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Assaltantes rendem costureira,
roubam o carro e se acidentam
A costureira DéboraElisandraMenestrina,

19 anos, foi assaltada na noite de domingo,
próximo ao Salão Vitória. Eles levaram o veículo

Santana, placa LXX-4938; de Jaraguá do Sul,
que foi encontrado abandonado, depois de .

capotado. Débora foi mantida �mmatagal no
Bairro Chico de Paulo, durantetíuas horas. O
delegado de plantão, Ilson José da Silva,

.

'acredita que a quadrilha reside em Jaraguá do
SuLPágina 7

Primeira edição
da Expolar é
sucesso em JS
Página6

Comitê vai manter
as avaliações após
colheita do arroz

Página6

Legislativos
,

encerram os

trabalhos dia 15
Página3

EdsonJunkeslCP Aliança e

Cruz de Malta empatam
primeiro jogo do Amador

CAMPEONATO

Aliança empata
com Cruz de Malta
o primeiro jogo da final do

Campeonato Amador de Fute
bol, l" Divisão, categoria titu
lar, terminou empatado em 2 a

2, no domingo passado. Novo
empate, no próximo domingo,
dá o título ao Cruz de Malta,
de Rio da.Luz. Página 8

Pasold volta a

criticar Câmara
o prefeito lrineu Pasold

(PSDB) voltou a criticar o rea

juste de 2,3%, fixado pelaCâ
mara de Vereadores, aos salá
rios dos secretários. Pasold dis
se que os vencimentos foram
reduzidos, já que os secretários

EdsonJunkeslCP Matrículas nas escolas começaram ontem. Página 6 não receberão 13°. Página 4

Prestigie o primeiro edição
do Expolar, no

p� Municipal de Eventos"
A feiro wú comercializar produtos

poro o lar e artigos natalinos'
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Cadeia alimentar
A seqüência de escândalos envolvendo políticos, com a

deslavada impunidade, e o festival de baixaria e trapaças na

disputa pelas presidências do Senado e da Câmara dos

Deputados têm contribuído
decisivamente para que a pro
posta de convocação de nova

AssembléiaNacional Constituin

te, em 2001, lançada pelo gover
nador de Minas Gerais, Itamar
Franco, prospere. Aliás, o as-·

sunto já suscita debates e

conquista adesões. O descrédito
da população nas instituições,
corroídas pela corrupção, é fator
determinante.

A troca de ofensas e de dos
siês incriminatórios entre os sena
dores Jáder Barbalho e Antônio
Carlos Magalhães reforça a

sensação de impunidade, invia-
bilizando os esforços para amo

ralização da atividade política. Os
desatinos ultrapassaram as fronteiras do suportável graças à

indiferença dos pares, à insensibilidade ética e, principalmente, à
apatia da população, em especial aos eleitores, que insiste em
eleger pessoas descompromissadas com a coisa pública, quando
deveria promover um julgamento severo à bandalheira.

Alheio às denúncias de enriquecimento ilícito - em 32 anos
.

de vida pública, Barbalho acumulou uma fortuna calculada em
R$ 30 milhões -, o senador paraensemantém a candidatura à

presidência do Senado. Pior.com apoiado PMDB e, agora, da
bancada tucana, que propôs urna aliança, nomínimo oportunista,
pará elegerBarbalho presidente do Senado e Aécio Neves

presidenteda Câmara dos Deputados. Cinismo maior é as duas

casas de Leis não reagirem em defesa da moralidade e da ética.
A corrida à sucessão contraria todos os princípios éticos,

transformando a disputa num grande balcão de negócios, bem
ao estilo dos antigos leilões, baixando o nível a índices

insuportáveis. Para conquistar os 513 votos, os candidatos
oferecem facilidades na venda dos apartamentos funcionais, além
de garantia de financiamento da CEF e juros subsidiados. O
absurdomaior, no entanto, é a promessa de reajuste dos salários
dos parlamentares, hoje emR$ 20mil, para R$ 30.mil ou R$ 40
mil, como querem osmais gana'nciosos.

A proposta de uma revisão constitucional talvez não seja a

tábua de salvação para o País, mergulhado em escândalos

político-financeiros e em corrupção de todos os quilates, mas
pode significaruma avanço em relação à impunidade, caso sejam
levados a sério os critérios éticos e morais na condução das
atividades políticas. A proposta, entretanto, deverá sofrer
resistências por ter sido apresentáda por Itamar Franco, em rota

de colisão com o governo central, mas merece uma reflexão sobre
a viabilidade.

Não há mais como conviver com tanta bandalheira regada
com verbas públicas, sem que nenhum envolvido seja punido,
fortalecendo a cadeia alimentar de uma categoria privilegiada, ou
que pelo menos o dinheiro retorne aos cofres públicos para
investimentos em saúde, educação e infra-estrutura. A se julgar
pelas articulações Pélfa as eleições, pelos candidatos e plataformas,
caso haja revisão constitucional, a emenda poderá sair pior que
o soneto, consolidando de vez os desmandos, sob o manto da
lei.
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* Antônio Cunha

sócio-econômicas, tem a chance
de promover esfa volta ao tempo.
A primeira Feira de Serviços para
o Lar e Artigos Natalinos, que
acontece no Parque Municipal de
Eventos até o dia 10, deseja ser o

ponto de partida para que o Muni
cípio se integre a um roteiro que já
consagrou muitas outras cidades

no Brasil e, de maneira ainda mais

intensa, países da Europa que
fazem do Nataluma grande festa.

De maneira modesta, porém
decidida, a Associação de Em

presas do Vale do Itapocu e seus

parceiros pretendem dar essa

contribuição. O evento deseja
oferecer ao público muito mais do

que produtos e atrações culturais -.

Além da exposição e comercia

lização de produtos de diversos

setores. como opção de presente,
o projeto envolve profissionais da

área de arquitetura e decoração
através da Casa do Papai Noel e a

comunidade em concursos para a

escolha de mesas decoradas e de

árvores produzidas c?m materiais
alternatives. Desta proposta vale

destacar ainda a presença de
inúmeras obras sociais e entidades

filantrópicas que atuam em

Negócios e oportunidades no Natal

, diferentes setores da comunidade.
Para expositores, será também

a oportunidade para divulgar e

comercializar seus produtos. Se

considerarmos a possibilidade de

que uma parte dos recursos

disponibilizados pelas empresase
seus funcionários, via 13° salário
e outras formas de remuneração,
possa ficar no Município, haverá
um incremento significativo na

economia local.
Neste sentido, vale refletirque

a feira não deseja ser concorrente

de ninguém, ao contrário: so

mando esforços para que tenha
mos um Natal criativo, acredita
mos que Jaraguá do Sul sairá

ganhando. Quem visitar os estan

des e acompanhar a programação
preparada, com muito esmero,

levará não só uma boa impressãO
do evento, mas, com certeza de

que também no quesito comércio
de Natal nossa comunidade can»
nha junta e integrada. �

F

q

'O período de festas de fim de
ano por si só representa urnaopor
tunidade para o comércio recuperar
as vendas e aquecer os negócios.
Até por conta das incertezas da

economia, ao longo dos meses an

teriores, via de regra, os lojistas re
clamam que as vendas não são

boas, que o consumidor está au

sente de seus estabelecimentos. O

Natal, ao lado de outras datas co

memorativas como Dia das Mães,
das Crianças e dos Pais, para citar
as mais expressivas, aparece então
como ocasião significativa ao

.

varejo.
Neste contexto, parece-nos

oportuno considerar que a datá

magna de dezembro deve ser

entendida como sinônimo de aque
cimento das vendas, sem queisso
altere o sentido cristão da época.
Do ponto de vista mercantilista, é
claro que o Natal é um negócio.
Mas plenamente possível conciliá
lo com uma programação de

enriquecimento cultural e de

resgate de valores muitas vezes

esquecidos na medida em que as

cidades vão se desenvolvendo,

Jaraguá do Sul, que tem sido

exemplar em várias atividades

* Coordenador-geral da pri
meira. Feira de Serviços para
o Lar e Artigos Natalinos
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MILTON RAASCH

o prefeito eleito Dávio Leu (PFL) estuda para o próximo dia IS
de dezembro fazer a divulgação da futura equipe de governo

em Massaranduba. Ele deverá contar com cinco

secretarias, uma Assessoria de Planejamento e uma Assessoria
Jurídica. O setor da indústria e comércio será atendido pela
Secretaria de Transportes, Comunicação e Desenvolvimento

Econômico, com apoio do ConselhoMunicipal de
Desenvolvimento. Os membros do conselho

serão indicados pela Associação Comercial e Industrial. Dessa

forma, Dávio pretende incentivar ao máximo a sintonia entre os

empresários para promover a política
desenvolvimentista noMunicípio. Mas, diferentemente de

críticas que já estão surgindo de adversários,
garante que a secretaria afim não perderá força de ação nem

autonomia.

