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Euren/ce Maba, Gilmar Jungton, Eliute da Silva, Sueli Mueller e Nilv« Koch silo os Conselheiros

empossados ontem. Muito trabalho esperapelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente

Cadeiras de rodas

Malwee faz

doaçãopara
hospitais

Os hospitais de Jaraguá do
Sul e Pomerode receberam
cadeiras de rodas doadas pela
empresa Malwee Malhas Ltda.
Os dirigentes disseram que as
cadeiras "vieram ao encontro

das necessidades". Pátina 6

Esporte
Atletismo de
Guaramirim
é destaque
A equipemirim de atletismo

Autonomia para resolver os problemas deGuaramírim conquistou a S"

colocação no campeonato

C Ih l. d.
estadual realizado em Timbó

onse O Tute ar e
.

no sábado, 30. Recordesforam
.ß. � batidos por um atleta da

equipe. Página 8

Jaraguá é empossado
Ontemàs 16horas, noFórum

da Comarca de Jaraguá do Sul,
foi realizada a solenidade de

posse dos cinco membros
efetivos do Conselho Tutelar
da Criança e do Adolescente do
município. Na presença do

prefeito municipal, Durval
Vasel, do diretor do Fórum e

"demais autoridades, o

presidentedoConselhoMunici-

lar tem ampla autonomia, in
clusive para requisitar a ajuda
de qualquer órgão do serviço
público, caso seja necessário.

O Conselho também terá
autonomia financeira, através
dos recursos oriundos do FIA -

Fundo da Infância e Adoles
cência. Alguns problemas já
estão à espera dos Conse
lheiros. Página 3

paldos Direitos daCriança e do
Adolescente, Leônidas Nora,
deu posse aos conselheiros.
"A partir de agora eles vão

conduziras açõesqueobjetivam
o cumprimento do Estatuto da

Criança e do Adolescente",
afirmou o integrante do
Conselho- Municipal dos
Direitos, Leonel Pradi Floriani.
Segundo ele. o Conselho Tute-

Massaranduba

Novo prédio
da prefeitura
é construído
Tiveram inicio as obras de

construção do novo prédio da

prefeitura de Massaranduba.
O prazo de conclusão é de 10
meses e o custo atual chega a

CR$ 48 milhões. Página 3

FONE (0473) 76-3200

FAX (0473) 78-0304
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Só o conselho não e suficienteAlcance e limites da
Revisão da Constituição

Ontem no Fórum de Jaraguá do Sul tomou
posse o Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente que terá a incumbência de fazer
cumprir o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Toda a comunidade espera que
essas cinco pessoas possam simbolizar a

solução de todos osproblemas quejá existem

e os que ainda virão a surgir na cidade que
experimenta um crescimento muito grande.
Devemos, entretanto, entender alguns

aspectos que não podem passar
despercebidos, muito menos esquecidos. O

primeiro diz respeito ao que a população
está esperando. Soluções milagrosas? Que
os cinco conselheiros empossados ontem

sejam dotados de algum poder milagroso?
Que eles possam fazer chover no nordeste?
É preciso ter consciência de que eles

serão os meiospelos quais as soluções serão
aplicadas, mas a responsabilidade deve ser

dividida entre toda a comunidade. As

empresas através da contribuição de 1% do

Imposto de Renda devido, que deve ser

transferido para o FIA - Fundo da Infância
e Adolescente - e apopulação - lê-se família
, através das denúncias, apresentando e

levando os problemas até o. conselho para
que este possa gestionar a sua solução.

Antes de mais nada cada um deve ter em

mente que este é um problema social e

educacional. Se o país tivesse uma melhor

distribuiçãa de renda, não haveria bolsões
de miséria e se a educação chegasse a todos
também. Por isso, não devemos agora cruzar

. os braços e esperar que o Conselho Tutelar
da Criança e do Adolescente seja um novo

"Cristo" a morrer por nós e amém.
Outro aspecto que também deve ser

observado agora, quando o conselho começa
o seu trabalho, é que opróprio Estatuto, que
deverão fazer cumprir, será uma ''pedra no

seu sapato". Muitos especialistas afirmam
que o estatuto éfalho em algunspontos como
no que diz que as crianças tem o direito de

permanecer em logradouros públicos e

praças. Então como vamos tirá-las das ruas
se lhes é um direito permanecer lá? E se ela

preferirem isso?
Esta situação é muito mais problemática

do que parece. A principio o importante é
evitar que menininhas sofram o assédio dos

padrastos e que os viciados possam fazer os
tratamentos que desejam. Temos que partir
do princípio de que, antes de mais, nada
temos de dar condições de vida digna a

essas crianças.

Célio Botja
ex ministro da Justiça, contitucionalista

AsupremaciaéoelementodoconceitoâeCollstituição.Sobre
elaverseiemoutro trabalho, apropósitodocontrolejurisdicional
deconstltucionalidadeedaaplicaçãodoprincípio "lexsuperior
tnferiortderogat". Opoder de emendar, rever e reformara
Constituição

é

aaplicaçãoconcretadoprincípio "lexposterior
priori derogat", pois operamediante aprodução de norma
constitucionalcujo conteúdo é contrárioao deoutrade igual
hierarquia.
A idéiadepennanênciadanormaconstitucionalnãodecorre,

necessariamente, dasuasupremacia;poisofatodemudaroseu
conteúdonäoadegrada, emborapossacomprometeraestabili
dade e, em conseqüência, amajestade e aconfiabilidade da
ordemnormativae, emparticular, daprópriaConstituição.
Daioempregodaexpressão "instrumentodegoverno "para

designarodocumentoquecontémasnormassupremasde um

certoordenamentojuridtco, cujafinalidadeefonçãoéocumpri
mentodedetenninadosobjetivos, quedevemseralcançadosem
um espaçode tempoconhecidoouprevisivele que, em sendo

atingidos, exauremasprôpriasnonnassupremas; ouessenome,
instrumentodegoverno, designaas regrasaqueficam sujeitos
osqueexercemasupremaautoridadedoEstado, bem comoos

agentespoliticamentemaisqualificados.
Ora, aConstuuiçãonemé, exclusivamente, oestatutojuridico

ouo regimentodasdiferentesfunçõesgovernamentais, nemo

plarwmestredeumaempreitadaqueseesgotaquandoalcançadas
assuasmetas.

Oconceito deConstituiçãoestáem exatacorrespondência
comoEstado, queéumasociedadeperfeita;pelauniversidade
eamplitudedosseusfins, quecontêm todososfins.temporaisdo
homem,pela suaduração indefinidaetérminoimprevisivel, que
refletemaaspiraçãodasnações àperenidade e, enfim,porter,
emsi, todososmeioseinstnnnentosnecessáriosàconsecuçãodos
seusfins.

