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Apenas 1% dos recursos do Prodetur
\

virápara as regiões Norte e Nordeste
Enquanto o Corredor Litoral

será beneficiado com 57,4%
dos recursos destinados ao

Prodetur/Sul, as regiões Norte

e Nordeste do Estado terão

apenas I %. A informação foi

divulgada durante a reunião dos

representantes da Arn v a li ,

Amunesc e Ampla.
Dos R$ ISO m i I hões des

tinados ao projeto turístico, R$
37,5 milhões são do governo do
Estado. o resraute é do BTD. Os

recursos serão liberados no

segundo semestre de 2000.
O percentual gerou descon

tentamento e indignação nos

representantes das associações
dos municípios.

Nesta semana, a secretária
executiva da Amvali, Maria
Tereza Nora, informou que o

percentual foi alterado para 3,7%.
Ela, no entanto, fez questão de

frisar que a informação ainda não

era oficial. Página 3

Tincöl

Até a noite de ontem, cerca de 20 mil pessoas haviam visitado os estandes da 4"

Multifeira. A expectativa dos organizadores é que 80 mil passem pela feira nos

dez dias de exposição. O presidente da Apevi (Associação das Pequenas Empresas
do VaZe do Itapocu), organizadora do evento, Richard Hermann, informou que a

organização está fazendo pesquisa junto aos expositores para levantar o número

de negócios realizados nos primeiros dias.
Ele considerou bom os primeiros números apresentados. "São animadores", disse,
informando que a grande movimentação é pós-feira, que deverá superar as

expectativas. "O principal intuito de se fazer a feira são os negôcios gerados
durante e depois", completou. Página 5
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MAIS SABOR PARA SUA V/D"

DaasRodas
Industrial

Jaraguá Futebol Clube enfrenta neste sábado, às 16 horas,
o Coritiba, atual campeão paranaense. O amistoso marca

a reabertura do Estádio João Marcatto. Os ingressos estão
à venda na rede de Postos Mime, Lanchonete Pingüim e.
na secretaria do clube.

Arquibancada descoberta: R$ 5,00
Arquibancada coberta: R$ 10,00

Cadeira: R$ 15,00

Jaraguá X Coritiba
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2-0PINIÃO JARAGUÁ DO SUL, 14 DE JULHO DE 1999CORREIO DO POVO

1 ou 3,7% é muito pouco
Gerou indignação nos dirigentes das associações de

municípios que integram a Região Metropolitana de Joinville o

anúncio de que apenas 1%, depois alterado para 3,7%, dos
recursos provenientes do Prodetur vem para o Norte e Nordeste
do Estado. Muito mais do que indignação, a informação revela
a influência (política?!) de outras regiões junto ao órgão gestor
- Banco Interamericano de Desenvolvimento - e a falta de

união e de prestígio dos municípios
e políticos da Arnvali, Amunesc e

Ampla, regiões prejudicadas.
Além de uma tremenda injustiça

com a região responsável por pelo
menos 25% da geração de ICMS no

Estado, a distribuição dos R$ 1,50
milhões demonstra também o.

disparate na condução de projeto�
sérios e de interesses comunitários.'
A iniciativa do prefeito Irineu Pasold
em formar uma comissão para
discutir os critérios de distribuição
dos recursos e reivindicar mais

atenção e justiça para as regiões
Norte e Nordestetalvez seja o início
de um processo que venha resgatar
o merecido reconhecimento.

Entretanto, é preciso muito mais. Não bastam discursos
emocionados em defesa das regiões se não houver uma união firme
e corajosa dos políticos, independente de siglas partidárias. O
exemplo dado pela região litorânea, que capitaneou os recursos e

conseguiu abocanhar mais de 50% deles, neve ser seguido
incondicionalmente.A lição foi apresentada, só resta ser aprendida,
Não obstante, se permanecerem as picuinhas e o processo
antropofágico, os prejuízos continuarão permeando aregião.

