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Por motivos
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publicando,
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mRREIO DO POVO

O PREFERIDO

53%'

Campanha de Natal incrementou
as vendas no Shopping Center
Breithaupt. Rapelistas fizeram um

show a parte no sorteio dos veí
culos, que aconteceu no último sá
bado. Página 4

Fotos: Cesar Junkes/Cp
- I

Dívida do Município com gastos na iluminação pública aproxima-se de R$ 1 milhão; gastos mensais com

consumo de energia e manutenção de redes chegaram a R$ 53 mil em novembro e dezembro Lideranças buscam
nome para titular da
Secretaria- Regional
PÁGINA 3

.1'
Guaramirense começa a pagar
a 'Cosip a partir deste mês

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 3.3150 3.3200

Paralelo 3.3700 3.4400

Turismo 3.2100 3.3500

Consumidores residenciais e industriais de

Guaramirim devem ficar preparados para pagar
a Cosip (Contribuição Sobre Iluminação PÚ

blica) já a partir deste fim de mês. A Prefeitura

acerta com a Celesc (Centrais Elétricas de Santa

Catarina), esta semana, um convênio para

recolher as contribuições junto com a fatura

mensal de consumo de energia elétrica. A re

dução dos valores das contribuições, conforme
emendas de vereadores, vai reduzir bastante a

arrecadação inicial prevista.
PÁGINA 11

{

+

Tenente do 14° Batalhão da PM, Silvio Antônio Hepp, explica que Jaragúá
-

do Sul está subdividida em cinco setores para facilitar as rondas
Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul conduziram num caminhão da

, guarnição o corpo do colega de trabalho (detalhe) que morreu atropelado

PM fez segurança especial a 600 casas Socorrista foi sepultado ontem à tarde
A Operação Viagem Segura, realizada pela PolíciaMilitar, garantiu a

tranqüilidade de aproximadamente 600 pessoas que saíram de Jaraguá
do Sul neste período de férias e efetuaram registro de seus imóveis no

quartel. De todas as residências cadastradas nesta temp�rada, apenas
uma foi arrombada.

Ontem, foi realizado o velório e enterro do bombeiro voluntário as

piranteMaUfo Besen, 16 anos. Colegas de trabalho, familia e arrugos acom
panharam o velório do socorrista, realizado na sede central dos bombeiros.
Besenmorreu atropelado na tarde de terça-feira, por um ônibus de empresa
de transporte coletivo. A vitima sofreu hemorragia interna.

PÁGINA 13 PÁGINA 14
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Seu sucesso depende de sua

qualificação
,

GILMAR DE,OLIVÉlRA - Psicólogo clínico, professor de
. 'ensino superior e de pós-graduação

. Há alguns dias, lemos, com surpresa, neste espaço, a carta-desabafo de

,
um jovem de 19'anos que não consegue arrumar seu primeiro emprego.
Fiquei chocado desde o título, onde este rapaz coloca como sua referência

a pàlavra desempregado... É como se ele se assumisse permanentemente
nesta condição, como se apresentasse sua credencial às pessoas desta forma.

Ê o mesmo que se programasse para pensar assim, de si mesmo. Claro

'que entendi a sua revolta e indignação contra o mercado de trabalho, que
não prioriza a juventude, a força de vontade e a iniciativa de quem está

,

entrando agora no viver profissional. Mas não ppr culpa dele, mas sim de

toda urna,C'Çinjugação de'f�i:or�s que o fazem pensar em si mesmo como
,

�Iguém qu� ficará as�im por m.uito tempo; A falta de visão deste jovem é

típica dos milhões de jovens da sociedade brasileira, 'uns esforçados sem
saber o rumo, enganados em cursinhos caça-níqueis fajutos, outros

"

áliénados achando que papai ou mamãe lhes darão leitinha na cama para
o resto da vida e que escola é para curtir e faculdade é consórcio de diplomas.

Ser desempregado nãb é uma característica permanente, a menos que
não busquemos qualificação, Talvez qualificação profissional para se adequar
às necessidades do mercado seja uma das maiores necessidades do nosso

próspero Município. Fico imaginando, sem, ser economista, quantos
milhões de reais amais que nossa cidade arrecadariamensalmente se nosso

comércio atendesse melhor aos clieiites, se nossas escolas divulgassem
melhor as faculdades existentes em nossa região, se nossas indústrias

) ,
.

melhorassem a qualificação de seus funcionários para evitar perdas de
, matéria-prima, perdas na qualidade da relação entre as pessoas (pois muitos
funcionáriosentram em depressão devido às pressões e aos maus-tratos

dos seus chefes' (e, depressivos, não compram, consomem menos,

. trabalham menos), se nos educassem a sermos mais zelosos com o meio

ambiente, ou seja, se nossas instituições dessem mais valor ao� serviços e

,

,

aos seus funcionários e ao nosso meio de inter-relações, no sentido de

qualificar e dar melhor visão de mundo aos clientes, funcionários e aos que
entram agora na vida profissional. Quem perde com isso são nossos

jovens, é nossa economia e a qualidade de vida. Ou seja, falta qualidade
" profissional no atendimento e na prestação de serviços, no repasse de

informações e no processo educacional, nos processos produtivos e nas

relações do trabalho e entre as pessoas em geral. Isso custa caro. Outra

questão a percebermos é o equívoco que muitos professores desatualizados
em nossas escolas repassam a seus alunos, falando que cursos técnicos são
a solução para emprego rápido, quando hoje em dia o que as empresas

procuram são faculdades que forneçam seus melhores alunos, ainda a se

formar, como um meio de selecionar os mais qualificados desde cedo..

'

Cursinhos de 'informática, de auxiliar administrativo e técnicos que só

visain lucro estão fadados a desaparecer quando as pessoas tiverem

computadores em casa e perderem o medo de mexer namáquina, quando
os alunos das faculdades, a partir do segundo ano, fizerem estágios em
escritórios-modelo e colocarem em prática o que aprendem no ensino

, superior (concorrendo com quem faz o técnico e ainda sabendo que o

estudante de faculdade, em breve, ficará graduado na área).
Qu.em entrou no mercado sem faculdade, há anos, levou sorte, pois o

mundÕ mudou e, quem está iniciando, não segura mais sua vaga sem

Éaculdaqe e especialização constante. '

.

Existem muitas formas'de se entrar em cursos gratuitos, como os da

Udésc/ém joinville ou Florianópolis, errr faculdades com muitas opçõesI
de curso, financiamentos estudantis da Caixa (paga-se após um ano de

formado), bolsas para alunos-funcionários ou pesquisadores das

fà�dades; e assim por diante. Fácil nada é, tudo requer esforço constante
e s�pe'ra:ção, Nada de culpar o governo e nossa falta de visão de mundo.
Nossa carência de iniciativas e nossa dependência de salvadores da pátria
que nos torna incapazes de termos sucesso. Quando as escolas forem,
menos conteudistas e mais vivenciais, fornecendo visão de mundo e

preparo para as pessoas acreditarem mais em si mesmas e se tornarem

mais preparadas, talvez tenhamos uma sociedade mais estruturada.

Artigos para Carta do leitor devem ser enviados para Rua CeI. Procópio Gomes'de Oliveira, 246, ou pelo e-mail:

cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato, O jornal se reserva
direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramatic:àis necessárias.

Frutos -da democracia' )\

Não há mais nada de novo
na perspectiva do qU,e será o

governo de Luiz Inácio Lula

da Silva. O presidente-me
talúrgico livrou-se dos ranças
da esquerda, que tolhiam até

pouco tempo atrás a forma

ção de alianças politicas com

outros partidos que não se

guissem a mesma cartilha (e
que impediam a chegada ao

poder), tranqüilizou os em

presários e a classe produtiva
em geral, colocando homens

conhecidos nos círculos da

economia brasileira, como
Henrique Meirelles no Banco

Central, e Luiz Fernando

Furlan, entre outros, e cercou-
, '.'. �

se de um ministério cheio de
nomes em condições de
realizar bom trabalho.

Satisfeita a curiosidade do

que seria o espectro do go
verno Lula, a expectativa ge
ral volta-se agora para as

ações do novo governo. A na

ção; que festejou como nunca

a vitória .de Lula, quer ver
agora esse favoritismo sendo
convertido em trabalho e

eficiência. Terminou a lua-de
mel e é chegado o momento

r Na virada do ano, na

posse de Lula.
oioenciamos singular

festa cloica, com a massa

de gente rumando para
Brasília e· mostrando que
avalisa este governo

.J
de mostrar serviço. O go
verno petista dá mostras de

querer entrar fundo em al

gumas das conhecidas ma

zelas nacionais, verdadeiros
desafios, que o governo de
Fernando Henrique Cardoso,
já enfastiado do poder" sim
plesmente empurrou com a

barriga.
Um bom exemplo disso

surgiu esta semana, com. o

presidente Lula ordenando ao

ministro da Previdência
Social, Ricardo Berzoini, e ao
secretário do Conselho de
Desenvolvimento Econômi

co e Social, Tarso Genro, que
até maio seja concluída

proposta de projeto paramu
dar o sistema previdenciário,
verdadeiro sugadouro do
dinheiro público: o déficit do
setor chegou a R$ 29,5
bilhões em 2002. É tarefa

gigantesca. C6m,o muitos

outros setores dá vida na"

cional, o sistema de,previdên
cia no País 'foi sendo levado
aos trances e bárraI'lc6s, por
ser de ádministtaçao çernplexa
'e tratar' dos iutsresse'S .�e�mi.
lhões de ·tràbal�iddtes:é· apo-
sen;;':��adâdq�no,ná posseJ
de Lula; vivenciám,?s'singular !
festa cívica, coril a m�ssa ,�e Jgente rumando para Brasilia

,

e mostrando que avalisa este

governo, eleito pelo voto

popular. Não foi uma festa pe
tista, mas um momento glo"
rioso da democracia instalada
neste País . .os anos de .elei
ções livres vividos desde

1985, com o fim da ditadura,
• ,<." '-

...

finalmente d�() seus melhores
frutos. .Lula go'Verrta com

incomum apoio nacional, Vai
precisar ser dedicado, es

forçado pl:lr:t corrésponder aos
anseios d� 'toclt{i. Sabemos

perfeitament(!,ggt! as�im corno

aclama, '0. POvQ.,'tá,id�ente
também redam�' qUári'cl6

.

se

decepciona. R.m pou�o Sá

beremos li que v�ib o novcgo
verno.
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A mudançade governo no Estado, com a vitória do

PMDB e aliados, desencadeia uma série de alterações
nas chefias dos órgãos do serviço público na região.
A Delegacia Regional de Polícia é um dos órgãos onde
haverá mudança, com o delegado Adalberto Manoel

Ramos, que esteve na função nos últimos 4 anos,

deixando a titularidade. O nome do seu substituto

ainda não é conhecido. Ramos, que realizou bom tra

balho em Jaraguá d6 Sul, terá como destino provável
a Comarca de Brusque. Na Celesc, está indefinida a

situação que envolve o administrador regional, Luiz
de Freitas Melro Neto, que esteve em Florianópolis,
ontem, tratando do assunto.

DE VOLTA

A professora Maria Salete
Patrício será a responsável
pela 19a CRE (Coorde
nadoria Regional de En

sino). Ela já acumula ex

periência anterior de pas
sagem pela função e está

retornando ao posto, ago
ra. É peemedebista com

muitos anos de militância
em Jaraguá do Sul.