Vembemapropósitoaconstataçãodeque, antesdoadvento
dasconstituiçõesescritasenãoobstanteadoutrinadaonipotên
cia doParlamento ou doRei noParlamento. a idéia de lei
fundamentaljá se encantava no discurso e na prática das

instituições inglesas, ainda que velada algumas vezespela
imprecisão, '� ..masoutrasacertadamente, visandoumaconsti
tuiçãoque, nãosendo rigidaedefinida-comoadosÉUA -seria
claraosuficienteparanãoserafastadacomãuma tlusão", nas
palavrasdeGoughePocok:
Dificilmentenão se encontrará, nasdiferentesfármas de

organizaçãopolitica territorial, umconjuntodenormas, ainda
quemuitoreduzido, comautoridade "ultravires". Todoestado,
pelosimplesfatodeo ser, temumaconstituição.. �

A eternidade-da leidivina; acoextensividadedaIeinaturalao
universacriado e aestabilidadeda leipositivahumana são

conceitosa respeitadosquaissepoderiafalarde uma inexata
analogiademeraexpressividade: a leidivinaestáparaodestino
eterno do homem, assim como a lei naturalestápara a sua

peljeiçãono tempoecomoodireitopositivopara0bem comum

dasociedadehumana.
Tendopordestinatáriaumacomrmidadenacionalvocacionada

a subsistir, por umperiodo tão largo, cujofim não sepode
vislumbrar, aConstituição é,por isso, chamada, também, a
durarea infondirestabilidadeàordemnormativae, assim, às

relaçõessociais.
A idéiadenonnamaterialmenteconstituciondlestáassoeiada

àdeantecedente lôgioo.ouà de umpriusde ordemprática ou
politica.

Mas, dopontodevistaformal, asnormasconstitucionaissão
iguaisporquesituam-senamesmograudehierarquia Sob esse

ângulo, nãohánormasmaisconstitucionaisdoqueoutras.
Sinaldeconstituoionalidadeformaldeumanormaque lheé,

também, mecanismodeproteção, éoprocesso especialdesua
produção, seja, originariamente,poratodepoderconstituinte,
oriundodanipturarevolucionáriadaordemjuridicaprecedente
oudeassembléiade representanteseleitoscompoderesespeciais,
sejaduranteavigênciadaconstituição, medianteasubstituição
ou simples extinção de algumas de sua normas, conjuntos
normativoseinstitutções.
Entretanto, nahistóriado·constitucionalismo, encontram-se

teorias, doutrinas edisposições, quediferenciamasnormas

constitucionaisporseusconteúdos,desdeaproclamaçãodeque
ondenãohá separaçãodepoderes, não há constituição, atéa
dispensa, nanossaConstituiçãode 1824, doprocessoespecialde
emenda de norma constitucional que não diga respeito aos
limiteseatribuições respectivas dosPoderesPoliticas, eaos
DireitosPoliticos e tndividuaisdoscidadãos "rpois "tudoque
não é constitucionalpode seralterado, sem asformalidades
referidas" -nosartigos173a177 - ''pelasLegislaturasordiná
!fas"(art.1?8, Constituiçãode1824). (AgênciaPla/JGlto).
,�. I: 'dh •.

Um crime: o aborto
Este fenômeno, que se critica e

debate quase sempre sob um pon
to de vista religioso, ultrapassa o

âmbito da religião. Encará-lo ape
nas dentro desse enfoque, me

parece um erro completo. Porque,
se for colocado somente sob este

prisma, o aborto poderá ser

indevido apenas por motivos reli

giosos. Então poder-se-ia afirmar

que, para osnão religiosos, o abor
to é licito, aceitável. Faz-semister
colocar o problema do aborto sob
um ponto de vista também tempo
ral e antropológico. Quer dizer:
quem for religioso terá uma razão
amais para se opor ao aborto, que
é fenômeno estritamente humano.

Devemos dizer ainda, que no

caso aborto, temos ali um proble
ma capital: a criança, o feto não é
um "que" é um "quem", não é

"algo" é "alguém". É fundamental

a diferença dos pronomes. Quer
dizer: o ainda não-nascido é rigo
rosamente, absolutamente
irredutível à mãe e ao pai, é um

absoluto terceiro... Aparece como
o sujeito de uma vida total e abso
lutamente diferente e irredutível e,
por conseguinte, a realidade que
se destrói com o aborto é uma

realidade rigorosa e estritamente
pessoal. É um homem ou mulher
irredutivel e que não se pode ab
solutamente considerar como par
te nem do pai nem damãe, eis que
se opõe polannente a eles e à tota
lidade do universo. E ainda, trata
se de um terceiro com respeito aos

pais, irredutível diante da totalida
dedacriação.Representauma ino
vação da realidade: cada ser hu
mano representa algo de novo,
inteiramente original, total,
irredutível a qualquer coisa exis-

tente. "O nascituro, seja em que
estágio estiver, é um ser humano:
sob que fundamento poderá de
cretar-se a sua morte? "Este é um

questionamento feito pelos se

guintesmédicos:Dr. WillianLiley,
Dr. Bernardi Nathanson, Dr.
Jerôme Lejeune, Dr. João

Evangelista dos Santos Alves, Dr.
Dernival da Silva Brandão, Dr.
Carlos Tortelly Rodrigues Costa e
Dr. Waldenir deBragança (os bra
sileiros foram premiados com

"Láurea da AcademiaNacional de
Medicina" em 1982).
A IgrejaBrasileirareafirmaefaz

amesmaperguntacitada acima aos
defensores de tão hediondo crime.

Pe: Antônio Duarte Santos
Rodrigues

Igreja Católica Apostólica
Brasileira (lCAB)

CORREIO, EugêniO Victor Schmõckel
Diretor Geral

Francisco Alves
Diretor Administrativo
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Trabalhos começam napróxirna semana

Conselho Tutelarfoi
empossado noFórum

Massaranduba

Iniciada a construção do
novoprédio daprefeitura

Massaranduba - A prefeitura prontadentro de 150 dias, de acor
de Massaranduba já iniciou os tra- do com o contrato estabelecido
balhos de construção do novo com a empresa ganhadora da con-

.

paço municipal. Segundo o secre- corrência e que está executando os
tário de Obras e vice-prefeito, trabalhos."
Mário Sasse, "estão sendo reali- Todas as secretarias e setores
zados os serviços de bate-estacas da prefeitura serão acomodados
para preparar a estrutura do solo

no novo prédio que será costruído
para a edificação do novo prédio'

,

. obedecendo os padrões do estilo
O prazo de construção é de 10

germânico,' 'mantendo a tradição
meses e o custo da obra é avaliado dos nossos colonizadores", de
em CR$ 48 milhões. Os recursos clarou o prefeito que acrescentou
empregados na execução da obra dizendoque"aconstrução danova
são da própria prefeitura. prefeitura atende a urna necessida-

Onovoprédiodaprefeituraterá . de da comunidade de
1.400 metros quadrados de área Massaranduba".
construída e segundo o prefeito Hoje a prefeitura emprega 230

municipal, Odenir Deretti, a obra funcionários e o atual prédio é
está sendo construída onde esta- considerado" obsoleto" por
va localizade a garagemda frota do Deretti. A expectativa é de que as

município. "Acredito que a estru- antigas instalações sejam demoli
tura, até a cobertura, deverá estar das.

