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Sebrae garantirá 50% dos empréstimos ,�
feitos pormicros e pequenas empresas �

O Sebrae (Serviço de Apoio
às Micros e Pequenas Empresas)
vai avalizar, por meio do fundo
de aval, até 50% dos financia
mentos de micros e pequenas
empresas. O serviço está dis

ponível para Santa Catarina desde
o início do ano, mas ainda não

entrou em operação.
Os ernpréstimos, por enquan-

\

to. serão feitos somente no Banco

do Brasil, e o Sebrae avalizará no
máximo R$ 72 mil, independente
do crédito conseguido pelo em

presário, que poderá ser maior.

A linha de crédito tem juros de
12% ao ano. Os contratos com

o Sebrae têm juros de 2% para
acordos de até 24 meses, 3%

para 36 e 5% para 60 meses.

A novidade é resultado da

visita de empresários da região da
Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu) a Bra
sília. Na oportunidade, estiveram

. no Banco do Brasil reivindicando
a reativação de créditos do FAT,
incentivos ao Proger e fundo de

aval; em audiência na Caixa
Econômica Federal, foi solicitado
abertura de créditos para o setor

na agência do Município.
No Sebrae os empresários

trataram do fundo de aval.
O financiamento é exclusivo

para investimentos, não podendo
ser usado para capital de giro ou

pagamento de dívida. Página 5

Preso acusado dematar enteado
O embalador de bananas

Valdevino Teixeira de Souza, 31
anos, acusado de matar o enteado
Gilmar dos Santos, 19, com sete

facadas na madrugada do dia 5
de junho, foi preso na manhã de

segunda-feira (5), no pátio da

empresa em que trabalha.

Ajuíza de Guararnirim, Sônia
Maria Mazzetto Moroso, expediu
mandado de prisão temporária,
cumprido pelo comissário Júlio

Roberto Rodrigues, responsável
pela Delegacia de Schroeder.

Souza nega as acusações, mas
testemunhas garantem que o

encontraram em uma festa de

igreja com roupas sujas de

sangue, no mesmo dia do crime.

O mandado de pri são tem

porária termina nesta sexta

feira (9), mas poderá ser pror
rogado por mais cinco dias.

Página 10
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Governador Esperidião Amin participa do lançamento da pedra
fundamental do Centro Empresarial. Página 4

Advogados garantem que cobrança da CPMF é inconstitucional.

Página 5,
.

Jogos Escolares de Inverno decidem quatro troféus, Página 12

Edson Junkes'CP

Despedida: parentes e amigos prestam as últimas homenagens ao historiador Emílio da

Silva. Ele faleceu na noite de 3 de julho, aos 98 anos, vítima de septicemia. Conhecido por
trabalhar pelo resgate dfl história jaraguaense, Emílio da Silva escreveu o "Segundo livro
do Iaraguá'' e dá nome ao museu municipal. Na política deu sua contribuição, integrando
a primeira Câmara de Vereadores de Iaraguá do Sul, em 1936. Página 8 .

.Gregório Tietz poderá se filiar ao PSDB
O prefeito de Schroeder,

Gregório Tietz (PFL), não

descarta a possibilidade em

disputar a reeleição no ano que
vem pelo PSDB. O anúncio, ainda
titubeante, foi feito na manhã de
sábado (3), durante encontro do

PSDB, na Recreativa Tomazelli,
presidida pelo deputado federal
Vicente Caropreso.

Tietz não confirmou a trans

ferência, mas ao ser indagado
informou que recebeu convite
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para assinar a ficha de filiação.
"Por enquanto, não vou decidir f

nada."
A administração .ern apro

vação de 74% da população e o

prefeito um bom percentual de

intenção de voto, que preferiu não

revelar. Os números são de uma

pesquisa realizada em maio, que
apontou o mesmo percentual de
votos caso Tietz se candidate por
outra legenda.

Outro que está nä mira dos

_ e· _
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DuasRodas
Industrial

tucanos é o vereador João de
Ávila (PMDB), que deveria
assinar a filiação no sábado, mas
preferiu "aguardar a decisão da

comunidade de Schroeder I".
Sobre uma possível disputa

interna no PFL com o ex-prefeito
Hilrnar Hertel, Tietz foi político.
"É melhor ter dois candidatos do
que não ter nenhum", limitou-se,
jogando dúvidas ao afirmar:
"Talvez a coligação com o PSDB

seja a solução". Página 3
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Cultura como preservação da identidade Arte Click

Foto do Fatoo descaso demonstrado pelas autoridades e pelos proprietários,
principalmente, em relação à preservação e conservação histórica
e arquitetônica de Jaraguá do Sul e região contrasta com as

diferentes manifestações de resgate cultural e a disposição em

manter as tradições folclóricas dos povos que colonizaram a região.
A dicotomiareinante pode serexplicada pela falta de educação
educação no sentido do conhecimento dos valores e da riqueza e

.

multiplicidade de formas que a cultura

exprime para a humanidade, ao

mesmo tempo a cada um dos povos,
nações, socieçiades e grupos.

É triste constatar que o patrimônio
histórico está sendo, gradativamente,
destruido pela ignorância gene
ralizada. Alguns exemplares dos mais
diferentes estilos já tombaram, no

sentido literal 'da palavra, antes de

serem tombados pelo Patrimônio

Histórico e Cultural, sem que se avalie

as conseqüências da perda para a

memória ela região. Talvez o processo
se inicie pela escola. O estudo da

cultura contribui no combate a

preconceitos, oferecendo uma

plataforma firme para o respeito e

dignidade nas relações humanas. É preciso resgatar essa dignidade
e reavaliar as relações.

ETl) Jaraguá do Sul existem 11 prédios na lista para serem

tombados pelo Patrimônio Histórico, Colégio São Luís, Colégio
Divina Providência,Museu do Expedicionário, antiga prefeitura,
as igrejas São Sebastião e Luterana, entre outros. A falta de cultura
leva à apatia para com os monumentos, prédios e arquiteturas. O .

edifício da estação ferroviária, onde abriga hoje oMuseu Emílio da

Silva, está caindo aos pedaços sem que as autoridades tomem

qualquer atitude para evitar o pior e se sensibilizem. Alegam que o

prédio pertence à empresa Sul-Atlântico, e que não pode ser

restaurado. Enquanto isso vai se deteriorando.
Por fora as pixações e os nomes dos imbecis escritos nas

paredes, por dentro, mais de 100 anos de História sendo desprezada.
A proprietáriado prédio não tem interesse em restaurá-lo. Estamos
vivendo na era da globalização, da economia de mercado, do lucro.
Restaurar não dá retorno financeiro. Assim, ?s absurdos vão se

somando e jogando fora centenas de anos de memória. A estrutura

metálica construída em frente ao Museu do Expedicionário, para
servir de terminal urbano de passageiro, contrasta com o estilo

antigo, criando desarmonia, fugindo da estética e descaracterizando
alocaI.

O desenvolvimento da humanidade está marcado por
contatos e conflitos entre modos diferentes de organizar a vida
social, de se apropriar dos recursos naturais e transforrná-Ios,
de conhecer a realidade e expressá-la. A História registra com

abundância as transformações por que passam as culturas, seja
movidas por forças internas, seja em conseqüência desses

contatos e conflitos. As futuras gerações nos responsabilizarão
pelos prejuízos causados e pela falta de sensibilidade para com

o patrimônio.
Só se pode propriamente respeitar a diversidade cultural se se

entender ainserção dessas culturas particulares na história mundial.
Não há superioridade ou inferioridade de.cultura ou traços culturais
de modo absoluto, mas a resistência em aceitá-las comoparte
integrante.da humanidade. As realidades culturais internas à nossa

, .'
-

sociedade, às vezes, são tratadas como se fossem culturas estranhas.
A idéia de transcendência cultural e histórica é nossa; sem nós,
ela não existe. Por isso, a responsabilidade pelo patrimônio histórico
e cultural é de todos, indistintamente. Ainda é tempo de resgatar e

preservar a memória e os estilos dos antepassados registrados em
edificações.

\

Pilotos da

Equipe Sidney
Prado deram

show de perícia
na noite de

segunda-feira,
em frente ao

Posto Mime da
Walter

Marquardt.
Centenas de

pessoas lotaram

as imediações
para assistir ao

show

automobilistico
'--_..::.....-'- ....;_""- .=...__�____' .....

Câmara da Sbórnia
* Evaldo João Junkes

Certa vez, no Reino da

Sbórnia, uma Câmara, com

seus nove vereadores, lutava

contra um problema gravíssimo
de saúde pública. Os membros
do parlamento, com raras e

honrosas exceções (já que
alguns eram portadores de

anticorpo) adoeciam com muita

facilidade e eram substituídos

por seus respectivos suplentes,
que, por sua vez, também

acabavam acometidos pela
grave endemia que por lá

rondava.
O povo da Sbórnia não se

importava com Os nobres
vereadores, salvo alguns, os

médicos que lhes ofereciam

generosamente os atestados.

Curiosamente, até gineco
logistas eram sensíveis aos

parlamentares, prestando aten

dimentos e concedendo ates

tados de dispensa. Entre os

vereadores já tocados pelas
enfermidades estavam: Vivaldo,
Jatair, Ivino, Isandrino, Finado
e Jazão. Isso sem falar nos

suplentes, o Neutrol, que,
assim que assumiu a vaga do
titular foi rapidamente tomado

tigações, descobriu-se que tudo

não passava de uma grande
esperteza e que o único que
realmente havia adoecido era

Nivergílio, os demais estavam,

juntamente com os médicos,
imoralmente explorando a boa

fé da comunidade sborni ana.

Mais curioso ainda é que certa

autoridade, que tinha por
missão denunciar o mal, ficava
também muito inquieta com

as investigações, que o povo
fazia. Com o tempo, acabou
s e descobri ndo q u e essa

autoridade também era vas
salo daqueles. Entretanto, no
momento oportuno, a po

pulação soube escolher novos

vereadores, mais dignos.
Desta vez, tomaram o cuidado
de certificar se os postulantes
ao cargo estavam devi

damente vacinados contra a

tal peste, antes de assumir a

honrosa missão de ser re

presentante do povo.

Qualquer semelhança com a

realidade é mera coincidência.

pelo mal. No entanto, o' que o

povo da Sbórnia não sabia é

que, enquanto os nobres parla
mentares se retiravam para o

tratamento de saúde, devida
mente remunerado com o

dinheiro do contribuinte sbor

niano, o suplente assumia tam

bém, recebendo o gordo con

tracheque. O mal era tão

grande que, em certa ocasião,
Vivaldo, extremamente estres

sado com os afazeres pú
blicos, conseguiu uma licença
para ir pescar. Licença essa

devidamente remunerada. Não

satisfeito, reservou-se o

direito de ficar com a metade
dos vencimentos do suplente,
que assumiu em seu lugar.
Isso gerou grande descon

tentamento entre os populares
sbornianos, que começaram a

procurar compreender porque
a tal doença não atingia os

vereadores Dalério e Vadinho,
os únicos que não foram
contaminados pelo vírus des
conhecido. Esses dois, há três

anos no exercício da função
não contraíram o mal. Depois
de muita discussão e inves-

* Membro do PT de Gua
ramirlm:

Artigos para Carla Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.J80. As cartas devem conter

no máximo 30 linhas, o endereço ou telefon e para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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"A reforma tributária como �
foi proposta pelo governo federal
não vai resolver os problemas do
País. Pelo contrário. Àmedida que
aumenta os impostos, penaliza os

pagadores, já que os sonegadores
continuarão não pagando",
(Prefeito de Guaramirim, Antonio
Carlos Zimmermann - PMDB -;

comentando o projeto de reforma

tributária)

"Política não é coisa cara. Só é
cara para quem não sai de casa.

