fatos.
Comentando sobre opapel das estórias, sugerimos que uma importante :

diferença entre as organizações bem-sucedidas e as que não conseguem o •

sucesso COnsistem no fato de que as primeiras têm claro conjunto de •

exemplos corretos de ações administrativas passadas, que faz a filosofia da :
adrninistração estar sempre presente entre os seusmembros.Nesse sentido, •

as estórias exercem um papel relevante na divulgação desses exemplos e •

na consolidação da cultura. •
'

As estórias, então, operam de forma que participantes tenham suas

ações coordenadas para um objetivo comum, ao mesmo tempo em que •

elas fornecem sugestões suficientes a respeito damaneira de agir. As estórias
•

são simbólicas e flexíveis,podendo ser reinterpretadas emudadas de acordo •

com a situação em que devem ser aplicadas.
O compartilhar de algumas estórias parece dar aos admi-nistradores e

•

empregados um senso concreto do que é importantena organização e um :
vocabulário comum, que ajuda as pessoas das diferentes partes da •

companhia a se comunicaremmais facilmente unscom os outros.Asestórias
são tidas comomuito poderosasporque são experiências de outras pessoas

•

que podem ser usadas para preencher lacunas em nossa própria vida, em
apresentado detalhes concretos, elas são geralmente bastadle persuasivas,
são rápidas e longamente memorizadas, que idéias abstratas isoladas.•
Existem também as estórias negativas que tendem a semear incertezas, •

bem como sugerem o clima organizacional. Assim como os "valores", as •

estórias apresentam traços .comuns e, em geral, abordam temas •

relacionados com a igualdade entre osmembros da organização, segurança, :
enfocando políticas e práticas de recursos humanos e o controle.

O que foi dito sobre as estórias pode ser extrapolado para os mitos •

organizacionais, porém considerando que estes são interpretações de
•

valores não fundamentadas em fatos específicos..
Em termos de organização é possível observar como certos símbolos •

são criados e os procedimentos implícitos e explícitos para legitimá-los. O
•

. mito da empresa como uma grande família, por exemplo, é a imagem :
freqüentemente utilizada pelas organizações para reforçar o clima de •

"camaradagem" e confiança que se pretende e o comprometimento das •

pessoas com os-objetivos organizacionais.Omito da família revela as duas :
faces presentes nas relações de trabalho: a face visível de solidariedade e •

cooperação, e a face oculta, da dominação e submissão que aparecem no •

cotidiano da empresa, permeando as interações entre chefia e subordinados :
e suas relações deautoridade, istonos revela a profundidade e complexidade •

da família quando a empresa coloca-a como cultura.

LuizHenrique Alves Rodrigues - Psicólogo e Consultor da Empresa •
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Diretor-presidente: .

Eugênio Victor Schmäckel
Diretor-administrativo:
Francisco Alves

Reportagens:
Fabiane Ribas/ :vtilton Raasch

Dia,gramação:
Bianca Cristina Deretti

Fotos: Edson Junkes, Horst
Baürnle e Chico Schwammbach

Comercialização:
Luciane Apolinario
Impressão: Gráfica e

Editora CP

Jornal

CORREIODOPOVO

Fones: (47) 370-7919
370-8649

correiodopovo@netuno.com.br

cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Calendário da Apevi

./ A parceria da Apevi com
o Jornal CORREIO DO
POVO vai beneficiar micro
e pequenas empresas,
inclusive a Polícia Militar
de Jaraguá do Sul. O

jornal doou 200
assinaturas para a

entidade,' que vai
comercializá-Ias num

preço inferior para os

novos associados, e

repassar o valor integral
para a Polícia Militar. A PM
vai destinar o dinheiro
para a comprá do fuzil de
assalto automático, marca

Sig' Sauer, calibre 556, de
fabricáção suíça.

./ A Apevi já está
fornecendo os modelos de
carta-circular para os

associados que se

beneficiaram do liminar
concedida à Fampesc
contra a cobrança da
CPMF, a fim de que cada
uma. das empresas adote
o procedimento que
entender como móis

adequado O sua situação
específica.
A Fampesc informa que
deve impetrar novo

mandado de segurança
contra a MP que
estabeleceu a

. exigibilidade dessa

cobrança retroativa, e rroo

informar as entidades de
classe e seus associados a
,

respeito de qualquer
novidade. As empresas
envolvidas devem buscar
informações pelo telefone
371-1044, com Daniela.

20h30, no Centro Cultural.
Calendário da Aciag

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

desempenho, sem vícios, e
com saúde a custo zero, O
evento vai aeontecer no

auditório da Aciag. O
valo� do investimento é R$
5,00; para associados, e

R$ 20,00 para não sócios.

Calendário da Acijs

./ O Núcleo de

Comunicação Social da
Acijs vai promover a 1 º

Semana da Comunicação
de Jcroquó doSul. que
acontecerá entre os dias .

20 e 23 de novembro, das
19h30 às 21 horas, no
auditório do Shopping
Center Breithaupt. A
iniciativa pretende
envolver todos os

/

.

segmentos das empresas
da região e é voltada a

estudantes, empresários e

funcionários interessados
em ampliar o nível de

informação sobre os

temas que farão porte da

programação. A 1 º

Semana da Comunicação
terá a seguinte grade de

palestras: dia 20/11,
"Comunicação eficaz",
com Ayrton Kanitz; dia 21/
11; "Marca e design", com
Mário Berlondo; dia 22/
11, "A informação digital",
com Mário Sérgio Brurn, e
dia 23/11, "Ética I.

profissional", apresentada
por Honório Tomelim.

./ O Núcleo de
Cabeleireiros de Jaraguá
do Sul realiza, no dia 4 de
novembro, a partir das 22

horas, no Salão Vieirense,
o Baile dos Cabeleireiros,
Será um grande evento

que seró abrilhantado

pela dupla Sandro Luís e

Clóvis. O núcleo cdnvida
toda a comunidade a

participar do baile. Os

ingressos estão sendo
vendidos pelos
cabeleireiros do núcleo ao

preço de R$ 5,00 por
pessoa. Informações na

Acijs, coni Luiz ou pelo
telefone 371-1044.

./ Administração de

pequenos negócios será o

tema do curso ministrado

por Renato' Ferrari, no
período de 6 a 9 de
novembro. A carga
horária é de 15 horas/
aula, que ocorrerão das
18h45 às 22h30, no
Colégio São Luís. O
investimento é de R$
40,00 para associados da

Acijs e Apevi, e de R$
50,00 para não

associados. Informações el
inscrições podem ser

obtidas através do
telefone (47) 371-1044,
com Neusa.

./ O mais importante
evento do setor de plástico
reforçado da América

Latina, a Feiplar, será'
realizada nos dias 28 e 29
de novembro, no Palácio
Ide Convenções do

Anhembi, em São Paulo.
Cerca de cem mil

expositores do Brasil e do
mundo vão participar do
evento. Durante o evento
irão acontecer 24

palestras sobre a

utilização do plástico
reforçado.

Núcleos setoriais

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

Mercearias vai realizar a

sexta reunião, a partir das

J UNifORMES Escolu.�
" PRofissi_Ais

J AIiAS4Lhos EspoRrivos
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Jaraguá do Sul - O se- res de Cerâmica da Apevi
gundo Concurso de Assen- (Associação de Pequenas
tamento Cerâmico, que seria Empresas do Vale do Itapo
realizado no dia 21 de outu- cu) irão participar do even

bro, foi reprogramado para o to. José Subtil Lara, um dos
dia 18 de novembro, das 8 às nucleados, afirma que os

16 horas, no muro do Colé'- participantes do grupo só

gio São Luís, situado à Rua , têm a ganhar. "A vantagem
João Zapella. No total, serão é facilidade de informação
apresentados 20 painéis com e divulgação do nosso seg
temasesportivos.Oconsultor menta. Nós também es

Luiz Dalri diz que a intenção tarnos conhecendo traba
do evento é descobrir novos lhos da área de arquitetura
talentos no ramo. "Ainda há para aprimorar nossa técni

disponibilidade de vagas para ca", diz .

. participar do concurso". Ele O concurso está rece-

acrescenta que será impor- bendo apoio do Grupo Brei

tante também para divulga- thaupt, Eliane Pisos e Re

ção do Núcleo Setorial de vestimentas, Momfort In

ConstruçãoCivil e que os pri- dustrial, Proma Constru
meiros colocados, acabam ções, Metalúrgica Erwino

sendó contratados por em- Menegotti, Senai, Tintas

presas locais. Os vencedores Maba. As inscrições ainda
do concurso receberão vários podem ser efetuadas na

prêmios como TV, uma be- Acijs, localizada no Centro
toneira de 120 litros, uma Cultural. Maiores infor

bicicleta, um aparelho celular mações e as normas do con

e um nível de piso. curso estão disponíveis com
Cinco integrantes do Nú- o consultor Luiz, pelo tele

cleo Setorial de Assentado- fone 371-1044.

Concurso de Assentamento Cerâmico será dia 18 de novembro

"

Macol
CftSft & Construçfto

Consultor do

núcleo, Luiz
Dalri, diz

que intenção
é descobrir

novos

talentos em

Jaraguá do

Sul

No concurso realizado
ano passado,

assentadores trabalharam
o muro da ciclovia

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 índic�s de aprovação

Dê O mundo para seu fi/ho.' dê a e/e uma educação MARISTA

"'eS.I1SCriÇO
�bertas
para 2,001

. oÊ MAIS
VIDA �4r
A SUA '0CjV\

FACHAOA

Cerâmica
A partir de
R$ 10xl0
11,90m2

.•***•.

JA
COLÉGIO MARISTA

SÃO Luís
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Casa do Papai Noel será a maior

atração da primeira. ExpolarLei do calote
Que a União federal não paga suas contas, que não honra

seus compromissos, que não devolve os empréstimos
compulsórios, é de conhecimento geral. É público e notório o

descaso com que é tratado o cidadão brasileiro, e acima de
tudo, o cidadão que 'ajuda financeiramente o governo, ou

seja, o contribuinte.

