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Polícia persegue assaltante
no interior deGuaramirim

estofados eco/chões

Depois de frustrada a tentativade roubarmoto
em oficina deGuaramirim, namanhãde ontem,
Reginaldo deOliveira, 27, apoderou-se da cami
nhonete deCaio JúniorKoroll e fugiu levando o
proprietáriocomo reférn.Apolíciamobilizouheli
cóptero e 30 homens para capturá-lo: Página 10

Saúde implanta Sinan
e capacita servidores

Jaraguá do Sul é a cidade-piloto para
implantação de novo sistema de transmissão
de dados, em Santa Catarina. Técnicos
iniciaram o trabalho de qualificação dos
servidores ontem, naUnerj. Página 8

(47) 370-7000/635-0705 EdsonJunkes/CP Título foi
conquistado no empate com o

Aliança, em 2 a 2

VENCEDOR

Cruz de.Malta é

campeão Amador
o Grêmio Esportivo Cruz

de Malta conquistou no do

mingo o título de campeão do
Amador de Futebol, I a Divi
são, categoria titular. A con

quista só foi possível com o

empate em 2 a 2. Página 12

nSoar tem aval para.
captar mais recursos
o governo federal aprovou a dilatação do

prazo para captação de recursos ao Centro

Cultural, através da Lei Rouanet. O projeto
permite que sejam captadosmais R$ 5milhões,
em até cinco anos. Página 8

Edson Junkes/CP Prisão de Reginaldo Moura
de Oliveira aconteceu na Linha Serenata

PT vai criar

grupo de apoio
aos vereadores
Página4

Semifinais do
torneio de xadrez

Câmara discute

serviço de táxi

Proposta de alteração da lei
que dispõe sobre o serviço de

táxi emMassaranduba causou

polêmica naCâmara de Verea
dores. Anteprojeto tentamudar
legislação que regula atividade
desde 1991. Página 9

o Colégio Estadual Roland
Dornbusch, o Clube Jara

guaense de Xadrez e a Federa

ção Catarinense de Xadrez re
alizaram, no fim de semana, a

fase semifinal do Campeonato
Estadual Absoluto. Página 11

Projeto estuda
morte de sapos
em Corupá
Página9

A equipe do Jornal CORREIODOPOVO estará,
sábado (16), na Rede de Supermercados

Breithaupt recolhendo donativos

(gêneros alimentícios, calçados, brinquedos,
etc�)� Colabore com o "Natal Carente" do

Bairro' laraguá 84�

Participe! Faça sua parte
\
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Depois de driblar e humilhar a Polícia Federal- que foi

incapaz de seguir-lhe as pegadas _ por oito longos meses, o
juiz Nicolau dos Santos Neto entregou-se, na tarde da última

sexta-feira. Entretanto, o fez
,

exatamente como se previa, sem
algemas, sem evidência, na O
surdina. Foi preso como um astro

famoso que se esconde dos fãs.
O aparato de segurança e a es

tratégia usada pela PF e au

toridades do Ministério da Jus

tiça comprovaram o absurdo

privilégio concedido a bandidos
"ilustres".

. " .. ".

prmeunos

de:igualdàde
per{lnte lf lei

Ex-presidente do Tribunal

Regional do Trabalho, de São

Paulo, Nicolau dos Santos Neto

surrupiou nadamenos do que R$
169,5 milhões destinados à obra
da sede do Fórum. Condenado,
fugiu e permaneceu 220 dias

"escondido", sem que a Polícia .

Federal tivesse pelo menos uma pista de seu paradeiro. Pior, a
Justiça, à qual serviu com tanta vergonha, sequer lhe cortou o

pagamento da aposentadoria e o auxílio-moradia, a que tem

direito todo os magistrados do Brasilmaravilha.
Acuado, não pelaPolíciaFederal, mas pela pressão damulher

e das filhas, decidiu entregar-se. Todavia, numa típíca inversão
de valores, impôs condições especiais para isso. Além de tantas

outras, exigiu que não fosse algemado, nem submetido à

execração pública, o que foi cumprido à risca pelos agentes
federais. Aliás, apesar das negativas doministro da Justiça, José
Gregori, oministério negociou os termos darendição, permitindo
antever o futuro do juiz que se tomou símbolo da ladroagem no

País.
O tratamento "vip" dado aNicolau dos Santos Neto contraria

todos os princípios de igualdade perante a lei-tão propalados
pela Justiça. Ele, que desmoralizou aPolíciaFederal, invocou _

e foi atendido_. o direito de não ser desmoralizado por ela. Há

mais exemplos de que alguns sãomais iguais que outros aos olhos
da Justiça., quejá acobertou ladrões e fugitivos igualmente célebres
como PC Farias, a advogada e fraudadora do INSS Jorgina de

Freitas e o banqueiro Salvatore Cacciola.
O emérito juiz tem relações estreitas com o ex-senador

cassado Luiz Estevão e com o ex-secretário da Presidência da

RepúblicaEduardo Jorge. O primeiro, aguarda julgamento em .

liberdade, usufruindo dé todos os bens, luxo e mordomias

conquistados graças a influências e à íntima ligaçãocom o poder.
Já Eduardo Jorge, que ao deixar o governo comprou um

apartamento de mais de R$ 1 milhão no Rio de Janeiro, foi
beneficiado pela operação abafa, que impediu a abertura de uma

CPI para investigar o caso.
A facilidade com que foram liberados e desviados R$ 169,5

milhões do TRT paulista revela a suspeita da existência de uma
quadrilha infiltrada no ventre do poder, utilizando-se de esquema
internacional de movimentação e lavagem de dinheiro. Há,
entretanto, uma forma de se resgatar a credibilidade das ins

tituições, da Justiça; em especial. Julgar o juiz com o mesmo

rigor que se aplica aos pés-de-chinelos, trancafiá-lo e, mais

importante, recuperar todo o dinheiro roubado, mesmo que para
iss; seja preciso confiscar parte de sua fortuna.

Pensar a educação como prioridade

A valorização do magistério
pressupõe uma remuneração digna
aos professores, mas a profissão
será realmente valorizada quando
toda a sociedade conscientizar-se

que é preciso investir em educação
para superar os problemas do País.

Acredito que a educação de

qual idade e democrática é decisi va

para o País superar o subdesen

volvimento, a injustiça, a misériae a

desi nformação.
O Fundo de Manutenção e De

senvolvimento do Ensino funda

mental e Valorização do Magistério
é uma idéia. Serviu para uma melhor

redistribuição dos recursos, defi

nindo custo/aluno e percentual de,
nomínimo, 60% para pagamento dos

professores em sala de aula. Mas
ainda são precisos aperfeiçoar e

reajustar os valores custo/aluno.

Os cursos de atualização, a

capacitação continuada, mostra de

trabalhos e concursos têm que estar

presentes ao longo da carreira dos

educadores. Hoje. ruais do que nun
ca, o professor que não se atualizar

fica defasado com rapidez e acaba

perdendo o bonde da História.
Ao longo dos últimos quatro

anos, várias oportunidades foram

* Isaura Silveira

oferecidas pela SecretariaMunicipal
de Educação como: seminários, fó
runs, encontros, mostra de traba

lhos, concursos, oportunizando a to

dos os educadores para essa partici
pação.

Incentivar a socialização de pro
jetos, de experiências bem-sucedi

das certamente, além da valorização,
contribui para elevar a qualidade do
ensino.

Entre tanto, destacamos o Pro

jeto Descobrindo Vicent Van Gogh,
do Centro Municipal de Educação
Infantil Gertrudes Kanzler, da profes
sora Ariana Chagas Gerzson Knall,
que foi escolhida pela Comissão

Julgadora Nacional do Prêmio

Qualidade na Educação Infantil.
O Município realizou também o

Prêmio Incentivo à Educação
Municipal, com prêmio aos melhores

projetos realizados em Educação
Infanti I, Educação Fundamental I" a
4" séries e Educação Fundarnental S"
a 8" séries. Foram os vencedores:

Educação Infantil, Projeto - Meu

Cofrinho, professora Neusa Auers
valdt Moro, Centro Municipal de
Educação Infantil Franciane Ramos;
Educação Fundamental - I" a 4"

séries, Projeto - Inclusão do Defi-

ciente Auditivo no Ensino Regular.
professora Alma Scholl, Escola

Municipal de Educação Funda
mental Renato Pradi; Educação
Fundamental S" a 8" séries, Projeto
Projeto. de Aprendizagem Coopera
tiva em Ambiente Informatizadc

professora Rosane Bachmann Dal·

piaz, EscolaMunicipal de Educação
Fundamental Machado. de Assis.

O fortalecimento da gestão
escolar, priorizando a autonomia
adrninistrativa, pedagógica e finan

ceira das unidades escolares e cen

tros de educação infantil, sern dú

vida, fez a diferença. Prova está na

ruais diferente iniciativa, tendo

sempre como parceiros a Associa

ções de Pais e Professores, comuni
dade e poder público.

Acredito que a educação pode
não ser a solução para todos os

problemas do País ou de nossa

cidade, mas é o. início dela.
O desenvolvimento econômico

ou social passa pelo investimento
na população, ou seja, na educaçãO
pública e de qualidade.

* Secretária de Educação
de Jaraguá do Sul
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o presidente Osnildo Bartel está iniciando nova etapa da

campanha de mobilização da comunidade guaramirense e

lideranças políticas e empresariais na Microrregião do Vale do

[tapocu; com o objetivo de concluir a obra da sede da Apae, em
Guaramirim. Bartel destaca que é esse apoio que tem permitido o

avanço da obra, em fase de construção no Bairro Avaí. E,
segundo ele, é justamente pela generosidade com que o projeto da

Apae tem sido recebido em todos os contatos em busca de
recursos fnanceiros, que a atual diretoria da entidade está

motivada para dar continuidade aos esforços até a conclusão do
mesmo. A Apae atende hoje mais de 70 crianças, jovens e adultos

portadores de deficências no Município.

Posse

O prefeito eleito de

Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer (PFL), transferiu para
amanhã a reunião que pretendia
manter ontem com os

secretários e demais integrantes
da futura administração. O
adiamento foi necessário para
que o prefeito eleito pudesse
prestigiar a posse do novo

presidente da Casan, deputado
Federal José Carlos Vieira

(PFL), em Florianópolis. Na
retomada da agenda com a

equipe de governo amanhã,
Peixer pretende acertar os

últimos detalhes para o início
dos trabalhos em janeiro.

Austeridade
O prefeito eleito Osvaldo

Jurck (PMDB) mantém sigilo
em torno dos nomes que

deverá anunciar para a futura

equipe de governo em

Schroeder. Mas é taxativo ao

dizer que só funcionarão

quatro secretarias, seguindo a

estrutura que será herdada do
atual prefeito, Gregório Tietz
(PFL). Se depender de Jurck,
a Prefeitura de Schroeder, ao
que tudo indica, continuará
entre as que têm situação
financeira mais estável na

microrregião e menos

comprometidas com o

Tribunal de Contas.

Turismo
A melhoria das condições gerais de funcionamento do Parque
Ecológico Emílio Battistella está entre as principais metas de

trabalho do prefeito Luiz Carlos Tamanini, em Corupá. Tamanini
quer melhorias nas condições de infra-estrutura na área. O

prefeito está entusiasmado com a crescente procura da Rota das
Cachoeiras pelos veranistas.

COMUNICADO
Marlise Solange Weiter necessita de

sangue tipo:
O Positivo ou O Negativo.