HOMENAGEADO
O comendador e empre
sárioAlvim Seidel, pioneiro
no ramo de produção de

plantas. ornamentais, foi
distinguido como "Troféu

Amigo de Santa Catatina",
concedido pelo governo
estadual em reconheci

mento pela contribuição do
corupaense na pesquisa da
flora brasileira.

DECEPCIONADO 1
O presidente do PSDB de Corupá, Donato Seidel,
está jogando a toalha e diz que não quer mais nem

saber de relacionamento com a cúpula do PPB no

Estado e que ficou decepcionado com o comporta
mento do ex-governadór Esperidião Amin. O motivo
são as promessas de liberação de verbas feitas até o

"apagar das luzes" da campanha eleitoral, mas não
repassadas. A verba mais esperada', conforme Seidel,
é a que foi prometida reiteradas vezes para a conclusão
das obras da sede do Lions Clube.

te

:0

e-

)"

ia
1-

le

a, DECEPCIONADO 2 É CEDO

O peemedebistaAntenor
Galvan diz que todos os

nomes comentados até

.agora, para a indicação
do futuro secretário Re

gional de Desenvolvi

mento, são apenas es

peculações e que o des

fecho só virá depois que
o proj�to da reforma

administrativa do Go

verno do Estado for

aprovado na Assembléia

Legislativa.

1::5
I
m
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Diante do acontecido,
Seidel chegou à conclusão
de que melhor teria sido

para os tucanos seguir a

verticalização aproxinnan
do-se do PMDB, do então
candidato Luiz Henrique
da Silveira, do que perma
necer fiel ao governador e
grupo. Faz ressalva que isso
nada tem a ver com o par
tido em Corupá, que, aliás,
também teria ficado des-

;-
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te

.e

i

�-

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
-

POLÍTICA CORREIODOPOVO3

I EXPECTATIVA: NILSON BVLAARDT PROPÕE CONSENSO NA ESCOLHA DO REPRESENTANTE ESTADUAL

Lideranças políticas discutem
nomes para a Secretaria Regional

GUARAMIRIM - o pre
sidente do diretório muni

cipal do PMDB, Nilson

Bylaardt, defende a busca

do consenso entre as lide

ranças políticas da região e

principalmente dos parti
dos do PMDB e PSDB pa
ra a escolha do futuro se

cretário Regional de De

senvolvimento na Micror

região daAmvali (Associa
ção dos Municípios do Va
le do Itapocu) e o preen
chimento de cargos na im

plantação da estrutura da

Regional do governo n;
região.

Bylaardt vai aproveitar
a próxima reunião dos

prefeitos do PMDB, que
vai acontecer em Guarami

rim (ainda sem data pre

vista), para colocar o as

sunto em pauta. A futura

Secretaria Regional de De
senvolvimento terá 14 car

gos no Vale do Itapocu, in
cluindo as chefias da Coor

denadoria Regional de
Ensino (onde Maria Salete

Patrício será titular) e Re

gional de Saúde. Outros

órgãos, como a Delegacia
Regional de Polícia e Celesc

(Centrais Elétricas de Santa
Catarina) não serão agluti
nados.

Além do secretário re

gional, que está sendo es

colhido, atuarão um secre

tário-adjunto, um assessor

de informação, um oficial

de gabinete, um diretor e

FLORIANÓPOLIS - O

governador Luiz Henrique
da Silveira participará de

reunião com o ministro

dos Transportes, Anderson
Adauto, e com o gover
nador do Rio Grande do

Sul, Germano Rigotto, no
próximo dia 19, em Porto

Alegre (RS), quando será

Bylaardt diz que região está sendo privilegiada com instalação da Regional
Cesar Junkes/CP

nove gerentes. Será respon
sabilidade da Secretaria

Regional de Desenvolvi

mento promover o d

esenvolvimento da mi

crorregião, executando as

ações e obras estaduais.

O governador Luiz

Henrique da, Silveira

(PMDB) encaminhou ter

ça-feira o projeto da refor

ma administrativa para

votação na Assembléia Le

gislativa. O assunto mobi

liza também os prefeitos
da microrregião. Na se

mana passada, o prefeito
Irineu Pasold (PSDB), de
Jaraguá do Sul, reuniu-se
com os colegas Mário Sér

gio Peixer (PFL), de Gua

ramirim, Osvaldo Jurck
(PMDB), de Schroeder, e

Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) ,de Corupá, para
debater sobre a questão.

debatido sobre as obras da

BR-101, no trecho que ain

da precisa ser duplicado,
entre Palhoça (SC) e Osó

rio (RS). Luiz Henrique vai
empenhar-se pela manu

tenção do cronograma de

obras da rodovia federal,
apesar de oministro ter, re

centemente, anunciado a

O encontro não foi

conclusivo e a discussão

será ampliada. Pasold diz

que precisa ser indicado

um "um nome de peso",
com condições de realizar

trabalho condigno pelo
Vale do Itapocu. Para Pa

sold, mais importante do

que discutir nomes neste

momento, é traçar o perfil
para chegar ao nome do

secretário regional, que
deve ser uma pessoa em

penhada em "trabalhar pe
lo desenvolvimento regio
nal e que não enfatize só

objetivos políticos".
Segundo Pasold, o

futuro secretário pode até

ser um dos prefeitos da

região. Na reunião, falou
se nos nomes dos prefei
tos de Schroeder, Corupá,
Guaramirim e de São João
do Itaperiú (Alzerino Ber-

suspensão das 60 licitações
do governo federal em

obras rodoviárias. A con

clusão da duplicação entre

Palhoça e Osório tem cus

to de R$ 3,8 bilhões.

O governador encon
tra-se antecipadamente
com o ministro Anderson

Adauto, em audiência que

Luiz Henrique tenta evitar atraso nas obras da BR-l0l

nardes), atual presidente da
Amvali. Pelo acordo exis-

I
I

tente entrePMDB e PSDB,
os tucanos podem indicar

,

nomes para preenchimen
to de até 30% desses car

gos. Vários nomes ligados
a diversos partidos estão

sendo comentados para
secretário regional, mas

como especulação.
Entre os peemedebistas

fala-se em Antonio Carlos

Zimmermann (ex-prefeito
de Guararnirim), do ex

deputado estadual Ivo

Konell, do vereador Pedro
Garcia e do advogado
Antenor Galvan. No

PSDB, são nomes cotados
o do vereador e ex-can

didato a deputado estadual

Lio Tironi e o da ex-verea

dora e ex-integrante do

governo municipal, Niura
Demarchi.

terá hoje noMinistério dos
Transportes, em Brasília,
quando irá apresentar a

agenda do encontro de

Porto Alegre. Está prevista
também uma inspeção
aérea do trecho, que acon

tecerá após a reunião do

dia 19, com a participação
daquela autoridade federal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICONSOLIDAÇÃO: SHOPPING CENTER BREITHAUPT REGISTRA ACRÉSCIMO DE PÚBLICO E VENDAS

Shopping contabiliza 27% o

faturamento em dezembro
� ]ARAGUÁ DO SUL - o

Shopping Center Brei

thaupt terminou o ano de
2002 com indicativos po-

I sitivos, afirmou o superin
tendente Heine Withoeft.
Em novembro, foi regis
trado um aumento no flu

xo de público de 33,51%,
se comparado com no

vembro de 2001. Estima

se que em dezembro 506
mil pessoas circularam nas

dependências do shopping
e obteve um faturamento·

de 27% neste período. Es
te levantamento foi medi
do em razão do número

de veículos que passaram
durante este período,
através de um índicemulti

plicador.
.

Withoeft acrescenta que
a Campanha de Natal im

pulsionou as vendas neste

ano. A cada R$ 30,00 em

compras o cliente recebia

um cupom para concorrer
ao sorteio de dois veículos
Palio Fire zero-quilômetro.
Segundo ele, ao todo
foram distribuídos 197 mil

cupons, e o sorteio foi rea-

'"" "Divulgação

Shopping Center Breithaupt atraiu centenas de pessoas para o sorteio dos dois veículos
, \

lizado no último sábado,
dia 4, às 19 horas, de uma
maneira bem inusitada.
Todos os cupons foram

depositados no primeiro
piso do shopping e quatro
crianças encarregaram-se
de jogá-los para cima. A

novidade ficou por conta
dos rapelistas da Agência
de Turismo Receptivo
Ação Livre que desceram
de rappel e ,de ponta cabe-

Será cobrado ingresso
, para visitar cachoeiras

CoRUPÁ- AAssociação
de Preservação e Ecoturis-

,

mo Rota Cachoeira, com
posta por representantes da

EmpresaBattistella,Prefeitu
ra e moradores das imedia

ções, definiram que, no de-
.

correr deste ano, será cobra
do ingresso no valor de R$
5,00 a todos os interessados
em desfrutar as belezas da

reserva de cem hectares, que
.

compreende as 14 cachoeiras,
em Corupá. A informação
é do secretário de Turismo,
Desenvolvimento e Planeja
mento da Prefeitura de Co

rupá, Ernesto Felipe Blunk.
De acordo com ele,

aproximadamente 2 mil

pessoas visitam as cachoeiras

nos finais de semana./'A co

brança serve,principalmente,

como um controle ambien
taI, hajavista que recomenda
se á passagem de umamédia
de 300 pessoas diariamente,
o que efetivamente não acon

tece", acrescenta. Outrame
dida a ser adotada depois de
iniciada a cobrança é a for

malização de um seguro de
vida pessoal que atenderá as

pessoas que por ventura so

frerem algum acidente. Blun
k enfatiza,' porém, qlie esta

indenização só é possível se
a pessoa não descumprir a�
orientações de segurança que
são repássadas no início do

passeio, como, por exemplo,
utilizar roupas e sapatos de

borracha, não sair das trilhas,
praticar esportes radicais com
a presença de um técnico,
entre outros. (JE)

çá sortearam os cupons de

Glenio do Amaral, 12

anos, e Brenda Dias Araú

jo,9 anos.

Em novembro de

2002, o Shopping Center

Breithaupt comemorou o

terceiro ano de implemen
tação. "Com instalações
modernas, o empreendi
mento consolidou-se pela
segurança, conforto, varie

.

dade de produtos e servi-

ços", na avaliação do supe
rintendente. Ele acrescenta

ainda que o ano de 2002

foi definitivo para fidelizar
os clientes e desmistificar
o pensamento de que pro
dutos vendidos nos shop
pings sãomais caros. O pú
blico que comparece com

mais freqüência ao shop
ping gira em torno dos 15

aos 35 anos de idade, cons
tataWithoeft. (JUUANA ERTHAL)

Governo projeta meta
de inflação para 2003

SAo PAULO - o go
verno vai manter as metas

de inflação de 4% (com
mais ou menos 2,5 pontos
percentuais) para 2003 e

3,75% (com mais ou me

tl.?s 2,5) 'para 2004. Na

visão do governo, o custo

de não cumprir a meta em
2003 seria menor do que'
alterar a meta pela segun
da vez - no ano passado,
a meta de 2003 foi alte

rada de 3,25% para 4%,
com o intervalo de role

rância se elevando de 2,%
para 2,5%. Para o presi
dente do BC (Banco Cen

tral), o cumprimento desta
meta é pouco provável,
devido ao IPCA projeta
do para 2003 (11%).

O BC projetou para

�,5% a inflação de 2003,
com o câmbio estável de

R$ 3,50 por dólar. Caso
o dólar caia, para o páta
mar de R$ 3,20, a inflação
projetada é de 7,3%.
O ministro da Fazenda"
Antônio Palocci, afirmou
que não vai mudar, neste
momento, a forma de
cálculo dos preços admi

nistradoa.Segundo Paloc

ci, o objetivo do governo
no momento é o deta

lhamento da política
econômica e a construção
de um ambiente de credi

bilidade do novo governo.
Em 2002, o setor

público deve ter regis
trado um superávit pri
mário pouco acima de 4%
do PIB.