Incentivos
Dávio Leu quer saber em que
pé está a legislação municipal
que trata da concessão de

incentivos para empresas
interessadas em se instalar em
Massaranduba. O prefeito
eleito quer saber se a

referida lei, instituída em I 990,
ainda está em vigor. Assim
sendo, a futura

administração pretende
retomar a política de

incentivos, concedendo
terreno, inclusive, desde que o

empreendimento
contribua, efetivamente, para
promovera
desenvolvimento econômico e

gerar empregos.

Antes tarde ...
O vice-prefeito Alfredo

Vavassori (PPB) conclui hoje
período de IS dias de
atividades no governo

municipal de Massaranduba,
em substituição ao prefeito
Mário Sasse (PMDB). É a

segurida vez que o vice
assume substituindo Sasse,

durante todo o governo.
Vavassori gostaria de ter tido

mais oportunidade nesse

sentido, o que agora,
passadas as eleições,

finalmente acontece. Ao que
tudo indica, tanto
eie quanto Sasse,

continuam com pretensões
políticas

Apoio
A Associação dos Bananicultores de Massaranduba recebeu

importante apoio do governo Mário Sasse e

Alfredo Vavassori no atendimento de uma das principais
reivindicações da entidade: a implantação

da pista de pouso para aviação
agrícola. Está concluída.

ENTRE ASPAS -----1

"Antigamente, seesperava para ver se o governo eleito
faria ou não as obras esperadas pela comunidade. Hoje,
as críticas acontecem antes mesmo de o prefeito tomar
posse." (Prefeito eleito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer -

PFL-, reagindo às críticas do presidente do PPS, Reinaldo Safanelli,
que vê exagero no futuro governo, com oito secretarias).

Legislativos cumprem últimas
reuniões e preparam transição
Vereadores
encerrem

trabalhos até o
dia 15

GuaramirimIMassarandubal

Corupá/Schroeder - A Câmara
de Vereadores de Guaramirim
realiza a última sessão ordinária do
ano na próxima segunda-feira (II),
antes de iniciar o recesso legislativo

.

a partir do próximo dia 15 de
dezembro. Os trabalhos foram an

tecipados com a realização de
sessão na sexta-feira da semana

passada, e serão completados com
mais três reuniões. Entre as

matérias em tramitação consta o

projeto que introduz a reforma

administrativa, pretendida pelo
prefeito eleito Mário Sérgio Peixer
(PFL). Conforme previsto, está
sendo criada a Secretaria do De

senvolvimento Econômico.
A transição de governo em

Guaramirim será consumada no

dia I de janeiro, às 18 horas, com
a posse dos vereadores eleitos,
inicialmente, seguida da do prefeito
e vice-prefeito eleitos. Em prin
cípio, deverá ser seguido o horário

previsto no Regimento Interno da

Câmara de Vereadores, salvo

alguma alteração que ainda venha

a ser feita, antecipando o inicio da
solenidade. Por outro lado, as

atuais nove cadeiras poderão ser

ampliadas para II no Legislativo
guaramirense, dependendo do
desfecho de pedido de liminar que
está sendo encaminhado esta

semana, de iniciativa do PSDB e
. PPS.

Em Massaranduba, o prefeito
eleito Dávio Leu (PFL) reúne, a

manhã, novamente, o grupo de co

laboradores que atua na transição
de governo para discutir detalhes

para a composição da futura estru

tura de governo, a ser anunciada
em data ainda não definida. Serão
criadas cinco secretarias, em

substituição aos atuais depar-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Critério: Salim JoséDequêchpreside cerimônia deposse em Guaramirim

tamentos do govemo municipal. A
solenidade de posse dos vereadores

eleitos, prefeito e vice eleitos acon
tecerá no dia I de dezembro, às

10 horas, no Centro Esportivo, no
Parque da Fecarroz.

A questão do exercício da

presidência da Câmara de Vere

adores em Massaranduba está
indefinida. o. vereador Valdir

Zapelini (PPB) estaria sendo

assediado para ingressar no PFL,
o que, se acontecer, vai alterar a

I

composição de forças para a elei-

ção do sucessor dele na presidência
do Legislativo. A coligação
PMDBIPPB elegeu cinco verea

dores e deverá continuar com a

maioria na Câmara, apesar da
derrota nas eleições para a Prefei
tura. Já o PFL elegeu mais dois

vereadores, Valdemar Moser e

Abílio Zanotti, ampliando a

bancada que antes só contava com

Almir Trevisani, além de ganhar o
reforço de Ildomar Bonkowski

(PSDB).
CORUPÁ e SCHROEDER

- Em Corupá, o Legislative en-

cerra os .trabalhos realizando a

última sessão, segunda-feira. A
posse dos vereadores, do prefeito
Luiz Carlos Tamanini (reeleito) e

do viceprefeito Adelino Hauffe, do
mesmo partido, vai acontecer no
dia 1, às 17 horas. O vereador Her
mann Suesenbach é o nome cota

do para assumir a presidência, em
substituição a Emesto Filipe Blunk
(PFL). Tamanini contará com a

maioria dos representantes na Câ
mara para realizar o segundo man

dato, com seis vereadores do

PMDB. A oposição estará articu
lada com três vereadores do PSDB
e dois do PPB. O PFL não elegeu

. representante.
.

O horário da posse poderá ser

alterado das 9 para as 10 horas, em
Schroeder. A alteração está em aná
lise naCâmara de Vereadores. O local
da cerimônia também não está defi
nido. Poderá ser na Câmara ou no

Ginásio de Esportes Alfredo Pasold.
O prefeito Osvaldo Jurck e o vice

Orlando Tecilla ainda não definiram
a data para divulgação da futura e

quipe de governo. (MILTON RAASCH)

ij. O .�n�.oom.M� lABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Marlo Sousa Jr.

Horário de Atendim.ento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:30 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

FonejFax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Duwe nega convite para ser
, ,

chefe de Gabinete de Pasold
Prefeito disse que
anuncia futuro
secretariado no

I final do mandato

Jaraguá do Sul - o ex-se

cretário estadual de Desenvol
vimento Urbano e Meio Am

biente e chefe da Casa Civil no

governo Paulo Afonso (PMDB),
entre 1993/96, AdemarDuwe, do
mesmo partido, negou que tenha
sido convidado para ocupar a

chefia de Gabinete na próxima
administração do prefeito lrineu

Pasold (PSDB). Duwe garantiu
que, apesar dos boatos, sequer foi

\

sondado para integrar o futuro

secretariado. Pasold confirmou as

declarações de Duwe, mas disse
que o ex-secretário tem capa
cidade e competência para inte

grar qualquer governo.
- Tenho um bom relaciona

mento com o Duwe, o considero
muito capaz, mas não houve o

convite. Os boatos podem até

constrangê-lo dentro do PMDB. '

Tenho recebido sugestões dos

partidos coligados para compor o
secretariado, mas s6 farei o

anúncio depois de aprovado o

projeto de reforma administrativa,
no final do ano-, avisou Pasold,
informando que ficou sabendo dos
boatos sobre a possibilidade do
ex-secretário integrar a futura ad
ministração pela imprensa.

Sobre os nomes dos possíveis
secretários, Pasold foi incisivo:
"Não vou anunciar nenhum nome

antes do final do ano. Tenho uma

equipe, com a qual vou trabalhar
até o final deste mandato, e não

pretendo desestabilizá-la. Até \

porque alguns nomes podem ser

aproveitados", revelou, voltando
a criticar o reajuste salarial de

2,3% concedidos aos secretários

Arquivo/CP: Edson Junkes

Promessa: Pasold diz que só anuncia secretariado 110 final do ano

pela Câmara de Vereadores. "Já

disse.uma vez e repito, eles (os
vereadores) desconsideraram os

trabalhos dos secretários e bai
xaram bs salários", reclamou.