FotD: M'rclo Damblo

Jaraguá doSul-Ontem â tarde
no Tribunal do Júri do Fórum foi

empossado o Conselho Tutelar da

Criança e do Adolescente de

Jaraguá do Sul, que tem como atri

buição básica desenvolver ações
. quevisemo curnprimentodoEsta
tuto da Criança e do Adolescente.
Os membros empossados foram
eleitos no início de outubro atra

vés do voto de 55 delegados que
representavam diversas entidades
da comunidade.

O Conselho Tutelar foi Muito trabalho eSperapelos conselheiros empossados
empossado pelo presidente do
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de

Jaraguá do Sul, Leônídas Nora,
que lembrou a responsabilidade e

"o quanto é fundamental o traba
lho a ser realizado pelo Conselho
Tutelar em favor das crianças no
município" .

O Conselho Tutelar de Jaraguá
do Sul vai funcionar de maneira

provisória junto ao Fórum da

Comarca, devendo ser transferido
mais tardepara agaleriaDomFran-

cisco, ao ladodaprefeituramunici
pal. De acordo com o membro do
Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente, Leonel Pradi
Floriani, os conselheiros irão fazer
um treinamento na Secretaria da

Criança e do Adolescente da pre
feituradeBlurnenau,emsistema de
rodízio - um de cada vez -, "para
buscar urna orientação sobre os

trabalhos que são desenvolvidos

naquele município".
Segundo Leonel, o Conselho já

começa a trabalhar ná próxima se

mana e nesta quinta-feira será rea-
-Iizada urna reunião para que se

proceda a escolha do presidente
do conselho, entre os cinco mem
bros efetivos. O trabalho inicial do
Conselho Tutelar de Jaraguá do
Sul será coordenado pela assis
tente social do Fórum de Jaraguá
do Sul, Maria Nazareth Araújo
Lima, que também é integrante do
Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente.

Foto: Francisco A1vés

Problemas já aguardam solução
autonomia financeira através do
FIA (Fundo da Infância e da Ado

lescência)", disse Leonel.
Esse Fundo é um dos trabalhos

que deverão ser alvo da atenção
inicial dos conselheiros
empossados ontem e o dinheiro
virá de contribuições das empre
sas que recolherão parte do Im

posto de Renda (1%), para o Con
selho Tutelar financiar suas ações.
"Além disso, nomomento em que
os conselheiros julgarem que seja
necessária a utilização de urn veí

culo, por exemplo, poderão requi
sitar que amunicipalidade coloque
ã sua disposição e isso terá de ser

feito' '. afirmou Leonel Pradi
Floriani.

Muito trabalho aguarda pelos
membros do Conselho Tutelar da

Criança e do Adolescente. Segun
do Leonel Pradi Floriani, vários
casos envolvendo menores já es

tão "na fila" aguardando urna so
lução. "Entre eles", destaca Le0-
nel, "dois estão revoltando as au

toridades locais". Um dos casos

refere-se a um menor viciado que
busca urna internação para se tra

tarmas afamílianão tem condições
financeiras e nesse caso o Conse

lho tem deencontrar urna forma de
atendê-lo.

morar. "Casos como estesjá acon
tecem em Jaraguá do Sul e,mesmo
que �o sejam em grande escala,
precisam ser objeto da ação do
Conselho Tutelar para que não

venhammais aocorrer", adverte o
presidente do Conselho dosDirei
tos da Criança e do Adolescente
no município, Leônidas Nora.

Deretti e Sasse vistoriando as obras da novaprefeitura

ABANDONODEEMPREGO

De confonnidade com artigo 482 da letra I da CLT,
convidamos a Srta. MarleteRabello, portadora da Car
teiraProfissionalN° 36946 - Série 00 I8/SC, a compare
cernoprazode72horasno setorpessoaldaempresa, sob
pena de ficar caracterizado abandono de emprego.

Malhas Forlin Ltda.

Jaraguá do Sul, 4 de Novembro de 1993.

Para atuar de forma efetiva na

prevenção deste tipo de casos, o

Conselho Tutelar possui autono
mia prevista no Estatuto da Crian
ça e do Adolescente e pode requi
sitar a participação de qualquer
órgão público ou pessoas - médi

cos, advogados, entre outros - para
atender às necessidades que cada

criança apresentar. "Inclusive terá

O outro caso é o de umamenina

que vem sendo vítima de violência
.

sex-ual por parte dopadastro e pre
cisa arranjar um outro local para

CostaServiçosContábeisLtda
CRC - SC- 348/0- 5

Desde 1972 ajudando no desenvolvimento de
Massaranduba

- COlltabiüllade, Escrita Fiscal, Abertum de Firmas,
Microempresas, FolhadePagamellto, Serv: lleComl',úação.

Nelson José da Costa - Despachante oficial do
Detran-SC - Credencial n° 318/80.

Emplacamentos, transferência de l't!Í�lIlo.5,pla\·tiJicaçt1(),
serviço deifax efotocópia...

_
Av. 7deSetemhro, )"andar-Fones(0473)79-1I29/
79-1241 - Fax/fone 79-1252 - Massaranduba- SC

Rest�upante do Zeca
Reservas para: Casamentos e Festa em geral:

Almoço,jantar e marmitex de segunda à domingo.
Servimos diariamente BUFFET variado, acompanhado de

sobremesas e com ESPETO CORRIDO todos osDOMINGOS.
Rua 11 de Novembro, 559 _10 andar - Centro
Fone (0473) 79-1561-Massaranduba - SC

.

_'
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Mines e

Luis
Uniram-se em
matrimônio dia 9 de
outubro, na Igrej a
Evangélica Centro -

POMERODE,os
jovens MIRTES e

LUISCLÁUDIO,
congraçando as

. famílias de
Valtraudes e Ralf
Flohr e Lilli e Ludi G.
Siewerdt.
OCORREIODO
POVO parabeniza os

noivos c seus

farniliares pela data
de amor e união.

Patinação em Schroeder
o Rotary Club de Guaramirim pro/l/ove, 110 Palácio de Esportes

Alfredo Pasold, em Schroeder, 1111/11 vibrante espetáculo de patina
ção: GIRASSÓIS. Dia 6 de novembro, 20:30 horas.

Emoção, alegria e juventude...

Isabela de Souza

Via telefono, do Riode Janeiro,
recebemos a grata notícia do
nascimento para o distinto casal,
ANDRÉ (THEREZINHA) DE
SOUZA, de uma menina que na

pia batismal receberá o sugestivo
n01110 de lSABELA.

Elanasccu nodia 21-10-93, na
Clínica Santa Bárbara, em

Botafogo, medindo 51 CI11 c 3 kg
de peso.

Quem ri dc orelha a orelha são
os nossos estimados amigos e

1"

Volksfest
Dia 7 de novembro, domin
go, naVilaFreitas, aconte
cerá a 111 VOLKSFEST de
Guaramirim. O objetivo é

. angariar fundos para o
combate à fome e à miséria.
Haverá concurso demúsica
(participação livrejede
poesia (até 12 anos).