APEVI
AApevi (Associação dasMicro e Pequenas Empresas do
Vale do ltapocu) promove, nos dias 11/12 e 18/19 de

janeiro, um curso de direção defensiva, das 8 às 12 hora!
e das 13h30 às 17h30, no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). O investimento para quem é associado
daAcijs (Associação Comercial e Industrial de1araguá do

Sul) e Apevi é de R$ 60,00, e para não associados, R$
90,00. Outras informações e inscrições através do telefone
371-1044 ou e-mail recnicaservicorgapevi.com.br,

'IDIOMAS
I.'

Em parceria com a Acijs (Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul), aBrainstorm Treinamento e

Idiomas oferece para o mês de janeiro cursos intensivos
de Alemão, Espanhol, Francês e Inglês. São três semanas

de duração, que equivalem aum semestre letivo. Os cursos
t

intensivos são baseados em aulas dinâmicas e com ênfase

em conversação,As atividades iniciam no dia 13& 'janeiro
e as turmas serão compostas por, no máximo, cinco
alunos. Para informações sobre horários e reservas. de

vagas pelo telefone 371-1044.

UNERJ
A Unerj (Centro Universitário deJaraguá do Sul) oferece
25 vagas para o curso de pós-graduação em gestão
Estratégica de Custos. O início das aulas está previsto para
7 de março, sempre nas sextas-feiras, das 18h30 às 22

horas, e aos sábados, das 8 às 12h30. A taxa de inscrição é
�

de R$ 50,00 e a mensalidade R$ 340,00. Outras
informações com o setor de pós-graduação da Unerj,
pelo telefone (47) 341-0983, pelo site www.unerj.br ou e

mail posgra@unerj.br.

ACIAG
A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) alerta a todos quanto à circulação de notas

falsas de R$ 50,00 no comércio local. Orienta-se como

ação preventiva deter uma nota de R$ 50,00 no caixa

para então compará-la com as que receber em relação ao

tipo de papel-cédula, tamanho e espessura, marca d'água,
alto relevo e outras características, Esta é uma época que
as vendas no comércio aumentam consideravelmente e a

chance de_ocorrer transtorno deste tipo são maiores.

CABELEIREIROS
O Núcleo de Cabeleireiros profissionais amplia presença
da categoria na comunidade contando com 175

cabeleireiros cadastrados. Durante o ano, a categoria
promoveu uma série de atividades de aperfeiçoamento.
Na área social, os profissionais mantiveram expressiva
participação em eventos como a Ação Comunitária da

Weg, onde foram feitos 396 cortes gratuitos. Profissionais
interessados em participar do Núcleo de Cabeleireiros na

Acijs/Apevi, ligar para o telefone 371 �1044.

.

Espectal1zação:H�ital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e: cUrso naSociedade Brasileira dé .Ol.Winologi{idó Rió9c Jane'

Fone: (047) 275·1150
Av. Mal. Deodoro, 776 • Sola 12 - Ed. Ma.ximunn Center
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Wn1;J�1']'
AMarisol Calçados apresenta sua coleção Climas

do Brasil 2003 na 30a Couromoda, Feira

Internacional de Calçados, Artigos Esportivos e

Artefatos de Couro para o inverno. A empresa, que
atualmente possui 900 colaboradores, prevê em

2004, seu terceiro ano de atividades, gerar cerca de

1,3 mil postos de trabalho e possuir capacidade
instalada para produzir 3 milhões de pares. de

calçados/ano.

�Ju;1I�I�1
A premiação ocorreu no dia 20 de dezembro, às

21h30, no Salão de Eventos do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul). Na categoria A,
vitrine menor de 4 metros, a primeira colocada foi
a Joalheria Seifert; a segunda, Ellen's Cosmética e

Perfumaria (Shopping Breithaupt), e em terceiro

lugar ficou aJoalheria Simara (Shopping Breithaupt).
Na categoria B, vitrine com mais de 4 metros, tirou

em primeiro lugar a Megastore Marisol, segundo
Barato Maria, e em terceiro o Foto Loss.

tlUlam·
A Unerj (Centro Universitário deJaraguá do Sul)
está orientando os aprovados no vestibular da Acafe
que as matrículas deverão ser feitas a partir desta
terça-feira (17) a quinta-feira (19) para os alunos
calouros dos cursos de Administração, Ad-

�. ministração com Habilitação em Comércio Exterior,
Administração com Habilitação em Marketing,
Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis,
Direito, Letras, Secretário Executivo, Engenharia
Elétrica, EngenhariaMecânica, Pedagogia, Sistemas
de Informação, Tecnologia em Automação
Industrial e Tecnologia em Mecânica - modalidade
Processos Industriais.
As matrículas devem ser feitas das 9 às 21 horas,
na Diretoria de Registros Acadêmicos, no bloco A,
Rua dos Imigrantes, 500 - Bairro Rau. Informações
pelo telefone (47) 371-0983.

-
O pagamento do IPVA (Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores) de 2003

começa a ser feito em janeiro, de acordo com o

algarismo final da placa dos veículos.' No dia 8 de

janeiro vence o imposto para os veículos de final 1;
�no dia 9, final 2, e assim sucessivamente até o dia

21, para os de final O. Quem pagar à vista, em janeiro,
terá desconto de 3,5%.
Entre os dias 10 e 21 de fevereiro o imposto poderá
ser pago em parcela única, mas sem desconto. Quem
quiser, poderá pagar em três vezes, sem acréscimo,
de janeiro a março. Quem optar pelo parcelamento
será obrigado a pagar a primeira cota em janeiro. Se
flão pagá-la, perde o direito ao parcelamento. As
formas de pagamento do imposto e do

licenciamento dos veículos serão as mesmas que
:vigoraram em 2001. Para poder quitar o imposto o

Contribuinte precisará ter em mãos o CRLV

(Certificado de Registro e Licenciamento de
\r� s), onde consta o cqçIigo do Renavam.

_,

I TRADiÇÃO: RÉVEILLON NO TURECK GARTEN HOTEL ATRAIU TURISTAS E MOVIMENTOU A ECONOMIA

Réveillon foi elogiado pela
organização e criatividade

CORUPÁ - o réveil

lon do Tureck Garten

Hotel, que contou com

a parceria do Hotel

Parthenon Century e

Ação Livre, marcou o

início de mais uma

tradição para o final de
ane. Entre os participan
tes da festa, se fizeram

presentes cerca de 150

turistas dos Estados do

Paraná, Rio Grande do

Sul, Minas Gerais e São

Paulo, que festejaram ao
..

ar livre, com muito

champanhe, frutas,
shows e, na virada, os

fogos de artifício.
De acordo com Gra

ciana Tureck, o evento

movimentou a econo

mia local e incentivou a

curiosidade dos visitan

tes que passaram por
outros pontos turísticos

da região. "É mais uma

opção para quem pre
tende fugir damovimen
tação dos grandes cen

tros e curtir a natureza e

seu encanto. O Tureck

Garten Hotel está abrin
do as portas para con

venções, o restaurante

ampliou suas instala-
- I

fçoes e, para o uturo,

Divulgação

Ivo Tureck, Nely Tureck, Graciana Tureck, Marilda Voltolini e Eni Voltolini na noite de réveillon

projeta-se a realização
de uma feira de arte

sànato."

Graciana afirma

ainda que o hotel tra-:

balha com o mesmo pre-

ço em alta e baixa tem

poradas. Durante a

semana o apartamento
casal vale R$ 63,00 a

diária, e no final de

semana é R$ 70,00. Ela

acrescenta ainda que
está sendo montado

pacote para o Carnaval,
mais uma opção para
incentivar o turismo na

região. (JULIANA ERTHAL)

Turismo cultural movimentou a região
grande maioria, pelo turismo da
terceira idade. "São preparadas as

rotas de colonização Italiana e Alemã

com almoço típico. Para os partici
pantes do eco turismo foram ofere

cidos passeios de Jipe TaU!, casca

ding (rappel em cachoeira) e trek

king, acrescenta o diretor de co

municação da Ação Livre, Enio

Luchtenberg. (JE)

Um levantamento da Agência de
Turismo Receptivo Ação Livre

concluiu que no período de 27 de
dezembro a 1 de janeiro cerca de 47

pessoas participaram do ecoturismo,
e 176 do turismo cultural. Fizeram

parte dos pacotes turistas de Porto

Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e

até mesmo um casal da Holanda. Os
.

grupos eram compostos, em sua

CDL esperava atingir aumento de 10% em 2002

]ARAGUÁ DO SUL -

A expectativa da CDL

(Câmara dos Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do

Sul para o Natal era .re-
. gistrar um aumento de

10% nas vendas, segun
do o presidente da CDL,
Sandro Alberto Moretti.

No entanto, um incre

mento de aproximada
mente 2% nas vendas

em dezembro animou os

lojistas.
De acordo com ele, a

instabilidade do merca

do financeiro e a alta

ção ao Crédito) contra

38,6 mil em 2001. Os

produtos mais vendidos

foram de até R$ 50,00;
roupas populares, CDs,
artigos de R$ 1,99 e per
fumaria.

A próxima cartada,
contudo, são as liquida
ções dos produtos nas

César Junkes/CP lojas que chegam a atin
Consumidores estão mais cautelosos na hora da compra gir um desconto de até

dos juros assustaram os

consumidores para as

compras a prazo, que
reduziram em 6,5% em

relação ao Natal de

2001. Moretti comenta

que ainda no mês de

dezembro foram feitas

36,2 mil consultas ao

SPC (Serviço de Prote-

50%. "Os consumidores
estão mais cautelosos e

preferem não assumir

prestações longas",
enfatiza. (JE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I ESCLARECIMENTO: NOVO CÓDIGO CIVIL INVOCA NOVAS REGRAS E ALGUNS PONTOS POLEMICOS

Síndicos estão

alterações
]ARAGUÁ DO SUL - o

novo Código Civil, que en
tra em vigor a partir do
próximo sábado, traz im

portantes mudanças para
quem mora ou trabalha

em condomínioaO síndi

co do Edifício Petúnia,
Marco Wroblewski, pro
curou obter mais informa

ções sobre as principais al
terações com o propósito
de apresentá-las aos con-

_

dôminos na próxima as

sembléia. De acordo com

ele, a partir da próxima se

mana, passa a ser permiti
da, por exemplo, a eleição
de qualquer pessoa como

síndico, mesmo que esta

não habite nem freqüente
o condomínio.

Da mesma forma, as

vagas de garagem poderão
ser alugadas para terceiros,
ainda que deva ser dada

prioridade aos condômi
nos. Alguns dos pontos
mais polêmicos, segundo
ele, estão relacionados ao

pagamento de multa por

no

atentos
'-

as

condomínio

Divulgação
Marco destaca a importância da nova regulamentação

atraso e punição aos ina

dimplentes. ''A mais im

portante é a que o valor
máximo da multa passa de

20% para 2%, embora

certos juristas �onsiderem
que as convenções firma

das antes do novo Código
Civil continuam válidas",
acrescenta.

Wroblewski destaca
ainda. que a correção mo-

I

netária aplicada sobre a dí-

vida após seis meses de

atraso e o nome do deve

dor não poderá mais ser

exposto em cartas afixadas
no hall ou em elevadores.

