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Prefeitura de Jaraguá doSul terá depagar
R$ 900mil a servidores de área insalubre

A Prefeitura de Jaraguá do dos Servidores Municipais) e do Polícia identifica
Sul foi condenada pelo TRT (Tri- FMPS (FundoMunicipal de Pre-

autores de latrocíniobunal Regional do Trabalho) a vidência Social) mais de R$ 4 mi-
pagar R$ 967.089,39 de inde- Ihões, referentes à irregularidades O pastor da igreja evangélica
nização para 288 funcionários e de transferência realizadas no Bento JoséMachado, 52 anos, foi

ex-funcionários que trabalhavam govemo Durval Vase I (PTB). liberado segunda-feira, Ele cum-
em áreas consideradas insalubres A decisão é resultado de ação priu prisão temporária por cinco

ou de periculosidade, A Pro- impetrada pela Federação dos dias. Machado é pai de Sérgio
curadoria-Geral doMunicípio vai Servidores Públicos de Santa Machado, 22, suspeito de integrar
recorrer dos cálculos feitos pela Catarina, em 1992, confirmando

a quadrilha que roubou R$ 60 mil

Junta de Conciliação e Jul- sentença dada pela Junta de
na Festa de Santo Antônio, em

gamento do Município. Mas a Conciliação e Julgamento doMu-
Massaranduba, e matou o pre-

Isidente da comunidade, Júlio
decisão não cabe recurso. nicípio, em 1992.

Vegini, 52 anos. Página 10 IEssa é a segunda bomba Segundo o secretário de Ad-

financeira que explode na admi- ministração eFinanças, JoséPapp, Jaraguá e Joinville se
nistração. Herança deixada por a Prefeitura ainda não foi no-

enfrentam amanhã, governos anteriores, Em outubro tificada da decisão do Tribunal.
do ano passado, o TCE�Tribunal "Se forem confirmados os valores, J araguá e Joi n vi lle fazem
de Contas do Estado) condenou com certeza, os investimentos es- amanhã, às 15 horas, no Estádio
a Prefeitura a devolver aos cofres tarão comprometidos", afirmou. Cruz de Malta, no Bairro Rio da

do Issem (Instituto de Seguridade Página 3 Luz, jogo-treino. Página 12

CORREI DO POVO
o jornal como resgate da história

Impre"'SOf'talk pedal (lOuis tarde ndplada i:I c:lclricidaJc)
muren em grosso pape! es

prtmeiros sinuls do CORREtO
DO POVO, o mai,o;. antigo sema

nãric cmnnncnsc ent circuteção.
O edltorlul tmaln II audaz c

conâamc proposta: "Cenas II"
b('tIl!\ltIJo I' gt'lIf:IYMO acolhi
melllO qlll! IWS ,1J,1'11t!IfS(ll'd(l os
IIO.UO,'f C:OIlIt!lIIf1ONIIII!O:r.
damos It(�il! o pllbliâtlu,Je o

semauurio O CORREIO DO
POl"O, FIIII(flultl nesre âístrkto
nora ,'reI' II nana-voz do

IJllbtlcQ Jurllllll(ll!lI,((�. proma
lema,f l/lfIIC" nos desviar du
linha recta d!" moral e jl.wiç"
(/lfclrapwms",

As dircrcnçBfi na greßa du

Ungull denunciam o infcio do
século e II precariedade da

imprensa brllsifeirn. que lida
com u informaçi1o em processe
:l1I�unal. Trabollhar pelo bem
cclcüvc é n promessa, em

bcnenciQ do povo jaragunense.
O.: fato. por mal� limilaçôes
com que se tenha depurado, o
CORREIO PO POVO uccm-

panhou o construção da
Histôrin oe JiIf'ilgoá do Sul
nus úhll1lu� 80 anos. desde
que no5á�tdo.10dcm.1.iolk
1919. o sapateiro e escrívêc
Vcn5.ncio da Silva Porto

virnernq, brigando COIll o

Munlcfpio de Jolnvllle pcln
emancipação e firmando-se
com o trabalhe dos hnigranlc,
alemães, pouco familiarizado:"!
à I(ngua portcgucsu e- pen� os

quals o vcrculc publicava tcx

tos em alemão. As letras devo
lula!; que se juntaram ao ter

________ rttõrio

botocudcs), ainda tinham es

trndas precárias. O principal
acesso era n estrada. de ferre,
lig.3ndo ii JoinviUc,

Rcconstlmir ali fatos nar

rados peloCORRE'O DO POVO

ao longo destes 80 anos é ii

meta que este [orual, que prima
pela preservação da memória
éc .'I(U povo. eslabelece agcra.
Ano Q tino es :acontecimento'

que marcaram II vida do

jaraguaense. sejam locais. ne

clonals ou Imcmacicuais•. se
rão resgatados. revelando ma
tizes do jomatlsmc que se

fazia ao longo d�s décadas a

imporl5ncill que se dava aos

fatos c a tendência do próprio
veículo.

Pubticidndes curlosus. fetos

anügas, nonelas que perderam
Oll ganharam importância com
o passar des unos ... O arquivo
é rénil. de valer incalculãvcl.
A preservação dele O1S5CBUf'l1
que Q memória do colonizador
e habítame do Vale do hapocu
não será apagada, mas resis-tir'a.
Como presente pelo SOO ani
versário. o CORREIO DO POVO
Intro ao leitor; 40 longo dé�tc

ano, em fU!iCícutos. oitenta pági
nas dc sua hhilória. que 5C ccn

funôe com it pröprta Hi�tória
da cidade,

do con
de c du
c c n .

de s s e

d'Eu

hnprimfuo primeircrulmero. p a r IJ

Os primeiros anos retratam originar Juraguá do Sul (desco
um distrito em leme desenvol- berras primeiro pelos 'ndio�

TENENTE SILVEIRA, 343.

Circula hoje
o primeiro

número do

suplemento
CORREIO

DOPOVO

80 Anos,trazendo
a retrospectiva
dos principais
acontecimentos

registrados pelo
CORREIO

DOPOVO

durante os

80 anos de

atividade.

Preocupação:prefeito lrineu Pasold diante demais uma dívida herdada

Festa Italiana bate recorde de público. Página 9 <,

Conselho Estadual de Educação instala comissão do Centro
Universitário na Ferj. Página 9

•.

ALEXANDREGIROLLA
Primeiro jaraguaense a atuar como auxiliar

de arbitragem numapartida de Voleibol pela
Liga Mundial. Quem foi ao Centreventos Cau
Hansen, na cidade de Joinville, assistir às

partidas deBrasil x Espanha, pôde comprovar
o nosso jaraguaense atuando junto a renomados
nomes da arbitragem mundial do Vcil�iboL

Para a cidade de Jaraguá do Sul, para a FME
e principalmente para a Liga Norte Catarinense
de Voleibol é um orgulho, pois foi daqui que
este jovem árbitro saiu,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A partir desta semana, o Jornal CORREIO DO POVO passa
a circular duas vezes, às quartas-feiras e aos sábados. O

objetiyo é iniciar um processo gradual e sólido até
transformar-se em diário, seguindo as metas traçadas pela
direção. As propostas iniciaram em outubro de 1997 com

a primeira página impressa em cores. Dois meses depois;
foi implantado o novo projeto
gráfico. Mais leve e prático, o

novo visual foi resultado de

pesquisas e discussões internas,'
além de sugestões apresentadas
por leitores, analisadas criteriosa-

. \

mente pela direção do jornal.
Essa outra etapa faz parte do

.' projeto que visa a melhoria da

"qualidade: e da eficiência no
.

aiendimento 'aq -Íeitor, per
"

mitindo agilidade nas informa
,ções. Consciente do desafio e

;: ..\la responsabilidade, toda a

equipe do jornal está empenhada
em manter 'a qualidade. Sem

( esquecer o conteúdo e apos-
tando nojomaljsrno sério e comprometido com a

infonJlaçãÓ',eii�e;<:rcidade dos fatos, o Jornal CORREIODO

Poyo,:s�Là.�,tú,asße cara e espírito renovados, mas com a

vel�{tM:���1P\-1ql;le, durante 80 anos, pautou a trajetória do

s'emà'.I}âtiGfrmÜs_ antigo em circulação no Estado.
O re�peitÖf para com os leitores e a responsabilidade

na apuração'e divulgação dos textosjornalísticos, primados
pela ética e"'PéiLü pl'ofissionalismo, continuarão sendo a

tona do jornal. 'É r�Qfü'mado o compromisso'ide servir
como porta-vozda sociedade na luta para assegurar as

conquistas e o bemcomum. Reforçamosovcnnvite para
que a população participe do processo' ,�� crescimento,
com críticas, sugestões e cobranças.. para- que o terceiro

pólo industrial de Santa Catarina ea região possam ter um

veículo de comunicação a altura de sua população e fazer

juz à pujança econômica.

Apesar dos avanços significativos dos últimos anos, o

Jornal CORREIO DO POVO reconhece as deficiências e as

dificuldades. Todavia, não está medindo esforços para
atenuá-las e, num futuro próximo, eliminá-las em

definitivo. Além da periodicidade, algumas alterações
gráficas foram reavaliadas e já incorporadas ao novo

projeto - como o tipo de letra e a criação do "olho", a

primeira, sugestão de leitores. Queremos superar as

expectativas e prestar bons serviços pela informação,
tendo sempre o leitor como meta e razão da existência. '

O jornal vem discutindo o projeto de crescimento com

outros setores da sociedade no intuito de ampliar parcerias
e solidificar a posição, garantindo o cumprimento das

ações propostàs. Entretanto, continua firme no propósito
de fazer um jornalismo sério e independente, tendo
sempre como ideal de trabalho a informação honesta e

objetiva. É preciso contar com toda a comunidade da

microrregião da Amvali para que, acima de leitores, sejam
fiscalizadores e maiores incentivadores da imprensa séria.

Os objetivos, contudo, só serão atingidos se as

propostas apresentadas pelo jornal tiverem o respaldo da

sociedade, em especial dos leitores. No nevo tempo, sua

opinião é imprescindível. Não deixe de participar!

POVO (sai às ruas ....

rel;ovdaos, Inas
corlta velha
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Foto do Fato

A empresa

Iamail

comemorou, na

última sexta-feira
(25),20 anos de

funcionamento
em Iaraguâ do

Sul.

Para festejar a
data, foi

realizada Festa

Iunina com

direito a quentão,
pinhão e fogueira

Equívocos com a assistência social

Há muito tempo, a questão
social é motivo de debates e

fervorosas discussões. Toma

corpo no contexto da revolução
industrial ainda no século 19,
onde as classes sociais tomaram

consciência "em si" do seu

papel na sociedade.

Hoje, já no limiar do século

21, avançamos num regime
democrático que traz essa

discussão para o campo dos
direitos. Para a sociedade

brasileira, essa conquista ainda
é recente, pois a assistência
social passou a ser garantida
como política pública, assim

como a saúde e a educação o

são, de acordo com a Cons

tituição federal de 1988, A

regulamentação dos artigos 203
e 204 vem do ano de 1993, pela
Lei Orgânica da Assistência

Social, número 8.742, instituindo,
a partir de então, a des

centralização dessa política, ou
seja, trazendo-a para o âmbito

local, onde o cidadão vive,

Se outrora a assistência

social se dava pelo viés da

* Elisabete Prochnow

caridade, secundarizando-a na fossem superadas por uma

escala de prioridades políticas, prática séria, comprometida e

hoje está pautada em prer- justa.
rogativas que possibilitem a No entanto, ainda hoje,
tradução do termo público como ocorrem equívocos frente a

sinônimo de "bem comum". questão social. Se por um lado

Enquanto as várias classes houve conquistas conceituais e

sociais lutam para manter-se ou legais, por outro nos deparamos
ascender no mecanismo de com atitudes que trivializam a

sobrevivência na estrutura da pobreza pelas práticas pa-
sociedade como um todo, as liativas, ou seja" calcadas na

políticas sociais são criadas. emoção da "boa ação" e

como uma alternativa de doações de materiais.

redistribuição de renda a quem É preciso que, antes de mais

dela precisar, objeti vando a 'nada, a sociedade entenda que
reinserção social do h'omein. o direito implica em dever e

Essas políticas sociais, contudo, vice-versa e que, à medida em

e 'aqui leia-se como exercício que cada um de nós se eximir

democrático e não como par- da co-responsabilidade com seu

tidarismo político, não podem semelhante, estará de posse de

efetivar-se sobre práticas .. um discurso medíocre e pouco

emp.,íricas e leigas, que di- .' emancipatório.
fic'ilráente se despojam 'do ';. 'Não é o que queremos para
precosceito frente o aparente.