Atualmente, os secretários

municipais recebem R$ 4.299,70
mais R$ 1.076,92 de verba de

representação. "A partir do pró
ximo ano os secretários não mais
receberão 13° salário e verba de

representação, por isso seus sa

lários foram reduzidos", refor
çou, informando que não vai pro
por novo reajuste. "Os vereadores
já decidiram e não há como,

alterar", ponderou.
SUGESTÃü - Sobre a pos

si bi I idade em ser convidado para

ocupar um cargo na futura ad

ministração, Duwe prefere não

comentar em cima .de hipótese,
I'

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletrôencef�lograma

,

Dr. Roman Marik
. CRM 2918/SC

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

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

mas deixa escapar que alimenta

algum interesse. Ele, entretanto,
disse que já deu sua parcela de

contribuição ao Município e que
é preciso investir em novas lide

raças.
O ex-secretário, porém, de

fende que, o governo tenha um

articulador político, com bom
trânsito' nos partidos que com

põem a Câmara de Vereadores,
para negociar projetos e propostas
de interesse da. administração.
"Já vivi isso no governo do Estado
e sei como é importante que o

chefe do Executivo discuta pre
viamente com o Legislativo ôs

projetos. Em política, nada pode
ser feito com imposições, senão
corre-se o risco de criar conflitos

desnecessários entre os poderes",
ensinou. (MAURíLIO DE CARVALHO),

Ganhe até R$ 30,000,00
por ano como distribuidor

independente

,
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,

Aliás
Em visita a Roma; o presidente

Fernando Henrique ouviu críticas
e apelos do papa João Paulo II,

que chamou a atenção do

governo para a questão da terra

no Brasil. A violência no campo
também tem sido objeto de análise
e pesquisas em diferentes países
que, mais informados do que nós,

sabem que o MST luta por um

pedaço de terra, onde possa
plantar e produzir para criare

sustentar a família

Há cerca de dez dias, alunos doPrograma Integrar (projeto de

capacitação de trabalhadores promovido pela Confederação Nacional
dos Metalúrgicos) se disfarçaram de trabalhadores rurais sem-terrae,
com bonés, camisetas e bandeira do movimento, foram ao ShOpping
Center Breithaupt. A aventura era parte de uma atividade que tinha
como objetivo medir o grau de rejeição, preconceito, surpresa,

afinidade, entre outros sentimentos da população em relação ao MST.
Foi um bafafá danado, lojistas preocupados com a possibilidade de
invasão, seguranças atormentados e jovens dernonstrande medo, até

a polícia foi alertada da presença dos "intrusos".
A estupefação comprovou que a população desconhece por

completo o MST.

'Mídia
A crirninalização do MST tem

sido reforçada sistematicamente
pelo governo federal com a

contribuição criminosa da mídia,
que tem transforrnado os campo
neses em verdadeiros bandidos.
O governo não consegue

soluci?nar o problema da con-
'

centração de terra, muito menos

atenuar a violência no campo, e

sofre críticas da comunidade
internacional que vê noMST um

movimento justo e democrático.

Seminário
No final do Seminário Nacional sobre a Eficácia daLei de Tortura,

promovido pela Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça,
que aconteceu na semanapassada, em Brasília, foi lançada a Campanha

Nacional contra a Prática de Tortura.
Os organizadores da campanha esperam sensibilizar a opinião pública
para a ineficácia da lei, aprovada em 1997. De lá pira cá, nenhuma

decisão judicial, segundo o ministério, puniu aurores de tortura no País.

Emendas
. Os 594 parlamentares
apresentaram 9.034 emendas ao

Orçamento da União para 200 I,
num total de R$ 29,4 bilhões. É
desse total que o governo

propõe retirar R$ 1,6 bilhão para
financiar parte do reajuste do

salário mínimo, o que agradou a

oposição, mas criou
descontentamento na bancada

governista.

"

Saúde
O presidente do Diretório do PL

de Jaraguá do Sul, Heins Raeder,
está internado no Hospital

Erasto Gaertner, em Curitiba, para
tratamento médico, O

Jornal CORREIODO POVO lhe

deseja saúde e votos de

pronto restabelecimento. Raeder
foi candidato a

vereador este ano, recebendo
511 votos,
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suprimentos, microcomputadores, periféricos, softwares,
e assistência técnica especializada

.�[Dess;s) ..w-.'.�.
'

INFORM.4TICA LTDA Fone: (0**47) 372-0136
, E-mail: in.foclick@dessis.com.br ,

�LJ� ��il'1?I�? ��L1' ��(): �_�1�_�_�5��1'1��? :�����.L1��_?_�L1_I/!S.j

......
Supev p vo-wtoç<i&

po-vtto-CàWt;;; Ep�480C
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História

CORREIO DO POVO
terça-l'eira,

5 de dezembro de 2000

em Fotos

Início daAv. Mal. Deodoro da Fon

seca, ainda sem pavimentação,
mas com os trabalhos iniciando

Não podemos esque
cer que, na época, a
maioria do trabalho
era braçal e difícil

sticos
Uma

infiniDaDe
De móveis
sob meDiDa

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

Até 1950, Jaraguá do Sul

não tinha o "luxo" de ruas

pavimentadas, sem pó e

sem lama. Foi a partir daí

que a Avenida Getúlio

Vargas e a Avenida Mare

chal Deodoro da Fonseca

começaram a ser pavirnen-
, tadas. Foi um fato notório.

Não só pela pavimentação
em si, mas pela polêmica
que gerou de uns a favor e

outros contra. Se era so

mente intriga política, ou se

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

�!IIIIIIIIII!
Calzone - R$ 13,90

.

I

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

. ;; Prazer em
atender bem.

1���
371-'655

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

.

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

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

fono (47) 371·0555 • fax (47) 371·0403
o·mail • indumak@netuno.com.br

os contrários realmente

não viam vantagens na pa

vimentação, ou se era que

não queriam gastar alguns
"tostões" dos seus bolsos,
não ficou muito claro.

!I!II!B!B!!iI::l:1:L......__1
FOTOLITO & CRIAç:Aof

,

370-7919
370-8649
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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, a imprensa noticiava que o Brasil reconhecia a conquista
da Abissínia, que estalava como uma bomba, na Europa e nas Améri

cas, a inesperada atitude do governo do Brasil, reconhecendo a con

quista da Abissínia pela Itália. Emais: prometia reconhecer o governo
de Franco, na Espanha, em data oportuna. Dizia o articulista- o inte
ressante é que, ainda ontem, a terra de Pedro Álvares não passava de
um "lendário pedaço de terra cheia de cafezais, tendo por capital a
cidade de Buenos Aires". Isso na linguagem insólita e desprezível de
estrangeiros cheios de superioridade e ignorância propositada. Havia
uma volúpia deliciosa em desconhecer-se o Brasil.Hoje, tudo mudou.
Bastou que a "terra ignorada" tomasse uma atitude política para que o

mundo esbugalhasse os olhos.reconhecendo que somos também "al

guma coisa" na balança da opinião mundial. Pois é! Ah, esse Getúlio
sabiamexer os pausinhos, ..

Há 32 anos

-Em 1968, a Liga Jaraguaense de Desportos entrava num período de
turbulência administrativa com a renúncia do presidente Osório José

Schreiner, vindo a lhe suceder o desportistaMilton Adolar Stange. Este,
ao assumir a presidência, encontrou a entidade sem condições de

governabilidade, pelo que levou a efeito um completo levantamento da
situação encontrada e convocou uma Assembléia Extraordinária, para
dar conhecimento aos clubes filiados reunidos, para ditar as normas e

atitudes no sentido de salvaguardar o patrimônio da Liga e dos clubes
filiados e levantar a entidade mater doMunicípio e região.