Duranteo evento estará
funcionandobarecozinha,
como especial prato típico
colono, tudo animado pelo

conjunto AI.�grede
Massaranduba.

constantes leitores, DR. LUIZDE
SOUZA o- PAULA MEY DE

SOUZA, que com o nascimento
da ISABELA, se tomaram bisa
vós,

"CORREIO DO POVO" - o

primeiro a dar as últimas, sente

sc à vontade para registrar o
ausplcioso acontecimento e apre
senta aos pais, avó c Fernando (itl
memoriam) e aos bisavós os cum
primentos, com uma beijoca res

peitosa na ISABELA

CN3
Tropical Music

Composto por músicos de

primeira linha. o

reformulado PR 7, agora
CN3 TropicalMuslc apre
senta-senosproximosdias:
3PINHt-,ROS, 5�reira;
PINGUIM, 6�reira;
TRILHÃO, sábado, 110 al

moço e

BANANA 'S, 110 domingo.
Depoisda "bronca" daHot
Lilie sobre o "som"dasdis

cos;curta tim som "ao vivo
e à cores" com o

CNJ TropicalMusie.

Mais
Música...

Dia 8 de novembro
aniversariaJASLYN

MARCELLY
DEMARCI-ll:

Felicitações e muitas

alegrias em mais esta

data festiva. Um

beijo dos pais:
DORACI eOTÁVIO
DEMARCHJ e dos

manosJONLY
MAYCKELe

.lAYLA
MYCAELLA. Saúde!

Completou 3
aninhos de vida dia
10, comemorando
nopr6ximodia6de
novembro, sába-

do, emsuaresidên- .
cia, O casal

Ir.E'"POCA� IELISIANE e

I
'

IHÉLCIO'
CHIODINI, pais I . modas I
d a

if
p e que na" lo MIL.OIl PU "OC!I I

GABRIELA, dese- • LIGAllA no SIU JMITO I
jam todas as bên- I HIIllJ!t'IUL, t/!JI,lJllJt'B(JN7'II"
çãos do mundo à .COLÉ(J/O 640 LIJ/Z

•suaj6ia... •••••••••

Gabriela
Ch iodtni

�oia
ANIVERSARIO dia 5 de novem

bro. PARABÉNS Erlindo, estilista
e um dos proprietários de Janier

Confecções.
DIA 5 de novembro, noC/ubeAtJé
tieo Baependi, NOITE ALEMÃ.
Convites a CR$ 2.100,00, com

direito a Jantar Típico.
A escolhadaRAIMiADOSUPLE

TIVO acontece dia 6 de novem

bro, no Clube Juventus. Promo

ção dos a/unos da S" série da

Escola Cristina Marcatto.

MASSARANDUBA em FESTA, de
lO a 15 de novembro, no Centro

Esportivo e de Cultura. Sucesso,
com certeza...

BARÃO VERMELHO, OConjunto
fará apresentação em Jaraguá do
Sul dia 12 de novembro, no

Schopping Club, promoção Cios

Club.

Fa/ando em CLAS CLUB, para
bénspe/aMARAVILHOSAORGA
NIZAÇÃO feita no Campeonato
de Motocross, ocorrido dla 3 I,
domingo.

Mo/a Cabe/e/relro
Fone 71-5753

Desenvolvimento

infantil
-

PRAQUEM GOSTA
BE TER ESTIL8,

Omelhorem
temos, blasers,

camisas, vestidos e
-------------------------

sapatos com a

ousadia e o charme
-------------------------

do seu jeito de ser.

ELEGÂNCIAÉ

Vestindo Você de Corpo Inteiro • GetúlioV&rgas, 55

CORREIO·.bO POVO-- J.r..... SuI.4 de novembro de 1993
�-_._�,'�==-=�\�<�--��--------------��----��--------------� ..

Em convêniocom aFERJ, aClínica
HenriEypromove dias d (19hs.), 5
(14 e 19hs) e 6 (8 e 14:30hs) de
novembro a discussão da psicaná
lise, sob o título DESENVOLVI
MENTo INFANTIL.
Serão debatidos por Marina
FemandeaGomeseVirginiaKathia
S. Gubert os seguintes temas:
- O que é psicanálise
- Envolvimento com a Infância
- Infância é um mar de rosas?
- Constituição do Sujeito
- Sexualidade Infantil
- Psicanálise e Educação,
Serão fornecidos Certificados aos

participantes. Vagas limitadas.
Valor USS 25,00, InfonnaçOes e

inscriç&s • rua Epitácio Pessoa,
i46,fone(0413) 11-1713.Jarap
do Sul.
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TEAlROfllFANTÖoJUVENIL

DOMQUJXOl'E,
OCavaleirodaTristeFigura
Peça extraída do romance de

Miguel de Cervantes, adaptada
por Danilo Avelleda, estabelece
íntima relação com o público.
infanto-juvenil, com linguagem

..acessível que conserva toda a

. beleza e riqueza da obra centená
na.

Alicate e Torniquete, dois pa
lhaços, contam a história quemos
traDom Quixote (com seu fiel "es
cudeiro" Sancho Pança) na sua

luta inglória contra os moinhos de

vento, aos quais considera enor

mes gigantes, defendendo inutil
mente os fracos e oprimidos ou,

ainda, sonhando com sua "musa"
Dulcinéia

Dias6e7dem"wnbro,às16horas,no
TeatrodaSociedadeCulturaArtística

SCAR,OOMQUIXOTEtrazaopúbli-

co em geral e, emespecial, às crian
ças e adolescentes, toda a poesia
e beleza de que se compõe esta

extraordinária obra, numa produ
ção de Danilo Avelleda Espetácu
los Teatrais. Ingressos à venda na

SCAR.

SUCESSO EM JUNHO

ÀS VEZES PENSO QUENÃO SOU DEUS
A comédia em 1 ato, produzida

porDanilo Avelleda Espetáculos
. Teatrais baseada num. oonto do
escritor argentino Dalmiro Saenz,
dirigida ao público adulto, depois
do sucesso obtido na turnê de 6 de
junho, volta a ser apresentada nos
próximoadias6 e7 denovembro, às
2OrJOhoru,IlOTeatrodaSCAR-Soci
edade de Cultura Artística, rua
Amazonas 213, Jaraguá do Sul.
A trama, desenrolada num tri

bunal, mostra que a cada pergunta,
formulada pelo Promotor Público,
o personagem João de Deus de-

monstraumarara agilidademental,
distorcendo os fatos e o sentido
das perguntas, causando situa
ções de extrema comicidade e que
desnorteiam completamente opro
motor.

Quem assistiu vai querer rever,
quem perdeu não vai deixarpassar
esta oportunidade de fazer uma
alegre reflexão sobre os falsos va
lores e normas de comportamento
coletivo que sufocam, oprimem e

corrompem a humanidade.
Imperdível!

AJAPURGENTEGENTEGENTEGENTEGENTEGENT

@Nareuni!odeontem, 3,na SCAR, faltaramassociadoseospresentes-4-
nãopuderamdeliberarsobreaexposiçãode finaldeano,entreoutrascoisas. Foi
marcada reuniãoEXTRAparaapróximaquarta-feira, 10, quandoesperamos
contarcomum número significativode INTERESSAOOS.

@AtelierdepinturanaSCAR,paraassociadosdaAJAP:ascondiçõesjâestâo
reunidas. Compareça na reuniãoEXTRA e intere-se daproposta ...