Contato: 370-7834 ou Hospital e
Maternidade São José.

de 07 a 16/12/2000
'er

10

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 985
ao lado daMery Decorações
Horário: 14h ás 20h
fim de semana: 9h30 às 20h

�
I,
I

Promoção: Neue Heimat
Trachtengruppe

Tamanini concentra a atuação
na reforma administrativa

Prefeito quer
atualizar o

sistema

tributário

Corupá - O prefeito Luiz

Carlos Tamanini (PMDB)
pretende concentrar as primeiras
ações de governo do segundo
mandato, a partir de janeiro, no
plano administrativo. Conforme
Tamanini, um dos objetivos é
atualizar o sistema de tributação
municipal, desde o IPTU (Im
pasto Predial e Territorial Ur

bano), cujo projeto de aI teração
já foi enviado para a Câmara de
Vereadores e envolvendo também
outros tributos como o reco

lhimento de alvarás e do ISS.
Nenhuma alteração imediata de
caráter político está prevista na

equipe de governo, apesar dos

compromissos políticos assu

midos pelo prefeito, com as

eleições municipais em outubro,
quando garantiu o segundo
mandato.

- No primeiro mandato
dedicamos atenção aos assuntos

relacionados com saúde, edu

cação, incentivamos a instalação
de empresas e, agora, deveremos
verificar toda a legislação básica
do Município -, destaca o pre
feito. Segundo ele, esse tipo de

providência se justifica consi
derando que o Código Tributário
de Corupá é de 1973 e o Plano
Diretor de 1985.

Tamanini explicou que o

governo não deverá alterar as

I i n has básicas de atuação que
caracterizaram o primeiro man

dato, como o apoio à fixação e

expansão de empresas, mas

explicou que a revisão da

legislação também precisa ser

executada, até para que o trabalho

Arquivo/CP: Edson Junkes

Tamanini: prefeito quer atualizar o Código Tributário e Plano Diretor

que tipo de modificação deverá

acontecer na estrutura de gover
no, que ele considera ajustada
desde que foram criadas cinco
secretarias que respondem pelas
pri nci pai s áreas de servi ços
públicos municipais. Assim sen

do, Tamanini ainda não decidiu
de que forma irá atender ao

compromisso político de ceder
uma secretaria ao PFL, aliado do
PMDB nas eleições municipais.
"Não decidimos ainda se uma das
secretarias ficará vaga ou se será
criada nova pasta", frisa. (MILTON
RAASCH)

da administração municipal possa
ter me lhor andamento. Com

relação ao projeto que trata do

IPTU, informou que as prin
cipais alterações estão relaciona
das com a alíquota de cálculo do

imposto, que passa de I para
1,05% e com os prazos de paga-'
mentos. Antes o contribuinte

podia optar pelo recolhimento
bimestral do IPTU, mas a partir
do ano que vem, deverá fazê-lo
mensalmente.

SECRETARIAS - De acor

do com o prefeito, ainda não

existe nenhuma definição sobre

Jurck anuncia a implantação da coleta seletiva
Schroeder- o prefeito eleito

Osvaldo Jurck (PMDB) está

participando junto com o prefeito
Gregório Tietz, atualmente sem

partido, da organização de mutirão
de limpeza pública previsto para
este final de semana, que deverá

mobilizar equipes da Prefeitura,
com a colaboração de empresas,
escolas e comunidade em geral.
As escolas estão sendo orienta-

das para fazer a separação do lixo
reciclável, com a finalidade de

promover a venda desses mate

riais e repasse da renda auferida

para as próprias unidades de

ensino. Jurck explicou que o

mutirão já faz parte da proposta
da futura administração de intro

duzir o sistema de coleta seletiva
de lixo na cidade, primeira
providência para solucionar o

problema do funcionamento do

lixão, que já tem prazo previsto
para ser desativado.

De acordo com o prefeito
eleito, os assuntos pertinentes à

limpeza pública e ao funciona
mento do lixão estão entre as

primeiras ações administrativas

previstas pela futura administra

ção, a partir de janeiro do ano que
vem. (MR)
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Pr criará Fórum Permanente

para discussão dos mandatos
ParHdodeve lançar
candidatoa

deputado federal
em 2002

Jaraguá do Sul - A coorde

nação rnicrorregional do PT decidiu,
em reunião realizada no domingo, em
Barra do Sul, .criar fóruns perma
nentes de discussões dos assuntos

relacionados aos mandatos dos
vereadores. O projeto deverá ser

implantado nos municípios da

microrregião a partir do fevereiro. De
. acordo com o presidente micror

regional da legenda, Dionei da Silva,
também presidente da Executiva

local, o fórum será integrado por par
lamentares e representantes dos
diretóriosmunicipais.

A reunião de Planejamento das
atividades parlamentares para 2001,
realizada em. Barra do Sul, contou
com a participação de represen
tantes de cinco municípios da região.
"Foi detectado a necessidade de

formação política dos recém-eleitos
nas áreas de finanças públicas,
orçamento, elaboração e enca

minhamento de projetos e o papel
dos parlamentares nas três esferas
de governo. Para concretizar a

proposta, decidiu-se implantar os

fóruns, que terão como objetivo a

uniformização da filosofia do PT",
afirmou, lembrando que o partido
quer manter a coerência entre o

discurso sobre moralização com a

prática nos legislativos.
GRUPODE APOIO -Ama

nhã, à noite, no Sindicato dos

Comerciários, o partido realiza a

primeira reunião do Grupo de Apoio
à Bancada petista na Câmara de

Vereadores, que será coordenada

pelo ex-presidente da CUT (Central

Arquivo/CP: Edson Junkes

Proposta: Dionei disse que o fórum vai uniformizar os discursos

Única dos Trabalhadores) em Santa

Catarina, IneirMitmann. "A idéia é

permitir que as discussões sobre os

assuntos relacionados à' bancada

possam ser debatidos pelos filiados,
deixando de ser restrito à Executiva,
composto por apenas seis pes
soas", explicou Dionei, acrescen

tando que a proposta tem como fi na
!idade ampliar os debates, oportu
nizando a participação também cios
ex-candidatos do partido.

Segundo Dionei, o grupo de

apoio, além de coordenar os tra

balhos da bancada, pretende rela
cionar as reivindicações das co

munidades onde foram lançadas
candidaturas petistas neste ano.

ELEIÇÕES 2002 - Dionei

garantiu que o grupo de apoio e os

fóruns permanentes terão ainda a

incumbência de discutir e traçar as
diretrizes para a campanha de 2002.
Ele voltou a confirmar a disposição

do partido em lançar um candidato a

deputado federal pela região da

Amvali (Associaçãodos Municípios
do Vale do Itapocu).

- O crescimento eleitoral do PT
nas eleições passadas nos motiva a

ampliar nossa atuação no processo
eleitoral. Temos alguns nomes para
concorrer a uma vaga à Câmara

Federal, que serão debatidos inter

namente, sendo homologado pela
plenária em data a ser definida pela
Executiva Estadual -, reforçou
Dionei, sem revelar quais os pos
síveis nomes que poderão disputar
a indicação no partido.

Especula-se que o vereador
eleito Marcos Scarpato, o tesoureiro
municipal da legenda, Sebastião da
Silva Camargo, e o ex-candidato a

vereador Emerson Gonçal ves sejam
os mais cotados para concorrer à

vaga,
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Governo deverá convocar sessões extraordinárias
Jaraguá do Sul - Até a tarde

de ontem, a Câmara de Vereadores
não havia recebido o projeto gover
namental de reforma administrativa,
o que deverá exigir que o prefeito
lrineu Pasold (PSDB) convoque
sessões extraordinärias para vo

tação da proposta. O recesso parla
mentar inicia oficialmente no dia 15.
A última sessão ordinária da atual

legislatura será na próxima quinta
feira, e como serão precisos duas
sessões para a votação ?O projeto,
pelo menos uma sessão extraor

dinária deverá ser convocada.
O projeto de reforma adminis

trativa já está concluído e foi apre-

sentado pelo governo na semana

passada.
A nova proposta reduz de nove

para seis secretarias (áreas de

gestão) e cria os cargos de coor

denadores (secretários) e gerentes
(secretários adjuntos). Serão criadas
ainda três administrações regionais,
uma na Barra do Rio Cerro, já
confirmada, e outras duas pos
sivelmente na região de Nereu

Ramos ou Ilha da Figueira e João
Pessoa.

A Secretaria de Gestão reunirá a

atual Secretaria de Administração e

Finanças, o Departamento de Pa

trimônio e o de Suplementos, com

um coordenador mais três gerentes.
A pasta de Desenvolvimento Social
vai integrar a Seéretaria da Família e

as áreas de Habitação, coordenada
por um coordenador e dois gerentes.
As áreas de Esporte e Lazer serão

desmembradas da atual pasta de

Cultura Esporte e Lazer, unindo-se à

Secretaria de Saúde.
Será criada também a Secretaria

de Produção, composta pelas áreas
de Agricultura, Indústria, Comércio
e Turismo. O prefeito Irineu Pasold

garante que a nova estrutura

adrninistrativa não vai exigir mais

custos nem aumento do número de

cargos comissionados, (MC)

Proposta
O deputado federal Vicente
Caropreso, presidente esta

dual do PSDB, esteve ontem

à noite na Câmara de
vereadores de Jaraguá do Sul.

.

O parlamentar fez um relato
das atividades desenvolvidas
durante esses dois anos na

Câmara Federal, além de

reafirmar o compromisso de

representar o Município em

Brasília.

O secretário estadual do PSDB, Jacó Anderle.rdisse que o partido
está tentando resgatar a filosofia social-democrata, que inspirou a

fundação da legenda. Ele rebate as críticas de que o PSDB tenha
capitulado diante da ofensiva neoliberal do PFL, transformando-

se num partido conservador.
- O PSDB não é Fernando Henrique ou o governo federal,

ministro ou deputados e prefeitos. O PSDB é muito maior do que
isso, é um conjunto de idéias e projetos que tenta moldar o País

às necessidades da economia moderna,
sem ranços e radicalismos, buscando implantar a social

democracia, cujo o mote é a redistribuição da renda
e a redução da distância entre ricos e pobres -, discursou.

Pode até ser, mas em seis anos no poder, não
conseguiu mostrar nenhuma dessas "vontades".

SOS pedestre
Será preciso haver atropelamento, com morte, na faixa de

pedestre para que a Polícia Militar faça cumprir O Artigo 70 do

Código Brasileiro de Trânsito, em vigor há quase três anos, que
reza: "Onde não há semáforo, o pedestre tem prioridade quando

estiver atravessando a via sobre a faixa delimitada."

Entretanto, os motoristas não respeitam a lei, muitos por ignorá
Ia, o que é inadmissível, sob o olhar complacente da polícia que
deveria fiscalizar o cuniprimento do artigo e orientar pedestrese

motoristas, mas ...

Especulação
Fontes da coligação Mais
Jaraguá do Sul garantem que
a decisão do governo em

anunciar os nomes dos
futuros secretários somente

após à votação do projeto de

reforma administrativa é para
evitar uma possível rebeldia
na bancada governista.
Segundo essas mesmas

fontes, nenhum dos atuais
vereadores que não se

reelegeram serão acomodados
na próxima administração.