Há 22 anos

- Em 1978, os presidentes Geisel, do Brasil, e Stroessner, do Paraguai,
assinavam acordo de fornecimento de equipamentos eletromecânicos '-'

para Itaipu, no montante de 850 milhões de dólares. O contrato com

preendia o fornecimento de 18 turbinas e geradores (9) para 50 ciclos e
I

(9) para 60 ciclos era firmado pelos diretores gerais da empresa binacional
Itaipu, Enzo Debernardi, do Paraguai, e general José Costa Cavalcanti,
do Brasil, além dos representantes do consórcio Itaipu Eletromecânico
(Ciern). O consórcio Ciem entregaria inicialmente as três primeiras
turbinas de 700 mil quilowatts, cada uma em um prazo fixo, para produ
ção de eletricidade em 1983. Esse consórcio era formado por empre
sas paraguaias e brasileiras, com a participação de indústrias da Ale

manha, França e Suíça, que forneciam equipamentos com índice de

nacionalização de 82%.
i

Há 12 anos

- Em 1988, osmunicípios de Jaraguá do Sul, Schroeder, Guaramirim e

Corupá tinham, desde o mês de novembro, maior quantidade de ener
gia demelhor qualidade e com maior confiabilidade. A melhoria bene
ficiavamais de 23mil consumidores, só era possível com a construção
da linhaJoinville-Jaragúádo Sul. A obra, com 30 quilômetros de ex
tensão e com capacidade para transportar 26.600 kVA (quilovolt-am
pere) permitindo novas ligações e solicitações de ampliação de cargas.
Além disso, dentro em breve ela atenderia a Subestação daWeg - a

maior indústria demotores compressores da América Latina - e tam

bém a Subestação de Guaramirim. Com esta linha também eram bene
ficiados os municípios de Joinville, São.Francisco e Pirabeiraba, que
teriam a carga do seu.sistema elétrico aliviada. A inauguração era rá-

,

pida e sem maiores cerimônias e solenidades.
/'

MEMÓRIAS
ANIVERSÁRIO

Terça-feira, 5 de dezembro de 2000
fuJ't &� 1IidM- S�

\
'

Dr. Vitório Altair Lazzaris
No dia 30 de novembro ocorreu

mais 'uma data natalícia do pre
zado dr. Vitório Altair Lazzaris,
ilustre advogado com escritório
na cidade, além de bem-sucedi
do empresário, titular da Tecela
gem Gumz Ltda. e futuro verea

dor à Câmara Municipal de

Jaraguá do Sul, a partir de 2001.
A foto mostra a recepção que fez
aos companheiros do Rotary
Club Jaraguá do Sul, eil) sua re

sidência, em Rio Celiro1II. Para
béns e muitos anos de vida.

.-

Os paganini 's do As
de Ouro

O grupo do Ás df Ouro, filiado ao Clube
Atlético Baependi, depois do jantar home
nageou os aniversariantes do mês, nas pes
soas dos bolonistas Douglas, Marlo, Bubi
eWigold.

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

Tio Eugênio
A questão das inscrições em cemitérios.
Decreto Lei n° 42 regula as inscrições em

sepulturas,mausoléus, etc.
o Tenente Leónidas Cabral Herbster, Prefeito Municipal da Jaraguá, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista a circular de n° 33, de 5 do

corrente, do Departamento de Administração Municipal, e
CONSIDERANDO, que a grande obra de brasilidade realizada pelo Es

,tado Novo, não prescinde de determinadas providências que são rninucios
de efeito significativo no harmonioso plano nacionalizador;
CONSIDERANDO, que não se justifica, que, em cemitérios públicos
municipais, sejam as inscrições dos túmulos gravados erh línguas vivas

\

extran.geiras;
DECRETA:
Art. I - A redação do Decreto n° 23, de 22 de julho do corrente ano,

passará a ser a seguinte: ,

Art. I - Ficam terminantemente proibidas inscrições nos túmulos, carneiras, mausoléos, louzas, cruzes
ou quadros dos cemitérios, em línguas vivas extrangeiras. I

Parágrafo Único - As inscri-ções assim existentes devem ser, até o dia 31 do corrente, vertidas para a

língua nacional ou retiradas, sob pena de a Prefeitura o fazer, além damulta de 100$000 (cem mil réis), que
será aplicada aos infratores,
Art. 2 - Este decreto-lei entrará em vigor .na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

PrefeituraMunicipal de Jaraguä, 8 de dezembro de 1938
,

LEÓNIDAS C. MERBS1ER
'

Renato Sans
Esta era outra determinação, embora de ordem geral, que mexia com a grandemaioria� descendentesde
estrangeiros que ali tinham familiares sepultados e não havia ninguém que pudesse atender dentro de

tão curto prazo. Muitas das inscrições ainda estão nos jazigos e, algumas, até-sofreram danoS n�s
inscrições que não se sabe quem, usaram talha e martelo para retirar as inscrições. Acontecia que depOIS
de terminado o trabalho, ele realçava ainda mais as tais proibidas inscrições em língua estrangeira,
principalmente a língua alemã.
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Reta final
Sem muito alarde, a não atual há uma tendência de procedimento. E na eco-

ser o cornquerro, o ano colocar a economia em nomia o pão de cada dia.

chega ao fim. Foi uma agi- destaque. Ela sem dúvida Penso que nesta véspera
ução, uma, corrida que é importante, mas tarn- de Natal, de ano-novo, de

mais parecia ser uma ma- bém neste sentido temos novo século e milênio, de-
ratona. Isso também não que lembrar as palavras de vemos parar por um mo-

é novidade, pois todos os Cristo: "O que adianta a mento e olhar para onde

anos de nossa vida são pessoa ganhar o mundo estamos indo, e como

uma agitação e corrida. E inteiro e perder sua alma" estamos indo. Meditar so-

quando isso não é assim, - o que alguém terá se bre o sentido de nossa

há algo em desordem em conseguiu tudo na vida, vida. Está valendo a pena
nossa vida, estamos fora mas teve que pagar o pre- viver, será que ainda esta-
do compasso e ritmo. ço de não ter vivido? Sem mos percebendo que esta-

Se por outro lado esta agi- vida familiar, isolado na so- mas vivendo? Como o
,

tação e corrida nos tiram ciedade, e sua vida um ano chega na reta final,
a vivência familiar, social vazio que foi preenchido nossa vida também chega
ereligiosa, também há algo com bens perecíveis. A fa- na reta final, não sabemos
errado e em descompasso. mília é o sustentáculo, P quando, o que também
Ern si são quatro os pila- equilíbrio e a formação .de não é o mais importante,
res que sustentam a casa um ser. Na sociedade de- o importante é como esta-

de nossa vida, além dos senvolvemos nosso poten- mos hoje, em função do
três já mencionados, te- cial e nossa capacidade. amanhã, a partir do on-

mos ainda a economia. Na religião, culto, missa, tem, alicerçados nos qua-
Nenhum destes pilares é procuramos algo trans- tro pilares da existência hu-
mais ou menos importan- cendental como uma bali- mana. Pense nisso e rece-

te, mesmo que no mundo za para nossa existência e bameu abraço. Alba Piske

['IJírculo
Italiano

ENCONTRO MENSAL
Com muito sucesso e presença de 284 amigos do Círculo, foi realizado o último encontro do

ano. Alegria e descontração é o que sentimos em todas as pessoas presentes.
Com a animação do Coral Italiano, da bela música dos alunos da Escola Arte Maior, da amiga
Icléia, a quem agradecemos pela constante presença em nossos eventos.

.

Agradecemos igualmente a todos que trabalharam neste e em todos os jantares do ano, pois
sem eles nada disso teria acontecido. Para não nominar a todos queremos homenageá-los citan
do o Coordenador do Coral - Paulo Floriani, a Coordenadora da Cozinha - TerezinhaVailatti, o
maestro - Aristeu Klein, o Paulinho e ao animado' gaiteiro - Venício Packer.

Agradecer também a todos que nos prestigiaram neste ano, e desde já, convidar a todos para
Continuarem conosco no ano 2001.
Grazie a tutti!

CORAL ITALIANO
As últimas apresentações do Coralltaliano para este ano são:
10/12 - às lOh - Missa do Jubileu de Ouro, 50 anos do Padre Satler, na Igreja da Barra do Rio

Cerro.
14/12 - às 20h - Escola Giardini Lenzi

Participem todos, principalmente as pessoas da comunidade.

Tói, vê se vem!

FÉRIAS
Merecido descanso a todos neste final de ano. A secretaria do Círculo estará fechada do dia 23 de

dezembro e reabrindo suas portas no dia 15 de janeiro de 2001.
Devanir Danna

Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

Assim, quando o rotariano "sente"que oRotary lhe faz falta
de algumamaneira, começa aPRECISAR dele.

Estamotivação que lhe faz PRECISAR, faz tambémGOS-
,

TAR.
.

Ora, se PRECISA eGOSTA, é porque está integrado aos

seus ideais, maneira que QUER continuar no Rotary, nada ha
vendo, daí por diante, que o façamudar de atitude ou que lhe
abale suas convicções.

PRECISAR, QUERER E GOSTAR...

REUNIÃO 30/NOVEMBRO/2000 - Reunião de

companheirismo organizada pelos companheiros Constâncio,
Lourival e Rolanda.

'

Dizem que para o indivíduo ser bem-sucedido em sua pro
fissão é necessário precisar, querer e gostar do que faz.

<,

É lógico, pois de nada adianta: PRECISAR E QUERER
SENÃOGOSTAR;

QUERER E GOSTAR, SENÃO PRECISAR;
GOSTAR E PRECISAR, SENÃO QUISER.