Agora, sem subterfúgios, o desrespeito institucionalizou
se. Foi aprovada a Lei do Calote.

O Poder Executivo fez aprovar, pelo Congresso Nacional,
a Emenda Constitucional n" 30, de 13 de setembro de 2000,
publicada na Imprensa Oficial do dia posterior, a qual,
acrescentando um artigo ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, "decretou" a moratória das dívidas da

União, dispondo que" ...os precatórios pendentes na data de

promulgação desta Emenda e os que decorram de ações ini
ciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidadas
pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros le

gais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazomáxi
mo de dez anos, permitida a cessão de créditos" (grifamos).

Observe-se que o calote é real: pagamento em dez anos,
sem correção monetária, como se a inflação fosse algo
"inimaginável" no Brasil.

Tudo leva a crer, ainda, que este prazo previsto também
não será cumpr_ido. Por certo, se houvesse séria intenção de
honrar o compromisso assumido por via de Emenda

Constitucional, seria desnecessário o que foi disposto no § 2°,
do ora introduzido Art. 78: "As prestações anuais a que se

refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final
do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento
de tributos da entidade devedora".

Trocando em miúdos: os créditos, que porventura algum
contribuinte tenha para com o fisco, deverão aguardar o rece
bimento em dez parcelas anuais (à razão de 1/10 da dívida

por ano decorrido), acrescidas tão somente de juros legais.
Como desde logo se prevê o não-pagamento, ao final de cada
ano decorrido, o contribuinte credor poderá utilizar-se dessa
cota parte do crédito, para pagamento de tributos que dever
ao fisco.

I

Aparentemente, a Emenda Constitucional se reveste de

legitimidade e legalidade, embora se constitua em legislação
das mais injustas que já se aprovou neste País.

São Tomás de Aquino já dizia que: "As leis só devem ser obe
decidas se contiverem mandamentos justos". Mas, fica a per
gunta: devemos pregar o descumprimento da ordem legal?

Quem detiver crédito abrangidos pelo"calote governa
mental" poderá questionar tais normas como um todo. No

entanto, o mínimo que devem fazer por ora, é questionar o
direito ao recebimento dos valores com correção monetária,
pelos mesmos índices utilizados pela União, para haver seus
créditos, pois o justo seria para o contribuinte ter o direito de

pagar os seus débitos, nomesmo prazo que o governo pretende
quitar os seus.

Feira vai

acontecer

entre os dias

1 e 10 de

dezembro, no

Parque
Municipal de

Eventos

Ruth diz que cada

arquiteto será

responsável pela criação
de uma peça da casa

Nilmar Esquadrias, Macot
Guamafer, Sansen, Global
Pisos, da. do Sono, Cozinhas
Berlim e Foto Lass.

DIFERENCIAL - A cons

trução da Casa do Papai Noel
está sob os cuidados dos arqui
tetos doMunicípio.A arquiteta
Ruth Borgmann diz que cada

profissional terá responsabili
dade de criar um ambiente
diferente. "O projeto da casa

será bem organizado e pensa
do por equipe de arquitetos do

CPL e vai ser decorada coJ11

belos artigos natalinos", diz.

Jaraguá do Sul - Mais
de 30 estandes já foram co

mercializados para a exposi
ção de produtos durante a

. realização da primeira edição
da Expolar 2000 - Feira de

produtos e serviços para o lar
e decoração natalina -, que
vai acontecer entre os dias 1

a 10 de dezembro, no Parque
Municipal de Eventos. A

organizadora do evento,
Sueli Brandão, diz que a co

mercialização está corres

pondendo às expectativas.
"As empresas expositoras
vão oferecer produtos de alta

qualidade a preços extrema

mente competitivos e aces

síveis", destaca.

No total, serão comerciali- \

zados 120 espaços, vendidos
a R$ 45,00 o metro quadrado.
"A casa do Papai Noel é a

grande novidade do evento" .

Além da exposição e comer-

_ cialização de produtos de
diversos segmentos, o evento
vai abrir espaço para que pro
fissionais da área de arquite
tura e decoração construam
a Casa do Papai Noel. "Acre
ditamos que o engajamento
dessa categoria profissional
dará brilho especial à Expo
lar, além de oferecer atração
diferenciada aos visitantes",
diz Sueli.

As empresas que já confir
maram presença são: Portec,

CÉLIA GASCHO CASSULI - Advogada
OAB/SC 3436-B

PASOLDLAB LABORATÓRIO DÉ
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Rua Bernardo Dornbusch, 300 -

salas 01 a 06-

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

João Picolli, 94 -

em frente União Saúde

,
.

LABORAT6Rli::J DE'
ANAI!1SES CLÍWICAS,

.

,
. .�
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comércio e prestação de

serviços", explica.
Josiane destaca que a

intenção é treinar os
funcionários para
desenvolver a empresa e

demonstrar ao público
questões relacionadas à

motivação. "A peça
aponta o quanto é

importante tratar bem os

clientes". Ela informa que
serão comercializados
apenas mil ingressos.
A peça teatral será
realizada no Clube
Atlético Baependi, a partir
das 20 horas, e conta com

o apoio da Acijs e da COL,
de Jaraguá do Sul. O valor
do ingresso é de R$ 15,00 e

será concedido desconto
de 20% para associados
das entidades da classe

empresarial, e 15% para
grupos acima de 10

pessoas. Inscrições e

informações pelo telefone
371-7310 ou 371-1044.

Câmara daMulher Em.presária prom.ove teatro no Baependi
Peça

demonstra

importância
de

tratar bem

os clientes da

empresa

Josiane diz que a peça
vai promover o

desenvolvimento dos

funcionários para o

contexto de organização

Jaraguá do Sul - A

Câmara da Mulher

Empresária do Município,
em parceria com a Rosani

Promoções e Eventos,
realiza no dia 7 de
novembro a peça teatral
"Corra que o cliente vem

aí:', com grupo Lanteri, de
Curitiba. A presidenta da
Câmara da Mulher

Empresária, Josiane
Gomes, diz que a peça
teatral tem como objetivo
promover o
desenvolvimento dos

empregados para o
-

contexto da organização e

da importância do cliente

para a empresa, além de
demonstrar a postura de
uma el!lpresa que agrega
valor aos seus produtos
pela qualidade de seu

atendimento e preparo de
seus funcionários. "O '

público-alvo são os

empresários e funcionários

que trabalham na área de

! ��BREITHAUPT
eliane
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS

Aproveite as ofertasBreithaupt
e coloquemais requinte e

qualidade em sua casa.
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Odonto Jaraguá destaca importância de
fazer check-up semestral

dente aponta na boca da,
criança, entre nove e

dez meses, está na hora
de buscar orientação de
um profissional.
"Cuidar dos dentes de
leite pode evitar maiores
problemas no futuro".
Se a cárie não for

tratada, pode atacar o

dente, atingir o canal
onde está o nervo,

causando muita dor e

infecção na polpa do

dente, até mesmo sua

perda.
CUIDADOS BÁSICOS
-_ Todos os alimentos

que contêm muito

açúcar, como pirulitos,
balas, sorvetes, choco
lates, chicletes e

refrigerantes, são
prejudiciais à saúde dos
dentes. Sempre que
ingeridos, as pessoas
devem fazer a escovação
o mais rápido possível.
O consumo de frutas,
verduras, carne, peixes,
aves, ovos e leite faz
bem e fortalece os I

dentes. Algumas frutas,
inclusive, limpam os

dentes enquanto são

mastigadas, como maçã,
pêra, laranja, pêssego
Para escovar

corretamente é preciso
fazer movimentos

circulares, no sentido da

gengiva para o dente.

Os dentes de cima, G

movimento é de baixo

para cima e, os debaixo,
o contrário. Para

,

escovar a superfície dos
dentes do fundo,

coloque a escova sobre
eles e faça movimentos

de vai e vem. E, para
escovar a parte de trás

dos dentes da frente e as

laterais dos dentes do

fundo, passe a escova d

fundo até a ponta da

língua. "Não esquecer
de utilizar o fio dental,
cuidando para não

machucar a gengiva".
ODONTOJARAGUÁ
_ Criada em 1995, a

Odonto Járaguá presta
serviços odontológicos
completos através de

plano de saúde. Os
usuários podem solicitar
a consulta mediante

apresentação da
carteirinha de

identificação, com o

dentista que tenha

preferência. "No total,
são 72 profissionais
associados, e as pessoas
escolhem conforme a

melhor localização do

consultório, horário de

atendimento ou gosto
pessoal", explica o

dentista.
A Odonto Jaraguá é um

,plano genuinamente
jaraguaense e oferece os

cuidados básicos,
indispensáveis para a

saúde bucal, por valores
acessíveis a toda

comunidade.

Informações sobre o
.

plano Odonto Jaraguá
podem ser solicitadas na

ADD IMakler Seguros,
empresa responsável
pelas vendas, pelo
telefone 370-0047.