Outro ponto é o que o deputado estadual Adelor Vieira chama
de "partido da Ilha", numa alusão à união dos parlamentares
oriundos de Florianópolis. Em projetos de interesse da grande
Florianópolis, formam uma bancada suprapartidária e votam em

bloco. É bem verdade que o egoísmo transcende, já que não

atendem os preceitos elementares de estadualização. Recebem
o salário do povo catarinense, e não somente dos contribuintes
moradores da grande Florianópolis, mas que resolve parte dos

problemas da região, resolve.
Mas nem tudo está perdido, governo do Estado, responsável

porR$ 37,5 milhões domontante, está sensível às reivindicações
do Norte e Nordeste. Pasold disse que o governador Esperidião
Amin ainda não assinou o Prodetur. É um alento. No entanto,
haverá pressões de outras regiões, principalmente das mais
beneficiadas. Mas o vice-governador é da região e poderá servir
de interlocutor junto ao governo e secretarias ligadas ao Projeto
de Desenvolvimento do Turismo.

Não há como negar o potencial turístico das regiões Norte e

Nordeste. Basta um pouco mais de bom senso e de boa vontade

para serem explorados. Somente namicrorregião da Amvali pode
se enumerar diversos projetos e pontos que, com investimentos e

critérios, podem ser transformados em atrações turísticas,
oportunizando a geração de emprego e renda e abrindo caminho

para o desenvolvimento demunicípios sem vocação industrial,
As cachoeiras de Corupá e oMorro da Boa Vista, em Jaraguá

do Sul, são bons exemplos a serem desenvolvidos. Isso sem

mencionar o projeto de turismo rural de toda a microrregião.
Aliás, durante debate do Fórum de Desenvolvimento, que
aconteceu no final do mês passado em Jaraguá do Sul, a Amvali
defendeu exatamente esta proposta. São projetos de

implantações simplificadas e exigem poucas mudanças na infra

estrutura, e a experiência já demonstrou que é altamente
rentável. De mais união e menos holofotes depende o sucesso

da empreitada.

Foto do Fato

"São os ossos do

ofício ".
Por mais que
surjam novas

tecnologias,
algumas
profissões
persistem.

É o caso dos
borracheiros que
ainda são muito

procurados e

têm bastante

serviço

Ir. f,
f •

.

'

.. � e outros casos
_,
.'

!� -

* Viviane Vogel

No início da 'noite da- da Família. Em casos se- solução do problema de
dia 22 de junho, enquanto melhantes, tais como con- 18 das 27 pessoas que
a grande maioria dos tatos com familiares, nes- viviam em tais condições.
habitantes de Jaraguá do se e em outros municí- Não basta, entretanto, o

Sul já descansava em suas pios, visando resgatar os esforço isolado da admi-

residências, a Secretaria vínculos, encaminhando a nistração municipal, quan-
da Família, por intermédio centros de recuperação de do se trata de um proble-
do Plantão Social, rea- dependentes químicos, ma social de dimensão
lizava a mudança da se- entre outras ações pro- nacional. É necessário
nhora Maria Augusta postas por órgãos assis- haver ações coordenadas

Alves, do seu companhei- tenciais, em especial a entre os municípios da

ro, senhor Antônio Ivandel secretaria. região, os governos esta-

Nunes, e do senhor Val- Contrariando a crença . dual e federal na geração
demar Krüger para a resi- habitual de que aqueles que de trabalho e renda, fixa-
dência deste último, loca- vivem debaixo das pontes ção do homern.no campo,
lizada em Nereu Ramos. detêm posses mínimas, a qualificação profissional,
Todos viviam sob a Ponte mudança era compatível a salientando-se que as ini-
Olavo Marquardt há mais de uma família de tamanho ciativas individuais (es-
de um ano. médio, surpreendendo molas) não contribuem para
Tratava-se de um caso inclusive a equipe que a solução do problema dos

difícil, porque essas pes- trabalhou na operação. moradores de rua.