ESCOLA DEARTES
VERA TRICHES

10 ANOS
"

mais do que ensinar, é um

contínuo aprendizado no exercí
cio da arte, onde mantenho uma

relação de troca mais íntima com
meus alunos de nossos processos
criativos. Somente posso lhes
mostrar a técnica e passar 11m

pouco de minha experiência, que
ao longo do curso vão se transjor
mando em trabalhos belíssimos,
de acordo com o dom natural de
cada lIlII, e a sua percepção do
mundo."

Assim Vera Triches define seu

trabalho, desenvolvido ao longo
de 10 anos ensinando arte em

Jaraguá do Sul. Iniciou em março
de 1983 com atelier na rua João

Picolli, 2 turmas de 12 alunos, com
a técnica de pintura em porcelana.
No ano seguinte, introduziu a pin
tura a óleo sobre tela. Em 1986, até
1991, deu aulasna SCAR,manten
do turmas regulares dos cursos de
pintura em tela e porcelana.

Em 1992 mudou o atelier para
sua residência, na rua Domingos
da Nova, iniciando o curso de es

cultura em cerâmica.
Ao longo destes 10 anos cente

nas de alunos passaram por seu

atelier,muitos continuando carrei
ra solo, quer como artistas plásti
cos e/ou ministrando seus própri
os cursos.

Atualmente aEscola conta com
7 grupos de 6 alunos, nas modali
dades de Pintura em Porcelana,
Óleo sobre Tela e Escultura em

Cerâmica. São turmas pequenas,
possibilitando acompanhamento
mais de perto e atendendo à indivi
dualidade do aluno.

VERATRICHES,ARTISTA
Paralelamente, a professora

continuou desenvolvendo o seu

lado de artista plástica: premiada
em 1981 (B.Camboriú), 1983j 1984e
1986 (Jaraguá) e 1990 (Curitiba);
exposições individuais em 1985

(Jaraguá), 1989 (Joinville) e 1990

(Blumenau), além de incontáveis

participações em Coletivas e Lei
lões de Arte, fazem com que o

trabalho de Vera Triches esteja
presente, atualmente, em quase
todas as residências jaraguaenses.
É o reconhecimento à sua tenaci

dade, força de trabalho e,

logicamente, de sua Arte, que de
há muito rompeu as barreiras do

municipioe,hoje, é comercializada
por matchands em Joinvitle,
Blumenau, Curitiba, São Paulo e

Rio de Janeiro, entre outras.

artístico cultural da cidade, poi�
somente com muita dificuldade
sobrevivem iniciativas como a de
Vera Triches, acontecerá dia II de
novembrode 1993,às20:30horas,
noHotel Etalan. Pintura em Porce

lana, TelaeEsculturaemCerâmica
mostrarão o talento dos alunos da
talentosa professora e artista plás
tica Vera Triches,

10ANOS ENSINANDOARTE
A Exposição 10 ANOS ENSI

NANDO ARTE, marco no meio

LÁ&KÁ
Curitiba - Dia 5 denovembro, 18:30 horas, naTorreda Telepar, rua Lício
de Castro Vellozo, 90, exposição fotográfica e lançamento nacional do
livroTIJOOPELOEVEREST,deWaldemarNiclevicz, quenarraaprimeira
escalada de um brasileiro ao Monte Everest.

It.Jal-Até 10denovembro a inscriçãoao IT Sa110deArtesCidade de Itajai.
Abertura do Salão dia 4 de dezembro, encerramento em 16.1.1994.
Curitiba - Charles Narloch levou para a Sala Miguel Bakun, alameda
Dr.Muricy,915,suaexposiçloREVENDOOCAOS.Amostrapermanece
aberta até 16 de novembro.
Joinville - Até 16 de dezembro a AAPLAJ promove o I Mostra Arte nas

Fábricas,quevisitaráaTupy(4a 12.11),Docol(l6a24.11), Tigre (26. I I
a 6.12) e Busscar (8 a 16.12). Entre os artistas, Manoel I.C.Carreira (de
Jaraguá do Sul), CriSantos, Linda Suzana Poil, Charles Narloch, Célia
Ceschin, num total de 26 participantes ..

3FI/lIEB/CRS
OUAOROSPARA ESTAMPARIAS
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Mercado Financeiro
HFAssessoria Financeira

LáeCá

a presidente do poderoso grupo italiano Olivetti, Carla de

Benedetti, apresentou-se à justiça italiana nesta terça-feira. Ele
.

tinha sua prisão preventiva decretada já na semaha passada.
Ocorre que um dia antes de ser expedido o mandato, o empresário
deixou opaís. Émais um dos acusados na operação "mãos limpas ",
que já prendeu dezenas de políticos, empresários e funcionários
públicos, além de juízes, todos acusados de corrupção.

NaChina, no últimofinal de semana, doisfuncionáriospúblicos
foram executados em praça pública, com tiro na nuca por lerem

recebido suborno. Em Seul, na Coréia, onde a justiça é menos

violenta, mas não menos atuante, o magnata Chung Juyung, dono
daHyundai, foi condenado a passar os próximos seis anos de sua
vida em lima cela. Acontece que, quando da sua campanha a

presidência, ele desviou dos cofres da empresa US$ 50milhõespará
bancar sua tentativa de chegar a presidência da Coréia do Sul. Só

que lá como aqui, esse tipo de conduta, conhecido como abuso de

poder econômico, é terminantemente proibido pela legislação.
Apesar de ter 79 anos, ser um empresário muito respeitado, até
então, além depossuirgrandefortuna, ajustiçafoi implacável. Sua
única benesse será aguardar o recurso em liberdade.

Como podemos verificar nos exemplos acima, todos ocorridos
nas últimos dias, a corrupção não é um problema brasileiro ou

característica de países subdesenvolvidos. Está por todo o lugar,
não respeitando nível econômico, regime político o� status de
sociedade desenvolvida. a que diferencia esses fatos do caso

brasileiro e a velocidade dajustiça, sua independência eprincipal
mente, o crédito que por isso detém junto a população. a código
penal brasileiro é rico em brechas e desviospor onde os acusados,
mesmo depois de condenados, escapam dapunição. A demora com

que sãojulgados, fazem os crimes quase cairem no esquecimento e
.

perdem a atenção .da opinião pública. No primeiro mundo, seja
. quem for; se agir errado vai mesmo para a cadeia. Esse tipo de

certeza, se não eltmtna a corrupção, que parece ser uma praga
. P

mundial, pelos menos faz pensar duas vezes. No nosso caso é

justamente o contrário.já sabemos que ninguém vai terminarpreso.
Com isso, apopulação cria enorme descrédito no sistema judiciá-'
rio. Somente quando alguém poderoso, seja ele empresário, politi
c� ou burocrataforpara trás das grades, venha começaroprocesso
de reviravolta da relação sociedade - justiça, fundamental no
processo de desenvolvimento social e, lógico, econômico.

Eduardo Carvalho

p•••••••••••••••••••
• ' TRIVIUM· •
• •

= . TEClpOS LTDA. =
• Malhas em tolo e em quilo pl 'confeccionistas.•
• Temos também re.talhos, cotton, e microfibra •
• Vendemos no Atacado e Varejo a preços de •
•.