"

ã assistência social. Não é o que
o.cönnecimento científi.co . queremos para o homem nesse

veio co n tr ib'u ir com a as- novo século.

sistência social como profissão
(serviço social) para que a

benevolência e a banalização
frente às mazelas sociais

* Assistente social, titular
do Conselho de Assistência
Social de Jaraguá do Sul

Artigos pa ra Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter

110 máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. Ojornal se reserva o direito de sintetizar o texto

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00.1 05.755/0001·50· Administração, Redação, DepartamentoComercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 . Jaraguá do Sul - SC

Fones/Fax (047) 370-7919 . 370-8654 - 370-8649 - E-mail: corpovo@jgs.matrix.com.br
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal. '
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Na estréia da coluna, vamos abrir com a frase de um garoto de

aproximadamente seis anos que, ao sair de uma lanchonete

acompanhado da mãe, demonstrou o seu descontentamento com a

política econômica.

"O Fernando Henrique aumentou

até o preço do chips. Tá R$ 1,20".

"Lideranças empresariais não -+
devem se 'envolver com questões ou

organizações políticas, sob o risco de

ficarem com o 'rabo preso"'. (LuizCarlos
F1oriani, presidente daFampesc, em entrevista

para empresários de Jaraguá do Sul)

"Se for só para empurrar a carroça,
o PL vai reavaliar a posição em

participar da frente de partidos". (Heins Racdcr, presidente do PL

de Jaraguá do Sul, sobre as negociações para formar uma grande frente
de partidos para disputar as eleições do ano que vem, não escondendo o

desejo de brigar por cargos no futuro governo)
, '

"Não é o carro importado que vai levar o País para o primeira
mundo, mas sim a perua escolar".

(Escritor Fernando de Morais, sobre o

descaso dos sucessivos governos para
com a educação brasileira)

+- "A crítica é importante. Mas a

crítica generalizada agride a imagem
de toda a categoria". (Vereadora
Elisabet Mattedi/PFL reclamando das

constantes críticas que o CP faz aos

vereadores de Jaraguá do Sul)

ACONTfCfNACAMARA
Sessão ordinária do dia 24 de junho
O presidente da Apevi, Sr. Richard Peter Hermann. esteve presente discorrendo sobre

as atividades daquela entidade.
Foram aprovadas por 1.2 votos as indicações:
Do vereador Moacir Antônio Bertoldi (PPB) solicitando a construção' da Casa do

Albergado.
Do vereador Afonso Piazera Neto (PTB) solicitando a sinalização de mão e

contramão j unto aos semáforos.
Da vereadora Lorita Zanotti Karsten (PMDB) solicitando colocação das placas
com respectivos nomes nas ruas já nominadas e que ainda não possuem a identificação,
solicitando o reassentamento da pavimentação da Rua Julius Verch, no Bairro

Czernievisc.
Do vereador Jaime Sidnei Giclow (PMDB) solicitando instalação de telefone

público na Rua Gustavo Gumz. no Bairro Rio Cerro II. pavimentação da Rua lateral da

BR-416, que dá acesso à Sociedade Aliança e à Escola João Romário Moreira, no

Bairro Rio Cerro II, alargamento da Rua Alberto Utpadel, no Bairro Barra do Rio

Cerro, próximo à empresa Chocoleite. construção de ponte na Rua Paulo Gielow, no

Bairro' Barra do Rio Cerro II.
Da vereadora Loríta Zanotti Karsten (PMDB) aprovados por 13 votos, em votação
secreta, projetos denominando as Ruas N°' 907 e 368, respectivamente, Ida Thereza

Siewertr Hannemann e lido Formigari.
Sessão extraordinária do dia 25/06/99

Aprovadas por 13 votos as indicações: Da vereadora Maria Elizabet Mattedi (PFL)
solicitando a implantação de rotatória e/ou semáforo na Rua Walter Marquardt, na

altura do Loteamento Papp e Rua Valdir Girola.
Dos vereadores Adernar Possamai (PFL) e Maria Elisabet Mattedi (PFL)
solicitando a colocação de três postes e respectivas luminárias na Rua André Voltoline,
entre os números 1220 e 1287. no Bairro Nereu Ramos e na Rua que dá acesso à Igreja
Sagrada Família. na localidade de Braço Ribeirão Cavalo.
Do vereador Ademar Bras Winter (PTB) solicitando a troca das luminárias queimadas,
em toda a extensão do Bairro Garibaldi.
Do vereador Pedro Anaclcto Garcia (PMDB) aprovado em I' votação secreta. por
14 votos, o projeto denominando a 'Rua n° 949. Ervin Schütze.
Da vereadora Lorita Zanotti Karsten (PMDB) aprovado em 2' votação secreta,

por 14 votos, o projeto denominando a Rua n? 944, Delfina Demarchi Pradi.

Do vereador Leopoldo Brück (PMDB) aprovado em 2' votação secreta, por 14

Votos, o projeto denominando a rua n" 916. Artur Geovanella.

Prefeitura terá que pagar
R$ 900mil de indenização
TRT refez côlcutos
dos pagamentos
de periculosidade
e insalubridade

Jaraguá do Sul - Mais uma

bomba financeira explodiu no

colo da administração. Herança
deixada por governos anteriores.

Depois do TCE (Tribunal de

Contas do Estado) condenar a

Prefeitura a devolver aos cofres
do Issem (Instituto de Seguridade
dos Servidores Municipais) e do
FMPS (Fundo Municipal de

Previdência Social) mais de R$ 4
milhões, referentes à irregu
laridades de transferência rea

lizadas no governo Durval Vasel

(PTB), a Prefeitura terá de pagar
R$ 967.089,39 de indenização a

288 funcionários e ex-fun
cionários que trabalhavam em

áreas insalubres ou de periculo
sidade.

A decisão é do Tribunal

Regional do Trabalho, que
confirmou a sentença dada pela
Junta de Conciliação e Julga
mento do Município, em 1992.
No mesmo ano, no governo Ivo

Konell (PMDB), a Fe-deração
dos Servidores Pú-blicos de

Santa Catarina entrou com

processo solicitando a

reavaliação do pagamento dos
benefícios em nome de diversas
cidades. -Em fevereiro, o

Tribunal deu ganho de causa

�1snn JunkeslCP

para a federação e encaminhou o

processo à Junta da cidade para
refazer os cálculos.

O secretário de Adminis

tração e Finanças, José Papp,
informou que a Prefeitura ainda

não foi notificada sobre a decisão
do Tribunal, mas adiantou que a

Procuradoria-Geral vai recorrer
e solicitar novos cálculos. O

Tribunal nomeou uma perita para
levantamento dos cálculos. "Se
forem confirmados os valores,
com certeza, os investimentos

estarão comprometidos", afir
mou, acrescentando que a dívida

será transformada em pre
catórios.

SERVIDORES - O assessor

jurídico doSinsep (Sindicato dos
Servidores Públicos), Dionei da
Silva, informou que a Prefeitura.
poderá recorrer somente se

provar �ue os índices ou os

percentuais usádos pelo Tribunal
não estão corretos. "Não cabe
recurso à decisão do Tribunal",
reforçou.

O presidente do Sinsep, Luiz
César Schörner, lembrou que o

pagamento de insalubridade e

periculosidade no governo
Konell não era feito de forma

regular. "Alguns recebiam, ou
tros não. Os que precisavam
não recebiam", afirmou, infor
mando que existem indeniza

ções que chegam a R$ 44 mil.

"Mais de 60 servidores já não

trabalham na Prefeitura, outro
já faleceu, mas todos vão rece-:

ber o que a Justiça deterrninar",
tranqüilizou, acreditando que as

indenizações deverão ser pagas
em dois ou três anos. "A

decisão do Tribunal resolve

algumas distorções no serviço
público", completou.
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Caropresovaiproporemendaao
projetosobrecomércio dearmas
Deputadoacredita
que clubes de

caça e tiro serão
prejudicados

Brasília - O deputado fede
ral Vicente Caropreso, presidente
da comissão provisória do PSDB
no Estado, vai apresentar emenda
ao projeto governamental que
proíbe o porte e a comercialização
de armas de fogo no Brasil.

Caropreso justificou a iniciativa
afirmando que a proposta vai

prejudicar os clubes de caça e tiro
de Santa Catarina. Ele disse estar

preocupado com as festas
tradicionais da região. afirmando
que o projeto ignora os atiradores
e colecionadores.

Em pronunciamento na

tribuna da Câmara Federal,
Caropreso afirmou que é ne

cessário desarmar a população,
mas alertou para a urgência de
um programa nacional de com

bate à violência, que inclua a re

pressão ao tráfico de armas

ilegais. "Bandido não compra ar

ma legal. O comércio é feito via
contrabando nas fronteiras",
lembrou, contestando a afir

mação de que o desarmamento
da população pode reduzir a

violência.
Segundo Caropreso, pesqui

sas divulgadas esta semana apon
tam que 10% da população cata

rinense possui arma de fogo, 2%
maior que o índice nacional. "No

entanto, o número de homicídio

é menor.

São 8,3 em

cada 100
mil habi
tantes.

Enquanto
que no Rio
de Janeiro
esse índice
sobe par a

59,9, on

de, parado
xalmente.

apenas 5%

dos pesqui
sados afi r
rn arn pos
suir arma.

Na opi
nião do de

putado, o

problema
da violên

cia, que se

agrava nos
Caropreso: "É preciso combater o trafico de armas"

grandes
centros urbanos, é ruais com

plexo e deve ser amplamente
.deb at i do no Congresso Na

ciorral, com a participação de
todo os setores.

FEINSO - Durante a 2a Fein
so (Festa de Integração das Socie

dades), que aconteceu no domingo
passado (27), em Guararnirim, o
deputado voltou a abordar o

assunto, defendendo a preservação
da atividade, que integra as

manifestações culturais do Estado.
Segundo Caropreso, o projeto

é bom, mas precisa ser regu
lamentado, levando em conside

ração as tradições e os colecio-

nadares, devidamente regis
trados.

PROJETOS - Após o reces

so parlamentar, no início de

agosto, Caropreso promete
apresentar dois novos projetos.
Um obrigando hospitais e clí

nicas, públicas ou conveniadas,
a entregar aos pacientes o resumo
do histórico de atendimento, sub
metidos à internação eletiva ou de

emergência.
O outro objetiva aproveitar

melhor o poder de influência da

televisão, tornando obrigatória a

veiculação de programas sobre
saúde pública.

Sessões extras garantem salário em dobro
Joinville - Os vereadores do

Município receberam dois sa

lários neste mês. Além dos R$
4,5 mil de vencimentos, cada um
dos parlamentares recebeu
outros R$ 4,5 mil referentes à

convocações extraordinárias

realizadas no ano passado. Na
época, o então presidente do

Legislativo Municipal, João Luiz
Sdrigotti (PMDB), garantiu que
os vereadores não iriam receber
n ad a pelas sessões extraor

dinárias.
- As convocações extraor

dinárias não vão custar nada aos

cofres públicos � afirmou na

oportunidade.
Em maio, os próprios verea

dores promoveram ab ai xo
ass i nado rei vi ndicando o paga-

/

rne nto das sessões e xtr aor-
-

dinárias. O acordo custou cerca

de R$ 100 mil. A única voz

discordante é a do .suplente Vi Ison
Vieira (PT). Na opinião dele, o

pagamento pelas sessões extras

não é i legal, mas imoral,

Apesar dos discursos mora

listas, o ex-vereador Francisco
de Assis (PT), atual deputado
estadual, recebeu os R$ 4,5 mil

que lhe cabia. Os também

deputados estaduais Jaime

Duarte (PPS) e Nilson Gonçalves
(PFL) seguiram o exemplo dos
dernais vereadores. Somente o

vereador José Evaristo Heck, o
Juca (PT), pretende não em

bolsar o dinheiro. Vai repassar a
entidades assistenciais.