É preciso usar a cabeça e ter

respaldo do eleitor". (Deputado federal Vicente Caropreso - PSDB
- incentivando os filiados do partido a ingressarem na política)

+- "Se for para um partido, "VOU
para esse novo que foi fundado

aqui em Jaraguá do Sul".

(Vereador Gildo Alves revelando a

intenção de se filiar a um partido até

outubro, prazo limite para quem
pretende disputar as eleições do

próximo ano)

"O projeto para o time do

Jaraguá é bom. Quem está à
frente merece crédito. Mas
esbarra nas dificuldades de

sempre, a falta de dinheiro.

Precisará de patrocínio". (Prefeito Irineu Pasold sobre o recém
fundado time de futebol de Jaraguá do Sul)

lIa sessão ordinária realizada no día 25 de junho as principais ações dos
vereadores toram ..

'

Aprovadas por 13 votos as mdicaçöes: �.PeMaria/�lisabet Mattedi solicitando a

implantação de rotató�ia�/ou $ßfÚ?foJO ruayva,lter;Marquarçlt, próximo ao

loteamento Papp • .oe·A��Jll�r
.

�.Üa(
.

b��:Jvlatte�i solicitando a

colocação de 3 Postê?:ej�.s'��ç 5,éll .�a·A�qr�Voltolini e as ruas

1220 e 1287, em Ner:euHqmös' narua de acess.
.

ja $a9{�da Família, no .

Braço Ribeirão CavaIÔ\1j·De.Adel11i!r.Sras ""iniei SPHcitallçlo at(oca das luminárias

queimadas, em toda 4.extensãödo.BairrqGaribaldL..•...,: 'b=. '"

Aprovado em votaçäd única, par 13 votos, o pr' '.
do legislativo

autorizando viagem d vê.r�adores Alei s J,oã .»
o Alves, Carione

Mees e Lia Tironi par rano GO preadores, em
Salvador, '

De Pedro Anacleto G ta, P9r 14 votos, o projeto .

denominando a rua olliKijrsten aprovado em

2a votação secreta,
..

.. :>:@tos,proj. ....'
.

\. ru� 9404 de Delfina
Demarchi Pradi • De teopoJdq.B,tu.Ck VadQéem.2�·:votaçãoseoreta, por 14 valos,
projeto denominando a;fUä.9JôJje;A�ut;Géovarlêfl'a\BfJéAfÔhs? Piazera Neto

aprovado em 2a votação secreta, por 14 ,votQ�ç'õs prójefós"âénqminando as ruas

1 020, 1021, 1022 e 1'023, de Adelina KI�in �hleç.t, Os rt,iArthur Breithaupt e
. Elisabeta Gruba Meister, respecuvarnente • �provaçlo ot.ação, por 13 votos,
projeto do executivo municipal qVEl a.br� çré

'.

.

outras providências
Palavra livre: • Niura'Öemárc'hi do'sSantos isposiçßo da Secretária

Municipal da EducaçãQ ém di$CLl\ii�OQt� o di
.

re o sistema

municipal da educaçao;\que ê8 encontra �m ',. . n,�
.

's
ara. Sugeriu que o

legislativo faça uma hdmenagern.,�o Miplstrq da EdV,cação, em agradecimento pela
verba à Escola Técnica Federal.na suavísita're" nalteceu o trabalho das
assistentes sociais no PrograRi<1! eíºªl)i�, $i., .

.

â;alertando sobre pessoas
de outras cidades que se aproveitàri1"dàislttí para benefício próprio,
• João Prim informou da eleição da 1 a diretoria do Conselho Fiscal da Associação
de Moradores do Bairro Jaraguá Esquerda, No dia 17/7, CÂMARA
às 14h15, defendendo a apresentação de mais chapas MUNICIPAL DE
para promoção democrática desta eleição. JARAGOÁ DO SUL

Prefeito analisa possibilidade
em se transferir para o PSDB
Tietz desconversa
e diz que tem

propostas de
outras legendas

Sehroeder - o prefeito Gre

gório Tietz (PFL) não descarta a

pcssibi l idade em disputar a

reeleição pelo PSDB. O anúncio,
ainda titubeante, foi feito no sá
bado (3), durante encontro do

PSDB, na Recreativa Tomazelli,
presidida pelo deputado federal
Vicente Caropreso. Indagado, não
confirmou a transferência, sorriu
e declarou: "Fui convidado para
assinar a ficha, mas não vou de
cidir nada por enquanto". Outro
que está na mira dos tucanos é o

vereador João de Ávila (PMDB),
que deveria filiar-se ao PSDB no

sábado, mas preferiu "aguardar
a decisão da comunidade de
Schroeder I".

A administração é aprovada
por 74% da população e ele tem

bom percentual de intenção de

voto. "A pesquisa, realizada em

maio, perguntou aos eleitores se

votariam em mim, mesmo estan
do em outro partido. A resposta

Edson JunkeslCP

Tentativa: Caropreso (D) conversa com Tietz durante reunião do PSDB

me agradou muito", revelou, afir
mandoque recebeu convite de to
das as legendas. "Tenho compro
misso com o PFL, mas vou ana

lisar as propostas", confirmou.
Sobre uma possível disputa

interna no PFL com o ex-prefeito
Hilmar Hertel, Tietz foi político.
"É melhor ter dois candidatos do

que não ter nenhum", afirmou,
"talvez a coligação com o PSDB

seja a solução", completou. Hertel
é pré-candidato do partido às

eleições, mas precisa disputarI
com Tietz a convenção. Os dois
não querem polemizar a disputa,
mas não demonstram vontade
em abrir mão da candidatura em

favor do outro. A filiação de Tietz ...

no PSDB talvez seja a única
saída.

VEREADOR - O PSDB di

vulgou que o vereador João de

Ávila (PMDB), que deve assumir
a presidência da Câmara no

segundo semestre, iria se filiar ao
PSDB. Mas, na reunião, Ávila não

assinou a ficha e desconversou.
"Não tenho motivos para deixar

o PMDB. Estou aqui como amigo.
Quem vai decidir será a comu

nidade", reforçou, acrescentando
que, caso se filie ao PSDB, não
aceita ser candidato a prefeito.
"Talvez vice, mas isso terá de ser

amadurecido", ponderou.

COrMl'á 102 a110S

Em comemoração aos 102 al10S be emal1cipação bo MUl1idpio
be Corupé, o Semil1ário Sagrabo Coração be Jesus promove a

festa al1ual ba casa com imrnsa programação em parceria com
.a Prefeirura MUl1icipa1. Haverá il1tel1sa programação bo bia 7

be lu1l10. que é a bata bo al1ivcrsário ba cibabe. até o bomil1go.
11 be lu1l10. (') Sesflle alusivo ao al1ivcrsário rnvolvcrá tobas as

rntibabes. sociebaoes, gnfpOS be serviço e as escolas que
participarão ba 1" Gil1cal1a tsrubal1til com o tema "Brasil500
Anos". Além bo besfile. estaremos com ativibabes rulrurais 110

Semil1ário. com exposições be telas a óleo e outras. Haverá
também o Baile que elegerá a Rail1l1a bas Socicbabes.

rnvolvrnbo seis sociebaoes be caça e tiro bo MUl1idpio. Contpá
comemora com seu povo 102 at10s be fut1bação e 41 at10s be

emal1cipação politico-abmil1istrativa.
() Semil1ário Sagrabo Coração be Jesus. sob a bireção �o Pabre

Tarcisio e o Prefeito MUl1icipal sr, Luiz Carlos Tamal1h1i.
recebem o povo COnfpael1se e ba região com caril1l1o e um forte

abraço.
"Confpá. cibabe preorupaba com o meio ambirnte e com o

bem-estar be seu povo oroeíro e' traball1abor:'

Prcfcirnra MUl1icil'al "C COrMl'á
{Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I, Amin participa do lançamento
I da pedra fundamental do Cejas

Evento reuniu
v

empresários da
região e políticos
de todo o Estado

/

Jaraguá do Sul - o gover
nador Esperidião Amin (PPB)
participou, na noite de ontem, do

lançamento da pedra fundamental
do nova sede do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul). A
construção do prédio, com 2,7 mil
metros quadrados, será iniciada
em 1 de setembro, com prazo de

conclusão de 15 meses, exigindo
investimento de R$ I milhão.

O evento reuniu empresários
da região e políticos de todo o

Estado, como o vice-governador
Paulo Bauer (PFL), o secretário
de Saúde, Eni Voltolini, os

deputados federal Vicente Ca

ropreso'(PSDB) e estadual Ivo

Konell (PMPB), o prefeito Irineu
Pasold (PSDB), secretários

municipais, vereadores e o ex

deputado est�dual Udo Wagner.
O presidente da Acijs (As

sociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), Eduardo
Horn, disse que a nova sede é

uma necessidade, já que o atual

prédio não ruais comporta o

volume de atividades promovidas

II
I

Edson JunkeslCP

Futuro: Amin (D), Horn e Pasold diante da maquete do Cejas

pela classe empresarial. "A nova

sede fará juz ao potencial
econômico de Jaraguá do' Sul";
afirmou, acrescentando que

significa o fortalecimento da

entidade.Amin disse que o mais

importante é o espírito empre
sarial e a consciência social. "A

obra física émenos que a geração
de emprego e renda, resultantedo
fortalecimento da classe em

presarial", completou

TeE rejeita contas de Paulo Afonso
Florianópolis - O presidente

do TCE (Tribunal de Contas do

Estado), Salomão Ribas Júnior,
entregou ao governador Espe
ridiãoAmin (PPB) o processo re

ferente à prestação de contas do

governo Paulo Afonso Vieira

(PMDB); relativa ao exercício de

1998. O documento, com três

volumes e 575 páginas, contém
o relatório preliminar de instru

ção, elaborado pela comissão téc
nica especial do Tribunal, as in

formações prestadas pelo ex-go
vernador, a reinstrução do rela-

tório técnico preliminar, o rela

tório conclusivo e o parecer téc

nico do relator Moacir Bértoli.
O Tribunal apontou nove

restrições nas contas do governo,
com destaque para o elevado ní

vel de endividamento de curto

prazo, que sorna R$ 1,26 milhão.
O montante inclui R$ 191,15 mi
lhões referentes à despesas não

empenhadas e não pagas pela ad

ministração estadual no ano pas
sado. Além dos déficit orçamen
tário de R$ 183,14 milhões e fi

nanceiro real de R$ 950,85

IIO sucesso não ocorrepor acaso.

