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Gesser promete
debater concessão

do transporte
Edson Junkes/CP Lipp (C) conversa com apresidente daAcijs, ChristianeHufenüssler, observadosporHagedorn Página 4

Jaraguaense é assaltado na

BR-IOl, na segunda-feira
O aposentadoAdernarHumberto deOliveira,

68 anos, foi assaltado namadrugada de ontem,
na BR-lOl. O assalto foi praticado por cinco

� homens que saíramdeoutro veículo, comaimas

grandes, e o obrigaram, bem como sua esposa e

sua cunhada, a sentarem no banco de trás, indo
rumo auma estrada secundáriapróximo aBarra

do Sul, onde foram soltos. Página 7

Empresários. iniciam discussão
sobre Centro Tecnológico de JS

O presidente do Centro Tecnológico de

Desdren, Alemanha, JúrgenLipp, esteve reunido
na tarde de ontem, na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), com

empresários locais, o prefeito Irineu Pasold e o
deputado federal Vicente Caropreso para iniciar
a discussão sobre a implantação de um centro

noMunicípio.

EdsonJunkes/CP Participaram 84

enxadristas, representando dez
colégios do Município

CAMPEONATO

Jangada promove
disputa de Xadrez

o InstitutoEducacional Jan

gada realizou Campeonato de

Xadrez, naúltima sexta-feira. A

competição contou coma orga

nização da federação catarinen
se damodalidade. Página 8
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Fampesc reúne cem
pessoas no encontro

estadual de Ampes
Cerca de cem pessoas

participaram do 200
Encontro Estadual das

Associações de Pequenas
Empresas de Santa
Catarina, realizado no fim
de semana, em São José. O

. presidente daApevi,
"Everaldc Oliveira, diz que
as Ampes estão se

destacando em todo o País,
principalmente em Santa

Catarina.
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De novo o centro de reciclagem
o projeto para a instalação do Centro de Reciclagem e

Destinação dos Resíduos Sólidos de Jaraguá do Sul que, desde
a concepção, vem causando discussões infundadas e polêmicas

sem razão, chegou ao auge da

abstração. De um lado, o governo
que tenta por todos os meios

provar que o projeto. é bom e

necessário, de outro a população
de Nereu Ramos - área mais .

propícia para a instalação do
centro - protestando, contando
com o apoio de ambientalistas e

defensores domeio ambiente.
Tanto um quanto outro estão

perdidos, sem argumentações
fortes que justifiquem as posições.
O governo tem a seu favor a

necessidade da reciclagem e a

responsabilidade em propor
alternativas à destinação final dos
resíduos. Entretanto, não con

seguiu dar a devida visibilidade ao'
projeto. Não tratou o assunto como deveria. Subestimou a

capacidade de mobilização popular e de compreensão da

população jaraguaense,já que pouco ou nada fez para explicar
o que será o centro de reciclagem.

Entre os dois estão os ambientalistas, que também não

conhecembem o projeto, tampouco alguns conceitos elementares
de preservação e legislação ambiental, além do vereador Pedro

Garcia, que não vai perder a oportunidade em tirar proveito
político do caso. À sua maneira, todos estão certos. Os
ambientalistas não querem ver o local transformado emum lixão,
com todos os prejuízos possíveis aomeio ambiente. O vereador,
por sua vez, é o representante dos moradores e não faz mais do
que a obrigação em discutir o assunto.

O cerne da questão reside na falta de comunicação entre os

envolvidos. Não há como negar que omaior responsável pelo
qüiproquó é o governo, que não soube discutir e apresentar o

projeto à população. Contratou o consultor Werner Zulauf e
anunciou a implantação do centro, deixandopara depois, como
é de práxis no País,para rebater as críticas e tentar apagar os
princípios de incêndio, inclusive internamente. Faltou assessoria

competente para explicar o projeto a exaustão, até que fossem

esgotadas todas as dúvidas.
Às portas do terceiro milênio, com o mundo produzindo

bilhões de toneladas diárias de lixo, todos os esforços
desprendidos em favor da reciclagem deveria ser saudado com
louvor. A destinação dos resíduos sólidos precisa ser tratada com
mais responsabilidade. Não há mais como continuar com o

modelo arcaico e prejudicial a todos - meio ambiente, população.
Ainda mais quando se sabe que para os famosos lixões vão

toneladas de produtos qu� poderiam ser reciclados, evitando o

desperdício e gerando.empregos.
A proposta do governo é fundamental para o futuro do

Município, que se orgulha de ser o terceiro pólo industrial do
Estado e um dos primeiros emqúalidade de vida. Tratar a questão
'do lixo com a devida atenção, propondo alternativas para a

solução dos depósitos a céu aberto é estar antenado com as

exigências dos novos tempos. Entretanto, é inadmissível a

condução do debate com picuinhas e vaidades pessoais. O que
está em jogo é multo maior do que pessoas que, com certeza,
não verão a obra concretizada.

E O nosso respeito, onde está???
* João Augusto Sarti

estúpida quer. Essa sociedade

representada pelo policial
Camargo, não quer, e com razão,

que jovens, como nós, use

drogas ou arrombe carros para
roubar toca-fitas. Mas a so

ciedade tambémnão permite que,
em plena 20' horas de um

domingo, se ouça música em

lugar público. Essa sociedade
imunda e imoral gostaria, talvez,
que nós, jovens, entre 18 e 25

anos, fôssemos jogar bingo com

a vovó do seu Camargo ou

mesmo ainda assistir ao pro

grama do Sílvio Santos com a

vovozinha ded�-duro, que mora

na Reinoldo Rau.

Mas infelizmente (para vo

cês) não vamos seguir nenhum
desses caminhos, por que ternOS

dignidade, somos homens traba

lhadores e conhecemos nossos

direitos. É uma pena que existam

pessoas como esse policial e essa

senhora que não sabem o que

q_uerem da vida.

Com certeza, não perdem por

esperar.

No domingo, alguns grupos
de amigos estavam reunidos no

, Posto Mime da Reinoldo Rau

ouvindo música e gastando um

pouco de dinheiro naquela beleza
de loja de conveniência. Por volta
das 20 horas, uma senhora de

muita, muita idade mesmo, ligou
para a polícia que, .sob o

comando do policial Camargo,
praticamente invadiu o posto,
como se estivesse atrás de
assassinos e assaltantes de

bancos. Dois carros foram mul

tados e a festa desses calhordas
estava armada.

Foiuma humilhação tão gran
de que nós nos sentimos
verdadeiros fora da lei, daqueles
que estupram a própria filha, que
matam o pai, a mãe e os irmãos

para ficar com a herança. Em
frente ao posto, sentimos a

mesma sensação que aqueles
caras quando matam pais de

família, deixando crianças
órfãos, apenas para roubar R$
2,00 ou R$ 3,00.

Sentimos como se fôssemos
esses políticos que metem a mão

em milhões e compram carros e

casas com o dinheiro da

merenda, do saneamento básico
e fogem da polícia.

E agora veio a palavras. A
polícia. Que precisa mostrar /

serviço, pois praticamente todos
são' incompetentes e é verdade.

É muito mais fácil multar e

paralisar um jovem de 18 anos,

porque ele estava ouvindo
música num lugar público, do
que prender o juiz Lalau. É muito

mais fácil perseguir adolescentes
do que, por exemplo, descobrir
quem assaltou os bancos.
.... )

E uma pena que a polícia,
representada pelo policial Ca
margo, deixe tanto a desejar. É
uma pena que gente desse tipo,
como a velhinha, que quer
sossego e paz, mais mora numa

das ruas mais movimentadas da

cidade, que é o terceiro pólo
industrial do Estado, Mas a

polícia está desculpada, 'a ve

lhinha também não tem culpa, e
quem se ferra são os jovens, que
apenas ouviam música e

colaboravam com a economia da
cidade.

É isso que a sociedade suja e
* Publicitário
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MILTON RAASCH

A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu)
.

realiza no dia 12 de dezembro a próxima assembléia
.

geral dos prefeitos. Além dos atuais prefeitos, participarão
também os eleitos em 1 de outubro último, que

dessa forma poderão ir se familiarizando com algumas das

principais questões que interessam aos municípios no momento.
Na oportunidade, a Amvali também vai abrir a

discussão em tomo de nomes para a composição da nova
diretoria dessa entidade e a sucessão do prefeito Mário Sasse

(PMDB), de Massaranduba, na presidência.
Normalmente, a indicação do nome para a presidência sai por

consenso, sem maiores dificuldades.

Rizicultura
° Comitê Regional do Arroz
estará reunido nesta quinta
feira, às 13h30, no Escritório
da Epagri (Prefeitura), em
Guaramirim. O engenheiro
agrônomo Sérgio Victor
Santini, coordenador do grupo,
está convocando os

integrantes do mesmo. Será
discutida a programação de
atividades do

comitê, constituído de
representantes de váriôs
setores relacionados com a

rizicultura.

Distinção
A empresa Ouro Verde

Mudas, de Guaramirim, foi
uma das cinco empresas

selecionadas para concorrer
ao Prêmio Talentos

Empreendedores, na
categoria Agropecuária,

evento realizado
na quinta-feira da semana

passada, em Florianópolis. A
Ouro Verde instalou-se em

Guaramirim no ano passado,
por iniciativa dos engenheiros

agrônomos Artêmio e

Alfredo Frasson.

Cordialidade
O prefeito eleito de Massaranduba, Dávio Leu (PFL), disse

estar satisfeito com a forma com que os

representantes da futura administração municipal estão sendo
recebidos pelo atual prefeito Mário

Sasse (PMDB) e integrantes de sua equipe, nessa fase de
troca de informações para alternância no governo. O ambiente

é cordial, diz Leu.

Concluído
O prefeito eleitoMário Sérgio Peixer (PFL), de Guaramirim,
fez ontem a última da série de reuniões individuais com os

futuros secretários. Ele conversou com o ex-vereador Lauro

Fröhlich, atualmente sem partido, que vai responder pelo setor

de Obras da Prefeitura.

ENTRE ASPAS � ____I

"Vai ficar indigesto. Até porque nas bases existem

situações bem peculiares, como foram as disputas elei
torais em Jaraguá do Sul e Corupá." (Presidente do PSDB de

Corupá, Donato Seidel, preocupado com as articulações estaduais
para aproximação dos tucanos com o PMDB)

Vereador propõe versão local

para uso do Simples e do Refis
Sandro Antonius

quer debater o
. assunto antes de
concluirmandato

Guaramirim - o vereador
Sandro Adriano Antonius (PPB)
está propondo a implantação de
versões locais para que as em

presas possam se benefíciar do

Simples e do Refis. O vereador já
deu entrada com os projetos de lei
065 e 066, que dispõem sobre o

assunto, e pretende discutí-Ios com
os colegas do Legislativo, nos

próximos dias. Os dois projetos
estão entre as últimas proposições
de Antonius, que atualmente está
exercendo a presidência da Câmara
e concluindo o mandato no Le

gislativo.
O Projeto de Lei065 estabelece

.que fica assegurado à microem

presa e empresa de pequeno porte
,

o tratamento diferenciado e sim

plificado, denominado Simples/
Guararnirim, em relação às obri

gações do ISS (Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza).
A empresa poderá declarar opção
desde que não tenha apresentado
receita bruta superior a R$ 1,2
milhão no ano base do enqua
dramento, e também no anterior,
se for o caso. A receita bruta será

determinada em função, do ano

civil, considerando-se o período de
1 de janeiro a 31 de dezembro.