O dinheiro é relativo às

sessões extraordinárias realiza
das em julho, período de re

cesso parlamentar. As convo

cações foram feitas para agi
lizar o andamento de projetos.
Para este ano, segundo in

formações, são grandes as

chances de se repetir as

convocações extraordinárias. O
atual presidente da Câmara,
Hercílio Rohrbacher (PSDB),
afirmou que o pagamento foi
fei to para atender a reque
rirnento assinado pelos vere

adores. Ele garante que dois

pareceres jurídicos autorizaram
o pagamento.

- De uma forma ou de outra,
o pagamento teria de ser feito.

Afinal, eles (os vereadores)
trabalharam - _justificou.

Depois do acordo com a Igreja Universal do Reino de
Deus, do bispo Edir Macedo, o PL éstá todo prosa. A seita
mantém seguidores fiéis por todo o País, que já garantiram

a eleição de muita gente.
Contente com os novos rumos está o presidente da legenda

em Jaraguá do Sul, Heins Raeder, promovido a

coordenador regional.
De acordo com ele, o partido está a todo vapor,
rearrumando a casa e buscando novos filiados.

- No próximo sábado, vamos filiar o dissidente do PMDB
de Chapecó, Iduir MiguelZatti, que deverá ser o candidato

a prefeito. Na região, estamos iniciando a campanha de

filiação e de mobilização - informou ..

Aliás
Raeder demonstra mais do

que contentamento. Está
muito otimista com relação
às eleições municipais do ano

que vem. Ele não descarta a

possibilidade de lançar
candidato próprio, deixando
de apoiar um postulante
indicado-pela frente de

partidos.
Ele disse que o PL quer ser

reconhecido, e não apenas
apoiar um candidato.
- Tudo passa por
negociações. O PL integra o

grupo que discute a

coligação, mas queremos ter

voz ativa e participação na

futura administração -

revelou.

Candidato

Apesar da distância, a

maioria dos políticos já se

lança candidato às

eleições de 2000.
Os nomes mais comentados

são de postulantes
a prefeito, mas alguns
já preparam o terreno

para voltar ou assumir
uma cadeira nas Câmaras de

Vereadores.
Bem quietinho, o diretor da

Câmara de Jaraguá do Sul,
Rui Lessmann (PFL), se

lançou candidato a vereador,
saindo na frente dos

pretendentes.
Se fosse pelo conhecimento

legislativo e competência,
estava eleito.

No páreo
, O ex-prefeito de Schroeder Hilmar Hertel (PFL) confirmou

a disposição em disputar a indicação do partido para
concorrer às eleições municipais do próximo ano.

Hertel vai enfrentar internamente a candidatura do atual

prefeito Gregório Tietz, que já não esconde o desejo em

disputar a reeleição.
- É melhor quando tem mais de um candidato. Até porque
acirra a disputa e abre o debate interno - discursou Hertel,

acreditando que a decisão sairá pelo diálogo.

Visita

O governador Esperidião
Amin (PPB) visita Jaraguá
do Sul amanhã. Ele e

comitiva participam do

lançamentÇl da pedra
fundamental do novo prédio
do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, a ser

construído ao lado do

Centro Cultural.
A partir das 19h30, no
Clube Atlético Baependi,
Amin faz palestra durante o

36" Encontro de

Empresários. '

Alteração
Compromissos na agenda
obrigaram o ministro da

Educação, Paulo Renato de

Souza, a adiar visita que
fará a Jaraguá do Sul.
Em princípio, estava

marcada para o dia 25 de

julho, aniversário da I

cidade, mas foi
tran sferi da para a

segunda-feira, dia 26.
Na oportunidade, o ministro

participa do lançamento da

pedral fundamental da
Escola Técnica Federal.

Eleição
A nova legislação eleitoral garante 23 candidatos a vereador por

partido, desses, 30% têm de ser mulher.
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Penhor garante financiamento
rápido e taxa de jurosmenores
Serviço
movimentou
R$ 30 mil em
6meses

Jaraguá do Sul - Diferente

das demais operações de crédito,
o penhor é a forma mais rápida e

desburocratizada de se con
seguir empréstimo bancário. Em
15 minutos, o cliente que procura
a agência da Caixa Econômica
Federal para penhorar alguma
jóia já terá em mãos, entre 50 e

80% do valor avaliado. Com
taxas de juros que variam entre

3,6 e 4,5% ao mês, dependendo
do valorpenhorado, os contratos
são de 28, 56 e 84 dias, reno
váveis. Implantado emjaneiro, o
serviço realizou] 35 contratos e

movimentou cerca de R$ 30 mil.
São três tipos de penhor,

assistencial, cujo lirnite do

contrato é de R$ 370,00;
comercial, com valor superior a

R$ 370,00; e mercantil, que
deverá ser implantado no

próximo ano, onde a garantia do

empréstimo será mercadorias.
"O penhor é a forma mais rápida
e desburocratizada de se con

seguir empréstimo da Caixa,
além de trabalhar com taxas de

juros bem abaixo da praticada
pelo mercado", informou a

gerente-geral, Marisa Demarch,
lembrando que 'o penhor as

sistencial representa 90% dos

contratos.

Na opinião dela, é preciso

contrato ..
- Se o valor das jóias vendidas

no leilão ultrapassar o contrato é

repassado ao cliente e estará à

disposição domutuário na agência
onde foi realizada a operação. O
objetivo do serviço é assistencial,
e não mercadológico - completou
Petermann, lembrando que para se

habilitar ao penhor é preciso ser

maior de 21 anos e apresentar
carteira de identidade e CPF.

"Normalmente não é exigido nota

fiscal, salvo em caso de suspeita",
frisou.

Rápido: Machado avalia uma dasjôias a ser penhorada

desmistificar a figura do penhor,
"que é uma operação de crédito

como outra qualquer". Os.avalia
dores-executivos VilmarMacha

do e Juarez Petermann explica
ram que a avaliação é feita pela
cotação do material e não pelo
valor comercial da jóia. "É ana

lisado também o estado de con

servação da peça. Ouro 24 quila
tes está na faixa de R$ ]5,00 o

grama", informou, acrescen
tando que as jóias penhoradas,
não retiradas no prazo, vão a lei

'Ião após 30 dias do fim do

--------------------.

I
I
I
I
I
I

o O Jornal "Gazeta Mercantil" elegeu o empresário Wandér Weege (Malwee Malhas) um
dos cinco Líderes Empresariais de 1999.
Os empresários eleitos farão parte do Fórum de Líderes Empresariais.
A premiação acontece na segunda-feira, dia 5, na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo,
quando será lançada a Revista Balanço anua11999.

O O Plano Real comemora hoje cinco anos de existência. O programa, entretanto, começou meses

antes com a implantação da URV (Unidade Real de Valor), que foi transformada na moeda real.

O Plano Real conseguiu estabilizar a economia, mas não impediu que a cesta básica aumentasse cerca

de ] 8% no período.
O A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis realiza, de amanhã-até sábado, no Grande
Hotel Blumenau, o Encontro Catarinense de Hotéis e a Exposição de Produtos para Hotéis.

o O presidente do Besc (Banco do Estado de Santa Catarina), Victor Fontana, explicou como vai

conseguir R$ 230 milhões para recomposição patrimonial do banco.

R$ 70 milhões dos parceiros estrangeiros, R$ 2S'milhões de subscrição pública, R$ 15 milhões do

Estado, R$ 5 milhões de seguradoras/convênios e R$ 115 milhões como a contrapartida do Proes

(Programa de Saneamento).
O O secretário estadual de Fazenda, Antônio Carlos Vieira, informou que o prejuízo causado

'pela renúncia do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), no ano passado,
I foi de R$ 198 milhões. Para este ano, a aprevisão é de R$ 219, dinheiro suficiente para quitar

L�ívi�d;Estadocom��vi��ÚbIiC� �

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

GOVERNADORVEMNOLANÇAMENTODA
PEDRA FUNDAMENTALDOCEJAS

O governador Esperidião Amin participa, amanhã, do· lançamento da pedra
fundamental do novo Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, que será erguido na Rua

Jorge Czerniewicz, ao lado do Centro Cultural da SCM. O ato está marcado para as

17h30, e integra as comemorações dos 61 anos da Associação Comercial e Industrial.
Posteriormente, o governador palestra noClube Atlético Baependi, durante o encontro
de empresários, a partir das 19h30.

O início das obras do Centro Empresarial não está definido. Até o dia 28, a

comissão de construção, presidida pelo industrial Vicente Donini, recebe os projetos
complementares, que são os estrutural, elétrico/telefônico, hidráulico, climatização
e som. O projeto arquitetônico foi conhecido no final do ano passado, por concurso

.
público, do qual saiu vencedora a Conart Arquitetura e Design.

Ele está harmonizado com o Centro Cultural da Scar e inclui estacionamento e

urbanização do entorno, que terá uso múltiplo. As entidades que compõem o Cejas
necessitam de maior espaço para o desenvolvimento das suas atividades, devido ao

aumento da demanda de serviços oferecidos aos seus associados.

FLORIANIFALASOBREATIVIDADES
DA FAMPESC E O SIMPLES/SC

O presidente da Fampesc (Federação das Associações deMicro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina), Luiz Carlos Floriani, defendeu aimportância
da participação do segmento nas entidades de classe, como forma de

fortalecimentoe fazer valer aquilo que, constitucionalmente, lhe é devido.

Floriani participou das reuniões da Acijs e da Apevi, no dia 21 de junho, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, quando relatou atividades e abordou

questões com as quais a Fampesc está envolvida, como o Simples/SC, projeto
que irá à votação, no mês de agosto, na Assembléia Legislativa.

Segundo o presidente da Fampesc, "se tudo correr bem, em setembro
teremos a vigência desse sistema simplificado, que acaba com a isenção do

ICMS e estabelece faixas de acordo com o faturamento, mas que o empresário
da micro e pequena empresa verá os reflexos positivos nos seus negócios,
colocando o seu concorrente na mesma condição legal. Alguns não têm

entendido a nossa defesa do Projeto do Simples/SC, que é o resultado de

propostas e discussões ao longo dos meses, muito bem amadurecidas, mas na

prática, verão os resultados", declarou.
O projeto do sistema simplificado vai ser encaminhado logo para a Assembléia

Legislativa, pelo governo do Estado. Ele tem muitas inovações, trazendo
vantagens às micros e pequenas empresas. "Quando do efetivo encaminhamento,
precisamos do apoio de todo o segmento, para que tramite com urgência e possa
ser votado no mês de agosto, após o recesso parlamentar, para vigir no mês

seguinte", observou Floriani.
'

Ele comentou também sobre o Estatuto da Microempresa, que está no

Congresso Nacional, e que sintetiza anos de discussões, sobre propostas e emendas
recebidas, para aprimorar o conteúdodentro daquilo que os empresários desejam
e que a própria Constituição federal manda.

PREFEITOENTREGAA PRESTAÇÃODE

CONTAS DO GOVERNOMUNICIPAL
O prefeito lrineu Pàsold entregou na Acijs a prestação de contas do exercício de

1·998, sobre obras, trabalhos e programas desenvolvidos, quando ainda era prefeito
o sr. Geraldo Werninghaus. Ele fez a entrega, também, do programa "Bairro que
faz", que incentiva a efetiva participação das associações de moradores. As realizações,
segundo Pasold, foram possíveis devido ao "dinheiro novo" injetado em forma de

parcerias da comunidade, fato que releva a importãncia da participação comunitária
em termos de resultados.

O prefeito disse da sua preocupação com o desemprego em Jaraguá do Sul,
que calculá em quatro mil pessoas, e esclareceu sobre o episódio envolvendo
contratados da Engepasa, que fizeram movimento, onde se teria divulgado que
os atrasos dos pagamentos foram devidos àPrefeitura, "Isto não é real, a Engepasa
recebeu até o mês de maio e os pequenos atrasos nos pagamentos dos serviços
chegam a uma semana, no geral". Diante do desemprego, Pasold afirmou que nas

contratações de serviços pela Prefeitura, vai exigir que a prioridade seja dada à
mão-de-obra local.

.

Outra informação diz respeito a escolha de seu nome, representando os

prefeitos do Norte/Nordeste, no conselho metropolitano, que está sendo criado,
igualmente no orçamento participativo, na qual representa as microrregiões da
Amvali e da Amunesc, onde as discussões começam em agosto.