Dentista

enfatiza que

tratamento

preventivo
, .

e mais

barato que
o curativo

Para manter um sorriso
saudável é necessário

escovar, os dentes
corretamente e usar

fio dental

mais resistentes, mas,
em contrapartida, o
número de problemas
com gengiva aumenta

mais. "Por não sentir

dor, as pessoas acham

que tudo está certo, só

procuram o dentista

quando alguma coisa

incomoda", ressal ta.
O cuidado com os

dentes deve começar
desde cedo. A partir do
momento que? primeiro

Jaraguá do Sul _

Apresentar, sorriso
bonito e saudável é o

qU,e todas as pessoas
querem. Para isso, é
necessário tomar

cuidados básicos com

relação à higiene, além
de marcar consultas
com dentista mais

freqüentemente.
Dentistas afirmam que o

tratamento preventivo é

mais barato que o

curativo. "As pessoas
precisam ter consciência

da importância de

manter contato com

seus dentistas e fazer

revisões, pelo menos de
seis em seis meses", diz
um dos integrantes da

equipe da Odonto

Jaraguá. Segundo ele, o
índice de cárie vai

reduzindo à medida que
as pessoas crescem

, porque os dentes ficam

Rua: Presidente Epitácio
Pessoa, 490 - Centro

Fone: 370-0047
Jaraguá do Sul - SC

�ADD/Makler ]
ÉMAISSEGURO

:/
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Concorrência do Centro-Oeste preocupa os produtores de arroz �

Participação
da região no

mercado.
cresceu

nos últimos

dois anos

Manke: constatação
de que o mercãdo

estará mais concorrido

Massaranduba - O mer

cado interno não é mais o

mesmo para os produtores de
arroz de Santa Catarina e do
RioGrande do Sul. A concor

rência feita pelos rizicultores
de outros Estados, como o

Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Tocantins ins
talou-se definitivamente nos

últimos dois anos. A produ
ção que antes era incipiente
na região, melhorou tecnolo
gicamente. Isso, aliado à ex

tensa área de cultivo, tornou
a Região Centro-Oeste uma

concorrente respeitável nessa
atividade agrícola. ,i

� Eles entraram no mer

C�do para ficar -; diz o pre
Sl?ente da Cooperativa [uriti,
Inneu Manke, que há anos

acompanha .os aconteci
mentos relacionados com a

rizicultura no País. Segundo
ele, o crescimento do pólo de
produção naquela 'região

pôde ser constatado até na

dificuldade da cooperativa
para conseguir técnicos em

montagem de equipamentos.
Praticamente todos os pro
fissionais da área estão lá,
prestando serviço.

As indústrias também
estão sendo atraídas pelo
nicho de negócios. Indús
trias de beneficiamento do
Rio Grande do Sul, de São
Paulo e. de Santa Catarina,
canalizaram investimentos

para o novo pólo. A presen
ça dos produtores do Cen
tro-Oeste de forma cada vez

I mais intensa, não é recente.

Eles começaram com o arroz

de sequeiro, mas forain

aperfeiçoando tecnologias
para a produção irrigada e

inelhor aproveitamento das

várzeas, através da meca

nização.
COMPETIÇÃO - O

apoio da pesquisa também

foi importante, oferecendo
novas cultivares, mais ren

táveis e adaptadas. Com isso
melhorou a qualidade do
arroz produzido. Dessa for
ma, a rejeição inicial dos co-

.

merciantes ao produto,
como acontecia em São

Paulo, desapareceu. Na
safra passada, a produção
do Centro-Oeste pesou sig
nificativamente no merca

do. A oferta cresceu bastan
te e, somada a outros fato
res, fez a remuneração ao

produtor despencar. A saca

de 50 quilos, que há um ano

estava cotada a R$ 12,00,
hoje vale R$ 10,00.

Os produtores catarinen
ses e gaúchos estão.se aper
cebendo de que mudanças
importantes estão aconte

i

cendo na rizicultura. E que o

lucro só será garantido, apos-
tando na produtividade e

qualidade.

produção-e ocupe mai
uma fatia, de mercado.

ji

,Fone/Fax: (0**47)
3791130

e-mail: cooper@jur·iti.com.br
homepage:www.juriti.com.brA�C01t11Q�

Rua 11 de Novembro. 665 - Caixa Pos"tal 91 Cen"tro 89108-000 - Massaranduba - SC
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conta com uma equipe de 12

funcionários capacitados e

treina-dos, dentre eles os filhos
os quais também tiveram sua

passagem e treinamento dentro
daWEG num período de em
média 10 anos.
A empresa tem como lema"A

qualidade de nossos serviços é a

razão de sua segurança e seu

desenvolvimento", 'em função
deste pensamento é que a

empresa está no mercado há.Iü
anos atendendo os mais diversos

segmentos da indústria com
competência e responsabilidade. _

São três os principais fatores da
subsistência de qualquer

.

empresa: a qualidade, o bom.
atendimento e preço
competitivo, e isto a Rcdecar
tem como-principal objetivo,
orgulha-se o diretor.
A característica diferenciada da

RodecarMotores completa dez anos de atuação no mercado

I
'I

Jaraguá do Sul- o diret�r
fundador da RodecarMotores em

Jaraguá do Sul conta sua

trajetória no ramo de manutenção
há 3_5 anos e há 10 anos no ramo

demanutenção demotores
elétricos em sua empresa própria,
que iniciou suas atividades no dia

01.11.1990, na cidade de

Schroeder, e que em 1992
construiu seu prédio próprio em
Jaraguá do Sul, e que desde então
formou uma vasta clientela em
todo o Vale do Itapocu e Itajaí e
no restante do País, atendendo
todo e qualquer tipo demáquinas
elétricas em geral.
Cecilio Muller tem COl:P.o uma de
suas principais características
que certamente tem sido um dos

pilares da subsistência de sua

empresa e a permanência da
mesma no mercado: a sua

persistência e o seu espírito
empreendedor.
Casado há 40 anos com Erica
Muller e recentemente viúvo, pai
de 3 filhos, Francisco Carlos,
Carin Denise e Rui Rogério, foi
da união das iniciais do segundo
nome de seus filhos que originou
o-nome RODECAR

\

Em 1964 Cecilio fez o seu primeiro
curso de eletrotécnica por
correspondência, onde iniciou sua

/IA qualidade de
. "

nossos serviços e a

razão de sua

segurança e seu

desenvolvimento"

r'

trajetória no ramo, depois de ter
trabalhado em diversas empresas
no ramo de manutenção elétrica,
iniciou suas atividades no dia 15
de janeiro de 1975, na Empresa
Eletromotores Jaraguá Ltda., hoje•

WEG, onde teve o seu

desenvolvimento técnico maior
trabalhando nà área de
Laboratório de Estudos e

Pesquisas (ensaios demotores),
após 10 anos neste setor,
transferiu-se para a WEG

, Máquinas onde atuou na área de
Assistência Técnica demotores

especiais.
Durante todo este período que
foi 17 anos, Cecilio fez vários
cursos de especialização, os
quais hoje são aplicados na sua

empresa,.
Quando iniciou sua empresa em
Schroeder era apenas o casal,
Cecilio e Erica, hoje a empresa

. Rodecar é o atendimento
prestado, 24 horas por dia,
inclusive domingos e feriados,
comunica Muller.
Devido a maior parte de seus

cliente ser em [oinville, por ser
esta a maior cidade indústrial do

Estado, a Rcdecar teve a

iniciativa de fundar uma filial
nesta cidade, e sua fundação/
coincidirá com a data de
aniversário da matriz,
01.11.2000.
"Cecilio dedica o sucesso e

crescimento desta empresa à

memória: e força de vontade de
sua esposa.

Os interessados em receber
maiores informações sobre a

Roldecar podem ligar pra o

telefone 275 3607 ou 433 9314,
ou ainda pelo e-mail
rodecar@netuno.com.br.

Cecílio Müller com equipe de trabalho
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Núcleo Setorial de Industriais dos Sorvetes.

\

elabora projetos de conscientização
Jaraguá do Sul - o

Núcleo de Industriais dos
Sorvetes vai realizar reunião
entre os associados hoje, a

partir das 19 horas, no

Centro Cultural - Scar. A
consultora Débora Amorim
diz que serão abordados'
projetos a serem aplicados

. até dezembro deste ano e

para 2001. "Será discutido
a viabilidade de participar
da primeira Expolar, quan
tas empresas irão expor,
quantos estandes serão ne

cessários, além das ativida-

des que serão realizadas no
dia 23 de setembro, Dia
Nacional do Sorveteiro". Ela
destaca que a intenção é
conscientizar a comunidade

quanto ao consumo do
sorvete. "O melhor dia para
tomar sorvete é o dia que se

tem vontade, é um produto
recomendado para ser con

sumido no inverno, que não
provoca nem piora a gripe", .

explica.
Criado em 1997, o Núcleo

de Industriais dos Sorvetes
conta com a participação de

Sorvete é alimento com

nutrientes essenciais
Anutricionista Janete Rosa Pretto Medina diz que o

sorvete possui os seis grupos de nutrientes essenciais
para o organismo das pessoas, vitamina, proteína, sais
minerais, glicídios, lipídios e água. "É um alimento com
nutrientes de uma refeição normal, principalmente
aqueles que possuem leite na composição". Ela
acrescenta que amistura desses. nutrientes oferece
equilíbrio essencial, semelhante ao de uma vitamina de
frutas. "A única diferença é a consistência", destaca.
Segundo a nutricionista, existemmuitos equívocos
relacionados ao consumo do sorvete. "Algumas
crendices infundadas distorcem o verdadeiro benefício
do produto. O sorvete não gera nem piora nenhuma
doença,muito pelo contrário, só faz bem", explica. Além
disso, [artetemenciona a aceitabilidade do alimento pelas
pessoas. "O sabor do sorvete é de grande aceitabilidade,
bastante utilizado em dietas em casos de crianças
desnutridas, por ser alimentomais calórico", ressalta.
Dados da nutricionista Luzia Soccol apontam que os

países desenvolvidos apresentam elevado índice de
consumo.de sorvete. Na Dinamarca é consumido 30
litros Ipessoalano, Estados Unidos, 27litros Ipessoal
ano, e Austrália, 20 Iitroa/pessoa/ano. O Brasil atinge
média de 5litros/pessoal ano. "Esses números não estão
somente relacionado ao

Poder aquisitivo,mas a falta

rpllltfl l11llllde conhecimento do
.

cJL.� �
I

produto",diz a I �EtTu�tTDA
.

nutricionista.

seis empresas e é o único núcleo
do ramo existente em todo o

País. "O núcleo é importante
devido à troca de experiências
e interesses entre os associados,
como compra de matéria

prima em conjunto", enfatiza.
O coordenador do nú-leo,

Julmir Rozza. diz que o I

grupo está elaborando

projeto para conscientizar a

comunidade sobre a impor
tância de exigir produto de

qualidade, que cumpra os

rigores. legais e mínimos. de

higiene. "O sorvete é alimen-

).
Cal
1:75
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3,1
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Alimento (em 100gr ou mi)
Sorvete (de leite)
Iogurte

. Vitamina de Frutas
Biscoito doce
Pão Francês

Fonte: Tabela de.composição'química dosAlimentos -IBGEk
•

to pasteurizado que deve

seguir padrões básicos para
confecção, e tem muito pi
careta atuando neste ra�
mo". Ele afirma que os asso

ciados no núcleo participam
de palestras com microbió-

logos e recebem orientações
de nutricionistas, buscam

aprimorar as empresas em

questões de tecnologia e
administração, com aquisi
ção dematéria-prima de pri
meira qualidade. \

:MASTER
SERViÇOS iWCONT:A'BEI,Swl

"QUALIDADE A SERVICO DO ,CLIENTE"

CRC-SC-001�520/0-0
Rua Leopoldo Malheiro. 125 - Centro

Fone: '371 ...8787

http://users.netuno.com.br/msc

Atendemos sorveterias, padarias, hotéis, restaurantes,
pontos de vendas e outros.