Em contrapartida, o ina

dimplente perde Oficial

mente o direito de parti
cipar das assembléias do

condomínio. ",

INCÊNDIO - Outra

alteração importante é a

obrigatoriedade do seguro
contra incêndio e destrui

ção para toda a edificação
.

e de tornar o condomínio
acessível a pessoas com

algum tipo de deficiência

física ou dificuldade de

locomoção. Modificações
na fachada, bem como

instalação de publicidade
ou aluguel das áreas co

muns só poderão ser im

plementadas mediante

aprovação da totalidade
dos condôminos.
(JULIANA ERTHAL)

Inspetor do Crea relata a1gumas ações promovidas de 2(XX) a 2002(

]ARAGUÁDO SUL-O
inspetor-chefe do Crea

(Conselho Regional de
Engenharia e Arquite
tura), Osmar Günther,
destaca algumas ações
referentes ao período de
2000 a 2002.

O combate implacável
ao exercício ilegal da pro
fissão por leigos, acatando
e encaminhando denúncias
à sede para enquadramen-

.

to dos infratores na Lei das

Contravenções Penais foi
uma das principais medi
das adotadas neste perío
do. ''A ART (Anotação de

Responsabilidade Técnica)
de cargo/função para to

dos os profissionais de ór-,
gãos públicos e de institui

ções de ensino técnico",
diz.

Outra iniciativa, segun
do o inspetor, é a exigência
de colocação de placas de

identificação profissional

em loteamentos, contri
buindo para a diminuição
da ilegalidade no setor e

para a preservação dos di
reitos do consumidor. É
indispensável ARTs de ins

talação, montagem e ma

nutenção de elevadores de

obras,minimizando os ris

cos de acidentes de traba

lho.
O Crea realizou, no de

correr destes.Z anos, inspe
ções integradas com o

!

'a consciente
ões. Sua

eja maleável no

�1S���1Ji�t!l!fl��u egoísmo
prejudique o paixõo.
Câncer - Poderá sentir uma
certa dificuldade para se

rabo lho. Dê um

ê vai precisar de
e autocontrole
as suas tarefas.

er tipo de risco,

pouco frio e

Virgem - Separe os assuntos

fa s profissionois,
N

.

atingir os suas

m a campo
se clima promete ser

Corpo de Bombeiros, Vi
gilância Sanitária do Estado,
prefeituras eMinistério Pú
blico em ancianatos da re

gião e manutenção perió
dica de marquises, com
apoio do Aeajs (Associa
ção dos Engenheiros- e

Arquitetos de. jaraguá do

Sul) e do Núcleo de Cons

trução Civil da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de jaraguá do

Sul).

po
sam1if'e1Wflii�ája mais flexível

cuidado com

cionados a

úme.

Faleceu às 04:00 horas em 8/01 o Senhor Nelson Zelmerd com idade de
51 anos, deixando enlutados a esposa 2 filhos 1 nora 1 neto, 1 irmã e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 8/01 às
18:30 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 06:30 horas em 4/01 o Senhor Nilvaldo Petrvcom idade de 50

anos, deixando enlutados 3 filhos sua mãe irmãos cunhandos sobrinhos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 4/01 às
18:00 horas, saíndo o. féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 15:00 horas em 7/01 Mauro Besen com idade de 16 anos,
deixando enlutados seus pais 1 irmã avÓs, tios, primos e demais parentes
�. O sepultamento foi realizado em 8/01 às 15:00 horas, saíndo
o féretro da Guarnição Corpo de BombeirosVoluntários seguindo para Q
cemitério da Yila Lenzi.

Faleceu às 07:30 horas em 8/01 Larissa de lima com idade de 01 anos,
deixando enlutados seus pais tios tias primos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 9/01 às 09:00 horas; saíndo o

féretro da Capela Mortuária Cemiterio Nereus Ramos seguindo para Q
cemitério de Nereu Ramos.

Faleceu às 22:40 horas em 6/01 o Senhor JQse Pereira Leal com idade de
74 anos, deixando enlutados a esOQ'sa 5 filhos 1 filha 2 noras 1 genm
8 netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 7/
01 às 16:00 horas, saíndo o féretro da sua residência seguindo para Q
cemitério municipal de guaramirlm

Faleceu às 08:30 horas em 4/01 a Senhora Isaltina Rosa da silva com

ldàde de 88 anos, deixando enlutados filhos. filhas netos bisnetos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 5/01· às
08:30 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzl seguindo
para o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 11:45 horas em 8/01 o Senhor Eridolin Sasse com idade de 66

anos, deixando enlutados a esposa 2 filhos 2 netos 2 genros e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 9/01 às 10:00 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo. para Q
cemitériQ da Vila Lenzi.

Faleceu às 14:30 horas em 7/01 Danilo Martins com idade de 02 anos,
deixando enlutados seua paiS avos tiQs tias primos e demais parentes
�. O sepultamento foi realizado em 8/01 às 14:00 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o cemitériQ da
Vila Lenzi.

Faleceu às 14:30 horas em 3/01 oSenhor Cristiano Picinini com idade de

24 anos, deixando enlutados seus pais, avÓs tios primos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 6/01 às 16:00 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para Q
cemitério do centro.

IMÓVEIS E CAMINHÕES
DE R$15.000,00 a R$ 350.000,00

Liberam-se cRÉDrros
para compra, consIpIção
e HIP01ECA de IMOVEIS
em geral, e Rara compra
de�AMINHÕES E ÔNI
BUS, novos 011 usados,
'em até 180 meses para

pgto.
TRATAR: (43) 3345-1712

'OU 302&2888.

Sagitário - Não dê ouvidos
importância.

e emprestou vai

romance.

Peixes - Organize o suo

que os seus

s nõo afetem a sua

e familiar ou

ebendo cobranças.
jugal instável ..fJ}

)'
Ó

o

Capricórnio - Você poderá
controle em algumas
Aja' com mais cautela

que o excesso .de
estresse.

'

novidades.
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POLíCIAS
O governador Luiz Henrique da Silveira fecebeu esta

semana, do secretário em exercício da Segurança PÚ

blica,Justiça e Cidadania, coronel Pedro Roberto Abel,
e do futuro secretário da Defesa do Cidadão, João
Henrique BIasi, além de membros da Comissão de
Vencimento da Polícia Militar de Santa Catarina, pro
posta para a integração da bonificação salarial, atualmente

. recebida com o vencimento dos policiais militares da

ativa e da reserva e que, segundo o coronel Newton
Bruno Schüller, está em situação ilegal. Outro assunto

abordado na ocasião foi a incorporação das horas extras

para os praças ativos e inativos, atualmente beirando

os R$ 2 milhões.

V,OLÊNC,A
O ministro da Educação, Cristovam Buarque, será um
dos debatedores f,l0 Fórum Mundial de Educação, que
acontece de 19 a 22 de janeiro de 2003, em Porto Alegre
(RS). "Violência nas escolas e estratégias de superação"
é o tema do debate, que abordará as diferentes concep

�ões sobre violência e a criação de uma cultura de paz
,

e não-violência. A atividade é promovida pela Unesco,
uma das agências das Nações Unidas, que incentiva a

cooperação técnica entre os estados-membros, buscan
do oferecer contribuição em políticas de promoção
do desenvolvimento da educação, da ciência e da

cultura.

�) PSF
Nos próximos 4 anos, o Programa da Saúde da Família,
do Ministério da Saúde, deverá estar atendendoa cem

milhões de pessoas em todo o País. É o que pretende
o novo ministro da Saúde, Humberto Costa" que destaca
o PSF (programa da Saúde da Família) como uma das

prioridades do ministério. "Temos hoje 15 mil equipes
do programa e 50 milhões de pessoas atendidas. A

meta é duplicar esse número até o final do governo.
Vamos também, dentro do programa, dar atenção
especial à saúde bucal, que é uma preocupação do

próprio presidente Lula", disse o ministro. Outra prio-
I ridade do ministério é ampliar o acesso da população

aos, medicamentos,

FILHOS
, "Guarda compartilhada de filhos menores após a

ruptura da sociedade conjugal" foi o tema de

dissertação de mestrado em Ciência Jurídica, que a

advogada e professora da Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul) Maristela Hertel apresentou como

conclusão de curso. O modelo defendido pela
educadora é uma nova opção no campo do Direito

da Família, para os pais que desejam compartilhar a

guarda, a criação e a educação de seus filhos,
independentemente da separação do casal, mantendo
os vínculos familiares mais estreitos.

HOJE

PRt ESTRÉIA NO
JARAGUÁ CENTER CINE
DO SHOPPING CENTER

BREITHAUPT:

"007, Um Novo Dia Para
Morrer"

Cine 3 - Sessão às 21 :OOh.

.ASSUMINDO: INDICADO TAMBÉM DEOCLÉCIO LUCHINI PARA A DIREÇÃO DA CELESC
(
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Irvando Zomer assume chefia
da filial da Casan de Gu

GERAL

GUARAMIRIM - o ex

vereador e funcionário de

carreira Irvando Zomer

teve seu nome inclicado para
a chefia da filial-pólo da

Casan (Companhia Catari

nense de Água e Saneamen

to), em substituição a Mari

Iene Costa Machado, que
está deixando a função, em
razão damudança no goverc
no do Estado. Zomer traba

lha na empresa há 13 anos e

por duas vezes já exerceu a

chefia, sendo agora' recon

duzido ao cargo por indica-

ção dos diretórios do Cesar Junkes/CP

PMDB e PSDB. Junto com Zomer constatou defeito em filtro recentemente colocado

Zomer foi indicado tam

bém Deoclécio Luchini para
a gerência local da Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina).
A filial-pólo da Casan

em Guaramirim responde
também pelo atendimento

das unidades de abasteci-

.

menta de água de Massaran
duba, Cotupá e Schroeder.
Zomer ainda aguarda pelo
ato de nomeação do presi
dente da companhia, \'V'al
mar de Lucca, que irá con

firmá-Ia na chefia da filial,

mas diz que pretende de

imecliato tratar dos proble
mas de\ funcionamento
existentes no complexo da:

Estação de Tratamento da

unidade de Guaramirim,
localizada na divisa com

Jaraguá do Sul (ponte do

Portal), apesar de recente

mente inaugurado.
Zomer diz ter constata

do a existência de uma ra

chadura em um dos filtros
novos instalados para am

pliação da capacidade de
tratamento. Mais três filtros

foram colocados no ano

passado, totalizando seis

filtros com os equipamentos
que já existiam e aumentan

do a capacidade de abasteci
mento da cidade. As obras,
executadas com atraso (o
projeto tinha previsão de
ficar concluído em fevereiro

de 2000), fazem parte do

projeto de ampliação da

capacidade de abastecimen

to da população.
Conforme Zomer, o

sistema de filtros apresenta
se danificado, apesar de no-

CORREIO DOPOVO 7
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voo Ele acredita que o pro
blema decorre do fato de o

. equipamento "ter sido colo
cado às pressas no final do

ano passado, tendo em vista

a campanha pelas eleições
estaduais". O ex-governa
dor Esperidião Amin deu

ordem expressa, durante a

última visita. que fez ao Mu

nicípio, no final do ano, para
que as obras da Estação de

Tratamento fossem imedia

tamente concluídas pela
direção estadual da empresa.