Já o Refis/Guaramirim (Pro-

Arquivo/CP: Edson Junkes

participação com modelo a ser

aprovado pelo Poder Executivo.
DEBATE - Conforme o ve

reador, no caso do Refis/Gua

ramirim, os benefícios seriam

para as duas partes, contribuinte
e erário público. "O contribuinte

teria mais facilidade em dar qui
tação dos débitos e o erário pú
blico poderá recuperar os valores
em atraso, mais rapidamente",
argumenta. Antonius disse que

gostaria de ver o assunto sendo

debatido, não só.na Câmara, mas
também entre as pequenas

empresas, diretamente interes
sadas. (MILTON RAASCH)

Consulta: autor das proposições 'quer que os empresários opinem

para qualquer realização de maior
vulto no final de mandato. "Va
mos dar atenção aos serviços es
senciais e à conservação de

estradas", explicou. Ele disse que
só em dezembro vai anunciar a

nova opção político-partidária.
Conforme o prefeito, "não

faltaram convites" de diversas

legendas nas últimas semanas,

grama de Recuperação Fiséal) teria
como finalidade, segundo consta

do projeto, "promover a regu

larização dos créditos do Mu

nicípio, decorrentes de débitos dos
. contribuintes Pessoas Jurídicas,
relativos a diversos tributos, como
o ISS, IPTU, 1LL e TAS, de fatos
geradores até 31 demarço de 2000,

cO(1stituídos ou não, inscritos ou

não em dívida ativa, ajuizados ou

a ajuizar, com exigibilidade sus

pensa ou não." A opção pelo
programa será formalizada em até
90 dias, contados da data de

publicação da legislação em

proposição, mediante termo de

Tietz SÓ anuncia em dezembro a opção partidária

Dr. MarIo S:Jusa. Jr.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Schroeder - o prefeito
Gregório Tietz, atualmente sem

partido, reassume nesta quinta
feira (30), após afastamento de
15 dias, período e;m que o vice

prefeito Osvaldo Jurck (PMDB)
esteve na chefia do Executivo.
Tietz reafirmou a disposição de
manter baixo o ritmo de ativi

dades, alegando falta de recursos

mas, por enquanto, �Ie prefere
se abster �e qualquer divulgação
nesse sentido. Tietz desfiliou-se
do PFL logo após as eleições
municipais. De acordo com

Tietz, a Prefeitura será entregue
com a situação financeira em dia

para o sucessor, inclusive com a

folha de salários de dezembro já
paga. (MR)

� O
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Rua Dr. Waldomiro Mazureehen 67 - Ao lado do Hos ital São José
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Gesser pretende questionar
o transporte coletivo urbano
Vereador eleito
quer ainda mais

apoio para o
esporte amador

Jaraguá do Sul - "O

transporte coletivo é hoje o

maior problema de Jaraguá do
Sul. Em todas as reuniões de

bairros, as principais recla

mações são em relação ao ser

viço prestado". A frase é do

vereador eleito Rudolfo Gesser

(PPB), que prornete levantar e
debater o assunto na Câmara

Municipal, questionando o

monopólio da empresa Cana

rinho, responsável pelo trans-

porte coletivo no Município.
Segundo ele, é preciso melhorar
o atendimento, em especial nos
bairros, criando novos horários
e disponibilizandomais ônibus.

Na opinião dele, foi um erro

a Prefeitura ter assinado con

trato de dez anos com a em

presa. "Jaraguá do Sul é uma

cidade em crescimento habi
tacional constante e não pode
ficar presa a contratos longos.
As necessidades de transporte
coletivo daqui a 'cinco anos

serão muito maiores do que as

de hoje",justificou, prometendo
negociar com a empresa uma

reestruturação do sistema e

buscar apoio da Prefeitura para
ter a reivindicação atendida. "O

transporte coletivo deveria ser

uma das prioridades do go
verno", declarou.

O esporte amador, em es

pecial o futebol de campo, será
outra bandeira a ser defendida

por Gesser na próxima legis
latura. "Precisamos incentivar o
campeonato varzeano, organi
zando a competição, para que
volte a ser competitivo e forte

Edson Junkes/CP

Cobrança: Guesser quermais empenho do governo no esporte amador

com já fôra antes", justificou,
lembrando que, na época, a

cidade não tinha tantas indús

trias como tem hoje. "Então, a
conclusão é que faltam apoios
ao varzeano", frisou.

Crítico da atual estrutura de
Saúde no Município, Gesser

prornete cobrar do governo
melhorias nos postos de saúde
dos bairros. "Precisam de ruais
médicos e ampliação dos

horários de atendimento, para
que a população não tenha que
deslocar até o Centro", ar

gumentou. Sobre educação, o

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
-CRM 2918/SC

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

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

futuro vereador disse que a

intenção é buscar apoio pura a

abertura de novos cursos de

segundo grau para adultos, na
rede pública municipal. "Vou
cobrar isso da adrninistração. O
mercado está exigindo cada vez

ruais escolaridade das pessoas
e é obrigação do governo
viabilizar o acesso à escola",
afi rmou.

Gesser, eleito com 1.183

votos, foi vereador de 1993 a

1996, disputou a reeleição, mas
não se elegeu.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Ganhe até R$ 30.000,00
por ano cornO distribuidor

independente
iMlti:Fl:;&;.,q,ili (jfflllilciiffffiJt7
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o vereador Carione Pavanello (PFL), que premere questionar o
valor das mensalidades cobradas pelo Unerj (Centro

Universitário de Jaraguá do Sul), que considera uma das mais
caras do Estado, disse que vai aproveitar para perguntar porque

não há eleição para reitor do Centro Universitário.
Carione, reeleito com 1.679 votos, quer propor ainda a

renegociação das dívidas atrasadas dos alunos. Segundo ele, o
objetivo é assegurar que os carentes

continuem o curso.

As dúvidas deCarione incomodam muita gente. São justas e,
como entidade beneficiada com verbas públicas, deve satisfação

à sociedade, financiadora de parte dos recursos. Entretanto,
muito mais do que polêmicas, o vereador vai mexer num

vespeiro.

Reunião
A Executiva do PPB de

1araguá do Sul esteve reunida

na noite de domingo. no
Clube da Colina.

para discutir a futura

participação na administração
municipal.
Segundo o vereador Moacir

Bertoldi. vice-prefeito eleito,
na próxima semana, haverá

reunião do diretório para
levantar os possíveis nomes

para compor os primeiro e

segundo escalões do governo.
- O PPB não vai impor
nada. Vai deixar o governo à

vontade para escolher nomes
e respecti vas pastas -,
informou

Presidência
Sobre a presidência da Câmara,

Bertoldi disse que o assunto

não entrou na pauta
da reunião "porque já ficou

definido entre os presidentes
dos partidos que integram a

coligação ruais Jaraguá do
Sul",

- O PPB assumirá a

presidência da Câmara de

Vereadores no terceiro ano da

futurá legislatura. Até lá há

muito ternpo para se discutir o

candidato do partido. Não
queremos nos antecipar ao

debate -, despistou.
informando que todos os três

vereadores têm chance de

assumir o cargo,

Troco
O vereador Pedro Garcia (PMDB) rebateu as acusações feitas

pelo prefeito Irineu Pasold (PSDB), que o acusou de estar

incitando a população de Nereu Ramos contra a instalação do

Centro de Reciclagem e Destinação de Resíduos Sólidos na

região.
- Vou mostrar para ele (Pasold) uma fita de vídeo, onde

aparece a comunidade revoltada com a administração. Os

protestos partiram da comunidade, e não de mim -, assegurou,

_.itlU
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Ristória. Fatos e Tradição
Por Egon Iagnow
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História em 'fotos
Hoje a economia de

Jaraguá do Sul está
alicerçada na produção
industrial. Mas nem sem

rre foi assim. Nos pri
mórdios da colonização a

agricultura foi de maior

relevância. E, numa análi

�e mais profunda, pode-
mos constatar que foi ela

�uem deu o primeiro im

rulso rumo à industrializa

Ião. Os colonos, no co

meço, plantavam para sua

própria subsistência e

comercializavam o exce

dente. Muitos destes pro
dutos, para a

comercialização, precisa
vam ser industrializados.
isto os comerciantes se

encarregavam, surgindo
assim as primeiras indús
trias do Município. Um
dos produtos importantes
era o leite. Dele os co

merciantes produziam
queijo e manteiga, os
quais eram vendidos, in
clusive, em Curitiba e no

Rio de Janeiro.

r

De carroça a moça
recolhia o leite, le
vando-o até o co

mércio, onde era

industrializado

Prozer em
atender bem.

�a,�
371-'655

Pizzas
Peq�ena .. R$ S,90
Grande .. R$ 10,90
Gigante .. R$ 13,90
Calzone .. R$ 13,90

Indústrias de
Máquinas Ireis ltda.

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Rua JOlé Theodoro Ribeiro, 165 • Cz. POItal 84 •

Fon. (47) 371·0555 • Fa. (47) 371·0403
e·mall • Indumak@netuno.com.br

Familia posando para
Joto em sua propriedade,
não deixando de se

registrar o belo plantel
de vacas leiteiras que

possuía

DALIERIA MANUIENCÃO
,

,

HIDIAULICA LIDA.

, DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

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

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

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do 'Sul 370-7919/ 370-8649
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2 - CORREIO DO POVO

Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só e importante se

seu, tempo foi bem empregado.

Há 62 anos

- Em 1938, era realizada a Copa do Mundo em Strasburgo, jogo
entre o Brasil e a Polônia, que terminava depois de 120minutos, afinal
ganho pelos brasileiros, por 6 a 5. O quadro brasileiro era formado

pelos seguintes jogadores: Walter, Domingos eMachado; Britto,Martim
e Affonsinho; Roberto, Romeu, Leônidas, Peracio e Patesko. Feras

pra não botar defeito.
- No prédio de Tufi Mahfud, onde se achava estabelecida a Prefei
tura (atual Turismo Hungária) realizava-se a cerimônia de inaugura
ção do retrato de Getúlio Vargas, pelo dr. Amo Hoeschl.juiz de Direi
to da Comarca, com longo discurso sobre a personalidade do presi
dente da República. Logo após, presidida pelo tenente Leônidas

Herbster, realizou-se o juramento à Bandeira, pela Turma de Reser
vistas do TIRO-DE-GUERRA n° 406, que desfilou em continência,
comandado pelo instrutor sargento Penha.