É resultado de muito trabalho.

Parabéns Corupá, pelos
seus 102 anos!'

Homenagem da Câmara Municipal de
Vereadores de Corupá - Presidente -

Ernesto Felipe Blunk

milhões.
O relatório traz ainda despe

sas com remuneração dos servi
dores públicos, relativos aos me

ses de outubro, novembro e de

zembro de 1998, cujo valor é de

R$ 319,4 milhões, apropriação in
devida, sob forma de empréstimo
de mais de R$ 50 milhões, de

autarquias, fundações e fundos do

Estado e a abertura de créditos'

suplementares de R$ 765,66 à

conta do excesso de arrecadação,
�

sem que houvesse recursos su

ficientes.
O parecer prévio apontaainda

a não observância da ordem cro

nológica de pagamento de fatura
em desacordo com a Lei Federal

8.666, a aplicação a menor em

gastos com a manutenção do
ensino fundamental e a falta de

repasse de recursos financeiros
às fundações educacionais de

ensino superior, em desrespeito
ao artigo 170 da Constituição
estadual.

Acompanhando a Missão Empresarial, comandada pelo presidente
da Associação Comercial de Guaramirim, Adriano Zimmermann, a
Brasília na semana passada, estavam o prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB), dois secretários e cinco vereadores.

Os empresários passaram dois dias na capital federal
reivindicando a implantação do serviço de aval do Sebrae,

agilidade na votação do Estatuto da Micro e Pequena Empresa,
além de linhas de créditos especiais para o setor. E os políticos?

Ninguém sabe.

Durante coletiva promovida pela Aciag, na manhã da última sexta

feira (2), o prefeito e o presidente da Câmara, Altair José Aguiar
(PPB), não tinham nenhuma novidade.

os Estados Unidos

deputado federal Vicente
aropreso (PSDB) foi convidado
elo governo americano para
onhecer a estrutura do FDA,

/

rgão responsável pelo controle
os medicamentos e de produtos
limentícios.
comitiva parlamentar será

armada ainda pelos deputados
lberto Goldmann (PSDB/SP) e
arcisio Perandi (PMDBIRS) e
elo senador Sebastião Rocha

PDT/Amapá).
s parlamentares embarcam no

róximo sábado (IO) e
ermanecem por lá dez dias.

egundo Caropreso, as despesas
erão pagas pelo governo
mericano.

Compromisso de campanha'
Caropreso vai promover, ainda

este mês, em data a ser

definida, jantar na casa do

prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold (PSDB), onde

reunirá prefeitos, vices e

presidentes de Câmaras

Municipais da região da Arnvali.
O deputado vai se comprometer

a apresentar emendas ao

orçamento da União para trazer

verbas para a região,
compromisso de campanha.

Na oportunidade, confirmará a

informação dada pelo líder do

PSDB na Câmara dos

Deputados, Aécio Neves, que a

região vai receber R$ 300 mil

de verbas extra-orçamentárias

Em segredo
A direção do PSDB trabalha com a hipótese de eleger dois

candidatos na região.
Em Jaraguá do Sul, reelegendo o atual prefeito lrineu Pasold, e

em Corupá, com o empresário Carlos Dieter Werner.

O partido encomendou pesquisa, que deverá estar concluída em

agosto, sobre a administração de Jaraguá do Sul e intenção de

voto para candidatos em potencial.

Negociações
Os vereadores Afonso Piazera

Neto, AdemarWinter, ambos
do PTB, e Moacir Bertoldi
(PPB) estiveram reunidos com

dirigentes do PPS de Jaraguá
do Sul para discutir a

transferência deles para o

partido dç> ex-governador Ciro
Gomes.

Participaram da reunião o ex

prefeito de Florianópolis,
Sérgio Grande, e o presidente
estadual da legenda, Jaime
Duarte.
Os vereadores Gilda Alves e

Gilmar Menel, os dois sem

partido, foram convidados,
mas não puderam
comparecer. O suplente
Antônio Berns também está

nos planos dos socialistas ..

Aliás
Bertoldi não esconde o

desejo em sair candidato a

prefeito no próximo ano.

Como o PPB está negociando
com os partidos que

integram a coligação
Mais Santa Catarina,

cujo o candidato deverá ser

o atual prefeito Irineu Pasold

(PSDB), as chances de

Bertoldi são reduzidas.
Ele vem tentando convencer

os correligionários
pepebistas a apoiarem
sua candidatura, o que

está difícil. Na esperança,
até já procurou o ca�didato

do PT, Dionei da Silva,
para uma possível dobradinha.

O que, coerentemente,
foi descartada.

Perguntinha
Alguns semáforos são desligados no início da noite em Jaraguá do

Sul, para complicar o trânsito?
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Fundo de avalvai garantir 50%
do financiamento das empresas
Operação será
feita, por ora,
somenteno
Banco do Brasil

Guaramirim - O Sebrae

(Serviço de Apoio às Micros e

Pequenas Empresas) vai
avalizar, por meio do fundo de

aval, até 50% dos financia
mentos de micros e pequenas
empresas. O serviço está

disponível para Santa Catarina
desde o início do ano, mas

ainda não entrou em operação.
Os empréstimos, por enquanto,
serão feitos somente no Banco

do Brasil, e o Sebrae avalizará
no máximo R$ 72 mil, in

dependente do crédi to conse

guido pelo empresário, que
poderá ser maior. A linha de
crédito tem juros de 12% ao

ano e o Sebrae cobra 2% para
contratos de até 24 meses, 3%

para 36 e 5% para 60 meses.

A novidade é resultado da
visita de empresários da região
a Brasília. Na oportunidade,
estiveram no Banco do Brasil
rei vindicando a reativação de
créditos do FAT (Fundo de

Amparo ao Trabalhador), in
centivos ao Proger (Programa
de Geração de Emprego e

Renda) e fundo de aval; em

audiência na Caixa Econômica

Federal, foi solicitado abertura
de créditos para o setor na

agência do Município; no

Sebrae os empresários trataram

r

do fundo de aval. Os em

presários participaram ainda da

entrega da redação final do
texto do Estatuto da Micro e

Pequena Empresa ao presidente
da Câmara dos Deputados,
Michel Temer.

O gerente do Sebrae de

Joinville, Norberto Koentopp,
explicou que o financiamento é
exclusivo para investimentos,
"não será feito contrato para
capital de giro ou para pa
gamento de dívida". "A

operação minimiza o risco do
banco e o empresário dis

ponibilizará menos", informou,
lembrando que a grande
dificuldade de empresários de
micros e pequenas empresas é
não ter o que dar como garantia
ao banco nos contratos de

empréstimo. Koentopp infor
mou que a inadimplência atingiu
2,8% durante o teste de im

plantação do serviço no País.

FINANCIAMENTOS - O

presidente da Aciag (As
sociação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guarami rim),
Adriano Zimmermann, infor
mou que, desde 1995, a

agência do Banco do Brasil
está sem operar li nhas de

crédito, por causa da ina

dimplência ter ultrapassado o

limite de 2,7%. "A partir deste
mês, o bancoestará liberando
recursos do FAT", informou,
lembrando que o l i mi te de

inadimplência será mantido e

que, caso seja ultrapassado,
será interrompido o f i n an-

ciamento.
Durante encontro com

parlamentares catarinenses, os
empresários ouviram do de

putado federal José Carlos
Vieira que os recursos do
Pronaf (Programa Nacional de
Fortalecimento à Agricultura
Famil iar ) estão disponíveis,
"mas é preciso apresentar
projetos e vontade política".

Na opinião do prefeito Anto
nio Carlos Zimmermann, os

projetos deverão ser elaborados
em conjunto entre Epagri
(Empresa de Pesquisa Agro
pecuária e de Extensão Rural de
Santa Catarina), Secretaria de

Agricultura e Prefeitura.
MISSÃO EMPRESARI

AL ., Integraram a missão

empresarial 28 empresários
representando a Aciag (As
sociação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guararnirim), a

Ajorpeme (Associação de
Joinville e Região da Pequena,
Micro e Média Empresa), a

Apevi (Associação das Pe

q uenas Em

presas do Vale
do Itapocu), a

Associação
Comercial de

Massaranduba,
representantes
do Sebrae, o

prefeito An
tonio Carlos

Zimmermann,
dois secretá

rios e cinco
vereadores.

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

Cl A Ajorpeme (Associação de Joinville e Região da Pequena, Micro e Média

Empresa) promove de 23 de julho a 1 de agosto, no Pavilhão da Expoville, em
Joinville, a 7a Expoinverno.
A feira multissetorial vai abranger indústrias, comércio e serviços também

da Argentina, Chile e Uruguai.

Cl De acordo com advogados, a prorrogação da CPMF (Contribuição Provisória

de Movimentação Financeira) é inconstitucional.
Eles afirmam que a medida provisória que criou o imposto perdeu a eficácia no dia

23 de fevereiro de 1998, sendo então prorrogada até o dia 23 de janeiro deste ano.

Sendo assim, a emenda constitucional que prorrogou e alterou a alíquota da CPMF

para 0,38% é inconstitucional, pois alterou e prorrogou o que não existia mais "no

mundo jurídico".

Cl Na segunda-feira, o juiz da 3a Vara da Justiça Federal, Osni Cardoso

Filho, concedeu liminar suspendendo a cobrança do imposto aos 20 mil

associados da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas);

Cl A balança comercial brasileira fechou o primeiro semestre com déficit de US$
623 milhões. Apesar da recuperação dos últimos meses, o valor está muito aquém
dos US$ 4 bilhões de superávit prometido pelo governo ao FMI, para este ano.

L �

Fundo de aval: empresários explicam sistema durante entrevista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única

Edital de Citação - Monitória
Prazo do Edital: 20 dias

OCA) Doutora(a) Sônia Maria Mazze!toMoroso, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER ao requerido RUBENS PASSOLD, casado, comerciante, com endereço à Rua Gustavo
Zimmermann, n" 9.100, CEP 89108-000, Massaranduba (SC) o qual se encontra em local incerto e

não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua 28 de Agosto, 2.000, prédio, Centro, CEP
89270-000, Guaramirim (SC), tramita a Ação Monitória, sob o n" 026.97.000043-5, aforada por
Banco ltaú S/A, em desfavor de Rubens Passold. Assim, fica o mesmo CITADO para proceder ao
pagamento do montante exigido ou fazer a entrega da coisa reclamada ou oferecerembargo, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento, ficará
o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios (art, 1.1 02-c, PARÁGRAFO SíMBOLO
10, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecida os embargos no prazo marcado, constituir-se
a de pleno direito, o título executivo judicial (art. L102-c, do CPC). SÍNTESE DA INICIAL:

"Que o requerente é credor do requerido no valor de 13.828,22, em 01/07/1.997, valor este
representado pela Nota Promissória emitida em 12/07/1.994; que vencido o prazo para o pagamento
da mesma o requerido não pagou, pelo que requer a citação do requerido para que efetue o pagamento
do valor acima atualizados na data do pagamento". VALOR DO DÉBITOIDESCRIÇÄO DO BEM:

R$13.828,22, em 01/07/1.997. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,
Consuelo Mora, o digitei, e eu, Isabel Cristina Roza Bago, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.
Comarca de Guaramirim (SC), 21 de Junho de 1999.