Produtos: Sorvete em massa, caixa com 10 litros, caixa com 5litros, embalagem
de 2litros, embalagem llitro, embalagem 500ml, embalagem 250ml, embalagem

100ml, copo Sunday, moreninha, tartufos e sobremesas à base de sorvete.

ENDEREÇO: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 - Centro - Fone (0**47) 3711-8724

ESPECIALIDADE: Sorvetes Pasteurizados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



do sonho à
etn Ja '

. ragua

Brega e
,..

Tres
Chique:
anos

Assim que tudo começou:

de um simples trailer ao
restaurante de primeira

qualidade

Jaraguá do Sul - o
Restaurante e Pizzaria

Brega e Chique vai
completar três anos de

atuação no Município,
em dezembro. Com bom

atendimento e pratos de

primeira qualidade
produzidos por'
cozinheiros

profissionais, o
restaurante foi

conquistando a clientela.

O proprietário do Brega
e Chique, Matheus
Formento, diz que no
início foi difícil, mas com
dedicação e qualidade
no serviço o

investimento passou a

trazer retorno. "Quando
comecei a trabalhar
nesse ramo vendia

cachorro-quente .em.
porta de boate, em
Curitibanos. Aos poucos,
as coisas foram
melhorando e hole tenho

o restaurante nas duas

cidades", orgulha-se.
O Brega e Chique oferece

almoço de terça-feira a

domingo, com rodízio de
carnes nobres e bufê

especial, com novidades

todos os dias. No jantar,
é servido rodízio de

.

carnes, pizzas, calzones,
lazanhas, canelones,
sopase saladas. "Todos

os meses nós

preparamos, além do
tradicional cardápio,
noites especiais com

frutos do mar, comida
italiana, campeira ou

realidade,
do Sul

Proprietário, Matheus Formenta, conta história do restaurante através de fotos
mineira", informa grande solicitada pelo Formento decidiu trazer

Formento. Ele acrescenta disque leva grátis um o empreendimento para
que as pessoas podem refrigerante e um cupom. Jaraguá do Sul. "Parecia
fazer reservas para "Juntando dez cupons, o que a história iria se

realizar reuniões, cliente recebe uma pizza repetir, pois no início as

aniversários, datas grande, de graça", coisas foram muito

comemorativas, e o destaca. difíceis, até que consegui
Brega e Chique prepara HISTÓRIA - Um trailer conquistar os clientes",
cardápio diferenciado. . e dois funcionários. Foi ressalta Formento,
"Também trabalhamos assim que começou a acrescentando que o

com pronta entrega, história de sucesso do restaurante possui
através do Disque- Restaurante Brega e clientela fiel, entre casais,

Brega". Cada pizza Chique. Matheus e famílias e jovens..

Miqüim atendiam e

preparavam todos os .

lanches até altas horas da

madrugada,aguardando
o fim das festas, em
Curitibanos. A marca

registrada era "Higiene,
Qualidade e Bom
Atendimento". Dessa

forma, o espírito
empreendedor dos dois
foi aumentando e os

negócios começaram a

vingar. Atualmente, o
Brega e Chique dispõe
de ampla e moderna

estrutura, com quadro
funcional compatível. \

Depois de 'tanto sucesso

e receptividade em

I Curitibanos, Matheus

O Brega e Chique situa

se na Rua Barão do Rio

Branco, n" 58. O telefone
do Disque-Brega é 275-
2923 ou 371-6727.

"O Brega e Chique só
existe e continua

existindo, crescendo
cada vez mais, devido
ao item cláis importante
de todos: Você, cliente.

.

Portanto, quem está
de parabéns somos

todos nós"

�--��--------.����--�--�-----------------------------------------------------------------------
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Ernpregos.com.br unindo etnpresa
e candidato em tempo real\.

o Empregos.com.br é o

maior site de recrutamento

e seleção de currículos do
País. O cadastrode um cur

rículo na Internet é uma

tarefa de fácil execução e

possui vantagens sobre o

esquema tradicional, que
lança mão do papel. Como
espécie de vitrine dos can

didatos, diversas empresas
de todo omundoterão acesso
ao vasto conteúdo de currícu
los, com ferramentas de pes
quisa elaboradas para facili
tar o fluxo de informações de
forma objetiva, além de confi

gurações de filtragem e de
consulta dos resultados ex

traídos da base de profissio-
,

nais e estagiários do site.

Já para os candidatos, as
interfaces do site são didá-'
ticas, com muitas orienta

ções na forma de ajuda on

line Oú fax, auxiliando-o a
montar o perfil'sob padrões
de especialistas em recursos

humanos.

'0 site oferece outras ferra
mentas,' como análise de currí
culos, entrevistas virtuais e

seguroperda de emprego. Pos
sui também COrnO diferencial, .

além do cadastramento de cur
rículos on-line, adísponibilida
de de candidatos que não têm
acesso' à Internet. Através de
seus 51 postos de atendimento,
nos Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Stil
e Minas Gerais, possibilita ao,

usuário a condição de cadas
trar o currículo na rede através
dos postos, que possuem com

putadores equipados com

teclas auto-explicativas, seme
lhantes às utilizadas pelos cai
xas-eletrônicos, desenvolvidos
para facilitar o manuseio de

quem não tem intimidade com
os equipamentos de informá
tica. Os postos de atendimento
contam tambémcom estrutura

/

para atender aos deficientes

físicos, possuindo computador
e tela auto-explicativa, possibi
litando ao deficiente como dar

s. O. S. CIDADÃO
PREVIDÊNCIA

Aposentadoria .. Pensão
Recurso- Revisão· CND

Contagem de Tempo de Serviço

371·7390 275·3576 9104·1200

Rua Reinoldo Rau, nO 60 - Centro
Edifício Market Place - sala 10

DJ INS/TALADORA
ELETRIOA

OSVALDO LTDA

SeNicos Residenciais, Industriais e Prediais
Portões Eletrônicos e Decoracões Natalina

370-7711
RuaWaI!erMarrnardt. 860· Banaoo Aio Molha -JaraCJJâdoSuI- SC

SAPATARIA
CANHOßNHO

RUA REINOLDO RAU, ,69 -

,

SALA 2 - CENTRO -

JARAGUÁ DO SUL - SC

d� ESTÉllCA CAPILAR

Venha Prevenir, Solucionar e
Recuperar seu Cabelo '

Completo Salão de Beleza

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

�araguá do Sul (0**47) 370-8585

a sua cadeira de rodas e exer
cer o cadastramento. Outra

opção é o atendimento por
telefone (11-3159 2500).

A entrevista virtual é ou

tra vantagem dos associados
do site, pois através dela uma
empresa pode efetuar uma

pré-seleção dos candidatos.
Com o seguro perda de em

prego, proporciona-se dois
salários mínimos ao trabalha
dor dotado de carteira assina
da, registro de nomínimo 12

meses na mesma empresa,
cadastro em nosso site há

pelo menos dois meses e que
, não tenha sido demitido sem

justa-causa.
A empresa estará refor

çando o conteúdo e criando
novos serviços personaliza
dos para candidatos e em

presas. Com mais de 315 mil
currículos cadastrados, 38 mil
empresas associadas e 2.8 mil

vagas disponíveis, o site co

bra uma taxa de adesão de

Çlpenas R$ 13.000,00 por ano.

BALCÃO DE NEGÓCIOS

ÍWÊÍMóllris ar Gtllmaao Ê
Padrão e Sob Medida - Artesanato

Cerâmica e Tapeçaria
Procópio Gomes de Oliveira, 330 - Fone: 370-0001- Jaraguá do Sul

URGENTE
Trabalho Temporário Ltda.

Trabalho Temporário ou

permanente: Consulte primeiro a

HUMANA URGENTE:

A HUMANAURGENTE dispõe das seguintesvagas
.. Confeiteiro
.. Padeiro
- açougueiro
.. Marceneiro
- Tintureiro
.. Mecânico de Máquina de Costura
.. Cobrador e Entregador (carteira de

motorista: moto e carro)
- Vendedor (para trabalhar em

Guaramirim)
- Costureira (para estofados)
- Trabalhador de Tecidos (com
experiência)
- Auxiliar de Escritório (com fluência
em inglês)

.. Casal de chacreiros (para morar

em Campos do Jordão/SP) ,

.. Auxiliar de cozinha

(experiência, 2° grau completo ou

cursando)
.. Vendedor Externo de Jóias

(carro próprio)
- Relojoeiro (reparador)
.. Ferramenteiro (com experiência)
.. Representante Comercial '(carro
próprio, informática)
.. Costureira (bainha, reta,
overloque)
- Fresador
.. Cortador (com experiência)

TRABALHO TEMPORÁRIO
é sempre ... ��

HUMANA URGENTE

�

til: 8;':;;;;;;:;;;a.
�d@.jifAtk$%W}i

&r;.l�M
370-7919
370-8654
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Cresce o número de produtores do cogumeloAgaricus BlazeiMurill

Empresa Sun

Products do

Brasil atua

no ramo há

2,4 anos

Rogério Manske, '

proprietário da

empresa, exporta para
Japão e Estados

Unidos

Aprenda a plantar
COGUMELOS

tendo bons lucros,
em um pequeno
espaço a partir de

20m2, com a

primeira colheita
em 25 dias

CURSO TEÓRICO E
PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO
Ajudamos a escolher
o local do plantio e

produzir tipo
exportação.