Há 32 anos

- Em 1968, Abilio dos Anjos Soares, agente de Estatística, em aten

ção ao Decreto n° 62.158, de 19/1/68, no que concerne às NOTAS
FISCAIS INTERESTADUAIS, comunica que estava autorizada a

receber as segundas vias das mesmas. A fim de facilitar o trabalho dé
recebimento, devendo a Agência Municipal de Estatística dar quita
ção, obedecendo o seguinte critério: 1) - Para as firmas industriais,
em cada dezena, e 2) - Para os estabelecimentos comerciais, por
quinzena. A segunda via da relação de Noras Fiscais era assinada e

devolvida, servindo como comprovante da entrega.
- O prefeito Victor Bauer sancionava a Lei n° 195, de 5/7/68, reco
nhecendo a AÇÃO SOCIAL DE JARAGUÁ DO SUL, 'de Utilidade
Pública. '

Há 22 anos

- Em 1978, o presidente da Câmara de Vereadores, ENNO
JANSSEN, baixava o DECRETO LEGISLATIVO N° 06/78 - CON
CEDE O TÍTULO DE "CIDADÃO HONORÁRIO DE JARAGUÁ
DO SUL" AO PApRE ELEMAR SCHEID: ENNO JANSSEN,
Presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faço saber que o plenário
aprovou e eu promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO -

Artigo 1 ° - Fica Concedido o título de "Cidadão Honorário de Jaraguá
do Sul" ao Padre Elemar Scheid. Artigo 2° - Este Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, 23 de outubro de 1978. CORREIO DO POVO

publicava o decreto na edição n° 3.010, de 28 de outubro de 1978,
página 7.

Há 12 anos

- Em 1988, HaroldoWolski, 47 anos de idade, funcionário da Kohlbach
S.A. há 29 anos, era o operário Brasil/88 em nível municipal, promo
ção do Sesi, que tinha como objetivo de premiar aqueles que mais
conscientemente participam do desenvolvimento industrial brasileiro.
Wolski iniciou como servente aos 16 anos e já fazia parte da história
da empresa, onde seus colegas o elegeram como representante para
o concurso em nível municipal.
- Nas eleições municipais elegiam-se pela AMVALI os seguintes
prefeitos: JARAGUÁ - Ivo Konell (PMDB); CORUPÁ - Ernesto

Felipe Blunk (PFL-PDS); MASSARANDUBA - Dávio Leu (PFL/
PDS); SCHROEDER - Adernar Piske (PDS); GUARAMIRIM -

Antonio Carlos Zimmermann (PMDBIPFL), e em BARRA VELHA
- José Brugnago (PDS). Todos assumiam o seu cargo no dia I de

janeiro de 1989. Ainda não existia oMunicípio de São João do Itaperiú.

MEMÓRIAS Terça-feirá, 28 de novembro de 200
� &� 1IictM-S�

ANIVERSÁRIO

Vicente Nery Ramos
Esta foto documenta um instante na vida do
cidadão Vicente Nery Ramos, que convidou
alguns amigos para jantar e, em chegando ao

local, comunicou que ele estava de aniversário.

Lógico que todos passaram a cumprimentar o
nataliciante, e foi servido o jantar, aliás

supimpa, no Gredal.
A turma cónvidada, por este intermédio,
aproveita a oportunidade para, publicamente,
agradecer e fazer votos para que apresse a

passagem de novo aniversário.
Paz e saúde é que desejamos ao Vicente!

Memória Jaraguaense !

O que faltou para contar... (CLXXVII)
Tio Eugênio

Atos Administrativos da
Prefeitura de Jaraguá

o prefeito tenente Leônidas Cabral Herbster anda com a corda toda,

aproveitando o sucesso da 2a Exposição Agropecuária-Industrial, a

que compareceram as mais altas autoridades do Estado e praticou
mais um ato administrativo, que vai reproduzido abaixo:
DECRETON°6
Dá denominação a uma avenida da cidade
O Tenente Leónidas Cabral Herbster, Prefeito Municipal de Jaraguã.
no uso de suas atribuições, e,
CONSIDERANDO, não existir nesta cidade, nenhuma Rua ou Avenida
com a denominação do nome do Eminente Estadista que dirige
atualmente o nosso País;

CONSIDERANDO, que tal homenagem, é um dever de gratidão de todos os brasileiros, pelos releva»

tes serviços pelo citado Estadista em prol do engrandecimento de nossa Pátria;
CONSIDERANDO,já existir nesta cidade uma praça com a denominação "7 de Setembro", relembran·
do assim a gloriosa data do maior feito de nossa história política;

DECRETA:

Artigo Único - A atual Avenida da Independência, passa a denominar-se Avenida GETÚLIO
VARGAS, revogadas as disposições em contrário.

_

Prefeitura Municipal de Jaraguá, 21 de Setembro de 1938

(ass.) Leônidas C. Herbster
Alfredo Maser

(Publicado no CORREIO DO POVO, edição n° 950, pág. 4, de 1/10/1938.)
Vale lembrar, por oportuno, que o decreto acima não repercutiu bem entre setores tradicionais da cida·

de, não porque o presidente homenageado não o merecesse, mas porque aquela via no começo do

quadro urbano refletia os anseios, dos jaraguaenses que, desde o século passado, lutaram sempre
.

pela sua autonomia. Poderià escolher uma outra via central e, mesmo porque casava tão bem a conVI

vência da Plataforma "7 de Setembro". Achavam que o prefeito tinha pisado na bola. Mas valia tam

bém lemhrar que com um ditador não era bom a gente se meter.
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Cassuli

Advogados
Associados
SIC Ltda.

Floriani destaca importância do encontro dasAmpes

Os vencedores do 2°
Concurso de

Assentamento
Cerâmico do o Núcleo

da Construção Civil
da Acijs, realizado no

dia 18 de novembro,
serão conhecidos

amanhã, a partir das
20 horas, na cervejaria
do Shopping Center

Breithaupt. Página 8

Brega e Chique
promove noites

especiais
Página 5

Vencedores do
concurso serao

conhecidos
amanhã

Organizadores
apresentam a

T'Expolar
Página 6

Comitê aprova
I dez projetos
para crédito
Pagina 7

370-8649

370-7919

Mais de cem. pessoas participaralll
do 20° encontro estadual da Farnpese
Cerca de cem pessoas,
entre associados e

representantes de

Ampe (Associação de
Micro e Pequenas
Empresas),
participaram do 20°
Encontro Estadual
das Associações de

Pequenas Empresas
de Santa Catarina,
realizado no fim de

do Vale do Itapocu)
foi a entidade com

melhor atuação no

Estado, beneficiando
aproximadamente
140 empresas, com a

formação de sete

núcleos setoriais e

média de 30 reuniões,/

em apenas três meses

de atuação no

projeto. Página 4

semana, em São José.
O evento abordou
assuntos relacionados
às atividades das

Ampes. O consultor

regional do Projeto
Empreender âa

-

Fampesc, Carlos '

Friedrisch, destaca
que a Apevi
(Associação de Micro
e Pequenas Empresas

Prestigie Q prift\eft..
da &poIr. que iftidG Nl·

próxitM Sti<la-fera. ftO

Parque MunidpGI de e..tos.
A fera vai comerdcaIà.cr pNfiItos
para O ler • artigos lWd'GIiftOs
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Jaraguá do Sul", relatando
o desenvolvimento da enti
dade desde s-ua Fundação.

atiti40*ªO:$41':pofillptq@m=-=::;;:(f'f,:::=::;;:::®!ij1U:u:alo#':=i:;:�;=;;�T:;:i!:I:I==::;=;=el:;ttcma4.
\

Carta
o Caged (CadastroGeral de Empregados eDesempregados) •

do Ministério do Trabalho estámostrando umaestatística que
•

não deixa dúvidas e ainda provoca otimismo. De janeiro a •

setembro deste ano, 95% dos postos de serviços eliminados desde
•

1994 foram recuperados.
.

Os números são significantes e expressivos. De 1994 a 1999,
•

forma eliminados mais de 910 empregos que agora estão •

praticamente retomados em sua totalidade noa no de 2000. Mais ::
gente no trabalho significamais empregos,mais impostos,mais •

arrecadação, mais consumo e, principalmente, confiança na :
economia. Grande parte destes bons índices foram motivados •

pelo crescimento industrial emelhora no setor terciário, onde se •

inclui serviços e comércio, este último um grande gerador de •

opor'tunidade de emprego. O emprego formal ainda está longe •

do ideal, pois apresenta atualmente 40% das forças de •

trabalhadores ativos contra 60% dos informais. A questão da •

informalidade é preocupado, pois as pessoas envolvidas nestas
•

atividades não recolhem ICMS e não possuem respaldo da •

Previdência, quetambém deixa de recolher. De qualquer •

maneira; a recuperação das oportunidades de trabalho é um •

sopro renovadornomercado e vai fazer que cheguemos ao final
•

do ano com o índice de desemprego no País em tornode 6%, algo •

que nem omais otimista administrador poderia imaginar.
Todos os dados acima refletem também a capacidade das •

empresas em superar dificuldades, e investir no País e descobrir, :
com criatividade e ousadia, novos nichos domercado. Toda esta •

movimentaçãopositiva fará que oNatal, que está sendobatizado •

de oMelhor Natal do Real, as vendas no comércio tenham um •

crescimento de 10% 'em relação ao mesmo período no ano •
,

anterior.
I

Estes fatos levam a crer num período de recuperação •

econômica em'que o governo também sairá g��do, poismais
•

gente nomercado informal acaba gerandomais arrecadação para •

os cofres públicos. O governo, por sua vez, terámais caixa para
•

investir nas necessidades básicas da população e melhorar a •

qualidade de vida e estrutura essencial de serviços e atendimento :
ao cidadão -Ó,

Esperamos agora que este crescimento seja coroado com urna •

reforma tributária eficiente, urna administração pública •

municipal cada vez rnais consciente e urn combate permanente •

a corrupção e as más administração,

Roberto Breithaupt� presidente da Facisc (Federação das
'Associações Comerciai e Industrias de Santa Catarina),

Diretor-presidente:
EugênioVictor Schmöckel
Diretor-administrativo:

Francisco Alves
I

Reportagens:
Fabiane Ribas

Diagramação: Vinicius Schane /
Bianca C. Deretti
Fotos: Edson Junkes e Chico

Schwammbach

Jornal

CORREIODOPOVO

Fones: (47)370-7919
370"'8649 Comercialização:

Luciane Apolinario
correiodopovo@netuno.com.br Impressão: Gráfica e

cp.economia@jornalcorreiodopovo.com.br Editora CP

Calendário da Apevi

./ A parceria da Apevi com
o Jornal Correio do Povo vai
beneficiar micro e pequenas
empresas, inclusive a Polícia
Milit<:;1r de Jaraguá do Sul.
o jornal doou 200 assi
naturas para a entidade, que
vai comercializá-Ias num

preço inferior para os novos

associados, e repassar o

volor integral para a Polícia
Militar. A PM vai destinar o

:
dinheiro para a compra do
fuzil de assalto automático,
marca Sig Sauer, colibre
556, de fabricação suíça.

./ No dia 28 de novembro
vai acontecer coquetel de
encerrornento do ano de
2000, do Núcleo Setorial de
Mercados e Mercearias, no
Centro Cultural, a partir das
20h30.