A direção enviou de ime
cliato uma equipe de serviço
ao local com a missão de

concluir definitivamente o

projeto de ampliação, ini
ciado em 1997, "mas o servi

ço saiu apressado e malfei

to", diz Zomer. Ele teme que
se não forem feitos reparos
e mais investimentos, a am

pliação do sistema de abaste-

cimento de Guararnirim não

será suficiente pata atender a
demanda nas próximas dé

cadas, conforme preconizado
no projeto. "Corremos o ris

co de, no máximo, em 5 anos,
estarmos novamente às voltas

com falta de água na cidade."

Livro de contos e crônicas é um marco para escritor
]ARAGuA DO SUL - O

escritor Daniel Francisco

da Silva Mendes lançou
recentemente sua primeira
obra individual e pro
duzida integralmente por
ele mesmo. Desde a digi
tação dos textos à criação
da capa. -8- resultado do

trabalho, totalmente arte

sanal, pode ser considera
do uma raridade, já que,
dos 30 exemplares repro
duzidos em copiadoras,
restam apenas dois. Os ou

tros foram vendidos por
R$ 5,00. "A produção lite

rária independente permite
que o livro possa ser ven

dido a preços bem mais

em conta. Se fosse impres- ,

so nos moldes tradicionais,
não teria condições de ven
der o meu livro por menos
de R$ 20,00", exemplifica

Daniel (ao lado da mulher, Mara) com seu primeiro livro

o escritor.

Daniel Mendes é pro
fessor da rede municipal
de ensino, na área de educa
ção especial.,e participa da

Apeijas (Associação dos
Poetas e Escritores Inde

pendentes de Jaraguá do

Sul) desde a sua fundação,

há 10 anos. Ocupa o cargo
de presidente da entidade

pela segunda vez conse

cutiva. ''A Apeijas é um lo

cai onde a gente encontra

pessoas que falam a mes

ma língua e têm o mesmo

objetivo. Gostamos das

mesmas coisas e, especial-

mente, buscamos o apri-
\

..

moramento e o incentrvo

dos escritores", argulnenta
Mendes.

A forma artesanal
como foi feito o livro A

Gata Clara, segundo Men
des, é como uma introdu

ção .experimental para as

intenções futuras do escri

tor, que pretende produzir
uma nova edição do livro,
revisada e ampliada, com
prefácio do escritor catari
nerise Carlos Henrique
Schroeder.

A Gata Clara tem 46

páginas e oito histórias,
entre' contos e crônicas

,

algumas antigas e outras

mais recentes.

O escritor já está tra

balhando em outro livro,
que fala 'sobre o folclore.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Uma idéia que começou do nada agora é o mais agitado po m

Sábado, dia 11 de janeiro, a Ubatuba e Itaguaçú, na Ilha de São Francisco do Sul. O Bar do T, ue
casa se ilumina para receber, inaugurou dia 6 de dezembro de 2002, está na boca da galera qua se

pela primeira vez em seu pal- trata, de curtição. Epara não perder o ritmo, prometomuitas sur as
co, os rapazes da banda Mr pra quem for lá, principalmente no Carnaval.•• Fica aío aviso...

.

Einstein, de Curitiba. Aclama
da por público e crítica como

a "melhor a se apresentar no

Rutana, em Joinville, a banda
faz sua estréia no Banana Jae,
numa noite muito especial.
Além disso, o grupo Filhos da
Terra detona os ritmos mais.

('-

calíentes e levam o povo a

loucura com suas performan
. ces altamente dançantes e ex

citantes.

Informações: 47-433-6796

A partir do dia 19 de janeiro,
o Barcelona abre suas portas
aos domingos, mas somen

te durante a temporada das
praias. Todos os domingos vai

.rolar festa pra galera, a par
tir das 20 horas. Ingressos
femininos com os promoters da
boate.

Informações: 372-5509'

Sexta-feira -

Banana Joe: Festa de

lançamento Rip Curl Search
Sessions 2002.

Sábado -

. Banana Joe: Show com a

banda Mr. Einstein, de
Curitiba.

Domingo-
Rutana: Show com a, banda
Mr. Einstein, de Curitiba.

Próxima quinta-feira (16/1)
Se7en Club: Reabertura
oficial da temporada 2003
com o DJ Fabrício Peçanha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Neste ano que se inicia, com tantas

expectativas e desejos de renovação,
esperamos contar com você, nosso assinante,
para fazer da página Gente & Informação ca

da vez melhor... E isso só é possível com sua

participação. Portanto, envie suas fotos e

notas pra gente e faça uma' homenagem a

quem você gosta, tanto nas datas especiais
quanto na simplicidade do dia a dia! Estamos

a sua espera neste ano de 2003!

Enfeitando a página Sidnei Marcelo Lopes,
presidente da Fundação Cultural de Jaraguá do

Sul, em companhia da cantora Franciele, que vem

encantando a todos com sua linda voz

As gatinhas que são o orgulho do papai, Marcos:
Marina, Angelina e Karina

GENTE & INFORMACÃO

Aniversaria no dia 13 Marcus Rafael Erthal. Quem
manda um abraço especial é a mulher, Juliana. O
casal também comemora seu segundo aniversário de
casamento no dia 29

Visitaram a Speed Pneus os amigos Antonio

Belinello, José Parmasio, Ricardo Parmasio, Osmar
Plautz, Walter Tello e J inny Plautz

Parabéns ao lindo casal Fabi Mineiro e Norberto
Baumann pelos 6 anos de namoro. Quem manda

beijos é o tio Mineiro!

QUINTA-FEIRA, 9 de janeiro de 20

,

ANIYER.S,Á
111
Ethel Ribas

"Felipe Leir Pélxer 'c ."

M i riam Beatriz Savegmihe '

Marialvo Felisbino .•

Maira laís Maier
Adair Schug c

G lauciane Lesêowicz
Melina Lotitô ,.

lil'"....-==iiii�
Astrid Menel
Diuvani Tecilla
Renato Lewerenzs
Andrey Alves
Siegrid Nei!zel

9,Ll
Adalto G: Ossowsky
Agata Hiendlmayer
Afonso Kletnschmidt

6,'1" _ww�,"�
Anna Paula Lange

-

Rosana Murara Moser
Edite Schwartz
Darcl Homburg;;
Waltrlldes pradi
Ericã Bauman1'l'"

W.=,�7:-�����Alfredo Mohr
'

Silvana Kuszkowski
Ivo Mohr
Arthur Zatef.e Junior
Dico-Moser
Jaqueline Taise I<ruger

2/1
Marcia Blossfeld
Nicia Mara Vailatti
Alessandra AltiQt.
Nalrnar José Garcia
Carlos Fisçhe!,,'r

1l1];��,��,

ÃI1geTa Glse ª
'oswin Bublitz
Crlsãani Nage.1
Osmar Prüsse Junior
Osmari Prüsse
Francisco Daniel 1l11h'Of
Odete Kanzler

Tais Danna
João Vitor, Quirino Sartl

-o

Adriaf1? �chwirkowski -i"� ,::;/ J"
_ I'

'.",e.���--_ '��---,:7�� ._-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL CORREIODOPOVO 11QUINTA-FEIRÁ, 9 de janeiro de 2003

• BOLA DE NEVE: DíVIDA DE GUARAMIRIM COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATINGE R$ 1 MILHÃO

Mensagens

Prefeitura inicia cobrança da

Cosip já a partir deste
o Jornal CORREIO DO POVO agradece e retribui as

mensagens de Natal e ano-novo a: Airton Luiz Weber
Silva (secretário de Saúde de JS ), Alvim Seidel (Orquidário
Catarinense Ltda.), Anésio Luiz Alexandre (coordenador
Regional de Educação) e equipe da 19' CRE, Cekat, Cida
Candido, Colégio Evangélico Jaraguá, Criação Topnúdia,
Daniela Angela Lenzi, Estofados Mannes, GBS

Plastigráficos Comércio Ltda., Humana Urgente, Instituto
Educacional Jangada, Irineu Pasold (prefeito de Jaraguá
do Sul), Julio C. Maffezzolli (gerente de Administração e

Finanças de JS), Kapersul Ind. e Com. de Papéis Ltda.,
Kriar Comunicação Ltda., Lions Clube Cidade Industrial,
Lourdes Maria, Luiz Sérgio de Assis Pereira (Engetec
Imobiliária), Maxpress, Nanci S. Zimmermann (gerente
de Saúde de JS), Osnildo Konell, Proma Construções 'e
Planejamento, PT de Schroeder, Rádio Brasil Novo,
Samuel Coimbra de Carvalho, Simone Andreatta,
vereador Roque Bachmann, ZDL Comunicação.

A

mes

a estimativa de arrecadar

R$ 53 mil mensais, que é o

valor gasto atualmente

com consumo e manuten

ção de redes, reduz para
R$ 43,mil.

O prejuizo é inevitável,
segundo Tomelin, porque
nos custos estimados em

R$ 53 mil não estão inclui

dos outros R$ 9 mil men

sais pagos para a empresa
contratada para fazer servi

ços de manuterição de re

des e ,R$ 27 mil de um

parcelamento da dívida de

R$ 1 milhão, negociada
com a Celesc no ano pas
sado. Tomelin calcula que
as despesas totais com ilu

minação e abatimento da

dívida não fiquem por
. menos de R$ 89 mil.

Além disso, ele calcula

que haverá inadimplência
de pelo menos 18% por
parte dos consumidores.

"Considerando tudo isso,
dificilmente arrecada
remos mais de R$ 30 mil",
resume.

O prefeito chegou a

considerar a hipótese de
vetar a emenda proposta
pelos vereadores, mas re

considerou e sancionou a

lei que introduz aCosip, em
dezembro.

GUARAMIRIM - A

Prefeitura encaminha esta

semana pedido para firmar
convênio com a Celesc

(Centrais Elétricas de Santa
Catarina) visando a co

brança da Cosip (Contri
buição para o Custeio do

Serviço de Iluminação PÚ

blica) já a partir deste mês,
junto com as faturas de
consumo de energia elétri
ca. A Cosip substitui a TlP
(Taxa de Iluminação Públi
ca), que os municípios fica
ram impedidos de repassar
à população, por uma de
cisão da Justiça. Só depois
de muita pressão as entida

des municipalistas conse

guiram que Fernando Hen

rique Cardoso sancionasse,
no final do ano passado, a
Emenda Constitucional39,
liberando as prefeituras
para captarem recursos:

Com a medida, a Pre

feitura quer reduzir os gas
tos mensais com a ilumina

ção pública (consumo e

manutenção), hoje estima
dos em R$ 53 mil por mês?
de acordo com informa

ção da Secretaria deAdmi
nistração e Finanças. A
dívida atual de Guarami
rim com a Celesc, por
corita dos gastos no setor,

. "

CORRESPONDENCIA

RECEBIDA

Ao Ilmo. Sr.

Eugênio Victor Schmõckel Tomelin; valores da Cosip serão cobrados junto com faturas

está em torno de R$ 1 mi

lhão, incluídos nesse mon

tante desde valores relati

vos à TlP, não pagos na

gestão passada, até pen
dências relativas aos meses

de novembro e dezembro

deste ano, não pagas pelo
atual governo, por consi
derar o valor muito eleva

do, segundei o secretário de
Administração e Finanças,
Jair Tomelin .:

'

O projeto de lei, de
autoria do Executivo,
liberando a Prefeitura para
a cobrança da Cosip, que
é obrigatória ao consumi

dor, recebeu emenda de

autoria dos vereadores
Altair Aguiar e Evaldo

João Junckes (Pupo),
durante a tramitação na

Câmara Municipal, redu
zindo a expectativa de

arrecadação do Executivo

com a Cosip. A proposta
original do prefeito Mário

Sérgio Peixer acabou

reduzida em 26,7%, com
a emenda. A alteração di
minuiu os encargos sobre
o contribuinte, mas frustra
a previsão de arrecadação
do governo municipal de
diminuir as despesas no se

tor, destaca o secretário

Tomelin. Com a emenda,

Caro sr, Schmõckel

É commuito pesar que lhe escrevo para comunicar
o falecimento inesperado de meu cunhado, Milton
Meneses de Araújo Jorge, 65 anos. Ele esteve durante
o Carnaval passado de passagem em sua casa, levando
especialmente suas netas, curiosas para conhecerem a

cidade fundada pelo tataravô. Voltou entusiasmado,
não só pelo desenvolvimento da cidade, mas,

especialmente, pela atenção que recebeu do senhor e
de dona Brunhilde.