.. '

Fábrica •
• Rua JOlDvllle. 4368, em frente ao Trevo de Sehreeuer •
... -, . Fone: 72-0237 ..'. _._-_.__._-----_.-

·

- Projetos (Plamàs)
.

.;. Resp. Técnica (Assinatura)
Atendimento das 9:00hs as

" 12:00hs e das 14:00hs as 19:00hs
ou a noite a combinarpor telefone
71- 0157.
Rua Joiiiville, 1.958

, \

Três hospitais daregião são beneficiados

M.alwee faz doação
de cadeiras de rodas
Jaraguá do Sul- OsHospitais

São José e Maternidade Jaraguá,
de Jaraguá do Sul e o Hospital e
Maternidade Rio do Testo de

Pomerode, receberam na semana

passada a doação de cadeiras de

rodas da empresa Malwee Ma
lhas. De acordo com a direção dos
hospitais as doações vieram ao

encontro das necessidades, prin
cipalmente porque há casos em

que omaterial a disposição, atual
mente, precisa ser recuperado.

Aristides Gonçalves, diretor do
Hospital São José, disse que as 5
cadeiras que recebeu representam
50% do que o hospital dispunha e

"pelo menos 4 precisam ser recu-

peradas, o que será possível ago- No Hospital e Maternidade

ra". Ele declarou também que "a Jaraguá a doação da Malwee re-
.

doação foimuito importante e seria presentou um awnento de 100%

muito bom que outros empresários
do número de cadeiras disponí-

. veis.
tivessem amesma visão humanitá-
ria".

O sr. Guenther Fey, diretor do
Hospital e Maternidade Rio do

Testo, de Pomerode, disse que as

5 cadeiras que recebeu vão aumen
tar em 35 % a disponibilidade do

hospital. "Com isso poderemos
atender alguns casos em que o

paciente precisa da cadeira de ro
das para a sua recuperação", de
clarou. Ele afumou também que
esta é a segunda doação que a

empresa faz para o hospital neste
ano. "Recentementerecebemosda

empresaMalweeMalhas uma am
bulância e agora chegam as cadei

ras, isso é muito bom para a nossa

comunidade", acrescentou ele.

Deacordocomodiretoradmi-

nistrativo,HilárioDallmann, "isso
resolve um dosmaiores problemas
enfrentados no hospital". Ele in
formou que todo o atendimento
era feito com três cadeiras e o fluxo
de pacientes, na ortopedia, por
exemplo, eramuitomaior. "Agora
com seis cadeiras, vamos ter mais
condições de prestar um melhor
atendimento' " finalizou.

DOAÇAoDELIVROS
A MalweeMalhas tambémefe

tuou a doação de 133 livros de
literaturapara abibliotecadoColé

gio Estadual "Roland Harold
Dornbusch" : De acordo com a di
retora daquele estabelecimento de
ensino, Eunice Maria Lescowicz
Strebern, adoação "vai enriquecer
o acervo bibliográfico da escola" .

Os livros já estão à disposição dos
cerca de 900 alunos existentes.

Apagar as luzes antes
de sair. Boa idéia.

Antes de sair de casa, apague todas as luzes. Não tem por que
deixar lâmpadas acesas se ninguém estiver usando. .

-

Além disso, feche portas e janelas ao usar o ar-condicionado,
lave e seque todas as roupas de uma vez e desligue a TV se ninguém
estiver assistindo.

Assim você economiza seu dinheiro e ajuda Santa Catarina a

economizar energia.

SantaCatarina'
ESTADODETRABALHO

'
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Oualldade hoteleira será tema de palestra

Turismo éenfocado
em encontro dia 8

lDaasRoclasInclastrial Ucla.

Nota de Esclarecimento

Comrelação anotíciadivulgada, emjor
nais, a respeito do TRATAMENTODE

EFLUENTES da DUAS RODAS IN

DUSTRIALLTDA., temanecessidadede

esclarecer ao público o que realmente
ocorreu:

1 - Dia 20 de outubro, foi visitada por
fiscais daproteção aomeio ambinete da
FATMA e SEAMA de Jaraguá do Sul;
2 - Dataemque,Empresae�tavaconser-:
tandouma tubulação departe do esgoto,
que sehavia'rompidonanoite anterior;
3 - Para�lizar os serviços, tomou, em
auxílioumaretroescavadeiradaConstru
toraHANE LTDA ( que pode 'servir de
testemunha);
4 - Para realizar o conserto, o fluxo de

esgotodessatubulação, foradesviadopara
junto àsaídado líquido tratado;
5 - Não se importando com os serviços de

. emergência na recuperação da avaria

advindade forçamaior, os fiscaisprende
ram-seaessedesviode fluxo, consideran
do comartificio escusoparanão trataros
efluentes;
6 - Páracomplicar, aSEAMA ampliou a
irrealidade, permitindodivulgarinforma
ções sensacionalistas, caluniosase irreais;
7 -Abemdaverdade, finnaesteesclareci
mento eprotestacontraeste tipo de atitu
de, lembrando aos äutores que emnada

contribuíramàcausaambiental.

Jaraguá do Sul- A Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo,
com o apoio do Sebrae, realiza no
dia 8 deste mês, às 19h30min, no

Hotel Etalan o 110 Encontro de

Conscientização Turística de

Jaraguá do Sul, com aparticipação
dos setores ligados à atividade
turísticana cidade. O encontro tem
como objetivo principal propor
cionaramelhorianosserviçospres
tados atualmente.

Estão programadas duas pales
tras durante o encontro. Uma delas
será proferida por Dagoberto
Bernardino Dornbusch e vai
enfocar a "Co-gestão na Qualida
deHoteleira' , . A outra vai abordar
o projeto Presto do Sebrae e terá
como palestrante Carlos Alberto
Gomes de Menezes.

treinamento para 1994, nas diver
sas áreas que envolvem a ativida
de turística - hotelaria, bares, res-

taurantes e similares. A Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo
quer também efetuar um levanta-

mento das necessidades existen
tes em cada setor, através do pre-
enchimento de um questionário
pré-elaborado que os interessa
dos vão preencher.

Uma terceira etapa do encontro
pretende definir o calendário de

Pesquisa revela comportamento
A Secretaria de Indústria, Co

mercioeTurismodeJaraguádo Sul
elaborou uma pesquisa entre os

dias 8 e 17 de outubro - durante a

reaIizaçãodavaSchützenfest - para
saber a procedência e comporta
mento dos turistas que vieram à
cidade. Para esse levantamento
foram coletadas dados no posto
de informações turísticas que fica
na rua Joinville. Entreoutras infor

mações observou-se que mais de
50% dos turistas que chegaram à

Jaraguá do Sul vieram do Paraná e

agrandemaioria, 79,44%,nãoper
maneceumais deumdiana cidade.

hoteleira da cidade absorveu

14,02% do total de turistas que
passaram pelo município.