* Vocêquejá
produz,
também

colocação para
sua produção.

Fone: (47) 9975-2247 ou 9102-1365
Fax: (47) 371-9370

SUNPRODUCTS DOBRASIL
Visite nossa produção.

Técnico responsável Fábio Krüger Torrens - CREA
Tl049692-8

Jaraguá do Sul - O cultivo
doAgaricusBlazeiMurill.
mais conhecido como

Cogumelo do Solou
Cogumelo de Deus, é mais
urna atividade econômica

que está sendo desenvolvida
com sucesso no Município.
A Sun Products do Brasil
atua nesse ramo há 2,4 anos

e chega a exportar cerca de
doismil quilos do produto
desidratado, por ano, para
Japão e Estados Unidos. O

sócio-gerente da empresa,
Rogério Manske, diz que o

Brasil é o maior produtor do
cogumelo e, o Japão, o
maior consumidor. "O

cogumelo de classe A - cor

clara, desidratado,
contendo pé e cabeça -, é.
vendido a R$ 130,00, o
quilo", conta o produtor.
No total, são mais de 50

produtores na região
cultivando cogumelo. Os
produtos de classe B

possuem coloração mais

escura, tendendo para o

dourado acentuado, e o da

classe C são vendidos

quebrados. "Também
produzimos o cogumelo
sem cortes", informa.
CULTIVO - Para iniciar

.

essa atividade econômica é
necessário investimento
inicial de aproximadamente
R$ 2 mil. O cogumelo deve
ser plantado em gavetões
com urn metro de largura, e
comprimento
indeterminado, O produtor
deposita o substrato -

composto que possui a
semente e todos os

nutrientes necessários para
o crescimento - no

compartimento, e o cobre
com camada de cinco
centímetros de terra. Após
20 dias o cogumelo está

pronto para ser colhido.
Para cada metro quadrado

.

de plantio é investido R$
35,00, que rende cerca de
urn quilo do produto. A
época do plantio ê entre
outubro e março.
Manske informa que a

partir de março de 2001 .

terão usina de confecção de

substrato, o que vai reduzir
os gastos dos produtores em

50%, em relação ao

mercado. "Também
oferecemos cursos de

produção para aquelas
pessoas que estão pensando
em ingressar nesse ramo, com
aulas teóricas e práticas". Ele
assegura que os produtores
têm garantia e

assistênciatécnica da

empresa.
O próximo curso deve
acontecer nos dias 3 e 4 de
novembro.

Informações através do site:

sunproductsdobrasil.cjb .net

CULTIVECOGUMELOS TEMOS COLOCAÇÃO PARA SUA

PRODUÇÃO A R$ 130.00 O QUILO.

Rua Itapocú Hansa 3411 - Três Rios do Norte - E-mail: rmanske@netuno.com.br
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CULTURAMUSICAL

Quarteto de Cordas Amábilis
Ainda ecoam os aplausos
da recente apresentação
do Quarteto de Cordas

Amábilis, no Centro Cul
tural de Jaraguá do Sul -

Scar -, na Rua Georg
Czemiewicz, nesta cidade.
Na ocasião, os integrantes
- 1 ° violino, Maicon Ro
cha, 2° violino, Rhéa Sil
via Cassuli; viela, Mariane
Oechsler, e violoncelo

'

Ricardo Feldens apresen
taram um seleto programa
que arrancou generosas
salvas de palmas, enrique
cendo a cultura musical de

Jaraguá do Sul.
Por. oportuno, vale lembrar

que O Quarteto de

Cordas "Amábilis" foi
formado em 15 de março

.

de 1999, apresentando-se
informalmente em várias

oportunidades, e fez na

noite de 20 de outubro a

sua apresentação oficial,
formado por integrantes
da Camerata de Jaraguá do

Sul e pelo seu maestro,
Ricardo Feldens.

A imprensa registra com

simpatia este movimento

cultural, agasalhado pelo
Centro Cultural de Jaraguá
do Sul.

�írculo
Italiano

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 horas, Então,
agende: DIA 27 DE OUTUBRO e DIA 24 DE NOVEMBRO

E não esqueça, depois somente em 20011

INTERNET
Para quem gosta, informamos que nosso site pode ser localizado no endereço:

www.guiajaragua/circuloitaliano.com.br
EXistem inúmeros sites com informações sobre vinho e outros, como alimentação e aspectos qerais da
Itália. COrDO exemplo, citamos: .

wWw.Viadelvino.com,br - www.vinhosnet.com.br =www.aadeça.corn.br - www.vtnhosímportados.corn.br
-

www.mestrecuce.com.br - www.penellnha.corn.br - www.portalitalia.com.br - www.bravattalia.corn.br
(somente em italiano e inglês) .

LIVROS
Para quer;n gosta de ler, daremos algumas dicas nesta e nas próximas edições:

ítUlo: Afrodite - Contos, Recei
as e Outros. Afrodisíacos
utora: Isabel Allende
ditora: Bertrand Brasil
áginas: 328
reço: R$ 45,tO
ítulo: Vinhos & Uvas - Guia In
�rnacional com mais de 2,000
Itações
utores: Aristides Pacheco e Siwla
elena Silva

Editora: Editora SENAC SP
e-rnail: eds@sp.senac.br
Páginas: 250

Preço: R$ 21,00

xes e Frutos do Mar
Autora: ,Cyanéa T, de Freltas
Editora: Melhoramento

(www.melhoramentos.com.br)
Páginas: 56

Preço: R$ 7,80Título: Receitas Práticas com Pei-

Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Curtos Ferreira cl Hen rl ur Plazera

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

VOCÊ SABIA QUE...

REUNIÃO 26/0UTUBRO/2000 - Reunião de

companheirismo organizada pelos companheiros An
gelo, Lauro e Osnildo.

TORNEIO GIJO 2000 - Nos dias 28 e 29 de outu

bro, alguns dos companheiros do nosso Clube, acom
panhados de suas esposas, participaram de diversas

competições esportivas na cidade de Rio do Sul, SC.
.Para. quem não conhece, o torneio GUO acontece

anualmente em nosso Distrito 4650 de forma regio
nal. A partir deste ano, além destas cornpetiçõesre
gionais, acontecerá também, de 4 em 4 anos, um

torneio que envolverá todo o Distrito 4650, como
aconteceu na cidade de Rio do Sul, onde fizeram-se

presentes 805 companheiros, representando 31 clu

bes. Nesta' oportunidade, gostaríamos de agradecer
aos companheiros que não mediram esforços para
estarem presentes a este evento e que lá bem repre
sentaram o nosso clube. Por fim, agradecemos tam

bém a excelente organização do evento pelos com

panheiros de Rio do Sul, e, deixamos aqui nosso
abraço ao companheiro Alceu Eberhardt, pela coor

denação impecável.

Em 26 de outubro de 1968, nas dependências
do Clube Recreativo Guaramirense, um grande
Baile de Debutantes, organizado pelo Rotary
Club de Guaramirim e pelas sempre presentes
senhoras de rotarianos. Naquela oportunidade,
além das belas debutantes, desfilou também,
para toda a sociedade guaramirense, a Miss
Santa Catarina.

Rotary é uma associação de líderes de negócios e

profissionais unidos no mundo inteiro, que prestam
serviço humanitário, fomentam um elevado padrão
de ética em todas as profissões e ajudam a estabele

cer apaz e a boa vontade no mundo?!

ACONTECEU ...
,

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

!11 Tabelionato
'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ti 373-0404
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As leituras de Manoel de Souza

DOIDO ... COM JUÍZO (113)
o marquês do Lavradio, que tanto fez como vice-rei, pelo asseio da

cidade, era, como se sabe, indiscretamente dado às aventuras amoro

sas. Por esse tempo, havia no Rio de Janeiro um doido, tipo popular,
de nome Rormíaldo, famoso pejo modo desabusado por que tratava

toda a gente.
Encontrando-o uma vez, o vice-rei perguntou-lhe, de bom humor:

-Então, Romualdo, que dizem por aí de mim?
-Dizem que V. Exa. Limpa as ruas mas suja as casas! -, respon-

deu-lhe o aluado.
E foi saindo.

Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro", pág. 28.b

Pizzas
Pequena - R$ 5,'0
Grande R$ 10,90
Gigante - R$ 13,90
Calzone R$ 13,90

It' Prazerem
lotender bem.

�a-� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada371-'655

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

sticos
Uma

il1fil1iõaõe
õe móveis
sob meõiõa

176-0158
BR-280 - Km 74 (Anexo ao Autódromo Jaraguá Motor Clube)

COZiN'A" lNa",t..iAt
'SARIELLY

(Cl .

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta

\i Entrega em Domicílio - Fornecemos

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

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (41)

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXVI

Angelo e Freya Piazera, que acompanham esta coluna, enviam
esta foto quemostra toda a grandeza da Igreja de Garibaldi,
capaz de figurar em qualquer cidade do mundo. Os descenden

tes de húngaros de Santo Estêvão mostram-se orgulhosos de

seus antepassados

presentação.
O governador Felipe Schmidt, em
28/7/1899, despachava à Secreta
ria de Obras Públicas e Finanças,
sob n° 40: "Remete um ofício diri

gido ao cidadão governador do
Estado, pelo Ministério das Rela

ções Públicas Exteriores, acompa
nhado da proposta que ao mesmo

ministério fazem os srs. W.H.