Irineu Pasold retorna à Acijs, no dia 28, para informar sobre os trabalhos
em realização, os projetos é demais atividades.

.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO CONFIRMAVINDA
NODIA 26DEJULHO

'

Está confirmada para o dia 26 de julho a vinda a Jaraguá do Sul do ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, para participar do lançamento da pedra
fundamental do Centro Politécnico de Jaraguá do Sul. O prédio terá 3.485 metros

quadrados de área construída, para abrigar as salas de aula e os vinte e um laboratórios,
a um custo deR$ 2milhões, vindos doMinistério da EducaçãolPrograma de Expansão
da Educação Profissional (proep) e do Banco Mundial.

O ministro chega por volta das 10 horas e permanece até às 13 horas na cidade. Nesse

período, participa do ato oficial de lançamento da pedra fundamental e de outros atos, que
estão sendo definidos pela Acijs e Prefeitura. O prédio da escola de educação profissional
será erguido na Avenida dos Imigrantes, defronte o campus da FeIj.

Será a primeira escola do gênero, no País, com as participações do governo
federal, Banco Mundial e da Associação Politécnica de Jaraguá do Sul, entidade que
tem como mantenedoras a Prefeitura, a Ferj, Acijs, Apevi, CDL e Sindicatos
Patronais.
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
,

. Atendimento das 9 às 20 horas
Fone: 371-4100

CJJr. 5llcgr 9/ídekí CJtodrígues da ôíloa

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá doSul-SC

Esquente seu coração
Doe um agasalho a

seu irmão!
APOIO:

@ !!!!�!,!!�! - Prensas Térmicas

Rua Barão do Rio Branco, 862 - Tel. 0800475056 - Jaraguá do Sul
e-mail: metalnox@metalnox.com.br -

home a e - htt ://www.metalnox.com.br

Aluga telões

(047) 372-2167

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Calçadão, 364 - cl estacionamento anexo - não fechamos para almoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Adote esta técnica e elimine o problema de vez
Consultas sem compromisso

eLE/DE LOT/TO
Fone/Fax: (047) 372-3325

R: Manoel Luiz da Silva, 139 (Próx. ao Fórum) - Vila Nova - Jaraguá do Sul

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DR. EDSON CARLOS SCHULZ

Ecografia Geral
Endoscopia Digestiva

Clínica Geral e Aparelho Digestivo
DR. JULIANE T. SCHULZ
CIRURGIÃ-DENTISTA

Rua: Jorge Czerniewicz, 84 - Jaraguá do Sul - Centro
Fone: (047) 372-3932 I 371-1109

A Rádio Jaraguá AM promoveu, semana passada, no Clube Atlétic
Baependi, palestra com o professor Antônio Rosa Neto, diretor da
Dainet, de São Paulo, sobre a Mídia para o novo milênio. Parceiros

comerciais e convidados lotaram o salão nobre do 'azurra'.
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Ex
vereador

Luiz Zonta
com Arno e

Fabrício

Valério Junkes,
da Emplac, e

Luiz Carlos

Haus,com
Sérgio Nagel, do
Bazar Jaraguá, e
Amo Neuber, da

LojaAmo,de
Corupá

Flávio Brugnago,
do "Jornal do

Vale", com
Daniela Lenzi, do

Fundação
Cultural/Secel e
Marinês R.

Ersching, da Cail
Econômica Federa

Renato Koslowski
. e Silmara Cristina

Bagatolli trocaram
"sim" em
cerimônia

marcante realizada

.

na Igreja do
Seminário Sagrado
Coração de Jesus,

em Corupá. Os
convidadosforam
recepcionados no

aristocrático

Baependi

FONE «)47)371-2111

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC
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Histó� Fatos eTradiÇ@ CORREIO DO POVO
Quarta-feira,

30 de junho de 1999

História em fotos Por Egon Iagnow

Escola Laraguá (1935). Quem era o professar? Qual/los alUI/OS podemos identificar?

Viajar ao
passado, através de fotos e

imagens, é sempre uma
aventurainteressante.

Aparece o contraditório: o

antigo é novidade. Mas,
por outro lado, nos educa e

instrui. Descobrimos

porque muitas coisas são
assim e não diferentes.
Descobrimos razões e

origens. Não posso
imaginar alguém que não

goste de fazer tal viagem: E
esta viagem não é só

interessante pelas respostas
que nos dá, mas também
pelas perguntas que faz e

que, muitas vezes, ficam
sern resposta. E hoje mais

duas imagens em nossa

viagem pelo passado de

Jaraguá do Sul, que agora
irão acontecer sempre às

quartas-feiras. Estação ferroviária (I/aquele tempo já servindo só de armazém)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS Quarta-feira, 30 dejunho de 1999

'Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu

Há 72 anos

- Em 1927, a ligação de Garibaldi a Rio da Luz era entregue através da estrada
construída por colonos, com o auxílio da superintendêrícia do Município de

Joinville, na intendência de ArthurMüller. Era uma estrada de 3,6 mil metros,
que encurtava uma outra com cerca de 20 quilômetros, encurtando, também,
diversos quilômetros a ligação de Garibaldi à sede do distrito. Para o próximo
ano a superintendência tencionava fazer a ligação de Garibaldi até a sede do

distrito, pela Estrada Francisco de Paulo, passando a ligação a ter menos de
oito quilômetros de distância.
- Anunciava o proprietário Adolpho Emmendoerfer, pai de Rayrnundo, que
estava pondo a funcionar uma diligência entre Jaraguá-Blumenau e vice-versa,
nos seguintes horários.z=, 4as e 6as-feiras às 8 horas, e 3 as, 5 as-feiras e sábados,
às IOh30, saindo do Hotel São José.

Há 71 anos

- Em 1928, de passagem para Joinville, o ministro da Guerra, general Sezefredo
dos Passos, e alguns oficiais de seu estado maior, permaneciam em Jaraguá,
fazendo ligeiro lanche no Hotel Central. Cumprimentado pelo intendente Arthur
Müller, eles repousaram algum tempo e seguiam, ainda em companhia do general
Monteiro de Barros, comandante de circunstânciamilitardoParaná-Santa Catarina,
e seus oficiais ajudantes, em carro ferroviário especial até Joinville, de onde

regressavam às 23 horas, rumando de Jaraguá a Curitiba.
� A partir �a edição n° 474, a redação e oficina do CORREIO DO POVO ficavam
na Avenida Independência, na casa construída por ArthurMüller, na esquina
com a atual Praça do Expedicionário, depois passando para Gráfica Avenida,
de Witte & Reiner. Posteriormente sucederam-se outros fatos que devem ser

contados no livro da História da Imprensa Jaraguaense.

I
I

jiI

Há 70 anos

- Erri 1929, na Conferência de Iraí, de que participaram o governador dr.
Adolpho Konder, de Santa Catarina, e o governador dr. Getúlio Vargas, do
Rio Grande do Sul, resultaram na aprovação de seispontos: I - Construção
de estradas que facilitem o intercâmbio comercial entre os dois estados; 2)
Medidas de proteção à erva-mate e propaganda como Paraná; 3) - Medidas
de defesa do comércio de madeiras; 4) - Construção de entrepostos em São

Borja; 5) - Nomeação de comissão mista de engenheiros, para levantamento
topográfico da zona atravessada pelos rios Pelotas e Marnpituba, e 6) -

Assinatura de convênio policial, para repressão do banditismo na fronteira.
- A Sociedade Familiar de Diversões apresentava a peça "Strandgut", de Max
Tebe, no Salão Buhl', que tinha os atores e atrizes (uma aldeia de pescadores):
Herr Burow, srta. Clara Dressel, Herbert Bier, Ferdi Singendonk, Frau
Andersen, Frau Burow, Werner Buhr e Elsa Buch.

Há 68 anos

- Em 1931, a frase: "Minha filha, não deverá ficar, o que sua mãe é '", provocou
uma tragédia na construção da Usina doBracinho. Germano Röder, esposa e filha

(16), vinham de Blurnenau, alemães que iriam ali trabalhar. Como o casal não ia

bem, entregaram a filha, Mia, ao dr. Heinrich Lang, chefe das obras, Tempos
depois ri esposa abandonou o lar. Quando o engenheiro Lang levava Mia para o

dentista, aparece Germano que parou o carro, pedindo a filha, que desejava levar
ao Rio e voltar para a Alemanha. A esposa do dr. Lang, convence a que ela

permaneça com eles. Concorda o pai, mas pede para buscar uns papéis na casa,

Apenas chegou até a porta e um tiro a prostrou
morta ao chão. Deu mais dóis tiros e um em

si próprio, com derramamento de massa

encefálica, assim mesmo, correndo para a

filha, querendo erguê-la. Ainda corre para

pegar mais balas. José Müller, delegado, e
Venâncio Porto, escrivão, tomam as

formalidades legais, mandando o preso em

estado gravíssimo a Joinville, onde faleceu

na manhã seguinte. E a mãe ficou com o

pedreiro ...

Qualidade
Marista de

Educação

K7
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COMEMORAÇÃO CENTENÁRIA

Ida Schmidt Siewerdt: 100 anos

Jaraguá do Sul - Rio do Cerro II
tem razões de sobra para se orgulhar
de uma veneranda senhora, que 'no

próximo di a 6 de julho deverá

completar o centésimo ano de vida.
Ela reside em companhia do filho

Guenther e nora, Waltraud, numa casa

que parece sair de um livro de contos

de fadas, segundo se pode ver da foto

anexa, rode ad a de muitas flores
multicoloridas. De mãos dadas ela

parece dar graças a Deus por ter

alcançado uma vida tão longa.
Ela nasceu em Itoupava Rega, então

Blumenau, hoje Pomerode, filha dos

imigrantes Daniel e Alvina Radke

Schmidt, que um dia vieram do

território russo, para onde os alemães

daquela longínqua data (1800)
procuravam para se estabelecer em
terras que não encontravam em sua

pátria, transformando-se nos chamados
"Deutschrussen" - os russos-alemães.

Em suas lembranças, ela narra que
também os seus pais não tinham vida

fácil, e que um dia ouviram falar de

um país em que jorrava mel e as terras

eram férteis, em se plantando. Isto
animou um grande grupo, para uma

aventura, uma longa viagem a um país
conhecido por Brasil.

O grupo saía em dois barcos à vela

e, no percurso de muitos e muitos dias
de viagem, necessidades e dificul

dades, tiveram a desventura de ter que
enfrentar uma terrível tempestade,

colhendo O oceano tripulantes e pas
sageiros, com o naufrágio de um barco.
Das sobras dos dois barcos até que
enfim alcançaram o seu destino, que
os colocou em terras brasileiras, mais
precisamente na colônia do dr.
Blumenau, logrando assentamento em

terras hoje pertencentes ao Município
de Pomerode.

A ilustre aniversariante centenária
casou-se em 1920, com Gustavo

Siewerdt, com quem teve seis filhos,
cinco ainda vivos, contando ainda 11

netos, 15 bisnetos e dois trinetos.
O esposo faleceu em 9 de janeiro

de 1967, em Rio Cerro II.
Em recente entrevista, ela .contou

parte de sua vida que não foi fácil,
mas não rejeita um trabalho na

cozinha, ou, então, uma enxada, a

que ela estava acostumada, tra

balhando na lavoura para prover o

sustento da família, lembrando que
cada ano nascia um filho, e a preo
cupação de conseguir recursos para
pagar empréstimos.

Dona Ida Schmidt Siewerdt tem
uma forte personalidade, aliada aos

mandamentos de Deus e muita vontade
de viver...

CORREIO DO POVO engaja-se na

assinalação do seu aniversário, com os

'votos de que continue por anos ainda

a viver, cercado do carinho de toda

colônia rio-cerrense. Parabéns pelos
100 anos de vida!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FALECIMENTO

Leopoldo Barg
Jaraguá doSul- Entre os

familiares e moradores da

região de Rio da Luz, foi
muito sentida amorte de uma

importante personalidade, na
pessoa do prestante cidadão

Leopoldo Barg. Era uma

figura importante na vida do
dia-a-dia daquela próspera
região jaraguaense.

