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Diretor: Eugênio Victor Schmöckel- Jaraguá do Sul, 12·de setembro de 1997 -.Um Jornal.","'

Motogiro éanfitrião demücanvidados nofinalde semana
Cerca de mil inscrições.
foram recebidas pelo
Motogiro para o 7°

Encontro Sul·
Brasileiro de'

Motociclismo. São
.:
esperados visÜllntes de
todo o Brasil e de

países vizinhos. O
evento dever.á

movimentar. a- cidade.
As reservas nos hotéis
estão esgotadas. O
motociclismo tem

adeptos' em todas as

profissões e níveis
sociais;

Ladrões assàltam e espane��

casalde idosos em Schroeder
Três assaltantes armados

de revólveres invadiram; na
.

noite de quarta-feira (lO), a
residência do casal Hari e
Gertrudes Zerbin, de 64 e 62

anos, respectivamente, na Rua
Presidente Costa e Silva,
levando R$ 170 e a caminho
nete Fiorino.

Os ladrões estavam dentro
da residência aguardando a

chegada do casal, que foi'·
amarrado, espancado e

ameaçado. Hari foi levado
para o-Supermercado Zerbin.
enquanto a esposa ficou com

um dos bandidos. Gertrudes

conseguiu escapar das amarras •
e avisou a polícia.

Dois dos ladrões foram

presos pela polícia, em

. Joinville. Um outro está

foragido. Testemunhas
afirmaram que uma quarta

Surpreendidos: l!ari �Gertrudes Zerbinforam rendidospelos assaltantes (no detalhe) quando chegavam pessoa participou.do crime,
em cMa dando cobertura. Página 16

Orçamento de Jaragu6 do Sul
para 98 será de RS SOmilhões

ASecretaria deAdministração e
Finanças de Jaraguá doSul anunciou
que o orçamento para 1998será de
R$ SO milhões. O projeto foi
elaborado _tendo como base de

-

cálculo. as despesas mensais das

secretarias.e demais órgãospúblicos
(cerca de R$ 3,2 milhões), levando
em consideração a receita prevista,
incluindo também as verbas de
convênios.

O secretário'. Sérgio
.

Kuchenbecker revelou que o

governo pretende rever as regras
para a contribuição do IPTU

(Imposto Predial e Territorial
Urbano) e ISS (Imposto Sobre

Serviços). Ele informou aindaque a

elaboração do projeto orçamentário
envolveu as secretarias e órgãos do
governo. Página 4

Tem.empreum
jeito. de filze,

melhor

Há trêsanos, suamelhor opção
. J .

em cortinas e acessórios..
.Fone: (047)371�7332

. -. �Dedictlfão: Lopes começou no eV1011_!::Jo ,fgtiro ao. 14 ano. :. A�.(
c:»

�(j
....
1.·I' .' i '\
-

'.

';! I ;

A·
· ,-� · ." ,........., fsr�
tirador JaragM_�f{{.�i '

é==: !X:'�;:::';;'
tempo. entre a� aulas dp.�C�o d�J; '; t
ComumcaçioSocialnaFwb_BI� .�. ,)
e a prática de pontaria. No�iiíUO"(tia ·29

...

. de outubro, eleparticipará de competição da
AcademiaMilitar das Agulhas'N9gras, em
Resende, no Rio de Janeiro. Samuel busca .

patrocínio.p� 15

Aniversário
•
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,

.

o embate dos poderes"
As declarações do �feito Geraldo Wemingha1Ís sobre o presidente da Câmara de

Vereàdores, 'Pedro Garcia, a respeito da decisãodeste em cumprir o mandato de dois anos,
conforme determina a Constituição; são, nomínimo, antiéticas, senão perigosas. O chefe
daExecutivoextrapolou os'límíies do cargo e demonstrou desconhecer as re� democrãticas
de harmonia e respeitabilidade entre os poderés. O perigo fica por conta do estremecimento
entre o governo e o Legislativo, que podem prejudícar a administração municipal e, ,

conseqüentemente, a.ci�:'
'

O fato de haverum possível acordo firmado entre os vereadores paraqueGarcia renuncie
'apóS um ano de mandato, não justifica o palavrório. O caso não deveria exceder o âmbito '

da ca.,:waMunicipal, aliás, nãodeveria 'sequer ser divulgado. Os vereadores deveriam ter
Tanto a so.d8riedade quanto a indivisibili� daobrigação.como insti�

o bom senso de discutir o assunto internamente,'evitando que a população assistisse a do direitocivil, são as únicas exceções à regra "concursu partes tiund", attavés
lavagem de roupa suja. Os parlamentares estãodemonstrando preocupações excessivas em das quais pode o credorexigir toda a obrigação de apenas um dos devedores
decidir às questões pessoais e resolver as picuinhas na tríbuna da Casa, o que é lamentável. ou de todos conjuntamente (solidariedade passiva), assim como o devedor '

As versões conflitantes do acordo perlamenrar não dizem respeito ao Executivo. As ' . .'

íva)questões internas da Câmara não devem ultrapassar as fronteiras da Casa, nem precisarri' pode pagai a qualquer um dos credores ou a todos (solidariedade ativa,
ser expIlcadas aoprefeito. Este pode até questionar a posição de ummembro dó Legislativo

" também chamada de concepçãoglobal porW�hington,distintada concepção
em(relação à matérias em'triIilite, mas nunca expressar sua opjnião pessoal em relação a atomística. Pois bem, é o direito civil que empresta a conceituação da
qUalquer vereador; ainda mais ofender 'o,presi�ri.e. '

'

,

solidariedãde a todos os outros íamos dodireito, inclusive doDireito Públiêo
AspaIávras ofensivas deWerningtiaus escondem desejos pessoais e partidários, reßetinl,io

_ tributãrío, por outro lado é o dfrelto come"reiál que preconiza e nos ,dá as
a lnsia, de poder e de controle. Os partidos políticos brasileiros, com honrosas exceções. .

não passam de grémios eleitorais; onde indivíduos ou grupelhos agem segundo interesses ,<primeiras linhas con�ituais da famigerada subsidiariedade, esta defendida
momentâneos de cada um deles. Por outro lado, Garcia terá a oportunidade em esclarecer o ppr Fran Martins, como sendo a responsabilidade dos söcíos por dívidas da
caso e justificar a pretensão de cumprir os dois anos de mandato. o que ainda não fez. O sociedade, respondendo esses, inclusive com bens particulares. Agora, bem
.festíval de baixária é fruto da política coronelesca, mas talvez c;> desatíno.sírva de lição e "se percebe que'entre tão grandes in�ti�tos existe grande aânídade, todavia,
p08$1l dar luz aos nossos governantes na funçio para a qual foram eleitos.

.não menos visível é sua distinção quando levados à prática. isso porque,
,

"

enquanto na solidariedade o' credor exige deq�quer dos devedores todo o
', Garantindo privilégios seu-crédito, na subsídiariedade haverá que apdar determínado momento,

A 'campanha'contI:a a Violência e o uso de armas está enfrentando re�istência dentro do diga-se'de passagem, processual' pará após esgotadas as tentativas, de .

próprio Congresso Nacional, órgão IJSponsável pelas leis do país e que tem-demönstrado recebimento do seu crédito junto aosbens do devedor pnncipàlIempresa),
preocupação diante dos inúmeros casos apresentados diaríamente, No semestre passado; os. recorrer então aos bens do, sócio, situação essa que se mostra i<iêntica ao
parlamentares aprovaram uma íeí rigorosa que pune comdetenção as pessoas que transitarem beneficio de ordem capitulados naFiançà. Com efeito. tambéin emrelação ao"

com armas, sem () porte, límitando ainda a distribuíção do porte de armas. e observando
procedimentos mínimos para a concessão,

" crédito tributário as circunstâncias p�m semelhantes, onde o Fiseo,:ap6s
'

,

Ain.ec;lida seria exemplar se fosseestendida a todos. Mas, infelizmente, não é assim, Os constituir seu crédito através do lançamento e, inexistindo bens passfveís de
parlamentares insistem em confirmar à disposição de estarem acima da iei. Apesar de penhora em poder do Devedor (empresa), direciona-se sobre a pessoa do
aprovarem o novo código que discipliaa.o uso de armas, eles continuam a andar amiados, sócio responsável. Por outro lado. bá que se ter em mente também que as

,

na maioria das vezes, fazendo questão de exibi-las. A'contradição não pára por aí.,Se

recusam a passar pelos detectores de metais nos aeroportos e $e irritamquando são
diversas espécies de sociedades contempladas pelo Código Comercial

questionados.
.'

"

Brasileiro e pela legislação extravagante, Iei ,6.404, cada quat possui as
O Sindicato Nacional dos Aeronautas, que está desenvolvendo campanha contra o porte peculiaridades inerentes ao gênero a que pertencem, sejam soci�s de

de armas,dentro dos aviões. está de olho nos perlamentares. .Díretores da entidáde já
'

pessoas ou sociedades de capital, de tal sorte que nas sociedades em nome
identificaram os deputados e -seDadores pistoleiros, mas:nio têm como impedi-los. O

> privilégio é fruto de uma lei criada ainda no RegimeMilitar que garantia aos parlamentares coletivo, por exemplo, todos os sócios respondem (subsidiariamente) co�
, a imunidade. A lei tinha, como �bjetivo proteger os deputados, e senadores de possíveis' bens particulares, pordívidas das sociedades,semqualquer limite. Para finalizar,
punições sobre�IafaçQes'ou,proDUnci�Ji�àrespei�do regime. Aos poucos, os próprios, é mister abrir uma discussão' em' tomo de dois'aspectos que consideramos
parlamentares distorceram li 'lei e Criaram '8' impuriidade parlàméntar. onde podem mdo, importantes, prim,ein) no que se refere ao lançamento pelofisco, por dívidà

,

O àbsUnto cbêgâaimPewrque um deputado ou senador sejajuigadO, semo consentimento
dà �asä onde temo mandato, mesmo que term.a atiiad!l e matado alguém. O caso mais ,da "empresa", para após direcionar-se sobre,a pessoa do sócio -' sobre esse

�nte é o do senador paraibano Ronaldo Cunha Lima que atirou centra o adversário <aspectoé questionável se aparticipação da pessoa do "söcío" poderiaacontecer
poUticoTarcísio Burity. governador do Estado. O senado não deu autorização para qúe ele somente após constituído o crédito tríbutärío em execução, ou se desde o seu
fosse julgado e Lima continua desfilando com armas, intimidando as,pe�o!lS e desafiando 'priIileiro "lançamento".' Outro aspecto importante é justamente 'quanto, à
a lei. Q privilégio permite ainda que, os parlamelibu-es ,�ão SejàDÍ punidos: por fraudes ou

desvios de verbás; tio comuns no meio.
" '

" nàforeza jurídica do benefício de ordem, enquanto Instrumente de proteção
.

Está,nà'horadas,nossos repreSentantes���m� o bom senS9, e admitir a igualdade processual, 'sobre o qual muito Pouco � comentado.
,c9m os de�s 'mortais deste país. dando',o exemplo_deQlócrátjcQ;'respei,tando' as leis.
cumprindo"os deverçs constitucionais e morais' e, e�gindo: os direitos de seres humanos.

_. , .,'
.'

'",.

Carta aberta
Solídaríedade, subsídíaríedade

e beneficio de 'ordem
* Jaime João Pa.qua!lnl

,

!. *'Advogado - Advocacia Pa.quallnl
\

-
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Vereadores têm outra versãopara o caso domandato de Pedro Garcia
• Acordo entre os

.

parlamentareS definiu
que o presidente·
deveria renunciar
após um. ano. Garcia
nega que tenha
havido o acordo

Jaraguá do Sul - A polêmica
I ein torno do mandato do presidente
I da Câmara Municipal, Pedro
r

t: Garcia (PMDB), tem uma outra

r versão, apresentada pelos demais

I vereadores. De acordo com eles, no
I finaldo ano passado, quando as

� bancadas se reuniram para a

�I eleição da Mesa Diretora, ficou
L acordado que haveria alternânCia

� na presidência da Casa a cada ano,

I permitindo assim que vereadores

� de outros, partidos que integram o

f Legislativo possam ocupar o cargo.

�

\

Na semanapassada, quando foi

Edson JunkealCP

levantada a discussão, o vereador
Carione Pavanello (PPB) Ocupou
a

. tribuna da Câmara para
questionar do presidente o prazo.
Ele se referia ao. acordo, já que
Garcia dava sinais que pretendia
cumprir ós dois anos de mandato,
d,efinidos pelas Constituição fed-

Câmara aprovaprojeto q,,:e
repassa R$ 9 'mil à, Apevi

Jaraguá do Sul - A Câmara de
Vereadores aprovou o projeto do
Executivo que concede R$ 9,.718,68
à Apevi (Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu), A
verba tem como objetivo contribuir
com a entidade nas despesas da II
Multifeira, que aconteceu entre os

dias quatro e 13 de julho, no Parque
Municipal de Eventos.

.

O projeto de lei condiciona a

Apevi a apresentar contas ao Poder
Päblíco num prazo de 90 dias. A
proposta do governo foi aprovada
por 14 votos sem que tenha havido
discussão sobre ,a matéria. Na
opinião do vereador Vicente
Caropreso (PSDB), o projeto

, reconheceo trabalho desenvolvido
pela Apevi na realização da
Multifeira e no "cempromísso de

, gerar empregos". "A Multifeira
projeta o Município, divulga os

produtos da região, criando novas

oportunidades de emprego",
declarou, justificando o voto
favorável ao projeto. .

O. vereador Gilmar Menel
(PPB) não concorda com a

aprovação da subvenção da
Prefeitura à entidade. Para ele, ué
preciso mais critério na

distribuição de verbas públicas".

GnU'ica e Editera CP Ltda.
Ru WaltérMarqruirdt, 1180

Fone/Fax:
371�1919 372-3363

eral e estadual. "Vou cumprir o

mandato
.

definido pela
Constituição", informou Garcia,
não descartando a possibilidade de
recorrer à Justiça para assegurar o

. direito ao prazo definido por lei.
Garcia, .1Í0 entanto, nega o

acordo firmado anteriormente,

limitando-se a informar que aMesa "Esperamos que ele (Garcia)
Diretora da gestão passada havia cumprao. acordo firmado no final

apresentado projeto reduzindo de do ano passado", declarou,
dois para um ano o mandato dos deixando no ar a possibilidade de
membros. O 'presidente informou inviabilizar um segundo ;iDO· de
ainda que o 'caso se repetiu em mandato. de Garcia.
outros municípios, onde os . Pavanello foi incisivo em

presidentes recorreram da decisão. relação ao acordo. Na opinião dele,
"Como o -projeto é ilegal, os Garcia deve renunciar para "dar

.

presidentes.estão recorrendo da demonstração de boa vontade e de
,

medida", insistiu, .afirmando que responsabilidade". O vereador
tem a intenção de ficar dois anos lembrou que quando foi aprovado
na presidência. o projeto quealterou o prazo do

O vereador Ademar Possamai mandato do presidente da Câmara
. (PFL) discorda da versão dada por Municipal, Pedro Garcia votou a

. Garcia. Segundo ele, o acordo favor. Pavanello afmnou que caso

firmado entre os vereadores venha a assumir a direção 'do
assegurou os 14 votos dados a Legislativo, vai renunciar após um
Garcia. "Se não fosse desta forma, ano. Ele acredita queGarcia deverá
ele não teria a totalidade dos votos", renunciar "para não se queimar
garantiu, fazendo questão de frisar com a maioria". Sobre a hipótese
que, apesar das constituições de Garcia procurar os demais
determinarem dois anos, Garcia vereadores para negociar um

deve renunciar para que um outro acordo, Pavanello afirmou:
.jiarlamentar assuma o cargo. "Comigo não tem acerto".

Ex-prefeito de Balneário Camboriü é condenado a pagarR$ 190mil
Balneário Camboriú - O ex- reciclagem. Aassessoradelmprensa . para comprar' um Monza para o ex

prefeito Luiz Vilmar de Castro, sem daPrefeitura, Kátia Perini, informou prefeito", denunciou, acrescentando
partido, foi condenado peloMinistério que a Secretaria Federal de Controle que a notificação informa que a

,
. .

do Meio Ambiente a devolver para o do Estado de Santa Catarina, ein execução poderá ser feita

órgão federal R$ 190.987,94, inspeções realizadas em outubro do judicialmente.
referente a verba destinada ao projeto mesmo. ano e em junho e julho de A coordenadora do FNMA,
de reciclagem de lixo. A 1996,coJJfIrmaramasirregularidades. Cecília Foloni Ferraz, encaminhou
administração anterior não deu o no encaminhamento do projeto. oficio ao atual prefeito Leonel Pavan
encaminhameiltodevido,desviandoa "Estava em desacordo com as (pOT) informando que oMunicípio
verba e falsificando, assinaturas para disposições do convênio, e da poderá ser incluído no Cadin
conseguir os recursos. O Setor de legislação.AsiDspeçõesconstataram (Cadastro de Inadimplência do
Monitoramento Técnico.do FNMA também impropri�dades e Governo Federal) caso não seja
(FundoNaCionaldo�eioAmbiente) irregularidades", afirmou Kátia. devolvido O' valer correspondente
reprovou a execução do projeto "por' Ela informou que lia época, o ex- ao convênio. Ela afirmou ainda que

Menel, no entanto, votou a favor
da proposta e não aproveitou a

oportunídade para apresentar os
argumentos contrários durante
discussão da matéria no plenário
da Câmara. "Não adianta debater
o projeto. Matérias dessa natureza
devem ser discutidas antes pelos
vereadores. Sou centra a Prefeitura
dar dinheiro püblíco para empresa
privada, votei a favor porque não
tinha outro jeito", contradisse.

Ele lembrou que, durante a II
Multifeira, foram cobrados

ingressos e o espaço para os

expositores. O presidente da

Apevi, Laercio Coelho, disse que
o auxílio será empregado na

implantação do Condomínio In
dustrial, que . pretende dar

sustentação às pequenas empresas,
"Nosso objetivo não é ter lucro. Os
recursos são aplicados em estudos·
e projetos que viabilizem as

empresas", afirmou, lembrando
que a entidade tem como finalidade
desenvolver os empreendimentos,
gerando empregos e divulgando os . I'KW·,.-�

produtos. Sobre a-s críticas
recebidas pela aprovação do

projeto de auxflio, Laercio Coelho
disse que Ué fruto de

.
desinformação".

inconsistência . do relatõrío e
-r '.

inobservância de várias metas

propostas".
O convênio firmado entre a

Prefeitura e o Ministério do Meio

Ambiente, em agosto de 1995, previa
,

a implantação da coleta seletiva do
lixo e a construção de uma usina de

secretário de Meio Ambiente, Leir
Werner, .

falsificou a assinatura do

também secretário RaimundoMalta,
que encaminhou o projeto. "Foram
desviados mais de R$ Í26 mil, que
deveriam' ser empregados em

equipamentos· para a usina de

reciclagem. Esse dinheiro foi usado

o processo será eneaminhado à

Secretaria de Controle Interno do

Ministério para fins de abertura de

tomadas de conta especial do ex

prefeito. Pavan acredita que a

cobrança comprometerá as

finanças e os projetos futuros do
Município.

D'ETETIVE
PA Ie R

Agradecimento e Convite para Culto
Os familiares de

Ftencisco Bruno Téschnei
agradecem ao corpo cünicoe funcionários do Hospital
e Maternidade São José, e Hospital e Maternidade

Jaraguá, aos parentes, amigos, ao Pastor Piske, pelo
apoio recebido. Outrossim, convidam perentese amigos

. para o Culto em memórià a ser reeiizedo no dia .14-09-

'97, domingo, às 9h30, na Igreja Evangélica Luterana dd
Jaraguá do Sul- Centro.

.

Agradece a fami/ia enlutada.
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Faça o que digo.�.
o vereador de JaraguádoSul,GilmarMenel (PPB), espalhou aos quatro
cantes que era contrário ao projeto que autorizou o governo municipal
a repassar à Apevi (Associaçio c;Ias Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu) R$ 9.7;18,68.
. ,

Menel afnma que o Município não pode doar dinheiro para empresas
privadas. "É dinheiro do povo. Não pode ser doadopara particulares",
criticou.

. ...

.

Em tempo: Mene! votou a favor do projeto e não defendeu a posição
durante a discussão da proposta no plenário da Câmara.

S�m infonnação
Em relação àqueixa do'prefe�to de JaraguádoSul,GeraldoWeminghaus
(PFL)� sobre o não repasse de R$ 60 mil' do governo do Estado ao

Município para a' construção do prédio da.Açio Social e demais'
convênios, o deputado Ivo Konell (pMDB) garantiu que o governo vai

. honrar os acordos:
.

.

Konell, no entanto, não informou que o governador Paulo Afonso
(PMDB) cancelou o convênio de R$ 240 mil para as obras da Ação
Socíal, o que foi feito apenas no fmál da semana passada.

Aliás
.

'

No final de abril, quando o governador visitou o Município, prometeu
; cumprir todos os convênios firmados, Na oportunidade, Paulo Afonso'
disse que seu nome era Paulo e não VIlson. numa alusão ao senador
VIlson lOeinübing que, às vésperas de deixar o governo, cancelou os

convênios com os municípios.

Justificativa
Konell declarou que o governo cancelou o convênio ao saber que' o
dinheiro seria usado para construir a se8e paraa reuniãodos Alc60licos
Anônimos. .

'

• É Um contra-senso destinarRS 240mil para um projeto que vai atender
.

.
dez pessoas. Para isso já coloquei.minha casa à disposição - afirmou.

POsição
.

O presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Pedro Garcia
(pMDB), nega que tenha participado de uma reunião .com os demais

.

vereadores. na qual ficou definido que ele deveria renunciar ao final do
primeiroano.'

� .

Segundo Garcia. não houve o acordo.
- Nilo sou homem de acordo desse tipo. 'Não tenho compromisso com

ninguém. Vou ficar 'na presidência o tempo que .está definido na lei -

'. garantiu.
'

TIroteio'
Do secretário estad� de Educação, Joio Matos, sobre as declarações
dadeputadaldeli'Salvatti (PI) deque ele teria sebeneficiado no processo

. de aposentadoria e teria agregado os salários de deputado aos

vencimentos para fips de aposentadoria.
. .

- 'Nilo agreguei os salários dedeputado, apenas contei os anos de .

, parlamente, Se ,a dona IdeH tivesse trabalhado um quinto do que '

.

trabalhei, ela já teria se aposenta4o - disparou.
Ele disse também que a deputada ainda nilt> justificou ao magistério
estadual PQ1'Que fOI eleita.

.

Perguntinha.
Afinal, como é o nome oficial' do Município?
Jaraguä ou Jaraguá do Sul?

Valle Informát'ica
Na w•••••••••• -r.JAAAGui

Voçê precisa ter! '

Você precisa ver! '

Liguejá:, 372-3223
RuaBulo do Rio8naco,62t

F_: (M7)'372-1961 - Fa: (047) 3'72-1130
J........ do Stil-SC

Rua Canoinbas, 361 • Centro
FonelFax: 371·2444

Orçamentopara oprôximo ano
está previsto em R$ 50 milhões

impostos. '. servidores, aluguéis e demais
Kuchenbecker disse que o despesas; R$ 230mil de repasses à

orçamento foi elaborado' a partir fundações; RS SO mil para
das previsões 'de setores. do entidades assistenciais e cerca de

governo. "Fizemos um orçamento RS 286 mit para investimentos.

pé ne chão. Trabalhamos com fluxo. "Não fizemos um orçamento de
de caixa e descartamos "sonaos'", laboratório. Fizemos em cima da
revelou; acrescentando que opetfil previsões de receita e dos gastas
do orçamento foi elaborado em mensais registrados", explicou

jàragwí do Sul - O orçamento cima dos gastos'dos órgãos da Kuchenbecker,
.

I

do.Município para 1998 será de R$ administração municipal. O Sabre os convênios. osecretãrío
.
50milhões,mesmo valor deste ano. secretário admitiu que o governo' fez questão de frisar que as velhas

.