Podemos, transportar esta tese para o Rotary e verificar
mos uma combinação perfeita em nossa instituição.

Vejamos: QUERER emRotary leva-nos a persistir nos ide
ais que a ele nos conduziram. GOSTAR é o descobrimento do

QUERER, porque ambos estão intimamente ligados na vida"
decada um.

Mas o PRECISAR?! Onde se aplica no Rotary?
Sabendo-se que Rotary é um ideal e não uma profissão, o

rotariano só "sente"que precisa dele quando percebe o quanto'
lhe faz falta:
• quando ao não comparecer a uma reunião do seu Clube,
fica inquieto porque "sente"a ausência de companheirismo a

que já está habituado;
• quando "sente"a necessidade de recuperar uma falta, por
que sabe que prejudicará o Clube nas estatísticas de freqüência;
• quando "sente"um vazio e uma frustração, por não ter uma
atividade efetiva nas Comissões e Subcomissões do seu Clu

be;
• quando "sente"que,mesmo sendo um homemmuito ocupa
do, como devem ser os rotarianos, ainda assim vale a pena
comparecer às reuniões do seu Clube, às Conferências e As

sembléias Distritais, para aprender e relembrar conceitos de
nossa instituição, desfrutando de um convívio sadio e agradá
vel junto àqueles que por algum tempo não via;

\
�

'lÄTabelionato
.. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
• 3·73 ..0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau

Telefone/Fax: 340-2393
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RI;:MINISCÊNCIASAs leituras de Manoel de Souza

Garibaldi-JGS -

Distrito ,de Veszprém (046)

Nilo Peçanha, como orador, impressionava mais pelo gesto do que
pela palavra. Em uma das suas excursões pelo interior, acabava ele
de discursar em Rio-Bonito, quando um tabaréu que ouvira
Sizenando Nabuco como advogado e Ciro de Azevedo, que come-r
çara como promotor daquela comarca, se acercou do chefe

fluminense.
- Sim, senhor, sr. doutor! -, exclamou.
E com entusiasmo:
- Oradores, conheci dois naminha vida: Sizenando Nabuco e Ciro
de Azevedo. Mas 'jogo de cena" como o seu, nunca vi!

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXXI

No Relatório da Diretoria da Es
trada de Ferro Southern Brazilian
Rio Grande do Sul Railw�y
Company Limited, referente ao ano
de 1901, destacava-se a receita da

quele ano, que foi de 1.536:337$010
(hum mil e quinhentos e trinta e

seis contos, trezentos e trinta e sete

mil e dez réis para uma despesa de
1.295:934$480, com um saldo de

240:402$530 (duzentos e quarenta
contos, quatrocentos e dois mil e

quinhentos e trinta réis).
A venda de terras estava na or

dern do dia e chegava-se à conclu

são de que a falta de numerário,
face à desvalorização dos produ
tos agrícolas, deixava de alargar e
expandir a venda de terras e esti
mular a colonização. Eram feitas,
no ano findo, 390 concessões, no
valor de 148:102$000, das quais
apenas 139 no valor de 59:912$000,
pagáveis a prazo.

Dos mesmosmales queixavam
se QS diretores dos núcleos colo
niais estabelecidos no Estado, que
não puderam ter o desenvolvimen
to que se lhes queria imprimir.

Na ColôniaJaraguá erammedi

dos e concedidos 81 lotes de ter-

Raul Fernandes - Discurso na Academia Fluminense de

Letras, 1924.

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasíleíra de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

EMPÓRIO DAS
.' PEDRAS DECORA TIVAS

,
.

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
NM- cOlwCM'M:rfvet� 0.1'melhov�pveçoy cUvv�

A colonização húngara trabalhou e venceu. Neste ano de 2000,
parte para outros empreendimentos. É o que mostra o folheto...

Tel. (47) 379-2281 /9979-3251
,.

Ruo Rodolfo Schmidt, 148 - Mossorondubo nio Tavares e a de Domingos Fer

reira de Oliveira é confinante dela.

Limitando, pois, a sesmaria Me-
c

deiros por um lado com o Núcleo
"13 deMaio", e pelo outro comde
as sesmarias mencionadas, não

podendo existir as terras devolutas
a que se refere o suplicante",

Em 18c9-1902, no expediente do

secretário-geral dos Negócios do

Estado de Santa Catarina, este di

rigia-se ao cidadão Henrique
Khroberger, auxiliar técnico da

diretoria de Viação e Obras Públi
cas, comunicando que a Superin
tendência de Blumenau foi autori
zada amandar construir ESTRA
DAS nas linhas Rio dos Cedros,
Ri� Hertha, Santa Maria e�
min Constant, e que devia não só

fiscalizar o serviço, como examiná
lo com toda atenção quando ter

minado o serviço, dando conta do

exame ao secretário.
Eram os derradeiros instantes

do governador tenente-coronel dr.

Felipe Schmidt, pois, em 28-9-1902,
tomava posse o ex-senador dr.

Lauro SeverianoMüller, no cargo

de governador, e o tenente-Coro
nel Vidal José de Oliveira Ramos

Júnior, como vice-governador. Fri
se-se que Schmidt e Müller eraJ]1

primos. (Fritz von Jaraguá)

ras, tendo o concessionário às terras de que trata, não só por

despendido a soma de 49:376$870 que lhe foram concedidas quando
(quarenta e nove contos, trezen- já estavam vendidas a E.c. JOUR
tos e setenta e seis mil e oitocen- DAN (?), como ainda por haverefe
tos e setenta' réis) com a constru- tuado a medição em época em que a

ção de 22.610 metros de estrada, e concessão já tinha caducado. Con

outras despesas imprescindíveis, deno o Comissariado-geral a resti
emais a de 4:455$000 com a medi- tuir à requerente o que ela pagou

ção dos mesmos lotes, pelamedição que O ex-agente do 3°
Foi insignificante o número de Distrito não podia mandar fazer, da

imigrantes entrado no Estado de- das às circunstâncias expostas, o

vido a causas complexas que eram que absolutamente não seria lícito

suficientemente explicadas no re- ignorar. Elimine-se o nome da supli
latório do diretor da Companhia cante da lista de devedores ao Es

Hanseática, que foi anexo ao do tado, pelas terras referidas".
secretário-geral. Na mesma data acima, o sr. go-

Nos núcleos da Companhia (
vernador F. Schmidt indeferia o re

Hanseática entravam, em 190 1,318 querimento de ANTONIOWOLF,
imigrantes, dos quais 61 espontâ- com o seguinte despacho: "O terre

neos e 257 introduzidos por conta no que pede está reser�ado para
da companhia. povoação. Pode requerer, requeren-

Na Colônia Jaraguá, as entra- do, em outro lugar".
das foram de 86 imigrantes. Nes- Mas também havia os espertos
sas colônias e na do Sahy os últi- ,que gostavam de experimentar a or
mos recenseamentos acusavam ganização do governo e o

uma população superior a 1,6 mil comissariado-geral de Terras e Co-
habitantes. Ionização, o que segue é urna pro-

Mas Um caso de venda de ter- va: João Francisco Bernardino re-

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

Fone/Fax: (47) 382-0141 - 38;2-9070
Timbó-SC

queria terras e juntava documentos
"idôneos", mas o governo estava

vigilante: "A sesmaria hoje perten
cente aos herdeiros não é a que
consta da certidão que apresenta.
Aquela foi concedida a José Anto-

ras, que não escapava da atenção
do governador Felipe Schrnidt, já
quase no final de seu mandato, érn
6-9-1902 ele indeferia expediente
que lhe dirigia Macaria M. de Je

sus: "A suplicante não tem direito

370-8649

370.;.8654
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Fotos Divulgação

Com a presença de autoridades e convidados
/

especiais, foi aberta na sexta-feira, dia 1 de

dezembro, às 20h30, no Parque Municipal de
Eventos de Jaraguá do Sul, a 1 ii Expolar (Feira de
produtos e Serviços para o Lar e Artigos Nata
linos). A feira prossegue até o próximo dia 10,
com diversas atrações para o público.

Na sexta-feira, 1 de dezembro, às 20 horas,
durante jantar festivo no Restaurarite Itajara, foi
empossada a nova diretoria da Associação das

Imobiliárias de Jaraguá do Sul.A entidade passou
a ser presidida pelo jovem empresário Dieter

janssen, da Imobiliária Hábitat.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)
programou para o dia 7 de dezembro, às 19h30,
noRestauranteMalwee, a posse da nova diretoria
econselho para o triênio 2001/2003. Durante o

evento, [urandyr Bertoldi transmite a presidência
pata Paulo Luiz da Silva Mattos.