Milton era casado com NoemiJourdan de Araújo
Jorge, segunda filha de Maria Isabel e Carlos Augusto
Leal Jourdan, neto do querido Emílio Carlos,
fundador de Jaraguá do Sul. '

Dedicou sua vida à sua mulher e seus dois filhos.

Marisa, engenheira quimica, casada, com duas filhas,
e Eduardo, dentista, como o pai, casado, com quatro
filhos, três meninas e um menino.

Milton faleceu dia 11 de dezembro, quarta-feira,
em virtude de derrame cerebral ocorrido no domingo
anterior, quando retornava de Cabo Frio. Apesar de
toda atenção, inclusive submetido à cirurgia, não foi

possível salvá-lo. I

Não poderia deixar de informá-lo, especialmente
para dizer que Milton era um grande admirador de
sua pessoa, pelo cuidado que sempre teve com os

descendentes da família Jourdan, bem como pela
cidade de Jaraguá do Sul, cujo progresso acom

panhava através do CORREIO DO POVO, gentilmente
enviado pelo senhor e lido regularmente.

Toda nossa família manda lembranças ao senhor,
aos seus, e ao povo dessa querida Jaraguá do Sul,
desejando um FELIZ NATAL e um ANO
NOVO promissor.

Unerj incrementá parceria com universidade dos EUA
]ARAGuA DO SUL - A estratégica não só do ponto lifórnia. excelente relacionamento

Unerj (CentroUniversitário de vista educacional como Uma etapa do trabalho 'com a classe empresarial e
de Jaraguá do Sul) vai in- da geração de negócios de aproximação aconteceu este projeto apenas conso-

.

crementar a parceria que entre empresas de Santa Ca- em dezembro. O trabalho lida uma visão quevem ao

mantém com a California tarina com empresas do envolveu um programa de encontro dos objetivos das
State University, de Hay- Vale do Silício, região dos visitas a várias empresas de nossas indústrias de se

\ ward. As ações conjuntas Estados Unidos de alta SantaCatarina, para as quais posicionarem cada vez

que vêm sendo desenvol- concentração de tecnolo- os estudantes desenvolvem melhor no mercado exter-

vidas desde que a instituição gias. Neste sentido ele des- . programas de consultoria no."

manteve os primeiros taca a participação da Acijs internacional sobre oportu- O presidente da Acijs,
contatos, e que resultaram (Associação Comercial e ln� nidades comerciais e de in- Paulo Mattos, por sua vez,
na organização do primei- dustrial de Jaraguá do Sul), vestimentos no mercado lembra que a entidade está
ro MBA na área de gestão que está ao lado da Unerj norte-americano. integrada 'em iniciativas que
de negócios, serão imple- no Projeto do Transnational A reitora Carla Schrei- deverão sofrer reflexos
mentadas este ano. Executive MBA (Temba), ner aposta nesta relação desta ação internacional. É

De acordo com o pro- que reúne executivos e em- que, segundo diz, faz parte o caso dos núcleos setoriais
fessor Pedro Guilherme presários de Jaraguá do Sul da missão da Unerj de ter . e da incubadora tecnoló-

Kraus, pró-reitor de Pós- e região com a finalidade de seu foco de atuação volta- gica, que poderão tirar

Graduação, Pesquisa e Ex- promover relações bilaterais do às empresas e à comuni- proveito desta experiência
tensão, esta é uma parceria entre Santa Catarina e a Ca- dade. "Sempre tivemos um de intercâmbio.\

Um grande abraço,
Miguel Jourdan

O CORREIO DO POVO, através da direção e

demais colaboradores, apresentam à família enlutada
sentidos pêsames. Que Deus o tenha em bom lugar!

\
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SUPERMERCADO AMIGA0 DE JARAGUA DO SUL '

·UM SHOW DE PREÇOS BAIXOS

NÃO PERCA! Segunda-feira Terça e �uarta -feira Quinta e Sexta -feira

ESSAS· OFERTAS do Frango Frutas e Verduras da Carne
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olíciaprocura dois homens

foragidos acusados de roubo
]ARAGuA DO SUL - A

delegadadeplantão,PedraKo
nell, já tem os nomesdos dois

assaltantes que fugiramdepois
de praticar roubonaFarmácia
Dragão Á-yila, localizada na

Rua João ]lmuário Ayroso.
Antônio Marcos Ribeiro, 29
anos, conhecido como Buiú,
eRicardoOnório de lima, 23,
ambos naturais de Telemaco

Borba, no Paraná, são foragi
dos dapolícia.O fato foi' regis
trado na Delegacia de Polícia
Civil deJaragúa do Sul no dia .

30 de dezembro, porvolta das
22 horas. A Polícia Militar
recebeu ligação telefônica que
denunciavao assalto. Segundo
relatório daPM,oproprietário
do estabelecimento, José
Osório de Ávila, estava fe

chando a farmáciaquando foi
surpreendido por dois ho
mensvestindo roupas escuras,
cobertos com capuz e arma

dos com revólveres.Logo que
entraram no local, os dois

deram voz de assalto e

renderam Ávila, pedindo que
eleentregasse tododinheirodo
caixa, além de questionarem a

existênciadeumpossívelcofre.
O filho doproprietário da far
mácia, que estava nos fundos
do estabelecimento,notouque
algoestranhoestavaacontecen
do e, quando foiverificar, aca
bou sendo visto pelos assal
tantes. "Ele correu para cha
marapolícia,umdos acusados
saiuatrásdele,deuum tiropara
cima para assustar a vítima, o
derrubouno chão e o agrediu,
mas o rapaz conseguiu sairdo

local epedirsocorro àpolícia",
explica a delegada

Os agentes do crime saí
ram do local levando um

montante de aproximada
menteR$ 800,00 e umCelular.
Eles fugiram num veículo

Chevy, placa LYD-9162, cor
prata, que os aguardava na
esquina.Depoisdeefetuarbus
cas pela região, os policiais
abordaram o referido veículo
na Rua José Narloch. No
carro estava Claudio Marcos

Braatz, 32 anos. ''Ele estava

com a filha, provavelmente
para não levantar suspeita.
Depois devistoriarocarro, foi
encontrado um revólver cali
bre 38 com cinco cartuchos
intactos no tambor,um capuz
emais duas facas.Ele foipreso
em flagrante e.confessou a

autoria do crime", diz.
Braatz está preso no pre

sídio deJaraguá do Sul, onde
aguarda julgamento. Ribeiro
estavano alberguedo presídio
e acabou aproveitando-se da

regalia para fugir, eUma esta
va cumprindo pena em regi
me semi-aberto e na primeira
oportunidade também apto-

. veitoupara�.Apolícia tem
mandado de prisão preventi
va contra os dois.

Os três são suspeitos do
roubo ocorrido em um posto
de combustívelenumaescola,
no final do ano passado, em
Jaraguá do Sul. "Eles apre
sentam as mesmas caracterís

ticas eusaramomesmoveícu

lo para fugir", relata a delega
cia (FABIANE RIBAS)

ESTAMOS SB.ECIONANDO
GERENTE PARA

FACTORING.

Para atuar na região
de Jaraguá do Sul.

Interessados enviar

curriculum para:

vitae. rh@terra.com.br

I CAUTELA: POLICIAIS ORIENTAM AS PESSOAS QUE VÃO VIAJAR A COMUNICAR UM VIZINHO

Operação Viagem Segura
evitou furtos em 600 casas

]ARAGuA DO SUL - A

Operação Viagem Segura,
realizada pela Polícia

Militar, garantiu a tranqüi
lidade de aproximadamen
te 600 pessoas que saí�am
deJaraguá do Sul neste pe
ríodo de férias e efetuaram

registro de seus imóveis no

quartel. Este serviço de
ronda vem sendo desen-

I

volvido pelos policiais há

mais de 5 anos e apresenra
ex�elentes resultados. De

todas as residências cadas
tradas nesta temporada,
apenas uma foi arrom

bada. "O problema é que
o proprietário da casa

deixou o portão cadeado,
o que impediu a entrada

dos policiais no local para
fazer a vistoria. As demais

residências não foram
lesadas por receber mais

atenção durante as ron

das", explica o tenente do

14° Batalhão da Polícia

Militar, Silvio Antônio

Hepp. /

Ao todo, a polícia com
putou 19 furtos neste pe
ríodo de férias, contra dez

registrados entre 2001 e

2002. O tenente destaca

que em anos anteriores o

índice de ocorrências foi
inferior também devido ao

Cesar Junkes IC?

Tenente explica que a cidade é dividida em cinco setores na realização das rondas

número de policiais. ''Antes
nós tínhamos três viaturas

que supriam toda a deman
da. Às vezes os policiais
estavam se empenhando
em determinada ocorrên-.
cia e o quartel estava'
recebendo telefonemas de

pessoas solicitando auxílio,
mas não tínhamos como

atendê-las. Agora conta

mos com sete viaturas e
.

dez motos trabalhando em
cada turno, então pode
mos atender bem mais o

que, conseqüentemente,

Jardineiro foi assaltado no
centro de Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - A

Delegacia de Polícia do

Município .ahriu inquérito
policial para investigar um
caso de roubo ocorrido
no centro da cidade.

O fato foi registrado na
noite de segunda-feira (dia
6), às 20h50, na Rua Presi
dente Epitácio Pessoa,
próximo da Drogaria Ca
tarinense.

O jardineiro Clesiomar

Schug, 33 anos, estava em

seu veículo quando foi

abordado por um ho

mem, que o perguntou a

respeito da localidade de

uma determinada rua.

Quando tentou explicar, a
vítima constatou que o

homem estava armado
com um revólver ...,.-- que

julga ser calibre 32.

O assaltante pediu o

dinheiro da vítima e fugiu
.

a pé do local, carregando\

cerca de R$ 70,00.
Depois que virou a

esquina em direção ao

shopping, não mais foi
visto. Segundo informa

ções do jardineiro, o acusa

do aparenta ter aproxima
damente 26 anos, 1,70me
tro de altura, pela clara, ca
belo louráe vestia camise

ta, bermuda e boné. (FR)

aumenta o número de

ocorrências", explica. Este
ano, Hepp enfatiza que a

guarnição vai focalizarmais
o policiamento velado -

trabalho com policiais à.

paisana, que investigam
casos de furto em residên-

cias, de forma a proteger
o patrimônio"dos jara
guaenses.

Com relação a outros

tipos de ocorrências, o

relatório da PM aponta
uma diminuição de aproxi
madamente 50% dos

casos. ''A cidade está tran

qüila, ainda não estão
acontecendo eventos cultu

rais como festas e bailes,
, que g�ralmente culminam

em brigas, acidentes em

geral", destaca o tenente.