De outras partes de Santa
Catarina e do Estado do Rio de

Janeiro, de acordo com a pesquisa,
vieram 11,21% dos turistas, en
quanto que-de São Paulo chega
ram 19,63%edoRioGrandedoSul
7,48%. A pesquisa também reve

lou que 20,56% ficou em Jaraguá
do Sul pormais de um dia. A rede

Segundo informações da se

cretaria, oobjetivo do levantamen
to é saber mais detalhadamente

quem é o turista que vem para
Jaraguá do Sul, qual é o seu com

portamento e a idéia que tem da
estrutura oferecida pelas setores

da economia envolvidos nesta ati
vidade.

Poupança será sorteada

Banco doBrasil faz campanha
plica Zildete Costa Lombardi, fun
cionária da agência: "todas as pes
soas que fizerem a doação de
donativos preencherão uma pe
quena ficha onde constará o nome,
endereço e telefone (se tiver). De
pois disso a fichavai parauma urna
onde aguardará o sorteio". As

doações, segundo ela já começa
ram a chegar.

outubro, data em que se comemo

rou o Dia Mundial da Poupança.
"A poupança foi uma forma de
estimular a participação de muitas

pessoas e o dinheiro para pagar o
vencedor foi reunido entre os pró
prios funcionários", explica
Zildete.

A entrega dos donativos pode
ser feita em qualquer agência do
Banco do Brasil de Jaraguá do Sul,
inclusive nos postos de atendi

megto localizados nas ruas Joinville
e Venâncio da SilvaPorto, no INSS
'e no Fórum de Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul - O Banco do
Brasil de Jaraguá do Sul está reali
zando uma campanha de arrecada
ção de donativos para o Comitê de
Combate à Fome organizado entre
os próprios funcionários do ban
co. Através da campanha, toda a

pessoa que contribuir doando ali
mentos não perecíveis, roupas ou

brinquedos estará concorrendo a

uma poupança equivalente a um

salário mínimo vigente no mês de

dezembro, que deve chegar a CR$
18,9mil.

"Para participarésimples", ex-

A idéia foi sugerida pela equipe
de marketing da agência e pelo
Comitê de Combate à Fome e 11

campanha iniciou no dia 31 de

DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA.

lanchonete. ln der nO 3714, des "CP" unter 80 ANOS DA GUERRA DO

CONTESTADO· Wo/land ist inmeinemBuchjanurkurtz erwaehnt, ich weis
auch dass er der Erste war der den Kampfgegen die Federalregierung
antrat."

Bitte entschuldigen Sie dass mein gekritzle 5 Seiten wurden. AlsAlaria
Kahle einjungesMaedchen warfnlg ihreMutter: "Kindfuer wem schreibst
so vieleHejie voll? «:Antwortete sie: "Fuer mich!", 1917warsie schon eine
beruehmteDichterin. Sie war oft bei uns zu Besuch u.starb in 1962. Mil den

.

besten Gruessen von Haus ZII Haus Ihr immer dankbarer, GERHARDT
HERRlofANN".

Pessoalmente acompanhei os passos do sr. HERRMANN (Homem do
Senhor! ), as pesquisas, a troca de idéias e de informações e as tratativas da
edição do seu IMo HANSA HUMBOLDT ontem, hoje CORUPÁ, que o

professor José Kormann deu corpo em forma de livro, lançado em brilhante
solenidadeno Salão daComunidadeEvangélica, em 4·10·1991, porconcorrida
noite de autógrafos, editado pelaGráfica Avenida; de Jaraguá - o primeiro livro
que trata assuntos históricos sobre o�zinho e próspero município, em fase de
lançamento de nova edição, r:visado e ampliado com inéditas informações,

Guardo entre os documentos a última carta que me escreveu, em 27·1·

1993, em alemão: "Wenn allch mit Verspaetung wuensche ich Ihnen ein

froeliches undgesundes.Iaht 1993 imKreise Ihrer lieben Familie. Dawir uns
seiteinigerZeitnichtgesehenthaben, habe ich nachdem ich inderhistorischen
CP, n' 3724 die Correspondência von Vila Velha. ES. von Frei AuréIUJ
Stulzer o.f.m. lindanderesgelesen habe. habe ichper Telefon angerufen lind
erhielt die Antwort dass Sie erst am Freitag aus Florianópolis kommen
werden. undHoffiHerrn FreiAurélioperseenlieh zu kennen. Als ermir den

letztenliriefschrieb, versprach ich ihm (allfWunsch) einBuchH.H.• was noch
nicht beedet ist. Er duerfte das heutig« Corupá nicht vergessen: Seminar e °
Parque Ecológico Emílio Batistellamit den sehenswuerdigen Wasserfaellen
RioNovo; auch inPedrad'Amolarapraia daOmamitdem klarenWasser und

. Falecimento
GERIIARDT HERRMANN

O vizinhomunicípio de CORUPÁ, o benquisto e admirado 2" distrito do

município de Jaraguá do Sul- a antigaHansa-Humboldt -, perdeuum de seus

mais i1uslreS filhos.
GERHARDT HERRMANN falecia às 23 hs de 29·10·1993 e foi dado à

sepultura na tarde seguinte, no Cemitério local, ao lado de sua esposa.
Além das atividades múltiplas que exerceu nos seus 86 anos e 11 meses de

idade, até o ano passado participava das competições de tiro ao alvo e em 1992

chegou a desfilar em carro aberto na 4" edição da Schützenrest de Jaraguá,
como um de seus mais qualificadós membros, dentro da Associação das
Sociedades de Atiradores de Santa Catarina. O seu peito estava coberto de

medalhas, demonstrando as qualidades de exímio atirador.
Sabemos que Corupá alberga muitos colecionadores e tem em seus

arquivos documentosnotóriosdeseupassado, ricode infonnaçãôdos primórdios
daquela próspera terra,

Ele mesmo, possui um acervo dosmais preciosos e tem escritos que ainda
são inéditos.

Seu livro, apesar do número limitado que dispunha, (oi bem distribuido.
Pessoalmente entreguei exemplares à Fundação CatarinetJSC de Cultura, Insn
lutoHistórico eGeográficode SantaCatarina, de quemehonro ser sócioefetivo
desde 1980 e Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina- Coleções
Especiais, a que só tem acesso professores, esmdiosos eparticipantes de cursos
de pós-graduação, mestrado e doutorado.

A sua memória certamente será lembrada por muitos e muitos anos.

Pêsames aos familiares.
E. JI.Sclrm/Jckelll/9)

".Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Colégio Silo Luis Tri-Campeão "Destaque,ida Olimaca

o Colégio São Luís de Jaraguá do Sul, SC, partictpou de 29 de
outubroa) () de novembro, emCuritiba, das disputasdaLYO/imaoa
(Olimplada Marista Catarinense).

O evento contou com apresença de quase 500atletas, alunas dos
colégios maristas de Chapecô, Criotúma, Caçador, Joaçaba, São
Bento do Sul, Jaraguá do Sul e Curitiba, PR.

O Colégio São Luís conquistou, de forma brilhante, o titulo de

Tri-Campeão "Deslaque" da IXOllmaca )993, em vista de maior
nive! de organização, de disciplina e empenho por parle da de/e

gaçao,
A direção e coordenação de esportes do Colégio São Luis

apresentam os mais efusivos cumprimentos à delegação e sentem

se orgulhosos em proclamar que isso foi o resultado do trabalho
sério e organizado.