Juiz de Direito

Sônia Maria Mazzetto Moroso
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Tecidos

Confecções
Calçados: r

i �
Mad ri Crediário próprio

Atendimento das 9 às 20 horas
Fone: 371-4100

Cf),. 9lc!Jr 91ldekl c.RodrlgueJ da ollotJ

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 irmãol

APOIO:), I' @ !!!!�!'U�! 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

-'PtAZ ERA.. i. . '.
��e..�

FONE/FAX,

Ravelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8°Sto.

\

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

ELETROLISE
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

Centro Espírita
Santa Catarina
Desenvolvimento -

Consultas Trabalhos
noAmor - Sorte

Negócios
ITAJAI JARAGuA DO SUL

Rua: Palhoça, 420 Rua PastorAberto
São Vicente Schneider,2373

FONE: (047) 241-3797 - 965-1195

Lucillne Floriani, Rainha
Italiana de Jaraguâ do Sul, eleita
durante a 9" Festa Italiana, no
Parque de Eventos

Cristiane Strelow Zils

aniversariou sexta-feira
passada. Cumprimentos do
esposo, Zilmar, e dos familiares

Andréa dos Santos e João Carlos

Moretti trocaram "sim" no último
dia 26 de junho. À cerimônia

religiosá foi na Igreja Nossa

Senhora do Rosário (Rio Molha) e
a recepção aos convidados no

Pavanello Restaurante & Grill

.373-0344

Grupo de alunos do curso de PI».

Graduação em Turismo, com
professores ltacir Finlande
Marlene Novaes, em visiti

Estação Ecológica do Bracin�
emSchroe!

o casal Aldo r

Marina Klit�
comemorou 31
anos de

;;";;"";;;"__;;"__;__-f vivência

conjugal com

•••••• viagem pelo
FONE:!0471371-2111 Velho Mundo

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - F"'X: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - Sç
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Hi�tória em Fotoß Por Egon Iagnow

também sc mede pela arquitetura dc suas

cidades. Ruu Mal. Floriann l'cixoto, cs quina C(/III li Presidcnt» Epitácio Pessoa. Hoje, 1I1i se encontra o prédio da Telesc

Certas coisas não se

explicam. Uma delas é a queda no padrão
estético de Jaraguá do Sul. Comparando a

cidade de algumas décadas atrás com os

dias atuais não é possível dizer que é a

mesma cidade, nem que a população que
nela vive tem as mesmas origens culturais

daquela que aqui viveu no passado. A
cidade foi atingida pela modernidade de

.

uma forma muito rápida e desordenada,
fazendo com que muitos valores e traços
culturais se perdessern rapidamente. No

que diz respeito às construções, vê-se que
as antigas, construídas com menos

tecnologia, são bem ruais elaboradas,
combinando linhas e recebendo adornos,
cm contraste com as ruais recentes. frutos

de unia "arquitetura dc caixotes".
Inclusive construções antigas, com um

belo padrão estético. foram

"modernizadas", descaracterizadas e

empobrecidas. Basta conferir as rotos que
estamos publicando e os locais como eles

sc apresentam hoje. Não defendemos. em

absoluto, que hoje se construa no estilo
da década dc 30 ou 40, mas que não sc

continue nesta arquiteurra decadente dc

caixotcs.D padrão. cultural de um povo

RI/a Arthur Müller, esquina com a Getúlio Vargas. Foto tirada antes da construção do Colégio Abc/on Batista
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Confira a História
"A 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, de volta de São Paulo, o governador Adolpho Konder pernoitou
em Jaraguá. Na viagem a Blumenau, a comitiva esteve na fábrica de gaitas, da
firma.Piazera & Cia., onde se encontra a atual Prefeitura, na entrada para o Rio
Molha, visitando, também, o sr, Henrique Piazera, ex-intendente, e o sr,

Guilherme (Wilhelm) Weege, abastado comerciante, no que o governador era
acompanhado até a divisa de Blumenau, com o engenheiro Guilherme

Eppinghaus, Henrique Piazera e Arthur Müller, intendente distrital.
- A falta de professores estaduais e municipais e a ausência dos professores
na área colonial reduziam a capacidade de rendimento de alunos. Muitos

professores esperavam meses pelos seus ordenados, daí porque
abandonaram as suas atividades. Muitas escolas particulares que lecionavam
em português e alemão e, pelo fato de serem subvencionados pelo Estado
e União, eram consideradas as melhores -escolas. Ficavam sern professores
a de Poço D' Anta, de 84 e 99 - Garibaldi. Dizia a imprensa: "Hilf dir selbst,
so hilft Gott" (ajuda a ti próprio que Deus ajudará).

Há 71 anos
- Em 1928, o serventuário Arnoldo Luz, de Joinville, em 16-6-28, publicava a

nominata das escrituras registradas, originárias de Jaraguá,
- As cheias de Blumenau afetavam Jaraguá, que ficava sem força e luz porque
a Usina do Salto, no Rio Itajaí, ficava desativada por medida de segurança.
Naquele tempo a energia era consignada de Blumenau, com o rompimento e o

irregular atendimento de Joinville� f'

- O ministro e governador eleito da Paraíba - João Pessoa - vinha de trem até

Jaraguá, onde o capitão João Marinha, ajudante de ordens do governador
Adolpho Konder, para conduzi-lo até Florianópolis.

Há 70 anos

- Em 1929, em sessão extraordinária do Conselho Municipal, encampava
a Empresa de Telefonia, que se estabelecia no Município por força de um

contrato firmado com o governo do Estado. Grossenbacher & Trinks eram

concessionários dos serviços no perímetro urbano e chamava-se Empresa
Telefônica de Joinville, de acordo com o contrato firmado em 9-3-1923,
assinado por Marinho Lobo e Sérgio Vieira.
- José Gaya, coletor das rendas estaduais em Jaraguá, e Laura, esposa de
Heleodoro Borges, escrivão, da mesma coletoria, aniversariavam e eram

cumprimentados pela imprensa.
- O ministro Herbert Knipping, da Alemanha junto ao governo brasileiro,
visitava Jaraguá para estabelecer e despertar o intercâmbio entre a Alemanha
e o Brasil.

Há 68 anos

- Em 1931, em Bananal, então 4° Distrito do Município de Joinville, formava
se o Partido Liberal, e era o seguinte o diretório: presidente, Ernesto Doubrawa;
vice, Leopoldo Wagner; I ° secretário, Gustavo Rubini; 2° secretário, Antonio
Gonçalves Ferreira; I ° tesoureiro, Ricardo Prüsse, e 2° tesoureiro, Reinaldo
Rothers.
- O dr. Victor Konder, ex-ministro da Viação, encontrava-se exilado na Espanha.
- Decreto do governo provisório obrigava o registro de nascimento, em todo
o território nacional - sem multa - até 31-12-1932, daqueles nascidos e não

registrados de 1-1-1889, até esta data.
- Georg Weinzirl comunicava que anexava à sua fábrica de gelo o setor de

açougue de porco e gado, assim como

derivados.
- Uma velha pendenga da Rede de Viação
São Paulo-Rio Grande chegava ao seu final:
o general Tourinho, nomeado árbitro pela
SP-RG, e o industrial Hugo Guimarães,
dava o laudo mandando a Rede pagar ao sr.

Guimarães a importância de 1.625 contos

de réis, sendo 1/3 em 20 dias e o saldo em

60. Assim, nenhuma ferrovia podia
prosperar em qualquer parte do mundo ...

administrada de forma tão desastrosa.

Qualidade
Marista de

Educação

F7
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Bertoldo e Maria Bartel: 55 anos de união
Jaraguá do Sul - Bertoldo Bartel nasceu

na localidade de Itapocuzinho, filho de

Augusto Ricardo Fritz Bartei, este vindo da

Alemanha aos 5 ou 6 anos de idade, como
membro da família de Friedrich Bartel.

Maria Köhler também nasceu naquela
localidade, filha de Guilherme Köhler, que veio com
18 anos com seus pais, oriundos da região de
Hannover.

Quis o destino que os pais de Bertoldo e Maria
se estabelecessem no vale do Itapocuzinho, que no

período imperial ao duque deChartres, sobrinho do
príncipe que casou com a prima, Francisca Maria
Adelaide, filhado príncipede Joinvilleeda princesa
Dona Francisca.

Terra boa para o plantio, prosperaram e se

fizeram na vida, tendo os produtos grande
aceitação na firrna Stein, de Joinville.

Tudo aconteceu num baile que se realizava
no salão de Emílio da Silva, na esquina das
ruas Joinville e Itapocuzinho, quando se

conheceram e foram flechados por cupido.
Namoraram dois anos e meio e casaram em

8-7-44, perante o juiz de Paz e do oficial do

Registro Civil, ArthurMüller, com festa na casa

dos pais da noiva, à luz de querosene, animada

pelo Conjunto Grützmacher.
Hoje lembram aqueles ternpos, o chofer Bruno

Mahnke os conduzindo para o civil, em Jaraguá, e
de lá viajaram aGuararnirim, onde o pastorHermann
Weidner os abençoou. Como Bartel fosse catól ico
e queria satisfazer as famílias envolvidas, ternpos
depois compareciam à Igreja de São Sebastião,
quando o padre Alberto Jacob, também os

abençoou.
Lembram que a festa começou na manhã de

sábado e só terminou no domingo, ao meio-dia. No
civil e no religioso eram testemunhas, por parte de

Maria, Alfredo Köhlere Adele Tribess, e por parte
de Bertoldo, Walter Bartel e Alrona. Na cerimônia
católica tinham por testemunhas Alfredo Bartel e

José Fodi.

Do casamento tiveram quatro filhos, três

homens - Aliberto, casado com Valentina Zoz;
Ildernar, casado com MariaMilker, e Ralf, casado
com Odilma Zanoui, sendo a filha Marlise casada

com João Eggert. Hoje somam I I netos e sete

bisnetos.

Quando casaram, passaram a morar na rua que
hoje é conhecida por Carlos May, onde estão as

instalações da importante firma Bretzke Alimentos
Ltda., por dois anos. Depois passaram a morar na

hoje Rua Manoel Francisco da Costa, há 53 anos.

Bertoldo e Maria formam um casal exemplar,
sempre em perfeita sintonia. Recordam do tempo
quando tinham um grande canavial, e vendiam a

produção para os alambiques do Manduca Costa,
Frederico Köhler, para um tal de Dutra e recebiam
Rs. 5$000 (cinco mil réis), por tonelada. Durante 24

anos trabalhou na olaria de FritzBartel. Ainda hoje
trabalha na roça, tem vacas leiteiras e cria suínos e

frangos e sentem-se muito felizes.
CORREIO DO POVO, ao ensejo dos 55 anos de

feliz casamento, cumprimenta o distinto casal e
família acompanhado dos votos de que ainda

por muitos anos vivam este sonho de amor que
não tem fim. Parabéns à Maria e ao Bertoldo!