O anúncio foi feito pela Secretaria estuda a possibilidade de alterar as foram incluídas no orçamento, mas
de Administração e Finanças regras para a contribuição do IPTU podem não chegar ao Município.
durante a semana. O secretário (Imposto Predial e Territorial "Bxistem os convênio e temos-de
Sérgio Kuchenbecker informou a Urbano) e' ISS (Imposto Sobre lançá-los, mas dependem de

elaboração do projeto 'orçamentário Serviços), não revelando quaís. . liberação dos governos estadual e
envolveu todas as secretarias e .Dorçamento doMunicfpio para federal", lembrou. Ele disse ainda

órgãos do governo, que opröximo ano teve como base de : que a taxa de inadimplência do

apresentaram orçamentos próprios cálculo as despesas mensais do 'IPTU e do ISS, registradas no

e planos de investimento. Segundo . governo, hoje algo em tomo de RS cadastro de dívidas atívas, está em
ele, aadmínistraçãouabaíhou com 3,2 milhões-. Peste total, RS 1,7 tomo de R$ 1;7 milhão e'R$ 380

números atu�s chegando a casa. milhão é para o pagamento de mil, respectivamente. "Temos
dos RS 42 milhões, sendo que os pessoa'}; RS 760 mil pará. ainda cerca de R$ 1 milhão para
outros 'RS 8 milhões são de manutenção, .. incluindo receber da contribuição de
convênios e possíveis revisão de treinamento. e capaci,tação dos melhorias", afirmou.

• Secretaria de

Administração e
Finanças revelou que o
go·verno pretende ,

alterar as regras para a
contribuição do IPTU e

ISS

Schrautb é exonerado do cargo de secretário
Jaraguá do Sul - O secretärio Desenvolvimento Econômico; A· viagem. "Ele (Schrauth) precisava

de Desenvolvimento Econômico, exoneração foipedida pelo próprio . viajai e como no serviço püblico
Solon Schrauth, foi exonerado na -. secretário, que deverá ficarapenas não se pode' negociar férias antes
semana passada. O vice-prefeito 20 dias afastado do cargo. de um ano. 'optamos pela
Irineu Pasold (PSDB) assume O

.' prefeito Geraldo exoneraçãov.explícou.ínformando
interinamente a secretaria, Werninghaus (PFL) garantiu que queodecretocomaexoneraçãofoi
acumulando as pastas do vai nomeá-lo novamente para a assinado na sexta-feira passada (5).
Planejamento e

.

do pasta assim que regressar de ,�cht1lutb.viajou para a Europa.

Artes novas a
cada coleção

Fone/Fax: (041) 376-3471
Rua WoHgang Weege, 148

Barra do Rio Cerro
.

C·K·; .,..3 :::

. ,,- ,.

Cflorlcullurt:l
. '_"

"'*

Cflorlst:l
.

Comércio de C;.�al.
KAZMIERSKI

Frutas - Verduras .,Atacado

Rua Ida Bona Rocha, 84
Fone/Fax: (047) 372-0246

Fone: 371-0602

Jarap do Sul - SC

Mudas de árvores fruti/eras,
'flores e 'pllJntlls 017lllllle'ntais

Rua Bemardo Dornbuech, 2433'
Fone:(047)372�95·

.

311-8146'
Vlia Lalau· Jaragu6 doSul
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CRÉDITO DE ICMS -

CORREÇÃO MONETÁRIA
Por mais absurdo que possa parece�, o Superior

Tribu�al de Justiça, através de recentes decisões

proferidas pela SegundaTurma, manifestou-se no sentido
deque, para que possa o contribuinte, aproveitar-se da

correção monetária decorrente da escrituração de

créditos de ICMS, deve antes, ter tido o seu pedido
formalmente negado pelo Fisco.
Ao manifestar-se desta forma, a Segunda Turma do

STJ, implicitamente, quer dizer que, o aproveitamento
.de crédito de ICMS, extemporaneamente, Somente é de

,

ser considerado, pelo seu valor nominal. Diz mais, que
a inércia de contribuinte não gera direito à correção
monetária.

Ora, tal posicionamento, por certo, �ão' haverá de

prevalecer, visto que" antes de mais nada, fere princípio
constitucional, notadamente o da ISONOMIA.

\
'

,

Neste diapasão, não são poucas as decisões existentes,
inclusive do Supremo Tribunal Federal, no sentido de

garantir o ap�oveitamento do. crédi�o de ICMS,
extemporaneamente, com A DEVIDA,CORREÇÃO

, MONETÁRIA, que, conforme entendimento pacífico,
nadamais é do que amanutenção do valor real damoeda,
, ,

não sendo, pois, um acréscimo patrimonial.
.

,Co�tudo, diante destas recentes e temerárias posições
.

..... ,

. adotadas, como no caso das mencionadas; oriundas da

Segunda Turma do STJ, é de bom alvitr� que, o

contribuinte, provoque o FISCO, no sentido de que,haja
a negativa por parte do mesmo, quanto ao

aproveitaIilento dos créditos, monetariamente corrigidos.
,

A resistência do FISCO, neste particular, é elemento .

ensejador para que o contribuinte postule por seu diteito,
judicialmente.

Julho a Dez/96 R$ 0,8847' IGPM/FGV
, Janeiro a Dezl97 R$ 0,91 Dá 7/97 - 0,09

.111 _
,

6/97 - 1,42

5/97 - 0,11 ,

7/97' 'R$ 42:4,26 6/97 - 0,35
8/97 RS 426,24 7/97 - 0,18
9/97 R$ 429,68 Acumulado do ano 3,22

. Apolo: , Ca88ull Auditores e Consultores SIC Ltda.
Fone (047) 371-4509 e 371·5611

Mudanças no
.

'smiles' trazem
.

,

vantagens para passageiros
Port». Alegre - A Varig,

holding que reúne as empresas
Rio-Sul, Nordeste e Pluna,
divulgou esta semana as

,

alterações feitas no programa
"smiles", As novas regras,
íntroduzídas pela companhia a

partir do' dia primeiro de
setembro, 'estabelecem melhor

relação ,vôo/b�nefício. A

quantidade demilhas necessárias
, ,para obter o bilhete foi reduzida,
há também novas premiações e
privilégios no embarque e

desembarque, como salas vip e

excedente de bagagem. MrultJnçtlS: pre,úünt., dtu companldt.u aJretlS 1/",.",. « divulgtlÇ80
do smiles '

.

.

De acordo com o presidente
da Varig, Fernando Pinto, que gradesmilesonewayvaipennitir haverá um bônus de 25% sobre
esteve reunido com os diretores viajar na classe executiva, ou na as milhas voadas.
das outras companhias, as primejraclasse,apenasnaidaou
alterações no programa visain na volta, economizando milhas
conquistar clientes e ampliar o para o uso em outro prêmio.

, grau, de fidelidade dos Outra vantagem da alteração do
, passageiros. "A partir de agora, programa é a que permite ao

passa aexistir apenas um prêmio participante a solicitação do

por classe e o volume demilhas smilesem nome de outra pessoa,
será utilizado tanto paraupgrade' independente do grau de

,

da classe econômica para a parentesco.
executiva como dessa para a CARTÕES.,. 'A Varig
primeira", explicou, instituiu três tipos de cartão
acrescentando que o programa . dentro do programa Smile, que
reformulá as normas de também tiveram reduzidas o

premiação para viagens na número de milhas. Para obter o
América doSul., cartão prata, era necessário voar

,Co� o bilhetesmilesanyday, '. acima de 35mil milhas. Com as,

serápossfvel voarnadatadesejadá alterações caiu para 25 milou
,

pelo Participante do programa, já 30 trechos, num período de 12

que não haverá embargo� O up- mesesconsecutivos.Apartirdaí,

AUOfrORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA

CONSULT,ORIA DE, GESTÃOEMPRESARIAL

CASSULI
AU.DITORES 'TREINAMENTO DE PESSOAL

As milhas do'cartão ouro

caíram de 75 para 50milmilhas,
ou 60 nechos, seguindo omesmo
critério do anterior: O, cartão
ouro dá bônus de 50% sobre as

milhas, voadas" além de

privilégios como· check-in no

balcão de classe executiva e

acesso à sala vip.
'Para alcançar o cartão

diamante, eraexigido voar acima
de 150 mil milhas, reduzidas
agora para 100 mil, ou 100

,

trechos, com bônus de 100% a'
,

partir daí, co� vantagens, que
vão desde a reserva confirmada
nos vôos solieitados, à
assistência personalizada em

desembarques internacionais.

CARGAS
Fa.ne/Fax:

'(047) 371-0091

Jaraguá do Sul
e Região

RuaDonaldo

Gehring, 140
Centro

89251-470

Jaraguá do Sul- SC
Fo�elFax: (047)

371-4509
.

371-5611
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A

EniO Padllha Pilho

Caixa postal 191 - Fax: (047) 371-7942 - eniopftlnetuno.com.br

Manteiga. (J novo nome do jogo
. Numa conversa informal numamesa de bar, um executivo de

vendas de uma grande einpresa de Jaraguá do Sul - a quem
chamaremos de Fulano - fala sobre como negocia com seus

clientes e explica que existe na empresa uma "reserva" para ser
pagaaoelemento intluenciadorouelemento dedecisãodaempresa
compradora, para azeitar a negociação, facilitando as coisas e

· garantindo a venda.
Diante daminha resistência em concordar com esse tipo de

procedimento,Fulano, ancorado no prestígio de ser funcionário
deumaempresamuito importante, assume arprofessoral. Começa
a me passar um "sermão". Tenta fazer com que eu seja "mais
razoável". Me explica com é importante ter "jogo de cintura" e
conclui, sempre com pose superior: "SEMMANTEIGAOPÃO
NÃODESCE! ÉNECESSÁRIOÓLEONAS ENGRENAGENS
PARA QUEUMAMÁQUINA FUNCIONE"!

Quando eu falei que achava esse tipo de procedimento
·

lamentável, Fulano foi taxativo; "Lamentável équando eu não

consigo descobrir na empresa cliente, a pessoa certa". E o'
concorrente acha. E eu perco a venda".

.

Ô Fulano, você 'pode usar o eufemismo que quiser: Pode
chamarde "ajuda de custo", ''verba para liberação", "contribuição
pata boa vontade" ou, sepreferir, pode chamar simplesmente de
�GA. Mas esse pagamento, que é feito para alguém
dentro de uma empresa (seja ela pública ou privada) para que
esse alguém facilite uma venda, continuará tendo um nome:

PROPINA. E up1 sobrenome': CORRUPÇÃO. .

. E corrupção, meu amigo Fulano, ninguém faz sozinho. São
necessários pelo menos dois para dançar esse tango. Corrupção
é sempre uma estrada de Ida e de volta. AMão que dá é amesma
queaceitareceber, quando acharconveniente. HonestidadeéCOIllQ
virgindade. E não existe ninguém que tenha perdido sóumpouco
davirgindade.

. Impressiona a capacidade dos Fulanos em minimizar o

·

problema, com a explicação simples de que "essa é a regra do
jogo.�mquiserparticipar tem que se submetera essas práticas.
Ou então vai vender livros de porta ein porta...

" .

,

É claro que esse tipo de conversa não me surpreende. Já foi
objeto de estudos e artigos publicados recentementenas revistas
VejaeExame. Além domaís, estalnoscansados de ver, em alguns
casos, negõcios que não têm como serem perdidos, fugirem
misteriosamenteparaacontacorrente de algum concorrente "maís
ajustado ao sistema".'

.

O que incomoda á a iricapacidade que algumas pessoas têm
de perceber que essa "regra" não é legítima, nem única, nem
imutável. Trate-se, na verdade; da velha e conhecida "lei da
aproximação de semelhantes". E quem não quiserparticipar desse
jogo não precisa ir vender livros de portaemporta (embora vender'
livros de porta em porta seja uma atividade dignificante). Basta

.

se afastar da lama e procurar por outros clientes, onde ós
funcionários não tenham o hábito de roubar do patrão.

"11'! Nimm 1 1_

/

Marisol implanta serviço
para atender os clientes

Jaragu' d,o Sul - A gerente de vendas, Robson cobranças", explicou,
empresa Marisol implantou o Amorim, informou que- o Eleita pela Revista
programa "Alô Marisol", que departamento tem como objetivo "Exame" amelhor empresa do
temcomo finalidade atender os "estreitar o relacionamento da setor têxtil de 1996, aMarisol
'clientes lojistas. Porenquanto, empresacomos clienteslojistas", projeta um faturamento de R$
o departamento está atendendo Ele disse que o "AlôMarisol" foi 191 milhões, 10% acima do
os estados do .Sul e a região implantado pará que os clientes

'

registrado no ano passado. A
Norte, Nordeste e Centro- possam tirar dúvidas em relação expectativa da empresa é
Oeste. Para a região Sudeste, aos pedidos de compra, promoções decorrente das negociações
o serviço está previsto.para e decoração de vitrines. "O realizadas durante a 46· Fenit
iniciar no próximo ano. departamento está preparado para (Feira Internacional da Indústria \

DeacordocomaAssessoria efetuarveridasativasereceptivas Têxtil) e 32· Fenatec (Feira
de Imprensa da Marisol, o e fornecer apoio ao marketing de Nacional 'de Tecelagem!Alto ,

serviço tem registradomédiade, relacionamento; recuperação de Verão), que aconteceram de 24
550 ligações por mês. O· clientes, pesquisa de mercado e a27 dejunho, emSãoPaulo.

Empresáriofaz alerta
sobre o uso da Internet

Jaraguá do Snl- O diretor
de Criação da Top Mídia,
Paulo Tavemard, fez um alerta
a respeito do uso da Internet,
que já atinge aproximadamente
700 mil pessoas no país,
número que cresceu mais de
dez vezes entre 1995 e 1996.
De acordo com ele, é preciso
saber como funciona, conhecer
os usuários e mudar a postura
diante desse novo meio' de
comunicação. Tavernard
enfoca as vantagens e aponta
as

, limitações'
.

da rede
internacional de comunicação.

- As vantagens são visíveis e

imensas, mas é claro que ainda

. possui limitações. Os

computadores de mesa têm uso

quase queestritamente pessoal, ao
contrário da TV, queé vista por
toda a família - destacou,
acrescentando que, no Brasil, são
poucos os computadores ligados
à rede. "Por enquanto, é uma

mídia lenta, expostaä quantidade
e à qualidade da linha telefônica,
que em nosso país são poucas e

ruins", frisou.
Na opinião de Tavernard, a

Internet é o futuro, movimentando

milhões de dólares pelomundoem
,propaganda, com aperspectiva de
se chegar ao ano 20Q0 com US$
5 bilhões. "A Internet exige uma
linguagem pröpriaque ainda não
está desenvolvida", afirmou,
acreditando que está .ainda
"engatinhando". Segundo ele, os
usuários precisam buscar a

"afinidade" lingüística para
dominar o sistema, "Para se

chegar a' essa intimidade
necessitamos experimentä-lo
muito, .o que demanda tempo,

. dinheiro e disponibilidade para o
erro". concluiu.

NOTAS--------------------------------
• O Setor de RecrutamentO da Weg foi transferido para o P':"ue FaI»riI L Os atendimentos serão

realizacJos no' prédio do Centro TecnOlógico, na Vila LeIlZL

,

• AAcijs (Associação Comercial e Índustriál de Jaraguá do Sul) enviou aos parlamentares federais do ,

Estado correspondência, onde se manifestá contrária à proposta de aumento da alíquota do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e a autonomia dada aos governos estaduais para a eríação de

,

novos tributos. .

.'
-

.

' ,.

A Acijs insiste na redução da carga tributária e no aumento da base de coatribuição.'

• A CPMF (Contribuição Provisória de MoviJnenta.ção Finailceira)� instituída para gerar J'éCeita. à
saúde, leva mensalmente algo em tol"llQ de IlS 1 mßbão de JaragWí do Sul.

Segundo o prefeito Geraldo Werninghaus (PFL), o Município ainda não recebeu nenhuin recuno

proveniente da'CPMJ'.'
" ,

,C,OMPROMISSO COM O

BOM TRÄNSPORT'E.
\JIA'ÇÄO.'
CANARINH-O '

,

.
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Indice de evasão escolar em SC é a menor do país
EdIan JIrirellCP ,

-
, ,,...,,,,. "";'

_

qualidade .do ensino no Estado: uma verdadeira revolução no

formação profissional, melhoria ensino de Santa Catarina.
nos salários dos profissionais de

educação e modernização das '

escolas e do ambiente.
- Mais da metade das escolas

estaduais foram reformadas elou

anipliadas. Estamos também
informatizando-as e promovendo a
distribuição de R$ 21,00 por aluno,
para que as escolas possam
comprar os equipamentos
necessãrios - informou.

'

O secretário adnlitiu que os

salários dos professores são ruins,
mas prometeu se empenhar para re
verter o atual quadro. "O governo
reconhece que os salários estão

defasados. Qúer mudar, mas

precisa de recursos", justificou,
informando que a crise naCduc�ão
é resultado do projeto implanfado
no país no início dos MOS 70, que
comprometeu a qualidade do
ensino. "Hoje estamos promovendo

-

, • Informação foi dada
pelo secr.tárlo' de
Educação, Jpão Matos,

_ que esteve visitando o

M�nlc(pio no último
sábado

Queremos otimizar os recursos

para que eles sejam bem

empregados, possibilitando assim,
a aplicaçã� em áreas prioritárias",

'

concluiu.
CRÍTICAS - O secretário não

poupou críticas ao' sistema
implantado pelo Regime Militar,
no início dos anos 70. Na opinião

I dele, o sistema de avanço
progressista se tornou na promoção
automática, o que contribuiu para
a perda da qualidade do ensino no

Brasil, "Era diretor de escola nessa
época e sei bem disso. Alunos semi
analfabetos recebiam diplomas de
oitava série", recordou. Matos
afirmou que o Estado estáexigindo
que os professores da rede que não
têm habilitação façam o curso.

"Hoje; dos 42 mil professores, 12
mil não tem habilitação",

,

Jaraguá do Sul - Santa
'çatarina registrou, no ano passado,
apenas 5% de evasão escolar, o '

menor índice do país, e a maior
taxa de aprovação no ensino fun
damentaí, com 86%. A informação
é do secretário estadual de

Educação, João Matos, que esteve '.

tioMunicípio, na manhã do último : ProIM,",.: Joilo MtIto, Iljimu1que governo pnlelUÜ e,truIIJr 1Y4J1ll1e
sábado (6), para participar da nos salários

.

cerimônia de entrega de biológicas à escolas da rede
certificados aos formandos do 'estadual.
Curso de Informática Básica, na Matos afirmou que o governo
sede da Scar (Sociedade Cultura vai concentrar esforços para reduzir
Artística) e para entregar 12 ainda mais a evasão escolar e o

laboratórios de ciências físicas e índice de reprovação registrado no frentes para a recuperação da

Estado, 9%. "As metas definidas

pelo governo farão de Santa
, Catarina referência nacional";
declarou, informando que a

secretaria está trabalhando em três
informou;

Conselhos tutelares querem•

t "'.

�

apoio dos poderes públicos
Jaragâ do Sul - O I Encontro

da Associação Catarinense dos
ConselhosTutelares, qUe aconteceu
naúltima segunda-feira (8), no Cam- '

pusUniversitário do Contestado, em
Curitibanos, reunindo representantes
de todo o Estado, cobroumais apoio

,

dos poderes públicos. De acordo
com a conselheira do Município,
Maria Rech Schiochet, eleita
primeira secretáriada associação, os
conselhos tutelares necessitam
também de infra-estruturas física e

operacional para que possam
desenvolver os trabalhos.

Maria cobrou das adIÍlinistraçõcs
municipais ações que venham
atender as reivindicações dos
conselhos, possibilitando a

'agilização no acompanhamento e

encaminhamento dos casos. "Há
, conselhos que funcionam em salas

improvisadas, sem telefone. As

pessoas que procuram os conselhos
se sentem inibidas. Isso é ruim

porque compromete ó atendimento",
declarou Maria, acrescentando que
alguns conselhos não têm veículo.
"Precisamos de autonomia de
trabalho e de profissionais
qualificados", completou.

'

Na opinião dela,' é preciso abrir
discussões sobre os salários pagos
aos c.onselheiros, que, às vezes,

chegam a ganhar apenasR$ 200,00.
"Precisamos de saläriós dignos para
que possamos prestarbons serviços.
Somos representantes eleitos pela
comunidade, precisamos ser

respeitados", reclamou, íníormando

que os salários des conselheiros são

pagos pelas prefeituras.
-

O encontro em Curitibanos
discutiu também as ações dos
conselhos tutelares.eníocando a falta
de apoio da municipalidade,
condições de trabalho, falta de

,

programas 'de atendimento e de infra
estrutura, além de eleger a diretoria
da Associação Catarinense dos
Conselhos Tutelares. A proposta da
criação da associação surgiu de um
outro encontro, também em

Curitibanos, no final de outubro de
•

l,�9S. �'O objetivo é buscar a
,

efetiva articulação dos conselhos
tutelares, formando uma rede de
solidariedade, onde possamos
discutir e trocar experiências",
explicou Maria.

_
,

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE�AAAGUÁDP SUL - SEGUNDA VARACrVEL

EDITAL DE LEILÃO
A DOUTORAHllDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO
MM. JUiZA DE DIREITO DA 21 VARA CIVEl
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL .

ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC� ..

F;AZSABER aos que o presente virem ou dele conheciínento tiverem, ou ainda aquem interessar possa, que no dlaOS.10.97,
às 14:30horas, reallzar-se-á ll9 átrio do edHfclo do F6rum"o leilão do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autoS da ação executiva ni
369600027U, em que é exeqüenteUNIBANCO· UNIBANCOUNIÃO DE BANCOS BRASilEIROS S/Ae executadoADEMIR
BROCH E SUELI BRODORN BROCH, qual(ls) seja(m): (Jma motocicleta, Importada, marca SCUTER, ano 95, em bom
'estaClo� avaliada em R$2.000,00. Obempenhorado�néontra�se empoderdos executados, na Rua Vergflio pedroRublnl,
1278, nesta CIdade.

'

,

,

NAo havendo IIcItante(s) na,data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) nãO alcançar(em) lanço superioràlmportAnciadaavallação,
será(Ao) o(s) mesmo(s) levaclo(s) a segundo lellAo, pelómaior lanço ofer�, desde que não Itrlsório, no dia23.10.97 às
14:30 horas.

.

. ,

Aca(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades d8slgnadas, caso nAo seja(m) encontrado(s) peloOficiai de Justiça.
Não háOnus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acimamencIonado(s), de conliecimentodeste Jufzo.
E, paraque chegue ao conhecimento de todos e,paraque ninguém alegue ignorÀncla, mandou-se expediro presente edital que
será publicado e afixado na form8 dalei."

'

"
.

.

Dado e passado nesta cidade e comarca, aos vinte e cinco dias domês de agosto de 1997.
'

Eu, Cláudia Jenlch.en Januen, que o digitei e subscrevi.
,

HlldemarMeneguzzi de Carvalho,

Jufzade Direito

sosma s�o (aApequq "p,p",nh mOJ :
·

".Jed elasap o)oeáh a.(oasa.�loA :

:
'_

,a�a"W�ctllG1�
4

'

8p OSJn� wn Jazei, eq�aA 0l'U3 ·

... ,

VOCE E CURIOSO ???
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JARAGUÁEMDANÇA-foi
lançada oficialmente ontim
(ll), no Espaço Cultural da
Pràça Ân,elo Piazera, o 3�
Jaragu4 em Dança, promoçlo
da Secretaria de Cultura,
Esporte e LazerlFundaçlo
Cultural.O JaraguáemDança.
que deve reeditaro sucessodoi
anos anterjores, senl realizado
de 26 a 28 deste mês, no
Ginásio de Esportes Artbur
MUller. Sio 33 entidades
inscritas, destacando-se,
escolaà, grupos folcl6ric:os e

academias. Na ,abertura,
apresentaçlo especial de
AndRia TboDÜOka, de Sio
Paulo, tDedalba de ouro na

co� debGlkt em Varna,BuI,.ßOlßC)�•

•
a RS 2 por pessoa ou RS 5 para• três DOi...