Agradecem o apoio e tnoentivo dos srs. pais dos alunos atletas
em não se opor àparticipação do esporte no colégio, porpane dos
seus filhos.

Agradecem de modo particular à DARPEpelo gesto amigo da

doação de agasalhos para os alletos.

Agradecem àsfirmasMaroatto, Balas Sasse e Urbanitos o apoio
recebido.

As equipes do Colégio Sao Luis obtiveram as seguintes coloca

ções nas modalidades em que participaram:
- Futebol de Salão - categoria 76 - 1° lugar
- FUlebol de Salão - categoria 80 - ) ° lugar
- Volelbolfemlnmo - categoria 76 - )0 lugar
- Voleibolfemmino - categoria 78 - )Olugal'
- Voleibol masculino - categoria 76 - )0 lugar
- Basquete masculino - categoria 78 - )0 lugar
- Voleibol masculino - categoria 78 - 2° lugar
- Xadrez masculino - 2° lugar
- Xadrez feminino - 2° lugar
- Tinis de mesa masculino - 2° lugar
- Tinis de mesafeminino - 4° lugar
- Basquete feminino - categoria 78 - 4° lugar
Em )995, Criotúma será a cidade anfitriã daXOlimaca.

Râpidas
*Lembrando que nestes dias 4,5, 6 e 7/11, realka-se em nossa

cidade II 7-ediçilo dos Jogos Escolares de Santa Catarina, em sua

fasemunklpaL Serlo 4dias demuito esportepara os jovens de 10
a 14 anos de idade d, nOllo munklpio mostrarem todo o seu

potenciaL Aflnal de contas, esporte é vida.

*&tá confirmado, Jaraguá do Sul irá sediar, em )994, a 7Qedição
dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A escolha de nosso

município vem engrandecer o brilhante trabalho realizado pela
Fundação Municipal de Esjiortes, através do comando neste 0110

de Jean Cario Leutprecht. O grande sucesso das Jeso e Regionais
do« Joguinhos Aberlos mostraram a força na organização e

aompettttvidade das equipes.

*0CampeonatoBrasileiro deFuteboljd começa a defmir os seus
flnalistas.A sensaçlo do campeonato continua sendo o Corlngilo
, o Verdilo. Mas hd muita dgua para rolar em baixo da ponte e

poderio acontecer grandes surpresas até a última rodada desta

primeira fasi. Mas os clubes paulistas estio levando grand«
vantagem sobre os cariocas.

- Atletada equipesuperou dois recordes

Atletismo de GM é
terceiro no estadual

No arremesso de peso Jonatan

quebrou um recorde fixado há oito
anos 12 metros e 37
centímetros -, com urn arremesso

de 13 metros e 53 centímetros, es
tabelecendo a novamarca. O outro

recorde superado pelo atleta de
Guaramirim foi no lançamento de
disco. Jonatan atingiu a marca de
32 metros - 3 centímetros a mais

que o recorde estabelecido a três Jonatan; no alto dopódio. Dois recordes estaduais batidos

Guaramlrlm - Compostapor 9
atletas, a equipe de atletismomas
culinomirim - categoria até 13 anos
- domunicipiodeGuaramirim, con
quistou a terceira colocação no

CampeonatoEstadual realizado no
sábado, 30, em Timbó. A equipe,
que teve dois meses de prepara
ção, enfrentou asmaiores estrutu
ras do Estado, como Blurnenau,
Joinville,Florianópölis, Chapec6 e
Concórdia, além domunicípio an

fitrião. O atleta Jonatan Luciano
dos Santos conquistou sozinho
duas medalhas de ouro e bateu
dois recordes estaduais.

Foto: Dilnoy Marcelino

anos.

Ao todo integraram a delega
ção guaramirense 13 atletas - 9 no
masculino e 4 no feminino, Os ra
pazes demonstraram urna grande
performance, segundo o técnico

DilneyMarcelino, e "se se tivesse
urn pouquinho mais de sorte teria

chegado em segundo lugar" -

Guaramirim ficou atrás de Timbó,
vice-campeão, por dois pontos.
Marcelino disse que urn quinto

lugar em urna das provas seria o

suficiente para ganhar o troféu de
20 colocado.

Na pontuação geral o municí

pio de Guaramirim classificou-se
em 3° lugar, somando 59 pontos.
Os atletas trouxeram para casa 3
medalhas de ouro e 4 de bronze,
, 'além dos dois recordes" , ressal
tou euf6rico o treinador da equipe,
Ooncórdiafoi aequipecampeãcom
106 pontos e Timbó ficou em se-

gundo com 61. Outros nove muni
cípios se fizeram representar. Se
gundo. o treinador Dilney
Marcelino, "a maioria com muito

maisestruturadoqueGuaramirim' '.
A equipe femínina, de acordo

como que afirmou o treinador, teve
urnaparticipação' 'discreta". Com
dois sextos lugares, a equípe ficou
na í 1 a posição. "O importante foi
o trabalhoque realizamos,com tudo
o que enfrentamos", disseDilney.

"Conquistas com muito sacrifício"
"Conseguimos esses bons re- Guaramirim, "que através de doa- os dois meses que antecederam a

sultados não graças à Prefeitura ções possibilitaram a compra do competição teve dificuldades "até
Municipal de Guaramirim". desa- material necessário e financiaram a para conseguir local para treina
bafouo treinadorDilneyMarcelino. viagem e as despesas geradas pela mente' . Ele conta: • 'nós treináva
Ele disse quepor vérias vezespro- mesma". mos - no Colégio Lauro
curou a administração pública do Entre os empresários que in- Zimmermann, onde encontramos a

município buscando apoio para centívaram a participaçãç da equi- compreensão da diretora Roseli

que a equipe pudesse ir à Timbó pe no estadual de atletismo,Dilney Ullmann,mas algumas provas não
participardacompetição. "Infeliz- destaca: "A empresaMecânica de era possível e várias vezes treina
mente, nas várias vezes em que Diferenciais Guaramirim, do em- mos na rua lateral de minha casa,
tentei conseguir ajuda, apenas presério Sandro Adriano sem as mínimas condições neces
ouvi urna resposta. Não. Pedi ao Antônius; Mannes Materiais de sárias".
secretário de esportes, ao chefe do Construção, através de Marcos Durante o período de treina
setor competente e a um vereador Mannes; Calçados Maluta, por mento Oilney sofreu urn acidente
que intercedeu junto ao prefeito, intermédio de Cláudio Rubini de carro, fraturando a pema es

mas tudo sem sucesso, sem com- Maluta (Táio); Auto Posto 28, dos querda, mas mesmo assim, segun
preensão", relatou. amigos César Dias e' Eduardo do ele, manteve os atletas em trei-

Ele disse que só conseguiu le- Guenther e os 9 vereadores do namento contínuo. "Mesmo de
var a equipe para Timbó graças ao município que foram decisivos bengalas orientei os menimos e

apoio "anônimo" de �suns em- para que néspudéssemos viajar':.. .hoje v�jo que todo o esforço que

�rresárit8��! ve�a�oJ� '�!...i1:LPi!ôeY�i!-:-�_q�1l1'Ii.� .� valeu a
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