O falecimento ocorreu em

lOde junho do ano em curso,
na UTI do Hospital São José,
sendo o corpo vel ado e

sepultado na Comunidade da

Paz, em Rio da Luz Vitória,
com palavras de consolo pelo
pastor Anildo Wilbert.

Leopoldo Barg nasceu em

6 de dezembro de 1909, em
Blumenau. Em 13 de junho
de 1936 casou-se com Ida

Zillsdorf, com quem tevetrês
filhas e um filho. Hoje, la
mentam a sua partida, tam
bém, os genros, nora, netos e

bisnetos.
O falecido exerceu a pro

fissão de alfaiate na cidade
de Tangará, mas retornou a

Blumenau.

No dia 1 de

agosto de 1945
veio para Jara

guá do Sul, para
trabalhar na filial
da importante fir
ma de Wolfgang
Weege, onde o

irmão Fritz Barg
era o gerente.

Tempos de

pois era ele no

meado gerente,
cargo que exer

ceu durante 35
anos, até apo
sentar-se em

1971.
Foi um gran

de incentivador das populares
festas do tiro, participando
ele mesmo nas disputas do
tiro de carabina, onde con

quistou valiosos troféus e·

medalhas para a Sociedade
Recreativa de Rio da Luz I,
conhecido como "Salão

Barg';.
Já entrando nos anos da

terceira idade, ele e a esposa
costumavam participar dos

desfiles organizados pelos
integrantes da SCHÜTZEN
FEST, exibindo com orgulho
medalhas e comendas con

quistadas ao longo de sua útil
vida.

CORREIO DO POVO, que ti
nha em Leopoldo Barg um

constante leitor, lamenta o seu

passamento, pelo que apresen
ta aos distintos familiares as

expressões de pesar.

MENSAGENS

ACIAM - Associação Comercial, Industrial e Agrfcola de Massaranduba. IImo. Sr.

FRANCISCO ALVES - Diretor do JORNAL CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, Senhor
Diretor, venho por meio desta apresentar nossos parabéns e cumprimentos pela passagem
significativa dos 80 anos de profícuo trabalho e realizações em prol da comunidade de

Jaraguá do Sul e região. São nossos sinceros cumprimentos. Atenciosamente, JAIRO LUÍS
RIBOLDI - Presidente.

Os 80 anos do

CORREIO DO POVO

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

Tio Eugênio
Nas Reminiscências - "O Jaraguá de 1939", que era publicado no CP, de 27-7-94 -, procurava-se

identificar o posto de gasolina de Rubini, depois Karsten, de Beyer, de Moretti & Jordan e (em 1997) a

Moretti Automóveis Ltda. Telefono para o Alvan Karsten para saber detalhes (ll h30, de 2-7-94) e ele me

informa que o Posto da Marechal foi construído por Faustino Rubini, cuja esposa morava em Curitiba e

não suportava o clima de Jaraguá. Um dia colocou à venda e, entre 1945/1946, quando AI van dava baixa

do Exército, junto com seu irmão, Leopoldo, compraram só o posto, o estoque e a oficina mecânica ficava

com Kelbert e João Ternieden, que eram soldador e mecânico, respectivamente, e Theodoro Breyer só
fazia serviços de sua especialidade. Como o negócio não fosse bem com a gerência de Leopoldo, colocaram
à venda o posto. Apareceram, então, o Edi Emmendoerfer e Hans Beyer, mas Beyer comprou logo a parte
de Edi. Faustino Rubini não voltava para Curitiba e comprou de Tobias Müller uma graride área de terra,

onde constituiu a empresa "Auto Jaraguá S.A.", o atual Posto Marechal (dos Bogo). Por sua vez, Edi

Emmendoerfer comprou o "Posto BIosfeld" (onde hoje está a revendedora da Chevrolet, de familiares de

Emmendoerfer, que ao lado tinha uma loja de peças de bicicleta e, nos fundos, Alvan Karsten, montou

oficina de consertos, comprando peças ali. BIosfeld ficou com a loja na Presidente Epitácio Pessoa (num
prédio demolido em 1996).

Tinham posto, também, o Hermann (Germano) Enke, na Preso Epitácio Pessoa, Breithaupt, na frente da

antiga casa comercial, e Walter Hertel, na esquina da Avenida Getúlio Vargas (Rua 1) e Rua Marechal

Deodoro da Fonseca (Rua 2). Até a próxima.

MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Selo musical voltado para

talentos niteroienses
O selo Niterói Discos lança seis CD's, chegando à marca dos 83 discos, desde sua

criação, em 1991, com o objetivo de oferecer apoio institucional aos talentos da terra.
Nessa primeira safra de 1999, o Grupo Palco Iluminado, formado por Alessandro Cardoso
(cavaco), Anderson Frederico (pandeiro), Daniel Velasco (repique), Dionatas (tambor),
Rodrigo "Feio"(banjo) e Rogerinho (violão) chegam fazendo o maior sucesso, com
músicas voltadas para o público amante de um bom pagode. Agradeço o CD com o

Grupo Palco Iluminado e parabenizo ao nosso prefeito Jorge Roberto Silveira, que mantém
o Projeto Niterói Discos, que simboliza o avanço da política cultural de Niterói, mapeando
o que se produz hoje na cidade em termos musicais.

Sincronias
• Na data da comemoração do 520 aniversário da Academia Friburguense de

Letra, aconteceu posse da nova diretoria, eleita para o próximo biênio, tendo como
presidente, a acadêmica Maria José Braga Cavalcanti Albuquerque. Na ocasião,
foram entregues os prêmios aos vencedores do Concurso Nacional de Poesia,
promovido pela Casa de Júlio Salusse. Como 10 Vice-presidente, o acadêmico Paulo
Jordão Bastos, e representando como 20 Vice-presidente, a acadêmica Elly Regal.
•

.

A Academia Brasileira de Filosofia e a Sociedade Brasileira de Língua e Literatura
farão realizar, no período de 26 a 30 de julho, no Instituto da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, um Congresso Internacional denominado BRASIL - QUINHENTOS
ANOS DELÍNGUA PORTUGUESA.
• A serra foi palco do 10 Encontro para a Família que o simpaticíssimo pastor
Neuher Lourenço, da Igreja Batista da Orla de Niterói, promoveu nos dias 25, 26
e 27 de junho. No frio de Teresópolis, no calor da confraternização familiar, ouviu
se debates com o tema: Violência, drogas e desagregação da família.
• O GALMA (Grêmio Artístico e Literário Mércia de Aloan) realizou, dia 24, Encontro
Poético em homenagem ao 269 aniversário da instituição. Mais uma demonstração do
belo, com declamações de alto nível.
• A posse de Lúcia Arco Verde como membro honorário da Academia
Guanabarina de Letras. Na mesma ocasião, ouvimos o professor Leodegário A. de
Azevedo Filho. Uma tarde ímpar.
• Dia 21, na Academia Brasileira de Literaturn de Cordel, tendo na presidência Gonçalo
Ferreira da Silva, aconteceu palestra com o tema: Reflexões sobre a vida e obra de João
Martins de Athaide.

INFORMATIVO PAROQUf,'>'

SETOR MATRIZ

SÁBADO DOMINGO

15hOO" Matriz 07hOO, 09hOO e 19hOO " Matriz
19hOO - Matriz 08hOO " São Cristóvão
l7h30 - São Luiz
l7h30" Rainha da Paz
19hOO " Perpétuo Socorro

NOSSA MENSAGEM

São Pedro e São Paulo, Apóstolo!
Mais uma vez celebramos São Pedro e São Paulo, amados e

respeitados como as duas principais colunas da Igreja. São dois grandes
heróis do povo cristão e merecem toda a nossa admiração e carinho.

Mas, principalmente, merecem que os tomemos como modelos de
amor e de fidelidade a Cristo. Qualquer homenagem que lhes
prestarmos de nada adiantaria, se não nos tocarmos pelo exemplo
que eles nos deram: assumiram sua missão e foram fiéis,
testemunhando com o próprio sangue o seu amor a Cristo!

Tomemos São Pedro e São Paulo como exemplo de vida, podemos
imitá-los no amor e na fidelidade a Cristo. Se tivermos coragem de
nos entregar a Deus, para servi-lo e servir aos irmãos, com certeza
Deus realizará maravilhas em nós! (Mt 16, l3-19)
Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. CASA DAS TINTAS

Assessoria Comercial
Matriz - Fones (047) 371-0380

- 371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Domingo
Parecia um Rodeio no Domingo

Rodeio Valmor Kienen, Piquete
Marca Passo, entregando o

troféu para o primeiro
colocado na prova de

rédeas, realizada no C'I'G

Laço Iaraguaense durante
o Domingo 110 Rodeio.
Valmor é um gaúcho nato,
amigo e prestativo, que

sempre se faz presentepara
ajudar na organização das provas campeiras. Valmorfaz com amor um

trabalho sério epor isto é um gaúcho reconhecido e respeitadopela nossa

comunidade. Valmor, são estes valores que engrandecem o homem, e

somente estes levaremos para o além. A tradição gaúcha agradece.

no

o CTG Laço Jaraguaense e

piquetes filiados agradecem a todos

que prestigiaram e participaram do

Domingo no Rodeio, que reali
zamos neste último domingo (27),
e foi um grande sucesso. O tempo
colaborou, mostrando-se em um

belíssimo dia de sol para gaúcho
nenhum botar defeito, mas o que nós
mais queremos agradecer a Deus é

pela tranqüilidade, harmonia e

alegria que transcorreu durante toda

programação. Esti verarn presentes
piquetes e CTG da oitava, nona e

décima região tradicionalista gaúcha,
ou seja, equipes de Barra Velha,
Araquari, Massaranduba, São Bento

do Sul, Joinville, Schroeder,
Guaramirirn, Pomerode, Corupá,
Rio Negrinho, Jaraguá do Sul e

Mafra.

A patronagem ficou satisfeita e

já anunciou o próximo Domingo no
Rodeio para o dia I de agosto, baile
com Grupo Candeeiro para 31 de

julho, também formatura da turma

de Dança Gaúcha para 31 de julho e

a terceira Festa do Gaúcho para os

dias 18 e 19 de setembro com baile,
torneio de laço e provas campeiras.
Confundiu a cachola? Isto que está

acontecendo é o CTG Laço
Jaraguaense realizando eventos,

sempre da melhor qualidade e em

quantidade, que a gauchada tem
que assinar o Jornal CP e acom

panhar bem de perto a Agenda
Gaúcha para não se atrapalhar nas
datas.

Falando em realizar eventos, fi

quei contente ao receber, domingo,
uma solicitação de oito pessoas,
interessadas em fazer o

curso de Laço, mas pro
vavelmente somente será

realizado o terceiro curso

em fevereiro próximo,
mesmo assim ficou res

gistrada a solicitação e

manteremos os senhores
informados.

Clube dos Machos
Sábado, eu estava no casamento do

Bráulio e Vandressa, na Sociedade
Amizade, e durante a comemoração um

grupo de aproximadamente 15 casais,
amigos dos noivos e que se identificaram
com o nome de Clube dos Machos de

Jaraguá, fizeram brincadeiras com os

noivos. Eu quero parabenizá-los porque
foram todas brincadei ras boni tas, sem

maldades, sem exageros e que alegrou
pessoas de todas as idades. O nome é
um tanto forte, mas vocês demonstraram
ser um grupo de pessoas de respeito, or
ganizados e de bom gosto. Isto provou
que, com criatividade, uma come

moração de casamento, vestibular, etc.,
pode ser feita com alegria sem causar

constrangimento e/ou colocar em perigo
a integridade física dos participantes.
Parabéns a todos estes casais.

MASSARANDUBA· SANTA CATARINA

GiovaneDemarchi; com afutura esposa, a empresária
da moda Altane Kasten. Uma pessoa, de toda

confiança, me contou que lá pelos meados do mês de
abril o patrão Giovane, perante testemunhas,
declarou: "Se não chover no nosso rodeio, eu caso

este ano". Sábado à noite eu lembrei o vivenie desta

promessa que respondeu: "Sábado, na hora da

gineteada, choveu um pouquinho". Caso alguém
queira recorrer desta posição, eu revelarei os nomes

das testetnunhas. Brincadeiras à parte, eu quero

agradecer ao CrG Laço Iaraguaense pelo belo

presente que recebi, que será usado com muito orgulho
e carinho.