VIDA ROTÁRIA

Posses no Distrito 4650
Jaraguá do Sul - A nossa

cidade roi palco de grande movi

mentação social no final de junho.
com a posse do governador Roll'

Herrnarm. no Distrito 4650, com a

presença de delegações de todo o

distrito rotário.
Na ocasião também tornaram

posse os presidentes do Rotary Cluh
Jaraguá e Pérola Industrial. reinando

grande animação. Na foto, o

momento da transmissão do cargo
de governador, do governadorOrél io
Camilotti que cumprimenta o

governador Rol f Borho Hermann. A

presidente Edilene Albus, do Jaraguá
- Centro, ajuda fotografando o

imporiante momento rotário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o papel do técnico em higiene dental
na promoção da saúde

Em 10 de janeiro de 1992 foi aprovado
o curso de Técnico em higiene dental
(THD) da Escola de Enfermagem do

Município de Blumenau, através da Portaria
O 16 e reconhecido em 15 de junho de 1993,
pelo Parecer 124 do Conselho Estadual de

Educação de Santa Catarina.

Abriu-se, assim, um espaço pioneiro no

Estado na busca da profissionalização de

pessoal de nível médio para trabalhar
preferencialmente na prevenção das

doenças bucais, refletindo uma necessidade

premente dos serviços de saúde.
De acordo com o Parecer 460/7 5 do

Conselho Federal de Educação, e a

Resolução 15/87 do Conselho Federal

Odontológico, compete ao THD, sempre
sob supervisão do CD (cirurgião-dentista),
além de ACD (Atendente de consultório

dentário), as atividades relacionadas abaixo.
Principais atividades do THD:
* Participar do treinamento de ACD;
* Colaborar nos programas educativos

de saúde bucal;
* Coordenar, monitorar e anotar levan-

I

FeVV\iV\icliV\
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia

Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia
Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia

computadorizada
Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht -

CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1 �
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Clínica UroAtuaI
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores'

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

ti 371-3426

f·····-·-----------··--·-�--··--------·--·-·---
!

,'"
� Doença� do Intestino gr.s.so,

�
I J reto e anus, Cotonoscopie,
� retossigmoidoscopia

, ::._� Dr. Alexandre L. SchlabendOlf

I CfF'T9F_tºFHi1J CRIl • 7000

i Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

II Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Fone 371-5117'" 372-1553

tarnentos e estudos epidemiológicos;
* Educar e orientar os pacientes, ou grupo

deles, sobre prevenção e tratamento de

doenças bucais;
* Fazer demonstração de técnicas de

escovação;
* Responder pela administração da

clínica;
* Supervisionar, sob delegação, de

trabalho dos ACDs;
* Fazer a tomada e revelação de

radiografias intra-orais;
* Realizar teste de vitalidade pulpar;
* Realizar a remoção de indutor, placas

e cálculos supragengivais;
* Executar a aplicação tópica de substâncias

para a prevenção da cárie dental;
* Inserir e condensar substâncias

restauradoras;
* Polir restaurações;
* Proceder a limpeza e a anti-sepsia do

campo operatório, antes e após os atos

cirúrgicos;
* Remover suturas;
* Confeccionar modelos;

* Preparar molduras.
De qualquer modo, as funções mais

nobres do THD não seriam as ações
tipicamerite curativas, e sim a promoção e

proteção específica da saúde (aqui
entendida como o conjunto de ações que,
incluindo a assistência odontológica indi

vidual, não esgota nela, e busca atingir
grupos populacionais com ações de alcance
coletivo, visando manter a saúde bucal ou
alterar positivamente a evolução de

processos patológicos).
Dr. Kleber Lisboa Araújo - Cirurgião

dentista
Eloah Suzane Cristofolini - Técnica

em higiene dental

Ora. Anna Paula L deAlbuquerque
Oftalmologista - CRM 6972

Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

�i.. ljac@netuno.com,br
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração.

Dr: lV1arlo Sousa
Dr: lVfarlo Sousa ir:Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

, -

CLINICA SAO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia), TRATAMENTO DE

OSTEOPOROSE, CONSULTAS e FRATURAS (Adulto e

Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

ATENDIMENTOAADULTOS E ADOLESCENTES
Ursula Korol!

Contato: (047) 367-4661/973-5919
Ernestina da Silva Alves

Conteto: (047) 371-0584/975-1843

Rua Pres, Juscelino, 45
Jaraguá do Sul - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

, Quarta-feira, 7 dejulho de 1999

Adivinhações
Antiga leitora, ao acabar

de ler esta historinha, achei
que poderia trazê-la para sua
reflexão. Ela foi contada pelo
dr. Lair Ribeiro, onde ele

afirma que a vida que você

leva, foi criada por você!
Numa vila da Grécia an

tiga vivia um sábio famoso

por saber sempre as respostas
para todas as perguritas que
lhe fossem feitas.
Um dia, um adolescente,

ao conversar com um ami

go, disse:
- Eu sei como enganar o

sábio: pegarei um pas
sarinho e o levarei, dentro
de minhamão, até o mestre.
Então, lhe perguntarei se o

passarinho está vi vo ou

morto. Se ele disser que o

, ,
, �

,I
i i

I�

A EDUCAÇÃO COMPLETA

pássaro vive, eu o espre
merei, matando-o, e o deixo
cair ao chão. Mas se ele

disser que o animal vive,
abro a mão e o deixo voar.

Assim, o jovem chegou
perto do sábio e lhe per

guntou:
- Mestre, o passarinho

em minhamão está vivo ou

morto?
O homem olhou pacien

temente para o jovem e lhe
disse:

-" Meu jovem, a res

posta está em suas mãos!
Será que às vezes tam

bém nós não temos aquela
curiosidade para ouvir a

resposta de alguém, mesmo
que já saibamos o que
ouviremos? Será que muitas
vezes não recorremos ao

0900 para se conhecer o
"

futuro?
Em outra ocasião, al

guém falou:
- Não que eu acredite nos

búzios, mas gosto de con

feri-los.
Se nós, ao contrário,

conferirmos nosso interior,

a potência de fé, esperança,
força, perseverança que
existe dentro de cada uma de

nós, veremos que o maior
sábio que existiu foi Jesus,
e é dele a palavra:

- Oh! Mulher, grande é a

tua fé! (Mateus 15.28)
Antiga, muitas vezes de

pende de nós nos sentimlos
desafiadas a fazermos um

poucomais do poder que to
dos ganhamos de Deus. Um
exemplo seria, ao invés de
se ler o horóscopo, conferir
o 0900 da TV, ler cartas,
sentar-se com calma e ler a

Bíbl ia, questionar suas

dúvidas com o pastor, a

pastora de sua Paróquia e,
. .

aSSIm, procurar VIver em

plenitude a essência criada

por Deus e concretizada em

cada uma de nós. Este Deus

que nos ama e nos ampara
quando confiamos nele.
Este Deus em quem cre

mos, e que se revelou para
nós em Jesus Cristo.

Umabraço,
Marta Moura Streppel

t!Bírculc>.
Ita.lia.r1�

Devanir Danna -

Presidente

de Jaraguá do Sul

9a Festa Italiana
o sucesso alcançado pela festa deve-se à organização e à divulgação, que trouxe e atendeu

as expectativas do público presente nos dois dias de evento.

Assim, desejamos fazer alguns agr�decimentos especiais, destacando:
SECEL - Apoio fundamental da Prefeitura através da Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, nas pessoas do prefeito dr. Irineu Pasold e do secretário sr. Silvio Celeste Bard e equipe.
IMPRENSA - Aos jornais e rádios que nos prestigiaram com sua divulgação, bem como o

Canal 21, o nosso reconhecimento pelo tratamento concedido.
BANCO DO BRASIL - Aos funcionários do Banco do Brasil, que sem qualquer custo

trabalharam nos dois dias, garantindo a segurança e a qualidade no atendimento especial.
Para a próxima edição

temos outras menções impor
tantes afazer. ��-:;�-t3-..�.".�.-=::�.� '

' --�---�.
� � .- ��.- ..........

AUTOMÓVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira c/ Henrique Pi azcr a

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X POSSE - Companheiros se fizeram presentes nas posses em

Jaraguá do Sul, Massaranduba e Corupá. De parabéns os conselhos-diretores
que deixam e aos que assumem, Almejamos que tenham êxito no trabalho
voluntário do Rotary, dando assim ao companheiro-governador Rol f Botho
Hermann o suporte necessário para que possa da maneira e do jeito dele
conduzir o nosso Distrito 4650, com muita coerência, confiança e continuidade,
dando prosseguimento ao lema "SERVIR" que já perdura há quase um século,
plantado pelo nosso abnegado companheiro "Paul Harris" ,

ROTARY X MASSARANDUBA - Companheiros de Massaranduba
necessitando atenção especial de todos os demais clubes do Grupo VIII (Vale
do Itapocu) para reerguer e aumentar o quadro social que, apesar do número
diminuto de associados. apresentam um trabalho voluntário de "tirar o chapéu".
Também participaram da campanha do "kit", tendo arrecadado 205, e que
foram doados ao hospital de Massaranduba.

ROTARY X CASA DA AMIZADE - De suma importância numa comunidade
é a "Casa da Amizade". Trabalho intenso e nobre feito pela "Casa da Amizade"

de Massaranduba. Serve de estímulo às demais Casas da Amizade do Vale do

ltapocu e, principalmente, à nossa de Guaramirirn, hoje integrada por uma

nova geração que vem se reunindono sentido de continuar o trabalho existente
e procurar, ainda, dar maior dinamismo,

ROTARY X GRATIDÃO - Companheiros de Guaramirim receberam na última

reunião a visita dosjovens Alessandro Silva e irmãos e colegas. Na ocasião o

jovem Alessandro agradeceu o apoio e o benefício que nosso clube auferiu ao

seu pai e família com o auxílio na construção da casa própria, em 1993. Seu

pai é deficiente visual, cuja visão perdeu em um acidente de trabalho. Hoje o

jovem trabalha no Supermercado Breithaupt S.A., e nos feriados e domingos
coordena um campeonato de "Guliner Futebol de Mesa", onde reúne cerca de

.

50 adolescentes envolvendo os mesmos em uma diversão sadia. Rotary apóia
esta iniciativa e louva o trabalho destejovem que procura motivar a criança e

adolescente em um esporte sadio.

ROTARY X PARABÉNS - De parabéns o companheiro Angelo e sua mulher

pelo novo herdeiro. Desejamos que o mesmo tenha bastante saúde e possa
enriquecer o casal de muito amor, alegria e paz. afinal eles merecem pelo
esforço que tem se dedicado à comunidade dos Imigrantes, onde o Angelo é

presidente, e no Rotary assumindo a Comissão de Serviços à Comunidade.

ROTARY X ASSOCIAÇÃO DEMORADORES - O Rotary parabeniza o'

companheiro Rogério Wonk de iniciar, no Bairro Corticeira, um

reestruturarnento na associação de moradores e instalação da Polícia Interativa.