. Inusitado
O professor Eduardo de

Almeida Navarro, autor de um

li vro sobre o Tupi antigo, vai
ministrar a língua aos indígenas

brasileiros, a partirdo
próximo ano, iniciando pela

Paraíba,

Segundo Navarro, no início do
século 16, o Tupi era falado em

todo o litoral brasileiro, do Pará
ao Norte do Estado do Paraná,
inclusive pelos portugueses,
que a chamavam de língua

brasilis

Congelamento
Desde sábado, a população de

Jaraguá do Sul paga R$ 1,00
nos ônibus urbanos, aumento

de 15%, autorizado
pelo prefeito lrineu Pasold

(PSDB). Enquanto OS

patrões do setor metálúrgicO
recorrem à inflação de 5% para

reajustar os salários dos

trabalhadores, a

tarifa do transporte sobe três

vezes mais,

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
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: Cl O m.inis�ro das Relaçõe,s Exteriores, Luiz Felipe

1 La�p�ela, dl�se �ue a AI�� (Area de Livre �om�rcio das

1
Amencas) na� e u� aviao no qual os paises decidem

1
embarcar ou nao rapidamente. Ele reafirmou que, apesar

1
de haver posições divergentes dentro do governo

1 brasileiro,
a posição oficial continua sendo contra a

1 antecipaç!o das negociações com � Alca. Ao ref�rir-se às

1 declaraçoes
do representante-adjunto de comercio dos

1 Estados Unidos,
Richard Fisher, de que a reação do Brasil

1 quanto
à Alca é "infantil" e "quase irresponsável",

1 Lampreia
disse que há muitos comentários ligeiros e tolos

1 sobre
a Alca

.

: Cl O ex-ministro da Fazenda Maí1son da Nóbrega disse que as

1 idéias do chamado grupo desenvolvimentista do governo são

1 uma ameaça à implementação de uma cultura de concorrência
1 no Brasil. "Embora a cultura da concorrência já esteja mais

1 consolidada hoje, temos ainda idéias vindas dos grupos

1 identificados como desenvolvimentistas que podem ameaçá-Ia.
1 São idéias como o retorno de uma politica industrial que proteja
1 setores ineficientes", disse. Maílson dá como certa a criação
1 de uma agência independente para regular a concorrência no

1 Brasil.

1
ICl O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

1 Comércio Exterior divulgou o saldo da balança comercial,
1 relativo à segunda semana de dezembro (período de 4 a

110). Na primeira semana do mês, a balança comercial

1 registrou superávit de US$ 77 milhões, com exportações
1 de US$ 304 milhões e importações de US$ 227 milhões.

1
1 D A Bovespa lançou ontem o Novo Mercado de ações
1 brasileiro. O evento contou com a presença do ministro da

1 Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central,
1 Armínio Fraga.
1
1 Cl O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, abriu o

13° Congresso de Agrobusiness, no Rio de Janeiro. O tema

1 do evento é o futuro do agrobusiness na nova economia:

lo impacto .da Internet. O congresso vai até quarta-feira.
L �

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Escrituração Contábil
Leis das Sociedades por Ações
A Lei n." 6.404, de 15 de dezembro de 1976, normatizando as

demonstrações contábeis das Sociedades Anônimas, aplicável
extensivamente às demais sociedades, estabelece, em síntese:

a) ao final de cada exercício, a Diretoria fará elaborar, com base na

escrituração mercantil da companhia, os seguintes demonstratives:

... Balanço Patrimonial;

... Demonstração de Resultado do Exercício;

... Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados;

... Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
... Dernonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

b) as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação
dos valores correspondentes das dernonstrações do exercício anterior,
para fins de comparação, com a estrita observância aos preceitos da

legislação comercial e aos Princípios Fundamental de Contabilidade.

Continua na próxima semana.
--

Indústria alimentícia prevê
crescimento de 4% em 2001

Mercadodos

light e diet é
destaquede
vendas

São Paulo - A indústria

alimentícia, cuja receita anual é

superior a R$ 100 bilhões,
trabalha com perspectivas oti
mistas para o primeiro trimestre
do próximo ano. Represen
tantes do setor estimam que
entre os meses de janeiro e

março de 200 I os negócios
deverão ter um crescimento
real de pelo menos 4%. Trata
se de um excelente resultado
tendo em vista que o incremento
se dá numa base alta. O pri
meiro trimestre deste ano teve

um desempenho muito satisfa

tório, segundo as empresas. As
vendas aumentaram 4,5%
contra os mesmos meses de

1999.
Os destaques em vendas

Microsigapode
.

entrarno

NovoMercado
São Paulo - A Microsiga,

empresa de softwares, pode ser

a primeira a ser listada no Novo

Mercado da Bovespa. O vice

presidente-financeiro da compa
nhia, Sérgio Ramos, afirmou que
a entrada da empresa já está prati
camente acertada com a Boves

pa. "Há 95% de chance de en

trarmos no Novo Mercado".

Segundo Ramos, a empresa
deve ter valor demercado de US$
100milhões. O faturamento neste

ano deve ficarem R$ 100 milhões.

Ele contou que vai realizar mais

alguns encontros com represen
tantes da Bovespa para consol i

dar a idéia do lançamento de

ações. A Microsiga atua no ramo

de softwares para gestão de

empresas por rede de franquias
no Brasil e na América Latina.

Ramos afirmou que considerou

positivas as exigências de trans

parência. "Já temos balanço em

USGaàp, 5% do nosso capital está
nas mãos dos funcionários e adota

mos a divisão de decisões". (AE)

deste verão devem ficar com os

produtos light e diet. Há dez

anos esse mercado movimen
t ava US$ 160 milhões. A
estimativa inicial para 2000 era

bater na casa dos US$ 2 bilhões,
alta de 30% sobre o ano an

terior. Essas contas, no entan

to, já foram refeitas para cima.
"A tendência de crescimento é

explosiva", reconhece José

Augusto da Silva, presidente da
Abiad (Associação Brasileira
da Indústria de Alimentos

Dietéticos').
Outro termômetro de aque

cimento é o setor de embala

gens. A indústria de alimen

tação, líder no consumo de

embalagens de papelão ondu

lado, estáentre as que mais am

pliaram o volume de enco

mendas em 2000. "A partici
pação passou de 30% para
3 I ,9%, revelando a retomada
nas vendas de alimentos neste

ano", afirma Paulo Sérgio
Peres, presidente da ABPO

(Associação Brasileira de

Papelão Ondulado. Para 2001
ele projeta para o segmento
crescimento de 5%.

Atenta a esse mercado a

Perdigão, uma das pioneiras na

linha de baixas calorias, apesar
de não usar a denominação
"light", colocou a mão no bolso
e desembolsou 30% a mais em

marketing - no período -

para divulgar seus produtos e .

conquistar ainda mais consumi
dores. "Serão em torno de R$
3,7 milhões em dois comerciais

que irão se alternar no próximo
trimestre", garante Antonio

Zambelli, diretor de marketing
da Perdigão.

A Sadia decidiu também

aumentar os investimentos em

novos produtos. Os derivados ele

peru da linha Califórnia cede

ram espaço à Sadia Light e a

campanha publicitária custou à

empresa R$ 4 milhões. A

disputa seguinte entre as duas

empresas concorrentes promete
ser os pratos prontos congela
dos. (AE)

Sonaca abre filial no Brasil

para atender a Embraer
São José dos Campos -

A direção da empresa belga
Sonaca inaugurou hoje (II) sua

filial noBrasil e a primeira no exte
rior. A Sobraer será voltada

exclusivamente ao atendimento
da Embraer (Empresa Brasileira
de Aeronáutica) e produzirá pe

ças da fuselagem traseira e

pi Iones do motor dos jatos nacio
nais. O investimento foi de US$
2 milhões e gerará 70 empregos
diretos a partir de 2002. "Ter a

Sobraer ao nosso lado é um fator

importante na nossa intenção de

trazer investimentos para o País",
destacou o presidente daEmbraer,
Maurício Botelho.

A fábrica em São José dos

Campos será responsável pela
montagem de palies dos jatos
ERJ 135, 145, 170 e 190. Segundo
vice-presidente da Sobraer, Mar
cel Devresse, a decisão para insta
laruma linhade produção no Bra
sil ocorreu há alguns meses e isto
facilitará novos acordos de parce
ria com a Embraer. "Essa fábrica

pode ser expandida para compor
tar novas linhas de produção",

comentou o dirigente belga.
A Sonaca é parceria da ex

estatal brasileira deste 1993 e a

expansão das vendas dos jatos
brasileiros estimulou os investi

mentos no Brasil. O contrato de

parceria de risco prevê investi

mentos da empresa da Bélgica de
US$ 12milhões. Acompanhiatem
atualmente um faturamento anual
de US$ 200 milhões e a Embraeré

responsável por 60% deste mon

tante. Ainda são clientes da Sonaca
a Airbus e a Boeing.

A Embraer tem adotado uma

política de atração de aproxima
ção física de seus parceiros e prin
cipais fomecedores, como a ingle
sa Pilkington Aeroespacial que
estaria vindo para se instalar no
Vale do Paraíba.

O índice de nacional ização do
produto da Embraer subiu de
45% para a faixaentre 47 e 50%.

Segundo Botelho, esse processo
está crescendo dentro da pro

porção esperada. Ele ainda disse

que a Embraer poderá constituir
joint ventures com suas parceiras
no futuro. (AE)
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O pianista Miguel Proença, atualmente
residindo na Alemanha, estará em Jaraguá
do Sul no dia 16 de dezembro, às 20h30, no
Centro Cultural da Scar, em apresentação
única.Miguel Proença é professor da Escola
Superior de Música da Karlsruhe, Alema
nha, e realiza esta viagem ao Brasil para o

lançamento de dois CDs de sua extensa

discografia.

o presidente do Corpo de Bombeiros,
.

Sérgio Schwartz, emitiu convites para a

solenidade de entrega de duas ambulâncias
novas adquiridas através de campanha do
Lions Clube. Será neste dia 14 de dezembro,
às 18h30, na sede da corporação.

Será nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro,
às 19 horas, a inauguração da Fameg (Fa
culdades Metropolitanas de Guaramirim).
Após a solenidade haverá a apresentação das

instalações localizadas na BR-280.

A SER Guarani, do Rio da Luz, realiza neste
final de semana, dias 16 e 17, a 1 a Sommerfest
(Festa de Verão). Na programação haverá

competições de tiro, desfile e apresentações
folclóricas. Durante a festa haverá a

divulgação do resultado do Concu�so dos
Casais Mirins, o baile, dia 16, às 22h30, com
Banda XV Show; e dia 17, soirée, às 17 horas,.,
com o Musical Estrela de Ouro. Haverá

exposição da Caraguá Veículos, Jaraguá
Motos e Jamail Máquinas e Ferramentas.

O Grupo Breithaupt comemorou no sábado
74 anos de atividades anunciando uma

novidade para o próximo ano: o lançamento
da loja de varejo virtual, a primeira de

Jaraguá do Sul. Será a Hiperb, que irá
comercializar produtos via Internet.

Foi das mais concorridas a solenidade de
formatura do Proed (Programa Educacional
de Resistência às Drogas) realizada pela
Polícia Militar, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. O comandante da 3a Cia.,
capitão Amarildo de Assis Alves, informa
que 850 crianças participaram desta nova

etapa, deste programa.
--

A Rede Feminina de Combate ao Câncer,
presidida pela atuante Carla Mayer, encerra
as atividades no dia 20 de dezembro,
retornando no dia 22 de janeiro de 2001.

Um amigo sincero e verdadeiro, assim é Gilda

Alves, brilhante sindicalista e vereador em
nossa cidade, engata hoje sessão "Parabéns a

você", cercado de muitos amigos

Conheça hoje
as quatro

gerações da
família Bartel.

o patriarca,
Bertoldo

Bartel. nasceu
em 1922, o

filho, Ildemar,
em 1948, o

neto, Luís, em
1975, e o

sorridente

bisneto,
Alexander, em
22 de outubro

de 1996.
Parabéns!

Davelli. a loja
que ve�te o

homem de
born 80sta.

Ca/çaclão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaa/moço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

A empresária Laurita

Weege, da Malwee Malhas,
e o empresário Vicente

Donini, da Marisol,
trocaram calorosos

cumprimentos durante a

Sessão Solene da Câmara

Municipal, realizada dia 28
de novembro, no Clube
Atlético Baependi

Humberto Wolf e a esposa, Ana, na solenidade em que ele

transmitiu a presidência da Associação das Imobiliárias,
dia 1 de dezembro, no Restauranie Itajara

A encantadora
Letícia Enke Costa dos

Santos aniversaria hoje.
Os pais desejam toda a

felicidade do mundo.
Parabéns!