___
8- CORItD_ODOPOVO,- J8I'IIgÚ do Sul, 12, de seteJDb_1'Ode 1997 �Ceiso Lui

,

Ay� Mal. DeodOro da Fonseca, 1479 J.c.t. c.....'Jr. •A,."",.. Sebllkúl ao.,..... BIll

Fone/Fax:, (047) 371-25,11 ai•.....",,·,.. .".-/- (16). ,.rd e...""..1IIlIdfuütttI por,
/tlIÍIIIIiIIW,,,,.,.. ipor totItt,.p", lIfIÂ""co�DOPOVO

,Jaraguá do Sul-,SC
... ..... ' MOTOGIRO - o 7oÉßCOßtro Sul B�ileiro'de Motociclismo senl

neste fmal de semana em'nossa cidade. Hoje (12), a partir das 18
horas recepçIo e inscriçócs de todos os participantes. AmanbI (13),
'no�io, apresentaçlo ao p6blicQ, zerinbo e ,manóbras radiaüs.
Doniingo (14), passeios, apresentaçOes liVleS e despedida. Cerca de
"1.000motoqueiros de todo o pais�verIo aportarem Jaragu4 do Sul.
Os'pontos principais de apresentaçftes alo três: PraçaÂngeloPiazera,

,

Parque Municipal de Eventos e ParqueMalRe.

, SOCIEDADB PARANÁ - promove neste final de semana,
amanbl (13) a partir das 13 boras e domingo,a partir das 8
boras, a ,rande fesia em comemoraçlo do 10" àni'venmo da 't

sociedade. Festival espol'tivo masculino, feminino e infantil;
um super bingo, sbow éom as Garotinbas de Ouro, festival da
cançlo, popular e sertanejo, soirée com o Musical
Transamérica e completo serviço de- bar e, cozinba. A
Sociedade Paran' localiza-se na Barra do Ribeirlo Grande,
em Nereu Ramol.

- • • j

l1lI�,l TI�[?
a u rfi o e Video

A EMOÇÃO DO CINEMA COM O
CONfOIlTO DE. SUA CASA. VISITl-NOS

IEIIOIÇ.
R•• Joio M.re.tto, 119 '

, Centro·Janiú cIoSaI·SC FONfJFAX: (047)m.z128

FFE.

'MASCULINA,

'\'
RuaReinoldoRau,3'l1· sala01·Centro'
JaraguádoSuI·Fone: (047) 973-5432

He HORNBURG
Implementos Rodoviários

m,(unttU�
M'cpM-.....e•.,...,..._....

,RuaAraquart, 136� Dba ...Flpelra
FONE: (047)372-0540 • FAX: (047)372-3_

J....... doS... ·SC

'Cj),. 9lC!J' 91ldelcl �odrlgue� da öllotJ
Ortopet1i4 e DYluIlUltoIogis

CirurgüI dO Joellw - Artroscopitl
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA.

R. Dr. Waldem�1D Mazurechen, � - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jataguá do&/- SC

"j

..

,MClco···
'TUDO-PARA CONSTRUçAo

.....A".'/",* e......_ .......... MtJItIflIro""_",
(13), _1IotIIeMIIn'tIUe"

" ,

FESTADOGAÚCHO-'dias 20 e 21 desteme. aconIeC:en1a l-Festa
,

do Ga6cbo na sede do Cl'G Laço JIhguaense. Sedo dois dias de
provas funcionais, laçadas, gineteada$i concursos artísdcosecbUl'l'88CO
ga6cbo. No dia 20, fandango no galpIo docro comoGrupo Raízes,
de PortoAlepe.Dia21, domingueiracomentrada franca. JnfotmaçlIes
ddalbadas comopaIrIoN'uiboDemarcbi pelos fones 372-05241371�

.4547. '

F.......c.no.,.....lltIeÍItnItIitI_��
1IIIIltIk.PortiIph.lIfBIIs,.�-PoI1IIpIs .,,,,,,.,
',.tIIniItI,.,àGf. (,.IfIIIIIIIs)ROItIIIlBmIIttIIipI,AIIIIIuItI.So....
'AmlIeIttI ."*" T". Zo%, EaIIltI'&rtI, MIII'IsuN."",..",
MtriltlEm, SoImirtIIJsStufIos. 'lJssItute""SIlN.E.pI,RobntD
Ze".." JIIIIJú Fiada.. EIisIIe&'" Erle"', MIII'fIt w.,..r;
De",.. ,..,.""" SueiF."""", ,_ SphiII, ,_ HeinI,N.,.
P,rrirtI, sbiw". J",., GIIb".1k Bu"".,.", A"".,." RJbriro �

, �''1lIlt. A e� 4, grau ..... lt6 dia ZZ • fIIO-, ,.
�"'••obGIú ./0I'IIIIIIIUrI, IIIIdIa13.,,,0lI0, lt6CbIbeAlUlko
lIMp,IIIIl'

'

NOITEDASMÁSCARAS- prepare asuam41catae particiPe
Noite dasMúcaras, no próximo dia'19, na Boate Notre Dame.

,

super festa onde tudo pode acontecer. O grupo mais Cll'l1IC1el1Üll
•

'pnbará uma caixa dé çervéjà. IDgreuos lOteei...,. a RS 5
, Promoçlo dos formandos doCura0deSeCnáriadoe J..k:eDCitJIUlII
Ferj.

Dr. CUdIISItIMl6HpllNl,etI.�.""'.
SC, l1li CW. V.""_ • """, ,. F,.,.,..,."., ,. ".
�� ..,.,.._".,."",

TlUÂNG� AMOROSO� es.maboje (12), as 2Ob3O, Do
da SociedadeCulturaAItlIIk:a - Sc:ar, acomédia "TriAngulo"'--"-
triAngulo 1UD0roso muito exótico, e divertido, com uma

suqnendente.1Dpeuos na lCCI'CIariada ScU. '

,.'

A lIMdtIH...Owpu (llIfM,GIM."""""')'�.
tlll'tlçllo IID l6ptIÇo1IIt4nuIil.....MtlmrUell,..1.«
Im), eo", """.,.,." roei..".,.,..
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. A Duale Cortinas e Acessórios
está completando neste mês três
anos de atuação lia mercado'. O
início -desse bem sucedido
empreendimento, deu-se a partir de
uma viagem feita pelos médicos
Herberto e Cleusa Meldau, aos

Estados Unidos; quando despertou
o interesse do casal, os diferentes
modelos e sistemas de cortinas.

Surgiu então a idéia de oferecer
a Jaragua do Sul, uma loja
especializada· no . ramo,
considerando até o rápido
desenvolvimento da cidade, que
exige produtos e serviços ..
específicos. Então, em nove de
setembro do mesmo ano, nascia a .

.

Duale Cortinas e Acessórios.
Dotada de amplas instalações, a

Duale é uma.loja especializada na

decoração de janelas. Com padrões
e modelos exclusivos, a empresa
oferece cortinas para qualquer ',

ambiente. O cliente escolhe o tecido
emodelo e os profissionais daDu3Ie

. desenvolvem nos padrões exigidos.
Na loja ainda encontra-se uma

grande diversidade de persianas
verticais e horizontais, acessórios e

produtos complementares como

almofadas e colchas. Sempre
acompanhando as tendências da

decoração.
Uma das preocupações dos

proprietários ao instalar a Duale, era
conseguir o sistema diferenciado de
trilhos e modelos, e ainda praticar um
preço que fosse compatível com o.

bolso do consumidor. A intenção .é
oferecer exatamente o que o cliente
está procurando, desde uma simples
cortina para proteger os mõveís até

.

uma cortina mais sofisticada, no caso
de uma sala de jantar, por exemplo.

Um dos principais produtos da
Duale são os trilhos importados.

.

Trata-se de hastes de alumínio de fácil
fixação, reguláveis à largura da
janela. Ou seja, o sistema permite
uma certa autonomia entre 1,1Om e

2,10m, porexemplo. Outra vantagem
é a fácil remoção do trilho no

processo de lavagem da cortina. Não
r existe custo de instalação. Também
é oferecida assistência técnica.

Ao completar três anos de

atuação no-mercado, a Duale. só tem
a agradecer à comunidade,
esperando poder sempre colocar à
disposição do consumidor; o que há
de melhor em matéria de cortinas e
acessórios. A Duále Cortinas e

Acessórios está situada na Rua 25
de Julho, 1430, na Vila Nova, em
Jaraguä do Sul (SC) - Fone: 371-
7332.
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Z -CORREIODOPOVO

Confira. aHistória

"Â llirIIr;.8 lIII&fllg"'*".pD8Jiellt'.4_
'

....", OP 6é ..",,.. ••

tI._ .foi 'em """....

........,_

, ,

HÁ8ANOS
,

- Em 1989, DO artigo "Meu: amigo B111DO" o diretor dó CORREIO DO
rovo lembravaop·...,.ao deBnmoWoJf, ooonido anoinco dejulho"
contaodQparte de sua tl'ajct.óriapor C88Cmuodo deDeus, do acu trabalho
c de .eus u.íaiaO. amigos com OI quais privava DA .oci� c DO

esporte. Sua,vida estáparcia1maIte oOntadaDO livrohistórico, o 20 livro,

� Jar8guá - Um<l8pÍtulo dapovoação do Vale do ltapoouc do�vro do
"h deOG-o" _."Avida davida que àpc1eva", oprimciro doprofcuor
Emílio da Silva e'lCUI colaboradoia,e o scguIIdo o cpato volume do
__ 1IItigo o1ubc de bolão an atividade 00IJtÚBIa da cidade.
- Por ocaiiiô dos 113 8DOI de funde9io de Jarap do Sui,\� implmaa
divulpva duas fotos, a partir da PraçaÂugclo� o ponto "zero"
da cidade, cm dire9io Sul-Norte, uma de 1939 c ouID de'1989, 11111

idcrvalo� 50 8DOI,mOs1raDdo toda a sua evolu9io extraordinária.

HÁ6ÀNOS
- Em 1991, DA "SC1118D8 de Jaraguá DOI, ICUI 115 8DOI"� rcalizavam.-sc
váriasprovas aportiV8l,u.msfQl1lJ8lMlo com ICUI 134 oorrcdorcs .. ruas'
da., cidade. Naprova rústica o vctaaao ViOCDtcAlves, pai de F:iaaWoo,
lidcravà a sua� " : ,

- EDquado DO di.- 25 dejulbb ooottiian os fcatcjos alUsivos 801 115 8DOI

dcftme".,de Jaraguá dO Sul,cm_o afoguetes, dcítiles c ccrim.ÔDiàI
'

oíviou, oDlCIIIlOrio que conduziu o fUndador destá'tcrra,Fmílio Cat10s
J01a'dan até o� do Jaraguá (o alto Itapocu),� uma placa
afixadaDOpilar da adisaPoutc "ScmadorAbdoàBaptista" que chamava
a atarwio dosmoradora c visitJmtcs. com dizcmI de graveadv�
"ParaWa Jarap - pêellllCl ltapocu". Desde,�� passaram.muitos

,

8DC)I e. apesar das adidada Jisadas ao prob1� c de anprcsários
00DStruind0 iDstaJa9õesadipolucaa. está.cadavczmaU comprometido,
podaKIo qualquct" dia tramf� em esgoto.

'

HÁ4ANOS
- Em 1993. a cohma Renrini"Oêmiu. do' cp. levava 801 leitores UJD8
foto llllise, 'de 1955. cedida grntiJmtdcpelo irmao Etwino. Baas. que
doéawnmta a ãUla iD8l)8'nl da E8Q0la Tmca de Comtioio São Luís.
EugäoVictorSebmöokd.irofCll101'� tDoonvidadopàraessa
aula,presaJtcs 81 scguiidcsUOridada: dr. MwilloB. dcAzevcdo. iDSp.
estadual Aleixo DeIlasiustiaa, iDsp. f'" c coletor fcd«al Altino
Pa'Cira, o juiz de Direito em CX:CI'OÍcio. juiz de paz Frlco Blosfeld, o
prefeito Art:Ju Miilkc. o advogÍado Atq\1imeda Dantas. o oiruqpão- ,

dadista Osny c.n. D'AquiDO. 1m irmio'Marista c ,o diR:tor' irmão
Evariato'Pio. Como o iriDio EtwiDO Hau. nome civil� Evaristo Pio
que está a:d:rcDÓs. anmanória, vale aptlD8laabnr que a disciplina a'8
podo iuioia1 de tudo: "O lCIJbor está jntjmado a dar a aula� E
Bio podemeDqJV. Promo"! Pois éf -

HÁ2ÀNOS
Fm 1995,o dis1iutoaIIal,,". Luiz deSouza fiPaulaMcydeSouzavimam.
do Rio de Jaaâro. onde moram. afiwJmCDtc. para participar de duas,
importamCa datas de lU8I vidas: a) � boda deprata de acufiJho Juarez c
D01'8ADáia,emFlOriaaópoJis."advopdo celap-ofCll101'8 ecduoadora
em uívc1 elevado c b) uma esticada para 08 fcatcj08 do 119 anos de

laraguádo Sul, ele.LuizdeSouza, advogadobriIhaDtc. diretordo Jomal
"Tempo. Novos". vereador c prcsidédc da Câmara (,de VCR8dorca.
dq)utado ·estadual••corctário de Estado' da Segur.. Pública c

proandor do Estado de SC. DA capital da República. A sua prc8CII98
a.ejavaUDijadar DO ltigara, quandomataram, 81 saudades QOIIl o ,pratO

,

savido - UIIlIlUlll'COO à ltajara, "como DO tempo damamãe", COJilaltava
a esposa paula, filha do abastado� deJaraguá do s_ut. Carlos
Mcy.

1Z8."'''' _1'"

� g.,__� IS...*,

111111."III"IIII�IIII�I��I��ljl�I��I�lll:lj�II�I�:ll!ll111���lj�lll�ll:11�11�11�:l:ljl��I:��I�jjl�ljll�jll�11�:l���l�l�:l�l:t:jjljlj�!:l:lll�:��l�l�j��ljlj:lll:j:�
AD'DO SEiiiO E SUA 'IIITÓRIA (79) - ÁPONI"AMENI'08

Deficiente físico, associe-se à AJADEFI.
-----

Fone: (047)372-1846

JoinviUo.
, Em, 1929 fori.m-.o 010iV30.
p-o'idonoi.i8 o o Comitê pró Pro.tu-Vit.1 Em .bril do••o .no••1 firm•• R.u

So.rel, polo P.rtido Ropublio.no IrmlOI, de Sohroodor o Gustavo GQinz, de
C.tarinomo, ro,lizav.m-.o oomíoio. om 29 Rio Corro II, .bri.m o.... fili.il om

de dozombro: às 10 horu, oomíoio no S.11o Curitiba o o CODIIO' DO 'OVO, ombor.
Buht, om portugua. o .Iomlo; à. lSh30, .pl.udis.o o de.onvolvimonto de noaóoi!••.
ro.liz.v.-Io lUD oomíoio no Rio Smo, Jl'O mo.tr.v,-.o oontrário à forma da .bertur.
S.llo Raduonz. o às 17 hor••• omRotoroida, do fili.i., ontondondo q.,.o dov,ri. .or
defronto da ou. de Artur Kantona. Além oOdltituída. uma "Cu. de S.nt. C.tarin. ou
do outr••·.utoridade. de de.taque. tomavam' J.t.guá", quo, oontudo nlo viagou.
parto o. dr•. Uly••o. Gonon AlvOI ,Co.ta. 'pormanooondo aà {"umas ••tondor oada lUD,

Marinho Lobo, .n. Gustavo Riohlin.. Hana à .ua oliontol..
.

Jord.n.. Eduardo Sohwanz. políticos- do No mo do 1934, o Inapotor dó Torr••
roinvillo. '

�
. .olioit.va o oomparooimento àPrefeitura. o.

.

Em 1930, o.t.v.m ter in.d.. •• . .oguinto. roquoronto. elo torr••: ... de Rio

inst.I.V30. màlldadu f.zor"po a Prefoitur. Corro - Augusta W.ohholz. Luiz Y.rk, Joio
Munioip.1 do Joinvillo. Segundo Stoaghor (RioAlma), Com.�óolar,Rioúdo '

inform.v3e., o dr. Arthur Co.ta. ,0Crotário . Waóhholz (Rio Ahna) o Alborto Moi.on..
da F.zonda o Asrloultur. do Bat.do de SC, tambóm d. Rio Alma.
dontro em brovo dovori.m ohog.r Em2i do outubro de 1934 -lUD domiDao,
roprodutoro. no po.to. da rav. holaáde••, -, à. 9 hor... om oulto fo.tivo. om Ob.,
vindo. da &'-9.10 de V.130'. A in.uguraVlo

I

R.ga. o profoaaor ·Albort R.hn, ora

ilo daria no ma. do abril. '-di.tinguido oomo volho pionoiro d.
Em julho dOllo .no, oon,oanto "Doutsohtumsarboit", tooobendo. Comélnda

.nunoi.4o, Sua Altoz. Impori.1 de Prata. om rooonhooimonto do .oumórito,
ALBRECHr vonHABSBURG, amoris••va londo muito o'lUDprimentado:
em Sio Franoisoo,vindo do Santo•• de onde I'rltz v•• "....._ - ''',.
vinham em trem o.pooi.l. Joinvillo. Do lá,
,om automóvol o oom • oompanhi. do .elido

,

militar Forono Nomay Goorooszigot o o dr.
Vi.oonti, rum.v.m p.r. Blumon.u. Em
J.raguá, lUD. oomi.�lo de oolono.hqaro.
o ontro 010. Fr.nz Fi.ohor o Andro••
Stoindol oram 'Cumprimentado. omaomo da
oolôni. hÍIDg.r., oonvidanclo par. uma fo.ta·
,o.ool.r. om Garib.•ldi .. oontro da,

ooloniuVlo húng.ra. no distrito de laraguá,
o ora .ooito, o quo doixou OI vi.it.nto.
omooionado•. O .r. Joio 'Doubr.wa, .ogro
de Arthur MOllor. oomo .ntigo .ub-ofiói.1
da marinha, como fiol integrante da Cua

. Imp.ori.1 Austrí.o., o quo deixou cIovor••
oomovido, partioipando do lUD. miasa n.

igroj. 100." .eguindo dopois par. a Barra
. do Rio Corro, em diroVlo dei Garib.ldi.
.oguido de muito••utomóvoi..

'

,

A ohogad••0 100.I\d. fo�t. foi Sua
A1toza ,.udada por mort,oiro. o fogueto•.
VCllho. mor.doro. da ro�ilo ,proour.v.mAlbrooht von Hab.b... p.r. lho .portar, a
mlo� Lew.do .0 almovo foi muito oordi.1
em af'mnar quo vi.no••oua antigo. �úditoi
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VARIEDADES - J

por Egon Jagnow
.

. '. .

A Paróquia São Sebastião, primeiramente denominada Paróquia Sania Emília, começou' a ser formada a

partir de 1909. O primeiro pedre estável no Jaraguá foi o padre Ernesto Schuttz. Em 1911, cheçerem os

padres Henrique Mener e Pedro Frencken. Em 1913í iniciou-se a construção da Igreja Matriz Santa Emília,
entre aiticutaedes. como se queixa o padre Francken: "O que nos derrote é que aqui não contamos' com uma

eiite que se interesse pela construção". E ecidentes, como conta o frei Aurélio Stulzer: "Tinha seis anos de

idade., Não' sei como é que foi. Quando puxavam os. tijolos da olaria do Sensen. ao lado da Casa
Emmendörfer, estrada das 'Terras da Câmara,' (atual Rua Procópio Gomes de Oliveira), morreu o jovem
Álvaro Piazera, filho de Angelo e Constância Piazera, colhido pelas rodas da carroça carregada. Mas tudo

-isto não abalou nem os padres, -nem os fiéis e, a três de janeiro de 1917, a primeira igreja matriz de Jaraguá
foi inaugurada.

'

r ;

A capelll em obras

er. BATISTA PNEUS
Pneus novos PireUi, Firestone e Goodyear, pneus reéauchuttuJos
para automóveis e ,caminhões, balanceamentos, geometria,

calibragem de pneus com nitrogênio.
'

FoneIFa:x: (047) 372�3S74
'

Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n° • ao lado do Bradesco

"

'i... � •

lAnçamento e benzimento dll pedrllj_ndllmentlll, 1 d.'"de;el!lbro de 19Í3

A Cllpelt,z SIIIIIII Emilill conel_úlII

:- .......

.•. • co,:inhas
llerllm
PRODUZ.NOO POR EXCEl�NCIA

Rua Athanáslo Rosa, 1475· Fax: (047) 37300267
'

Fones: (047) 373-0467 • 373-03n • 373-0297
Guaramirim· SC
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4 - CORREIODOPOVO

�

Taunay - "Reminiscências", volume I, página 169.

o orgulho deAlencar
o imperador Pedro IT não tinha grandes simpatias pessoais
por José de Alencar. Porque este o houvesse ferido por
mais de uma vez pela imprensa, ou porque lhe fizesse mal
o amor-próprio, ou melhor, o orgulho do escritor, foi o
soberano contrário, desde o princípio, à candidatura do
seu ministro da Justiça à cadeira de senador pelo Ceará.
No dia em que este lhefoi comunicar que era candidato, o
monarca objetou-lhe:
- No seu caso, não me apresentava agora: o senhor émuito

moço ...

Alencar, num daqueles repentes que lhe eram habituais,
não se conteve:
- Por esta razão, - disse - Vossa Majestade devia ter

devolvido o ato que o declaroumaior antes da idade legal...
E tomando conta de si:
- Entretanto, ninguém atéhoje deu mais lustre ao governo ...
O imperadornãõ lhe perdoou.jamais, esse ímpeto, vetando
como se viu depois, o seu nome, que era o mais votado da
lista.

.
.

Sucçãoanormal dos dedos
o hábito de sucção dos dedos émuito comum entre as crianças,

tanto que passa despercebido, podendo ser considerado como algo
próprio da idade. Porém, se o hábito for continuado pode provocar
sérias alterações dentárias, como mordidas cruzadas nos dentes

posteriores emordidas abertas anteriores. Quando ohábitopersistir
o odontopediatra deve ser consultado e este vai determinar a causa, .

descrever as possíveis conseqüências e, ajudar a criança ii superá-
�'

.

A atividade de sucção é normal no bebê, .alguas fetos sugam
seus dedos já dentro do útero, outros apresentam movimentos de

sucção quando estão nascendo e há ainda � que começam a sugar
depois do nascimento. Essasucção ocorre por prazer e não devido
a fome, que se apresenta após 24 horas de vida. A sucção ocorre

� para aliviar a tensão labial, portanto os bebês sugam elementos
não nutritivos (chupeta, dedo, roupas do corpo e de cama), mesmo
depois de bem alimentados, Essa sucção não nutritiva cessa por
volta dos dois anos de idade.podendoser considerada ainda como
normal até os três anos, dependendo do estágio de maturidade da

.
'

--

criança,
Dra; TalgeMon!eÜ'o 'Celuppi Gonçalves
OdontopetJioti.a e cllr,aEspeciali:ação em Ortodontia

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

PROCESSO DlNAMlCO
EPERMANENTE
NA EDUCAÇAoDE
JARAGUA DO SUL.

SOCIAIS

o enlaceMarafon - Guenther

.

VÔOS LITERÁRIOS

A mensagem deManoelAlvesCameiro Ir.

o casamento de Iuá

Marafon e Guilherme
Guenther, já noticiado na

edição de cinco do corrente.. '

foi um acontecimento na

cidade oestina de Joaçaba que
lotou todas as dependências
da majestosa catedral. A foto
mostra o instante em que os

noivos Iuá e o odontólogo
Guilherme chegavam ao altar da
enfeitada Catedral Santa
Terezinha em Joaçaba ..
Renevados votos de felicidades,
sob o olhar da-mãe da noiva,
senhora Diogenes M._ Salete T.
Marafon.

No dia 3-9-97 recebo, pelos amigo da AlL, fazendo chegar o
Correios, uma carta datada de I de Seu suave 'Registro Familiar' -

setembro do corrente alio, vinda de Lembras-te, mano? 113 - editado
São Carlos-Sê, cujo inteiro teor em-sua Editora CP; e depois.. .'
transcrevo na íntegra: Assim é, grande amigo (se o,

"Mui prezado e sempre bom chamasse de amigo DNA - o

amigo Eugênio Victor. A saudade coração responderia . pelo
é ferrugem que marca o coração. tratamento). Demodo, voltando ao
Acho mesmo que no meu caso ela velho 'papo, sentir-me-ei

demorou; pois um tanto afastado no ,enriquecido ao perguntar-lhe se

tempo e no espaço de Jaraguá do . ainda resta um exemplar com o

Sul, do CORRElODOPOVO,mesmo qual possa contemplar-me. Corno
assim dificilmente iria esquecer-me conhecer os meandros carillhosos
de Jaraguá do Sul e de sua boa de um 'Registro Familiar' é

gente. reafirmar que a escolha do amigo
Há alguns dias estava sempre .foi certa, feliz, e o que é

preocupadocomomeuDNA(Data .. melhor, duradoura.. Que Deus
de Nascimento Antiga); pois tenho . continue abençoando a sua

certeza que vi algo, publicado, laboriosa família, sempre com o
.

publicação de Victor Eugênio . braço forte da sra. Brunhilde..
Schmöckel.; Afmal, ainda estou. Aliás, permita-me, dar a ela a

procurando, rebuscando,· receita de licor de amêndoa (Type
batucando e... nada! nada!