soas recusavam-se a acei- Nessa ação, parte de um

tar as diversas alternativas programa que vem funcio- * Assistente social da
de solução normalmerite nando desde o início deste Prefeitura de Jaraguá do
oferecidas pela Secretaria ano e que resultou na Sul

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

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

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Gráfica eEditora CPLtda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
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Moradores do trecho guaramirense da estrada Jaraguá do Sul/

Guaramirim, via Ilha da Figueira, liderados pelo empresárioMarcos
Mohr, estão revoltados com as péssimas condições de tráfego.

Eles já pensaram em contratar uma máquina para arrumar a estrada,
mas foram aconselhados a não fazer a melhoria por não ser

judicialmente legal.
Segundo os moradores, como grande parte da população do local

trabalha em Jaraguá do Sul, a Prefeitura de Guaramirim não se

interessa em arrumar a estrada.

Na opinião de Mohr, faltam vontade política e pressão popular.
- Há três anos fizemos um abaixo-assinado, com mais de 400

assinaturas, que foi enviado à Assembléia Legislativa por interrnédio
dos três deputados de Jaraguá do Sul, mas nenhuma providência foi

tomada. O prefeito alega não ter condições financeiras. O trecho, em

condições, é outra alternativa - justificou.

Outra vez

O prefeito de Guaramirim,
Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB), também presidente da

Fecam (Federação Catarinense
das Associações de Municípios),
voltou na semana passada a Bra

sília. Ele já esteve na capital fede
ral na semana anterior, acom

panhando a missão empresarial
comandada pela Aciag.
Com tantas idas e vindas de

Brasília, o prefeito passa mais
\

tempo lá do que aqui.
Talvez uma candidatura a

deputado federal resolveria o

problema.

Serve pra quê?
Segundo o deputado estadual

AdelorVieira (PFL), idealizador
da implantação das regiões

metropolitanas no Estado, a cria

ção das regiões trará centenas de

benefícios aos municípios.
Sistema integrado de transporte
coletivo e de telecomunicações,
com tarifas intermunicipais sem

tributação, democratização
das concessões e de projetos

integrados e o futuro do
destino do lixo da região

são alguns dos benefícios

apontados pelo deputado. É
esperar pra ver!

Contraste

Locutores da Rádio Peão que visitaram o Hospital Jaraguá na

noite da última sexta-feira (9) depararam com uma animada

festa julina, com música acima dos decibéis recomendados.
A "sonzeira" contrastava com o aviso pedindo para não buzinar.

Dúvida

Acompanhando as inscrições
para o vestibular do meio do

ano, a Rádio Peão entrevistou
uma candidata que estava em

dúvida sobre a futura profissão.
Não sabia se se inscrevia em

Direito ou em Advocacia.
Pelo jeito, a Justiça no País

continuará capenga e com

representantes mal preparados.

Aliás
Locutores da Rádio Peão

juram que o índice de

aprovação do prefeito de

Schroeder, Gregório Tietz

(PFL), não passa de 45%.

Na semana passada,
Tietz informou que pesquisa

recente apontou 74% de

aprovação.
Com a palavra o prefeito.

Alô, alô fiscalização
O jornal tem recebido denúncias que alguns comércios têm um

preço na etiqueta e outro, com preço superior, no código de barra,
que é o lido pela registradora ..

Mas o mais grave é que outros estão fazendo promoção de

produtos vencidos.

Lei marcial
Uma pessoa, que preferiu não
se identificar, com medo de

represálias, denunciou que um

delegado de Jaraguá do Sul,
acompanhado de dois comis

sários, o deteve sem nenhuma

acusação.
Ficou entre 21 e 1 da manhã de

castigo na delegacia, "só para
averiguação" .