A supergata Anne Elise Deretti é hoje alvo de
muitos cumpl:imentos'l quando completa 18 anos.

I

Parabéara ens!
Rosângela Campregner da Silva aniversariou I

no último dia 2 de dezembro, recebendo o

cumprimento do esposo, Jackson, e dos filhos,
Bianca e Júnior

Em Cuaramirim, a decoração natalina da
Mannes Estofados e Colchões é alvo dos melhores
emaiores elogios. Inaugurada na última semana,
narecreativa, ao lado da empresa, chama atenção
pelo bom gosto e criatividade.
\ A Apae de [araguá do Sul foi agraciada

com o Prêmio "Amigo de Santa

Catarina", instituido pelo governo do

Estado, para comemorar o dia da

padroeira do Estado (25/11). A presidente
da Apae, Mônica Schunke, com o

marido, Márcio, e o filho, Murilo,
posaram ao lado do govemador

Esperidião Amin e do vice Paulo Bauer,
após receber a premiação 110 Palácio

Santa Catarina

AAcademia Impulso programou para o dia 6
de dezembro, às 19h30, no auditório da Scar,
palestra com o professorRenato Ricardo Behnke,
que vai falar sobre segurança nomar e primeiros
socorros. O ingresso será um quilo de alimento
nãoperecível.

O fotógrafo Altamir Ricardo de Souza estará

expondo seus trabalhos de 7 a 24 de dezembro,
na sala 109 do Shopping Center Breithaupt. A
exposição reúne várias ampliações em estilo foto
book, todas em preto e branco de alto contraste,
produilidas em laboratóriomanual,

Será nesta quinta-feira, 7 de setembro, a festa
deconfraternização da Weg com a imprensa de

jaraguá do Sul. O convite está sendo feito pelo
amigo jornalista CaioMandolesi.

Prossegue até o dia 9 de dezembro a 3n
Coletiva de Artistas de [araguá do Sul, no
Espaço Cultural Caraguâ, reunindo trabalhos
de 14 artistas plásticos de [araguá do Sul:
Alexandre Meldau, Ana·Ramos, Danilo
Paiva, Dilma Oppermann, Eneida Garcia,
Haroldo

Pinho, Inacio
Carreira, Lúcia
Schmelzer,
Mariza

Kaufmann,
Nani, Paulico,
Regina
Zanguelini
Vanderléa
Sohn e Vera
Sell

Os vencedores da campanha do "Cartaz da

Paz", do Lions Clube Cidade Industrial, que
envolveu alunos de 11 a 13 anos de 21 escolas de

Jaraguá do Sul, foram conhecidos no último dia
17,durante reunião festiva no Restaurante Itajara.
Foram classificados cinco cartazes para a fase
estadual: [osiane Cristina Dalcanale, da Escola
Renato Pradi;Drieli Lordes Lietz, da Escola Julius
Karsten; Patrícia Soliene de Souza, da EscolaMax
Schubert; Pâmela Schreiber, do ColégioHolanda
Marcellino Gonçalves, e Alex Hestefen Albano,
do Colégio Albano Kanzler. O concurso foi
COOrdenado por Sergio Zapella e destacou-se pela
organiilação.

o Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Davelli, a loja
que veste o

homem de
bom Bosto.

�IBARATO 2/12

Jonathan Mathias Kath

3/12

Larissa H. Leutprecht
Norberto E.E. Baaele

4/12

Sérgio Packer
5/12

I1zc Schmielt

Mauy Mary Duwe
Dalton Cleber Mohr

6/12
AI freelo Eiehinger
Aline Volentini

César José Zanetti

Dario Praeli

Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

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

Calçadão,364-destacionaf'Tlel1toanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010- fax: (047)433-3501
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Ensino: Colégio Estadual Homago recebeu mais de 50 pessoas no primeiro dia de matrícula

Matrículas para redes estadual
emunicipal iniciaram ontem

Aulcs devern
iniciar no dia
19 de fevereiro
de 2001

"De I a a 4 a séries sobraram cerca

de três lugares por turma e, de
5a a S", o colégio oferece, em

média, dez espaços", comunica
a diretora

... considerando que
esperava movimentação maior.

Julia afirma que, se houver

necessidade, vão abrir novas

turmas com, no máximo, 40
alunos. "É imprescindível que os

pais tragam o comprovante de

residência para que possamos
cumprir com os critérios de

zoneamento", destaca. Ela acres

centa a necessidade de estar com
a certidão de nascimento dos
filhos e, carteira de vacinação,
em casos de crianças até 5 anos.

Jaraguá do Sul - As ma

trículas para as redes municipal
e estadual de ensino do Estado
de Santa Catarina iniciaram
ontem e seguem até o próximo
dia S. A diretora da Escola Muni

cipal Albano Kanzler, JuliaMaria
ne Américo, diz que o' maior
número de vagas é na pré-escola,
com aproximadamente 30 vagas.

MeDtoro�
Auir» ElétvÍ(;a/
,37'0-702.0

A diretora do Homago -

Colégio Estadual Holando Mar

cellino Gonçalves -, Maristela
Langhinotti Folkmann, diz que,
devido à grande procura, irão
abrir mais uma turma de I a série,
no ensino médio, e mais uma sa

série. "De 6a e sa séries não abriu

vaga devido à falta de espaço
físico", explica.

Maristela informa que, no ato
da matrícula, está sendo arreca

dado contribuição voluntária para
a APP (Associação dos Pais e

Professores), no valor de R$
10,00. As aulas devem iniciar no
dia 19 de fevereiro de 2001.

(FABIANE RIBAS)

Tratar:
9104-1407.

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE DEZEMBRO DE 2000

Expolaroferece opções de compra
A I a Expolar - Feira de Ser

viços e Produtos para o Lar e

Artigos Natalinos - registrou boa
presença de público no Parque
Municipal de Eventos. Promoção
da Apevi, o evento prossegue até
o dia 10, oferecendo opções de

compras e atrativos culturais.
Durante os dias úteis, a feira

funciona das IS às 23 horas e, no

final de semana, das 10 às 22. O

ingresso único é de R$ 1,00. No
pavilhão, além de conhecer pro
dutos como utilidades domésticas,
malhas e confecções e artigos para
presentes, o público poderá parti
cipar da escolha da mais criativa
árvore de Natal confeccionada

com materiais alternativos. Do
concurso de árvores participam 20
competidores. O concurso de me
sas decoradas com tema natalino
envolve a casa de, recuperação
Novo Amanhã, Creche Constância
Piazera, Assoeiação de Deficientes
Visuais, Surdos eMudos, e o Gapa

Junto com os estandes e dos
concursos paralelos, outra atração
é a Casa do Papai Noel, montada
por grupo de arquitetas de Jaraguá
do Sul, com exposições de traba.
lhos de alunos dos cursos da Ofi.
cina de Artes da Scar e uma mostra
de bijuterias confeccionadas com i

caroços de frutas e legumes, I

(RONALDO CORRÊA)

Comitê faz avaliações de safras
Guaramirim - o Comitê Re

gional do Arroz decidiu manter as

avaliações pós-colheita para discu
tir as situações referentes a cada
safra de arroz na Região Norte, a

exemplo do que já aconteceu este

ano. A decisão foi tomada em reue

nião do comitê, realizada na sema

na passada no escritório da Epagri,
em Guaramirim. De acordo com

o engenheiro agrônomo Sérgio
Santini, que coordena o grupo,
deliberou-se que as avaliações
continuarão sendo feitas porque
fornecem visão mais organizada
dos problemas da colheita.

Na reunião de ontem, o comitê
também decidiu enviar correspon
dência à direção da Cidasc, em

Florianópolis, solicitando que seja
mantido o atual sistema de fiscali

zação sobre os produtores de se

mentes de arroz. Conforme San-

tini, no momento, a fiscalização
acontece através de um único

agente que percorre determinada

região agrícola. Como o resultado
da fiscalização está corres

pondendo, os técnicos ligados ao

Comitê Regional do Arroz defea
dem que o sistema de trabalho seja
mantido.

Durante a reunião do comitê,
também foi descartada a proposta
de realização de uma festividade,

que serviria para marcar o início
da safra de arroz na região, a

exemplo do que acontece em

Agronômica. A intenção, de acordo
com Santini, seria despertar maior
interesse da população pela cultura

do arroz, bastante importante para
a economia da região, e para·
lelamente fomentar a divulgação
dessa atividade.