O número de acidentes de

trânsito no período de,
férias, entre os dias 24 de

dezembro e 1 de' janeiro,
também diminuiu. Ao to

do, foram registrados 25

casos, cinco a menos que
na temporada passada.
(FABIANE RIBAS)

Governador promete
'priorizar segurança pública

FLORIANÓPOLIS - Ao

presidir ontem a cerimônia

de passagem de comando'

da Polícia Militar, do coro

nel Sérgio Wallner pat;a o,
coronel Paulo da Concei

ção Caminha, o governa
dor Luiz Henrique ressaltou
a importância da fusão das
secretarias de Segurança
Pública e de Justiça e Cida

dania numa nova pasta, a

de Defesa do Cidadão.
"Ela serámais,eficaz", disse
Luiz Henrique, "pois vai in
tegrar, sob comando único,
todos os órgãos que atuam
nesta árdua e arriscadamis
são de prevenir e combater

o crime".

O governador anun
ciou a supressão da prisão
como pena administrativa

para os policiais, substituin
do-a pelas mesmas puni
ções a que são sujeitos os

funcionários civis, e que

designou grupo de trabalho

encarregado de apresentar
alternativas para o estabele
cimento de isonomia entre

oficiais e delegados, e tam
bém para resolver a questão
das horas-extras dos praças.
"Mesmo com as dificulda
des do Tesouro, vamos
priorizar a segurança públi
ca", disse o governador.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I ACIDENTE: MAURO BESEN SOFREU HEMORRAGIA INTERNA E NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS

Bombeiros comovem-se no enterro

de socorrista 'morto atropelado
]ARAGuA DO SUL -

Muita comoção no velório
e enterro do bombeiro

voluntário aspiranteMauro
Besen, 16 anos, ocorrido.

ontem. Colegas de traba

lho, família e amigos
acompanharam o velório

do socorrista, realizado na
sede central dos bombei

ros, localizada na Rua Pre

sidente Epitácio Pessoa, e
enterrado no período da

,

tarde, no cemitério munici

pal. Besen morreu atrope
lado na tarde-de terça-feira,
por volta das 16 horas, ao
tentar atravessar a Rua Ber

nardo Dornbusch, no

Bairro Baependi, próximo
à Caraguá Veículos. A ví

tima colidiu com um ôni

bus da empresa de trans

porte coletivo 'da Canari

nho, placa MAY-7953,
conduzido pelo motorista

Nelson Jochen.
A guarnição dos bom

beiros foi acionada para

prestar atendimento, des
locou viatura até o local, já
com a informação de se

tratar de caso grave.
"Quando os bombeiros

chegaram e viram que era

um dos n_?ssos que havia

sofrido o acidente, ficaram
ern estado de choque,
principalmente por ser o

Mauro, uma pessoa muito

querida por todos, s�mpre
muito bem disposto e

empenhado no trabalho",
destaca o comandante

Maicon Leandro da Costa.

A vítima foi encaminhada

para o Pronto-socorro do

Hospital São José, ainda
com vida, mas sofreu' he-

Fotos: Cesar Junkes/CP

CorQ.o de Mauro Besen foi sepultado na tarde de ontem, no cemitério municipal

diversos cursos de primei
ros-socorros, de mergulho,
comentou que faria treina

mente de resgate veicular,
sempre corria atrás do
crescimento pessoal. Che
gava em casa e comentava

sobre os atendimentos",

orgulha-se.
- Não deu tempo de

fazer tudo que queria, mas
certamente os colegas dele
vão fazer valer o trabalho

que efetuam -, considera
o pai de Mauro,'Mario Be
seno (FABIANE RIBAS)

morragia interna e não

resistiu aos ferimentos. O

comandante diz que antes

de Besen sair da corpora,
ção avisou que iria em casa,

no Bairro Águas Claras,
para trocar o uniforme

suado, por ter atendido

uma ocorrência há cerca de

20 minutos.

Há 3 anos atua�do
como voluntário nos

bombeiros - começou
no grupo Mirim-, Besen
tinha o sonho de efetivar

se quando completasse a

maioridade. "Ele sempre
foi muito dedicado no

auxílio 'ao próximo, gos�
tava muito do que fazia e

queria estudar medicina

para ajudar as pessoas",
desabafá a mãe da vítima,
Marli Vansuita. Ela lembra

que em fevereiro o filho

comemoraria 17 anos, fal

tando apenas um para ter

parte do sonho realizado.
"O Mauro buscava estu

dar, se aperfeiçoar, fez Socorrista sonhava em estudar medicina

,

. Polícia apreende mais de 600 cabeças de palmito
GUARAMIRIM - o

motorista Jaime Damião,
36 anos, natural de Brus

que, vai responder a termo
circunstanciado naDelega
cia de Polícia doMunicípio,
por furto qualificado. Ele
foi preso em flagrante deli
to, na manhã do dia 3 de

.' J .

janeiro, por volta das 6h15,
na RuaJoão Sotter Correa, '

próximo à Sociedade Dia

na, quando foi abordado

pelos policiais. Eles encon
traram o motorista com 13

feixes de palmito, soman
do aproximadamente 600

cabeças do produto. 1n-

formações da Políciia
Militar apontam que o

acusado extraía o palmito
clandestinamente e re

vendia para a comunidade,
sem nota fiscal e autoriza

ção, conduzindo o produ
to no veículo Fiorino, placa
LXD-0943, de 1Üljaí.

- O material apreen
dido foi entregue pata
entidades assistenciais de

Guaramirim, como Apae
(Associação de Pais eAmi

gos dos Excepcionais) e

Lar da Criança -, comu

nica o tenente Rogério
Vonk. (FR)

Q •
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Dois casosde afogamento j
-,

registrados pelos bombeiros

PRECISA-SE

]ARAGuA DO SUL -

Neste período de férias,
combinado com o calor,
está levando centenas de

pessoas para locais alterna
tivos para se refrescar, co
mo rios e cachoeiras daMi

crorregião do Vale do Ira

pocu. Esta movimentação
tem preocupado o Corpo
de Bombeiros Voluntários
do Município, que já regis
trou dois casos de afoga
mento. "O que era para's.er
diversão e lazer acaba em

tragédia por falta de cautela
de algumas pessoas que se

arriscam em locais que não

conhecem", enfatiza um

dos socorristas de plantão.
No dia 28 de dezem

bro do ano passado, Lucia
no Izario Bulsanel, 30 anos,
acompanhado de duas
filhas e damulher, naturais
de Rio Negrinho, vieram
para Corupá conhecer as

cachoeiras daquela localida
de. Ao chegar na segunda
queda d'água, Bulsanel
subiu numa pedra para ver
a cachoeira e acabou escor

regando. "Ele caiu na água,
bateu a cabeça e morreu

afogado, numa profundi
dade de 1,7 metro, aproxi
madamente. O problema
é que muitas pessoas se ar

riscam por pouco; os aci

dentes acontecem e, quan
do chamam os socorristas,
geralmente a vítima já está

em óbito, o trabalho que
temos é o de busca e re-

moção do corpo", diz
bombeiro, enfatizando q
tomar banho em cacho "

,. .. ar
ras e pengoso, pnnclp
mente se a pessoa n'

1
conhece o local.

'a
Outra ocorrência t:

(

registrada dia 31 de d

zembro, no Rio Mandioc
em São Bento do Sul, m I

o corpo da vítima só f 1

encontrado no dia 2 de i ,i
neiro deste ano, na localid
de de Nereu Ramos. A f
mília de Dalton Setemb
no Cubas estava acamp
do próximo a uma c

choeira. Devido à for

chuva, Cubas acabou s I

afogando e foi carregad
pela correnteza da água a

jaraguá do Sul. "Ele foi enR
contrado por uma senhoí

agricultora, nas margenC!}
do rio", diz o bombeiro.

CAUTELA - O Co
I

de Bombeiros Voluntário
(

de Jaraguá do Sul orien
'

a comunidade a preferi
"'.

, .
. �

parques aquatlcos a ca

choeiras, pela segurança )

higiene. "O problema sã

os adolescentes que faze
u

apostas e disputas de nad
I

em locais que não conhe
r

cem, muitas pessoas en!
tram na água bêbadas o'

logo após as refeições,
que inevitavelmente gera
as tragédias. Todo cuidad
é pouco quando se pen
em banhar-se em cacheei

ras", enfatizaobombeir
(FABIANE RIBAS)

de Representan
te Comercial

para atuar no
ramo de Gratica.

Tratar: 370-0816

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Basquetebol Jar�uaense
procura de apo·] de empresas

UINTA-FEIRA, 9 de janeiro de 2003

. ,. . � .

'itona vai priOriZar
ampeonatos da região
]ARAGuA DO SUL -- o

ubeVitóriavai buscar, este
apo, o tricampeonato da Pri-
eiraDivisão deAmadores,
romovido pela LJF (Liga
';u-aguaense de Futebol). A
ompetição está previsra para
segundo semestre de 2003.
tes disso, os jogadores se

reparam para atuar na

rimeira Taça dos Municí

j' ,ios, também organizada
x
la LJF. O diretor do clube,

f tonHoffinann, desracaque
time vai contar com os

esmos jogadores, que

�'jut1tôs há aproxiina
amente 4 anos, treinados

'

s elo técnico Irineu Hof-

d
'

na eStruturado clube,
lbcalizada no final do Bairro

nRio da Luz III.
- Nossos atletas têmfi

fl'excelente nível técnico. Não
o
emos nada definido ainda,

,

escamas pensando em

io otitratar mais um jogador
n ,reforçar o grupo --, diz
.' diretor. O nome cogirado.rl ,

do centroavanteAlaor, na-
ca

de Londrina, no Paraná,
� x-profissional, que jogava
,

elo Brusque e defendeu o
e

d
uventus em 1992, atuoupelo

,

'otafogo, de Ribeirão Preto,
:1

tre outras equipes.
Hoffrnann diz que o clu-

bel tem convite para partici
par de um campeonato pro
movido pela Liga Pomero

dense, com apoio da RBS,
que deve acontecer em

março. "Mail nós vamos dar
prioridade para o campeo
nato intermunicipal, organi
zado pela LJF', garante.

'

Questionado com rela

ção à estrutura, o diretor do
Vitória diz que estão sendo
feiras algumas reformas, co
mo construção dos vestiá
rios. "Estamos em busca de

apoio para fazermos um

galpão de fesras", diz.
Entre Os principais títulos,

conquistados pelo clube estão
o bicampeonato da Primeira
Divisão de Amadores (1999
e 2002)" bicampeão da

Segunda Divisão de Amado-
res (1991 e 1992), tetracam
peão do Sênior (1997, 1998,
2000 e 2001) e campeão invic
to do campeonato promovi
do pela üga Blurrienauense,
no ano passado.

A primeira reunião entre
dirigentes e atleras será reali
zada no final do mês de ja
neiro, nas dependências do
clube, para discutir a par
ticipação do clube nos cam
peonatos da região e possí
veis contrarações. (PR) ,

]ARAGuA DO SUL -- O

ano-novo não começou
muito bem para o basquete
do MUnicípio, que perdeu
os dois patrocinadores
nesta temporada. Tanto a

Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul), que os

apoiava há 3 amos conse

cutivos, quanto a Duas"

Rodas Industrial (parceiros
há 2 anos) cancelaram o

contrato de patrocínio para
a modalidade esportiva.
Segundo o assessor de

marketing da Ajab (Asso
ciação Jaraguaense de Bas-

, quetebol), Henrique Porto;
a Duas Rodas alegou que
vai investir em outras áreas,
já que o apoio não trazia
retorno em termos de

divulgação da marca, mas

apenas de cunho social. A

instituição de ensino não

cortou totalmente as es

peranças da entidade e,s

portiva e solicitou que os

responsáveis pela Ajab
comparecessem ria Unerj
no mês de março.
-- De qualquer forma;

nós estamos em busca de

apoio da iniciativa privada,
mas em outras cidades e,

Estados, porque a maioria

das empresas aqui de Ja
raguá do Sul já fechou o

planejamento de marke

ting para este ano -, diz
Porto. Ele enfatiza que o

problema vai refletir mais
na equipe adulta, que já
perdeu os atletas contrata-

s de outras cidades. "Es
os ap(mas com os jara

aenses, que são atletas

,fluito bons.tecnicamente.