TELEENTREGA

o Boticári

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

KIBARATO :,�'l,i
•

'I t@
10/12

Ana Cristina Rozza

Vestindo Toda Q Fumilia Aelolar Konell
Maria Gabriela Rozza

Renilela Resner Sílvia Piazera
,

* Confecções em geral Rogério Lunell i Ketlim CheilaD, N. Damas
* Cama - Mesa - Banho Ingart Michel Irene Schulze

Com o melhor preço da cidade
11/12

13/12
Leoni Fátima ela Silva

Visite nossa nova loja:
12/12

Marli Kruger
Av. Mal. Floriano, 35 Vera LuciaMoreira

Oswalelo Brielaroli
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História. Fatos eTradição
Hist6ria em fotos

371.'655

sticos
Uma

il1fil1iôaôe
õe móveis
sob meôiôa �. Prazer em

atender bem.

176-0158

Por Egon Iagnow

CORREIO DO POVO-
terça-feira,

12 de dezembro de 2000

Indústrias Ide
Máquinas Kreis LIda.

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

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

R$ 13,90
R$ 13,90

Cigante
Carzone -

Rua Jose Theodoro Ribeiro, 165 • ex. Postal 84 •

Fon. (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
.·mall • indumak@netuno.com.br

De 1922 até hoje, são decorri
dos 78 anos. Esta é a idade da

Igreja Santo Estêvão, no
Jaraguá Alto. Construída por
imigrantes e filhos de imigran
tes húngaros, resiste ao tempo,
mantendo sua originalidade,
apesar das mudanças que acon

tecem ao seu redor. E que não

são poucas. No lugar da estrada
estreita - poeirenta ou lama

centa, dependendo da época -

por onde passava o cavalo com

sua carga ou a carroça desfilava
com certa presteza, hoje não

encontramos mais pó, nem
lama, e muito pouco cavalos e

carroças, mas velozes automó
veis e caminhões transportando
nervosamente pessoas e merca

dorias por estrada asfaltada.
Mas a igreja, dedicada ao santo

padroeiro de sua antiga pátria,
construída pelos pioneiros hún

garos, continua lá e há de conti
nuar lá ainda por muito tempo,
como testemunha muda de um

árduo tempo de luta e supera
ção.

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

-.

';--"--iiii(ß;t<iiti>4
..��w

370-7919
37 - 49
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"A História de nossa gente não pode ficar só
na saudade ". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

Confira a História'

Há 62 anos

_ Em 1938, a imprensa noticiava que o velho e tradicional Colégio
São Luís seria transferido para os Irmãos Maristas, que se devia ao

padre Alberto Jacobs e que, ultimàda a transferência, as irmãs da
Divina Providência se transfeririam para outro prédio, adotando este
nome. Vale lembrar que os Irmãos Maristas estabeleciam-se em 1940.
_' Outra nota estampada no CORREIO DO POVO dizia que o Colé

gio São Luís.já pertencendo aos IrmãosMaristas, realizava no dia 2
de outubro um grande festival em benefício do estabelecimento de

ensino, com início às 9 horas, rendendo um resultado líquido de Rs.
2:250$000 (dois contos, duzentos e cinqüentamilréis), ótimo para
aquela época.
_ Marcatto Irmãos fabricava chapéus de palha e era premiada
commedalha de ouro na Exposição Municipal de Joinville de 1926.

Há 32 anos

Ern 1968, a Acaresc (Serviço de Extensão Rural) por seus clu
bes das escolas rurais e Clubes 4-S, dos municípios de Jaraguá do
Sul, Pomerode, Joinville, Luii Alves, Massaranduba, Guaramirim,
Itajaí e Camboriú, prestigiavam e abrilhantavam a data máxima de
nossa pátria-mãe, realizando a T' Convenção Exposição dos Clubes
Juvenis Rurais, que coincidia com a 12a Exposição Agropecuária In
dustrial e inauguração das novas instalações do Posto Agropecuário
"Ministro João Cleophas". A exemplo dos anos anteriores, os jovens
rurais compareciam com estandes, painéis e demonstrações práticas
de técnicas corretas de cultivo da terra, criação e economia domés
tica, mostrando corno caminha o homem do campo.

Há 22 anos

Em 1978, o bispo diocesano de Lages, dom Honorato Piazera,
de tradicional família jaraguaense, dizia em entrevista que esperava
na eleição de KarolWojtyla a continuidade da linha da Igreja. De
pois da eleição do Concílio Vaticano, em que "tivemos os papas João

XXIII, Paulo VI e João Paulo Primeiro, foram mantidos por eles a

linha da Igreja, e esse papa não vai voltar atrás, e será uma continui
dade, tanto é verdade que escolheu o norne de João Paulo II, o que
vale dizer que será urna continuidade. Representando o enviado de

Deus, os cardeais não procuram escolher um papa do gosto deles,
escolheram sim um papa domomento atual da Igreja, mudando a

tradição dos últimos 455 anos, com um papa não italiano. "Com os

desígnios de Deus, a eleição do papa KarolWojtyla", representa, na
sua opinião, "uma recompensa à Polônia que tanto sofreu sobre o

regime comunista, e agora os seus católicos, religiosos e leigos têm
um papa católico".

Há 12 anos
_ Em 1988, era feita urna constatação de que nos últimos 12 meses
a energia requerida pelo sistema Celesc apresentava um crescimento
de 6,64% em.relação a igual período anterior, Entre as classes de
consumoobservava-se que o consumo industrial era responsável por
54,67% do consumo total, cresceu 5,68%. O consumo residencial,
responsável por 19,72% do consumo total, cresceuS, 19%. O con

sumo comercial, responsável por 9,26% do total, cresceu 4,6%. O
consumo rural, que soma 9,14%, noconjunto, cresceu 5,53%. Entre
os 20municípios quemais consumiam energia no Estado, Jaraguá do
Sul, no período de novembro-S? a outubro-88, apresentou a 3a me-

I

lhor média de crescimento: 12,48%. Entre o maior consumidor

energético Jaraguá se situava em 90 lugar e, também, o 110 em núme-
ro de consumidores: 16.652.

.

L.'"
,

,

Entregue suas d�ações (roupas, brinquedos, alimentos, calçados, etc.) na sede do Jornal C(�\'i 10 DO POVO

(Rua Walter1Marquardt,1.l80 Bairro Rio Molha) ou na Brasil Aero Cargo até o dia 20 d�dezembro,
Telefone para informações: 370-7919, /

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

Tio Eugênio

Colégio S. Luís:

colação de grau
O colégio ainda pertencia às irmãs da Divina Providência, em
bora démarches já estivessem em andamento para passar tais
atividades à Província do IrmãosMaristas.
Em 15 de dezembro de 1938, realizava-se no Salão Nobre do

colégio, às 19h30, a formatura dos alunes normalistas primári
os, presentes o juiz de Direito da Comarca de Jaraguá, dr. Amo
Pedro Hoeschl; o ten. L.ç. Herbster, prefeito; promotorpúbli
co, o delegado de Polícia e o sr. Honorato Tomelin, diretor do

CORREIODO POVO. Era paraninfo o p. Alberto Jacobs, e homenageados o dr.Mário Tavares

da CunhaMello, tabelião de Notas, e o empresário Amoldo Leonardo Schrnitt.
Aberta a sessão pela irmã Estefânia, diretora do estabelecimento, convidou ao oficial do
Registro Civil, sr. ArthurMüller, que pronunciou breves palavras de saudação.
Os formandos eram os seguintes: Amando Emmendoerfer, Ângelo Piazera, Artur Reichert,
Felix Anders, Hilária Voigt, Dalila Schrnitt, EduvirgesMacedo.Ema Harger, Ema Stahl,
Irene Pedri, Lídia Schrnitte Maria Dequech.

Contabilistas e datilógrafos
Formavam-se os concluentes da Assoe. Educ. São Paulo, pela represo local, prof" Eulália
Bemvenutti, no Salão Buhr, os seguintes: contabilidade - AntonioHafermann, Féres BócoS

Dequech, Harri Hiendlmaier, IracemaMüller,Margarida Paterno e Nacle Bócos Dequech,
Datilógrafos: IracemaMueller, IolandaGomes Silva, LourdesM. da Silva,MoacirBemvenutti,
Pedro A. de Souza, Roland Rothenberger, Valdemar da Costa e Valdir Dutra.
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Santa Catarina seus municípios e suas populações (2)
Angelo Ribeiro

Destarte ficamos sabendo que
esta unidade da Federação deve

ria ter, em tais anos, os seguintes
números de habitantes, respecti
vamente: 1997 - 4.958.339 ha.;
1998 - 5.028.339 ha.; e em 1999
_ 5.098.448 ha. Conseqüente
mente, consideramos tais núme

ros, o crescimento populacional
do Estado, ano a ano, foi de: 971

98 - 70.000 ha., e de 98/99 -

70, I 09 habitantes.

Comparando-se tais diferenças
(97/98 e 98199), vamos verificar

que a diferença de crescimento en
Ire estes dois períodos foi de ape
nas 109 habitantes. Parece-me

que essa diferença devesse ser

bem maior uma vez que o Esta

do, como tal, pelas suas caracte

rísticas sociais e econômicas de

vesse poder ter um crescimento
bem superior, comparativamente,
de um ano paraoutro. Tal dife

rença deveria ser, a meu ver de,
pelo menos, uns, dez mil habitan
ies. ..

Conforme aquela mesma p�
blicação de 1999, este mesmo ano

deverá ser, praticamente, de re

ferência em todo este nosso tra

balho, Nove foram os municípi
os que contaram com mais de
cem mil habitantes em um total
de293 unidades municipais: 1°-

Joinville (a Manchester cata

rinense): 428.011 ha.; 2° - Flo

rianópolis (Terra de Sol e Mar):
281.928 ha.; 3° - Blumenau:
244.379 ha.; 4° Criciúma:
167.661 ha.; 5° - São José:

155.l0S ha.; 6° Itajaí: 145.197

ha.; 7° - Chapecó: 144.158 ha.;
8° - Lages: 139.570 ha., e 9° -

Jaraguá do Sul: 102.580 ha. De
todos os municípios do Estado o

que mais cresceu em relação
aqueles três anos foi Joinville. De
98 para 99 o aumento de sua po
pulação foi de 9.442 habitantes.
Todos os demais municípios da

relação acima, excetuado o de

Lages tiveram um aumento rela
tivamente razoável em suas po
pulações. O município lageano, no
entanto, entre 98 e 99, sofreu um

decréscimo de 434 habitantes.

Florianópolis, embora sendo Ca

pital do Estado, teve um aumento

abaixo dos municípios de Cha

pecó e Blumenau. Estes dois mu

nicípios tiveram, respectivamen
te, aumentos de 4.129 ha. e 4.077

ha. Nossa Capital cresceu, de 98

para 99, apenas em 3.352 ha; Em

seguida vieram: Itajaí, com 3.221

ha., Jaraguá do Sul, com 2.986

ha., Criciúma, com 2.685 ha. e

São José, com 2.371 ha.

Grande foi o número de mu

nicípios de médio e pequeno por
te em relação às suas populações
que, a� invés de crescerem, di-

minuíram de tamanho ... mas o

que nos chamou, em relação a este

fato. a nossa atenção, foi o verifi
carmos que alguns municípios de

características históricas, como
poderíamos dizer, hajam sofrido
uma queda em suas populações.