CDH
A diretoria do Centro de

Direitos Humanos
do Município já tomou

conhecimento do

abuso e informou que,
caso venha ser notificado

e confirmado,
vai entrar com

representação junto ao

Ministério Público.

Prodetur destinará apenas 1%
às regiões Norte e Nordeste

Manifesto do Norte

pede reavaliação
dos valores e

atenção a projetos
Joinville - Apenas 1 % aos

recursos destinados ao Prodetur/

Sul (Projeto de Turismo do Sul)
- R$ 1,6 milhão - virá para as

regiões Norte e Nordeste do Es

tado. A informação foi divulgada
durante a reunião dos repre
sentantes da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu), Amunesc (Associação dos

Municípios do Norte e Nordeste

de Santa Catarina) e Ampla
(Associação dos Municípios do

Planalto Norte-Catarinense), que
aconteceu na Câmara de Verea

dores, na semana passada.
O Prodetur é uma iniciativa

das associações de municípios,
com o objetivo de manter e

desenvolver as potencialidades
turísticas de cada região do Es-'
tado. Ao todo, são R$ 150 milhões

destinados ao projeto turístico.
Deste montante, R$ 37,5 milhões

são recursos do governo do

Estado. o restante é do BID

(Banco Interame

ricano de Desen

volvimento), que
serão liberados a

partir do segundo
semestre do ano

que vem. O anún

cio acabou ge
rando desconten

tamento e indig
nação dos repre
sentantes das re

giões Norte e Nor

deste, que reivindi
cam mais verbas.

Dias depois,
quando represen
tantes das três as

sociações de mu

nicípios voltaram
a se reunir para
discutir a alte-

Arquivo/CP
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�
tntormsttvo Semanal da Climarq Municipal de Jaraguá do Sul

N:a sessão ordinária realizada no dia 25 de junho as principais ações dos
vereadores foram:

.

Aprovadas por 13 votos as indicações: �Dt)MariaElisabet Malledi solicitando a

implantação de rotatóriae/ou>�emáf()ro iiaJ!JaWaltefMarquardt, próximo ao

loteamento Papp· DeAdeJl1á'rflosSllm Maria' hei Mattedi solicitando a

colocação de 3 post��'erespê{;lj�ª�IU: ias'e... ,iqaAhdre,Noltolini e as ruas

1220 e 1287, em Nero�EH�mos ê'hàruade acess grela Saqi�da Família, no
Braço Ribeirão CavaI6;'. De Ademàr BrasWinter solicitando a'ttöca das luminárias

queimadas, em toda �extensãodoBair!o·Gaf.jbaldL"":,;.:; ..,,,., .. �;" ....·•

Apro�ado em.votaçäq única./por 13 votos, o!proi .'

,�

JHção do legislativo
autonzando viagem dos vereadores Alcides João " , Qi-Gildo Alves, Carione
Mees e Lia Tironi par4 r(lpresentar a Cãrriara;no Congresso de Vereadores, em
Salvador ;'. .....• 'l

.

;,\';:
/

;

De Pedr� Anacleto G�rcia aprovado em;1 a �O!açã�'�e6ieta, �p� 14 votos, O projeto
denominando a 'rua 9�9 cl� �tyi.n;..$i:h.Qt�e.• Oe:Lorit�\Zllnolli;l(�rsten aprovado em

2a votação secreta, P9r'14votos;projeto'de�orhinancío.� ru� 944 de Delfina
Demarchi Pradi • De LeOpOldo :Bru,Ck aprovadQ::em2�VX)tação,secreta, por 14 votos,
projeto denominando aifUá;9JffJliLArtuPGéovaoolfa\,3IihtAfônso Piazera Neto

aprovado em 2a votação secreta, por 14yotõlÇösp'fõjétös"déhöminando as ruas

1 020, 1021, 1022 e 1023, de Adelina KI�in �hlert,. Os t,[Arthur Breithaupt e
Elisabeta Gruba Meister, respectívamente • f-provil(jo atação, por 13 votos,
projeto do executivo municipalque abre çréqito es ii outras providências
Palavra livre: • Niura Dema.tchi dos San)os� sposiçao da Secretária