Calendário da Acióg

./ O curs� de Custos e For

rncçêo d� Preço de Venda,
específico para mineradores
de areia, será realizado
entre os dias 4 a 7 de de
zembro, das 19 às 22 horas,
na Aciag. O valor do
investimento para associados
é R$ 40,00 e R$ 50,00 para
não sócios. O instrutor é o

consultor do Sebrae, Renato
Ferrari. Informações e ins

crições pelo telefone 373- I

0037, com Léia ou Caroline.!

do livro "Motivado para ven
der e vencer", Marco Gon

çalves. O valor do inves
timento é R$ 9,9, para as

sociados e, R$ 11,9 poro
não sócios.lnformações pelo
telefone 373-0037, com

Caroline.

Cal'endário da Aciac

./ -Hoje, durante a assem

bléia geral, será realizada
palestra "Ouclidode de
Vida", ministrada pelo pro
fessor Daniel Bernardo
Ferreira. Também será

apresentada a 4g fase do
Projeto Ernpreeender, com a

explanação dó consultor
regional, Jossir Cassol.

./ No dia 13 de dezembro,
a Aciac será 'anfitriã da
reunião Regional Norte e

Planal'to Norte dó .Projeto
Empreender, 49' fase.

Calendário da Aciam

./ No dia 7de deze�bro será
realizada palestra de qua
lidade de vida. O ministrante
é Daniel Ferreira.lnscrição R$
5,00, para sócios

.-

Calendário da Aciis
I ,

./ Hoje, a coordenadora da
Câmara da Mulher Em

presária, JoseanEr 'Gomes,
participa de reunião em Pato

Branco, Paraná, para a cria

ção do Núcleo da Mulher
./ No dia 30 de novembro, _ Empresária daquele Muni
será realizada palestra "É cípio. Ela vai proferir palestra
tempo de vender e vencer", sobre o tema "Experiências
às 19h30, no auditório da vivenciadas pela Câmara da
Aciag. O instrutor é o autor ,Mulher Empresária de

./ O Núcleo de Auto
mecânicas do Acijs realiza
no dia 1 de dezembro, a

partir das 20 horas, jantar
de confraternização da
cçteqorio, na sede do (Jeep
club. Todos os automecâ
nicos que participaram da 39

Inspeção Veicular estão
sendo convidados a partici
par gratuitamente, como

forma de retribuir pelos
serviços prestados durante o

evento .:

./ O Núcleo de Industriais
de Sorvetes de Joroquó do
Sul estará participando da
Expolar, que acontece de 01
a lOde dezembro. Todas
as empresas estarão comer-

r

cializando seus produtos
durante a feira, no pavilhão
C, com uma ilha específica
para venda de sorvetes, na

qual estará exposta uma

máquina para produção do
I

sorvete.

\ ./ O Núcleo de Jardinagem
e Floricultores da Acijs estará
também presente na Expolar,
representado pelo empresa
membro do núcleo Floricultu
ra Florisa, a qual vai comer
cializar vários produtos,
entre plantas e artigos deco
'rativos natalinos. Estará no

pavilhãoA e convida clientes
e a comunidade em geral
para prestigiar oestande.

J UNifOlUlE5 EscolARES

J �fi§§iONAi§

J AGASAlhOS EspoRrivos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
DE ICMS PAGO À MAIOR POR

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

o ICMS, incidente sobre algumas mercadorias

específicas (como bebidas, automóveis, combustíveis
eoutros), é recolhido por.substituição tributária, ainda
pelo fabricante ou distribuidor. Por ainda não ter sido
realizada a operação, não se conhece o exato valor da
base de cálculo do imposto, razão porque é utilizada
uma espécie de "pauta", ou então, é arbitrado um

percentual fixo de acréscimo sobre o preço praticado
pelo industrial ou distribuidor.
Quando instituída, por via de Emenda Consti

tucional, a possibilidade desta espécie de substituição
tributária "para frente" (a qual sempre vimos como

inconstitucional, embora o mesmo STF tenha ditá que
é constitucional), previu a hipótese da 'não -realização
do negócio, cujo o ICMS já tenha sido pago. Nesse caso,
deve haver ao contribuinte que suportou o ônus do

imposto, a restituição integral do ICMS recolhido.
Contudo, houve omissão por parte da Emenda

Constitucional, com respeito aos casos em que a

operação se realiza, mas por valor inferior ao previsto
por ocasião do recolhimento do ICMS. Mas, a lógica e

o bom senso, que devem nortear a aplicação do
Direito, nos diz que, em sendo possível a restituição
quando a operação não se realiza, obrigatoriamente
tem que ser restituível em parte, quando ela se realizar

por valor inferior, sob pena de locupletamento ilícito,
por parte da Fazenda Pública.
Para espanto geral, o Supremo Tribunal, em decisão

proferida no dia 08.08.00 (DJU 17.11.00), sob o

Iundamento de que esta hipótese não havia sido

contemplada pela legislação, disse que o Estado não

possui a obrigação de restituir.
São Tomás de Aquino já dizia que "as leis só devem

ser cumpridas se contiverem mandamentos justos".
Ora, ficar com o produto da arrecadação indevida,
pQdemos considerar um "mandamento justo"?
Não que queiramos pregar a insubordinação fiscal,

mas a verdade é que nós contribuintes não podemos
permitir que se continue a exigir tributos indevidos
sob o manto do Supremo Tribunal Federal, .órgão
máximo do Poder Judiciário, que está deixando de
fazer Justiça, para decidir conforme a conveniência do
POder Executivo, escudado nas famigeradas ordens
que emanam do Legislativo.

Célia Gascho Cassuli
OAB/SC n" 3436-B

Facisc firma convênio com.Unimed
Plano de

saúde
vai beneficiar

2,5 mil
•

associaçoes
• •

comercIaIs e

indústriais
do Brasil

Zimmermann diz que
os associados de

entidades de.classe
empresarial terão

plano de saúde com

valor inferior

Jaraguá do Sul - A
Facisc (Federação das As

sociações Comerciais e In
dustriais de Santa Catarina),
e a Unimed firmaram plano
'de prestação de serviços
médicos ambulatorias e

hospitalares/ de natureza

clínica e cirúrgica, para
dirigentes ou empregados das
empresas associadas. O

plano de saúde envolve não

somente Santa Catarina, mas
também 2,5 mil associações
comerciais e industriais do
Brasil.

t,

(

O ,vice�presidente de

produtos e serviços da Facisc,
Adriano Zimmermann, diz

que mais de 30.mil filiados
serão beneficiados com esta

iniciativa. IIAntes de assinar
o contrato com a Unimed,
fizemos uma experiência em

Guaramirim e o resultado foi

muito born", conta.
O convênio assinado pela

Facisc dá possibilidade para
associados das entidades da
classe empresarial aderirem
ao plano de saúde, com co

bertura nacional. "A Lei

9656/98 define corno deve
ser o plano, e' a Unimed

proporciona cobertura mais

ampla, além de cobrir vida
em grupo, incluindo assis
tência complementar. Os

dependentes do usuário que
falecer podem usufruir do

plano por mais três anos",
explica. Zimmermann acres

centa que o plano dispõe do
Univida Air, que realiza o

deslocamento aério do pa
ciente, em casos graves.

O vice-presidente da
Facisc explica que para
adquirir o plano é preciso ter

cinco usuários, por empresa.

IIA empresa paga valor
mensal de R$ 38,37, no apar
tamento, e R$ 55,94, na

enfermaria. Este valor in

depende da faixa etária e tem

co-participação do usuário,
que paga 15% em consultas,
exames laboratoriais e

procedimentos arnbula
toriais" .

Segundo Zimmermann,
o convênio vai beneficiar
cerca de dois milhões de
usuários, sendo 600 mil de
São Paulo e Rio de Janeiro.
"As pessoas que desejarem
estes benefícios devem

procurar os responsáveis
pela empresa", diz.
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Encontro daFampesc reúne Ampes
de todo Estado de Santa Catarina

*Presente em sete cida .',

de Santa Catarina, o Pros

jeto Empreender está
alavancando diversas em

! presas com a formação d

!núcleos setoriais. Ü' co
r'�egiop.al do P

,

e.r.dä':.F"I,

Apevi foi
destaque na

atuação do

Projeto
Empreender
no Estado

qu� os empresários pl'e- T

I cisam aprender a apren-
% '

der, /IE importante que �§.�
empresas organizem
'$9's, palestras;. seminá�f
debates para aprimorar (')
i
conhecimentos, porque
desta forma aumentam o

lobby e re-presentatividade
da en-tidade. II

Até, agor�, formadas sobre. as. no

de 240 empres��,
beneficiadas", diz.
s.taea que;, a Ape

.�:,"''A!tssQei!à'''ã();; dEf·Micr'?f(;\. ;.:,:; ., c·· ;;:;""""""';' ''''S'.
,

IPequEmas Empresas
Vale do Hapocu) foi a fú'sicier;l Batist"".

idO".
Ele .."acrescenta \g;tí:e é

impértantes �s eropre$'ässe
conscientizarem dal ,,11e

cessidade. de estaremí in-

Presidente da Apevi,
Everaldo Oliveira, enfatiza
a importância e a troca de

experiências ocorridas no
encontro

São José - Cerca de 100

pessoas, entre associados e

representantes de Ampe
(Associação de Micro e

Pequenas Empresas), par
ticiparam do 20° Encontro
Estadual das Associações de
Pequenas Empresas de
Santa Catarina, realizado
no fim de semana, em São

José. O evento abordou
assuntos relacionados às
atividades das Ampes. O
presidente da Fampesc
(Federação das Micro e Pe

quenas Empresas de Santa
Catarina), Luiz Carlos Flo
riani, diz que os repre
sentantes precisam encarar

a associação empresarial
como uma empresa de

prestação de serviços e

oferecer benefícios para

aumentar o número de
associados. "As pessoas
acabam se associando ao

perceber que a entidade
oferece inúmeros serviços e

benefícios para fomentar os

negócios", destaca.
Durante o encontro

aconteceu palestra sobre

plano de negócios, com

explanação do diretor do
IEA (Instituto' de Estudo

Avançado), Cristiano Cu
nha. Através de parceria
entre a Fampesc e o ins

tituto, foi viabilizado o

DPND (Desenvolvimento
de Plano de Negócios à

Distância). Trata-se de
curso que oferece sistema

para empresas aprenderem
a fazer plano de negócio no

ambiente da Internet. "Até

o dia 28 de fevereiro todos
terão acesso livre pelo
endereço www jea com br,
após este período, só faz o

curso pessoas que forem
associadas das Ampes",
diz. Ele enfatiza que o curso
oferece diversos benefícios
como a possibilidade de
montar e refletir sobre o

empreendimento, ensina
sobre gestão de negócios,
oferece certificado, que
facilita o acesso ao crédito.
Os interessados devem
entrar em contato com os

representantes das micro e

pequenas de cada cidade.

Aijs promove solenidade
de posse da nova diretoria

"Pretendemos prestar auxí
lios para os associados da

área, além de estimular o

intercâmbio e parceria entre

imobiliárias", explica.
Ela acrescenta que a Aijs

dará assessoria nas locações,
usando o seguro fiança lo

catícia, farão estatística de

locação, com levantamento
dos imóveis alugados e deso.

cupados, a cada fim de mês.

"Em geral, pretendemoS
resolver problemas relacio'
nados com locações entre

associados.