Lages, berço da família Ra

mos, cujos filhos se projetaram
na política, principalmente, teve
uma queda em sua população, de
entre os anos de 1997para 1999
em quase mil habitantes. Para ser
mos mais objetivos essa diferen

ça foi de 864 habitantes, Laguna,
Uma das principais cidades do Es
tado como pólo turístico, terra de

Anita, teve, também, sua popula
ção diminuída, neste mesmo pe
ríodo, em 311 habitantes, O mes

mo ocorreu com Concórdia, jun
to ao Rio Uruguai, sede da Indús
tria Sadia (uma das principais or
ganizações brasileiras na produ
ção de alimentos), decresceu em

738 habitantes no espaço de tem-

,po acima citado. Imaruí, terra da

não menos importante família

Bittencourt, situada junto às La
.goas Mirim e Imaruí, ligadas ao

Oceano Atlântico através da La-
,

goa de Santo Antônio (junto à La

guna), está sofrendo desse mes

mo mal (se assim podemos nos

expressar), uma vez que a sua po-
, pulação também decaiu no mes

mo período, em 746 pessoas.
Continua

�rculo
Italiano

"VUOI PARLARE ITALIANO"
o Círculo Italiano está abrindo inscrições para o Curso de Língua Italiana, para todos

os níveis.

Inscrições desde o dia 13 de novembro, na Sede Social do Círculo Italiano, na Rua

José Marangoni s/n>, 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

,

FERIAS
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.

DevanirDanna
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

Durante o Domingo havia uma barraca recebendo doações, que
,

totalizaram 42 Kg. Assim, como resultado final,' obteve-se a quantia de
1517 Kg de alimentos,

Por fim o Rotary agradece a todos aqueles que de uma forma ou outra

colahoraram com esta campanha que visou principalmente obter subsídi
os para que a Ação Social possa confirmar o seu trabalho de assistência

.às famílias extremamente necessitadas de nossa comunidade, neste Natal
do ano 2000, Sabemos que a quantidade auferida ainda é pouca diante da
realidade do nosso município, mas acreditamos que com a FORÇA e

ENTUSIASMO dos diversos líderes comunitários, no século XXI, que
aponta próximo, conseguiremos modificar e movimentar nossa comuni
dade guaramirense, com mais participação nas atividades que geram be
nefícios às pessoas carentes,

PARABÉNS A TODAS AS ASSOCIAÇÕES QUE "VESTIRAM A

CAMISA"EPELOÊXITOALCANÇADO,
AGRADECIMENTOESPECIAL ...
Pelos hrindes: SOLE1EX,BREITBA0PT,MARTINI, LOJA 28, LOJA

DONATITE, LABORSAD, DMCH, CALçADOSMALUTA, MANNES
COMÉRCIO,CASA AVENIDA.

Pela puhlicidade: RÁDIO JARAGUÁ, STUDIO FM,DOUBRAWA&
CIA, IMAM E RÁDIOBRASJLNOVO.

Pelo show de pára-quedismo: AZEVEDO AUTOMÓVEIS, DESPA
CHANTE FREITAG, ZONTINHAAUIDMÓVEIS, CARTÓRIOBAR1EL.

REUNIÃO 07/DEZEMBRO/2000 - Reunião ordinária onde foram
tratados últimos detalhes do I MUTIRÃO DA SOLIDARIEDADE E
CONFRATERNIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DEMORADORES DE

GUARAMIRIM, que foi organizado pelo CLIC (Conselho de Líderes

Comunitários) e apoiado pelo Rotary.

ACONTECEUNODIAIOIDOMINGO...

IMUTIRÃODA SOLIDARIEDADE E CONFRATERNIZAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES DEMORADORES t5E'GUARAMIRThÍI, evento
que propunha-se a movimentar as diversas Associações de Morado

res de Guaramirim com objetivo de angariar alimentos para.doação à

Ação Social e a confraternização dos diversos moradores e bairros de

Guaramirim, através de jogos, brincadeiras e shows que envolveram

todos os participantes,
A título de incentivo, o Rotary Club de Guaramirim premiou com

troféus as (3) três primeiras colocadas com maior arrecadação de ali

mentos, e assim, tivemos o seguinte resultado:

Das (21) vinte e uma Associações existentes em nosso município
(12) doze participaram da campanha arrecadando:

VJLANOVA 2Kg
CORTICEIRA 3 Kg
PONTA COMPRIDA 15 Kg
RECANTOFELIZ 32 Kg
BEIRARIO 32Kg
AVAl 40Kg

,
VJLAPROGRESSO 50Kg
NOVAESPERANÇA 82Kcr

, '"

IMIGRANIES 100Kg
POÇOGRANDE (AMPOG) l55Kg 3aCO-

LOCADA
Pe. MATIAS (AMOPAMA) 161 Kg 2"CO-

LOCADA

CENTRO(ASSOCENTER) 803Kg 1aCO-

LOCADA

"r!Tabelionato.' de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-040ß

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As leituras de Manoel de Souza

Na manhã de 15 de novembro, Floriano foi à casa de

Deodoro, a convite deste, para se entenderem definiti

vamente sobre o movimento preparado. Floriano admi

tia a hipótese de uma conciliação. Deodoro insistiu pela
manifestação armada. Floriano cedeu.

- Enfim - declarou, - se a cousa é contra os "ca

sacas", lá tenho a minha espingarda velha!

Tobias Monteiro - "Pesquisas e Depoimentos", página 246.

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

Rua Fritz Lorenz, 3261 - Distrito Industrial
Fone/Fax: (47) 382-0141 - 382-9070

Timbó-SC

5vtper p vo-m.oção
p�O-COW1I= fp�V\;480C

A cada R$ 10,00 em compra você ganha um cupom
o qual concorrerá a super promoção ponto com com

sorteio dia23/12/00 às 17 horas na Infoclick.
Promoção ponto com ccncorreré a uma impressora Epson 480C

U\lFQ}J
Na Cl,f�' você encontra tudo em informática

suprimentos, microcomputadores, periféricos, softwàres,
e assistência técnica especializada

CDessis) ,

INFORMÁTICA LTDA
.

Fon�: .(0*�47) 37.2-0136 I
E-mail: mfochck@dessls.com.br I

�LJêI ��i�?'�c:> �êlLJ' ���:: !ié:1'ê1�:: <::�I1��():: �êI�êlQlJ� �()�lJ'L�<:: I

GERAL Terça-feira, 12 de dezembro de 2000
-

terreno reverterá ao domínio
direto do Estado, com todas as

benfeitorias, desde que a escola

deixe de funcionar com ensino
normal e com freqüência maior

de 10 alunos". ("O DIA", ed. 525,
pág.l,de5-10-1902.

Estrada à margem
esquerda do Rio Jaraguá
Deve-se, ainda ao governador

Felipe Schmidt, o atendimento do
pedido do superintendente muni

cipal de Joinville, consoante se vê

do despacho que se segue:
"Responde ao seu ofício de

13 de agosto findo (1902) decla
ra-lhe que oportunamente serão

dadas providências relati varnen
te à ESTRADA na margem ES

QUERDA DO RIO JARAGUÁ,
reclamado pelos colonos daque
la linha". A que dava para
Garibaldi. O secretário-geral dos
Negócios do Estado. dirigia-se,
em 24-9-1902, ao diretor do Te

souro:

"Recomendo providências,
no sentido de ficar a Mesa de

Rendas de Joinville habilitada a

pagar a Augusto Sohn, a quantia
de 336$500, por indenização
com a construção da ponte na

estrada. dos rios Serro e Luz".
Ocorriam grandes mudanças

no governo do Estado de Santa
Catarina. Francisco de Paula

Rodrigues Alves, era eleito pre�
sidente da República. para o pe
ríodo de 1902-1906 e este con

vida o ex-senador e atual gover
nador Lauro Severiano Müller,

para ocupar o Ministério da In

dústria. Viação e Obras Públicas,

pelo que renunciava ao cargo de

governador, assumindo o seu

vice, coronel Vidal José de Oli
veira Ramos Júnior.

Garibaldi-JGS -
Distrito de Veszprém (047)

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXXII

O já mencionado secretário

geral dos Negócios 90 Estado dc

SC, porta-voz do governador F.
Schrnidt, dizia: "Constando ao

governo, por uma comunicação
particular do cônsul da Alema

nha, na cidade, que o löte n° 58

de Massaranduba. aonde está
edificada uma escola custeada

pela Comunidade Evangélica da

quela localidade, se dizia propri
etário Antonio Severino da Sil

va, que houve por compra Ieiia
a Estevão João Baptista, foi ve
rificado que não só não foi paga
a importância do lote como tam

bém não ter Antonio Severino da

Silva. direito algum sobre o loie
em questão, e sendo a Comuni
dade Evangélica uma intrusa em
terras do Estado, deve intimá-Ia

para cumprir o disposto no Art.

36, do Regulamento n° 129,29-
10-1900, arbitrando-lhes o pre

ço de 1,5 real por metro quadra
do."

No dia 23-9-1902, o gov.

Felipe Schrnidt, despachava re

querimento de Geor9 Wolf: "Re
servem-se 7 hectares do lote para
o Cemitério Público. 41]1ectares

para a escola e capela da Comu

nidade Católica e 4 hectares para
a escola e capela da Comunida
de Evangélica. O restaute do lote

103.000m2 leve-se à hasta pú
blica, servi ndo de base o preço
de 1,5 real por m2. Qualquer das
cornun idades, depoi s de separa
da a sua custa a parte que lhe é

reservada, pode tornar conta

dela e requerer o. respecti vo tí
tulo, ficando, porém. entendido,
e no título será declarado, que o

O vice, investido como go
vernador e com a caneta na mão,
mostrava serviço, conferindo
compromissos. Por ato de 17-
1-1903, declarava caduca a con

cessão feita ao sr. A.W. Sellin,
para a construção da Estrada de
Ferro de Blumenau ao Rio Ne

gro, visto o concessionário não
ter iniciado os trabalhos no pra
zo estipulado no contrato. De

pois de vários considerandos,
mesmo com as vantagens da

prorrogação, acarreta uni ônus

pesadíssimo (o Estado devia as

sumir os juros) para erário, RE
SOLVE:

Art. 1°- Fica considerada ca

duca a concessão constante da
Lei n° 354, de 7-10-1898, revo
gando-se as disposições em con

trário.
Palácio do Governo de

Florianópolis,17-1-1903
(ass.) Vidal José D'Oliveira

Ramos Júnior
Caetano Vieirá da COSta".
O vice-governador, no exer

cício do cargo de governador,
enviava ao ministro da Indústria,

I

Viação e Obras Públicas (onde
estava Lauro SeverianoMüller),
o seguinte expediente: "Tenho a

honra de passar às mãos de V.

Excia. o incluso ofício em que o

,superintendente do Conselho

Municipal de São Bento, neste

Estado, interpretando os arden
tes desejos de seus munícipes e

zelando os interesses da zona

que administra, solicitando vali
oso concurso de V. Excia., para
que aquela vila seja ponto força
do da passagem da ferrovia, em

projeto, da "São Paulo-Rio
Grande". É hoje a estação de Ser
ra Alta. (Fritz von Jaraguá)

Estafoto é do álbum da sra. Maria Scheuer, que mostra um grupo de descendentes de húngaross
outros em visita à área administrativa de Brasília (DF)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul foi a 16a cidade

quemais apresentou projetos
Jaraguá do Sul - Embora

não tenha classificado nenhum

trabalho entre os 20 finalistas,
Jaraguá do Sul se destacou como

a 16" cidade brasileira em número

de projetos encaminhados ao

PrêmioGestão Pública e Cidadania,
promovido pela Fundação Ford e

organizado pela FundaçãoGetúlio
Vargas, com o apoio do BNDES.
Em Santa Catarina, somente

Joinville- que participou com 13

propostas - superou os dez pro
jetos encaminhados pela Prefeitura
jaraguaense.