MTG/SC 8'1:UGIlo
9, 10 e n die J'1idbo de 1�
Local: Na Sede Campestre do

.

CTG Laço Massarandubense

Dia UNO,. � Baile: Conjunto Portal Gaucho
Local: Pavilhão da Fecarroz

Dia 11J'O)'· Tarde Dançante
Local: No Galpão do C.T.G.

NÃO SElI.A COB11J\DO INSCIUÇÃO

Rodeio CTG Laço Massarandubense Tchê classificados
Vendo: Égua crioula JA, com
documento pelagem Rosila.
Tel: 376-1066, com Beco ou

Krüger
Vendo: Cavalo quarto de milha
15/16 com documento, alazão.
Tel: 376-1066 com Beco ou

Krüger
Vendo: Égua crioula e quarto de
milha 6 anos, pelagem preta.
Tel: 3.16-1066 com Beco ou

Krüger
Barbada: Vendo dois vestidos
de prenda.
Cores: salmão e bordô - telefone:

371-6975 - Caroline

Vendo: Vestidos de prenda.
Telefone: 371-9887, Aliane
Selaria Rancho Velho - Re

forma de montaria, peças es

peciais e personalizadas, con
serto de laço, tudo com fino
trato. Sidnei Murara - 372-0258

Rodeio do Trote ao Galope
Dias 2, 3 e 4 de julho o Piquete Do Trote ao Galope,
do patrão eilo Junkes, realizará o 6° Rodeio Crioulo
de Vaca Mecânica, Vaca Parada e Provas
Funcionais. No local haverá completo serviço de
bar e cozinha com churrasco, e a já tradicional
paleta de ovelha.

Informações: 372-2779

r.----------- -.,

I Gaúcho(a) de idade nova I
I Salete Mesch (2), Fernanda Raulino (7), I
I Anezia M. Ropelato (10), Durval Spézia I(13), Moacir Ropelato(Nanico) (IS), Janine

II Franzner (16).
1. .1

Agenda gaúcha
2 a 4 de julho - Rodeio Piquete Do Trote ao Galope (Cilo) - Jaraguá do Sul
9 a 11 de julho - Rodeio CTG Laço Massarandubense - Massaranduba
15 dejulho - Quinta-feira da tradição gaúcha - CTG Laço Jaraguaense,
neste dia o treino de laço, aberto ao público, será com boi.
16 a 18 de julho - Rodeio CTG Laço Luisalvense - Luís Alves
16 a 18 de julho - Festa da Cachaça - Luís Alves
31 de julho - Baile CTG Laço Jaraguaense - Grupo Candeeiro

6, 7 e 8 de agosto - Rodeio Piquete Laço de Ouro (Beco Krüger)
13 a 15 de agosto - Rodeio CTG Galpão Amigo - Timbó
18 e 19 de setembro - 3" Festa do Gaúcho - CTG Laço Jaraguaense
27 a 29 de setembro - Rodeio CTG Silva Neto - Canelinha
Treinos: venha todas as quintas-feiras ao Cl'G Laço Jaraguaense
saborear um churrasco, rever os amigos e passar momentos de alegria
e descontração conosco. Nestas noites gauchescas teremos, a partir das
/91730, treino d� laço aberto a todos e música tradicionalista gaúcha.

Rodovia BR-280, Km 55 - Próx. Polícia Rodoviária
Guaramirim - SC - Fone: 373-0339

III-
CARNES

Fone: (047) 371-4547- Fax: (047) 372-0524
Rua João Planincheck, 407

Jaraguá do Sul - SC

"10 ANOS SERVINDO QUALIDADE"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em sessão extraordinária, a Câmara de Vereadores recebeu, semana passada, o primeiro fascículo do

Suplemento 80 anos do.CORREIO DO POVO, das mãos de nosso diretor Eugênio Victor Schmöckel,
que foi homenageado pelo Legislativo. Francisco Alves, diretor-administrativo do CP, falou das atividades

. do jornal e do suplemento que resgata a história jornalística e os fatos marcantes da cidade. A sessão
foi das mais concorridas.

Eugênio Victor
Schmõckel

entregando o

primeiro fascículo do
CP80anosao

prefeito Irineu
Pasold e ao

presidente da
Câmara, Alcides
João Pavanello

Dia J O de julho () Clube Atlético

Baependi promove o Baile de

Férias com a escolha da Rainha

dos Estudantes de 1999 e

animação da Banda Cartão Postal.

Cerca de 20 colégios já
confirmaram presença. Apresento

hoje algumas candidatas.

Kathussia Branger da Silva,
do Colégio Professora Lilia
Ayroso Oechsler

Verdureira da
RAQUEL Ltda.

Ctlmérci'pdeFrll/"Se
tlerdllr"sem Ger,,/.

/Jtlce� SII/"""tI� p-itl�
6e6i",,� ,,/ime/l/tls

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
1150 - Centro

Fone: (047) 372-1468

A mesa de honra da

Câmara, com o vereador

Afonso Piazera, nosso
diretor Eugênio Victor

Schmõckel, presidente do

Legislativo Alcides João
Pavanello, prefeito lrineu
Pasold e,a vereadora_Maria
Elisabet Mattedi ouvindo o

pronunciamento de
Francisco Alves, diretor
administrativo do CP

JulianaM.Opriani,do
lm1itutoEducacionalJangada

ADVOGADOS
ROBERTO A. ROCHA

OAB/SC 11.315

EVANDROA. RATHUNDE
OAB/SC 13.094

direito família, comercial,
penal e trabalhista
Rua W�lter Janssen, 110

(fundos Verdureira da Raquel)
Fone/fax: 371-8341 - Jaraguá do Sul- SC

Centro Espírita
Santa Catarina
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Ferj instala comissão para
criar Centro Universitário
Consultores têm a

missão de avaliar
e credenciar a

instituição
Jaraguá do Sul - o presi

dente do Conselho Estadual de

Educação, Ricardo José Araújo
de Oliveira, instalou, ontem à

noite, a Comissão de Acompa
nhamento do Credenciamento no

processo de transformação da

Ferj (Fundação Educacional

Jaraguaense) em Centro Univer
sitário. A comissão é formada

pelo 'relator da Comissão de

Consultores, Cesar Luiz Pasold
e por professores da Unoese

(Universidade do Oeste de Santa

Catarina) eUnivali (Universidade
do Vale do Itajaí).

Acompanhamento e creden
ciamento são duas exigências
para que o projeto da Ferj, de

tornar-se instituição educacional
com maior autonomia, possa ser

concretizado. A partir da ins

talação do Centro Universitário,
pode ser reconhecida pelo
Ministério da Educação como

universidade. "Essa é a grande
meta da Ferj", completa a diretora
da entidade. Carla Schreiner.

A qualificação dos profis
sionais é um dos principais
pontos avaliados pela Comissão
de Consultores. A Ferj tem,

atualmente, 36 mestres e 25
doutores entre a grade de

professores. Tornando-se Centro

Universitário, tem a vantagem de
não pre�isar investir de imediato
no tripé em que se firma a

universidade: ensino, pesquisa e

extensão. Poderá priorizar o

ensino e a extensão (investimento
em cursos de pós-graduação e

atividades extracurriculares) e

iniciar o desenvolvimento de

pesquisas.

A criação do Centro Univer
sitário facilita a criação de novos
cursos. Enquanto fundação, a

Ferj depende da aprovação do
Conselho Estadual de Educação
para trazer novas opções em

cursos superiores. Criado o

centro, bastará indicar os cursos

escolhidos. Esse processo deve

agilizar a instalação dos cursos

pleiteados pela instituição. "Há
algum tempo encaminhamos

pedido ao conselho para instalação
do curso de Direito, agora ficará
mais fácil", aposta Carla. Psico

logia também está na lista dos
novos cursos que a Ferj quer
oferecer.

A diretora da instituição
acredita que o processo de

criação do Centro Universitário

seja aprovado e instalado até o

final do ano. Isso vai possibilitar
ainda a descentralização. do
campus da Ferj para cidades
vizinhas.

Câmara homenageia CORREIO DO POVO
Jaraguá do Sul - O diretor

do CORREIO DO POVO Eugênio
Victor Schmöckel participou de

sessão extraordinária da Câmara
de Vereadores, na quarta-feira
(23), para falar sobre os 80 anos

do jornal. O convite foi oficia
lizado pelo vereador Gi lrnar

Menel, que falou sobre a im

portância conquistada pelo jornal
ao longo de sua trajetória.
Schmöckel aproveitou a ocasião

para lançar mais um livro,
"História da Imprensa em Jara

guá do Sul e da Amvali - As-

sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu". Na solenidade
também foi lançado o primeiro
fascículo do suplemento histórico
CORREIO DO POVO 80 Anos.

Baseado em pesquisas e

estudos, o diretor do jornal fez
um passeio sobre a História do

CORREIO DO POVO e de Jaraguá
do Sul, desde que o periódico
surgiu. Há 42 anos dirigindo o

informativo, satisfez com êxito a

intenção dos vereadores que era

"ouvir um pouco da experiência
política do 'seu' Eugênio, quejá

foi prefeito da cidade e que co

nhece muito bem nossa trajetória
política", conforme comentou

Mene!.

Parabenizado pelo trabalho à
frente do semanário mais antigo
em circulação no Estado de Santa
Catarina e pela aula de história que
deu aos vereadores, Schmöckel

comprometeu-se a enviar exem- .

piares do novo livro. Ao final da .

sessão, distribuiu fascículos do

suplemento histórico em coquetel
organizado pelo CORREIO DO
POVO para marcar a data.

Aniversário: Eugênio Yictor Scluniickel fala sobre os SO CI/lOS do CORREIO DO POVO lia Câmara

Do namoro ao amor

(Continuação)

Tudo isso tem feito com que o namoro semodificasse
durante estes anos: As gerações atuais estão tentando

não repetir os erros das anteriores. Desde a invenção do
\

"ficar", os relacionamentos têm sido mais explícitos, o
proibido permitido e os limites mais claros. Mas o ficar
evolui para "rolo" e dali o namorocompromissado. No
fundo são etapas que medem o grau de envolvimento e

os papéis esperados em cada uma.
De 15 a 25 anos os jovens estão num período de

experimentação da vida. Estão procurando um rumo, para
sua vidaprofissional, sua vida afetiva, é um leque de

possibilidades se abrindo e omomento onde a gente começa
a tentar distinguir do que gosta e do que não gosta.

De 25 a 35 anos, aproximadamente, é o período da luta

pelo posicionamento social, econômico, afetivo e familiar.

Época ondese tem os filhos, o relacionamentomuda da
paixão para o batalhar junto e sobreviver. Não hámuito

tempo para a intimidade, especialmente quando o desafio é
buscar a independência econômica e uma estabilidade

profissional.
. De 35 a 45 anos a vida profissional está em alta ou

fazendo mudanças radicais. É a hora de decidir pelo que
se' gosta. O casal já sabe do que é capaz e agora busca ó

prazer de desfrutar uma estabilidade razoável. É um

período onde se conhece mais profundamente o outro,
uma passagem entre as conquistas materiais e algo mais
duradouro. O amor vai se modificando a cada ano e

ganhando novos sentidos.
De 45 a 55 anos a vida toma outro rumo. É onde se filosofa
mais e não se tem tempo ou não se aceita qualquer coisa. É
um período onde procuramos colher o que é bom da vida,
nos tornamos mais seletivos, sem a pressadajuventudemas
com amadurez da vivência. Tudo é mais selecionado e

desfrutado, ganha-semuito na qualidade da vida amorosa. O
amor éuma experiência vivida e conhecida de formamais

ampla, profunda e honesta.
De 55 em diante é o encontro consigo mesmo,já iniciado
há décadas atrás e que agora percebemos que aquele que
foi nosso companheiro, ingênuo, depois rebelde, depois

aventureiro, depois guerreira, depois sábio ...
agora é um reflexo da nossá própria alma. Um espelho de

que temos sido para nos descobrirmos, ou melhor...
lembrarmos quem somos ...