Sloan and Son, de Cincinnati

(Ohio), nos Estados Unidos da

América, para a compra de 10 mil

milhas quadradas de terras devo

lutas, para que a respeito preste
informação" .

No mês de outubro de 1899, vi
nlia da Itália a Buenos Aires,
acompanhado da esposa, o gene
ral Riccioti Garibaldi, filho de nos

sa conterrânea Anita Garibaldi,
primeira esposa do legendário re

publicano. Depois de alguma de
mora, ia aMontevidéu, vinha em

seguida à cidade de Laguna, a vi
sitar a pátria de sua progenitora.
A Secretaria de Obras e Finanças
de Santa Catarina, em 12/6/1899,
dirigia-se ao cidadão A.W Sellin,
sob expediente n° 57: "Recomen

do que, nas medições que têm de

ser feitas por conta da Sociedade

que representa, seja reservada a,

área de 2.178 hectares de terras

no local que for indicado pela
municipalidade de São Bento

(hoje com o acréscimo do Sul),

para fundação de seu Patrimô
nio".
Os imigrantes reclamavam ao

governo quando seus interesses

fossem atingidos, dentre eles os

frustrados que simplesmente
abandonavam a gleba de terra

comprada e não totalmente paga,
Assim acontecia com o sr, Wen

delin Frisch, quando o governa
dor Felipe Schmidt despachava:
"Ã Coletoria de Blumenau para
levar à hasta: pública o lote sob n'

108, do Distrito JARAGUÁ, visto
estar abandonado há mais de

dois anos, Servirá de base para a

.

arrematação o preço de 2 réis por
metro quadrado".
O major Felipe Schmidt, governa
dor do Estado de Santa Catarina,
usando de suas atribuições, em 22/

9/1899, despachava requerimentoS,
pedindo o título definitivo de

terras requeridas, figurando entre

17 interessados, o de Georg Wolf.
Consoante comentários linhas

atrás, a construçãodá Estrada de

Ferro - Lagoa Saguassu até Ja:
raguá, requeria por seu concesSI
onário Edmonde Pechade a pror
rogação do prazo ao governador
Felipe Schmidt, e este atendia,
prorrogando até] de janeiro de

1900, para o início dos trabalhOS,
previsto na cláusula 8 do contra

to, de que tratava a Lei n° 240, de

13/1 0/1896. (Fritz von Jaraguá)

Diga-se, a bem da verdade, que a

falta de transporte, quer no Para

ná quer em Santa Catarina, era o

principal estorvo ao desenvolvi
mento. O cônsul americano Eugê
nio Seeger também tomava co

nhecimento de que poderia haver

embaraços ao futuro dos dois Es

tados sulinos (SC - RS) com a

suspensão, decretada pelos go
vernos sueco e alemão, especial
mente este último, vinha fazendo
amáxima oposição à corrente

imigratória, visto que faltava de

braços que se fazia sentir em seu

país.
Dizia Seeger, nas suas observa
ções, que o elemento alemão é

enorme nos Estados do Rio Gran
de do Sul e Santa Catarina; "tudo

pertence aos primitivos imigran
tes, porquanto poucos ultima

mente têm vindo para o Brasil.
Nas colônias Blumenau e Join

ville, as segundas gerações dos

primitivos colonos, gerações
essas 'de brasileiros, e que têm

nas mãos todo o comércio e in

dústria da região são todos bons

brasileiros e ressentirão fortemen
te qualquer influência estrangeira
no seu comércio. Todos são feli
zes e ricos, os colonos da primei
ra geração não falavam senão o

alemão, não porque não estimas
sem falar o português, mas por
motivo de não haver na região
professores daquela língua. Hoje,
porém, há professores de portu
guês, e ambas as línguas são

ensinadas. As colônias acusavam

a máxima prosperidade".
O sr, Eugene Seeger (este o nome

do cônsul) dizia que não conhe

cia melhor aplicação de capitais
do que a que se fizesse ao desen

volvimento de comunicações,
indústrias e exportação minerale

agrícola dos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.

O sr, Seeger tinha certeza de con

seguir interessar capitais america
nos nas empresas brasileiras dos
Estados do Sul, e não compreen
dia mesmo por que até então as

nações estrangeiras tinham

descurado explorar regiões tão

ricas e tão prometedoras.
O cônsul prometia falar no Con

gresso Comercial de Fi ladél fia,
sobre finanças, indústria e comér

cio do Brasil e nutria esperanças
de então fazer melhor conhecidas
as riquezas da nossa terra naque
le congresso, onde a imprensa e a

finança americana terão lata re-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rotary Club visita centro de educação infantil
Escola possui
'amigos' que
ajudamo
mantê-Ia

Jaraguá do Sul - o Ro

tary Club Pérola Industrial

visitou o Centro Municipal de
Educação Infantil Carla Andrei
Emmendoerfer, na semana

passada. A intenção do en

contro era conhecer a estrutura
e a filosofia da escola. A diretora
Lurdes MariaBogo da Silvadiz

que o centro conta com apro
ximadamente 150 crianças, até
6 anos, que aprendem através
da integração da equipe, se

guindo rotina diária de tarefas.
"A escola possui diversos 'ami
gos da escola', inclusive os pais
são voluntários, sempre pro
curam contribuir de alguma
forma, nos fins de semana",
conta.

• 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

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

calendário
• 35 tipos de campainha

Visita: Rotary conheceu estrutura do centro de educação que abriga 150 alunos, na faixa até 6 anos

As prateleiras baixas fogem
da estrutura tradicional, dando

espaço e liberdade de acesso às

crianças. "Os alunos não são

bagunceiros, aqui eles apren-

. dem desde cedo que tudo tem

hora, quando estão em aula, não
lembram dos brinquedos", des
taca uma das professoras da

instituição. A diretora explica

que a concepção das atividades
é igual para todas as idades.
"Nós incentivamos muito a lei

tura, gueremos descobrir e

desenvolver talentos com pin-

• 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

tura, música, histórias, entre
outras atividades culturais". Ela

ressalta que, desta forma, a

criança desperta a curiosidade

por letras e números.
Cerca de 90 alunos matri

culados no centro de educação
são filhos de pais carentes, que
recebem- no máximo três

salários mínimos. "Quem
mantém os funcionários é a Pre

feitura, mas a manutenção da

estrutura é feira pela APP (As
soei ação de Pais e Pro

fessores)", ressalta a diretora.

A secretária da Educação, Isau
ra Silveira, diz que a Prefeitura

gasta com cada criança, em

média, R$ 1,6 mil, ao ano.

O Rotary Club tem feito
várias visitas a instituições de

ensino de Jaraguá do Sul. Na

semana passada, o grupo visitou
a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Dom Pio de

Freitas, localizada em Estrada

Nova, Nereu Ramos, onde

desen valveram brincadeiras
com os alunos.

(FABIANE RIBAS)

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você.

• 100 memörias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120min. de

conversação
• Identificação porqrupo 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

_T.;.;:E=LE:.:..F.::::.O!.!.N!!:IA�E:...!I!.!.N!.::FO!!R�M!!:Á!.!.:TI�C�A_' Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 680 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Celebração: participaram do evento estudantes de 25 escolas particulares, municipais e estaduais

Roupas e bexigas
.brcnccs
simbolizam não
àviolência

Jaraguá do Sul - o dia
escolhido para celebrar a paz no

Município teve música, poesia,
roupas e bexigas brancas e pouca
reflexão sobre os reais motivos da

, violência e formas de combatê-Ia.

Participaram do evento ontem, .na

Praça Ângelo Piazera, às 9h30,
cerca de 900 crianças de 25 es

.

colas. O dia especial de celebração
da paz foi implantado no calendário
escolar através de convênio
firmado em Brasília, com o mo

vimento Cultura pela Paz e Não

violência.
Cada Estado escolheu mês para

realizar as comemorações da paz.
Em Santa Catarina, optou-se por
outubro. Jaraguá do Sul escolheu
o dia 30. "As escolas realizaram
atividades durante 'todo o mês, o
dia de hoje representaa cul
minância desse trabalho", explica

a coordenadora de Ensino da

Secretaria de Educação, Lígia
Braun. Ela disse que as iniciativas

para apresentação de trabalhos

partiram dos estudantes e dos

grêmios estudantis e prevê para o

próximo ano a realização de

concursos, em convênio com

órgãos e entidades.

Participaram das atividades
escolas municipais, estaduais e

particulares. "Temos atividades em
\ '

todas as escolas, mas muitas não

puderam se deslocar até a praça",
explica Lígia. Os estudantes
recitaram poesias, ouviram o hino
nacional e soltaram bexigas
brancas. Bandeira branca assinada

por todos os alunos do Colégio
Evangélico Jaraguá simbolizava a.

intenção do evento.

AS CAUSAS - As discus-.
sões reais sobre o tema acontece

ram nas salas deaula. O diretor do

Colégio Evangélico Jaraguá,
Antônio Paulo Schwingle, conta
que a escola vem realizando ativi
dades com essa temática desde
fevereiro. "Assumimos o slogan
Educar para a paz - compromis
so com a vida e trabalhamos esse

SIMPATIADE CHICOXAVIERPARA EM;\GRECER
Numa quarta-feira, pela manhã, pegue meio copo d'água e dentro dele coloque
quantos grãos de arroz forem os quilos que deseja perder. Não coloque grãos a

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

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

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

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

Manifesto na praça estimula"-

cultura de paz aos estudantesI

tema da educação infantil até o

EnsinoMédio", relata. Ele acredita
que a verdadeira educação pará a

paz começa em casa - à medida

que o pai não compra armas e

seleciona filmes e desenhos que'
não estimulem a violência - e

continua na escola.