,
'export').

Quemme traiu, Ingredientes > I litro/vinho
Foi a memória, branco licoroso - 1/2 litro/pinga,
Foi o 'descuido', 800 grs.laçúcar, 1 colher (sopa)
Você não sabe. essência/baunilha, e Colheres, sopa!
Você não viu? essência/amêndoa. Bater tudo,

,

E vai daí. Evai de lá. Mas ... Ora insistentemente no liquidificador
viva! Achei, achei! Tranqüilo posso e... servir! especial-prove.

_.

afirmar, agora, quemeu 'DNA' não Um abraço saudoso, amigo e

está tão DNA, assim, Quer uma sempre presente, cordialmente
.prova? Vejamos: Manoel Alves Carneiro Ir.".

'Bali - Ano vm, n" 95 - Jul/97
.
Estranhei os termos da carta

- em sua pág. 16 .. , social a mim enviada, embora
'
... Eugêni� Victor Schmöclcel nosso relacionamento de mais de

Gráftc:a e Editora CP Ltda.r
-,

FonelFax (047) 372-3363
Fax (047) 371-1919

Rua Walter Marquardt, 1180
JaragiJá do Sul- SC A EDUCAÇÃO COMPLIJ..a.

seis lustros, e pus-me aprocurarno
BALl a edição n° 95, posto que
guardo todas as edições (para
transformar num livro), de tão

importante que são os assuntosnele
tratados; que não encontrei.

Por via das dúvidas, telefonei
para o. dr. Kleber Leite, o

arquipresidente da Academia
Itaocarense de Letras, da qual
fazemos parte com a ocupação da
Cadeira n" 29, e em contato

descobrimos a procedência da

manifestação, pois, juntos,
formamos a· confraria . de
intelectuais que há dezenas de anos
nos comunicamos de uma forma ou
outra, para não perder tão ricos,
contatos' culturais que enriquecem
a cultura brasileira contemporânea,
mesmo que realizadas à distância
por este imenso Brasil sedenta de
conhecimento do que acontece

atualmente na cultura literária do
Brasil,

Ainda recentemente aconteceu
um encontro de outro ilustre,
intelectual que passámos a

conhecer através da Academia
Itaocarense de Letras de que me

honra fazer parte, apesar. da
distância que nos separa

Como não podia deixar de ser,
o dr. Kleber Leite ficou muito
satisfeito com esse grupo de
intelectuais.
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., Sexta-feira, 12 de setembro de 1997
:

•

A estrada a que se referia a Abdon Baptista, veio a ser a futuraMarechal Deodoro da
Fonseca, a Rua 2 do quadro urbano.Antonio Pedri dá o estado daquela via pública: era.
quase certo que a carroça atolava pelo menos duas vezes em menos de 200 metros; uma

vez, perto do Ignácio Leutprecht, na esquina com a Rua 64 (Exped. João Zapella) aí no
..

começo do atual Calçadão da Marechal, em direção ao centro da cidade e a outra vez,
defronte ,doHotel Wenserski (no atual Calçadão); entre aMoretti Veículos, o prédio de
EugênioVictor Schmöckel e oNeloHotel, deAléssio Berri. Desapareceram várias toras

que não conseguiram tirar, depois de atoladas, e ficaram abandonadas,
'

Além de serraria. o dr. Cesar Pereira de Souza tinha ainda açougue, fábrica de

manteiga, fábrica de charutos e secava folhas de tabaco para exportação e.tinha ainda
.

um secador de fumo perto da IgrejaSantoAntonio, em Retorcida, pelaEstrada Itapocu
Hansa, do lado esquerdo doRio Itapocu. Vendia tudo para Joinvi1le e São Francisco.

. 1) Voltaíldo à queda da ponte sobre o Rio Jaraguá, Antonio Pedri agora se lembra,
, OttoWoelz, que era de Rio dos Cedros,morava perto dos Schmitt já avisara que a ponte
não estava em boas condições; 2) - Justino Quadros, pai deAntonio (o Pelado) era dado

.

a freqüentar rendez-vous e por causa de mulher houve uma briga inuito séria, matou o
desafeto e suicidou-se no mato atrás da Estação Férrea; velha; 3) - A ponte perto de
Martim Stahl, sobre o Rio Jaraguá foi construída por Miguel Vogelsánger; 4) - Onde

, hoje é o Parque Municipal de Eventos, então Parque Agropecuário "Ministro João

Cleophas", estava acantonado uma .parte. da Coluna Saraiva, defendendo um possível
avanço das forças do gen. Pinheiro Machado.·Lá foi degolado Alberto Schulz e, desde
então corria entre o povo da região que aquela parte de terra era mal-assombrada.

Voltaremos. Até a próxima.

MOMENTOS CE' REFLEXÃO

O incentivo dos pais

,
.

Em nossa vida atravessamos diversas fases de crescimento. uina das mais
bonitas e preocupantes é a adolescência, por ser a fase da descoberta do eu, da
vida e do mundo. Nesta fase o jovem muitas vezes está dívídído: Ora ele ainda é
criança para certas coisas, ora já é,adulto para outras.

'

Lecionando Ensino Confirmatório pata uma turma de doze adolescentes,
observo CC?rtas atitudes, que denotam claramente a falta de leitura, a falta de ,.

vontade, a falta de Perspectiva de vida. Os jovens nãolêem mais, pois é mais

fácil ver TV. As facilidades tecnológicas tomam o ser humano mais isolado e

imaturo. Já não hä mais desafios a vencer. Em conseqüência, constatamos flue a
adolescência, hoje, émuito pobre-em experiência de vida. E, oque é importante,
o adolescente tem nos pais o espelho de suas vidas. Em um dos encontros com
os confmnandos, uma garota falou-me:

- Meus pais trabalham todo o dia e não lêem nenhuma revista, jornal ou livro.

Por quê eu deveria ler?
Com esta afirmação, vemos que é necessário que os pais incentivem seus

filhos não apenas com ameaças, mas também com exemplos de.vida, para que
.seus filhos adolescentes possam desenvolver-se a conten�o. É triste que um pai -

ou uma mãe, almejando fazer com que seu filho seja.o melhor da turma, faça os
deveres sozinho. O prejuízo' não será dos pais, mas da criança e do jovem
adolescente, que em lugar do sucesso obtido pelo próprio esfo�o, experimentarä
o fracasso daqueles que não- sabem enfrentar a vida por si 'mesmos. Por isto, é
urgente que nós, mães e pais, procuremos incentivar nossos filhos pará que eles

. aprendam a ver a vida com confiança, estimulando-os a enfrentar com coragem
os desafios que omundo nas coloca. Todos nós sentímos os efeitosdaglobalização
e da evolução tecnolögica, Diante deste fato irreversível, o avanço tecnológico,
precisamos resgatar o valor da vida humana e do estudo como meio eficiente de

,

enfrentar os desafíos do mundo. Se não fizermos isto; veremos uma sociedade
cada vez mais pobre e ignorante e uma comunidade cristã indiferente ao

sofrim'ento humano. Estudaré necessário para enfrentar omundo. Vamos enfrentar
este desafio?

MartaMoura Streppel. '

CQRREIO00POVO-S

..
,

A·

Jesus com vocerumo

ao ano 2000·- (VI)
Pe. A/trio J. Pedrini sc)

Émuito bom recordar que Jesus vivo é o grande celebrado, é .o aniversariante, é
o festejado do grande Jubileu do ano 2000.O Papa, nestes dias, afirmou que é um

grande desafio para todos.nös, católicos, revelar e convencer a humanidade toda,
todos os seres humanos, que Jesus é o centro, é a razão de ser, é o personagem
principal e central de todas as comemorações do ano 2000. Queremos aceitar o

desafio. Queremos realizarcom grande empenho e alegria nossa parcela. Aliás, é
para esse fim que todo o ano de 1997 é destinado a um forte, claro e prolongado

.

' anúncio da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo ressuscitado. Pretende-se provocar
umnovo emais profundo encontro pessoal de cadapessoacom Jesus vivo, Salvador
e Senhor. A partir desse encontro, pretende-se criar ou reavivar um relacionamento

pessoal muito concreto, existencial e permanente com Jesus vivo. Por esse
relacionamento pretende-se induzir as pessoas;a um conhecimento pessoal,

'

experiencial e profundo de toda a riqueza da personalidade maravilhosa de Jesus.
Ao conhecer pessoalmente Jesus vivo você descobre de imediato sua riqueza

maior emais comunicante: Seu amor, sua capacidade incrível de amar, a força todo
poderosa de seu amor, a perfeição' total de seu coração.

A força do coração
Jesus ressuscitado é uma pessoa naturalmente movidapor,seu amor. Thdo quanto'

já falou e fala, realizou e realiza, pensou e pensa, ensinou e ensina; viveu e vive,
tudo, verdadeiralnente tudo émovido e impulsionado por seu amor. Podemos afirmar

.

que Jesus vivo não sabe fazer 'outra coisa do que amar. Amar com todas as

conseqüências. Amar concreta e eficazmente.
Se você for ler os quatro evangelhos nesta ótica, descobrirá que tudo, em Jesus,

foi vivido, falado, realizado com amor epor amor, É por infinito amor que Jesus lhe
revela e dá o Pai celeste para ser seu Pai. Foi por amor queJesus.fez de você um
filho adotivo de Deus Pai, Foi por infinito amor que Jesus aceitou encarnar-se,

viver, morrer e ressuscitar para sua felicidade e salvação. É por amor indescritível
que Jesus lhe dá o Espírito Santo para ser seu santificador, advogado e intercessór,
Foi por amor que Jesus lhe deuMaria para ser suamãe sobrenafural. Foipor imenso
amor que Jesus lhe deu a Igrejae, nela, toda a riquezados Sacramentos, da hierarquia
e todos os demais tesouros que nele você encontra.

É porpuro amorque Jesus quis ficar presente naEucaristía, para que você pudesse
ter toda a riqueza do seu sacrifício presente emc. Santa Missa, bem como o

- tesouro daComunhão, do encontro com elemesmo. Imagine todo bem que Jesus já
, lhe fez por meio de todas 8$ santas Missas e Comunhões de sua vida. Tudo, com
amor e por amor a você. É 'por imenso amor que ele lhe perdoa sempre de novo
todos, os pecados, por mais graves que sejam. É por amor que ele quer libertar seu
coração de todas as forças negativas e' curar todos os seus males espirituais,
psicológicos, emocionais e físicos. É por amor a você, para seu pröprio bem; que
Jesus lhe ensina a perdoar tudo, atodos, setenta vezes sete. É por puro amor que ele
'lhe ensina a verdadeira sabedoria de viver o estilo de vida cristã. É por amor que ele

quer estar com você, todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer circunstância.
O símbolo do coração
Todo este infinito amor de Jesus ressuscitado tem uni símbolo-maravilhoso: seu .

coração. O coração de Jesus.é o símbOlo universal de todo seu amor pata com-o Pai,
eparacom a humanidade. Dizer "coração de Jesus" é dizer "Jesus-amor", "Jesus
amante e amävel", "Jesus movido a amor". Aliás, todo o mês de junho é

particularmente dedicado à descoberta, à vivência, ao acolhimento e à

correspondência ao amor infmito de Jesus ressuscitado.
Deixe-sé amar por Jesus! Envolva-se nesse amorl Permita que Jesus o ame!

Abra seu coração, sempremais, à pessoamaravilhosa e transbordantede amor, que
é Jesus ressuscitado.

PATROCfNIO:

"LIVRARIA SÃO SDASTlÃO li
ARTIGO'S RELIGIOSOS PARA PRESENTES.

RUA MAL. DEODORO, 632 - FONE: 371-3091 - JARAGUÁ 00 SUL - se
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MOTOCICLISMO
r:r Motociclistas de várias
regiões doBrasil e de alguns países
próximos, como Argentina,
',Paraguai e Chile, quebram o

silêncioda cidade. dehoje (12) até
domingo (14); com as suas

potentes e belas niotocicletas, na ','

realização do ,.�Dtro 'Sul
Brasileiro de Motociclismo,
promoção da rapaziada do
Motogiro, aqui'de Jaraguá do Sul.
A previsão é � que mais demil
participantes venham para o

evento, que tem tudo para ser o

maior já realizado em nossa
cidade. Amaiorconcentraçio dos
aventureiros acontece no Sábado NOTRE DAME
(13) à tarde, na Praça Ângelo r:r Valendo polltuaçlo para a
Piazera, onde estario. sendo' giilcana do Colégio Est. Abdon
acontecendo

\
diversas "Batísta neste sábado (13) na

apresentações, como Show Boate Notre Dame os boni�s
Weeling, Zerinho, Manobras '

'

acertam o passo e entram na
Radicais e exposíçäo e venda de passarela para concorrerem ao
motos e aceSsórios. título Garoto Abdon 97. E vem

aí a 18 Noite das M.caras.
Promoção dos Formandos de
Secretariadó eLicenciaturadaFerj
marcada ,Para o próximo dia 19
(sexta-feira).

pelo DI César, do Baturité, de
Bal.Camborid. Em tempo: o local
tem um visual privilegiado. Pra
conferir!

'

MARRAKECH
r:r A Boate Marrakech acelera
fundo.neste fmal de semàna para
receber os motociclistas
participantes do 7- EncOlltro Sul
Brasileiro deMotociclismo. Hoje
(12), a animação fica porconta da
já çonhecida Banda Flerte, de
Itajaí, e nó Sábado (13), acontece
a Noite das 'Iiibes, com escolha

� PutenlMol...".
'

FESTAG-800
�Uma agit8çAodiferente estará
rolando na noite de hoje (12), a
partir das 23 horas.MaxWiJhelm,
Willian Lux 'e Alencar Konell

�

,

escolhemm aresidênciadendmero
140, da, Rua Max Wilhelm - ao

lado da Pizzaria,Casario - para
abrigar a Festa 0-880, que será

,

embalada pelaBanJa In Natura e

9O'ANOS
r:r Para comemorar os seus 90
anos de fundação, o Colégio
Evangélico Jaraguá .convoca ex

alunos, alunoS, pais, professores e

Como se vê, os jovens SidneiM. LoPeS eAndrél.
C. Gonçslves estão cada vezmais apaixonados

Eil.".Alveefl uma das candidatasao titulo Pantera
Motoglro, neste Sábad,,- (13), na Boate Marrakech
demais amigos para pa'rticiparem
de uma grande festa de
confraternizaçlo, nesta sexta-feira
(12), a partir das 22h30, noOube
Atlético Baependi. Animação do
excelenteGrupoNew Yo'*BanJa

.

ShOw e apresentaçlo do vídeo
História \-boa (produção da Arte

Click), trazendo lembranças raras ,

do tradicional estabelecimento de
ensinodelaragUádoSul, garantem'
o sucesso da u,>ite.' Os

organizadores anunciam uma

surpresa para os presentes. Está
criada a expectativa.

SCHÜTZENFEST
TERÁCD

r:r A tradicionalBanJaAurora,
de JaIaguá do Sul, acaba de gravar
um CD de 15 mdsicas, todas
can� em alemão, que terá seu

lançamento oficial durante a ga
Schützenfest, em outubro.

Destaque para a I:ançio
,Schützenfest in Jaraguá, já
apontada como o novo hino da

festa. A produção do inédito
trabalho teve patrocínioda center
Som, responsávelpeladistribuiçlo
do CD (disppnível também em K
7), e apoio da Associação dos
Clubes de Caça e 111'0 do Ville do
Itapocu.

ARTE
'r:r A artista plástica Vera

,

BaptoU. de 19anos,participa, de
16 a 24 de setembro, do 4-Prêmio
Philips de Art�s para Jovens
Tàlent(Js, no Museu de Artes de
São Paulo (Masp): Com agra�
em metal "Coração
Transcedendo a Representaçi!)
Simbólica da' Vida", Vera

�nta Jaraguá do Sul e Santa
Catarina no conceituado local de
exposição.

.
. 'EVERALDO E,
EUSABETE

er Momento do sim para os

jovens Everaldo Ropelato e

Elisabete KODl, neste sábado

CENTERR'-

SOM
, DISQUE·LANCHE

371-5309

(13), às 17b30, na Igreja SIo eteria, em Blumenau, ,a
elas Tadeu.,O noivo 6 filho ..Seqlela, uma festa que
EugenioeAnaRopelatóeanoi Mpte 'ficar 'marcada na

,

de Toiné Kons eMaria de M�ria, do. presente•. Na
Recb. O. convidado..e rtunidade, a Casa estar'

m:epcionadosnoOubeAcaraí. .,urando o Video-KI. A
coluna deseja felicidades aoC8III.,.maa novidade tecnol6gica
amigo. 'te que 'cantores amadores

le.tem ,suas vozes esColhendo
uma da. 700 mdsicas

previamente programadas, com
direito à v'isualização de um

,cen'rio
, especíal da mie

, natureza, que servirá de

inspiraçlo para os novos

talentos.

,
'

Domingo (14), a partir
das 18h3,O, na Praça
ÂngelO Piazera, tem
showcom aBanda�nda
Proibida, de Ponta
Grossa (PR).

r:r As empresas A. S. ,Even ,

e PromoçOe. e Tamisa Even
preparam uma grande int Ân

'

estrutura para realizaçlo' ,.. N. noi� de ontem (l�), na Praça ,

lel� Piazera, a S�taria de Cul� Esporte e Lazer

primeira edição do Bra. realizou o�to ofiaal do m JIII'II&ú em� que acontecerá� dias 26, 27 e � de

OktoberFestIval, no Parq' setem�,�GinúlOde Eap!)rtes��MUller.�aDOlle.de abertura;,o pllblico� aoportunidade
Ramiro Rudiger, bem pr6xi de.pratípar.a apresentaçlo da bailarina Andr6ia 1bo1Dl� de.S� Paulo,� � ouro no

aos pavilhões da Proeb, dltimomundial de balkte um dos grandes destaques do 15 Festival de Dança de Jomville. Street
Blumenau. SerAo sei. dias � AqjoI (27) e,Casa da Cultura (29) do os dois grupos joinvilenses convidados que estado
mui.ta emoção e agito com abriIbaDtando aindamais este importanteevento cultural jaraguaense.
principais feras da mdsi
nacional, entre elas: Paral,_'.•,..__......... ,--......._ _

do Sucesso, Bar40 Vermel N I V E RDaniela Mercury, Ska J "

"

,

'
,

'

,

,

Netinho e Elba Ramalho. Alessandra C� Bscopelli (1219), Juliana C. Conti (1319), AndtéL.
evento está confi�ado para. Fodi _ "Ameba" (1319), Danion Schrauth (14/9), Petersonfinais de semana em q , ,

acontece a Oktoberfest, de Dornbusch (1419), Kátia Vegini (1519);AlessandraGonçalves (16/
'

19 de outubro. Os ingress 9), ,Sànny E. D. de Souza (17/9) e Patricia G. Hinterholt (17/9).
antecipa�,�ovenm�a�-��-�--------------�---------�--
5,00. Imperdível! , "Aspessoa$ t'm ,uma coisa em,comum: são todas diferentes

II

,

(RobertZend)NETINHO
'r:I- Caravanas formadas
di�ersas tribos da juventu
jaraguaense col9Cam 08 p6s

.-------------,-------------------

estradahoje(12)paranuuç '_ ,iii _ _ • _'" c. I 1"1 � ,1'1\ Ja\, iii - - - - - - - - - - -
presença no show do baia -- t;

sensação domomento,Ne O CASAMENTO DOMEUMELHOR AMIGO
quê estará se apresentando na-.... p. J' H
Kanódromo Internacional

-
...._�: .'. ogan.

Joinville, a partir das 22 bo
- Elenco: Julia'Roberts,�Mulroney, Cameron Diaz. Rupert Everett, ...
• oenero: Comédia I Romance.

AIfIgoe"" "'e co/une devemHr."v/edHpe,. Rue Jo'o P/col/I, 246, .ie,.lIU� do Sul (SC), Cep: 89251-
, 110. S. preferir, pe,. OI fu:S7,-1", ou sn-ssss, eo. culdedo. de.,. co/un"'e.

CERVEJARIA
CONTINENTAL

r:r A Academia Master,
Blumenau, movimenta
Cervejaria Continental, ne
sexta-feira (12), a p$1ir das
horas, na reaUzaçlo de u

grapde festa para ,a geraç
sadde' da região.

RIVAGE
l,

� Estudantes de Engenh
Química da ,Furb deixam
pouco de lado fórmulas e ta
periódica e promovem .re
sexta-feira (12), na Riva

Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, '11l99
Fone: 371·7847

• Jaraguá cb SU • SC

Fo..: 372-383

R. Proe6pIo Gomes
deou•.., 481

J...... doSul·SC
c:ep 89251.._ '

Fo./Fu:(047)
371-3633

CONGELADOS E
FRUTOS DO MAR '

...URioOÓIllO""":O'_
TEL: (047) 372-2112
�DO"'-IIC

'do Sul, 12 de setembro de 1991-CORREIO DO POVO· 7

o cantor e compositor argentino Fito Paz gravou

pela primeira vez um clipe fora de Buenos Aires.'

Cada vez mais empolgado com a boa receptividade
que suamúsica tem tido porestas plagas, Paez decidiu
utilizar o Rio como cenário para o vídeo da canção
11 y 6, extraída do álbum Euforia, 'lançado no fin�
do mês passado pela WEA. A Praia Vermelha e

Copacabana foram os locais escolhidos para as

,locações. O clipe, que começa a ter boa veiculação
na MTV, foi dirigido pela 'cineasta Monique
Gardemberg.

INFORMATIVO CENTER SOM

Títulosmais vendidos: GabrielO Pensador (Quebra
Cabeça), Aléxia (Fan Club), Titls (Acústico) e

Negritude Júnior (Sedução Na Pele). Principal
lançamento: Zazá (Internacional).

JOINVILLE
.'

,

G.N.C. Clns MOeI/sr 1: O Ca.am.nto do M.u M.lhor I
Amigo. I

, '1
I
I
I

I

Horérlos: 14h, 16h, 18h. 2011, 22h.

G.N.C. Clne MOel/er2: ForçaMreII Um.,
Horérlos: 14h10, 16h30, 19h, 21h30.
G.N.C. Clne MOel/er 3: Mr.....n.

Horérlos:14h30, 16h40, 18h�5.
AnecondII.

Horérlos: 2Oh, 21h45.

BLUMENAU

Clne Neumarkt 1: O c...mento do Meu Melhor Amigo.
, I

Horérlos: 14h, 16h, 18h,2Oh,22h.
Clne Neumarkt 2: Força A.... Um.,
Horérlos: 14h, 16h30, 19h,21h30.
eine Neumarkt 3: Anaconda.

Horérlos: 14h, 16h•. 18h. 2Oh, 22h.

Clne Neumarkt 4: Mr.....,n.

Horérlos: 14h30. 16h30, 18h30, 2Oh3O.

'Clne Neumarkt 5: O Sedutor.

Horérlos: 15h, 17h, 19h" 21 h.

Clile Neumarkt,8. Oc...� do 'Meu Melhor Amigo.
'

Horérlos: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.'

I
,I

'.
I
I
I
I

II . Proti,.� N"cM pe,. o petlotlo ,., 12. 1i11.
- - - -----------
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··A ARTE DE VIVER EM blASE
,

RQTA �A IN1»IA

Centro ,de Terapia eMeditação
Fone: (047) 372-3104,

Rua Ângelo Taneon, 106 � Ilha da ,Figueira - eEP 89250-210 - Jaraguá do Sul - se

MASSAGEM INDIANA,

\5b
Ayurvédica

Origem, Técnica e Indicações
A Massagem Ayurv�ca tem sido' passada de geração a

, geração pela tradição oral e pelo costume. Visa a prevenção das

doenças, a higiêne e a longevidade. Utilizando-se 61eOs específicos
da mais alta qualidade encontrados no país (como emolientes,
'balsâmicos, anti-sépticos, descongestionantes etc.)