,

Do total de trabalhos inscritos

por Jaraguá do Sul, metade é da
Divisão de Turismo, da Secretaria
deDe-senvolvimentoEconômico,
realiza-dos em parceria com as

secretarias de Saúde, Educação,
Secei, além da Polícia Militar e

empresas da iniciativa privada:
Escola-Tur; Alimentação Saudável,
Cliente Satisfeito; PM-Tur; Sis
iema dé Informação Voluntária da
Hotelaria (Sivho); e Empresa-Tur.
Os outros cinco são da Secretaria

deCultura, Esporte eLazer- Ca
ravana da Alegria; Concurso de

Declamação; Festival Infantil da

Canção; Jaraguá em Dança, e

Sonhador.

Implantado no Brasil em 1996,
a partir do Programa de Premiação
de Inovações de Governos Esta
duais e Locais, também promovi
do pela Fundação Ford, nos Esta
dos Unidos, o Programa Gestão
Pública e Cidadania tem como seu

foco projetos, programas ou ati
vidades de administração pública,
com pelo menos um ano de ope
ração efetiva, desenvolvidos por
instituições públicas governa
mentais dos níveis estadual e mu

nicipal, e pororganizações próprias
dos povos indígenas. Podendo ter
abrangência intermunicipal, inte
restadual ou regional, os trabalhos
devem apresentar inovações em

estratégias administrativas ou

técnicas, demonstrando aumento

de capacidade de atender necessi
dades sociais ou comunitárias.

Este ano, o Prêmio Gestão
Pública e Cidadania recebe a ins

crição de 946 projetos de todo o

Brasil. Dos 20 finalistas, os cinco
melhores classificados ganharão
R$ 10mil e os outros 15 receberão
R$ 3 mil cada um.

Acadêmicos visitam a Volkswage
Jaraguá do Sul- Uma se

gunda turma de acadêmicos do
curso de Administração da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) esteve visitando a fábrica
da Volkswagen, na cidade de São
Bernardo do .Carnpo, em São
Paulo. Os estudantes conhece
ram o parque industrial autornobi
lístico através da Caraguá Veí-

culos, revenda autorizada Volks

wagen para Jaraguá do Sul e

região.
Os acadêmicos foram acom

panhados da funcionária da Ca

raguá, Claudete Zimmermann, e
foram recebidos por Reinhold

Ortlieb, da área de Propaganda e

Promoção da indústria na unidade

paulista.

Edson Junkcs/Cl'

Moretti: Fundação Logosófica tem compromisso com a difusão do conhecimento

Logosofia prepara atividades

para o centenário do fundador
Ciência busca

asuperação
humana através
do conhecimento

Jaraguá do Sul - Decreta- ,

da entidade de utilidade pública
pelo Município, em abril, a

Fundação Logosófica jaraguaen
se estreita os laços com a comu

nidade e difunde os princípios da

ciência chamada logosofia, que
incentiva o conhecimento hu

mano de si mesmo. Conta com

35 membros, estudantes dessa

filosofia, e abre cursos pe
riódicos de divulgação dos

conceitos, para adesão de novos

interessados nesse saber. Em

2001, a logosofia comemora o

centenário do nascimento do

fundador, Carlos Bernardo

González Pecotche, argentino que
firmou as bases de estudo e que

espalhou seguidores por toda a

América Lati na e até na Eu ropa

e nos Estados Unidos.
A direção da Fundação Lo

gosófica de Jaraguá do Sul con
vocou a imprensa a entrevista
coleti va, ontem, para apresentar
a edição especial do livro "Bases

para sua conduta", de Gonzáles

Pecotche, reeditada em come

moração ao aniversário do cen

tenário do fundador. O argentino
fundou a primeira esc'ola de

estudos filosóficos em Córdoba,
em 1930. Vários eventos rea

lizados em 2001 vão marcar a

passagem 'do centenário, como
o Congresso Nacional de Logo
sofia, que acontecerá em abril,
em cinco capitais brasi leiras.

O diretor da Fundação Lo

gosófica de Jaraguá do Sul,
Moacir Moretti, diz que, em

linhas gerais, a logosofia pode ser

definida como a ciência da vida,
que traz nova mensagem para a

humanidade: "Uma nova forma
de sentir e viver a vida". O slogan
"Em busca da superação hu

mana" define o objetivo desses

estudos, que tratam de temas
complexos ao imaginário hu-

mano, como Deus e a vida

eterna, a morte e a relação do ser

humano com a natureza. Quando
foi introduzida em Jaraguá do Sul,
em 1989, a logosofia dispunha
de cinco seguidores. "O nosso

trabalho evolui de acordo com a

possibi lidade de estudos dos

membros", diz um dos fun

dadores, Edelberto Paulo Mai.

Instituição de direito sem fins

lucrativos, a Fundação Logo
sófica realiza atividades, cursos
e reuniões de estudo, diariamente.
Pela realização de palestras e

atividades de promoção do

conhecimento, como a Feira do

Livro - que em 200 I vai para a

6" edição -, a instituição con

quistou o reconhecimento como

entidade de utilidade pública,
"Tentamos fazer com que o

conhecimento chegue até as

pessoas, através dos eventos

culturais, para criar o hábito de

leitura e da busca pelo saber",
explica Moretti. De acordo com

ele, a logosofia quer introduzir
novo tempo, a era da evolução
consciente. (LiSANDREA COSTA)

,

ljac@netuno.com.br'

. �i••.
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
,

última geração.

Dr MarIo Sousa Jr

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
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 Hos ital São José
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Técnicos inspecionam bares
e restaurantes nas rodovias
Junto côm oS'técpicos da

VigilânciadeEpidemiologia, veio
a Jaraguã do Sul-equipe da Vi

gilância Sanitária pára ins-.:
pecionár restaurantes, bares e

lanchonetes. Elessppmprem ta

refa do Projeto Rota Segura,
fiscalizando 'a§ coçdições físi
cas e de higiene dos estabele
cimentos às margens das ro

dovias que o projeto abrange.
O trabalho iniciou no ano pas
sado, na BR-IOl"e este ano foi

expandido às rodovias SC-280,
412 e 416.

O Estado faz parceria com

os municípios, ...que dispo
nibilizam carros e técnicos, para
a realização da inspeção. Em
Jaraguá do Sul, duas viaturas e

cinco técnicos juntaram-se aos

quatro que vieram de Flo

rianópolis, para realizar o tra

balho. "Este projeto tem o ob-
jetivo de dar segurança ao tu

rista, no Estado", explica o di
retor estadual da Vigilância
Sanitária, Antônio Anselmo
Granzotto de Campos:

Logo no primeiro estabele
cimento inspecionado em

Jaraguá do Sul, na região do

Portal, os técnicos encontraram

inúmeras irregularidades, nas
, condições físicas e na mani

pulação dos alimentos, enquan
to o proprietárió tentavajus
tificar o injustificável, dizendo
quê estava se adaptando. Mas\

as condições físicas não são o

principal problema constatado

pela vigilância. "O manipulàdor
geralmente é o grande vilão. É
difícil criar o hábito higiênico de

lavar as mãos, cortar as unhas
e usar luvas e gorros", lamenta
Campos. Ele lembra que o sim

ples ato de não lavar as mãos

antes de tocar os alimentos

pode transmitir salmonela e

levar centenas de pessoas aos

hospitais.
Pelo menos duas dezenas de

pontos foram visitados. Se a

equipe fosse de fiscalização, os
estabelecimentos irregulares
teriam sido multados. Como

, tratava-se de procedimento de

inspeção, foram lavrados autos

solicitando providências aos

proprietários. "Em casos ex

tremos, podemos interditar os

estabelecimentos", informa
Campos, Hoje, a equipe vai rea
lizar a inspeção nos Municípios
de Corupá e Guaramirim. (LC)

Teste: sistema vai funcionar na versão Windows, que permite mais agilidade na transmissão de dados

Estado capacita funcionários
. da saúde para implantar Sinan
Municípioé
piloto na
implantação do
novo sistema

cretarias locais. Estas, por sua vez,

enviamos números à secretaria es

tadual que os repassa aoMinistério
da Saúde. A listagem doMinistério
da Saúde inclui 44 tipos de doenças
notificáveis, transmissíveis ou não

transmissíveis.
Os técnicos garantem que o

sistema será assimilado pelos fun

cionários sem grandes dificul
dades, A capacitação será minis
trada durante toda a semana, na

Unerj, para funcionários que tra

balham nos programas do Muni

cípio, juntos aos postos de saúde,
e no setor de epidemiologia. A

capacitação é aplicada por técnicos
da Secretaria Estadual de Saúde e

da 17a Regional de Saúde.

(LiSANDREA COSTA)

sobre doenças. Se o sistema for

aprovado, será implantado em

todos os municípios do Estado.

O Brasil está mudando o sis
tema de noti ficação de doenças.
Até agora, os dados eram regis
trados em fichas manuais Ol) pelo
sistema DOS. O Ministério da Saú
de liberou R$ 30 mil para ativar o

Sinan no sistema operacionalWin

dows, em Santa Catarina. "Jaraguá
do Sul foi escolhida porque já tem

serviço informatizado. Vamos im
plantai'. treinar as pessoas e avaliar
as dificuldades", esclarece o coor

denador estadual de Saúde Pública,
Guilherme Farias Cunha,

A notificação das doenças
acontece nos postos de saúde, que
depois repassam os dados às se-

Jaraguá do Sul - Técnicos
da Vigilância de Epidemiologia da

Secretaria Estadual de Saúde ini

ciaram ontem, na Unerj (Centro
Uni versitário de Jaraguá do Sul), a
capacitação de funcionários da

área de saúde para o Sinan (Sistema
Nacional de Agravos de Notifi

cação), OMunicípio foi escolhido
como piloto para implantação de

programa de informática que deve

permitir maior agilidade na no

tificação e transmissão de dados

Governo prorroga prazo do Centro Cultural
Cultural será uma das três melhores

opções para abrigar espetáculos
teatrais e musicais no Estado, com
ci neo salas para eventos, dois
teatros e um restaurante para 500

lugares. "Temos paredes com um

metro de largura e perfeito iso

lamento acústico. Poderemos ter

uma orquestra tocando num teatro

e lima palestra em outro, sern que
um evento atrapalhe o outro",
constata Marcatto.

Empresas que investem no

projeto desde 1989, quando fOi

lançado,já manifestaram interesse
de contribuir novamente. Pessoas
físicas podem destinar até 6% do

imposto de renda devido, com

restituição de 100% pelo governo
federal. Pessoas jurídicas podem
destinar até 12%, com restituiçãO
de 70% do valor. (LC)

pediu vistas para analisar melhor o

projeto porque o valor é muito

grande", relata o presidente da

comissão de construção, Márcio
Marcatto.

Já foram gastos no Centro Cul
tural cerca de R$ 7 mi lhões. Agora
a direção tem mais cinco anos para

captar o restante dos recursos.

"Mas pretendemos arrecadar esse

valor nos próximos dois anos". diz
o presidente da entidade, Edson
Shulz. Ele acredita que seja possível
concluir a obra até o final de 2002.
Os recursos serão consumidos na

conclusão do grande teatro e nos

acabamentos, no isolamento acús

tico, na implantação de sistema de

ar-condicionado (avaliado em R$
I milhão), em equipamentos e mo

bília.

Quando concluído, o Centro

Jaraguá do Sul - O Minis

tério ela Cultura aprovou o peelido
de suplementação ele verba para o

término das obras do Centro Cul
tural. A decisão foi publicada em

diário oficial na semana passada e

possibilita à entidade a captação ele

R$ 5.048.305,00 em doações de

dutíveis do imposto de renda. Nos

próximos 15 elias. a direção e os

amigos do Centro Cultural vão cor
rer contra o tempo para captar
doações. Somente os recibos emi

tidos até 29 de dezembro podem
ser deduzidos no imposto devielo

do próximo ano.