LEONARDOROMÃO JR
Psicólogo Clínico - CRP-12/0027

CEPPSI
O Endereço da Ps,icologia
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Público recorde comparece à 9a Festa Italiana
Folclore e
comidas típicas
resgatam faces
do imigrante

Jaraguá do Sul - Música,
dança e comidas típicas atraí

ram cerca de seis rni I pessoas

para a 9a Festa Italiana, nas

noites de 25 e 26 de junho. O
evento - lançado no dia 19, com

distribuição de vinho na praça
e apresentações folclóricas -

superou o público dos últimos

anos e trouxe ao Parque Mu

nicipal de Eventos novidades

em atrações. Nessa edição, o

Círculo Italiano de Jaraguá do

Sul decidiu ousar, e começou

por duplicar o tamanho da fes

ta, antes realizada num único

dia. O resultado, garante o pre
sidente, Devanir Dana, foi sa

tisfatório. "Este ano já esperá
vamos grande público. Nesses
oito anos erramos e acertamos,

então conseguimos alguma
experiência e trabalhamos para

que esta edição fosse um su

cesso", revelou.
Mais de millitros de vinho

foram consumidos pelos des

cendentes e simpatizantes do
símbolo da saúde italiana.

Engarrafada ou direto das

pipas, a bebida foi servida

pela Vinícola San Michele, de
Rodeio, que tem na carta de

apresentação enólogos forma
dos na Itália e equipamentos
italianos originais. Barris de

chope serviram como se

gunda opção, para os visi
tantes que não apreciam a

bebida típica. No jantar dan
çante de sexta-feira, a cozinha
ficou por conta do chef
Carlinhos, do Itajara, que re

cebeu das cozinheiras do
Círculo instruções para fazer

polenta, macarrão e frango
e n s o p a d o c o m o Ie g í tim o

tempero italiano. No sábado
não houve jantar, mas venda
de queijo, salame, polenta
frita, batata frita, macarrão e

)

café com cuca durante o baile.
As duas noites foram

animadas pelas bandas "Ra

gazzi dei Menti" e "Vecchio

Scarpone ", que fizeram o pú
blico dançar ao som de 'hits '

italianos. Além de apresenta
ções do Coral Italiano de

Jaraguá do Sul, do Coral

Compagni Trentini, de Rio dos

Cedros, e do Grupo de Dan

ças Folclóricas Italianas de

Jaraguá do Sul, houve, pela
primeira vez, escolha da Rai-

COI/curso: Luciaue (rainha) cercada das princesas Franciele e Cintia

Taralltela: performance do Grupo de Danças Folclóricas Italianas

Fotos: Edson Junkes/CP

Sucesso: banda típica "vecchio Scarpone" anima o baile ao som de 'hits' italianos, na noite de sábado

nha Italiana. Luciane Floriani
recebeu a coroa, Cintia Si
mone Venturi foi eleita pri
meira princesa, e Franciele

Berto l i , segunda princesa. A

rainha recebeu traje t íp ico
como prêmio e passa a

participar dos eventos, repre
sentando oficialmente a comu

nidade italiana jaraguaense. A
intenção do Círculo Italiano é

museu, cantina e serviços,
como aulas de italiano. O Cír
culo Italiano promete entrar

em nova fase, a partir da

inauguração da sede própria.
"Atualmente, cerca de 300

pessoas participam regular
mente das nossas promoções
mensais. A partir de então,
vamos começar a associ ar
m ai s pessoas", prevê Dana.

enviar a rainha da festa, nos

próximos anos, para o con

curso Miss Itália-Brasil.
O lucro obtido com a

realização da 9a Festa Italiana
será revertido na construção
da sede própria do Círculo.
No início do ano 2000 ela

começa a ser utilizada e deve

estar pronta até o final do
ano. Vai oferecer biblioteca,

a

Bortolini(in memorianí'),
Adriano e. Ils�; Tecilla, da

,famíl'ia de NicolotTecilla (in
Natália Satler,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Polícia identifica suspeitos
do crime de Massaranduba
Cheques foram
depositados na
conta da família
deMachado

Guaramirim - A polícia
identificou dois integrantes da

quadrilha que roubou R$ 60 mil
da festa na Capela Santo Antônio,
em Massaranduba, no último dia
13 de junho. No assalto, o

presidente da Comunidade
Primeiro Braço do Norte, Júlio
Vegini, 52 anos, foi morto pelos
assa I tan tes. Através de foto

grafias, testemunhas que estavam
no local quando aconteceu o

crime reconheceram o desem

pregado SérgioMachado, 22. Ele
teria levado o malote com o

dinheiro. Machado está foragido.
De acordo com a delegada
Jurema Wulf, titular da Comarca
de Guararnirim, a polícia já tem

o nome de mais um envolvido.
"Por enquanto, é sigilo. Ain?a não
sabemos o paradeiro dele",
ressaltou a pol icial.

Machado foi localizado de-

,

pois que funcionários do Banco

Bradesco, de Maringá (PR),
suspeitaram de um depósito de
cerca de R$ 8 mil, em cheques

. de várias agências de Mas
sarandub a, na caderneta de

poupança do pai do acusado, o

pastor da igreja evangélica Bento
José Machado, 52. A família
Machado mudou-se para o

-, município paranaense há três
.

meses. "Quando souberam do

depósito, os bancos de Mas
s aranduba comunicaram a

polícia", revelou Jurema Wulf.

Acompanhado por comissários e

com mandado de prisão tem

porária contra o pai, expedido
pelajuíza da Vara Cível do Fórum
de Guararni rirn, Sônia Maria

Mazzettö Moroso, a delegada
prendeu Bento José Machado no

último dia 23 de junho.
Machado foi preso dentro da

própria residência. O pastor não

.reagiu à prisão. A polícia pro
curou possíveis provas que
apontassem a permanência do
filho na casa da família depois do
período do crime. "É provável

.'

que ele (Sérgio) não tenha

passado por lá. Apenas feito o

depósito e fugido para casas de

parentes no Mato Grosso do Sul
ou São Paulo", afirmou Jurema .

A polícia conseguiu resgatar 40

cheques que, haviam sido

depositados na conta do pastor.
"Fizemos busca e apreensão de
mais dinheiro, que poderia estar

escondido na casa dos Machado,
mas não localizamos nada",
observou a delegada.

O assalto ocorreu na ma

drugada do dia 13. Enquanto
dois homens obrigavam os

organizadores da festa da

Capela Santo Antônio a entre

garem todo o dinheiro arre

cadado durante o dia, Júlio
Vegini estava no pátio da

igreja anotando a placa do
veículo utilizado pela qua
drilha na fuga. Neste instanre,
um terceiro integrante saiu do
carro e disparou seis tiros no

líder comunitário. Dois atin

giram o peito. Vegini morreu
no local. Os assaltantes serão

processados por assalto à mão
armada e latrocínio (matar
para roubar).

Ex-condenado é preso em Guaramirim

Suspeito: Souza linha' mandado de prisão por-furto

Guaramirim - O e x

presidiário Amilton José de

Souza, 49 anos, foi preso
sábado passado quando tentava
furar bloqueio da Polícia
Militar. Souza conduzia um

Kadett (placa adulterada), cor
preta, quando foi abordado por
policiais no posto de com

bustível localizado próximo à
entrada de Massaranduba, na

SC-4l3. Ao perceber a pre

sença dos PMs, o motorista

fugiu em alta velocidade rumo
ao interior de Guaramirirn.
Arnilton Souza acabou detido
na Estrada Bananal do Sul.

Ele tem mandato de prisão
expedido desde o dia 18 de

julho de 1998 pela 2a Vara Cri

,minai de Itajaí. Souza é
acusado de furto de veículos
e já respondeu processo nas

comarcas de Pornerode, São
Francisco do Sul, Joinville e

Guararnirim. "Ele pertence à

quadri lha 'Irmãos Metralhas',
de Joinville, especializada em

roubo de veículos". Souza

deixou a prisão em março
deste ano.

Temporária: Bento Machado (D) ficou cinco dias preso

, Vigia dispara tiros contra
jovem em Três Rios do Norte

Jaraguá do Sul - O vigia
do Frigorífico Theilacker,
Avelino Florentino André, 61

anos, foi preso em flagrante na

noi te de sábado, após di sparar
tiros c o nt r a um jovem, na

localidade de Três Rios do
Norte. André teria chegado na

casa da viúva Bernadete Bastos,
41, na Rua Roberto Ziernann,
embriagado e ameaçando de
morte os filhos da mulher. Nilvo

Schmelzer, 22 anos, que estava

na residência, também foi

ameaçado. De acordo com o

inquérito, assinado pela dele

gada Fedra Konell, o vigia atirou
centra Sehruelzer.

A polícia prendeu André e

localizou a arma. O vigia alegou
que não estava alcoolizado e

afirmou que só disparou pelo fato

de "suspeitar" que alguém estava

dentro da casa da viúva, André
está no Presídio Regional de

Jaraguá do Sul e responderá
processo por tentativa de

homicídio.

Acidente envolvendo dois veículos de passeio, uni caminluio de

carga e um ônibus da empresa CanarinhO, por volta das 12h30 de

segunda-feira, na Rua 25 de Julho, Bairro Vila Nova, deixou uma

pessoa ferida e provocou congestionamento no trãnsito naquela
região. A colisão ocorreu, conforme boletim do Copom (Centro de

,

Operações da Polícia Militar), depois que o motorista Edson de

Souza, do Mercedes-Benz; placa LZY-0595, de Laraguá do Sul,
perdeu o 'controle do veículo e provocou o engavetamento, Souza \

sofreu cortes nas duas mãos e passa bem.
"
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Breithaupt mantém liderança Lenzi fecha contrato para

após vitória sobre Blumenau
I

Time jaraguaense
goleou a ADBlu.

Tuper derrotou
.

Seara em coso

Jaraguá do Sul _ A Brei

tlíaupt/FME manteve a lide

rança do Campeonato Catari

nense de Futsal da Divisão Es

pecial depois da vitória sobre

a ADBlu/Unicárdio, de Blu

mcn au , por 8 a 2. Cerca de

1,2 mil pessoas lotaram o

Ginásio Artbur Müller, sábado
à noite, para assistir a sétima

vitória consecutiva dos jara
guaenses no Estadual. Com O

resultado, a Breithaupt/FME
somou 33 pontos. A Sicap/
Tuper/Planor, de São Bento do Marcel e o goleiro Paulinho
Sul. que derrotou na última também marcaram. Blumenau

ro d a d a a Seara/Águia Se

guros, de Seara. por I I a 3,.
está na vice-liderança, com

32 pontos.
O time de Jaraguá do Sul

pressionou desde o início da

partida. Ciço abriu o placar aos
10 minutos do primeiro tempo.
A ADBlu empatou aos 13.

Xande colocou novamente a

Breithaupt/FME em vantagem
após receber o passe do ala

Adolfo. Altair tez o terceiro gol
dosjaraguaenses. Ciço ampliou
para 4 a I e Xande marcou mais

um, ainda na primeira etapa.
"Soubemos aprovei tar os erros

do adversário", salientou o

técnico Manoel Dalpasquale.

descontou faltando menos de

dois minutos para terminar o

jogo. Ciço fechou a goleada aos

, 19min42s.
Os jogadores se reapresen

taram segunda-feira. Pela

manhã, o grupo realizou tra

balhos físicos, e à tarde,
Dalpasquale preferiu corrigir
alguns erros cometidos no jogo
do último sábado. "Nossa

equipe está alternando mo

mentos bons e ruins dentro da

mesma partida", revelou o

técnico. O pivô Altair, que mar
cou o quinto gol no Estadual,
frisou que a equipe apresentou
evolução, principalmente no

setor defensivo. "O time está

Kiferro e Santa Luzia

na final do Varzeano
Jaraguá do Sul _ Vitória e

Kiferro são os finalistas do 1 r

Campeonato Varzeano, O Vitória,
do Bairro Ilha da Figueira, obteve
a vaga ao derrotar, nos pênaltis,
o Santa Luzia, no Estádio da

Arsepum, por 5 a 4. Na outra

semifinal, realizada no Estádio
João Pessoa a Kiferro da Vila

Lalau, vellc�u o Água Verde por
3 a 2. A final do campeonato será
no próximo domingo, às 15h30,
no Clube Atlético Baependi. Na
preliminar, Santa Luzia e Água
Verde disputam o terceiro lugar.