" A Ayurvédicamobiliza os fluxos de energia do corpo pela
,

ativação 'do sistema linfático. O resultado experienciado é o de
uma purificação: toxinas são eliminadas, a respiração se expande

,

e amaior oxigenação do corpo e cérebro permite estados internos
, mais prazeirosos. ,

Aplicada a homens e mulheres de qualquer idade, estimula
a circulação sangüínea e linfática, proporcionando relaxamento,
oxigenação e nutrição das células .. Além disso, desintoxica o

organismo, descarregando e aliviando as tensões ou bloqueios de
. energia nos 6rgãos e em todo o sistema nervoso.

Diversos problemas encontram solução .através das

massagens: calcificações articulares, contrações musculares,
luxações, edemas,debilidade sexual e nervosa, distúrbios nervosos,

,
respiratórios, digestivos e intestinais, fadiga, obesidade, nevralgia
e lesões em geral.

'

ESTE CURSO DESTINA�SE A PROFISSIONAISDA
ÁREA DE SAÚDE, ENFERMEIRAS(OS),

FISIOTERAPEUTAS, MÉDICOS, MASSAGISTAS OU PARA
QUALQUER PESSOAQUE QUEIRA INICIAR-SENA

TERAPIACORPORAL.

CURSO PARA PESSOAS LIGADAS À
.

ÁREA DA SAÚDE. '

DIAS:24 e 25 de Setembro
.

09 e 10 de Outubro
MINISTRANTE: Terapeuta Corporal

, \

Swami Prem Samudra (Airton Hoffmann Guardini)
. (Formado como Prof. de Educação Física pela UFSC no Ano de 1989)

Membro da Associt,Jção Nacional e Casarinense de Terapeutas
Naturistas.

Life Cénte�,
.

AC:ADéM:JA

Nataçio - HicIrogInútica •

Coodldooamento Físico •

Gloútica - Massalem

Rua Prof.'AntÔnip
Estanislau Ayroso, '763

Nova Brasßia • Jaraguá do Sul « SC
F.one: (047) 372·3263

Atividade FísiCa Rio é. Moda
é Qualidade de Vida

Acupuntura
Consultas com
hora marcada
Fone: 372-3104

Local:
, . II

Rota da IndiaI,

Massagem pela Reflexologia Miofascial
PARA A INTEGRAÇÃO DA ESTRUTURA POSTURAL

TÉCNICA E INDICAÇÕES:
o corpo humano é eemo uma casa,

Está estruturado de forma que cada

parte tem o seu lugar próprio e cada

peça está interligada paraequilibrar
o peso das outras.
Cada parte do corpo é obsenada
com int�ito de levar o cliente à per
ceber e a Uberar padrõeS contidós e,
pela reeducação do movimento, re
integrar essa parte no restante do

corpo, 'na gravidade.

Em breve VOCÊ PODERÁfazer o MELHOR
CURSO de FENG-SHUI do BRASIL

.

Buscando harmonia com o objetivo de criar espaços sau- .

dáveís 'cheios de boa energia,
.

aprender a: tirar mais vantagem do fluxo de energia
positiva de casa e limpar os espaços que podem estar prove
·caudo frustração e e stress? Inspire-Se no FENG- SHUl. a
arte orientalmilenar flue cria ambienies saudáveis, aliando
bom'senso é intuição, pormeio de algumas técnicas relativa-

.
mente simples.

.

Alguns benefícios da Integração da Postura:
* Alinha, alonga e integra o corpa .

* Libera tensões e dores musculares crônicas
* Flexibiliza e Iíbera o movimento das articulações
* Melhora a circulação e a respiração
* Descola cicatrizes por tràumas cirúrgicos ou äcidentais
* Aumenta a consciência corporal
* Traz maior citalidade ao�ndivíduo
* Possibilitamovimentos �ais eficientes e graciosos
* Favorece o crescimento psíoolõgíeo com a individuação

,

*. Promovemudanças progressivas nos myeis'físico e emocional

Terapeuta Corporal: Swami Prem Samudra
.

(Airton Guardini)
Atendimento 1ndividualS"'S e 6"'$feiras, com hora marcada..

Local: Rota da índia - em Jaraguä do Sul,

Respiração Dinâmica
PARA A .INTEGRAÇÃO DA UTRUTURA EMOCIONAL

Técoica e IndicaÇÕt!!l:
É urna das mais fortes técnicas coadjuvantes à abordagem Somato-psiquíca

das massagens terapêuticas de cura e auto-conhecimento e se baseia nas recentes'
descobertas da pesquisa da consciência, da psicologia profunda e das várias tra-

dições espirituais.
-

.'

Observou-se .que durante os estados incomuns.de consciência ocorre uma

mobilização espontânea dos potenciais de cura da psique humana que libera, por
sua vez, a força energética bloqueada causadora de stress.conâítos eJOu sintomas
psicossomá-ticos: induzidos naturalmente, por urna Respiração com uso de mó

siea intensae do trabalho corporallocalizado (com manipulações sobre áreas
tensas), quando-o "corpo" acessa situações marcadas na memöría celular.

Os sintomas que emergem durante as sessões refletem o esforço da psique de
se libertar· de experiências estressantes e traumatizantes do passado, as quai�

, impedem mudanças integradas e impossibilitam o sucesso em uma mudança
interior.

Terapeuta Corporal: Swami Prem Samudra

'(Airton Guardini)
Atendimento Indi� 5"1 e 6"1 feira
com hora morctula.
Local: Rola da india

INGLls

WISDOM-
CONVERSAÇÃO

Inglês para adultós e crianças
o JEITO INTELIGENTE DE
FALAR INGLts - AGORA
TAMBÉM COM ESPANHOL

.

R�a Angelo Sehlochet, 118
Jàraguá do Sul - SC
Fone: (047) 371-7665

A HOLÍSTICA transforma
as EMPRESAS: veja na
próxima edição a mais atual

relação do indivíduo com a

sociedade e'a natureza.

ROTA DA INDIADores nas costas, gastrites, noites
maldormidas, tensões musculares,
estresse. Quem nunca passou por

pelo menos urna dessas

desagradáveis experiências?
A Reftexologià Mior�ial é uma

terapia avançada que resolve esses e

muitos outros problemas, através de
uma reestruturação do corpo.

Terapeuta: Sw. Prem Samudra

(AirtonGuardioi)
Couultas eo... hora marcada

Centro de
'Terapia e

Meditação
Fone: (047) 372·3104
Ru. Ângelo Tancon, 106 .

Ilha da Figueira
CEP'89250210

Jaraguli do Sul;'; se '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jamgu4 do Sul, 12 Ih setembro de 1997 �_, C_O_�O_DO__M_Y_O_-_9DA
Da Ronda Crioula de 1947

nasceu a Semana Farroupílha
,

,

- Lideradospor Paixão Cõrtes, os estudantes comemoraram o 20 de setembro,
com treze dias de festa no Colégio Júlio de Casiilhos, 'em Porto Alegre

AntonioAugustoFagundes. ,

AprímeíraSemanafarroupíjha não foi nemsemana,
nem farroupilha.Durou treze dias e se chamou "Ronda
Çrioula" - como, aliás, ainda se chamaram muitas'
semanas de 14 a 20 de setembro que viriam a seguir.
Foi só na décadade 60que os gaúchos se acostumaram
achamar aRondaCrioula de "SemanaFarroupilha".

,

Mas como aconteceu a primeira Semana

,Farroupilha? É importante saber, porque afinal sua
história se confunde com a própria história do
tradicionalismogaú,cho.

Sem se conhecerem, três rapazes,emPorto Alegre,
em 1947, estavam trabalhando para o mesmo firn. É,
.os três estavam santamente revoltados com a

progressiva americanização dos brasileiros.Depois da
'r GuerraMundial os americanos tinham entrado aqui
comoquementraemestânciade viúvanova - dechapéu
tapeado, nomais! Fomos bombardeados com chiclé,
Coca-Cola, plástico, discos, "Seleções", revistas e!D
'quadrinhos, uísque, cinemamade in Hollywood e o'
diabo a quatro. Falar em gaúcho era grossura. A
ditadura de Vargas tinha rasgado nossa bandeira; e, do
nosso hino, nem falar.

Os rapazes eram Bàrbosa Lessa, jovem gênio de
16 anos, 'que andava comum caderninho colhendo
assinaturas de apoio' para a criação de um clube
tradícíonalista,GlaucusSaraiva,mais velho. O terceiro?
Ab, esse vai ser o detonadordomovimento. Seu nome
eraJoãoCarlosD'ÁvilaPaixãoCôrtes, estudante, como
Lessa (mas não se conheciam) do Colégio Estadual
Júlio deCastilhos.

'

,

Falava-se que o governo ia trazer deLivramento os
restosmortais do general Davi Canabarro e o Paixão
se dirigiu à Ligade Defesa Nacional oferecendo-se

para formar uma escoltade cavalarianos gaúchos'. A
direçãoda,LDN gostou e deu uma viaturamilitar para
oPaixão conseguir cavalos e arreios. E assimmontou

,

com mais sete companheiros, hoje todos os nomes
'

aureölades na história tradicionalista. Fizeram no alto
daPraçadaAlfândega, naquele 5 desetembrode 1947.
Ali apareceram para o Paixão, o Lessa, com seu

caderno, e o Glaucus Saraiva,"que oPaixão conhecia,'
_

de nome porque declamava dele oChima"ão.
, Na madrugada de sete para oito de setembro o

Paixãomontou de novo, comCyroOutra Ferreira e o
FernandoVieira, entre outros, e foi recolberuma "muda"
do Fogo Simbólico daPátria, na hora de sua extinção,
'para acender o candeeiro crioulo, que eles, haviam

inventado; noColégioJúlio deCastilhos, paraarder até
'

E.qUlldri•• d.AlumfnioBENTO Ltd.�

Especializada em Box - Esquadrias
Ih Alumtnio eAntelllU PII1'tIb6lieas

Rua Domingo. San.on, 400
. Vila Saeptlndl

Fone/FIIX: (047) 3?2-D728

Hist6ricaloto do dia 5.�.1941, mo,"""" o hoje
cluunfulo Grupo

-

dos .Oíte, precursor do'
movimento trtuJicio�lista

o dia 20 de setembro. Traziam tochas improvisadas,
incendiaramos trapos, quase se queimaram, o cavalo
do Paixão 'meio atropelou a esposa de um general,
mas tudo bem: a - galope (era ali, pertinho) foram
implantaroprimeiro candeeiro crioulo dáhistória. ,

Assim começou essaque eles chainaramRonda
Crioula. Houve baile, concurso de prenda e

concurso demelhor gaúcho vestido ao estilo antigo
e atual. E durante todos esses dias a indiada comeu
arroz-de-carreteiro e churrasco, tomou mate e

canha da buena, e se cantou e declamou a la farta.
,.-c

Tudo isso - menos o baile -Iã nos pãtíos.do=Julínho",
que não era o colégio de hoje, embora, quase no
mesmo lugar e destruído por um incêndio, mais
tarde. Assim foi a primeira Semana Farroupilha -

mais antiga, como se vê, que o próprio
tradicionalismo, nascido dela, a bem dizer.

''''AntonioAugusto, o "Nico", nasceu emAlegrete, em 1934.
Alia 'o conhecimento das CiênciasSociais â um verdadeiro
ardorpela causatradicionausta: Pesquisadorde Folclore
e animador cultural, há anos vem. deitandq ° verbo na

imprensa escrita e no-radio, no teatro e � televisão, no
cinema e no livro, na cátedra de conferencista e no disco.
Atualmente preside a Fundação do Instituto Gaúcho de

Tradição e Folclore.

,

Para pesquisa mais aprofundada, consulte os livros

"OrigeD;l da-Semana Farroupilha, Primórdios do
,

Movimento 'Ii'adic:ioraa&ta", de J. C. PaixãoCôrtes, Porto
Alegre, edição do autor, 1994, e "3S-CTG, Pioneiro do
MoVimentoTradicionalistaGaúcho - MTG", deCyro
DutraFerreira, PortoAlegre,MartinsLivreiroEditor, 1987

Dia do Gaúcho será comemorado
com extensaprogramação em,JS
o CTG Laço Jaraguaense com o apoio da ga

Região Tradicionalista programou para os dias 20 e
21 de setembro, em comemoração ao Dia do Gaúcho
e Revolução Fàrroupilha, a 1- Festa do Gaúcho.

,

Para dar Início às comemorações no sábado (20),
às oito horas haverádesfile e cavalgada, do centro da
cidade até a sede do CTG. Ao meio-dia será servido

almoço de confraternização com um maeanudo
carreteiro, no Parque de Eventos. De acordo com o

patrão do CTG, Augusto Demarchi (Ninho), os
participantes da cavalgada terão almoço gratuito
oferecido por Arroz Urbano e Demarchi Carnes.

Acampamentos e ingressos ao parque serão
totalmen� livres aopúblico que ainda terá àdisposição
cavalos para montar.

Às 14 horas será dado início ao torneio de laço
em duplas. Para encerrar o Dia do Gaúcho, a'partir

,

das 23 horas no galpão do Laço Jaraguaense, oGrupo
Raízes de Porto Alegre vai animar o fandango.

. O dia 21 (domingo) começa com laçada de piá e
guri a partir das nove horas. O ponto alto (ia
programação será o concurso entre' Invernadas
Artísticas. "A invernada que conseguir melhor
colocação no concurso, é a que vai representar a ga

Região Tradicionalista no Rodeio de Vacaria em 98",
explica Ninho. A programação segue com laçadas
em duplas (lOh), churrasco aomeio-dia e às 13 horas
início das provas funcionais, reinício'das laçadas (14h)
e gineteada às 17 horas. Encerrando a programação
no galpão doCTG, vai acontecer apartir das 18 horas
domingueira com entrada livre.

Póssaros imporlodos,
, filhotes de cães, gatos,
pavão, faisão, galinhas
Ih rilfa gigante, marrecas
importadas, cisnes e

completalinhá de rações
FONE: (047) 372-Q672 e (047) 983-2010

Rua Rio de Janeiro, 79 - Jaraguá do'Sul- SC

t'AJ�I\I,() IJA'-> AVI -, I IH)', III HO'I v;

II

,. RODEIO CRIOULO
DIVACA'...D.

PROMoçÃO: PIQUETE LAÇOSANTA LUZIA
DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 1997

LOCAL: SANTA LUZIA FRIGUMZ

PROGRAMÀÇÃO
"

Sábado: InCclo à. 13 hora.
- Laço IndMdual
- Demais Provas

- Baile na Sociedade Caxias às 22 horas
GrupoOs Cardeais de São Marcos - RGS

Domingo: Inrcio 7 hora.
- LaçoMirim a Cavalo

II -- Laço em Dupla
- Laço de Patrão
- Demais Provas
Premlaqio:

Bovinos - Ovinos - Troféus

No local haverá completo serviço de bar, cozinha e churrasco.

Ótimo local �e acampamento.

O Patrão Tigrão agradece a presença de todos,

'Fone: 371-1169
'

, COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS

,

• A melhor carne da cidade»
Rua Joio Planin.check, 407

Fone8: (047) 372.:0&24-371-4547 -371-&27&
JARAGuA DO SUL - SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCADE JARAGUÁDO SUL
SEGtJ.NDAVARA CÍVEL,

'- EDITALDE LEILÃo
AOOuroRAHILDEMARMBNEGUZZIDECARVALHO
MM. JUÍZADEDIREITODA,.. VARA cÍVEL

'

COMARCADE JARAGOÁDO SULlSC,
NAFORMADALEI, ETC.. : '

'

FAZ SABERao. queo prcaaJtc viremOudeleQODbcoimalto tiVCl'aD, ouaiDda a ,

'quaniiltcraaarpossa, queDO dia 14.10.97, às'14:00 horas, rcalizar-sc-éDO átrio
do cdificio do Fórum, o leilão do(s) bcm(DS) pc:oborado(s) Dos autoI da�
CXCClâivano 3697000l05.0; cmqueéex�BANCO ITAÚS/Ac executado
JOVELINANART, cp,W(is) K,ja(m): um televlaorem corea SEMP, 16", em bom
�tado de c01lfewar;ão efimcionamento, aemi-novà, avaliada emRI 300,00; ,

,

uma bicleletaMonark, modeloftminino, aro 26, avaliada emRI 100,00. Tótal
daavalioção: R14oo,00
Nio havendo lioitaDtc(s) Da data c hora acima, ou se o(s) bcm.(ns) Dão
alcqar(an) Jaoro supaior à importâDcia da avaWa9ão, scri(ão) o(s)mesmo(s)
levado(s) a scguDdo leilão, pelomaior lao9o ofcnoido, desde que Dão itrisório, '

DO dia 29.10.97 às 14:00 horas.
'

Fica(m) o(s) execmado(s) iutiuiado(s) das solcmdadca dcsip4as, 0810 não'�
aeja(m)�s) pelo Oficial de Justi9L

'

,
,

Wao há ÔDus nau. rcounos paIdaJta de juJsmnmto sobre o(s) bcm(DS) acima

�onado(l),degonlwjmaJto dcsteJutzo.E,paraquecbqJJcao�
de todos c para que Dmsném alegue ignorâDoia, maodolHC expedir o praaJtc
edital que será publicado c afixado :na fODDa daLci

"

Dado cpasiado DC&ta cidade c� aos vinte c cinco dias domia de agosto
del997. \

'� CJ,áudiä JcoiclJm Jéussco, que o digitei c subsa-evi.
.

HildanarM .

. de'Carvalho
, aquzZl,

J Ju(1.a de�tO

ESTADODE SANTA CATARINA
r :PO�ERJUDICIÁRlO

COMARCADEJARAGUÁDO SUL
'SEGUNDAVARACÍVEL '

EDITALDE LEILÃo
AOOUfORAHlLDEMARMENEGUZZIDE CARVALHO
MM. JuíZADEDIRFJTO DA�'VARACÍVEL
COMARCADE JARAGUÁ_OO SuuSC,
NAFORMADA LEI, ETC.:. .

FAZ SABER. aos que o presente vin;m ou dele conhecimento tiverem. ou ainda a
quem interessar possa, que no dia 0&10.97, às 14:30 horas, realizar-sc-á no átrio'
do cdifi'cio do F6nun, o lci110 do(s) bcm.(ns) pcnhorado(s) nos autos da ação
cxecutivano 36H000543.5, em que é cxcqOenteBANCO ITAÚSlAe executado
FREIMUNooLEWERENZEMARLISELEWERENZBITTELBRUN, qual(is)
seja(m): 20jogoa de t;onIaine,.,,>upeciaiJ jJara indúatria de confecç6u, todQ8 .'

novar, cllllajogo novalordeRi 600,00, totalizando a (piant;a deR$ 12.000,00.
Os bena penhoradÓ8 encontram-ae m. poder doa uecutlllloa, naRuaAlberto
KJit:ü. 188, nata cüllllle: .

NIÓ havendo licitantc(s) Da data c horaac� oU sc o(a) ban(ns)alo alcançar(cm)
lanço superior à impotUncia da ava1i�, scrá(Io) o(s) mcsmo(s) levado(s) a
scgqndo Ic.ilIo,pelomaior lanço CÚRcido, desde quealo inisório,nodia�10.97
às t4:30horas. '

Fica(m) o(s) cxcc;utado(s) iJhnado(s) das solenidades designadas, caso� scja(m)
encontrado(s).peloOficial deJustiça.

,

Nlo há &us ném rcc;ursos pendentes de julgamento sobre 0(5) bem(DÍ) acima
. mcaciODado(s), de conlÍecim� dcstc.Jufm. F., paraque chegue aO conhecimento
de todos e para que ninguém alegue ipodncia,mandou-sc expedir o presente
edital que será publiCado c afixádo na fomia da Lei. ,

Dado cp'!"do ncata cidade ccom� aosvinte c cinco dias domês de agosto de
1997.
Bu,CláudiaJcnichen Jansscn, que o digitei c subscrevi.

,

HildcmarMeneguzzi deCarvalho
" JufzadeDircito

"

ESTADODE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCADE JARAGUÁDO sut
SEGUNDAVARACÍVEL

EDITALDE LEILÃo
.

ADOlJTORAlDIDEMARMENEGUZZIDE CARVALH'o
MM. JUÍZADEDIRErrODA� VARA cÍVEL
,.COMARCADE JARAGUÁDO SULISC.
NAFORMADALEI,El'C... ,

"

__

FAZ SABER .aol que o presento virem ou' dele oooheoiniento tiverem. ou aindà a

quem interellll' polIa, que no dia 14.11.'7. às 14:31 horas, realizar..e" no 'mo do
1

edifioio do Fórum. o loillo do(.) bem(..) penhorado(s) nOI autol da avio exooUtiva
nO 3"'.... '7.1. em que ó exeqObnte BANCO ITAÚ S/A e exeoutado METAL
WAGEM INDUSTRIAL LTDA.• MARLISE LEWERENTZ BITfELBllUN E
MARCOSBI'ITELBllUN. qual(il) leja(m): 60jogos de contabJe,." apeclaJ,rpára
palqueraegJUnt" tndutrlal, mOdeloMW 112, novoa"Mf_rlcaç80 dppriMelra
e:X.Cfltada, no 'valorllnltárloMRI 300,00, totaluando aquantiaMRIIB.OOO,00;'
60joloa Ih contaln.,." upeclaiapara qualqu.raegm.ntó InduatrlaJ, mOMloMW
113, norM, Mf_rlcaç80 dapriM.lra .:x.cutada, no valorllnU.árlo d.RI 250,00,
tota1i�ando' a quantia d. RI 15.000,00. Da ".118 .nconlnlm-8e «", pod.,. d08
.:x.cutfUloa, naR;'a.Â.lb.rtoKJit�ú, nO 17B, ".ata cldaM.· 1

NIo havendo 'lioitmte(s) Da dita e hora aom., ou 80 0(1) bem(..) nIo aloqar(OQl) .:;

lmço superior à importinoia da avaliaçJo. soó(Io) 0(1). meamo(l) IcwadO(.) a seguodo
leillo, pelo maior 1mço ofereoido. deade que nIo iirisório. DO dia 2,o1lS! às 14:31
horas.

Fioa(m) o(i) exeou1ldo(l) iotim..to(l) du 8010Qidadcs deI""". ouo aJo Ieja(m)
encomndo(l) pelo Ofioial de Juatip.

,

MIo hi ônua nem reounol pendentel clejuJaamento lobre 0(1) bem(.) aoima

menoionado(l). de ooDhooimcDto ,desto Juízo.E, PI" que ohepo áó� de
todos e pua que niqpJ6m alegue igDOrâucia, maodolHO elq)OClir o JXC8OIIto edital que
será publicado ., afixado Da forma daLei.,·

,

Dado e puaado nesta cia.do e oomaroa, aosvmte e oinoo dias doma. de agosto de 1997,
Eu, CUudia Jcmioben JID88OD. que o digitoi e lI'UbIoIevi. .

HildeoiarM
.

de Carvalho
JUíza7�itó '

,,'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCADE JARAGUÁDO SUL
SEGUNDAVARACÍVEL,

"

!

EDITALDE'LEILÃO
A DOuroRA HlLDBMAR MENOOuzzi DE CARVALHO
MM. rofzA DE DIREITO DA � VARA CÍVEL
COMARCA DE JARAGUÁ 00 SULlSC,
NA FORMADA LEI, ETC...
FAZ SABER aos ,que o prescnteviran ou dele ccmhecimcato tivcran, ou.da a

/ quc:in ,inta'cslar possa, que no di8 ".11.", às 14:31 hOl'88t reaIiz.M'-sc-á no áIrio do
cdificio do FÓIUm, o leilão do(s) bC:m<ns) penhorado(i) nos autos da açio c:ucuâw'
nO' 3""'US4.1, em que é é'xeqücnte BANCO ITAÚ S/A e,ex.,cutado
'NEUPRODUTKT COMÉRCio DE IMPORTADOS LTDA., ADEMIR
SCHALlNSKIEMARIA SALBTE G. SCHAI.JNSKI, qual(lS) scj,:m): 2.190 (dol.r
",0cmto. novmI4) qfIoiJoiw tI.Ja«. efn7'tlmmtar ",tIIIIId "SHARKT", Imponodor
daAl.",fIIha, ,.çorml/árIoR$ll,87, lotr,l/�R$,2J.99J,30: Da bma�radotI
mcontram-B. mi potJ.r dar aeCllladoa naR";' C.,I. Ptoeópl(J Goma tI. OlmIrQ,

} 382, Mata cIdotk. ' .