(MILTON RAASCH)

Coluna do

��[NJ[Q)��(Q)[NJu
Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Escrituração Contábil
Relatamos na coluna da semana passada a Utilidade Formal da Escrituração Contábil,

onde afirmamos que "UI11 empresa sem coniabilidade é lima entidade sem memória',s�/II
identidade e sem as mínimas condiçôes tle sobrevivência ...

�!
e analisamos sobre van?S

aspectos da utilidade para a empresa. A partir desta semana começa analisar a fundarnentaçao
legal que obriga a Escrituração Contábil

_ ssita
Qualquer tipo de empresa, independentemente de seu porte ou naturezajurídica, nece

manter escrituração contábil completa, para controlar o seu patrimônio e gerenciar adequadament:
os seus negócios. Entretanto. não se trata exclusivamente de uma necessidade gerenciai, oqu
já seria uma importante j�slificaliva. A escrituração contábil está contida como exigênCia
expressa em diversas legislações vigentes. como se evidenciara nesta edição e nas proxlmas.

Legislação Comercial

Codigo Comercial

A obrigatoridade da escrituração contábi I respalda-se. inicialmente no Código Cornercail que.
entre outros aspectos. assim estabelece:: .

_ Ter
a) todos os comerciantes são obrigados a seguir uma ordem uniforme de escritur�çao.eaIO);
os livros necessários a esse fim. além de encerrar anualmente um balanço patnmoOlal (art. ais

ões asqU .

b) a escrituração deve ser procedida de fonna regular alcançando todas as operaço, "ef/l
devem ser registradas no Livro Diário (art. II) com individuação e clareza (art. 12),

lIeo,
[ornia mercantil e seguida a ordem cronolágica de dia. mês e (//lO, setn intervalo em hra

fiem entrelinhas, borradura.", raspaduras ou entendas" (ar.14).
.

. recusar a

Estabelece. ainda. o Código Comercial no arr. 20 que se algum comercíante se
I '/III

apresentar os seus livros quando judicialmente lhe for ordenado. será compelido ae .

apresentaçüo debaixo de prisão.
Continua na próxima semana.

Aluga-se salas

comerciais

situadas à Av.

Mal. Deodoro,
Centro.

A partir de
R$ 250,00
mensais.
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FMElBreithauptiCaraguáinicia
brigapela [mal do futsal

Jaraguá do Sul - A equipe
fME/Breithaupt/Caraguá viaja

o Jmanhã, às 16 horas, para Floria
a lópolis, onde enfrentará, a partir
s �as20h30, aUnisul/Colegial pelo
campeonato Catarinense de Fut

S iul, Divisão Especial.
O técnico da FME, Manoel

a Dalpasquale, não acredita que a

�ralisação do campeonato, já que
otime jaraguaense está sem atuar

aesde o término dos Jasc, possa
a Itrapalhar o comportamento de
i lUa equipe. "Estamos acostu

mados a estas paralisações, es
�ramos que não nos atrapalhe",
Irisou. Maneca destacou ainda

"as dimensões da quadra do

Colegial, mais curta que a nossa,
o que facilita a pressão do
adversário. Vamos ter que su

portar esta pressão, e ao mesmo

tempo marcar as saídas de bola
do goleiro Norberto, da Unisul,
'que joga bastante fora da área",
destacou Maneca. A FME deve
entrar em quadra com Ninho;
Chico, Alexandre, James e Dedé.

A FME/Breithaupt/Caraguá
terá a vantagem de jogar o

segundo jogo, e se houver ne

cessida o terceiro, em Jaraguã do

Sul, na sexta-feira e sábado. Os

jogos em Jaraguá.do Sul, acon
tecerão no Ginásio de Espórtes
do Sesi. (AO)

�

':CU;:�Tl!VE
G ••U'MELOS
n.'" , Ai i ,

"cu�so TE_ORICO. PRATI�O NA

P
, ORTE TECNICO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

'

Comarca de Jaraguá do Sul
2a Vara '

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fernerolli. Juiz(a) de
Direito. I

FAZ SABER ao(s) réu(s) em 'lugar incerto e aos eventuais
Interessados que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do, Sul-SC, tramita 'a Ação Usucapião, sob nO 036.00.004168-3,
aforada por António Vicente Tureck e outro, em desfavor de.

Assim, fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) para responder à ação,
querendo, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo
deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no

prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fato� articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art.
319 do CPC). SÍNTESE DA INICIAL: Os requerentes são
POSsuidores de um imóvel rural ; localizado na Estrada Felipe
�chmidt, s/no, bairro Rio Nove na cidade de Corupá/S'C, com

area de 38.225m2, cujo imóvel faz frente para o Rio Novo,
travessão com terras de Friedolin Fischer, e de outro lado com o

Rio Novo e Pedreira, e Elzira Krüger, de forma triangular. Em 20/
1°1.1994, os requerentes compraram o imóvel da Sra. Emília
Kruger, sendo que passou-se 05(cinco) anos que os requerentes,
ElIlcontram-se na posse mansa e pacífica do imóvel. E, para que
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,

Ghr!S�iane Korn Alves, o digitei, e eu, Ana Lucia Ro�za, Escrivã('o)
JUdiCial o conferi e subscrevi Comarca de Jaragua do Sul(SC),
31 de outubro de 2000.

Juiz de Direito

Vitória, deRio da Luz, perto do
título na categoria aspirantes
Equipe pode
perder por até
três gois de
diferença

Jaraguá doSul- O Vitória,
de Rio da Luz, está próximo da

conquista do título de campeão na

categoria aspirantes. Depois da

vitória domingo passado sobre o

Avaí, de Guararnirirn, por 5 a 2, o
time de Rio da Luz pode perder
por uma diferença de três gols, na
segunda partida, que é campeão.

A primeira partida, disputada
no domingo passado, no Estádio
JoãoMarcatto, teve expulsos de

campo Ivan e Nanaca, do Avaí.

Os gols do Vitória foram marcados

porDionei, dois gols em cobranças
de pênaltis, Júnior, Rei e Maicon.
Com Alexandre marcando os dois

gols do Avaí, o segundo em

cobrança de pênalti. Ao final da

partida o técnico do Avaí, Nivaldo
Giovanel-la, que está suspenso e

comandou a equipe do lado de fora,
entrou no gramado para reclamar

do árbitro Wanderlei Machado.
Com este resultado o Vitória,

de Rio da Luz, intra em campo no

segundo e decisi vo jogo com larga
vantagem. Pode perder por até três
gols de diferença, que será

campeão. O Vitória, de Rio da Luz,
entrou como favorito na final, ten
do vencido todos os jogos dispu"
tados no campeonato.

FICHA TÉCNICA
Equipes: Avaí: Nelcy; Celso

(Marcos) (Ricardo), Ivan, Edson
e Itamir (Jeferson); Claudinei,
Nanaca e Ricardinho (Cionei);
Flavio, Alexandre e Jair (Ricardo).
Técnico: Dilson Tomazini

Vitória: Éder; Dionei, Valmor,
Zerbin e Ademir (Fernando);
Nenern, Engi (Gustavo) e Xexa

(Marcelo); Rei, Júnior e Maicon.
Técnico: Carlos Ricardo Silva.

Árbitro:Wanderlei Machado,
auxiliares'; LÚis' ê<iTl<z)s Uber e

EugênioMarceÚno.
Cartão vermelho: Ivan e

Nanaca, do Avaí.

Vitória e Avaí se enfrentam no

próximo domingo, às 14h45, no
Estádio João Marcatto.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Veículo é tomado de assalto e proprietária é

mantidaemmatagal no Bairro Chico de Paulo
Jaraguá do Sul - A costu

reira Débora Elisandra Me

nestrina, 19 anos, foi assaltada
na noite de domingo e teve seu

veículo Santana levado pelos
'assaltantes, que r) abandonaram

depois de capotado. Débora foi

mantida em matagal, no Bairro
Chico de Paulo, por duas horas.

A costureira Débora E.