Jaraguá do Sul - A Aijs
(Associação de Imobiliárias
de Jaraguá do Sul) vai pro
mover jantar de posse da

nova diretoria, gestão 2001/
2002, que será realizado na

próxima sexta-feirai às 20

horas, no Restaurante Itajara.
A diretora de locação da

entidade, Maria Cecília

Silveira, diz que estão sendo

elaborados diversos projetos
para a próxima gestão, como
treinamento com imobiliá

rias, através de cursos e pales
tras ligadas a área de locação.

PASOLOLAB LABORATORIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS LTOA.

Rua Bernardo Dornbusch, 300 -

salas 01 a 06 -

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

João Picolli, 94 -

em frente União Saúde
{
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promoções com noites

especiais, como Noite
Italiana, Frutos do

Mar, Noite i

'Mineira e

Campeira e Noite de
Inverno .

. 0 Brega e Chique
possui selo de

qualidade A
da Vigilância Sanitária,
que julga qualidade e,

higiene do ambiente.
"Temos preocupação e

cuidado minucioso
nas questões de higiene.
Os clientes do
restaurante sabem que
aqui encontram
atendimento adequado,
excelentes pratos e

sempre retornam", diz
Formento.

Brega e Chique preza por higiene,
qualldade e bom atendimento

Restaurante

busca inovar

promovendo
noites especiais

como a do Frutos

do Mar, Mineira,

Campeira,
Italiana e a de

Inverno

o Brega & Chique
atende todos os dias,
na Rua Barão do Rio

Branco nº 58

Jaraguá do Sul - Com
ambiente requintado,
ótima qualidade em

atendimento e higiene, o
Restaurante Brega e

Chique tem agradado a

todos os clientes com

promoções diferenciadas'

que acontecem todo
mês. O proprietário do
restaurante, Matheus
Formento, diz que os

funcionários são

profissionais

qualificados, treinados para
desenvolver a função. "Bom
atendimento é primordial
para o sucesso de qualquer
negócio", destaca.
O restaurarite oferece

almoço de terça-feira a

domingo, com rodízio de
carnes nobres na chapa -

picanha a alho e óleo,
alcatra, mignon, maminha,
frango frito, lombinho,
contra-filé -, que
acompanha bufê completo

de saladas, pratos
quentes e sobremesa.
O jantar é servido todos
os dias da semana, à la

carte, com rodízio de

carnes, pizzas, calzones,
canelones, lazanhas,
sopas, saladas, sempre
com novidades. "Temos'

serviços de tele entrega,
de todo cardápio".
Fermento acrescenta que,
preocupado com

inovação, criou

Almoço e janta acompanham todos os dias bufê completo de saladas, pratos quentes e sobremesa em ambiente agradável e requintado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Empresa virtual vai divulgar e acelerar negócios
Site vai

oportunizar
� .

negocios
entre

empres�s do

Município

Wladimir fala que
portal vai facilitar

.

negócios entre
empresas

Organizadores apresentam
Expolar em reunião da Acijs
Jaraguá do Sul - "Vai

entreter adultos e crianças
durante os dez dias de rea

lização". Esta é a expectativa
do presidente da comissão

organizadora da primeira
edição da Expolar (Feira de
Produtos e Serviços para o

Lar e Artigos Natalinos), An
tônio Cunha. Promovida pela
Apevi (Associação das Pe

quenas empresas do Vale do

Itapocu) e Sueli Brandão, a

feira vai acontecer entre os

dias 1 e 10 de dezembro, no
ParqueMunicipal de Eventos.
Cerca de 90% dos espaços.
Cunha diz que a feira é uma

solicitação dos associados da

Apevi. "A intenção é dar

espaço para os proprietários
demicroempresas e empresas
de pequeno porte situados na
periferia da cidade e não têm
acesso ao centro Ida cidade",
explica, enfatizando que a

realização próxima a data do
Natal é para que tenham

oportunidade de expor seus

produtos.
Segundo Cunha, os estan

des estão sendo comercializa
dos a preço inferior ao

habitual - entre R$ 50,00 a

. Venha conhecer' o natal da Branca
de Neve e os 7 anões, além de

ar,igas �Iannas da K-cau dlOCDlGle

• Chocolates
• Bichos de pelúcia
• Guirlandas
• Papai.Noel
• Cestas e baldes

de.natal -
,

Horário de atendimento .8h30 às 22 horas

CHOCOiLATE.AO LEJfE

.

\41\ 316�0911

R$ 65,00, por metro qua
drado. "Serão vendidos

artigos natalinos, produtos
decorativos, todos de pronta
entrega", diz.

A casa do Papai Noel será
a grande atração para as

crianças. Com 40 metros qua
drados, a casa possui quatro
peças, que serão criadas e

decoradas por arquitetos de

Jaraguá do Sul. "Recebemos

apoio da Acijs, dos núcleos

setoriais, dos arquitetos)
entre outras empresas".

A feira vai funcionar das
18 às 23 horas durante a

\ semana e, das 10 às 22 horas,
nos finais de semana. Será
cobrado R$ 1,00 de entrada.
No Pavilhão C haverá apre,
sentação de corais, peças
teatrais e dança.

As inscrições para os con

cursos de mesas e árvores de
Natal continuam abertas, in
teressados devem pedir maio
res informações na Oficina de
Arte, no Centro Cultural.

I

Jaraguá do Sul - A partir
de janeiro do ano que vem, as

empresas que desejarem reco

nhecimento virtual poderão
contar com a Inter Magazine
Serviços Limitada, responsável
por portal de negócios. O pro
prietário da empresa, Wla
dimir Albuquerque, diz que o

objetivo da Inter Magazine é

divulgar os serviços das em

presas, tornando-as conhe
cidas no mercado e universo
virtual. "Por enquanto estou

comercializando a página e

confeccionando os banners",
diz Albuquerque, enfatizando
que as empresas pagam apenas
quando a página entrar em

circulação.
Editado em três lín

guas - português; inglês
e espanhol�, a página vai
facilitar e agilizar processo
de negócios entre em

presas nacionais e in
ternacionais. "Através de
dados básicos as empresas
terão espaço, com banner
linkado e sites com

respectivos dados, para

adquirirem destaque", ex

plica. Ele diz que as empresas
serão separadas de acordo
com os setores de atividades
queatuam.

A página também destaca
o Município, fazendo levan
tamento da economia, mi
gração e turismo de Jaraguá
do Sul. Informações sobre os

serviços podem ser adquiridas
pelo endereço eletrônico:
w m w@zaz com .br.

A divulgação da página
será feita em todos os bus
cadores nacionais e inster
nacionais, além de inserções
em rádio FM e Am, outdoor
e jornais.

Rua Angelo Rubini, 1347
- B'arra do Rio Cerro

(em frente a Malwee)
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Comitê da Casa do Empreendedor reúne-se em Jaraguá do Sul
Primeira

. ,..,

reuruao

realizada
fora de

Joinville

Grupo aprovou 10 projetos,
sendo três de Jaraguá do
Sul, 2 de Massaranduba,

1 de Guaramirim e

4 de Itapoá

Jaraguá do Sul - Pela

primeira vez realizada fora
de Joinville, a reunião do
comitê da avaliação da
Casa do Empreendedor
aconteceu na segunda-fei
ra, dia 20, no Centro
Cultural do Município. O
encontro contou com a

participação do presidente
daCasa do Empreendedor,
Luiz Carlos Floriani, a se

cretária-executiva da Am
vali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Ita

pocu), Maria Tereza Nora,
o diretor-executivo do

, Badesc (Banco de Desen-

volvimento de Santa Ca- agentes de crédito sobre os

tarina), Mário César Livra- critérios de avaliação dos
mento, e o vice-pre-sidente contratos."As reuniões
da Casa do Empreendedor, acontecem, pelo menos,
Waldemar Schroeder, além uma vez por semana, desta
da presença do agente de vez fizemos emJaraguá do
crédito, Dirlei Müller. Flo- Sul para melhor explicar o
riani explica que o encontro processo aceitabilidade
serviu para familiarizar os dos contratos. O problema

BALCÃO DE'NE'GÓCIOS

D INS,TALADORA
ELETRICA

OSVALDO LTDA

Serviços Residenciais, Industriais e Prediais
Portões Eletrônicos e Decorações Natalina

370-7711

-
CORREIO DO POVO

TELEASSINATURAS I

275-2853
275-0105
370-0818

371,-1919

Trabalho Temporário ou

permanente: Consulte primeiro a

HUMANA URGENTE:
A HUMANAURGENTE dispõe das seguintes vagas

- Confeiteiro - Vendedor Externo de Jóias

(CaITO próprio)
- Ferramenteiro

(com experiência)
- Fresador
- Costureira
- Operador de Telemarketing
(com experiência)
- Representante Comercial
(com experiência
- Desenhista de Etiquetas
(roupas)

- Padeiro
- Açougueiro
- Marceneiro
- Tintureiro
- Mecânico de Máquina de

Costura
- Torneiro Mecânico
- Talhador (com experiência)
- Casal de chacreiros

(paramorar em Campos do
Jordão/Sl')

TRABALHO TEMPORÁRIO
é sempre.. l.R2lNIE

Trabalho Temporário l.tda.
��
HUMANA VRGENTE

Brasélio Com. e Ind.

7,lIfll"

é que tem muita gente que
distorcem ou desconhecem
a intenção da Casa do

Empreendedoreprocuramo

financiamentoparaconstruir
casa própria", conta.
No total, foram aprova

dos dez projetos, sendo três
de Jaraguá do Sul, dois de
Massaranduba, um deGua
ramirim e quatro de Itapoá.
"Foi disponibilizado R$
15.470, que servirá de ca

pital de giro, investimen
tos, compra -de 'matéria
prima, quitação e aquisição

,

de equipamentos", explica
o agente de crédito da

microrregião,Dirlei Müll@r.
Müller destaca que foi

aprovada a contratação de
um estagiário para auxiliá-lo
na parte administrativa do
escritório, além do recru

taménto de outro agente de
crédito.

Fone: (47) 379-1429
E-mail: hemmer@uol.com.br

Rad. SC-413 - Km 14 - Bloco C - Fundos - Área Industrial - Massaranduba ..,; SC
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CORREIODOPOVO Novembro de 2000

Os cinco assentadores de cerâmica serão apresentados hoje, no Shopping Center Breithaupt

Vencedores do concurso de
cerâmica serão conhecidos-amanhã
Jaraguá do Sul -, Os

vencedores do 2° Con
curso de Assentamento
Cerâmico do Núcleo da

Construção Civil da Acijs
- Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do
Sul-, realizado no dia 18
de novembro, na parede

-

externa do ginásio de

esportes do Colégio São

Luís, serão conhecidos
amanhã, a partir das 20

horas,
.

na Cervejaria Bier

Krüg do Shopping Center
Breithaupt. No total, são
20 painéis com temas

esportivos como natação,
. futebol, bicicleta contra o

relógio, handebol, vôlei,
basquete, ginástica, hi
pismo, remo, iatismo,
levantamento de peso,
tênis, arco e flecha, cor
rida, pólo aquático, ca
noagem, tiro ao alvo e o

símbolo olímpico.