O pedido de complementação
de recursos foi feito pela comissão
ele construção há cerca ele um ano.

mas por tratar-se de soma elevada,
o projeto precisou ele lobby político
para ser aprovado, '.'A comissão

Alimentação: técnicos avaliam condiçõesfísicas e demanipulação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Motorista defende
a nova regulamentação

O'motoristaOsnirBuzzi, qúe
opera em frente ao Restaurante

Paladar, defende a nova regula
mentação. Na opinião dele, a

proposta apresentada pelo vere

ador Horst Reck reflete avon

tade da maioria dos profis
sionais do ramo na cidade. Buzzi
admite que a atual legislação
transmite insegurança, pois o

profissional-da área nunca sabe

o que poderá acontecer em rela
ção ao uso do ponto, a cada elei
ção para mudança de governo.

Buzzi trabalha como taxista
em Massaranduba há dez anos

e já trocou de ponto em pelo
menos .uma oportu�:1Ídade. Ele

não gostaria de mudar de local

novamente, por qualquer even
tualidade. "Não quero prejudicar
ninguém, só poder trabalhar.
"Afinal, estamos numa demo

cracia", argumenta, afirmando
que esta também é a opinião dos

colegas.
O anteprojeto de Reck pro

põe que as permissões já
concedidas pelo Município se

jam mantidas por tempo
indeterminado e que as próxi
mas concessões, também com

duração indeterrninada, sejam
liberadas quandoMassaranduba
alcançar população de 18 mi I

habitantes. (MR)

Naturalistas estudam a morte

de espécie de sapos emCorupá
Corupá -r-r- Os pesquisadores

Elza e GermanoWoehl pretendem
iniciar estudos para apurar as

causas da mortandade de sapos
da espécie Bufo ictericus, veri
ficada nos últimos dez anos em

Corupá. A pesquisadora Elza já
discutiu preliminarmente os

detalhes com a secretária muni

cipal de Educação, Bernardete
Hilbrecht, e deverá conversar

também com o prefeito Luiz Car
los Tamanini sobre o assunto.

Conforme a pesquisadora, a idéia
é desenvolver e aliar a pesquisa
Com atividades educativas sobre
a vida dos anfíbios, com profes
sores e alunos do Município.

Os pesquisadores, que já se

dedicam à atividade há cinco

anos, através do Santuário Rã

Bugio, instalado na Estrada Rio

Prata, em Guaramirim, onde já
recebem regularmente visitas de

alunos de escolas da região,
obtiveram na semana passada a

Confirmação de mais uma etapa
de patrocínio da Fundação O

Boticário de Proteção à Natureza,
com sede em São José dos Pi

nhais (PR). A fundação já patro
cina o trabalho do casal desde

janeiro e tem assegurado os re

cursos de custeio das atividades,
desde viagens até o funciona

mento de. exposição fotográfica
itinerante de anfíbios da Mata

Atlântica.
Em Corupá, os pesquisadores

já fizeram levantamento foto

gráfico e recolheram amostras

que indicam que a mortandade

dos sapos da espécie Bufo
ictericus está sendo causada por

carrapatos. "O que supreende é

constatar que o parasita carrapato
está atacando uma espécie de

sangue frio, quando se pensava

que isso. só acontecia com os

mamíferos", diz a pesquisadora.
O assunto já despertou o interes

se de pesquisadores de Portugal,
que solicitarammais informações.
Elza espera iniciar o projeto com

os alunos de Corupá a partir de
janeiro, com o reinício das aulas.

Câmara discute projeto que

regulamenta serviço de táxi
Proposta é
de autoria
dovereador
Horst Reck

Massaranduba - A Câmara
de Vereadores está debatendo

anteprojeto de lei de autoria do
vereador Horst Reck (PPB) que
propõe alteração na Lei Municipal
426, de 29 de novembro de 1991,
que dispõe sobre o funciona
mento dos serviços de táxi. Basi

camente, a finalidade é a alteração
do decreto que regulamenta a lei,
"abusivo e flagrantemente ilegal
e unilateral", segundo o vereador
faz constar na justificativa da

proposta. "Nem nos malfadados

tempos da ditadura militar se via
tamanha forma arrogante de

i mpor lei s e decretos", acres-
•

centa.

Conforme o vereador, a pro
posta foi encaminhada a pedido
dos profissionais do ramo. Um

dos motivos do descontenta-
.

mente da classe é o Artigo 52 da

regulamentação, que "não dá ao

taxista nenhuma garantia em

relação ao ponto em que está

atuando, mesmo que tenha 20
anos de serviços prestados no

local". Consta no artigo que "a

localização dos pontos e sua

composição quantitativa, feitas
sempre em caráter transitório e a

título precário, não constituem

privilégios nem geram direitos,
podendo ser modificados, rema

nejados e/ou redistribuídos sem

pre que assim exigir o interesse

público".
- O problema nesse aspecto

específico são as manipulações
de revanchismo político a que o

taxista fica sujeito -

, diz Reck,
acrescentando que "do jeito que
está o prefeito pode fazer o que
bem entender". Ele não considera

CORREIODOPOVO

Horst Reck: Artigo 52 é um dos motivos de descontentamento

justo que um profissionàl com
vários anos de serviços prestados
num determinado local possa, de
um momento para outro, ser

transferido.

Reck defende a instalação de

pontos rotatórios na cidade, onde
vários profissionais prestariam
serviços num mesmo local como

já acontece em outras cidades. O
vereador buscou subsídios na

legislação de B lumenau e já se

reuniu com os taxistas para
discutir o assunto. Para ele, a

proposta éperfeitamente viável
de ser implantada em Massaran

duba.
INCONSTITUCIONAL -

Os vereadores Almir Trevisani

(PFL) e Mário Fernando Reinke

(PSDB), o segundo também vi

ce-prefeito eleito, pediram vistas

da matéria. Eles questionam al

guns aspectos e consideram a

proposta inconstitucional. "O que
o vereador Reck está propondo
é a doação de pontos de táxi, o

que não é possível porque se trata

de concessão pública", observa.
Reinke também vê "incoerências
numa proposta que supostamente
pretende consertar". Ele se refere
ao Artigo 5° do Anteprojeto, que
relaciona os taxistas que serão

permissionários, onde são feitas

outorgas de mais de um ponto a

uma mesma família. Mas Reinke
admite que a legislação deve ser

discutida e aperfeiçoada. (MILTON
RAASCH)

Assinaturas do Jornal CORREIO

DO POVO por apenas R$ 8,00
mensais, em Guaramirim, ligue
para o telefone 373-'1238 e

fale com Adriana

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Perseguição a ladrãomobiliza
um helicóptero e 30 policiais

Episódio iniciou
com roubo e

tomada de refém
numa oficina

Guaramirim - Forte apa
rato foi mobilizado ontem por
volta do meio-dia, com a par
ticipação de 30 policiais militares
e civis, de Guaramirim, Jaraguá
do Sul, Corupá e Joinville, e a

utilização de um helicóptero da

PM, em perseguição de Re

ginaldo Moura de Oliveira, 27

anos, natural de Bezerros (CE),
que, por volta das 11 h30, invadiu
a oficina de motos de propriedade
de Henrique Bertoldi, 21 anos, às

margens da BR-280, nas proxi
midades do trevo de Guaramirim.

Oliveira queria levar a moto

de Bertoldi, modelo Honda 750,
que ele disse que pretendia
negociar, mas não conseguindo.
o objetivo, terminou tomando um
cliente da oficina como refém, o
representante comercial Caio
Júnior KorolI, 25 anos, e o

veículo do' mesmo, a cami

nhonete Silverado, placa NLN

0001, para fugir do local, quando
dois policiais militares já estavam

no estabelecimento. O invasor
deixou a oficina mantendo Koroll
sob a mira de uma arma, depois
de deixar Bertoldi e a esposa,
GiseIe, trancados em uma sala da

oficina, junto com os policiais
militares.

Ele conseguiu surpreender os
policiais Amarildo Spíndola e

Arildo Perch, do 5° Pelotão de

Edson Junkes/CP

Ousadia: Oliveira rendeu dois policiais e tomou as armas na fuga

Guaramirim,' quando eles che

gavam à ofici na, pensando tratar
se de vias de fato, segundo i n

terpretaram ao serem avisados

pela sogra de Bertoldi, que estava
nas dependências ao lado, e

percebeu quando Giseie pedia ao

marido que entregasse as chaves
da moto. Bastante alterado,
Oliveira, supostamente sob efeito
de drogas ou álcool, não con-

alterado, supostamente sob o

efeito de drogas e álcool. Koroll
1rélatou que chegou a ter uma

.

.arma nas mãos quando ajudava
o fugitivo num trecho mais ín

greme, mas disse que preferiu
speraFuma melhor oportunida
e para a fuga. A chance veio
m seguida, quando o assaltante
ofreu uma queda, e Koroll con-
eguiu escapar e chegar até onde
stava a polícia. (MILTON RAASCH)

seguiu conduzir a moto, foi quan
do optou por utilizar a caminho
nete.

Segundo as vítimas, bastante

agressivo, o acusado apoderou-se
de mais três armas que estavam

com os policiais.dois revólveres e

uma pistola 765. além do revólver
38 que já portava, e agiu com vio
lência contra as vítimas, amea
çando Koroll e o proprietário do
estabelecimento várias vezes e,

inclusive, dando coronhadas. Os
atos mais violentos foram diri

gidos contra os policiais militares,
que foram mantidos sob mira,
ameaçados e agredidos. (MILTON
RAASCH)

.

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

independente

Duasmortes na colisão de um
Palio na traseira de caminhão
Guaramirim - Acidente

que envolveu a colisão do Fiat

Palio, placa MBI 2092, de

Jaraguá do Sul, na traseira do
caminhão Mercedes-Benz, placa
ACB 4993, de Massaranduba,
ocorrido sábado por volta das

5h30, no quilômetro 49,9 da BR-

280, provocou a morte das duas

ocupantes do automóvel. As
vítimas fatais são Patrícia Simone

Mass, de 23 anos, que conduzia
o veículo, e a acompanhante

Deise Cristina Fauro, 18. O ca

minhão estava sendo dirigidOpor
José Balsanelli, de 50 anos, re

sidente em Massaranduba, que
saiu ileso.

Conforme o Posto da Polícia
Rodoviária Federal, em Guarami
rim, são poucas as informações
sobre as circunstâncias em que
o acidente pode ter acontecido.
Os dois veículos trafegavam no

sentido BR-I01lJaraguá do Sul,
no momento do choque. (MR)

ABANDONO DE EMPREGO
POSTO DE LAVAÇÃO RIO CERRO LTDA-ME.,
solicita o comparecimento da funcionária
RENITA KOPSCH LAUBE, portadora da CTPS
nO 41951 Série 0010 - SC, no prazo de 24
horas. O não comparecimento caracterizará
abandono de emprego, conforme artigo

/

482 da Letra I da CLT.

Aluga-se salas comerciais situadas à
Av. Mal. Deodoro, Centro.

A partir de
R$ 250,00 mensais.

Tratar: 9104-1407.
I

CULTIVE

C�G+UMElOS
,,'" )!#& ,.. '

"
. . ,

UMELOS" , CURSO TEÓR,IC PRÁTICO NA

RTETÉCNICO

OFICINA MECANIf
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEI\.