Schwingle lembra que a

violência geralmente decorre da

marginalização das pessoas, em

função do sistema, que não dá con
dições e oportunidades, mas lem
bra que essa não é a única razão.

"O motivo da violência não é

some1nte econômico. Fosse assim,
os Estados Unidos, que são um
país desenvolvido, não teriam um

milhão de presos", justifica.
(L1SANDREA COSTA)

IBGE conclui Censo 2000
Jaraguá doSul- Apesar do �

período chuvoso, que atrapalhou
o trabalho dos recenseadores na

região, o Censo 2000 foi con
cluído antes do prazo estipulado
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), 30 de

outubro. Restam apenas 12 casas

que estavam fechadas quando os

recenseadores as visitaram, para
que sejam concluídos os ques
tionários. A previsão de divul

gação extra-oficial do censo de

população é 15 de novembro, de
pois que a Comissão Censitária

Municipal avaliar os resultados.
A chuva dificultou o acesso a

determinados pontos do Mu

nicípio e o material utilizado nas

entrevistas não pode ser molhado,
porque os dados serão trans

mitidos através de scanner. "O

nosso trabalho está praticamente
concluído. Agora o material será

encaminhado aCuritiba, onde será
feita a leitura ótica dos ques
tionários", explica o coordenador
do censo na região, Soldemir
Antônio Zanella. Em Massa
randuba e Schroeder, o trabalho

foi concluído no primeiro prazo

estipulado, 15 de outubro,
Até] O de novembro, as pes.

soas que têm dúvidas quanto ao

processo ou acreditam que não
foram recenseadas podem pro.
curar os postos da região para re

ceber informações. "Às vezes um

merírbro da família respondeu' o
questionário e os outros não

sabem, gerando dúvidas. Porisso
temos esse prazo oficial, mas

acreditamos que não haverá

problemas porque cumprimos em

100% a nossa meta de recen

seamento", garante o coorde
nador. Ele orienta que as pessoas
procurem as prefeituras, caso não

saibam o endereço dos postos.:
A Comissão Censitária

Municipal será encarregada de
.

avaliar os resultados extra

oficiais do censo. Se julgá-los
procedentes, serão divulgados à

imprensa. Esse resultado é mais

preciso do que a projeção rea

lizada todos os anos em cima da

taxa média de crescimento

demográfico, estimativa aplicada
entre um Censo e outro. (LC)

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA
COMUNIDADE LAURA DE BORBA

Promove: BINGO
Dia: 4 de novembro (sábado)
Local: Igreja Senhor Bom Jesus (Centro)
Hora: após a missa das 19:00 hs.

_.
'

Brindes: artesanatos de roupas de cama/mesa e

banho
'

I

Cartelas já estão sendo vendidas ao preço de R$

1,00, para jogar a noite toda e concorrer aas

diversos prêmios.
Serviço de bar (pastel, cachorro-quente e bebidas)

VAMOS REPETIR O SUCESSO DO BINGO DO ANO
PASSADO.
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Fotos: Edson Junkes/CP

OrlandoOrfei continua na cidade
Jaraguá do Sul - o Circo

Orlando Orfei vai ficar mais uma
semana na cidade. A direção já
tinha anunciado a partida para
São Bento do Sul e Mafra, mas
não conseguiu terreno com es

paço suficiente para abrigar as

instalações. Para compensar os

prejuízos e o transtorno, o circo

pretende atrair o maior número
de público possível nos últimos
dias que fica em Jaraguá do Sul.
Os ingressos estão sendo vendi
dos a R$ 3,00 para criança e R$
5,00 adulto (nas arquibancadas).

O diretor de marketing do

circo, Ademir Lopez, garante que
o espetáculo apresentado aqui é
o mesmo que percorreu as

capitais do País. "Trazemos

todas as atrações e mantemos o

mesmo nível, com espetáculo
totalmente diferente do que é feito

por aí". Os números mais inu

sitados incluem dez raças de

cachorros em apresentação
simultânea; gatos adestrados que
imitam o adestrador e palhaço
russo; ginastas (homens e mu

lheres) chinesas, que vieram do
Circo Imperial da China, além de

leoas, elefante, urso branco polar,
trapézio, cama elástica e as águas
dançantes, encenadas pelo
próprio Orlando Orfei.

Lopez lembra que circo não é

antigo, é atração moderna que faz
sucesso em todos os países, mas
que não é valorizada no interior e

que não dá lucro porque as

despesas com estrutura são

muito grandes (o Circo Orlando
Orfei mantém 100 funcionários
fixos e 50 animais). Ele diz que

esta talvez seja a última temporada
do circo no interior. Plarieja fazer
espetáculo agora somente nas

capitais, possivelmente em

ginásios, que oferecem melhor
estrutura e público garantido.

Assistência: entidade abriga crianças até 12 anos, da região, em situação de risco familiar ou social

Lar da Criança faz campanha
•• •

para conseguir mais recursos.

Entidade buscoró
contribuições em
dinheiroem
quatromunicípios

devem ser autori-zadas junto com

as faturas de consumo de energia
elétrica da Celesc. Amanhã, às

19h30, acontecerá uma reunião

da diretoria do Lar da Criança, na
sede da entidade, no Bairro Avaí,

. em Guaramirim, quando serão

acertados os detalhes para rea

lização da campanha. A Celesc já
forneceu os formulários, através
dos quais, as pessoas físicas

poderão contribuir com quantias
entre R$ 1,00 e R$ 10,00 e as

empresas, com valores entre R$
5,00 e R$ 500,00.

As próprias voluntárias do Lar
da Criança e da Casa da Amizade
farão a distribuição e o reco

lhimento dos formulários. A

campanha não tem data para
conclusão e nem quantia espe
cificada a ser atingida.

De acordo com a presidenta,
Maria Dambrowicz Vasques, as

doações serão utilizadas para os

gastos de manutenção da entidade
e de atendimento às crianças,
como na aquisição de alimentos,

material de limpeza e higiene,
material didático e medicação.
Parte do dinheiro também será

usada na compra de um veículo

para uso da entidade. Os custos

fixos do Lar da Criança, como
pagamento de funcionários,
aluguel, telefone, água e energia
elétrica são pagos pelo consórcio
de prefeituras.

APOIO - A manutenção do

Lar da Criança sempre dependeu
das promoções realizadas na

. comunidade. No próximo dia II

de novembro, a Polícia Civil e o

Grupo de Voluntários- Carasol
realizarão o 2n Baile da Inte

gração, com essa finalidade, no

Pavilhão de Eventos em Gua

rarmrirn.

Doze crianças estão sendo

atendidas no Lar da Criança,
atualmente, oito delas-perten
centes a uma mesma família de

Massarandu ba. Todos os aten

dimentos são prestados por ori

entação judicial.
(MILTON RAASCH)

Guaramirim -, O Lar da

Criança MarcosValdir Moroso
está iniciando campanha para

capta! recursos financeiros para
a manutenção da entidade. O

Projeto Lar da Criança foi
instalado no ano passado, através
de consórcio formado pelas
prefeituras de Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba, e

POsteriormente com o ingresso
também de Corupá, com a

finalidade de prestar atendimento
aos menores até 12 anos, em

situação de ri sco fami I i ar ou

-social.

Acampanha vai funcionar nos
quatro municípios, recolhendo
Contribuições em dinheiro que

Iracema Klitzke, do Bairro Amizade, foi a ganhadora do sorteio

da Mostra História da -Bici�leta, promovida pelo Sesc, de 9 a 29

de outubro, no Shopping Breithaupt. A bicicleta, entregue
ontem, serviu de presente para o filho, Ronian, que aniversaria
hoje. Visitaram a exposição 13.579 pessoas.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Jr.

ij. ü

..�netuno.com.br
..� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

�.

Horário de Atendimento: Sego a Sex. Sábados
7:00 às 12:00/ 13:00 �s 17:30 "'8:00 às h1 :00,

s

",<_,,,_, ·..,v;_, '"{_'_','<'''

Atendemos todos os tipos
. de Cdn,,�nios.

Föne/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Festa do cinqüentenário teve inauguração e homenagens
Eventomarcou

osSO anosdo

hospital em
Massaranduba

Massaranduba - Inaugu
ração da obra da rampa do pronto
socorro e das melhorias feitas nó
acesso, entrega de equipamentos
hospitalares e várias homenagens
a benfeitores e colaboradores.
marcaram a festividade realizada

domingo, em comemoração ao

cinqüentenário de fundação do

Hospital Sagrado de Jesus, na

localidade de Guarani-Mirim. A

programação iniciou com urna
celebração religiosa ecumênica,
seguida de atos solenes e dos

festejos populares que pros

seguiram durante todo o dia, no
Salão de Festas da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus.

O hospital completou 50 anos

de fundação no dia 11 Eie junho,
mas a programação festiva
aconteceu anteontem. Durante
meio século de existência, foram
feitas 46,3 mil internações,
segundo dados da Congregação
das Irmãs da Santíssima Trindade,

Novo visual: melhorias transformaram completamente o acesso para o hospital em Massaranduba

que idealizaram a instalação do

hospital e o mantiveram funcio
nando.

Uma das etapas importantes
dos festejos, foi na inauguração do
acesso ao hospital, completamente
remodelado com as melhorias
feitas no local. Os deputados
federais Vicente Caropreso e Eni

. Voltolini e autoridades municipais,
como o vice-prefeito Alfredo
Vavassori (representando o prefeito
Mário Sasse) e a secretária mu

nicipal de Saúde" Sônia Martini,
membros do Conselho Admi-

nistrativo Comunitário, Irmãs
Franciscanas, além de empresários
e outros convidados acom

panharam asolenidade, que mar

cou a' inauguração da rampa de

acesso coberta, obra realizada com
recursos concedidos pelo governo
do Estado, no valor de R$ 35 mil.
A empresa Plásticos Zanotti

tarnbém con tri bu i u para as

melhorias no local, patrocinando
toda a parte de ajardinamento.