No total,
foram
feitos 20

. ,.

paIneIs
com temas

esportivos no
murodo

Colégio
São Luís

o consultor do núcleo,
Luiz Dalri, ressalta que os

trabalhos dos partici
pantes do concurso foram
avaliados de acordo com

a fidelidade do projeto,
qualidade do assenta

mento, tempo de execu

ção, homogeneidade e

espessura dos rejuntes,

forma de aplicação da

argamassa e organização
do local de trabalho.

O primeiro colocado
vai receber urna TV 20"
com controle remoto. O 2°

colocado, uma betoneira
de 120 litros. O 3° co

locado uma bicicleta. 04°
colocado, um aparelho
celular. O 5° colocado, um
nível de piso. O concurso

está tendo o apoio das

empresas Comércio e In
dústria Breithaupt, Eliane
Pisos e Revestimentos,
Momfort Industrial, Pro
ma Construção e Planeja
mento, Metalúrgica Er

wino Menegotti, Senai,
Sesi, Tintas Maba, Emplac
e Madeiras Spézia.

\

"

arol
CftSft & ConstrUçfto
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\

�ntregue suas doaç�s (roupas, brinquedos, alimentos, calçados, etc.) na sed

J � al CORREIO

DO��'O..

?O (Rua Walter,Ma�qUardt,.1.180
Bairro Rio Molha)

.

na Br ..

. Aero Cargo ate o dia 20 de dezembro.
Te efone para informações: 370-7919.

�rculo.
Italiano

�UOI PARLARE ITALIANO"
o Círculo Italiano está abrindo inscrições pasa o Curso de Língua Italiana para todos os níveis.
Inscrições a partir do próximo dia 13 de novembro, na Sede Social do Círculo Italiano, na Rua José Marangoni s/no, próximo
a Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova.

. .

Informações pelo telefone (47) 370-8636 com a Cris, de segunda a sexta-feira, das 15:00 às 20:00 horas, e aos sábados
das 08:00 às 12:00 horas.

.

Horários/Dias das aulas:
Segunda-feira - infantil das 15:00 às 16:30 horas
Terça-feira - adulto nível I das 19:30 às 21:30 horas
Quarta-feira - adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas
Quinta-feira - adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas

Valor da matrícula R$ 40,00
Valor da mensalidade R$ 35,00

Curiosidades:
ELABORAÇÃO DE VINHOS TINTOS
�a elaboração de vinhos tintos para guarda, ou seja, longevos, desempenham papel decisivo dois fatores com idêntica
Importância: a uva e a tecnologia.
A uva-
Ésem dúvida o primeiro fator responsável pelo bom resultado. Um erro neste particular e nada mais será possível fazer. '

O mais importante é:
.

Escolher bem a variedade: algumas variedades de uva não resultam em vinhos estruturados, com suficiente carga de
componentes para elaborar este tipo de produto.
Por exemplo: pinot Noir no Brasil. Esta uva, de amadurecimento precoce, não se adaptou bem ao.excesso de chuvas e

Somente oferece posslotlldades de elaborar excelentes blanc de noir para base champagne, ou vinhos tintos jovens, de
consumo rápido.
Contrariamente a esta variedade, a Cabernet Sauvignon e o Merlot, são variedades muito bem adaptadas e que resultam
em vinhos com alto potencial para guarda.
E�colher o método de condução mais adequado: a incidência dos raios solares, da luminosidade e do arejamento,
Principalmente na fase final de amadurecimento, é fundamental para o acúmulo de componentes da cor e dos açúcares.
Por isso que para este tipo de uvas é preferível utilizar o método de espaldeira, ou seja, de fileiras dispostas na vertical,
do que a tradicional latada, com a formação do teto.
Controlar a produtividade: a alta produtividade prejudica a concentração de componentes. Resulta em uvas pouco
maduras e com desequilíbrio entre açúcares e ácidos. Por isso, é fundamental controlar quanto se produz por pé e não
Somente por hectare. Uvas como Cabernet Sauvignon não devem ultrapassar os 4 quilos por pé, o que significa um máximo
de 12.000 quilos por hectare.

Devanir Danna
Presidente do' Círculo Italiano de Jaraguá do SUl

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

I

EM 28 DENO'VEMBRODE 1.968 ...

. REUNIÃO' 23/NO'VEMBRO'I2.000- Recebemos a visi-
, ta de representantes das diversas Associações deMora
dores de Guaramirim acompanhados do Presidente do

CI,JC, comandante VO'NK. Na oportunidadefoi aborda
da a organização do 10Mutirão da Solidariedade e Con

fraternização das Associações de Moradores que acon-·
tecerá no dia 10/dezembro/2.000 a partir das 9:00 hs no
Estádio Municipal (Campo Seleto). Estiveram presen
tes também em nossa reunião Ilton Piram (Rádio Jaraguá)
e Nilton Rasch (Correio do Povo).

Esteve presente no Rotary Club de Guaramirim, o "con
vidado especial Dr. Pedro Ivo de Campos que discorreu
sobre o Setor Educação".

VOCÊSABIA QUE 000

Rotary é uma associação de Líderes de negócios e pro
fissionais unidos no mundo inteiro ...

LIDERAR É SERVIR- O' líder está a serviço da comuni
dade, mas isto não quer dizer que ele deva estar às suas
ordens. É, com razão, que se diz que o líder deve ser

intérprete do bem comum, mas isso não implica que ele
deva ser intérprete da vontade geral. Esta, dadas as vari

ações de sensibilidade próprias à psicologia das multi

dões' muitas vezes não é outra coisa se não a inconstan
te opinião pública, em contradição frequente com o ver

dadeiro bem superior do conjunto.

CONVITE:

Estará acontecendo no dia 03/dezembro/2.000, o II En
contro de Rotarianos Motociclistas do Paraná;
Local: Restaurante Dom Antonio, Av. Manoel Ribas,
6.121, Bairro Santa Felicidade, .Curitiba-Pk. Horá
rio: 12:00 hs. Almoço por conta de cada participante, que
poderá contribuir com as crianças carentes, doando um
brinquedo naquela oportunidade.
Maiores informações com: Companheiro ILIAN (041)
335-2381/9975-9863

EilTabelionato.

'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
• 373-0404

Rua Reinoldo Rau. 61 • sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710

\.

Rua Paraíba. 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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As leituras de Manoel de Souza

Guimarães Passos era, como se sabe, tuberculoso, e vivia em

perpétua luta com a moléstia insidiosa: Um dia, aparece nas

livrarias o Tratado de Versificação Portuguesa, do autor dos
Versos de um Simples, e cujo produto ele reservava para uma

viagem à Europa, onde pretendia curar-se.
- Coitado do Guima! -, comentou Emílio de Menezes uma
tarde, na antiga Colombo.
E simulando pena:
- Desde que o conheço, que ele, coitado, tem.rtratado de ver
se fica são"! ...

Informação do professor Raul Pederneiras a Humberto
de Campos.

O�9J)v�&�CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

&I)%.../a_ l..�"f"r._t
SARIELLY

IND. COM. TOLDOS TIMBÓ LTDA
Rua Fritz Lorenz, 3261 - Distrito Industrial

Fone/Fax: (47) 382-0141 - 382-9070
Timbó-SC

370-7919

370-8649

370-8654

GERAL

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXX

Terça-feira, 28 de novembro de 2000
-

REMINISCÊNCIAS
\

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (045)

Em data de 18/4/1902, chega
va ao seu final uma pendenga
judicial, nos autos de apela
ção cível da Comarca de Jo

inville; entre as partes Hipoli
to Correia de Miranda e sua

mulher, apelantes, e Maria
Luiza da Conceição, apelada,
quando o'Superior Tribunal de
Justiça de Santa Catarina fir-,
mava sentença:
"ACÓRDÃO confirmar a

sentença apelada por seus

fundamentos conforme o di

reito e a prova dos autos;

porquanto propondo-se o ape
lante com a presente ação al

cançar da ré apelada abando
nou o lote n° 52, da Colônia
Jaraguá, não conseguiu pro
var ter qualquer direito sobre
o referido lote, cuja transmis
são por meio do título às fls.,

I

nenhum efeito tem ex-vi do

Artigo 39 do Decreto n° 451

B, de 1890, sob cujo regime
acha-se aquele imóvel como

alegou e provou o apelante
que condeno nas custas.

Florianópolis, 18 de abril de
1902
PACHECO D'AVILA

Cavalcante - Antero de As

sis - Felisberto Montene

gro".
Se havia litígios pela posse de
terras, como se vê acima, o

serviço de terras.às vezes dei

xava a desejar. É o que se vê

sobotítulo
TERRAS - PROBLEMAS
COM TÍTULOS PASSADOS
O secretário-geral dos Negó
cios do Estado, em 27/5/1902,
dirigia-se ao diretor do Tesou

ro, e: "Determina que ordene
à Coletoria de Joinville para
remeter com urgência à de

Blumenau, os títulos de terras

passados a diversos cidadãos,
que por aquele Tesouro fo
ram remetidos àquela
Coletoria e ao mesmo tempo
o saldo que lhes foi mandado

pagar.
Também dirigia-se ao supe
rintendente municipal de Jo
inville: "Respondendo o ofício
de 24/4/1902, declara que a

Coletoria de Blumenau já foi
autorizada a pagar os-colonos

de ue trata o referido ofício

-

Esta foto mostra um grupo-familiar ainda não identificado,
mas parece reunida no final de um dia de muitos afazeres.
Quem sabe alguém de Garibaldi possa nos ajudar na identifica
ção, fornecendo os nomes

\

Muller, do Rio de Janeiro, di-
rigia-se ao governador Felipe
Schmidt, para informar, em
primeira mão, assunto que
era do interesse de Santa

Catarina, enviando o seguinte
telegrama:
"Tenho grato prazer de co

municar que foi assinado de

creto, que transfere para o

ramal de São Francisco a ga
rantia de juros que afetava o

ramal para Mato Grosso, da
'

Estrada "São Paulo-Rio
Grande".

Por este ato, garantindo a

construção do importante ra

mal de São Francisco, asse

gura a Santa Catarina extra

ordinário desenvolvimento de

riqueza para grande parte de

seu território, incluindo decisi
vamente no seu desenvolvi
mento econômico, comercial
e no povoamento de seu

solo".
Comentava "O DIA": "Se não

nos falha a memória, o traçado
da estrada de ferro

'

São Pau

lo-e-Rio Grande', passa pe-lo
centro-do Paraná e Santa

Catarina, limite do Rio Grande,
indo até Santa Maria. Está

claro, pois, que atravessa uma

boa parte da região serrana, da

qual o ramal de que trata este

telegrama, virá ao porto de São

Francisco.
O importante serviço que o

governo da União acaba de

prestar ao Estado de Santa

Catarina com esta cqncessão,
traz incontestavelmente em

breve, dias o início de uma

época que todos poderão avali
ar". (Fritz von Jaraguá)

o saldo a seu favor, tendo sido
os títulos remetidos à Co

letoria de Joinville, por equívo-
00 do Tesouro do Estado".