�e não conseguirmos no

V"lO patrocinador, vamos

coltar. co� os. jogadores
da eqwpe Juvenil, que tam

bén:� tem bom nível técni- .

co. G:om estes atletas con

seg�1f1os garantir pelo
.

menos � terceira colocação
nosJasC'�ogos Abertos de
SantaCatasina)", considera
o assessor. 'l

O único apóio garanti
do em 2003 é da FME

(Fundação Municipal de
Esportes), mas os inte

grantes da associação não

.sabern estimar o valor que
será repassado para o bas-

CORREIODO POVO 15

está a

quete. "Independente do

patrocínio, as categorias de
base darão continuidade

aos treinos normalmente.

No fim de 2002, dois atle

tas (um armador e um

pivô, ambos de São Paulo)
foram contratados para,
reforçar a equipe juvenil,
que vai contar com exce

lente grupo este ano", diz
Porto. Ele enfatiza que, se

conseguirem apoio de ou

tras empresas, vão contra

tar pelo m-enos três jogado
res. "Têm muitos atletas

que gostariam de atuar por
Jaraguá do Sul porque
conhecem nossa estrutura

e consideram uma das me
lhores do Estado", destaca.
(FABIANE RIBAS)

ligaJaraguaense retoma as atividades na próxima semana
I',

]ARAGUA DO SUL -- A

LJF (Liga Jaraguaense de

Futebol) retoma as ativida

des na próxima terça-feira.
A primeira reunião

entre representantes da en
tidade esportiva e dirigentes
de clubes (aproximada
mente 20) está marcada

para acontecer no dia 24

deste mês, na sala de reu

niões da Liga.
N a oportunidade,

serão discutidos assuntos

como a obrigatoriedade
do pagamento da anuida

de e organização dos cam

peonatos.

Segundo informações ,

do presidente da LJF,
Rogério Tomazelli, a

entidade pretende comuni
car os clubes as datas de

I

realização das competições r

previstas para este ano e

perceber a receptividade
dos mesmos,
� Vamos discutir ba

sicarnente as datas dos

cOl1g�essos técnicos, para
eri�ã6 convers-armos sobre
regulamentos, tabelas e

demais assuntos específi
cos para cada campeonato.

'"

A nevidade em 2003 é a

promoção da 1 a Taça dos

Municípios, que visa en

volver equipes represen
tantes d�s cinco cidades

que a Liga tem poderes
Qaraguá do Sul, Massaran
duba, Corupá, Schroeder
e Guararnirim). "Cada

município será represen
tado por uma seleção, ,que
não precisa ser necessa
riamente um d��e; J;raguá
do Sul vai contar: tom·

�. _,�\, ,< ':�;

quatro: o Vitória, Cr;u,i,'dé,
Malta, Flamengo e Cà.,'
xias", informa.

\
'

Os jogos devem co":"
meçar no mês de 'março;
paralelamente com as di�- ,

LOTERIAS

, Me'gasena
,

concl:Jrso:427

03 - 1 3 - 14 - 24 - 43 - 51

Q",ina
concurso: 1 092

.

� ,

12 - 42 - 55 - 63 - 64

Lotomania Loteria Fede'ral
concurso: 280 concurso 03699

02 - 03 - 1 O - 22 - 1 ° - Prêmio: 38.943
23 - 33 - 45 - 49 - 2° - Prêmio: 35.740r

53 - 57 - 61 - 63 - 3° - Prêmio: 22.668
64 - 65 - n - 82 - 4° - Prêmio: 08.072
84 - 90 - 95 - 99 5° - Prêmio: 59.704

putas do campeonato da

Segunda Divisão de Ama

dores (que estava há 3 anos

desativado) e com o Sê

nior, destinado a atletas.
com mais de 35 anos.

Para o segundo se

mestre estão programados
os jogos da Primeira Di

visão de Amadores e o

Campeonato das Esco
linhas. "Não temos como

promover nada mais que
isso por falta de estrutura

em termos de arbitragem
e estamos primando por
qualidade", destaca To

mazelli. (FR)

Há 83 anos

servindo a

comunidade
da Região
do Vale do

Itapocu

,
'

CORREIODO
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Joinvillee Caxias vão dividiro
.

mesmo estádiono Catarinense i

I BICICROSS: COMPETIÇÃO EM VIM DEL MAP:�R�G PONTO� PARA O RANKING MUNDIAL DA MODALIDADE

Atletas jaraguaçnses disputam
,

. l' I

Copa Internacianal no Chile
pesas de água e luz, alé
da manutenção do gram
do. Já os vestiários,' alo]
mentos e salas para os se
viços de administração s

rão utilizados, meio amei
pelos dois clubes.

Um representante d

cada clube, eleito admini

trador, vai discutir sob!

quem poderá usar o gr
madó e quando. Segund
o presidente do Caxia

Vilson Alves, a decisão ne

precisará passar pelas -dua

presidências.
Os treinos dos doi

times é que serão em locai

diferentes e os apronto
realizados em vésperas d

jogos, acontecerão no Br

nestão. Para o president
do JEC, Mauro Bartho]

o convívio será muito cor

dial. Os jogos dos dois ri

mes pelo campeonato cata

rinense deverão ser marca

dos em horários diferentes

JOINVILLE - Dois

clubes vão dividir o mes

mo estádio no próxlmo
campeonato catarinense.

Esta decisão provém de

um acordo feito entre o

Joinville Esporte Clube e

o Caxias Futebol Clube,
também de Joinville, que

permitirá aos dois times

partilharem do mesmo es

paço no Estadual. O Está

dio Ernesto Schlemm So

brinho é de propriedade
do Caxias, mas ficou' 25

anos cedido ao JEC, en
quantô o Departamento de

Futebol Profissional do

Caxias esteve desativado. \

Quando o contrato fei

to entre os dois clubes foi

encerrado no ano passado,
dirigentes representando as

duas partes se reuniram a

decidiram ativar a parceria.
O acordo prevê que o

Joinville não pagará aluguel;
mas custeará todas as des-

]ARAGUÁ DO SUL - O

ano mal começou e' os

,atletas da equipe Malwee

de Bicicross já estão na ati
va. Na terça-feira, pilotos
e dirigentes embarcaram

para Vifia Del Mar, no
Chile, onde vão disputar a
primeira etapa da copa
internacional da modalida

de, válida para o ranking
mundial. Ao todo, 15 re

presentantes jaraguaenses,
entre 9 e 44 anos, vão de

fender o Município em 12

categorias. Serão três dias
de viagem até o destino. As

,provas estão marcadas pa-
ra sábado e domingo. tiveram parados não vão

Apesar de estarem 15
'----

atrapalhar o desempenho
dias sem treinar, devido às deles. N a verdade, não

férias, e do desgaste da via- temos grandes expectati-
gem, o diretor de bicicross, vas, o que conquistarmos
ValdirMoretti, acredita que no Chile, é lucro. A inten-

os atletas estão bem tecni- ção é participar e oportuni-
camente para competir na zar que os atletas adquiram
copa. experiência em provas in-

- Os pilotos foram ternacionais -, destaca.

bem preparados durante o Moretti diz que dois dos

ano de 2002 e estes dias que integrantes são novos no

I '

I

Fotos: Arquivo CP

Equipe de bicicross conta com novos pilotos para as competições deste ano

grupo e que apenas três já
atuaram em disputas fora

do País.

O dirigente considera

boa a pista de Vifia Del

Mar, mas critica a estrutura

de acomodação dos atle

tas. ''As dependências do

local são razoáveis, não se

comparam às nossas, mas,

apesar disso, o evento em

si é bem organizado", con-

sidera. A segunda e última

etapa desta competição
será realizada nos dias 22 e

23 de fevereiro, na pista do
Parque Malwee.

A equipe Malwee retor
na para Jaraguá do Sul na

próxima quarta-feira e

retoma os treinos visando
a Copa Malwee, que inicia \

dia 8 de fevereiro.
(FABIANE RIBAS)
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NOTAS
CONTRATAÇÃO'
O atacante Cléber, que jogou pelo Avaí no Campeonat
Brasileiro da Série B de 2001, será o próximo reforç
da equipe do Figueirense nesta temporada. Ele tem o

direitos federativos vinculados � Portuguesa (São Paulo
e deverá ser dispensado do clube paulista, que lhe dev

,

seis meses de salário. O jogador tem mais seis meses d

contrato e es�á negociando com os dirigentes do club

do Canindé para conseguir a quitação da dívida e

liberação com o objetivo de acertar uma transferência,

Equipe Malwee vai realizar pré-temporada em S. Joaquim
ginásio do Parque Malwee,
Rangel confirmou que 18

jogadores deverão fazer

parte do plantel no início

da temporada, entre eles os

juvenis. Entre os dias 13 e

16'de janeiro, o elenco fará

testes de avaliação física em
Jaraguá do Sul e na Uni

ville, em Joinville. As av.a

liações serão feitas pelo
preparador físico Flávio

Cavalcante.

Os novos contratados

são: Falcão (ala, ex-São

Paulo-SP), Clemilton (ala,
ex-Banespa-SP), Fabiano

'

(ala, ex-Ulbra-RS), Henri
que (fixo, ex-São Miguel
do Iguaçu,-PR), Marce
linho (pivô, ex-São Miguel
do Iguaçu-PR), Xande (ala,
ex-Anjo Química-SC) e Fer
nando (ala, ex-Anjo Quí
mica-SC). Os demais joga
dores são: James, Chico,
Marcel, Xoxo, J\Ínior, Fran- '

,

klin, Paclinho, Marcinho,
Leco, ROgéilif e Serginho.

]ARAGUÁ DO SUL - A

comissão técnica da equipe
Malwee de futsal viajou na

terça-feira para São Joa
quim, para acertar os deta
lhes da pré-temporada da
equipe para 2003. O técni

,co Fernando Ferreti, o su

pervisor Cléber Rangel e

os diretores da Associação
dos Amigos do Esporte
Amador de J araguá do

Sul, Cacá Pavanello e Sér

gio Silva, vãovisitar as ins
talações onde os jogadores
ficarão hospedados, além
de analisar o ginásio onde

serão realizados os treina

mentos físicos, técnicos e

táticos.
A pré-temporada

acontece nd período entre
16 e 31 de janeiro. Se

gundo o supervisor, a es

colha por São Joaquim de

ve-se ao fato de a cidade

possuir um clima mais

agradável nesta época do

ano (temperaturas mais
I

1\
ri

ou Anjo Química, de Cri

ciúma, além de mais dois

jogos ao longo da tempo
rada:

A reapresentação dos

atletas está confirmada pa
ra a próxima segunda-feira
(dia 13), às 10 horas, no

baixas) e a administração
municipal ter disponibili
zado a estadia da equipe.

Em contrapartida, a

Malwee deverá realizar um

amistoso na cidade serrana

neste período, contra In

ternacional (RS), Joinville

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