Na ocasião: a secretária Sônia
Martini também procedeu a

entrega de equipamentos (monitor

cardíaco, berço aquecido, oxí
metro de pulso, serra elétrica para
gesso, processador e acessórios

para raios X e dois computadores
com impressora) importantes para
o funcionamento do hospital. O
material foi adquirido com

recursos do Ministério da Saúde,
no montante de R$ 16,8 mil, mais
a contrapartida da Prefeitura, de

R$ 4,2 mil.

A entrega dos equipamentos,
soma-se a diversas conquistas
anteriores do mesmo tipo, via
bilizadas em função do apoio tanto

Modernização: visita ao Centro Cirúrgico do hospital, reformado com apoio da comunidade
I

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefa lograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

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

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

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A empresa A.J. Beneficiamento Têxil Ltda.
esclarece a comunidade, fornecedores e clientes

que esta empresa tem por ramo de atividade a

'prestação de serviços de beneficiamento têxtil, .

tendo iniciado/ suas atividades na data de l°de

junho de 1998, sendo administrada por seus

proprietários Aldécio Antônio Gasda e Aparecida
Janete Cesconetto, de formá totaJmente

independente e autônoma.

da Prefeitura como de empres;
rios e comunidade. São exemplos
as doações de uma autoclave,
lâmpada para centro cirúrgico,
eletrocardiógrafo, conserto e pino
tura dos leitos e equipamentos,
viabilizados pelaMalwee Malhas,
E da reforma da reforma da pe.
diatria, instalação da central tele·
fônica e de computador, patro
cinados pelaMarisol eGovemo do
Estado.

HOMENAGENS - A parte
solene do evento, teve também
diversas homenagens, através da

entrega do Troféu "Cidadão

Amigo do Coração", tendo sido

agraciados empresários e mem

bros do Conselho Administrativo

Comunitário, em reconhecimento

pelos serviços prestados e inicia
tivas que estão viabilizando a trens

formação e modernização do

Hospital. O clube de motoqueiros
da cidade também esteve repre
sentado.

Na ocasião, ocorreu também
o lançamento do livro que relataa

história do surgimento e expansão
da Congregação das Irmãs

Franciscanas da Santíssima
. Trindade, a partir de Massa

randuba, onde tudo começou em

1933, expandindo-se para vãrio

Estados brasileiros e, inclusive,

Angola, na África.

(MILTON RAASCH)

Ganhe de R$ 500,00 a

R$ 2.000,00 como

distribuidor independente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preso acusado

de tentativa de
arrombamento

�obertosarrombado�daNotreDame
Jaraguá do Sul - Foram

presos no sábado os irmãos Jean

May, 19 anos, e J.M., 17 anos,

moradores na Vila Lenzi,
E.R.S., conhecido como Ja

manta, de 16 anos, morador no

Bairro Água Verde, e J.C, 15

anos, morador na Rua Getúlio

Vargas, morador a poucos
metros daDelegaciade Polícia.
Todos são acusados de terem

I

participado do roubo de equi-
pamentos de som da Boate

Notre Dame, em julho passado.
Já os menores J.M., e J.C,
confessaram terem arrombado

a mesma boate, em maio, e

repetido a ação em junho, com
o auxílio dos dernais envolvidos.

Segundo relato de Jean

May, eles pretendiam, a partir
do ano que vem, animar
festinhas. May disse ainda que
entrar na danceteria "foi mais

fácil que tomar pirulito de

criança", contando que entra

ram pelo telhado.
Com os menores foram en

contrados, 127 CDs, um CD

player, Um mixer, quatro alto

falantes, três supertwiter, três
cornetas e aparelhos deMD, na
residência dos irmãos May, na
VilaLenzi.

Na casa de E.R.S, 20 CD's,
com I.C, dois alto-falantes, dois
driver, uma caixa acústica e três

cornetas. Ainda na residência da

namorada de J .M., moradora no
Bairro Czemiewicz, a F.G, 15

anos, foi encontrado um CD

player. Os equipamentos, se

gundo o proprietário da Notre

Dame, Luiz César da Silva,
"estão avaliados em aproxima
damente R$ 20 mil".

A prisão dos jovens foi

possível devido a um telefo

nema anônimo ao proprietário
da danceteria, Luiz César da

Silva. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Veículo roubado
Jaraguá do Sul - o Fiat

Uno 1.5, cor vermelha, ano

1992, placa LZT-4252, de Ja

raguá do Sul, do professor de
educação física da PME Gérson

José dos Santos, 36 anos, foi

furtado na sexta-feira. Ele

deixou o carro no estaci

onamento do Ginásio de Es

portes ArthurMüller, às 21h30,
por dez minutos. O suficiente

para furtarem o Uno.

Jaraguá do Sul - Foi

detido na madrugada de

domingo Leonardo Adriano

Michalack, 18 anos, acusado
de tentativa de arrombamento,

Ele foi surpreendido enquanto
tentava arrombar o Bar do

Padilha, localizado no Rio

Molha, com a ajuda de outros
dois homens, que fugiram. A
prisão foi feita pela Polícia

Militar. (AO)
Escola arrombada
Jaraguá do Sul- A Escola

Municipal de Ensino Funda-'
mental Santo Estêvão, loca
lizada no Bairro Garibaldi, foi
arrombada no último final de
semana. Segundo a diretora da

escola, Maria Sueli Voigt
Schuster,41 anos, arrombaram
a porta da sala dos professores
e furtaram uma máquina
fotográfica e uma calculadora,
além de todas as chaves e

cópias das portas do colégio,

OFICINA MECANICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Escritório de Advocacia

Dr. Arão dos Santos
OAB/SC9760 Dispomos dos seguintes serviços: .

. Injeção Eletrônica . Freios . Suspensão - Direção
.

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

. Geometria - Balanceamento . Toda linha de escapamentos.

* Comercial* Civil
* Tributário * Bancário

il372-0582 f1!:la Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau • Jaraguá do Sul -

,,;:,
..

/x.fOIJ�(O**47) 27,.$-3Z�O ..;:Fon�Af:ª}(,,(º�;*�1). 27,§·�605R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

JARAGUÁ .00 SUL - Rua Reinaldo Rau, 433 - (47) 371-5564
GUARAMIRIM - Rua .28 de Agosto, 1578 - (47) 373-1016
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até 6 vezes

sem entrada

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE OUTUBRO DE 200Q_

Minimaratona contou

COIll 50 participantes
Maratonistas

percorreram es

principais ruas do
Município

Jaraguä do Sul- O Sesc

(Serviço Social do Comércio)
realizou no sábado passado a 1 a

Minimaratona 2000, com a

presença de 50 dos 70 cor

redores inscritos. Os corredores

percorreram as principais ruas

de Jaraguá do Sul; com largada
e chegada na Praça Ângelo
Piazera. Os participantes per
correram 3 quilômetros na in

fantil, 5 quilômetros na categoria
adulto feminino e 10 quilô
metros no adulto masculino.

No final da prova foram

premiados as comerciárias

'Márcia Gabardo e Iris Lo

remtz, que cruzaram primeiro a

linha de chegada, e a Academia
"

Corpo e Mente, com o maior

número de corredores inscritos,
que completaram as provas.

A Organizadora do Evento,
Isabel Alessi, do Sesc, in
formou que "50 corredores

participaram das provas, que
teve um bom nível técnico".
Isabel des'tacou ainda "a

participação do professor. Jean
Carlo Leutprecht na orga

nização, da Academia Corpo e

Mente, Solano Som, Corpo de

Bombeiros, polícias Militar e

Civil". A minimaratona deverá
se repetir ano que vem, con

forme adiantou Isabel.

(AGOSTINHO OLIVEIRA),.

Natação conquista quatro medalhas nos Jase
Jaraguá do Sul- A nata

ção conquistou as primeiras me
dalhas para Jaraguá do Sul,
foram quatro no total, com a

quarta colocação por equipe no
feminino, Florianópolis, Blume
nau e Brusque foram as pri
meiras colocadas. As medalhas

conquistadas pelas nadadoras

jaraguaenses foram nas se

guintes provas:
Medalha de bronze na prova

dos 4xlOO, com TalitaHermann,
Aline Ossowski, Marina Fruc

tuozo e Natália Krelling, com o

terceiromelhor tempo, 4rnin18s12.
Outras três medalhas de

bronze foram conquistadas nos

100 metros Costas, 100 metros

peito e 200 metros Medley,
todas com Natália Krelling.

Segundo o técnico da nata

ção de Jaraguá do Sul, Ronaldo
Fructuozo, "tivemos outros bons
resultados com a Marina

Fructuozo, que ficou em quarto
lugar nos 200 livre, quarto nos

400 livre e quarto nos 800 livre
e quarto, Belisa Franzner no 100

metros Peito, prova em que a

Natá1ia ficou em terceiro lugar",
informou. As nadadores jara
guaenses ainda alcançaram o

.

quarto lugar nas provas dos

4x200 Livre e 4xlOO, Quatro
estilos. O técnico destaca ainda

que a "expectativa era de

ficarmos em terceiro lugar na

classificação por equipe, mas

quando soubemos da impor.
tação de vários atletas, como

Brusque, que contava com qua
tro uruguaios na natação, nossas
chances diminuíram. Mas nos

sos atletas merecem os para.
béns porque se superaram e

trouxeram estas quatro meda

lhas", finalizou Kiko.
O Bolão 16 feminino e o

Futsal já estão garantidos na

próxima fase, nas respectivas
modalidades, sendo que o bolão

começa as disputas das se

mifinais. (AO)

AS GRANDES ATRAÇÕES
DA MODA PRIMAVERA/VERÃO:

SEUS PÉS
BEM

ACOMPANHADOS

IMW_I
BeBeR-
Cal�ados r. Esportes

Mal. Deodoro, 88. e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
Fones: (47) ·275-3585 - 275 ..3214 - 275-3985

www.lo·aobeber.com.br

Tudo em Granitos eMârmores
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