N"'ao�do JicitaDtc(a) na data c hora acima, ou 80 o(s) ban(ns) aio alcançir(an)
Jançosupcrior.àimporiânciadaavaliação,seráCao) o(s) nlcsmo(S)-levado(S)asqpaido
leilão� pdo maior laôço ofa'ecido, dcsdé:: que� irrisório, no dia23.1'." às 14:3t
horas.

' -

. Fica(m) o(s) c:xccutàdo(s) in1imado(s) das solenidades clc$\\nadas, caso..ião scjá(m),
cacon1rado(s) ,pdo Öficia1 de Jus1iça.

-

"

N"'ao há ônus nan recursos pendentes • juJgamcato sobre o(s) .ban(ns) acima
mcacionado(s), de ccmhecimcato' deste Juízo. E, para que chegue ao ccmheein\.';llto
de todos c pata que Dinguán alegue ignorância, numdou-sc c:xpcdir o prcsmtc edital
que SCI'á publicado c afixádo na forma da·LCi.'
Dado c passado nesta cidade c comarca, aos vilitc c cinco'dias dO mês de .osto de'
1997.

Eu, Cláudia Jalichca Janssen, que o digitei c subscrevi
Hildcmar Mcaegum de,CarYalho

Juíza de Direito

11
II
I'

II

II

"
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Sexta-feira, 5 de setembro de 1997 CORREIODO POVO -11

BODAS DE OURO

nial, que deverá ocorrer no dia
13 de setembro do corrente ano.
A bênção religiosa e as

comemorações acontecerão às
20 horas daquela data, nos
salões de festa do Clube
Atlético Baependi, onde se

reunirão familiares, parentes,
amigos e convidados.

Vale a pena fazer uma

retrospectiva do casal que se

cobre de ouro nos seus 50 anos

de vida matrimonial.
Julieta é filha de João

Ambrosi e Maria Pizetta

Ambrosi, que vieram de Bento

Gonçalves-RS, a convite de
João Marcatto, em 1932, para

retorno a Jaraguá, como

contribuição para o resgate da
memória jaraguaense. Seu pai
ainda fundou a firma Cutelaria
Cruzeiro, que foi vendida para
Benjamin Arno Riedtmann e

sócios que faziam parte. Foi
homem muito prestante e, sem

ser-formado em curso superior,
contribuiupara o grande parque

industrial dos dias de hoje,
infelizmente, como sempre
acontece com os superdotados
de inteligência, acabou

esquecido dos seus feitos.
Paulino Pedri, é filho de

Antonio Pedri eMarta Schurtz,
e é a prata de casa do CORREIO
DO POVO, que ele chegou a

conhecer em todos os detalhes,
as lutas pela sobrevivência, os
problemas políticos que a sua

circulação gerava, tomando-se
sócio da "Editora Correio do
Povo Ltda.", que se dissolveu
com a morte de ArthurMüller,
em 1957, vendendo sua parte a

Fidélis Wolf, para não deixar
morrer omais antigo semanário
do interior de Santa Catarina,
que hoje busca o ano 79.

Antes, porém, de 1942 a

1:946, trabalhou com Arthur

Müller, então Oficial do

Registro Civil do 10Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Irineu Bornhausen, como

governador, reconheceu no

então jovem Paulino qualidade
e o nomeou escrivão da
Coletoria Estadual de Rendas
de Jaraguá do Sul, e, em 1976
eranomeado exator de 3a classe

e, em 1980, quando de sua

aposentadoria, exator de 2a

classe, constando no livro da
Coletoria um termo muito
honroso em relação à sua

atuação à frente dos negócios de

arrecadação de impostos.
Seu pai, Antonio Pedri, foi

destaque da semana do Jaraguá
Bote - oMensageiro de Jaraguá,
na edição n" 26, página 4, que
deverá fazer parte de um livro
em preparo "Eles também
construíram a grandeza desta

terra", que resgata a memória
desses anônimos heróis que
foram os precursores do atual

estágio empresarial do

Município.
Seu avô Isidoro Pedri, veio a

Jaraguá, em 1893, quando da

RevoluçãoFederalista, época em
que o irmão de sua esposa,
Frederico Negherbon, foi vítima
da sanha sangrenta dos

seguidores de Saraiva, degolado
por um matador das tropas
acantonadas namargem esquerda
do Rio Itapocuzinho, atual
Guaramirim. Isidoro foijuntar, os
seus restosmortais e estabeleceu
se nesta região, onde construiu a

IaCervejaria, emRioMolha, que
era consumida até em Joinville,
onde era transportada em

carroções e trazendo de lá as

matérias-primas. Foi dono de

grandes áreas de terras, como
consta do livro editado por
Emílio dá Silva

As. comemorações deverão
revestir-se demuita alegria e os

seus antepassados certamente

vão orgulhar-se de sua

descendência.

\
\
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iaendo em
Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 1997

'lliver, sentir e
transformar

Encontro só par� inulheres
Atendimento individual e em grupo

Lucia H. Lopes eMilene
Butzke - Psicóloga .:

Iatl-Líeeu da Vida'
372-1141

Acura

SE voei SOFRE
DESTES MALES:

Enxaqlleca. torcicolos, escoliose,
smss. depres.sdo. problemas
menstruaís, sinusite, rillite. má
digest40. insôllia. etc. Através

.

destas téCNicas voei consegllird
obter a-cllra radical Oll melhor

qualidade de vida.

Dr. Temoglm
SCh....bei Perottl

Qulropatl••
M.gMtoter.pl.
INFORMAÇOES: .

372·1141

pelos cristais
Hoje em dia, os cristais são usados em todas as partes do mundo paraas mais

diversas finalidades. Até o ano de 1980, porém, havia poucas informações com
relação aos aspectos terapêuticos e esotéricos dos crisurls e sobre o seu uso nas

antigás civilizações. Atualmente, a força, o potencial e o uso dos cristais estão ao
alcance de milhares de pessoas que instintivamente estão sendo oríentadas a

utilizá-los para seudesenvolvimentopessoal e para práticas de cura.
Curso de fácil compreensãosobre o uso·de cristais e pedras preciosas para o

crescimento interior, a cura e o equilíbrio na vida cotidiana, este curs� ensina

como ampliar a percepção pessoal e como centralizá-la, harmonízando-a com as
. .

energias das pedras preciosas. Amagnitude e o potencial dos cristais e das pedras
preciosas, e o impacto positivo que podem causar em nossa vida pessoal e na

evolução dó planeta em que vivemos são significativos.
Eis alguns dos tópicos analisados neste curso:

.

- O que são os cristais do ponto de vista físico e esotérico'
- O uso dos cristais na autocura
- A proteção psíquica proporcionada pelos cristais
- A antiga arte de dispor as pedras preciosas'
- As mais importantes pedras curativas e seus usos

.

,

-'Meditações inspiradas pelos cristais.
- As pedras da Nova Era.
Este curso é destinado a todos os que se interessam pelo conhecimento básico

necessário para usar as. propriedades curativas inerentes ao reino mineral, no
intuito de melhorar a. qualidade de nossa vida interior e exterior.

Com Noemy Irene no Intl-Líceu da Vida

MAUR.(i)
VEíCULOS

. Canos Nacionais
e Importados

Aua Barãodo Alo Branco,
353 -Centro

Forie: 372-1132

lRENEZELAK
P",.,isk61Dt1l (d.""p,,"',1nIIHIlM co•.

_IIIrtIIU'tlpiII)S,dIM ,. C.rlIiIHI a
Ap,,,,. 1U S,III""",. 1924
T",/o".: (fUI) 362·1648
• Objetivo: Reorganizaçio

do Sistema de eDCrgia bullllllUl •

(limpeza dos cbakras e aura).
• Auxßio • cura de depressOea••tre...
fobia. pesadelo•• si.tema DerVOSO. dores

musculares. etc.
• INCLUSIVETERAPIA DE VIDAS

.

PASSADAS.
Atende em Janpj do SlíI
mensalmente no centro

INTI·Lleeu da Vida· Tel.: 372·1141

.' Cristais e pedras preciosas.
Características psícolõgícas

1. Abundância Diamante

.

2. Abusos : Crisópraso
3. Acalmar irritações � Pérola
4. Aceitação Ágata
5. Alegria : 'Iopäzío
6. Alívio. de ansiedade ., , Água-niarinha
7. Alívio de hipertensão ; TOpázioAzul
8. Amor incondicional. _ : _ Kunzita
9. Amor ao pr6ximo Esmeralda
10. Amor-pr6prio ; Rubi
11. Atenção com o corpo : Opala de Fogo
12. Atenção como espírito : : : : Peridoto

·13. Atenção no presente : , ; � Topázio
14_ Autocontrole ; Malaquita
15. Autoproteção � ; Läpis-lazüli
16. Auto-revelação .: Esmeralda
17 . Auto-sacrifício _ _ Coral
18. Calma : TopázioAzul
19_ Concentração . ; ; Olho-de-tigre
20-.Cooperação .!•••••••••••Ágata
21. Coragem para expressarconhecimento _.�

,
Turquesa

22. Criatividade.: Turquesa
23.·A cura de outros ; Ametista
24_ O despertar para as forças c6smicas Quartzo Transparente
25. Detecção e solução de problemas .Jade
26. Disposição "total" para servir , : Coral
·27. Energia _.: _ :.Cornalina
28_ Energia Kundalini ; Lápis-lazúli
29_ Energia paraconcentração Olho-de-tigre
30� Equilíbrio: físico, mental, espiritual � .. o<o 'Iurmalina.
31. Honestidade., � ..........•.Esmeralda· .

32. Imaginação....................•....... : ; Turquesa
33. Matéria e espírito : : : Diamante
34. Mem6ria ; Granada
'35. Otimismo _ _: Topázio
36. Paciência__ _ .. _ .............................•.....•...... : Malaquita

.

37. Paixão , : Opala de Fogo
�8. paz de espírito _ _ _ Água-marinha
39. Pensamentos puros e claros ,' ; Ametista
40. Perdão � _:: � · : Pérola
41. Precaução ;, , ;.Safira
42. Preguiça _ _ _ n •• : _ •••••Cornaling
43. Reunir informações...................................•.................•. : _ Ónix
4;4. Sabedoria.(antiga) _

: Turquesa
45. Segurança ; _. _ Läpis-lazüli
46. Suavidade: _ _ _ _ : _ ..Quartzo Rosa

47. Superar a inércia _ .. _ ; ;· : Comalina
48. Superar a tristeza ; Safira
49; .Vícios _ : _: _ .. _:._ : Cris6praso
SÓ. Vontade de viver :....................•.

_ , Rubi·
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set' • Comunidade Cristo Bom Pastor, de Rio Cerro D, promove domin�o
(14), sua tradiéional festa, �bm inúmeras atrações. Comida �pica
gennAnica, com destaque para o .marreco e strudel, além de bebidas e
müsíca ao vivo com o Trio Pepe,

e Movimento Gnóstico de Jaraguá do serconvidando para aconf�cia
..

pllblica sobre sOfrimento, amanhA (13), às 20 horas. oll Rua Exp. Cabo
Harry Hadlicb� 546. Após a palestra baverá inscrições para o.C� de
Auto Conbecimento.A participaçlo na conferencia é gratuita. .

e Sociedade Recreativa União promove amanha (13) grandioso baile, a
- partir das 22 horas, com animaçlo do Musical Cantos do Sul.lngressos

a R$ 7 para eles e R$ 3 para elas.
.

e Comunidade Evangélica Luterana Paróquia Apóstolo Tiago (Bairro
Amizade), realiza domingo (14) sua festa de aniversário, a partir das
9b30.Completo serviço de bare cozinha, bingo emuitas diversaes durante
�o. .

.
.

.

·e Boate Marrakecb promove Ilß\8DbI (13) a" Noite das Tribos", coma
escolha da Pantera Motogiro, a partir das 23 boras. Presença de

,motoqueiros de todo o Brasil e lindas gatas nap�la. Vale conferir.
e Churrascaria Garfo e Bom�cba (Portal de Jaraguá) serve o deliciosO

carreteiro todas àS quartas-feiras, além de rodízio completo de deliciosas
carnes, Quartas e quintas-feiras à noite, mllsica ao vivo com Léo do
Acordeom. Convide sua família e amigos, e apareça por 14. É bom
barbaridade!

e ColégioSio Luís festejaos "100 anos de presençaMarista noBrasil" DOS
dias IS, 16, 11 e 18 de outubro próximo, com a exposiçlo "Resgate
Histórico dos 58 anos do Colégio SAo Luís e "100 anos de presença
Marista no Brasil". Além da exposição, outras atividades. serão

e desenvolvidas naqueles (lias, bem CODlQ, encontro de ex-al,unose jogos.
Dias quatro e cinco de outubro, em' Nova Trento, 10 Festival Show
Abson, promoção beneficente. A atraçAo maior será o megashow de
'hzé de Camargo e Luciano, dia cinco, às 17 boras e sbow pirotécnico.

e Ingressos antecipados à disposiçlo nas agências do Besc.
Hoje (12) na.Boate Marrakecb, a'super festa doMotogiro e sbow com a

Banda Flerte. Pra galera, bônus especial até às 23 boras.
e O lnformativó Baependi, que relata .as atividades da diretoria, já está

sendo remetido para todos os associados, com dados interessantes sobre
· obras realizadas e em andamento, além de prestar contas sobre
investimen�s.

.

e EscolaGiardini Luiz LeDzi.promove amanbI (13), a partir das 16 boras,
a 1· Festa da Primavera. Mllsica ao vivo, serviço de bar e cozínha,

· discoteque, escolha da Rainha da Primavera, bingo e diversas atrações
· constam da programaçio. Vale participar.
e ColégioAbdonBaIisIaJX'OID)Veamanbl(13)naBoaleNocreDame. aparârdas

23 horas, o CODCUI'&O "GarotoAbdon err, compartlçipaçlo.de 20 candidatvs.
Ingressos a preços especiais e)X'e1DÚlçã> para amelbor�

e. o Desfile Cívico de 7 de Setembro foi muito bonito e organizado, ao
longo da Reinoldo Rau. Cerca de 21 entidades, escolas e corporaçties
palÜciparain, arrancando aplausos durante todo o percurso. Os Pracinhas·
da FEB, nossos heróis da ?! Guerra Mundial, foram cal�rosamente
aplaudidos. .., .

• Colégio Evangélico Jaraguá promove hoje (12) o Baile dos,90 anos, a

partir das 22b30, no aube Atlético Baependi, com a musicalidade da
New York Band Sbow. O baile .deverä reunir alunos, ex-alunos,
professores, funcionários e pais de alunos, para comemorar os 90 anos

do educandário.
e eoÍnunidadeEvangélicaLuteranadaEslradaNovapromoveamanbl"(13),

grandiosa fesla e ojá anunciado bingo, com um carro zero no primeiro
prêmio. Toda a comunidade está convidada·a participar.

INQUlETAçôES - é a

mostra de pintura da
artistaRosângelaMSiocbi,
de II de setembro acinco
deoutubro, naGaleriaVIC
tor Kursancew -,Casa da

Cultura, na Rua Dona •

Francisca, 800, em

Joinville. Amostraémais
um lançamento da
AAPLAJ, AssociI!ÇAo de
Artistas Plásticos de

Joinville, com apoio da

Fundaçlo Cultural do
vizinho Municfpio.

J'IIIiIIMI 0ufGCollli_..,.."., """",u, •• to,.,
de tIb"'fOl ..u. BI4 IjU/ulb LouriwJI • KIu1II J.
Collli

BAILEDOSVIAJANTES-OClube dos Viajantes
.

de.nossa cidade promove no próximo dia qu.atro de
outubro, noaubeAtléticoBaependi, o seu tradicional
baile anual, a partir das 23 boras, com animaçio da
BandaMil Sbow, do Paran4.lngressosemesas à vedda
com os integrantes do etube�

A ris. pl4sdal ._.",•• MIIioeIll ap6e ,eu
1nIbtIIJuI. lItI GtleI'ÚJ VktorK_.., . c..".
··CIIlIara, •• J....

NOVO ENDEREÇO

�·Medidna
Interna·BI"OIICOSCOpiit

, (EspedaIista peláSBB)

Doençasdo intestino p,'OS8O,
retoeinus

eBoot
e Casamentos
e Batizados
e Aniversários.
• El1entos em geral .

Rua João Januário Ayroso, 1804· Jarag.,.á Esquerdo
Fone: (047J 97�-1763
.M A ''''''''9AoNmAII'II_

fMlIIIf 51NDfMItmI

Retosslgmoidoseopla.
Colonoscopla

Dr. Alexandre L.
SchIanbeDdorft'
CRM·70%

Dr.ClaudioLuiz
dosSantos

CRM·SC�694

loutI.a ..,. CorrriG co.,,'"
; """"""'11/1proXÜlllldla 17
� ('."""./.",,). P""'bl., do.
: /".iI'.,.. • ••".'''''0',
li "_Iaba�. sau,,,.. SUria

Centro Médico Odontológico
Rua Guilherme Weege, 50 conj. 701

Tel (047) 372-1553 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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WORKSHOP •

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
ACONTECEUNODIA 28108197 NO
CENTRO EMPRESARIAL EM
·FLORIANÓPOUSOWOR,KSHOP

'.

Há necessidade de investir cada
.

vezmais naformaçiO do b�mem para
omundo.

.

Este bomemdeve buscar sua auto
realizaçlo, tendo uma instruçlo
completa geraI, capaz de assimilar as
diversas tarefas e qualificaçlo que a

sociedade exige. .

Pre.cisamo� aprender a aprender,
'

ter. äute-desenvolvimento, auto
gerenciamento, educaçlo e.cidadania.

Todo esse processo de mudança'
impôe ,reformas a nível curricular e a

nível metodológico. A formaçlo
profissional

.
.

acompanba .

transf� na vida e no trabalho.

A m.aturidade profissional
.

depende das qualificaçOes' cbaves,
compet8ncià para a ação, oficina
escola, estágio na empresa e aptidões
individuais.

. A cada enfbque, a metód.ologia
precisa aperfeiçoar o trabalbar e .

aprender especialidades,· num:
processo contínuo de melhoramentos
e alteraçõe$ (OIBanizaçlo do trabalho
x organizaçIo do aprendizado e Vice
versa).

Numa grande meta, trabalhando

equillbrio edivergências, encontramos
situações de aprendizado, destacando
a aprendizagem e raciocínio,
capacidade comunicativa e cooperativa
(grupos.de trab,albo), independência e
capacidade' de rendimentos,
responsabilidade, capacidade para
solucionar problemas e desenvolver
criatividade, capacidadC para Ilvaliar
e discutir fundamentações•

Analisando todo esse contex-to o

grupo priorizou • necessidade de
manter contato com todas as

instituições que trabalbam a formaçlo
p�fissional, bavendo uma. troca . de
experíêncía> entrosamento, ação
conjunta, complementação,
delimitações e priorizaçlo de ações.

Com isso'os resultados serão o

conhecímeeto do que estã sendo feito
com os instrumentos para alcançar o
melhoramento destes resultados,
dando uma visão bolística da área
estudada. Finalizando o

worksbop ficou defínído a continwÍçio
de fóruns e uma câmara setorial, que
levantará dados para organização de .

um plano estadual de Educação
Profissional eom metas que
ultrapassem govemos.

.

Os participantes do fórum serão
todos os representantes de instituições
que tem trabalbos relacionados ao

ensino protíssíonalízante,
Rosemeire p, Vasel
Pesquisa e Extensão

C�RT� DE FLC::>RI�NÓPC::>LIS
. ReunIcIo8 naCidade de Florianópolis; no perfodo de 19 a 22 de agosto de 1997, por 0C8;SI1o do SemlnáriQ "Interaçlo

'lJnIvanIIdade.EmpnisanoMERCOSUL: 0esaII08e PerspecIivas", entidades prornotlrase participantesdos pafses Integrantes
e U8OCIado8 doMERCOSUL, convieram flnnara seguinteCarta. no Intuito de conb1bulr parao COntinuo aperfeiçoamento

. cIentftIco..tecnoIógIcoque conduzaamelhores nlveis de desenYOlvlIl,:ento e qualidade de vida para seus povos.
.

CONSIDERANDO
Que, dentre 08 desafI08 trazidos pelaSocIedade doConhecirnento-a nova era naqual ingrassa a humanidade comó

, conseqOêncla da ac8Ieraçlo do progresso cientIfico e tecnCilógico das últimas décadas - destaca�seaquele da Inserção
competitivade cldádIo8, &mpI8888,Wllverslc:lades, países e comunidades de na9Ö88;

.

Que, nwna economia tomada 'global, a' efetividade deperlderá mala da educaçlo da sociedade de gerar e transferir
cOnheclmentoe elnoVaçOee qUe de vantagens comparativas cIéssIcas, como�1Hlbra barata e recursosnatu,,; ,

Que, paraalcançarLmmeIhornrval de emprego IteIevada�de vltlanessa�gIobaI, exlglr-se-é uma8'érle
de COIIdIQOe8eImUIAneas, de8d8aelevada edllC8Ç6o da sociedade até aedequadaorganIzaçIodo território, passando pela
exceIêncla das� acadêmlcas e empresas, peIa.prornoçIo do esplrlto empreendedOr e pela sinergia das forças da
COITU'Ildade'

.
.

aué, a I�egraçlo unlveraldade-empresa associada à intensa partlclpjlçlo da comunidade regional na identificação e
,eeIeçIodos problemas _atacar, tem demoIlStradoserLmdosmais eficazes instrurnen1D8 de que pode dispora sociedade na

.

bu8ca.CXJ!1d19!* de inserçloCOI'11)8t1t1va na nova era; '.'
,

Que nos úIIImos anoS se evidenciam, n,,-AmbltodoMERCOSUL, avarlQClS slgnlflC8tivos naS reIaç6es entre universidades
e empresas, que aemanifestam através da crlaç40 de estruturas orgânicas de Integração no dlstlntos.palses, na difuslo
deiías atividades, no Ini::rementodos oonvênlO8celebrados e nos noVOS"rvlços prasIados.

.

.

RECOMENDA-SE
.

f.
Que .. estabeleçamAmblt08 fotmaIs de dl8cusslo,�; gestIo de polIticas e rriecanlsmoe, cujo objetivo seja a

COIlIDIIdaçIOde atIvIdaidede Interaçlo unIvenIldade-eml'88llnoAmbltodoMERCOSUL;
. . _'

,

Que as L!l'Wersldades priorizem atividades de Interaçlo com o.setor empresarial e as empresas incorporem, em suas

1IIvIdade8, a� clentifIca e tecnOlógica da oolversldade; .

Quà o poder público, em todos nlveis e esferas, renovando seu compromlssp de ab1bulr prioridade à educaçlo ti, à
�em_acepçIoplene..X8fCitB eesadspoelçAomedianteacrlaçloeo�rfaIçoamenIode inBtnmen1D8adeq1l8dos

. tantJà raaIIdade de cadapaís comoda reglAo;
Que 88� emecanIsmo8de lntegraçIo unlversldade-empresasejam valorizados e devidamente apoiados�

gertre promQvero proceseode sinergla'da universidade e das empr.. e a integração dessas entidades com as demals
forçasdaCOI1U1idade;

aue as entk:1ad8s públicas definidoras de polIticas e gestoras do apoio governamental ao d,aenvolvlmento cientifica,
t8c11OI6glco.1ndustrIaI aperfeiçoem; no seu processodecisório e de acompanhamento e avallaçiodos resultados, além da
per1IclpaçIo da comunidade acadêmica, o concurso lldecP.Kfoe efetivoda comunidade 8f11)r8sariaI;

.

.

Quea ,..zaçIode senW16rIo8,DOI1fertncIas e outroseventos a l'raIardatemátlca1J'IiversJdade.emp1'88llnoMERCOSUL
conriIItuaatIvkIade·UldanienIaI parao engajamentode amplos$8tora8 dasociedade e governo nosdebates aobnt 08 n.mos
contarnpoItneosdo desenYoIvIrnentna regiIo;

Que aeja estabelecido um fórum permanente de lnten:ImbIo de experlênclas sobre a integraçlounlversldacle-empresa
no Ambltó � MERCOSUl! em que participem efetivamente representantes dos setores empresariais, acadêmicos e

gcMI1WI'I8I1IaI
. .