Companheiros do Rotary se farão presentes neste trabalho apoiando e

orientando os moradores daquela comunidade e encorajando aos mesmos no

sentido de se organizarem e poderem reivindicarjunto ao poder público e,

através deparceria, regularizar, principalmente os loteamentos e

desmembramentos clandestinos que existem, inclusive residências com energia
elétrica totalmente irregular, correndo risco de vida.já que as ligações são

feitas por "rabichos" que são totalrnente proibidos pela Celesc. Além disso,

é bom se frisar que existe uma concentração muito grande de moradores

advindos de vários locais do Brasil e tem preocupado bastante a

SEGURANÇA. É de suma importância a criação-da associação de moradores

e Polícia Interativa,já que com a caixa de denúncia e organização do bairro se

evitará oportunidades para que se oculte pessoas que prejudiquem a boa

convivência, tranqüilidade e segurançadessa população ordeira da Corticeira.

Parabéns ao comandante Rogério pelo trabalho que vem desenvolvendo em

nossa comunidade.

ROTARY X FIAMONCINI - O Conselho Diretor 1999/2000 assume hoje à

noite o Rotary'Club de Guararnirim. Deixa o conselho o presidente Alencar

Manoel Vasques. que muitas vezes folclórico, mas sempre voltado ao

companheirismo e amizade-Com Walter Fiamoncini, 1999/2000, certamente
nosso clube dará continuidade ao trabalho com muita coerência e confiança,
principalmente voltado ao companheirismo e a comunidade, agora. ainda
ruais voltado ao "LAR DA CRIANÇA·'.

�ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda,

Marcos Roberto Hasse

OAB/se 10.623
Sandra LÚCI8 Ronchi

OAB/se 12.520
Rua 28 de Agosto, n" 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - sata.z

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187
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Camila Francine Bolemini,
do Colégio Elza Granzotto

Ferraz

Filmagens
&

Fotografias
Fone: 370-1703

'\

Juliana Pereira HorongosO,
do

Colégio Rolalfd Dornbusch

Mery Elyn da Silva, d�
Colégio Estadual Alvmo

Tribess

Lenice Marqua�dtL' �o
li:

• Marista SIlo ulS
Co",gw

)

joice Kien, do Colégio

Euclides da Cunha

Michelle Karina BehUng,
do

Colégio Heleodoro Borges

Andreia Teixeira de
Faria, do

Colégio Erich GruetzmaCher

MairaDaniela Rib_e�oD�,
do Colégio Giardlnl

Lenzl

. do
Kl;tia Luiza SchoPP.wg,
Colégio Valdete 1. P. Zmdars

Ver.dureira da
RAQUEL Ltda.

Cp",é,&Íp"eFrHltlSe
tIe'''H'tlSemGe'tI/'

Dpces, StI/,.tI"Ps, P-IPS,
6eúi"tls, tlúmelllPS,

Rua Cei. Proc. Gomes de Oíivaira,
1150 - Centro \

Fone: (047) 372-1468

L 'hlsdo�[)anieie Mie e ,

Colégio Alberto Bauer

-uceli Dumlce, do C.oUgio
�oão Romário MoreIra

• !I_ Amorim Moser, do
PriSc.....

, idA
.

Colégio Divina prov'
encw

ADVOGADOS
ROBERTO A. ROCHA

OAB/SC 11.3]5

,EVANDRO A. RATHUNDE
OAB/SC ]3.094

direito família, comercial,
pena/ e trabalhista
Rua Walter Janssen, 110

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

IZ NAG EL�cllJln!.!!a-.:l:eO:!..I.::::@..!.!n�et!:.!!u.!.!:no�.c�O!.!.lm!.!!.'!.!Jbr� _;C�O�R�RE��IO�D==-O�P�O�'vo. J_a_ra_:g=-u_á_d_O_S_u_I,_7_d_e_ju_lh_O_d_e_19_9_9

O Clube Atlético Baependi promove sábado o Baile de Férias com a

eleição da Rainha dos Estudantes de Iaraguâ do Sul. A noitada terá a

nimação da superbanda Cartão Postal. Vinte colégios da cidadeestarão
representados. Apresento aqui as candidatas

12 TIPOS OE CARNES

.rtÜ#ltÚM�� UN-�
Rua Walter Marquardt, 1778

Telefone: (047) 8679

Juliana M. Cipriani, do
Instituto Educacional
jangada

Giane Engel jungton, do

Colégio Nova Era

Kathussia B�ngerda Sil��
do Colégio Professora Lilia

Ayroso Oechsler

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais I

Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Por Eugênio Victor Schmöckel

Homenagem a Emílio da Silva
o historiador
morreu, aos 98
anos, vítima de
septicemia

Pois é, o inevitável aconte
ceu. Ele morreu, como mor

rem os justos, na tranqüi
lidade e no silêncio, para
entrar na grande família da
eternidade.

Ele foi o homem de seu

tempo. Durante anos seguidos
o CORREIO DO POVO divulgou
partes de sua vida e seria
'muito difícil apontar o que ele
não foi. Daí por que falar de
Emílio da Silva equivale a es

crever um novo livro, que não

cabe neste breve registro.
Homem organizado, desde

os tempos de criança ele pa
cientemente catalogou no seu

cérebro os acontecimentos

que ocorriam ao seu redor.
Com freqüência lémbrava

de sua mãe, Maria Umbelina
da Si lva, nascida em 1856,
como filha de Manoel Sil
vestr.e da Silva e Bárbara.
Com 22 anos, em 1878 - dois
anos depois da fundação do
Estabelecimento J araguá - ela

chegou em companhia de
madame Helena Agostinha
Caffier e da mãe, Maria Julia,
para cuidar das crianças Isa-:
bel e Carlos Maria Jourdan.
Desembarcou na altura onde
deveria se levantar o engenho
de açúcar (atual propriedade
de Ademar Menegotti), se

guindo por caminho até onde

já havia a guarida de um ran

cho de emergência (uma
choupana de paredes de ripas
rachadas, coberta de palha do

mato), até que se erguesse a

casa da adrninistração, local
tomado hoje pela mansão do

empresário José Marchi.
Era a história viva colhida

na selva agressiva, que ne

nhuma o u t r a testemunha
trouxe para conhecer como se

desenvolveu esta bela e

acolhedora cidade.
Outra testemunha o pró

prio Emílio seria, quando ti
nha cinco ou seis anos, em

1905 ou 1906, quando se tra

balhava na construção da
linha férrea, que necessa

riamente tinha que passar por
terrenos alagadiços, pântanos
e charcos. Ele imaginou que
poderia servir os operários,

fornecendo
lhes água co

lhida de fon
tes das redon

dezas, já que
estava proi
bido tomar

água do char
co que, inva
riavelmente
os prostrava
com febres

palustres de
demorado
tratamento.

Com uma

ponta de or

gulho, Emílio
da Si lva di
zia que com

um balde de

água fresca
colhida nas

redondezas e

uma concha.

a cada 15 mi-·

nutos, ga
n h ap' a uma

compensadora
paga. PeÍ-sona/idade: Emílio da Silva morre aos 98 anos

Quando
se aproximava o centenário de

fundação de Jaraguá do Sul,
em 1973, frei Aurélio Stulzer,
oficialmente comparecia com

seu "Primeiro Livro do

Jaraguá", contando com do
cumentas como foi a odisséia
do Alto Itapocu. Devemos a

Emílio da Silva o "Segundo
Livro de Jaraguá - Um

capítulo da povoação do Vale
do Itapocu ", que teve uma

primeira ajuda de frei Stulzer,
através de uma historiadora

que conhecia. Como era

complicado lidar com nomes

estrangeiros, o livro passou
pelas mãos deste articulista e

do capitão Ferdinando Piske,
com prefácio do escritor

Augusto Sylvio Prodhoel. A

impressora deu corpo ao

histórico livro que enfocava
um outro aspecto dos pri
mórdios desta terra. Foi e é
mui to festej ado o apare
cimento deste repositório
inforrn ati vo para a juventude
dos dias de hoje.

Emílio da Silva integrou a

primei ra Câmara de Verea
dores de Jaraguá, em 1936,
junto com Ricardo Gruen

waldt, Ignácio Salomon, Wal
dem ar Grubba, Arthur Müller,
Francisco Mees e Emanuel
Ehlers.

No período do Estado No-

vo, de Getúlio Vargas, ele não

quis acreditar que houvesse

restrições à opinião e ao ideal

político, sofrendo a intolerân
cia que foi lembrada em meu

livro "Memória jaraguaense - o

Integralismo, o Estado Novo, a
noite dos tambores silenciosos
e o assassinato de Ricardo
Gru e nwal dt ", editado pela
Gráfica e Editora CP, em 1997.

Lembrado será também o

seu nome no livro "História da

Imprensa de Jaraguá do Sul e
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapo
cu)", em fase de impressão na

Gráfica e Editora CP. Não sern

razão, Emílio da Silva em

presta seu honrado nome ao

museu municipal de Jaraguá
do Sul.

Casado com Magdalena
Sa lomon , teve os seguintes
filhos: Emílio Jor. (Onilda
Cardoso) da Silva, Eugênio
José (Marly Mattar), Eggon
João (Laura Doni), Edith Silva

(Cláudio Giostri, fal.), Erica
(João Batista Cyrineu), Elvira,
fal., (casada com Flavio

Schiochet), além de 20 netos,
30 bisnetos e um trineto.

Emílio da Silva faleceu às

19h30 de sábado, 3 de julho
de 1999, aos 98 anos, oito
meses e dois dias.

Até um dia, mestre!

2° Encontro Jaraguaense de Psicologia
16 e 17 de julho

o COTIDIANO DO RELACIONAMENTO

O cotidiano da relação entre casais, pais e filhos e as

pessoas da famíliamostra as várias facetas do

comportamento humano dentro do lar, onde a sua

personalidade é, por assim dizer, a mais verdadeira. O 2°
Encontro Jaraguaense de Psicologia vai abordar o cotidiano
destes relacionamentos. Contamos com você para participar

conosco deste evento.

SEXTA FEIRA - Dia 16/7
19h30 - Abertura

20 horas - "Vida de Casal" (Performance - Show) - Psico
Luciano Estevão CRP-12/2064 e Psico Lenita Novaes CRP-

1211710 (Baln. Camboriú)
21 horas - Coquetel de confraternização

SÁBADO - Dia 17/7
.

8h30 - Palestra 1
"Vida a dois nos relacionamentos" - Psico Leonardo Romão

Jr. - CRP-12/0027 (Blumenau)
10horas - Coffee Break

lOh 15 - Palestra 2

"Sexualidade: prazer e desprazer" - Psico Flávia Rieger
CRP-12/183I (Joinville)

11 h45 - Almoço
13h45 - Palestra 3

"Relação pais e filhos" - Psico Júlio Schruber - CRP-08/0957

(Curitiba)
15h 15 - Coffee Break
15h30 - Palestra 4

"Origem da violência" - Psico Lucrécia Lunelli - CRP-12/

1120 (Jaraguá do Sul)
17 horas - Encerramento

O encontro será realizado no auditório do Sesi e é dirigido
para a comunidade em geral e profissionais da área.

Informações sobre o evento e inscrições poderão ser obtidas
na Rua Domingos Rodrigues da Nova, 370 - fone/fax (047)

371-2224.