Municipal da éducaç�o em discutir sObfij o pr dispõe sgpre o sistema

munici�al da educaçãö::que se encontr� �m trarTíltaç �(lst? g�irtara. �ugeriu que o

legislatiVO faça uma homenagem ao Mlntstro da Educaçao, ernaçradecírnento pela
verba à Escola Técnica Federal., na suavisiti,-amjülh9; Enalteceu o trabalho das
assistentes sociais no Programá]GIg�9i.� �\J)1,,;ç�1Jl�laA"lão, alertando sobre pessoas
de outras cidades que se aproveltarn'dã 'sifOaçãÖ para benefício próprio.
• João Prim informou da eleição da 1 a diretoria do Conselho Fiscal da Associação
de Moradores do Bairro Jaraguá Esquerdo. No dia 17/7, .' " , CÂMARA
às 14ht5, defendendo a apresentação de mais chapas � hli MUNICIPAL DE'
para promoção democrática desta eleição. \��;:i�;i JARAGUÁ DO SUL-

,.�.,

ração na compo- .,. .

sição do Conselho
Pasold: impossivel aceitar o valor proposto

Deliberativo da Região Me- propôs que fosse formada uma

tropolitana de Joinville, o comissão para discutir o as-

prefeito de Jaraguá do Sul, sunto com o governador.
Ir i ne u Pasold (PSDB), i n- - O governador ainda não

formou que o go vern ador assinou o projeto. Não pode-
Esperidião Amin (PPB), ao mos aceitar só isso. Quantos o

tomar conhecimento da dis- litoral e a capital estão levando

tribuição das verbas, disse que nesta - indagou Pasold.

não considera justo. O prefeito O deputado estadual Adelor
Vieira (PFL), idealizador da
implantação das regiões
metropolitanas, disse que as

regiões Norte e Nordeste são

responsáveis por pelo menos

25% da geração de ICMS

(Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços)
no Estado, entretanto, não

são contempladas com os

investimentos na rn e sma

proporção. "Precisamos

nos unir. Formar uma fren
te supra-partidária para
reivindicar nossos direi

tos", coriclamou, critican
do os deputados da grande
Florianópolis que formam
"o partido da Ilha", que
conseguem ver atendidas as

reivindicações da região.
ALTERAÇÃO - Nesta

semana, a secretária-exe
cutiva da Amvali, Maria Te
reza Nora, informou que o

percentual da distribuição
das verbas do Prodetur foi
alterada para 3,7%. Ela, no
entanto, fez questão de fri
sar que as associações de

municípios e o Conselho
Deliberativo da Região Me
tropolitana de Joinville não

receberam qualquer infor
mação oficial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vestindo Jaraguádo Sul
/

Kamisão completa 38 anos servindo
Jaraguá do Sql com estilo e elegância

C om muito bom
.

gosto, elegância
'

e o charme de quem
está chegando à

idade da loba,
Kamisão completa 38

oferecendo descontos
de 25% a 50% nos

pagamentos à vista e

no crediário.

Kamisão trabalha com

completa linha

masculina e feminina.
Para <,

eles,
sapatos,
meias,
cintos,

anos vestindo os

homens e as mulheres

de estilo.
- Para comemorar

essa história de ,

sucesso, Kamisão

está presenteando
seus

clientes

com

descontos

de até

50% em

algumas
merca

dorias,
como

afirma o

proprie
tário,
Ivo

Ewald.

"Não é promoção, e
muito menos

liquidação, é a festa

de aniversário da

loja". Nessa festa,
que irá até o

dia 25 de julho,
Kamisão está

cuecas, Kamisão atende de
gravatas, segunda a sexta-feira,
calças, das 8h30 às 12 horas,
camisas, e das 13h30 às
paletós
e ternos,
tudo

com um

toque
de

classe e elegância.
Para elas, blazers, .

conjuntos, calças,
saias, blusas e

acessórios, que
.. valorizam as formas

femininas, deixando-
as em evidência.