. .

F10rIanópoIIs, SaJiIaCatarIna, BrasR, aos 22� de agostode 1997.

SIGNATAAIOS INSTITUCIONAIS:
DA ARGENTINA. DO CHILE, DO PARAGUAI, DO URUGUAI E DO BRASIL.

Esta CARTA DE' FLORIANÓPOLIS fcíI su!:>fnetida aoS partiCIpantes dO Seminário "Interação Universidade-Empresa no
MERCOSUL: 0esaII08ePerapeclivas",' eaprova, à1nrinIdade, nasessIoplenária realizadanestadata, devendomerecer
a adesIo de quarlk)sconcordarem comseu teor.

. .

STIDOUSDA
•

DMINISTRA�O
'TECNOLOGIAXDESEMPREGO

A,tecnologia é um dogma para muitas pessoas, o que se pensai·
. prega é que a.tecnologia é a responsável pelo desemprego. Será isto
verdade? Qual o caminho a se optar?

O texto escrito por José Pastore, na Exame de 13/Ó8197 nos fala
sobre omito da destruição dos empregados.

Aproveitando a oportunidade; é fato de que hoje o Brasil abriu
as portas para o mercado. Entramos na era da globalização. Essa
globalização exige uma indústria competitiva, conseqüentemente
um país competitivo.

'

Para que isso ocorra é necessário investimento na tecnologia.
Sabemos que o Brasil é um país carente em tecnologia, sendo por
essa razão considerado um país emergente.

As empresas precisam investir em tecnologia, porque nessa
globalizaçãe, o consumidorexige rapidez, qualidade e preços baixos.

Para se obter esse êxito, é preciso reduzir os custos e s6 se
.

consegue reduzir os custos adquirindo tecnologia, Sobre esta
.

visão afirmamos que a tecnologia desemprega, mas ao analisarmos
.

atentamente, percebemos que á tecnologia proporciona empregos
indiretos, como a Exame nos mostra. "Entre 1909 e 1919 os

produtores de carruagem por exemplo, caíram. de 70.000 para
26.000. Em contrapartida, os trabalhadores das indústrias
automobílísiícas passaram de 85.000 para 394.000."

Ö Brasil está colhendo os frutos do não investimento em

educação, por isso �stá passando por dificuldades para adaptar-se
às mudanças rápidas, tornando-se mais difícil, pois não se criouum .

. ' .

povo pensante, mais exeçutador.

CoI)rde..-ção: Cláudia Regina Althoff•

Elaborado por: Regiane A. Rodrigues e Sandra L. Werner,
aiunas da 10- fase de Administração.

�t VOCÊ P.f�
.

�. �O AQUI TEM! . ,�

Brinquedos
.Aparélhos Sletrônicos

Vídeo-Locadora
. .

Presentes - GáIn�S
(Aluguelou
Sala Vip)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



araguá do Sul, 12 de setembro de 1997 CORJu;IO DOPOVO· 11 .

.

'M reclama instalaçõesmelhores em Guaramirim
• Pelotão aguarda
definição da

administração munici
pal na doação de um
terreno para con_struir .

quartel

locais. adequados para a guarda de
armamento e dos veículos retidos na

.

fiscalização de trânsito. A Polícia
Militar aguarda o cumprimento de

promessa feita pelo prefeitoAntonio
Carlos Zimmermann de doação de
um terreno para definir o projeto de
construção do novo quartel.

Segundo o tenenteRogério Vonk,
comandante do 5° Pelotão, que
atende também os municípios de
Schroeder . e' Massaranduba, o

funcionamento dos serviços da
PolíciaMilitar na sede atual, tomou
se insustentável. O comando da
unidade não tem espaço sequer para
fazer uma reunião de instrução com
os soldados. O alojamento dos

sargentos Dão tem espaço suficiente
e o . pãtio do quartel fica

constantemente tomado .pelos·

_

.

Guaramirim - O 5° Pelotão da

Polícia Militar enfrenta sérias
dificuldades de _funcionamento em

sua sede atual, uma casa de madeira

alugada pela Prefeitura, na Ru�
Atiradores.O efetivo, formado por 25

.

soldados,
.

enfrenta problemas
principalmente com a falta de espaço
físico. A moradia usada como sede
dos serviços da Polícia Militar no

Município, também está com. as

paredes carcomidas e não existem

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL • SC

EDITAL DE CONCORRÊNCIA. N° 169/97
.

. TIPO MELaOR TÉCNICA
SECRETARIA DE -PLANEJAMENTO

OMUNICÍPIO DE JARAGUÁ Do SUL, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CGC/MF sob o
n° 83.102.459/0001-23, paço municipal na Rua Wálter Marquardt n° i.uí, realizarä no local e hora
abaixo, procedimento licitatõrio para a contratação empresa de publicidade e propaganda para os serviços
de planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação, controle e acompanhamento de campanhas
publicitárias, publicidade' legal, promoções, patrocínios, materiais para divulgação de serviços e produtos,

. pesquisas e outras ações necessárias à execução da política de comunicação social da administração direta
. do Município de Jàraguá do Sul, de acordo com o disposto na Lei.n" 8.666/93, coín as alterações
introduzidas pela Lei n° 8.883/94, bem como pelaLei n° 4.680/65, Decreto Federal n° 57.690/66, Normas
Padrão do I-Congresso Brasileiro de Propaganda, Código da Ética dos Profissionais rui Propaganda e com
as condições e especificações cónstantes no presente edital.

.

1. AQUISIÇÃO DOEDITAL
A Integra do edital eseus anexos poderá-ser adquirido na Divisão de-Compras da Prefeitura Municipal,
paço municipal na RuaWíÜterMarquardt n° 1.111, no horário de 1O:00h às 12:00h e de 13:3Oh às 15:00h,
mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais) referente ao custo de produção.
2. DATA, HORA E LOCAL

.
-

.

Dia 27110/97. Até às 11:30 horas paraentregade todos osenvelopes.no Setor de PROTOCOLO; às 14:00
; horas abertura do envelope n" 1 - Documentos de Habilitação, na sala de reuniões da Divisão de Compras.

Jaraguä do Sul (SC), 08 de setembro de 1997.
.

GERALDOWERNlNGHAUS

veículos particulares retidos em

operações de trânsito. Alguns deles

precisam ser colocados em local
afastado- do. quartel.

Outro problemai a situação da
casa improvi�como quarteldesde.
1984. A instalação elétrica é precária
e as paredes dão sinais de

-

apodrecimento. É o que se constata,
por exemplo, nasala do tenente

·VOM. Segundo o oficial.o comando
da 3" Companhia de Polícia Militar,
sediada em Jaraguá do Sul, à qaal o
pelotão está subordinado, tem

conhecimento dos fatos e está
auxiliando no esforço de .dar uma

solução. ,

. Conforme o tenente Vonk; a
Polícia Militar aguarda apenas q'!e
a Prefeitura faç� a doaç�o de um

terreno para � viabilização do projeto

II

Prefeito Municipal

. .

MARKO INFORMÁTICA
MICROCOMPUTADOR DIGITRON 166MMX

Pentium 166MMX Intel/16MB RAM
HO 2.1 GB IDE

Monitor Vrdeo 14" SVGA Color
R$ 1'.450,00 ou 9 X .

. -

R$ 210,00

,

IMPRESSORA HP
DESKJET 692
R$ 520,00
ou9X

R$_78,OO
Mänutenção preventiva - R$ 10,00 por equipamento

Rua Domingos Sànson, ;420 - .ala 2 - Fone.: (047)371-8924.973-&109

da obra do novo quartel. A intenção
é construir um prédio de dois

pavimentos em alvenaria com.

alojamentos suficientes e todas as

demais dependências necessárias,
inclusive com previsão de espaço
para estacionamento.

.

O oficial afirmou que se a

adminístração municipal definir a
área imediatamente, o. pelotão
poderia requerer projeto e orçamenro
ainda neste ano aoDalf (Diretoriade
Apoio Logístico e Fmanceíro) da
Polícia Militar .em Florianópolis!

_

para a execução da obra a partir de .'

1998 .. Mas na Secretaria de
Administração do Município, ainda
não existe nenhum encaminhamento
nesse sentido.

Segundo o tenente Vonk, a:
Prefeitura já concede um apoio

Importante, fornecendomensalmente
550 litros de combustível para o

serviço de patrulhamento e pagando
o consumo de água e energia elétrica.
Além de pagar o aluguel.

.

Ele lembra que no ínício da
atual administração, chegou a

ficar entusiasmado com ii oferta
do prefeito Zimmermann, de que
o pelotão ocupasse uma parte do

pavimento superior dó prédio da

antiga' prefeitura. Mas os gastos
elevados que seriam feitos na

adaptação das instalações e, na

compra. de mobiliário, fizeram a

Polícia Militar considerar mais
interessante

.
a hipótese de

construir um novo quartel. Teve
influência à disposição mostrada

.

pela Prefeitura de fazer a doação
do terreno.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DEJARAGUÁDOSUL&A

CODEJAS'
CGCIMF 00.513.208/0001-04

Rua 469, s/n, Rio Molha - Jaraguá do Sul, SC.
PROVA DE SELEÇÃO

.

EDITAL 003/97
Tomamos público, para conhecimento dos interessados que, de ·15 a

26 deSETEMBRO de 1997, das 09:00 horas às IS:OQhoras, estarão -

abertas as inscrições para prova de seleção, a fim de preenchimento.
de vagas de PEDREIRO I, PEDREIRO II e AUXILIAR DE

' .

SERVIÇOS GERAIS'.
.

LOCal de Inscrição; CODEIAS - Rua 469, s/.n (fundos do Parque
.

Municipal de Eventos); Jaraguá do Sul, SC.
-

Documentos para Inscrição: Carteira de Identidade elou Carteira de
Trabalho.

'.

As provas serão realizadas, no mesmo local, em 04 de OU'fUBRO
081997, ÀS 08:QO HORAS.

.

J

.',
o Edital completo encontra-se exposto. no Quadro Mural da
CODEJAS.

.

,Jaraguá do Sul, 10 de setembro de 1997.

HUMBERTO JOSÉ TRAVl
Diretor-Presidente

CARLAGUIDUGLI JORGE
Diretora

TE,CNO CALHAS LTDA•.
- ME

_ . Serviços de calhas e

coifas funilaria
industrial':IJj'

.:

.
. ."T.. ·.

.....B! .

• <- _ Aquecedor solar
_. Exaustores eólicos
maxiar equipamentos

.

para retirada do calor,
umidade e-poeira.

.�

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro
Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC
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CORREIO DOPOVO-tl laragú do Sul, 12 de _mbro de 1997

Cidades. -------t

• JaragWi doSul I
ON1icleo dos InStaladoresElétricos prográmou Para terça-feira (16), às 19h30
nà sede � Acijs (Associaçio Coinercial e Industrial de laraguá' do Sul); o
SeiDinário "Como contretar certo", que pretende orientar SObre a conntàçlo
de Obras no ramo. As eJrtpreS8S interessadas podem obter infOl'lll8ÇÕeS pelo
fone 371-1044.

• Jaraguá do Sul n
A Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente e a Epagri (Empresa de

PesqUisa Agropecuária e ExtensiO Rural), proPloverio na próxima quinta
feira (18), às 8 horas, no aube Baependi, seminário sobre árvores exóticas

(pinus e eucaliptos),A finalidade é orientar os agricultores interessados em
fazer reflorestamento... .

._

• Jaraguá do Sulm
Produtores de leite e olericultores (produtores de hortaliças) do MWlicíplo,
deverio se integrar através � Criação de duas associações. Os produtores
rurais das duas áreas estio se reunindO semanalmente aiscutindo assuntos

.

referentes l Organizaçlo das atividades. .

'

,

A SeCretaria'de Agricul� e do Meio Ambiente está fom�ndo orientaçlo
'para a elaboraçlo do'estatuto.'

'
.

• JaragWi doSul IV ,

� de 400 idosos jaraguaenses deverAo participar da '''Caminhada do
envelhecimento saudável", que acontece no dia 28 de setembro; com 'iJi{cio
às 10 horas, no trecho entre a Praça Ângelo Piazera � o Ginásio de Esportes

.

. Arthur MUller. A proposta é da Organizaçio Mundial de Sal1de e quer

Plo� a população em todo o mundo, tendo em vista as comemorações
do Ano bltemacional do Ideso � 1999.

• Massaranduba
, O Nl1cleó do Coníércio realiza até dezembro a promoção "Compre aqui, a
sorte é sua '"; 11". Cerca de 190 mil cupons serJo distribu1;dos aos clientes do
comércio da cidade nas compras até R$ 20,00, clando diieito a participação
no sorteio'de um Fiesta zero km.
O sorteio será feito no dia 24 de dezembro no Pavilhio de Eventos do

Município:
•

.' Guaramirini 'I
.

A CAmara de Vereadores reálizoU, na noite de ontem,uo S8J.io da Par6qUi�
Sio, Pedro, na localídade de Guamirangà, a priméira sessão ordinária
descentralizada. O Poder Legislativo pl'etende realizar mensalmente uma de
suas reuniões nas comunidades do interior do Município.

• Guaramirimß
.

O vereador AltairAguiar (pPB) apresentou'indicaçlo sugerindo à Piefeitura
concessio de cestabúicade alimentos aos servidoresmunicipais.O vereador

justificou It proposta dizendo que as famOias dos.servidores estio vivendo,
em'dificuldades' devido aos baixos saJ4rios.
A indicaçãO contempla os servidores que ganham até quatro saláriosmínililOS.

\

Desde ,1975

Seguros Garcia
.

. .

,

'. CORRETORA
,

,; CONFIRA NOSSOS

PREÇOS PROM:OCIONAIS'
Rua" Exp. Gumercindo. da Silva, 90
1 Q andar - sala 02 - Caixa Postal 197

'" Fone/Fax: 371-1'788

Conselho de Desenvolvimento Urbano'
estuda alterações noPlano'Diretor

• Uma das exlg'nc/as
. \

do novo projeto será o
espaçamento correto,
na construção de

.

pa..e/os públicos

Jaralu' do Sul - o Plano
Diretor da cidade está sendo
revisto e poderá sofrer alterações.
Ainformaçioé do engenheirocivil
Osmar Günther, 'secretário do
Conturb (Conselho Municipal de
Planejamento Urbano), afirmando
que os êstudos estão sendo
concluídos e que, pela primeira
vez, o plano será impresso em

livro. O Comurb define até o final
do mês o aproveitamento de

sugestões recolhidas na

comunidade.
De acordo comGUnther,jáestá

decidido que de agora em diante.

a construçio de muros e calçadas acrescentando que outra alteraçlo
nas vias públicas deverá.seguir a, em.discussiorefere-.sea�·
lárgura mínima normatizada. Nas de indústrias em, zonas

ruas principais, as chamadas vias residenciais.
estruturlis, o espaÇamentomínimo Sobre a questão, a en.enheiro <

exigido pássará de 2,5 para 3 disse .que haverá mais restriç6es
metros. E nas vias coletoras, que 'sobre o funcionamento' das
atendem as úeas residenciais. os ' "�de fundo de quintal",já
passeiós deveria ser construídos que atualmente'existem muitas
CQm largura de 2.5 metros. reclamaçõos da populaçlo..; om

Günther explicou ainda que o relação a es�abeleclmento8
aumento �as medidas

.

de Causadorés de poluiçlo do ar ou

. alinhamento na construção dos excesso de ro(da. "Sem que no

muros e calçadas facilitará' a entanto, .

estas restrições' sejam
instalação de serviços básicos exageradas, pois a vocação da
como o posteamento de energia cídede é industrial", pon�.·
elétrica, além de aumentar o

'

Esse é o primeiro estudO de.
conforto dos pedestres. "A falta de atualização do Plano'Diretor,'
maior,espaçament9, hoje é motivo concluído em 1992."0 plaftó está
de transtorno em viu públicas "de·. "definido' em nove lois específicas.
grande movimentação. como as A intençlo é facilitar o acesso da,
ruas Joinvílle e Bernardo comunidade à lo.islação",

cómpletou•

.

Dornbusch", declarou•

Mals'de 800 bailarinos da microrregião
vão se apresentar no Jaraguâ emDança;

Jaraau' do Sul- Mais de 800
dançarinos, representando 33
escolas e entidades.. da

microrregião, deverão participar
do "Ill laraguá em Dança", que -,

será realizado de 26 á 28 de :

setembro, no Ginásio de Esportes
. Arthur Müller, promovido pela
Fundação Cultural. O lançemento
do evento aconteceu na noite de
ontem, no Espaço Cultural da
Praça Ângelo Piazera, no Centro.

A abertura da programaçãO, na
manhã do dia 2� de setembro,
contará com a presença dos
bailarinos -paulístas An�réia.
Thomiokae IsraelAlves;destaques
do 15° Festival de Dança de

Joinville; em julho. Andréia foi
medalha de ouro na competição
mundial de balé, em Varna, na
Bulgária,. tio ano passado. O casal
deverá participár da comissão de

jurados naprimeiranoitedo laJagUá
em Dança. Está prevista também a

realização de uma. oficina aos

,professores de dançadoMumcípio,
ministrada pelos bailarinos.

,

Os grupos Street Santos Anjos

,1,Jlil�11' .

ADiais completa liDba de"
,ãrafusos • porcas •

arruel� - estopas -

felT8lDentas em geral.

R. BernardoDomb_usdl, 1136
Vila Baependi • Jaragwí dó Sul

FoneJFax: (947) 371-0010

E.p«áculo: ,.tpUlIO.·�4",.". ti HJtI1W6fi4 .", Dtueça
val são estimular as fotmas
inovadoras da ,dança e' incentivar
o Intercâmbio de experiências
entre bailarinos e aruPOS.

- Os critérios que orientado as

avaliaçõés dojúri são: criatiVidade,
hanJlonia, técnica e coreoarafia -

.

explicou a coordenadcra,
informando que os in.ressos
custarão RS 2,00.

e da Casa de Cultura, ambos de
Joinville, estarão se apresentando

, no segundo e terceiro dias de
evento. A diretora, de Cultura,
Maria do Carmo

.

Delgado, '

coordenadora do evento, acredita
que 0/ III Jaraguä em Dança'
reeditará o êxito que a promoção
registrou em anos anteriores.

Segundo ela, OS objetivos do festi-,

Ginecologia e Obstetrícia
.'t

Dr. Dagoberto
� Quadros Roye�·

RUII JoioM.rcsfto, 13 � Sala 1M
Ed/ffc/o Domingo. Ch/Oll/nl
Fone: (047) 372-2294
Cep.: 89.251-670
Ja�B.U� do Su/- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Guaramirimreorganiza·o Conselho deDefesa Civil
• Medld. cestá sendo
tom.d. pe'.
•dmlnlstração munlc;l

paiplIra prevenir
prob/em.s com o'

'en6meno EI Nlfio

,-Guar..mlrlm ,. ACamara
de VereAdores aprovou na

dltima segunda-feira (8),
projeto de lei que reorganiza o
funcionàmento da Defesa Civil
no Município. A matéria

· aprovada pelos' vereadores
instituiu o ConselhoMunicipal
de DefesaCivil em substituiçlo
a uma comissão criada
.anteriormente por decreto.

Segundo o prefeito Antonio

Carlos Zimmermann (PMOB);
além da Prefeitura, cerca de
dez outros organismos públicos
e entidades farão parte da

UnidI.uU de ctultlStramento dó Incrafunciona no STR
J.r..... do Sul - A Unidade

· Municipal 4e Cadastramento do
Incra (Instituto Nacional de

.

Colonizaçlo e Reforma Agrária)
está funcionando desde o dia
primeiI:O, de setembro, junto à sede
do, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais. A transferência tem a

finali� de facilitar O acesso dos

agricultores que, ao tratarem de
aàsuntos 'na sua entidade'sindical, já
pOdem tanib6m esclarecer quaisquer

·

dáyidas ou efetuar pagamentos
aeferentes ao ITR (Im�toTerritorial

Rutal), no mesmo local.
Se�do·o secretãrío munícípal

de Agricultura e doMeioAmbiente,.
Werner Schuster, a inidativa em

trarisferir a unidade; surgiu de um

entendimento entre a Prefeitura e o

sindicato, de que esta providência
beneficiária os agricultores. O

. convênio' tratando do assunto já foi
.

elahoradö e aprovado pela Câmara
de Vereadores. Conforme O acordo
feito, o sindi�ato cede o locale a'
Prefeitura fornece uma funcionária
e o material de serviço.

estrutura do conselho.
Zrmmermann informou

. também que a Defesa Civil
estará sediada. junto à Escola

Básica Almirante Tamandaré,
onde existe espaço ffsí co
suficiente para essa finalidade .

A administraçãe municipal
também iniciou Íl preparação
de pessoas da comunidade, que
estão sendo orientadas sobre
Como deverão proceder em

situações de emergência. Três
reuniões já foram realizadas
com este objetivo.'A última
delas aconteceu segunda-feira
(8) e contou com as presenças
dos técnicos José Corrêa de

Negredo e Altair
Kistemmacher

. do

Departamento de Defesa Civil
.

dé Blumenau.
Os técnicos relataram a

experiência já' obtida pelo
Município em situações de

calamidade. Conforme o

técnico' Negredo, cada

município deveria contar com
· pelo menos uma' pessoa ,com
dedicação integral ao assunto.

Ele. disse que as notícias
referentes ao fenômeno �l
NULo, estão tendo o efeito
positivo de mobilizar as

prefeituras na organização da
.

defesa civil.

Segundo Negredo, é difícil; "

fazer previsões sobre o E.I
NULo, mas o:' aquecimento

· acima do normal, constatado
no Oceano Pacífico, seria
indicativo da existência do
fenômeno.Negredo afirma que
não existe razão pará temor.

"Precisamos é ficar
organizados", disse.

Deficientes auditivos .terão tratamento especializado
,

Jaragu' do Sul.,. Quatro
crianç�s

.

portadoras 'de
deficiência auditíva viajam
segunda-feira para Baurú (SP),

. em busca de tratamentocírürgíco
-

num centro médico

especializado. A ínfonnação é da
coordenadora Luíza Helena
Rosa,

.

da- AADAV (Associação
Assistencial de Deficientes
Auditivos e Visuais), entidade
jaraguaense que hoje atende uma
centena dedeficientes auditivos,
através do Programa de

Educação Especial e 220.outros

portadores de d�ficiê�cias, com
terapias e manutenção de

próteses. .

,

.

Segundo a coordenadora, 55
deles já estão cadastrados e com

atendimento garantido para
receberem um "implante
coclear", cirurgia que devolve a

audição, realizada pela USP

(Universidade de São Paulo).
Segundo Luíza o atendimento é

gratuito, mas existem despesas
com transporte, alimentação e

.. hospedagem. "É importante a
colaboração financeira da

comunidade", afirma.
.

As crianças que viajarão para
São Paulo na próxima semana,
têm idades entre dois e cinco
anos.. 'Elas serão acompanhadas,

pelos pais. Primeir�ente, elas
farão exames, que

,

díagnosticarão a necessidade' ou
não de cirurgia. No ano passado,
Q menino Felipe dos Santos, na
época com'dois'anos. de -idade,
recuperou a audiçio com o

implante coclear. Felipe foi o
mais jovem paciente de Santa
Catarina a receber o implante.

Público de 38miipessoas comparece na 6aBrasilmaq
· DOMINÓ: todas às quartas-feiras a partir das 19h15 estão

acontecendo as rodadas da 1· CopaDominó de Duplas - Paulo
Pedro Vargas, patrocínio do assöciàdo Ddo. D. ,Vargas, com a BlumeQ8u - Püblico estimado

p8mcipaçio de 20duplas.' ein 38 mil Pessoas compareceu na

, ., sexta edição da Brasilmaq (Feira
FUTEBOLsotço. O clube estápromovendomaís um torneio Brasileira de'Máquinas), concluída
de futebÓI suíço adulto, início dia 23/9, inscrições a RS,I5,OO no ültimo sába<io.(6), nos pavilhões

· POl' sócio naPO� ou secretaria até 14/9, rodadas às terças e .,
da Proeb em Blumenau, Posam

quintas-feiras, separado porcategoria novos até 35 anos, sênior eventos" paralelos a 3" Feira

acima de 36 anos. '.