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.
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PME chega amais uma final
Jaraguá do Sul - A equipe

da FMElBreithaupt/Caraguá está

definida, para o primeiro jogo da

final do Campeonato Catarinense

deFutsal da Di visão Especial, con
Ira a Tuper/Planor, em São Bento

do Sul, quarta-feira. A única mu

dança na equipe será a entrada de

Jédson, em lugar de James, que
levou o ter-ceiro cartão amarelo no

jogo contra a Unisul. O técnico

Manoel Dalpasquale, o Maneca,
informou que "o time será o mes

mo dos últimos jogos, com exce

ção de James. Neste caso entra o

Jédson, que está bem", disse. O
lime sai jogando com Ninho;
Chico, Alexandre, Jédson, e Dedé.

Depois da vitória por 7 a 3, sobre
aUnisul/Colegial, de Florianópolis,
na sexta-feira, em jogo disputado
no Ginásio de Esportes do Sesi,
osjogadores se reapresentaram no

domingo de tarde. Todos foram
liberados para treinamento. Para a

partida de amanhã, Maneca espera
que o time "entre determinado,
sabendo o que fazer, e aplique em

quadra o que é treinado. Ao
contrário do primeiro jogo com a

Unisul, em Florianópolis (placar
final 4 a 4), quando esperamos
acontecer", analisou o técnico.
Para o goleiro Ninho, autor do
sétimo gol na última vitória da

FME, "precisamos entrar com

garra e deterrninação, como no

jogo de sexta-feira passada, contra

aUnisul. Sabemos do potencial da
Tuper, mas precisamos acreditar
nas nossas qualidades". Para Ale
xandre "o apoio do torcedor lá em
São Bento do Sul será importante
paraconquistannos um bom resul

tado, e depois decidirmos em ca

sa", frisou.
O vice-presidente da Associa

ção de Amigos doEsporte Amador,
e que mantém O futsal, vereador
Carione Pavanello, o Cacá, "vamos
colocar ônibus à vontade à dis

posição do torcedor, gratuita
mente, para irmos até São Bento
do Sul. O torcedor só pagará o in

gresso do jogo, que garantiremos
para os que confirmarem a ida".
Para Cacá "o torcedor sempre nos

ajudou e, nesta reta final, será mais
importante ainda a sua presença em ,

São Bento do Sul e depois em

Jaraguá do Sul. Acreditamos que
uma caravana com SOO pessoas
deva ir para São Bento do Sul",
destacou

A FME joga por três empates
para ser bicampeão. Se perder em
São Bento do Sul precisa vencer

na sexta-feira em Jaraguá do Sul

para forçar o tercei ro jogo no

sábado, quando volta a jogar pelo
empate. Amanhã, FME e Tuper
acontecerá no Ginásio de Esportes
Annes Gualberto, em São Bento
do Sul, com transmissão pela
Rádio Jaraguá AM.
(ÀGOSTINHO DE OLIVEIRA)

Semifinais' do xadrez foram

disputadas no fim de semana
Finais serão
entre os
dias 14 e 17
dedezembro

, Jaraguá do Sul - O Colé

gio Estadual Roland Dornbusch,
o Clube Jaraguaense de Xadrez
e a Federação Catarinense de

Xadrez realizaram no fim de
semana a fase semifinal do

Campeonato Estadual Absoluto.
O presidente da Federação
Catarinense de Xadrez, Maurício
Berti, diz que 46 enxadristas
vindos de Joinville, Guararnirim,
Blurnenau, São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Corupá, Chapecó,
além de Jaraguá do Sul, par
ticiparam do evento. "O torneio

classificou três jogadores para a

final, que será realizada nos dias
14 e 17 de dezembro, nas depen
dências do Hotel Itajara", in
forma.

Os três jaraguaenses que
vão participar dá final são:

Renan Levy da Costa, 35 anos;

Rogério Vonk. 34, e Horácio

Matsuura, 34.

-

CONFRATERNIZAÇAO
Na última quinta-feira, na Associação Recreativa Weg, aconteceu a

cOnfraternização entre os Cowboys X Imprensa. Quer dizer, alguns pernas-de-pau
da imprensa, que a cigana enganou, dizendo que eram 'boleiros'. Placar do jogo

(pasmeml) Cowboys 12, "Imprensa" 3. Sem comentários!
,

Divulgàção

Final: Jorge Godois (E) ficou em primeiro lugar na categoria absoluto

Os classificados para a fase final foram:

Categoria até 18 anos absoluto:
1° lugar - Lúcio Amorim; 2° lugar - Leandro Laidens;
Categoria até 16 anos absoluto:
10 lugar - Carlos Rohrig; 2° lugar - Gustavo Klanert;
'Categoria até 14 anos (MIF):
1 °lugar - Carlos Kanzler; 2° lugar - Simone Pertile;
Categoria até 12 anos (MfF): 10 lugar - Leonardo Pezziqi, 2°

lugar - Vanessa Engelmann;
Categoria até 10 anos (MIF): l° lugar - Jonh Lenon Rocha:

2° lugar - Marcelo Nunes Filho,

Destaque das escolinhas: 10 lugar para Edson Marcos
Dernathê e Guilherme Voltollini.

Vitória conquista invicto �Amador
Jaraguá do Sul - O Vitória,

de Rio da Luz, conquistou de for
ma invicta o título de campeão do

Campeonato Amador, Ia Divisão,
categoria aspirantes. Foram dois

jogos nas finais e duas vitórias, 5 a 2

e 4 a I sobre o Avaí, de Guaramirim,
emjogos disputados no Estádio João
Marcatto. A partida aconteceu na

preliminar dos titulares.

O técnico do Vitória, Carlos Ri
cardo da Silva, afirmava antes do

jogo que seu timejogaria no ataque,
apesar de uma derreta por três gols
de diferença ainda lhe garantir o

título. Iniciado o jogo, o Avaí, de
Guaramirirn, ia para o ataque obri

gando o Vitória a ficar na defen
siva. No entanto, a pressãodo Avaí
acontecia até próximo a grande área

da equipe de Rio da Luz, que, com
uma defesa bem postada, não dava

chances para o adversário. O pri
meiro gol do jogo surgiu aos 27

minutos, em jogada de Rei, com a

bola sobrando para Engi na área,
que com tranqüilidade escolheu o

canto e marcou, Vitória I a 0,

Maicon, aos JO, marcou o segun
do para o Vitória. O atacante Ricar

do, do Avaí, e o zagueiro Valrnor,

do Vitória, foram expulsos de

campo aos 35 minutos,
';.

No segundo tempo, as equipes
se revezavam no ataqué.rmas o

Vitória chegava com rnais perigo.
Aos 18 minutos Alexandre cobrou

pênalti, diminuindo para o Avaí.

Aos 26, com Júnior, e aos 32, com
Luís, os últimos gols da partida que
terminou Vitória 4 x I Avaí, (AO)

FICHA TÉCNICA
Fquipes:
AVAÍ: Júnior; Edson, Claudinei,
Marquinhos e Itarnir (Ricardo); Jair,
Taico e ltamar(Cassiano); Alexan
dre, Sionei e Ricardo. Técnico:
Dilson Jornazini e Nivaldo Giova
nella,
VITÓRIA: Éder; Dionei, Valmor,
Zerbin e Ademir (Fernando);
Neném (Elton), Engi e Xexa (Luís);
Rei (Marcelo), Júnior e Maicon.
Técnico: Carlos Ricardo Silva.
Árbitro: Marinelson Pires, assistentes
Lenoir Schmitz e Alan E. Rosa.
Gols: Engi, Maicon, Júnior e Luis
para o Vitória, com Alexandre
descontando para o Avaí.
O artilheiro dos .aspirantes foi.
Dionei Floriano, do Vitória, com] 2
gols, e o goleiro menos vazado foi
Marcelo Müller, do Alvorada.
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Cruz deMalta é campeãoAmador da I"Divisão
Fotos: Edson Junkes/cp

Titulo foi
conquistado
noempate
com o Aliança

Jaraguá do Sul- O Grêmio

Esportivo Cruz de Malta conquis
tou no último domingo o título de

campeão do Amador de Futebol,
1 a Divisão, categoria titular. A

conquista só foi possível com o

empate em 2 a 2, na decisão com

o Aliança, de Rio Cerro, em jogo
disputado no Estádio João Mar
catto. O primeiro jogo também
terminou empatado em 2 gols.

O Cruz de Malta entrou em

campo com a vantagem de jogar
pelo empate, por ter a melhor

campanha na fase inicial do

campeonato, e pelo empate
registrado na primeira partida da
final. Como só a vitóriainteressava
ao Aliança, o técnico Miro

Marquardt armou um time

ofensivo com Biro-Biro e Amauri
sendo os responsáveis pela
armação de jogadas. No entanto,
as rnelhores chances de gol, no
início do jogo, foram do Cruz de

Malta.W�lson, logo aos 5minutos,
desperdiçou amelhoroportunidade
ao tocar a bola nas mãos do goleiro
Jair.

A pressão do Cruz de Malta
continuava, aos 15, com Welson,
que cobrou falta para fora. Como

quem não faz leva, na primeira
chancede gol do Aliança o goleiro
Marcelo parou o atacante Ale

xandre, com falta dentro da área,
com o pênalti sendo marcado pelo
árbitro Laércio Pauli. Amauri

converteu, fazendo Aliança 1 a O.
Aos 30 minutos nova cobrança de
falta deWelson, com o goleiro Jair,
do Aliança, defendendo com

tranqüilidade. Aos 33 minutos, o
segundo gol do Aliança. Alexandre
dominou a bola, deixou para Biro
Biro que deixou o atacante César
na cara de Marcelo. Vantagem do
atacante do Aliança, que desviou
do goleiro do Cruz de Malta,
fazendo 2 a O. Aos 42 minutos, o
Cruz de Malta diminuiu com

Marionei. A jogada iniciou em

cobrança de falta de Fábio Braun,
que chutou na trave, na sobra
Moisa finalizou e Éder mandou
para escanteio. O mesmo Fábio

Braun cruzou para Marionei di

minuir, final do primeiro tempo,
Aliança 2 x 1 Cruz de Malta.

O resultado dava o título para
o Aliança, com isso o técnico

cruzmaltino; Carlos Ferreira, o

Paraguai, sacou o seu lateral Nino

para a entrada deRichard. Partindo

para cima do adversário, o Cruz
de Malta abria espaços perigosos

Comemoração: o Cruz de Malta soube tirar proveito da vantagem do empate e chegar ao objetivo

parao adversário. O Aliançainiciou Mas aos 24 minutos, Da Silva, do empatado em 2 gols, placar que
melhor o segundo tempo, mas o Aliança, eMoisa, da Cruz deMalta, favoreceu o time de melhor
Cruz de Malta chegou ao empate, trocaram chutes e foram expulsos campanha. No final da partida
em nova cobrança de escanteio. de campo. Com dois jogadores a jogadores reservas, diretoria e

Aos 8 minutos, Fábio Braun menos em campo, as equipes torcedores do Cruz de Malta
cobrou na pequena área, na con- tiveram mais espaços para atuar, foram para o gramado co

fusão, Miro finalizou com a bola com o jogo ganhando em emoção. memorar a conquista do título de
batendo no travessão superior do No Aliança, o técnico arriscou campeão.
Aliança antes de entrar, estava tudo, tirando o zagueiro Adenor O goleiroMarcelo, do Cruzde
decretado o empate em 2 a 2. Com para a entrada do atacante Malta, foi o menos vazado da

a situação se invertendo, desta vez Wellington, quando faltavam 6 competição, e o atacante Ma

foi o técnico do Aliança, Miro minutos. Apesar da pressão, o chado, do Alvorada, fou o

Marquardt, que sacou o lateral Aliança não teve qualidade nas artilheiro com 10 gols assinalados.
FanorparacolocaromeiaDaSilva. finalizações e o jogo terminou (AGOSTINHOOLIVEIRA)

I

Decisão: partida final aconteceu no Estádio João Marcatfo

TUdo em Granitos eMârmores
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