Taxas até 07/07

Interessados R$ 25,00,
Associados R$ 15,OÜ
Estudantes R$ 15,00

Após
R$30,00
R$25,00
R$20,00

- Descontos de 5 a 10% para grupos.

Venha participar você também.

A DIRETORIA

Promoção: AJAPSY
Apoio: Grafipel e Gráfica Avenida

Apoio Institucional: ACIJS
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Ferj registra 5% de abstenção no
vestibular de inverno do Supra

,

Indice foi
considerado
normal pelos
coordenadores

Jaraguá do Sul - o vestibu
lar de inverno do Supra (Sistema
universitário prova por área), rea
lizado domingo em dez cidades
catarinenses e em Curitiba, teve
um índice de abstenção de 5%
na Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense). No Es

tado, ii abstenção foi de 6,5%,
considerada satisfatória pelo
coordenador estadual, Fernando
de Aquino: "Ficou dentro da mé

dia", afirmou a coordenadora-ad

junta do Supra da Ferj, Iracilda
Maria Uriu Bruch.

A lista com os aprovados no

vestibular será divulgada no pró
ximo dia 14. No dia 19 os candi
datos que fizeram as provas rece
bem pelos Correios o seu desem

penho em cada um dos exames.

Arquivo/CP
�----------------------------------------

Na Ferj, 484 candidatos estavam
inscritos, 22 faltaram. Pela ma

nhã, das 8 às 12 horas, os candi
datos realizaram a prova de co

nhecimentos gerais com 60 ques
tões, das quais puderam deixar
de responder 10. À tarde, das 15
às 19 horas, responderam a 40

questões de conhecimentos

específicos e redigiram á redação,
que trouxe como tema "Um pacto
pela paz". As provas de conhe
cimentos específicos foram divi-,
didas em cinco áreas (humanas,
sociais e aplicadas, exatas, ciên
cias biológicas e tecnológicas).

Algumas questões sobre

atualidade serviram de 'pega
dinha' para os candidatos mais
desatentos. A pergunta destacava

quais eram os três senadores cata
rinenses. CasildoMaldaner e Jor

ge Bornhausen estavam em duas
das cinco opções. A dúvida era

quem foi o substituto de Vilson

Kleinübing, morto ano passado.
Acertou o candidato que assina-
lou Geraldo Althof. Nervosismo: resultado do Supra será divulgado 110 dia 14 de julho

Vândalos destroem
,

árvores na Joinville
Jaraguá do Sul - Sessen

ta e três mudas de árvores das

espécies bauhinia (pata de

vaca), tibouchina (quaresmei
ra) e cibipiruna foram des

truídas em dois trechos na

Rua Joinville nos últimos dez

dias. As mudas cortadas eram

a reposição das 54 árvores

que haviam sido destruídas no

início de maio. Os prejuízos
com ° vandalisrno chegam a

R$ 1,5 mil, calcula o chefe de

serviço de Jardinagem da Se

cretaria de Agricultura, Nel-,
son Dirceu Ropelatto.

O engenheiro florestal da
Secretaria do Meio Ambiente,
Robin Pasold, afirmou que se

rá difícil repor mudas das

mesmas espécies. "Não tem

rnais no mercado", ressaltou;
A destruição de árvores é cri

me ambiental previsto na Lei
9.605/98 e prevê a detenção
de três meses a um ano de

prisão, mais multa deter

minada pela Justiça.

Anuncieno
CORREIODOPOVO

370-8654

AGORA! EM JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

FAÇASUAS
ENCOMENDASE

SEUS
DOCUMENTOS

CHEGAREMMAIS

RÁPIDOECOM
MAIOR

SEGURANÇA.

A officenterpossui um
sistema informatizado
de acordo com as

exigências do
mercado.

CONSULTE
NOSSOS

SERVIÇOS!
officenter

NOSSOS SERVIÇOS:
Entrega e Distribuição de Documentos e Encomendas;
Apoio Administrative Externo;
Coleta porta a porta;

Malotes (Bancos, Cartórios e outros);
Transportes Rodoviários em geral);
Outros - Consulte-nos.

Solicite a visita do nosso representante comercial para maiores informações, pelos telefones: (047) 371-6242 / (047) 371-7655
Rua Antônio Tobias, 32 - Centro - Jaraguá do Sul, SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FotoS: Edson Junkes/CP
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. Preso padrasto acusado de
matar enteado em Schroeder
Valdevino

éapontado
como principal
suspeito

Schroeder - o comissário
Júlio Roberto Rodrigues, res

ponsável pela Delegacia do

Município, cumpriu mandado de

prisão temporária expedido pela
.

juíza de Guararnirim SôniaMaria
Mazzetto Moroso, contra o

embalador de bananas Valdevino
Teixeira de Souza, 31 anos. Preso
no pátio da empresa que tra

balhava, segunda-feira de manhã,
Souza é apontado como o prin
cipal acusado pela morte do

enteado, Gilmar dos Santos, 19,
assassinado com sete facadas na

madrugada do dia 5 de junho. O
corpo foi localizado dois dias

depois, às' margens de uma rua
secundária à Avenida Marechal
Castelo Branco.

Souza negou que tenha ma-

tado Santos. Testemunhas dis
seram que encontraram o acu

sado em uma festa de igreja com

roupas sujas de sangue. "Não sei

porque estão falando isso", disse,
detido em uma cela na Delegacia
de Guaramitim. O embalador está

incomunicável. "Precisamos
ouvir primeiro todas as teste

munhas", declarou Rodrigues. O
mandado de prisão temporária
termina nesta sexta-feira, mas

poderá ser prorrogado por ruais

cinco dias.

Amigos da vítima confirma
ram que o relacionamento entre

padrasto e enteado era contur

bado. Há três meses, arnbos
trocaram socos e armados com

facão. Souza morava com a mãe

do jovem desde 1995., "Nunca
aconteceu nada entre eu e ele",
informou, irritado, o embalador.
No laudo cadavérico assinado

pelo médico-legista Maurício

Spies, consta que Santos morreu

cerea de 20 horas antes de ser

localizado. Caso a polícia con-

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE JULHO DE 1999

firme que o padrasto tenha sido
o responsável pelo crime, as

informações do laudo despencam
diante de novos fatos. "O

homicídio teria acontecido antes

do prazo estipulado no laudo",
ressaltou o policial.

Trabalhando há cinco meses

em Schroeder, Gilmardos Santos
dividia uma casa no Loteamento
Garcia com o tio e um amigo ..
Desaparecido desde o dia 2 de

,

junho, Santos preocupava-se

-apenasem manter o emprego,
conforme depoimento- de fa
miliares à polícia. Souza desmente
o relato dos parentes G revela que
a vítima pretendia retornar para
o Paraná. "Na quarta-feira à tarde,
pouco antes de desaparecer, ele
(Santos) reclamou para mim que
o dinheiro que ganhava na

empresa era pouco", contou.
Moradores da região localizaram
o corpo do jovem a 500 metros

de sua residência. "Entrego nas

mãos de Deus", completou
Valdevino Teixeira de Souza. Acusado: Valdevino teve prisão temporária decretada

Blitz: patrulheiros fizeram barreiras para localizar o veículo roubado

Brugagnolo.
Patrulheiros da Polícia

Rodoviária Federal de Gu a

ramirim, com auxílio da Polícia
Rodoviária Estadual, da Vila

Itoupava, fizeram blitze em

pontos alternados da rodovia e da,

SC-413. Até ontem, o Ternpra
não havia sido localizado pela
polícia.

Homens encapuzados aterrorizam farmlia Chuvasdeixamemalerta
DefesaCivil eBombeiros

perseguir o Ternpra dirigido pelo
representante comercial. Os
assaltantes dispararam tiros
contra o veículo. Dois acertaram

a lateral e por pouco não perc
furaram a lataria e atingiram os

passageiros do banco traseiro,
entre eles, o menino Lucas. "Parei
o carro e desci. Foi quando eles

anunciaram o assalto", destacou

Jaraguá do Sul- O alto índi
ce pluviométrico do fim de sema

na deixou em alerta o Corpo de

Bombeiros e a Defesa Civil, mas
nenhuma ocorrência grave foi re

gistrada. O secretário do Desen
volvimentoUrbano, ValdirBordin;
comenta que houve problemas
de desabamento de barrancos,
sem maiores conseqüências.
"Estivemos atentos ao nível dos

rios, mas não ocorreram alaga
mentos", confirma.

Os casos de queda de barr-an

cos aconteceram na Ilha da Fi

gueira, no Jaraguá Esquerdo e em

Três Rios do Norte. Nesta última

localidade, o acidente foi pro
vocado pelo corte de um barran

co, para abertura de rua. Segundo

Bordin, o terreno desbarrancou

porque o loteamento é irregular.
As casas foram construídas mui
to próximas do local onde seria
aberta a rua. Para solucionar o

problema, há necessidade de se

construir um muro no local.

O nível de água no Rio Ita

pocu chegou a 2,5 metros, no

sábado. A Defesa Civil daria o

alarme se a água chegasse a três

metros. No Jaraguá, a água
alcançou três metros, e no Itapo
cuzinho, 4,5, índices também
considerados estáveis pelos
técnicos, A secretaria garante que
não existem riscos iminentes. No

interior, a maior tarefa agora é

consertar as estradas, as mais

prejudicadas pela chuva.

Guaramirim - Perseguição,
tiros e pânico durante assalto à
mão armada, no trevo da BR-280
com a BR-10 1, na madrugada de
sábado passado. Por volta das

2h30, o Ternpra, placa LYC-ISI O
(Blumenau), conduzido pelo
representante comercial Cláudio

Burgagnolo, 35 anos, foi abor
dado por um Logus, cor bordá,
sern placa, com quatro homens

encapuzados. Acompanhado da

esposa, Graziela da Rosa, do

filho, Lucas, dois anos, e de um

casal de amigos, Brugagnolo foi
ameaçado de morte caso não

entregasse a chave do veículo aos

assaltantes.
O comerciante, que mera na

'localidade de Passo Manso, em
BI umenau, cam i Í1 hau por 20

minutos até encontrar a primeira
casa, em Poço Grande, e pedir
ajuda. Ele avisou a polícia sobre
o assalto. "Agiram com violência,
mesmo sabendo que tinha criança
no carro", disse, em depoimento
à delegada JuremaWulf.