. Internacional de Subcontratação e a
. I" .Brazilian Wood Fair (Feira de·TiNlS: ODepartamento de Tênis éstaráreallzando nos dias 26, equipamentos para trabalhar

27 e 28 de setembro um torneio de tênis nas categorias A, B, C v.
madeirá). Cerca de 230 estandes

e Q. e de 12 a.14 �os nas categorias masculino e feminino, estiveram funcionando, gerando .

inscrições a R$ 15,00 para tenistas até 14/9 na portaria ou uma expectativa de negócios supe-

diretamente com o Proféssor,Jadir. '

, .

rior a R$ 250 milhões.

,..,_...,. ........
.

. Segundo HéiViö Roberto
·

VENDADE .1.11.UJ.A»: continua a promoção para a vendade
títulos patrimoniais em três planos de pagamento:
Plano A - Avista R$ 1;085,00
Plano B - Inicial RS 290,00�+.3 parcelas de R$ 290,00

.

; PlanoC -Inicial R$ 200,00 + 12 parcelas de R$ 87,00
Maiores infonnações pelo fone/fax 372-0413 9U diretamente na
BeCJetaria.

.

�":jn...._·,,

POJDpêo Madeira, um dos

promotores, o Interesse mostrado

pelos próprios expositores e a

divulgaçio intensa garantiram o

êxH_o '<io' evento.' Conforme .0
organizador, chamóu a atençlo a

mudança do perfil dos visitantes"
composto na maioria por

empresãrios . e técnicos em

condições de avaliar e sugerir na
compra de equipamentos.'

.

Para o próximo ano, a FCEM
(Feiras" Congressos e

Empreendimentos), empresa

organizadora
-

da Brasilmaq,

'pretendemudar o local de realização
das feiras. Existe a intenção de

realizar a Brasilmaq na região de

Esteio, no Rio Grande do Sul,
retomando para Blumenau em 1999.
A diretoria ainda não decidiu se 8

Feira de Subcontratação
. I.·,

·

permanecerá em Blumenau ou

acompanhará, a Brasílmaq no Rio

Grande do Sul, Já a Brazilian Wood
Fair vai ser realizada numa região _

mafs
.
estratégica para o set,or,

madeireire, junto ao Parque Castelo
Branco; na cidade deQuatro Bmas,
em Curitiba.

372..2922

II JiEänN
FERRO PAAA CONSTRUÇAO

.

r

GEaDA."

-PRo.IVIOçAo- .

Ferro CA SO 5/16" ,' : : R$ 2,97�r
·.Ferro CA 50 3/8" ; R$ 4.l8/br
Ferro CA 60 Estribo R$ O,82Jbr
Tela soldada .pára laje e piso R$ 1,25/1Jl2
Viga/coluna soldadä.5/16" ; : .........•...R$ 15,8OIpç .

·V�ndemos é entregamos qualquer quantidade=

,R. Conrad Riegel, 170

Jaraguá do Sul
(AOladodo

Ferro,Velho MarlfJChal)
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Motoristas vão escolherdiretoria em assembléia

Instalados 16Núcleos de

Defesa Civil nos bairros

Jaragu'
.

do Sul - A

Associação dos Motoristas
Autônomos da,Região do Vale
do Itapocu realiza. assembléiana
próxima terça-feira (16), às 19
horas, na sede da Arsepum
(Associação dos' Servidores
Públicos Municipais) para
definição do estatuto e eleger a
nova diretoria. O motorista de

... táxi EmOio Ayala Filho, de 60
.aaos, presidente da comissão

. provisória dessa entidade,
recentemente constituída,
afirmou que o.objetivo é a

organização dos profissionais do
ramo. Ele explicou que a nova

entidade representará toda a

categoria, e não somente os

. taxistas..
Aprimeira reunião, realizada

. em agosto, contou com à
participação de 2S pessoas, mas
adiretoria espera conseguirum

Jaralu'. do Sul - O
Conselho de- Defesa Civil está

. .

implantando uma estrutura de
atendimento. emergencial na
cidade através da:criação de seis
Ardec's (Áreas deDefesaCivil),
subdivididas por sua vez em

outros 16 Nudec's (Núcleos de
DefesaCivil).A informação édo'
secretário de Desenvolvimento"
Urbano, Valdir Bordin,
presidente do conselho,
explicando que essa estrutura

será distribuída de forma a

contemplar as regi6es urbanas
mais sujeitas à alagamentos. A
coordenação geral funcionará

.

através do Núcleo Central de
Defesa Civil, cujo comando
estará instalado no Corpo de
Bombeiros Voluntários.

SegundoBordín, cada núcleo
de atendímento direto nos

bairros, será composto
inicialmente de oito voluntários,

quadro associativo de pelo
menos 500 motoristas, afirma
AYala. Ele disse que a classe.
precisa dar-uma condição legal
para suas reivindicações. Existe

.

inclusive a' proposta de
futuramente transformar a

entidade em sindicato.

Ayala disse que a associação
vai eliminar a dependência dos
taxistas em relação ao Sindicato
'deJoinville, noenciuninh�nto
da compra de veículos com as

vantagens fiscais previstas na

legislação. Segundo ele, a nova
entidade também pretende
organiZar as reivindicações dos
motoristas, quehoje são dispersas
e'sem resultados sátisfai6rios.

Ele antecipou que. uma das

questõesem que aassociação irá
se manifestar, refere-se à

exigência do cartão de
estacionamento rotativo dos

com o recrutamento posteriorde
outras pessoas, para a execução
de tarefas específicas, como
transporte, higiene, alimentação
e outras. O plano de ação
elaborado pelo conselho, prevê
também com detalhes, todos os
recursos: que podem ser

utilizados em cada uma dessas
regiões, como telefones,
alojamentos e embarcações. As
áreas urbanas mais sujeitas à .

inundações, conforme Bordin,
são as vilas Lalàu e Lenzi e o
Bairro Vieiras.

A Prefeitul'a deverá reforçar
os recursos particulares Já
existentes

.

dos próprios
moradores, com a aquisição de
60 canoas, 30 coletes salva
vidas, SO capas de chuva, SOO
metros quadrados de lona

plástica, SOO metros de corda e

outros materiais. Outra

providência será a instalação de

., ARAM! .ON'
tA �
..

taxistas. em serviço. "É um

absurdo fazeruma corridadeR$
S,OO e perder 10% do valor

pagando estacionamento",
exemplifica

Fisioterapeuta fará palestra
sobre 'planejamento familiar"

JIÚ'agú
.

do SUl ', o

Departamento da Mulher do
Sindicato dos Vestuaristas vai

promover, napróximaquinta-feira
(18), no auditörio da entidade,
palestra com a fisioterapeuta
Luciana Christina Leuch, com o

tema: "Planejamento Familiar -

réguas de medição do nível da sexualidade e contracepção", O
água nos rios Itapocu, evento será realizado 'em três

ItapocuzinhoeJaraguá. horários: 9 horas, ISh30 e 19
'

As reuniões de mobilização' horas, usando transparências' em
dos moradores estão sendo / slides.

iniciadas.' Quarta-feira a
A palestra ,enfocará os

proposta foi levada à aparelhos reprodutores do ho�em
id d d B' Á' e da mulher, o controle do ciclo

comum a e o arrro gua trual···· étod'
Vi rde N ró' ,mens e os pnnciparsm os
e . ap � se�a, uma anticonceptívos e de planejamento

representação trá ao e__!1! DIU (Dispo 'u'
'

De d Def Civil
rannuen como o Sl vo

p�ento .
e esa 1

Intra-Uterino), diafragma,
emBlumenauembusca também tabelinha, pílulas e camisinhas.Nade 'subsídios sobre os opinião. de Luciana, que é
procedimentos posterioresauma' promotora de vendas do
situação de calamidade, como a .

liberação de auxílios. .

Bordin adtnitiu que aquestão
está recebendo atenção especial
em função da aproximação do
fenômeno EI Niiio, ressaítando
porém, que independentemente
disso, o serviço da DefesaCivil
precisava de qualquer maneira
ser reorganizado. "Pior serianão
estarmos prevenidos".

,Laboratório Wyeth, de Curitiba, a
pßulaanticoncepcional é om6todo
mais eficaz e adequado. "A
possibilidade de falba é mínima",;
assegurou, alertando para os

efeitos colateiais.
Com relação' à camisinha

feminina, ainda inexiste.nte nó
mercado nacional, a fisioterapeutá
acredita que a estética seja o ponto
negativo, embora reco� que é
mais uma alternativa para que as

mulheres possam se prevenir de
doenças

'

sexualmente
transmissíveis. .i�e o parceiro se

recusa a usar a camisinha, a
mulher tem o direito' de se

proteger", reforçoU,�brandó que
o controle de natalidade ainCla é

proibido no Brasil. "Én�o
que os casais entendam que existe

.

.

a poSsibilidade de decidir quando
terem fiihos", frisou Luciana.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 12 de setembro,de 1997 ESPORTE CORREIO DO POVO· 15

JAe vendeAdriano para o
Fluminense por R$ 30mil
• Dinheiro foi usado

para o pagam"nto de
salários atrasados
de atletas e
'uncionários
Jaragu" 40 Sul '- O JAe

(JaraguáAtlético Clube) vendeu o
meia-esquerda Adriano Ramos

Ribeiro,Martins, 18 anos, do time
de juniores, ao Fluminense do Rio

'

de Janeiro, por R$ 30 mil. o
negócio com o clube carioca foi

realizado na segunda-feira (1), mas

divulgado somente nesta semana .

O diretor de Futebol do JAC, Alcir
Pradi, informou que a venda foi
uma forma,de conseguir equilibrar
as finanças do clube, garantindo
que o dinheiro conseguido com a

negociação foi usado para o

pagamento dos salários de julho e

agosto.
.

O Fluminense fez o pagamento
do atleta na última segunda-feira
(8), através de depósito bancário.
O meia Adriano seguiu viagem ao

Rio de Janeiro, dois dias depois.
Pradi disse que havia também

clubes do,Estado do Paraná,
interessados no atleta, mas a

-direção do JAC optou pela venda
ao Fluminense, em função do

pagamento imediato;
Segundo o diretor de Futebol,

dois outros atletas das categorias
menores também estariam para
serem negociados, o goleiro
Marola, 17 anos, e' o atacante

Charles, de. 18. Pradi frisou, no
entanto, que a 'negociacão desses
.dois é no momento aperias
'cogitação, não fornecendo outros

detalhes.

Colégio São Luís é bicampeão dos Jogos da Semana da Pátria
Jaraguá do Sul - o Colégio Sã�

Luís sagrou-se bicampeão'dos Jogos
Escolares da Semana da Pátria,
competição realizada pela Fundação
Municipal de Esportes, na semana

. passada O São Luís somou 62 pontos
na classificação geral e conquistou o

Troféu Murillo Barreto de Azevedo

pela segunda. vez. Se vencer

novamente no ano que vem, ficará com
o troféu em definitivo. Em segundo
lugar ficeu aEscolaMuniéipal Albano
Kanzler, com 22 e na terceira

colocação,
.

a Escola Municipal
Helmuth Duwe, com 20 pontos,

,

Os vencedores em' .cada
modalidade foram os seguintes:
Atletismo masculino, Colégio São

Luís; Atletismo feminino, Escola Mu-
,

nicípal Helmuth Duwe; Handebol
masculino, 'Colégio Estadual São
Pedro e Handebol feminino, Escola
Municipal Guilherme Hanemann;
Xadrez masculino, Colégio Estadual
Julius Karsten,(Rafael Machado);'
Xadrez feminino, Colégio Estadual

o bingo, realizado no sábado dia 6/9,foi bastante,
prestigiado e foium sucesso.
A convite da Prefeitura de Barra Velha,

, ,

participamosdo desfile realizado no dia 6/9, com
-diversos jipes.

, ,

Também participamos do desfile cívico da nossa

cidade, o qual estava muito bonita e bem

organizado.
Recebemos convite da Prefeitura Municipal de
Schroeder, par� participarmos. do desfile em

comemoração aos 33 anos de emancipação, e

tambémfazermos uma demonstração nos dias 4 e

5 de outubro.

Queremos anunciar o aniversário de dois amigos
,queridos do nosso clube, o st: SighardMederdia
1/9 e o sr. Fridel Schaht dia 2/9. Parabéns!

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões'Ltda.

Roland Dornbusch (Ariana Adratt);,
Voleibol masculino, EscolaMUlucipal
Alberto Bauer; Voleibol feminino,
Colégio São Luís; Basquetebol
masculino, Colégio São Luís,
Basquetebol femíníno, Colégio São
Luís; Futsàl masculino, Colégio São
Luís; Futsal feminine, Colégio
Holando Gonçalves; Tênis de Mesa

masculino, EScola Municipal Albano
Kanzler (Michel Skoula); Tênis de
Mesa feminino,Colégio Abdon Batista
(Missleine dos Santos).

Equipe Kohlbach/FME vence

u: Voltá Ciclistica d� SC
Jaragu' do Sul - A equipe da

Kohlbach/FME foi a ptimeira
'colocada da categoria Jünior, na
II" Volta Ciclfstica de Santa
Catarina, concluída nó 'ültimo
domingo (7), em Florianöpolis.
Depois de nove diás de

competição e 880 quilômetros de

percurso, o atleta jaraguaense
Murilo Fischer sagrou-se campeão
da categoria e 20° colocado, na
classificação geral. Os demais

integrantes da equipe, Aldo
Cemin Júnior e Douglas Müller,
ficaram em segundo 'e terceiro

lugares; respectivamente. O

campeão da competição foi
Márcio May, da equipe Caloi!
Petrobrás, com tempo de

19h29min ISs.
Douglas Müller teve na

segunda etapa da prova, na altura
de Bom Jardim da Serra, um de
seus melhores 'momentos, quando
foi o primeiro a alcançar o topo

! da Serra do Rio do Rastro. Depois,
na etapa compreendida entre,

Pornerode e Joínville, 'foi sexto
colocado na classificação geral. O
campeão Murilo Fischer, 'teve um

de seus bons desempenhos, na

etapa' 'realizada entre es

municípios de Lages e Alfredo
Wagner, onde ficou em sexto lugar
na classificação geral. Mais de
uma centena de ciclistas

percorreram 26 cidades, inclusive
com passagem por Jaraguá do Sul.

Militar" no Rio de Janeiro,·
aumentando-o para 587. A

representação jaraguaense também
foi campeã por equipe, com a.

particípação dos atiradores Karl
Janssen e Walter Janssen.

Lopes deverá participar ainda ,:

neste ano de outras duas etapas do

campeonato brasileiro, quando vai
tentar, se classificar entre os três
melhores de, todas as categorias. A .'
próxima competição será de 29 de
outubro à quatro de novembro, na

.

Academia Militar das Agulhas

Mannes e Barro Branco, serão
realizadas no Bairro Amizade. No
Seleto, jogarão Macol x Avaí e

Serenata x Sporting. No Bairro
Avaí, as partidas serão entre

Cruzeiro x Reba's e União x

Camarões. A equipe do Ki-Ferro

�

A8cellfiIQ: equipe K�hllHu:k1"'ME P.... tIefIIIIIIItuu/ TmIiIIIdD. polilll'Ol "'"
competições

'

.

,

Atiradorjaraguaense quebra o recordepela segunda vez

Negras, em Resende (RJ). A equipe
campeã brasileira e mais o reforço
de Jorge Bier, também representarão
Jaraguä do Sul nos Jogos Abertos,
em outubro.

Lopes começou no esporte aos 14
anos. Ele estuda no Curso de

Comunicação Social da Furb

(Fundação Universidade Regional de
Blumenau) e aproveita as folgas para
a prática Lopes disse qúe ainda niQ
tem patrocinador e por isso precisa
usar uma Carabina 22 da Associilçio
dos Clubes de Caça e Tiro,

não participará desta rodada.
A· primeira' rodada, do

campeonato realizada no final da
sem-ana passada, teve 29 gols
assinalados, com 30 cartões,
amarelos e três vermelhos,
anotados pela .arbítragem.

, .

• Os ciclistas Markolf Berchtold, Cauê Cordeiro Weiss e Zigiriéd Weiss (Zico), 'de Sehroeder, viajaram para Cha
teau-D'Oex, na Suíça, cinde participarão nos días 20 e 21 de setembro, do'Campeonato Mundiàl de Mountain Bike,
modalidade Down Hill. Os dois primeiros competirão na categoria Júnior e'Zico, na Master. Berehtold é campeão pan-

. americano em sua categoria
'

"

Varzeano de Guaramirim realiza segunda rodada

NOTAS-'-.--------------------------�--

• A primeira rodada do 15° Campeonato Municipàl de Futebol de Salão, "Peladio 97", será realizadà amanhã, com
iriício às 14h, no Ginásio de Esportes Arthur Müller. Estarão jogando Sigma x SM Lenzi, Kiferro x Tropical, Ditrento x
Thtti Lanches e Água Verde x Doner SC.

.

-

.

" ,'- ,

• O Campeonato de Bocha de 'Guaramirim, já teve 30 partidas realizadàs desde primeiro de setembro, quando foi
iniciado. São realizadas duas partidas em três canchas diferentes, de segundà ,à sexta-fei'" A Secretaria de Esportes,
Turismo e Lazer; divulga terça-feira (16), as equipes que .irão para a Primeira e Segunda Divisões.

'
,

• O Grêmio Esportiv� Cruz de Maltá sagrou-se campeão dà I" Divisão de 'Futebol Amador de J8laguá do Sul,
derrotando o Aliança, na final realizada domingo (7). Foi uma decisão muito disputada. O Cruz de Malta derrotou o

Aliança no tempo normal por 1 x 0, empatou sem àbertura de marcador na prorrogação, e finàlmente garantiu a supremacia
na decisão por pênaltis, 3 x 2.

"

.

Jaragu' do- Sul - O atirador
Samuel Lopes, de 18 anos, roi um
dos destaques da, equipe Marechal .

RondonlFME, de Jaraguá do Sul, na
conquista do Campeonato Brasileiro
de Tiro.. categoria Jünior, na

modàlidade de Carabina-Deitada,
etapa realízada quinta-feira (4) da
semana passada; em Curitiba. Lopes
tornou-se campeão, brasileiro indi-

,

vidual da categoria, quebrando o

próprio recorde de 584 pontos, que
havia assinalado em julho em

competição realizada na Vila

Guaramirim - O Campeonato
Varzeano de Guaramirim realíza a

segunda rodada da, fase
classificatöria, neste sábado. Os'
jogos terão início às 13 horas. As

partidas' entre as' equipes do Su

per Treis e Vila NOva e Stringari/
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Casal d� idosos é espancado
I ,'.

,

durante .assalto em Schroede
I
! '

�� r

• Po/fe/a de Jolnville .�

prendeu dois'
assaltantes e um outro
ainda está foragido'

foram e�caminhados ontem à
tarde 1 à' Delegacia de

Guaramirim, para abertura de

Inquérito e em seguida
recolhidos ao Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.
O polici� civil SérgioFreitag, de
Schroeder, disse que o terceiro

participante no assalto chegou a

ser visto no interior da casa,

quando .� Polícia iniciava buscas
no local, mas conseguiu fugir
transpondo uma cerca nos fundds

. 'I
' .

.

Cigana épresa ao dar o "Golpe dóEsptrito"
'.' I·,

, Schroeder - Três' homens
armados com, pistola e

revólveres espancaram e

assaltaram o casal Hari e

Gertrudes Zerbin, de 64·e 62
anos, respectivamente, residente
na Rua Presidente Costa e Silva
(antiga Rio Em),'próxima do
centro da cidade. O assalto

I 'seguido de' tentativa de

seqüestro ocorreu na noite da
: última quarta-feira (lO), por
volta de 19h30, quando o casal

chegava na residência. Como
eles não tinham dinheiro em,

casa, Gertrudes foi mantida .

amarrada e vigiada por uni dos
bandidos, enquanto O.S outros

dois se apoderavam da picape
Fiorino, placas LXE 3200,
pertencente à família, para
conduzir' o marido ao :

Supermercado Zerbin, onde
.

'tentaram sem êxito abrir o

cofre. Eles só conseguiram levar
R$ 170,00 que Hari tinha no

bolso. Gertrudes aproveitou-se
, de um descuido de seu captor e
escapou. por uma janela,

I conseguindo entrar em contato

São Bento do Sul - A Polícia
Civil prendeu em flagrante na

ülttma terça-feira (9), a

estelionatãria Marlene Bspevando
. Saul, 50 anos, natural de Ijuí (RS),
que vinha aplicando o chamado
"Golpe do Espírito" na comunidade.

, Segundo o delegado Sebastião
Reítz, Marlene, conhecida como

Cigana Marina, prometia
multiplicar dinheiro através de
benzimentos.

O delegado Reitz disse que a

cigana enganava as vítimas •.dizendo

Caroneiro morre 'a

cair de motociclet

Reação: apolicia agiu rápido e prendeu "Metralha".(D) e Abreu emflagrante
, I

com a polícia.
tis assaltantes que estavam com,

aFiorino, Claudemir deOliveira,
.

o "Metralha", de 22 anos e João

Lopes de Abreu, de 21, foram
presos em flagrante duas horas,

depois, numa' barreira policial
feitanaBR-I0l, na altura daVila

da propriedade. Segundo Freitag,
existem informações de que um

quarto homem teria sido. visto
dando.cobertura. num Chevette
azul metálico.
Gertrudesdisse queela e omarido
sofreram violências nas mãos dos
assaltantes; que pediam dinheiro
e as chaves do carro com

insistência. Ela contou que
recebeu uma coronhadana cabeça
e que a ameaçavam colocando o

cano de uma arma na boca e uma

Venha ser rel na 98, festa do Tiro· APOIO:

Nova, em Joinville. Houve troca '

de tiros com a polícia e foram

apreendidos com os bandidos um
revólver calibre 38 e uma pistola.
765. "Metralha" e seu comparsa-

que era "dinheiro amaldiçoado" e

que. um "espírito" o fazia

desaparecer. Uma das vítimas, não
identificada, foi lesada em R$
1.550,00. A estelionatária atendia
um "cliente" no momento do

flagrante. e tinha com ela a quantia
de R$ 1.000,00.

'

Marlene negou o golpe dizendo

que cobrava�$ 5,00 por consulta e que
as pessoas lhe davam quantiasmaiores

. como gratificação. Ela disse que
atendia em média seis consultas por
dia. Contou que é de origem grega e

,

que faz benzimentos há muito tempo,
mas não prejudica ninguém. Ela esJá
presa à disposição da Justiça e

responderá por estelionato.Marle�e
negou o aolpe dizendo que cobrava�$
5,00 por consulta e que as pessoas lhe
davam quantias maiores como
gratificação. Ela disse que atendia em

média seis consultas por dia. Contou
que é· de origem grega que faz
benzimentos hámuito tempo, mas Dão
prejudica ninguém. Ela está presa à'

disposição daJustiça eresponderã por
estelionato.

GUaramirim - José Bruhmüller, de
52 anos, residente no Município,
morreu no último domingo (7),
quando caiu da motocicleta Honda
CO 125-, placa MAQ 0930,
conduzida, por Nailor José Venera,
29 anos, de JaraguádoSut Segundo
registro' de ocorrência feito pela
Polícia Rodoviária- Estadual, Posto

kloa 19
deoutabro,

Apreensão: aniras utiU'U"ku pe
bandidos no lU�túto à resilUncia

faca no pescoço.
"Só por ajuda de Deus escapei
disse, surpreendida com o própri
esforço. Gertrudes estava co

.

braços e pernas amarrado
quando saiu por uma janela
passen por uma cerca de
nas proximidades. Em seguidae
conseguiu ajuda de um vizinh

que a conduziu numamotocicle .

para aDelegacia de Polícia,
Seu maridochegou a ser levad
duas vezes ao. supermercado,
tentativa desesperadà dos I
em abrir o cofre.No momento
nervosismo a chave não f
encontrada. Depois, ainda com
mãos amarradas, Zerbin fo
jogadonuma valanaRuaPrince
Isabel, mas conseguiu sair e f,
socorrido por, moradore
próximos.

.
de Itoupava, em Blumenau,
acÍdente ocorreú naSC- 413, a do'
quilômetros do trevo

. Guaramirim. O caroneiro era so
de Venera e se dirigiam em

.

ao trevo. Ocondutordamotocicl
sofreu um corte na testa

escoriações no braço direito

precisou de atendimento médico..

CAMPOS, MATTOS,
MAYER � BIANCHI .
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