TERRAS - Remessa de doe ..
livros e papéis aoMinistério da

Fazenda
Marciano F. de Souza, secretá
rio geraldos Negócios do Es
tado de Santa Catarina, dirigia
seao ministro: "Respondendo
ao ofício de S. Excia., sob n° 3,
de 2 de maio último, e remete
lhe cópia do ofício dirigido a

este Governo, pelo sr. delegado
fiscal d'este Estado, da qual se
deduz que a ordem expedida,
em 17 de abril do ano passado,
por S. Excia., ao delegado fis
cal, para fornecer a este Go
verno

cópia dos documentos. livros e

mais papéis. concernentes a ter

ras devolutas. legitimadas e co

lonizadas,
deixa de tercumprimento, por
ser insuficiente o pessoal de
que dispõe o chefe daquela
repartição; e não podendo este

Governo prescindir desses li
vros e documentos, solicita no-

_ vamente a S. Excia., ordem

para serem os referidos.livros
e documentos, a exemplo do

que já tem sido feito com ou

tros estados, visto ter passado
.

para o domínio dos estados, as
terras devolutas e com elas

todo o serviço de colonização".
A primeira ferrovia no Nordes
te de Santa Catarina, consoan
te linhas atrás, era festejada,
com início no Saguassu, passa
va por Joinville e ia até Jara

guá. Eis que, agora, em ] 902,
no dia 3/6, o senador Lauro

cdAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Odila L. de Souza foi alvo de muitos cumprimentos
no último dia 23 de novembro, quando estreou idade

noua. Parabéns!

Horst Baümle

Lauro Stoinski e
. a esposa, Iza, com o

vereador
Carione Mess Pavanello e

a esposa, Gisele, na sa

Noite Mares do

Sul, do Clube Atlético

Baependi )

Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Ravelli, a loja
que veste o

homem de
.

bom. gosto.

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

aflores@netuno.com.br

SOCIAL - 5

Casal Vicente e Florilda Donini. Ele será

agraciado, hoje, com o título de Cidadão
Honorário de [araguá do Sul

Divulgação

o bonito casal Cintia e Evelasio comemorou,

ontem.Z anos de na- moro em clima de total
felicidade!

liKIBARATO
26/11
Sulmira Bruch
Maria Irma Bortolini
Ivana Boettcher
27/11
Rosa Maria Sarti
28/11

Fabricia Massaneiro

Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

C0'V ° melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano; 35

•

•

•

VIP
Acontece hoje, às 20 horas, no

Clube Atlético Baependi, a Sessão
Solene da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, durante a qual 11
empresários do Município serão

homenageados com os títulos de
Cidadão Honorário e Benemérito

•

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
realizou o último jantar mensal

deste ano, sexta-feira, às 20 horas,
no salão da Igreja Nossa Senhora

Rainha da Paz.'o anfitrião, Devanir
Danna, informa que serão muitas as

novidades para 2001, quando o

círculo comemora 10 anos. Vamos

aguardar.

o Núcleo de Automecânicas da

Acijs realiza no dia 1 de dezembro,
a partir das 20 horas, o jantar de

• confraternização na sede do Jeep
Club. Todos os automecânicos que

participaram da 3a Inspeção
Veicular estão sendo convidados a

participar gratuitamente.

No .dia 24, tomou posse a neva

diretoria do CPL (Centro Integrado
de Profissionais Liberais). A

• cerimônia, aconteceu na AABB

(Associação Atlética Banco do

Brasil), às 20h30. A instituição
passou a ser presidida pelo

odontólogo Francisco Carlos dos
Reis.

A Marisol S.A. foi agraciada pela
Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas do Rio Grande do
Sul com o Troféu Mérito Lojista 2000
- na categoria Vestuário Infantil. O

troféu foi entregue ao diretor
comercial da Marisol S.A., Robson

Amorim.

A CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) acaba de criar o SAC

(Serviço de Atendimento ao

Consumidor), que atende pelo
telefone 370-5151. O objetivo,

informa o presidente, Hilário Corrêa
é esclarecer dúvidas e prestar
informações, tendo como meta,

quando necessário, promover a

conciliação entre clientes e

comerciantes.

Dr. Leonardo Henrique
Lehmarm
Rosane Gonçal ves
29/11
Ernestina Dutha Fernandes
Ana Laura Curiaco Lagedo
Decio Paulo Dalpiaz Filho
Adam Gustavo Franzner
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Inauguração das luzes de Natal
daMalwee será na quinta-feira

Jaraguá do Sul - A de

coração natalina da Malwee 2000
será inaugurada em todas as

unidades - Pomerode, Cari
nhoso, Blumenau e. Jaraguá do
Sul -, nesta semana. No total,
serão instaladas 420 mil lâm

padas, distribuídas pelos prédios
da empresa, além de dezenas de

anjos e estrelas, num visual
atrativo e inesquecível. Na ma

triz, em Jaraguä do Sul, a inau

guração será realizada na pró
xima quinta-feira, com total de
50 mil lâmpadas.

o projeto, a engenharia, a
estrutura e os enfeites foram
produzidos é executados dentro
da própria empresa pelos fun.
cionários da equipe Malwee ,

como nos anos anteriores.
No dia 1 de dezembro, será

colocada na Rádio Jaraguá uma
guirlanda decorada com man.

gueiras de luz e\ vários bonecos
de Papai Noel para ilustrar esta

época do ano.

As luzes estarão acesas no

período entre às 20 e 23 horas.
(FABIANE RIBAS)

Idosos comemoram Natal
bém participaram de um café

. servido a todos os presentes.
A comemoração contou com

as presenças de alguns con

vidados, que compareceram na

sede do clube, como o casal Heim
e Carmen Breithaupt, de Jaraguá
do Sul. O Clube Feliz Idade

promove reuniões. mensais dos

seus associados e, às segundas
feiras, acontecem as sessões do

clube de mães, para a confecção
de trabalhos manuais. A produção
é depois comercializada e reverte

em benefício da própria entidade.
,

A diretoria já procurou o

prefeito eleito Mário Sérgio
Peixer para marcar audiência:
encaminhar reivindicações. O

clube pretende construir uma

cancha de bocha, para oferecer
mais uma opção de recreação.
(MILTON RAASCH)

Guaramirim - O Clube Feliz
Idade realizou quinta-feira (23)um
encontro dos idosos filiados para
a comemoração do Natal. O con

graçamento aconteceu na sede do

clube, nas antigas instalações da

Prefeitura, e serviu também.para
assinalar o encerramento das
atividades da entidade neste ano.

O Clube Feliz Idade congrega
cerca de 180 idosos, residentes na
sede e localidades mais próximas.

A presidente Alvacy Sardagna
(dona Tite) fez a coordenação dos

festejos, que iniciaram pelamanhã
e estenderam-se durante todo o dia,
com apresentações, muita música
e dança, além da distribuição de

presentes entre os anciãos. Um

grupo de 12 idosas, conhecido
como "As Madrinhas", fez uma

encenação alusiva ao Nascimento
de Jesus. À tarde, os idosos tam-

Moretti (camisa escura): "Mais importante é a garantia de qualidade e a satisfação do cliente"

Morettí Automóveis recebe o

Certificado de Serviço Total
realizados, entre outros", ex

plicou Padovan.
.

O diretor da Moretti Auto

móveis, Gilmar Moretti, disse

que o certificado é o reco

nhecimento da qualidade de

serviços prestados pela reven

dedora. "É um passo importante
no processo de transformação da

Moretti. Mas o mais importante
é a garantia do nível de qualidade
e' de eficiência e, conseqüen
temente, a satisfação do cliente",
afirmou, lembrando que, por trás
do certificado, existe toda uma

filosofia da Ford e o com

prometimento da equipe para
atingir o padrão Ford Brasil.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Revendedora é
a primeira no

Estado a receber

certificação

País, das cerca de 70 dis
tribuidoras Ford, apenas sete têm
o certificado, três no Rio Grande
do Sul e outras três no Paraná.

De acordo com o diretor de

Serviços a8 Cliente & Desen

volvimento de novos Negócios
Ford América do Sul, Flávio
Padovan Filho, o Serviço Total
Ford faz parte do programa
mundial da empresa, que foi

implantado no Brasil em 1998. "O

processo tem dez passos, como

agendamento e atendimento

personalizado, orçamento instan
tâneo, garantia de reserva de pe
ças, entrega programada, contato
futuro com o cliente para saber
da satisfação dos serviços

Jaraguá do Sul - A re

vendedora de automóveis Moretti
recebeu na 'tarde de ontem o

certificado do Serviço Total Ford.
Uma série de processo que tem

como objetivo diminuir o tempo
de permanência do veículo nas

oficinas, a busca da qualidade
total dos serviços e a satisfação
do cliente. AMoretti é a primeira
revendedora de Santa Catarina a

receber a certificação. No Sul do

Coluna do

Academia
PHYSICALWORK

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Utilidade Formal de Escrituração Contábil
Uma empresa sem contabilidade é uma entidade sem memória, sem identidade e sem as

mínimas condições de sobrevivência ou de planejar seu crescimento. Impossibilitada �
elaborar demonstrativos contábeis por falta de lastro na escrituração, por certo encon(l1ll1l

grandes dificuldades em obter financiamentos ern.instituições financeiras ou de preencher
uma simples informação cadastral.

Isto posto, pode-se afirmar que a escrituração contábil é útil sob vários aspectos, como

demonstrado a seguir:
a) Concordata - Se a empresa enfrenta dificuldades financeiras tem o direito de pedir
concordata, porém, um dos principais requisitos para obtenção desse benefício é qu.e �
apresente, em juízo, as Demonstrações Contábeis, Relação de Credores e o Livro DIáriO

escriturado até a data do requerimento, bem como o Balanço Especial elaborado para f5!'ß

fim.

b) Falência - Para que a falência não seja considerada fraudulenta, a empresa deve

cumprir o mesmo ritual relativo a concordata. ue
c) Perícias Judiciais - Principalmente em relação a questões trabalhistas, a empre.jll qal
não possuir contabilidade fica em situação vulnerável, diante da necessidade de com�vd;
formalmente, o cumprimento de obrigações trabalhistas, pois o ônus da prova e

empresa que a faz mediante a constatação do registro no Livro Diário.
ma

d) Dissidência Societária - As divergências que porventura surjam entre os sócios d;
u

A
empresa poderão ser objeto de perícia para apuração de direitos ou resp�nsabJlI�or.ausência da escrituração inviabilizará a realização desse procedimento técnico escl

ote
e) Fiscalização da Previdência Social - A legislação previdenciária exige expressarne
a escrituração do livro Diário.

,

Desafia você para
mais uma aventura,
perder 700 calorias

em uma aula

BODYCOMBAT,
programa de

condicionamento
físico que fará você
entrar em forma

rapidinho.

'I;
CURSO TEÓRICO!, PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E SqPORTE TÉCNICO
lher o local do

Aula gratuita com

vagas limitadas
Dia: 05/12/00 às

20:00

Informações:
275-3957 Continua
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1 jaraguaense é assaltado naBR-IOI Assassinoécondenadoa 18anos

t Jaraguá do Sul � o

aposentado Adernar Humberto
oe Oliveira, 68 anos, foi assal

lado na madrugada de ontem,
o

na BR-lO 1. O assalto foi pra
I- licado por cinco homens.