Brugagnolo estava trafegando
no sentido Joinville-Jaraguá do
Sul quando, próximo ao trevo de
acesso à BR-280, constatou a

presença do Logus, estacionado
no acostamento. Em seguida, o

carro dos assaltantes começou a

BIBLIOTECA DA AMA
Associação dos Amigos dos Autistas

A CASA DA AMIZADE, do Rotary Club Jaraguá do Sul, temeu
a seu cargo a organização de uma Biblioteca para os Autistas

e, por intermédio do espaço cedido por este jornal, faz um apelo
no sentido de pedir aos seus leitores que façam doações de
revistas e livros ainda em bom estado de uso, servindo uma

causa nobre.
As doações poderão ser encaminhadas à redação do CORREIO

DO POVO, no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, 1.180 _:

Jaraguá do Sul - SC.
A todos que atenderem ao apelo o nosso DEUS LHE PAGUE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Breithaupt empata e continua
na ponta doEstadual de Futsal
Diferença
aumentou após
derrota da

Tuper/Planor
Jaraguá do Sul - Em partida

emocionante, realizada na noite
de sábado, em São Miguel do

Oeste, BreithauptlFME eUnoesc/
São Miguel empataram em 3 a

3, pela quarta rodada do returno

do Campeonato Catarinense de
Futsal da Divisão Especial. COrri
o resultado, a equipe jaraguaense
somou 34 pontos em 15 jogos e

manteve a liderança do Estadual.
A vice-líder Tuper/Planor, de São

Bento do Sul, perdeu em Blu

menau para a ADBlu/Unicárdio,
por 3 a 2, que depois da vitória
subiu da quarta para a terceira

colocação.
O técnico Manoel Dalpas

quale começou a semana com

dois problemas. Chico recebeu
o terceiro cartão amarelo e não

joga no próximo sábado, centra
a União São Marcos, em Jaraguá
do Sul. O pivô Altaircumprirá o

segundo jogo d� sJspensão
devido aos incidentes ocorridos
na partida em Caçador, no turno.
Dalpasquale ainda não definiu

quem ocupa as vagas. No banco,
promoverá a entrada de juniores.
Outra preocupação do técnico

recai na parte tática. Dalpasquale
exigiu dos jogadores AO treino de

segunda-feira e ontem melhor

posicionamento dos atacantes.

"Em alguns jogos, não estamos

movimentando, o que possibilita
a marcação da equipe adver
sária", explicou o treinador.

O jogo entre Colegial!Avaí e
BreithauptlFME, marcado para o
dia 31 de julho, foi transferido
para a próxima quarta-feira (17).
A Federação Catarinense de
Futsal acatou o pedido da equipe
de Florianópolis, de antecipar a
partida, que marcará a inau

guração do GinásioMunicipal, ao
lado do Estádio Orlando Scar

pelli.
Edson JunkeslCP

Ritmo forte: jogadores intensificam pré-temporada com treinos físicos em dois períodos

Jaraguáoficializará contratação de goleiro
Jaraguá do Sul - O diretor

executivo do Jaraguá, José

Roberto do Carmo, anunciou

segunda-feira que o último

reforço do clube para a tem-.

porada será um goleiro. O nome

do jogador, que foi tercei ro

goleiro de um time da capital
paulista no primeiro semestre, é

mantido em sigilo pela.diretoria.
"Vamos divulgar somente depois
de confirmada a negociação",
avisou Carmo. Enquanto es

pecula-se a contratação de rnais

jogadores, o atual grupo treina

em dois períodos.
No próximo dia 12 de julho,

a Federação Catarinense de

Futebol realiza o arbitral que
definirá os times participantes e

a fórmula de disputa da Segunda
Divisão. Inicialmente, 12 clubes

confirmaram interesse em

participar da Segundona, entre
eles os recém-fundados Itajaí
Futebol Clube, de Itajaí, e o

Santa Catarina Futebol Clube, de
Blumenau.

"O Jaraguá deverá realizar

mais um jogo-treino, agora com

a Chapecoense. Ontem, Carmo
entrou' em contato com a

diretoria do clube para confirmar

a data. "Pro vavelmente na

semana que vem, e o jogo seria

disputado lá no Oeste", disse. O
amistoso com o Malutron; do
Paraná, foi cancelado devido a

falta de campo. "Os campos do
Paraná e daqui estão sem

condições de jogo", informou o

di retor-executi vo do Jaraguá.

Final do returno do Estadual
será entre 'Figueira' e Criciúma

Jaraguá do Sul - Figuei
rense e Criciúma começam a

decidir amanhã, no Estádio
Orlando Scarpelli, em Floria

nópolis, o título do returno do

Campeonato Catarine.nse de
Futebol. O time da capital con
firmou a vaga na decisão depois
de levar um susto na partida de
volta da semifinal, centra o Tu

barão, segunda-feira. O time per
deu no tempo normal por 3 a 2 e

empatou sem gols na prorro
gação, obtendo a classificação. A
primeira partida da final, nesta

quinta-feira, inicia às 20h30, e a

segunda, no domingo, às 16

horas, no Estádio Heriberto

Hülse, em Criciúma.
A ordem do cruzamento da

tercei ra fase do Estadual será
definida depois dese conhecer o

campeão do returno. Caso o

Figueirense conquiste novamente
a fase (foi campeão do turno),
enfrentará o mesmo Criciúma,
em dois jogos. O primeiro, mar
cado para Criciúma, e o segundo,
em Florianópolis. A outra se

mifinal ficaria Avaí x Joinville. O
time avaiano teria a vantagem, .

pois jogaria a primeira partida no
'Ernestão', em Joinville, e de
cidiria a vaga à final, na Res
sacada.

Na hipótese de o Criciúma

superar o Figueirense na final do

returno, a ordem dos jogos e o

mando de campo se invertem. O

Tigre pegaria o Avaí, decidindo a

vaga em Criciúma, e o Joinville
enfrentaria o Figueirense, em

Florianópolis e Joinville, res

pecti vamente.
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Defínídosprimeiros troféus dos
,

Jogos Escolares de Inverno/99
Modalidades
de Handebol e
Tênis de Mesa

já terminaram
Jaraguá do Sul - Os colé

gios estaduais Abdon Batista e

ProfessorDuarte Magalhães lide
ram o quadro de troféus dos Jo

gos Escolares de Inverno. No pri
meiro final de semana de jogos.
foram definidas as modalidades
de Handebol e Tênis de Mesa, por
equipe, arnbos no masculino e

feminino. O Duarte Magalhães
confirmou a supremacia e con

quistou o título do Handebol nos
dois naipes. O Colégio Abdon Ba
tista surpreendeu ao derrotar o

Colégio São Luís na final do Tênis
de Mesa masculino, além de obter
o troféu no feminino.

No Handebõl masculino, o

DuarteMagalhães goleou na final
a equipe do Colégio Miguel
'Couto, de Schroeder, por 28 a

II. O duelo entre Jaraguá do Sul

e Schroeder voltou a -se repetir
no 'Feminino. Nova vitória do

Colégio Duarte Magalhães: 13 a

9. A surpresa até agora nos Jo

gos Escolares foi a conquista do

título masculino do Tênis deMe

sa pelo Abdon Batista, que ven

ceu na final o São Luís. O troféu
foi obtido logo depois da vitória
de Marcos Schrnoeller sobreMi
chel Skoula, do São Luís, por do
is setes a zero. Final caseira entre
as mulheres. Daiana Krueger e

Adriana Bisewski, ambas do Ab
don Batista, decidiram a partida no

tie-break.Melhor para Daiana, que
fechou o jogo em dois seles a um.

A partir de sexta-feira reinicia
a fase classi ficatória do Futsal e

Vôlei. No sábado, será conhecida
a escola campeã do Atletismo. A

única prova da modalidade, a

Corrida Rústica, acontece no Par

que Malwee. Ciclismoe Basquete
também definem os campeões.

Edson JunkeslCP

Handebol: equipe do Duarte Magalhães (azul) foi campeã

Equipe Malwee de Bicicross

mantém liderança no Estadual
Jaraguá do Sul - A equipe

Malwee de Bicicross manteve a

liderança do Campeonato Ca

tarinense ao conquistar 12 tro

féus de primeiro lugar, na terceira
etapa do Estadual, realizada

domingo, em Brusque. Com a vi

tória na sorna geral de pontos da

etapa, os jaraguaenses somam 5 I

pontos, sobre 22 da equipe brus

quense, vice-líder do campeo
nato.

A equipe de Jaraguá do Sul

viaja novamente .t Brusque, no

próximo final de semana, para

disputar as 3" e 4" etapas do

Regional Sul de Bicicross. As

provas valem pontos para o

Campeonato Brasileiro, que será

realizado noMunicípio, nos dias
13' e 14 de novembro. A pista do

Parque Malwee também sediará

o Campeonato Sul-americano da

modalidade, em 200 I.

PETERSON lzidono

Zanotti no esporte
Zanotti Plásticos decidiu apostar em um markering que,

comprovadamente, tem retorno certo. Vai apoiar, a partir de
agora, a equipe mirim de futsal do Colégio Evangélico Jaraguá. O
time lidera o Estadual da categoria e desponta como favorito à

conquista do título. Na primeira rodada do returno, final de
semana passada, a equipe do técnico Agostinho Ferrari venceu

duas partidas - Hering, por 2 a O, e Perdigão, por 7 a O -, e

sofreu a única derrota no campeonato centra Orleans, por 5 a I.

Salve, Palermo!
Brincadeira que correu na

cidade segunda-feira de manhã,
a respeito dos três pênaltis

perdidos pelo atacante Palermo,
da Argentina, no jogo contra a

Colômbia, domingo, pelaCopa
América: "O homem é um

'palerma' mesmo". Palermo
entrou para a história do futebol

como o primeiro jogador do •

mundo a perder três pênaltis
numa mesma partida, em
competições envolvendo

seleções.

Jogo-treino
Jaraguá Futebol Clube
deverá confirmar jogo-treino
com a Chapecoense para
os próximos dias. Bom

teste para a equipe de

Avel'inoVillar, O time do

Oeste vem embalado

do Campeonato Catarinense.

I Foi desclassificado
das finais, mas tem um dos

elencos mais homogêneos do

Estado. Toto, ex-Juventus,
comanda o ataque da

Chapecoense.

Jaraguá versus Itália

Jaragua Futebol Clube praticamente fechou contrato com equipe
italiana, atualmente na Segunda Divisão. Pelo acordo, o time

jaraguaense terá que liberar de dois a três jogadores, por ano, ao
clube da Itália. Em contrapartida, receberá cota única que, José

Roberto do Carmo antecipou, será repartida mensalmente,
transformando-a em receita. O contrato vale por três anos. A

oficialização deverá ocorrer na próxima semana. O clube em

questão, já disputou a Primeira Divisão do futebol italiano.

Rápidas------------------------------------------
* Torneio início de Basquete masculino adulto está confirmado

para os dias 22, 23 e 24 de julho, no Ginásio Arthur Müller. A

nova equipe do Jaraguá, montada depois da parceria com a Radix

Assessoria & Consultoria, apresentará os três reiforços para a

temporada. Blumenau, Brusque e loinville participam da

competição.
* Depois de assinar contrato com a Revista 'G Magazine'
para posar nu, Alessander Lenzi deixa de lado o show

business e concentra-se para as manobras radicais do Free

Style Profissional de Jet Sky. Ele já está em Nova York

para participar, no próxjmo dOl,llingo, do Toyota Watet: Jarn,
a quinta etapa do Campeonato Aberto dos Estados Unidos.
* tacá Pavanello está rindo à toa. A equipe de futsal Breithaupt/
FME é,' hoje, a melhor do Estado. Lidera o Campeonato ICatarinense, tem o ataque ruais positivo, a defesa menos vazada!
.e, ainda, tem no banco de reservas Manoel Dalpasquale, t�cnico 1:
de time grande. Olho Vivo.
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