Menestrina estava na Rua José
Theodoro Ribeiro, próximo ao

Salão Vitória, na Ilha da Figueira,
quando esqueceu a bolsa no

veículo Santana, de placa LXX-
4938, de Jaraguá do Sul. Ao
retornar para pegar a bolsa, foi,

surpreendida por dois homens

que obrigaram-na a sentar no

banco do carona, colocando um

capuz em sua cabeça. Depois
disso rodaram por apro
ximadamente 30 minutos, pa
rando inicialmente num local que
ela não soube identificar. Mantida

com um dos assaltantes, num

matagal, Débora era ameaçada a

todo instante. Depois de

aproximadamente duas horas,

outro homem voltou para o local,
para buscar seu companheiro.
Antes de sair, um dos assaltantes
deixou umajaqueta com ajovem,
"pois tinha muita' mosca ali",
disse Débora. "Assim que per
cebi que estava sozinha, sai
correndo até chegar numa

estrada asfaltada. Como não

passava carro continuei correndo
até chegar numa residência, onde
fui socorrida", disse. A partir daí
percebeu que estava no Bairro
Chico de Paulo. Ao chegar na

Delegacia de Polícia, encontrou
seu Santana, que foi encontrado

capotado próximo ao Motel C Q
Sabe, na BR-280. Roubaram do

veículo o aparelho de CD.

Os mesmos homens que
assaltaram Débora tentaram

tomar de assalto a D-20, placa
MBD�3359, de Joinville. Segun
do o proprietário da cami

nhonete, Wilson Schroeder, 48
anos, ele foi surpreendido pelos
assaltantes que estavam no

Santana tomado de assalto, mo
mentos antes na Ilha da Figuei ra.

OFICINA MECANICA
BAUMANN

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 seguint�s serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Apenas as chaves da D-20, de

Schroeder, foram levadas pelos
assaltantes, que perceberam a

presença de policiais militares e

fugiram embrenhando-se num

matagal.
O delegado Ilson José da

Silva acredita que a "quadrilha
mora, ou ao menos tem parada
em Jaraguá do Sul, pois na

semana passada um Passat foi
tomado de assalto na BR-l O 1 e

abandonado em Três Rios do

Norte", referindo-se ao Passat

vermelho, ano 1994/95, placa
LXX-0099, de Jaraguá do Sul,
tomado de assalto do aposen
tado Adernar Humberto de

Oliveira, 68 anos, na segunda-
,

feira da semana passada. O
veículo foi encontrado aban
donado na Rua JoséMartins, em
Três Rios do Norte. O motorista

perdeu o controle do Passat, que
caiu no buraco.

Ainda segundo o delegado
"outro carro, um Omega, foi
visto com os assaltantes e está
sendo procurado." (AO)

Furto em veículo

Jaraguá doSul- O veículo

Gol, placa LZG-7758, de pro

priedade de Emerson Luis Betti,
28 anos, foi arrombado na

garagem de sua residência, na

Rua da Abolição, na Vila Rau. O

arrombamento aconteceu na

madrugada de domingo, e fur

taram o aparelho de CD. (AO)
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Campeonato: CruzdeMalta começoumelhorapanida;mos desperdiçou váriasoportunidades

Aliança e Cruz deMalta

empatam no primeiro jogo
Novoempate
nodomingo
dátítuloao
time cruzmaltino

Jaraguá do Sul- o primeiro jogo da

final do Campeonato Amador de Futebol,
1 a Divisão, categoria titular, terminou
empatado em 2 a 2, no domingo passado,
em jogo disputado no Estádio João
Marcatto. Um novo empate no próximo
domingo dá o título ao Cruz de Malta, de
Rio da Luz.

O Cruz de Malta começou melhor a

partida, desperdiçando oportunidades com

Sales, aos 7, e, aos 21, com Fábio Braun. A

primeira oportunidade foi do Aliança, e surgiu
aos 21 minutos, com lançamento de
Alexandre pela direita, o g,oleiro Marcelo,
do Cruz de Malta, impediu o gol adversário.
Aos 31 o primeiro gol do jogo. A jogada
iniciou com o veloz Alexandre e sobrou para
Cezar chutar forte e vencer o goleiro
Marcelo, fazendo Aliança 1 a O. A partir daí
o Cruz de Malta foi todo para o ataque,
desperdiçando oportunidades com Fábio
Braun e Welson que, aos 44 minutos cobrou
falta no meio do gol para boa defesa de Jair.

Perdendo o jogo, o técnico do Cruz de

Malta, Carlos Ferreira, o Paraguai, sacou o

lateral Nino colocando o meia Titã, no
intervalo de jogo. Welson passou a jogar de
ala, levando perigo para o Aliança em jogadas
pela direita, no segundo tempo. O Aliança
aproveitava os contra-ataques e, logo aos 3

minutos, Alexandre arrancou pela direita,
encostou a bola para Cezar que deixou para

Biro-Biro chutar para o gol-vazio. O zagueiro
Amilcar salvou em cima da risca. Na

seqüência, dois lances com André, aos 4

minutos em chute de fora da área, com Jair
tocando para escanteio, e na cobrança Fábio
Braun tocou para André desperdiçar de
cabeça. Aos 6, Alemão driblou para a

esquerda e chutou forte para nova defesa
de Jair, impedindo o empate, que só surgiu
aos 13 minutos. O zagueiro Mauro foi para
o ataque, aproveitando-se de vacilo da zaga
do Aliança, empatando o jogo. Aos 24

minutos, a virada do Cruz de Ma1ta. Miro
recebeu pela direita, lançou para Fábio Braun
chutar forte no meio do gol, fazendo Cruz
de Malta 2 x 1 Aliança. Não deu tempo para
a torcida comemorar, pois aos 25 minutos,
novamente Alexandre, o melhor jogador do
�liança, partiu para o ataque, recebeu na

área, driblou o goleiro, sendo derrubado por
Marcelo. Pênalti assinalado pelo árbitro
Simão Benício Marcelino, que Amauri
converteu para o Aliança, ernpatando
novamente a partida; Aos 33 minutos,
princípio de confusão no jogo . Fábio Braun I

bateu e o goleiro Jair; do Aliança, defendeu,
eMiro chutou a bola que já estava dominada

pelo goleiro do Aliança. Os jogadores
iniciaram confusão e, depois do empurra
empurra, o árbitro expulsou Paulo, do Cruz
de Malta, e Adenor, do Aliança. A última
chance da partida foi do Cruz de Malta. Em
três chutes consecutivos, a bola tocou na

trave do Aliança e, na seqüência, Fábio Braun
tocou para fora, final de jogo: Aliança 2 x 2

Cruz de Malta. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

Futsal infanto-juvenil perde o título
do Estadual no final do jogo

Jaraguá do Sul - A equipe infanto

juvenil da ADJ/UrbanitoslFME ficou em

segundo lugar no Campeonato Catarinense
2000. A final foi disputada no Ginásio de

Esportes Arthur Müller, em Jaraguá do Sul.

Nas duas primeiras partidas, vitórias
jaraguaenses, 5 a 1 sobre Morro da Fumaça,
na estréia, quinta-feira, e 6 a 2 sobre o Clube
12 de Agosto, de Florianópolis, na sexta

feira. A decisão do título foi disputada 'no
sábado. A ADJ entrou em quadra precisando
apenas do empate para ser campeão e perdeu
o título quando faltavam 40 segundos para
o término do jogo, na disputa com a AABB/

Rotesma, de Chapecó. A ADJ virou o

primeiro tempo vencendo por 1 a O, gol de
Léco. Rosinha e Cella" viraram' para os

chapecoenses, no segundo tempo. Diogo
empatou novamente para Jaraguá do Sul. O

time de Chapecó teve o jogador Maciel
expulso de quadra, e mesmo com um

jogador a mais, a ADJ levou o terceiro gol
assinalado pelo goleiro Rômulo. Jonas vol.
tou a empatar a partida para Jaraguá do Sul.
O empate dava o título de campeão à equipe
jaraguaense, no entanto, numa titubeada,
faltando 40 segundos, o gol de Chapecó.
Na cobrança de lateral, o goleiro reserva
Eduardo entrou e, no seu primeiro chute,
mandou no ângulo do gol jaraguaense, dando
números finais ao placar de AABBlRotesma
4 x 3 ADJ/Urbanitos/FME. Com este
resultado Chapecó comemoro� a conquista
do título, com Jaraguá do Sul ficando em

segundo lugar.
No turno do quadrangular, a ADJ havia

derrotado a AABB, em Chapecó, por 6 a 3.

(AO)

A Yang Fashion, com sua variadíssima
maiôs, saídas de praia em seda pintad
top, bermuda, bo ,

no mês de dezemb
das 8:30 até às 20:00

de biquínis,
e lycra, short,
ará atendendo

, durante a semana:

fechando para o almoço.
:30 às 17:00 horas e

14:00 às 18:00 horas.

toda essa variadíssima
. �1.\

na Rua Max

Além da linha praia,

a tendência da moda hoje e

poderá encontrar na Yang Fashion,

37, Bairro Baependi.
��al e elastano.

Tudo em Granitos eMârmores
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