O Vitória garantiu vaga na final
do Varzeano depois de empatar

no ternpo normal em um gol com
o Santa Luzia e vencer nos

pênaltis por 5 a 4. Reinate perdeu
a ú ltima cobrança para o time de

Santa Luzia. Na partida entre

Ki ferre e 'Água Verde, muitos

gols e lances que empolgaram os

quase 500 torcedores que

compareceram ao Estádio João

Pessoa. Everson, Nerival e Luiz
marcaram para a Kiferro. Tasca

e Francisco descontaram para o

Água Verde. Esta é a terçeira vez

consecuti va que a Kiferro disputa
o título do Varzeano. Ano

passado, a equipe da Ilha da

Figueira foi vice-campeã.

equilibrado", completou.
A terceira rodada do returno

reservou uma das melhores
médias de gols em todo o

campeonato. Foram 52 gols em
. \

seis jogos - média de quase nove

gols por jogo. Em Curitibanos, a
Berlanda/Gaboardi venceu o
Colegial!Avaí, de Florianópolis,
por 8 a 2. Em Lages, a Belamar
deixou a lanterna da competição
ao derrotar a União São Marcos,
de Caçador, por 6 a I. A surpresa
da rodada foi a vitória da Regatai
Rio do Sul sobre a Unoesc/São

Miguel, de SãoMiguel do Oeste: 8
a 1. Em Joinville, a AABB venceu

a Nostracasa/Tozzo, por 2 a O.
A classificação aponta a

Breithaupt/FME na liderança,
com 33 pontos. A Tuper vem
na segunda colocação com 32

e a Unoesc/São Miguel apa
rece em terceiro lugar, com

26 pontos. Berlanda e ADBlu

estão na quarta e qu i n t a

posições, respectivamente,
com 25 e 24 pontos. A AABB,
de Joinville, sorna 19 e ocupa
a sexta colocação. Regata/Rio
do Sul e Seara/Águia Seguros
estão com 18 pontos e di

videm o sétimo lugar. O

Colegial/Avaí tem 17 pontos,
enquanto a Belamar/Puma

obteve dez pontos em 13

jogos. A equipe do União São
Marcos continua na penúltima
colocação, com nove pontos, e

a NostracasalTozzo caiu para a

última posição do Estadual, com

apenas oito pontos.

posar nu na "GMagazine"
Jaraguá do Sul _ O piloto

de jet sky Alessander Lenzi,
bicampeão brasileiro na categoria
Free Style Profissional, assinou,
segunda-feira, contrato com a

Revista "G Magazine", publica
ção mensal direcionada ao

público 'gay'. Lenzi é o primeiro
catarinense a posar nu para uma

revista especializada. O ensaio

fotográfico será publicado na

edição de novembro', para todo
o País. O cachê pago para o

piloto não foi informado. Lenzi .

fechou o acordo depois de cinco

meses de negociação. "Também
haverá participação de lucro no

número de revistas vendidas",
avisou o piloto.

O jaraguaense venceu a ter

ceira e última etapa do Campeo
nato Brasileiro de Jet Sky, reali
zada domingo, no Município de

Boa Esperança, Minas Gerais.
Lenzi havia conquistado o título

na segunda etapa. "A prova ser

viu apenas para manter a forma.
A meta é disputar o título do

Campeonato Aberto americano,
que está na reta final", afirmou.

Fechado: Alessander Lenzi lf o primeiro catarinense a posar nu

WuardIFME obtém vaga
no Infanto de Basquete

Clínica aplica
novas técnicas
Jaraguá do Sul _ O técnico

de Tênis de Mesa da FME

(Fundação Municipal de Espor
tes), Marcos Albino, e o instrutor I

Volnei Nass, participam da 3a
ClínicaMichel Gadal, que encerra
hoje, em Piracicaba (SP). Durante
três dias, dezenas de treinadores
do mesa-tenisrno brasileiro estão

acompanhando palestras e traba
lhos táticos desenvolvidos por um
dos melhores técnicos de Tênis de
Mesa do mundo. Gadal foi orien
tador do francês Jean Gatien,
campeão mundial da modalidade
ano passado, e agora coordena o

projeto de "Desenvolvimento do
Tênis de Mesa" na Inglaterra.

Jaraguá do Sul _ A equipe
Wizard/FME assegurou uma.
vaga às semifinais do Cam

peonato Estadual de Basquete
Infanto-juvenil masculino ao

vencer o Bandeirante, de

Brusque, e a AABB, de Cha

pecó, no segundo qu adran

gular da fase classificatória.

Apesar da derrota para o

Colégio Bom Jesus, de Joinville,
os jaraguaenses confirmaram a

vice-liderança da chave B, com

quatro vitórias e duas derrotas.

O quadrangular foi dispu
tado no final de semana, em

Jaraguá do Sul. A Wizard/FME

passou fácil pelo Bandeirante,
o time de pior retrospecto no

campeonato, por 69 a 38. Con-_
t ra os chapecoenses, outra

vitória tranqüila: 64 a 48. Diante
da equipe de Joinville, aWizard/

. FME falhou na marcação. Os
erros na quadra acabaram
refletindo no placar. Os join
vilenses ganharam o jogo por
61 a 45 e mantiveram a lide-

.
rança do Estadual, com seis
vitórias e nenhuma derrota.

O terceiro quadrangular da

fase classificatória acontece de 9
a 11 de julho, na Sociedade Ban
deirantes, em Brusque.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Disposição: jogadores intensificaram preparação física para partida de amanhã, contra o Ioinville

JaraguáFC enfrentaJEC em

jogo-treino noCruz deMalta
Fábio Braun,
ex-Juventus,
foi .contrctodo
até dezembro

Jaraguá do Sul - Jaraguá e

Joinville revivem amanhã, às 15

horas, o principal clássico da

Região Norte de Santa Catarina.
O jogo-treino, no Estádio do Cruz
de Malta, no Bairro Rio da Luz,
apresenta dois apostos. Enquanto
o JEC prepara-se para disputar o
quadrangular final do Cam

peonato Catarinense, o Jaraguá
continua a pré-temporada, visan
do a Segundona, que inicia em

agosto. O técnico Bonamigo de

verá escalar seis titulares no

Joinville para a panida, entre eles

QS atacantes Marcos Paulo e

Paulinho. No Jaraguá, a novidade
é a presença de Fábio Braun no

banco de reservas. O jogador de
24 anos, que defendeu na última

temporada o Apucarana (PR), foi
a contratado segunda-feira.

Ontem, o auxiliar técnico

Nelson Mourão comandou o

último coletivo antes do jogo
treino. A única dúvida na equipe
é o lateral esquerdo Cleber, que.
recupera-se de uma fratura no

nariz. Durante o treino de sábado,
o jogador bateu a cabeça na trave.

"Apostamos na recuperação",
I
I�

Estréia: Braun fica na reserva

disse Mourão. Caso seja vetado

pelo Departamento Médico,
Cleber será substituído pelo meio
campista Jorge Luiz..que também
atua na posição. Leandro ocu

paria a vaga no meio-campo.
REFORÇOS - A diretoria do

Jaraguá anun-ciou a contratação
de mais três jogadores. Além de

Jorge Luiz, ex-Fluminense, o

zagueiro Marcelo, ex-São Cris

tóvão (RJ) e omeia-direita Ale

xandre, que jogou no juniores do

I
Corinthians ano passado,
acertaram a permanên-cia no

clube até o final do ano. O

principal reforço, entretanto, foi
a contratação de Fábio Braun.

Formado nas categorias de base
do Juventus, Braun retorna para
o Jaraguá depois de três anos.

"Conheço o futebol catarinense

e acredito no projeto de reestru

turação do clube", ressaltou.
Braun jogou de 1992 a 1995

no Juventus. Participou da

melhor campanha do time em um

Campeonato Catarinense - o ter

ceiro lugar na temporada de

1994. No ano seguinte, acertou
a transferência .para o Joinville.
Foi vice-campeão estadual em

1996 pelo JEe. No ano seguinte,
atuou no Iguaçú, de União da

Vitória (PR). Também esteve no

Brasil, de Farroupilha (RS), e dis
putou o Campeonato Paranaense

de 1998 pelo Apucarana.
PATROCÍNIO - Antes do

amistoso contra o Coritiba, na

.reabertura do João Marcatto, dia
17 de julho, às 20 horas, a

diretoria apresentará o novo

patrocinador de uniformes do
clube. A empresa Adidas repas
sará todo o material esportivo
para os times de futebol e bas

quete nos próximos dois anos. Os
ingressos para o jogo entre Jara

guá e Coritiba ainda lião foram
definidos,

Ferro ferido '

Prefeito Irineu Pasold foi taxativo ontem, durante a entrega das

subvenções às entidades esportivas de Jaraguá do Stil, conforme
projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, em abril: "Não sei

quais foram os motivos que paralisaram os campeonatos
(Amador, Segundona e das escolinhas, promovidos pela Liga

Jaraguaense de Futebol) se o repasse não era apenas para clubes
de futebol. Como bem trouxe o projeto, o dinheiro vem da

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer", Presidente da Liga, Zito
Vogel, ouviu tudo e não argumentou absolutamente nada após a

cerimônia.

Rápidas ._ _

* Diretoria do Jaraguá mudou a data do amistoso com o Coritiba,
na reabertura do Estádio João Marcatto. De 18 para o dia 17 de

julho. Tudo para fugir da concorrência da televisão, que transmite, "

no dia 18, a final da Copa América. O amistoso será às 20 horas.
* Torcedor jaraguaense deu mais uma prova de que o futsal,

hoje, é a principal atração esportiva doMunicípio. O Ginásio
Arthur Müller ficou lotado na goleada da BreithauptlFME
sobre a ADBlu, por 8 a 2.
* Mary Jones Fe�reira da Silva venceu a segunda etapa do Regional
de Tênis, realizada domingo, no Tabajara Tênis Clube, em

Blumenau. A jaraguaense superou Bruna Breitkopf, na final

ferninina, categoria 14 anos.
,

* Os quase R$ 52 milhões investidos no Joaquim Américo,
I ,

estádio do Atlético Paranaense, foram bem aplicados. E o

mais moderno e completo do Brasil. 'Curitiba sai na frente,
mais uma vez.

* Beira Rio Clube de Campo oranizana, no mês de agosto,
campeonato interno de futsal.
* Xande é" atualmente, o jogador mais equilibrado da

Breithaupt/FME no Estadual de Futsal. O padrão dejogo é o

mesmo desde a sua vinda para a equipe. Gols, marcação e

armação das jogadas.

Medalha

Márcio Ventura, ex-goleiro
do Juventus, é o mais

empolgado com a nova

profissão. Foi contratado
para ser o treinador de

goleiros do Jaraguá Futebol
Clube. Nos treinamentos,
repassa o que aprendeu nos

quase 15 anos de profissão
para os três jovens goleiros
relacionados na equipe do

auxiliar técnico Nelson
Mourão. Para quem largou a

bola a menos de dois anos e

estava se dedicando apenas
em escolinhas, o cargo
coroa um trabalho sério que
realizou pelos clubes que já
defendeu.

Braun no Jaraguá
Contratação acertada do

lateral esquerdo Fábio Braun.
Jogador já demonstrou,
quando jogou no Juventus,
que tem futebol e capacidade
para atuar em todas as

posições no lado esquerdo
do campo. Nelson Mourão
terá trabalho para definir o
titular da vaga.

Prova de fogo
Jogo-treino de amanhã

entre Jaraguá e Joinville é um

teste de fogo para o recém

formado time de Nelson
Mourão. Pela primeira vez, será

possível ter um parâmetro do

quem vem sendo feito nas

entrelinhas do clube. Muito
discurso e pouco futebol? Só o

rendimento do grupo no

jogo-treino é que poderá
responder a pergunta.

Sabe-se que Bonarnigo, do
JEC, vem com meio
time titular, visando o

quadrangular final do '

Campeonato Catarinense. A
partida será no Cruz de Malta,

às 15 horas.

Jogos escolares
A modalidade de Atletismo será'
a novidade este ano nos Jogos '

Escolares de Inverno. O

lançamento da competição
acontece sexta-feira, às 19

horas, no Ginásio Arthur
Müller. Catorze escolas da rede

municipal, estadual e particular
de ensino disputam o título em

outras oito modalidades.
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