Conforme contou na De

legacia de Polícia de Jaraguá do
Sul, o aposentado retornava de

viagem de Florianópolis, na

madrugada de ontem. Na altura
dotrevo da BR-101 com a BR-

180, entrada para Guaramirim,
J um outro veículo, que não foi

identificado, ultrapassou o seu

Passat. Em seguida deu sinal de
parada para Oliveira, fechando
o seu veículo. Segundo o relato,
uns quatro ou cinco homens
saíram do outro veículo, com
armas grandes, e o obrigaram,
bem como sua esposa, Virginia
deMacedo Furtado, a sentarem
no banco de trás, juntamente
com a cunhada Vera Lucia Za

patta Montano. Dois homens
rodaram com eles no Passat,
indo rumo a uma estrada
secundária próximo a Bana do

Sul, onde foram soltos. Lá foram

Equipamentos roubados
Jaraguá do Sul - O fo

lógrafo Paulo Jorge Rodrigues
daSilva, 21 anos, teve todos os

� seus equipamentos foto
. gráficos furtados na noite da

a última sexta-feira. Foram fur

s ladas duas máquinas fotográ
á ficas, um flash, uma lente, um
: aparelho de montagem, a

s carteira contendo documentos
. pessoais, e da Photo e Cia.
) hda., cartão de crédito do Real,
) um aparelho de celular número
)

9967 -6300, um carregador de
bateria de 20 watts, "além de
todo o dinheiro do dia, não tive

tempo de depositar, e docu
mentos da loja", contou o fotó

grafo. Ele oferece recompensa
para quem der informações dos
equipamentos, "pois são im

portados e caros e precisç deles
para trabalhar", falou o fotó

grafo. Os telefones para contato
\

são: 370-8699 e 371-5900,
mediante gratificação. (AO)

ameaçados de morte,. caso
avisassem a polícia antes das 8
horas.

Além do Passat vermelho,
ano 1994/95, placa LXX-0099,
de Jaraguá do Sul, roubaram,
documentos de VirginiaMacedo
Furtado, dois telefones celulares,
folhas de cheques do Besc,
Bradesco e Unibanco, todas em
branco e assinadas, R$ 450,00
alémde US$ 1.200. O registro
foi feito às 8h40 da manhã de

ontem.
'

(AGOSTINHO DE OLIVEIRA) .

Furto de

palmitoem
Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - o
auxiliar de encarregado Inácio
Weiss registrou, no sábado,
furto de palmito na propriedade
agrícola localizada em Rio
Alma, no Rio Cerro r.

Foram furtadas da pro
priedade aproximadamentemil
cabeças de palmito. (AO)

Jaraguá do Sul - O auxiliar
. feira. Ele torturou a enteada por

de produção Vanilson Dias Vieira, quase seis meses, com socos e

29 anos, foi condenado a J 8 anos pedaços de pau. A menina sofreu
e oito meses de prisão pela morte hemorragia generalizada, pro-
da menor Gabriela Ribeiro, 3 vocada por pancadas sofridas na

anos. O resultado foi anunciado região do abdome e não resistiu

por volta das 23h30 de sexta- aos ferimentos.

Furto em salão paroquial
Jaraguádo sui� o Salão

Paroquial da Igreja Nossa Se
nhora Rainha: da Paz, da Vila
Nova, foi arrombado sábado, às
11' horas. Menores foram vistos
arrombando a parede do' sálão
paroquial, utilizando umapicareta.
Ao serem surpreendidos, os me
nores lA.D. e I.M. tentaram fu

gir embrenhando-se num mata-

gaJ existente nas proximidades.
Outros seis menores foram

surpreendidos, nanoite de domin
go, naEscolaRolandDornbusch,
no RioMolha. Depois de arrom
barem portas os menores esta

vam prontos para furtarum apare
lho de televisão. Todos os meno

res foram encaminhados ao

Conselho Tutelar. (AO)

� OFICINA MECANICA
___ .

BAUMAN�
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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.

AMORT. D. GOL • R$ 47,50
SIL.TRAS. UNO, • R$ 28,00
ARO 13 ESPORT. • R$ 90,00
MANGELS

Unitário - Colocação Gratuita

fi 371-5564
Reinoldo Rau, 433

Jaraguá do Sul
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Cruz deMalta eAliança decidem
título do Campeonato Amador

,___,dtiputaramCampeonato
Competição
contoucoma

participação de
84 jogadores

Jaraguá do Sul- A rodada
do final de semana confirmou

Cruz de Malta e Aliança na final
do Campeonato Amador da 1 a

Divisão de Futebol.
No Estádio Eurico Duwe, o

Cruz de Malta enfrentou a Ponte

Preta, podendo perder até por um
gol de diferença. Num jogo
nervoso e com muitas faltas
cometidas pelas equipes, o

primeiro tempo terminou em O a

O. O Cruz de Malta, desde os 14

minutos, jogava com dez

jogadores, pois Marionei foi

expulso de campo pelo árbitro
Laércio Pauli, o que desarrumou
a meia-cancha cruzmaltina.
Mesmo assim as equipes não

tiveram chances claras de gol.
O segundo tempo melhorou

em qualidade, e a Ponte Preta,
precisando da vitória, foi para o

ataque, dando espaços para o

Cruz de Malta crescer em

campo. Aos 26 minutos o

primeiro gol do jogo. Fábio Braun
recebeu na meia-esquerda,
lançouWelson pela esquerda que
chutou cruzado. O goleiro Léo,
da Ponte Preta, não chegou na

bola e Miro, que havia entrado
no jogo, só encostou para abrir

o placar, Cruz de Malta 1 a O.
Aos 31 minutos o meia Josi, da
Ponte Preta, entrou forte em

Fábio Braun e, como já tinha

amarelo, foi expulso. Na cobran
ça de faltaWelsonmandou direto,
surpreendendo Léo, fazendo
Cruz de Malta 2 a O. Aos, 36

Welson cobrou pênalti, sofrido
por Paulo, dando números finais
ao placar de Cruz de Malta 3 x,O
Ponte Preta.

.

Ficha técnica do jogo:
Cruz de Malta: Marcelo

(Müller); Nino (Rubens): Amil.
car, Mauro e Alemão; Moisa ,

André (Tita) eWelson; Marionei
Sales (Miro) e Fábio Brau�
(Paulo). Técnico: Paraguai.

Ponte Preta: Léo; Andrei
(Sandrinho), Scaburi, Buiu e

Luisinho; Marcelo (Juliano),Josi
e Dudi; Melo (Juarez), Jeferson
e Pradi. Técnico: Claudionor
Klug.

Árbitro: Laércio Pauli.
ALIANÇA - No jogo dis

putado emRioCerroIl, o Aliança
confirmou a classificação
mesmo sendo derrotado em casa

pelo Alvorada, por 2 a O, gols de

Machado, aos 16 do primeiro
tempo e aos 28 do segundo.
Como venceu no primeiro jogo
por 4 a I, o Aliança vai para as

finais contra o Cruz deMalta, que
acontecerão dias 3 e 10 �

dezembro, com jogos acon

tecendo no Estádio João Mar

catto.

ASPIRANTES - Na pre
liminar, no Eurico Duwe, o Avaí,
de Guaramirim, recuperou-se da

derrota no primeiro jogo p0r 3 a

O, sofrido para o Tupy, de

Schroeder, aplicando os mesmos

3 a O, confirmando a vaga parai
final. Em Rio Cerro II, o Vitória
venceu o Alvorada por 3 a 1. (AO)

Jaraguá do Sul - O Instituto
Educacional Jangada realizou

Campeonato de Xadrez, na última
sexta-feira. A competição contou

com a organização da federação
catarinense damodalidade, através
do presidenteMaurício Berti, e da
FME, COol O professor Renan
Levy da Costa. Participaram 84

enxadristas, representando dez

colégios do Município, divididos
em categorias. Na categoria
federados, o campeão foi Carlos
Osvaldo Kansler, do Colégio
Divina Providência. Nesta ca

tegoria, só participam atletas "que
\ já treinam conosco, até para dar

oportunidade para os dernais
mostrarem as suas-qualidades",
conta Berti. A Escola de Ensino
Fundamental Anna Töwe Nagel,
do BairroÁguaVerde, foi a grande
vencedora com 210 pontos,
conquistando sete dos 11 troféus

de.campeão em disputa, e em se

gundo ColégioDivinaProvidência
com 43, e em terceiro lugar o IE

Xadrez: estudantes do Município participaram do campeonato

Jangada, 36. Para o técnico da

PME, Renan Levy da Costa, "o
nível nos surpreendeu e alpuns

valores novos foram descobertos,
atingindo o nosso objetivo".
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Vitória vence nos pênaltis eé campeão sênior
o goleiroMarcos, do Vitória, sendo
obrigado a rebater a bola, Celinho
pegou e chutou na trave. O pri
meiro gol do jogo foi deMarinho,
que foi' para a linha de fundo e

chutou para trás. O centroavante

Mauro chutou forte na saída de

Djalma, abrindo o placar para o

Vitória, 1 a O.

No segundo tempo o técnico
do João Pessoa, Valmor Pianezzer,
sacou Barreto, cansado, para a

entrada de Erolf, na lateral direita.
A exemplo da etapa inicial, o João
Pessoa iniciou o segundo tempo
melhor, desperdiçou oportunidade
com Celinho, que, em jogada
individual pela esquerda, chutou na
rede pelo lado de fora. Jefferson,
do Vitória, cobrou falta para boa

Jaraguá do Sul -,Disputado
no Estádio' João Marcatto, no
último sábado, o Vitória, de Rio da
Luz, sagrou-se campeão do 14°

Campeonato Sênior. A conquista
só foi confirmada na cobrança das
penalidades máximas. O Vitória
venceu o João Pessoa por 4 a 2.

Depois deperder o primeiro jo
go, por 2 a O, o Vitória entrou em

campo com equipe ofensiva para
provocar a prorrogação. O João

Pessoa, que jogava pelo empate,
viu a situação se complicar quando
perdeu o principal atacante,Mano,
autor dos dois gols do primeiro
jogo. O jogador entrou machuca

do, mas não suportou a dor. A pri
meira chance de gol foi do João
Pessoa. Adones cobrou falta com

defesa de Djalma. Jogando nos

contra-ataques, pois o João Pesso
abuscava o gol de empate, o Vitória
chegava com perigo no gol adver
sário. O atacante Mário fez 2 a O,
placar do tempo normal

O João Pessoa desperdiçou três
chances. O primeiro com Serginho
edepois comMário eMarinho.Com
o O a O da prorrogação, a decisão foi
para os pênaltis. Ricardo, Mário,
Jefferson eMarinho marcaram para
oVitória, comGomes desperdiçando.
A primeira cobrança do João Pessoa
foi de Vaninho, o goleiro Marcos

defendeu, Erolf chutou para fora a

segunda cobrança do João Pessoa.
Adones e Kustermarcaram. Final, 4
a 2. Vitória, deRio daLuz, campeão
Sênior 2000. (AO)
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