19 horas, aos sábados,
das 8h30 às 13 horas.

Av. Getúlio Vargas, 55 - Centro - Jaraguá do Sul - Fone (047) 372-0460
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Público da 4aMultifeira deve
ficar abaixo das expectativas
Apevi aposta

, .

que negoclos
futuros atinjam
R$ 2 milhões

Jaraguá do Sul.- Até a noite

de ontem, cerca de 20 mil

pessoas haviam visitado os

estandes da 4" Multife ira. A

expectativa dos organizadores
era que 80 mil passem pela feira
nos dez dias de exposição. O

presidente da Apevi (Associação
das Pequenas Empresas do Vale

do Itapocu), organizadora do

evento, Richard Herrn ann,
informou que a organização está

fazendo pesquisa junto aos

ex posi tores para Ie v an tar o

número de negócios realizados

rios primeiros dias.
- Os primeiros números são

muito bons e animadores. A

grande movimentação é pós
feira, que deverá superar as

expectativas. O principal intuito
de se fazer a feira são os negócios
gerados durante e depois -

explicou, lembrando que a Apevi
está entrevistando os visitantes

para saber se estão satisfeitos

com a feira e se têm alguma
sugestão para melhorá-la. A

Apevi estima que a Multifeira

movimente cerca de R$ 2

milhões.
A 4"Multifeira foi aberta na

noite da última sexta-feira e

termina no próximo domingo,
quando acontece o sorteio do

Palio EX zero-quilômetro. Neste
-ano, as novidades são a Feira

Alimentícia, reunindo 27

empresas do setor; ] (1 Salão

Gourmet, que está ministrando
cursos rápidos de culinária e

pratos típicos; e a Semana

Gastronômica, um rodízio de
restaurantes para atender o

público.
Outras atrações são a Feira

Industrial, com 70 expositores no
Pavilhão B, e o Minishopping,
com expositores de diferentes

segmentos, com vendas no local
e pronta entrega.

LANÇAMENTOS - Dentre

os mais diferentes lançamentos
apresentados na 4" Multifeira,
destacam-se a carroceria com la- .

teral de lona, produzida pela
Carroçarias Argi; os elevadores

para carros Jaraguä e as tintas
da Maco!.

Edson dunkeslCP

Culinária: professora Cida dos Santos ensinando algumas especialidades

r ---------------------1

o Durante reunião da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), na noite da

última segunda-feira (12), no auditório do Sesi, a consultora pedagógica da Fundação Catarinense

de Educação na Empresa, Soni de Carvalho, apresentou o projeto que pretende melhorar o nível

educacional dos trabalhadores.
De acordo com ela, ex-diretora da Escola Técnica Federal, a educação na empresa oportuniza a

reconversão profissional e oferecer ao trabalhador a chance de concluir o primeiro e segundo
graus.
- A intenção é vender a idéia da educação na empresa aos empresários. A-melhoria no nível

educacional amplia a produtividade - argumentou.
Os professores são da Fundação Catarinense de Educação e o espaço físico das empresas. O

programa não tem vínculo empregatício e é sem fins lucrativos.

O A Secretaria deDesenvolvimento Econômico de Jaraguä do Sul, a Acomac (Associação dos Comerciantes
de Materiais de Construção) e o escritório do Grupo Votorantin, de Joinville, firmaram parceria que vai

destinar 1 % do valor do saco de Cimento e argamassa, comprado nas 33.lojas filiadas à Acomac, à

secretaria para financiar pequenas reformas em casas de pessoas carentes, devidamente cadastradas na

secretaria.
.

O gerente da Votoranti, Fábio Donin, informou que a parceria, inédita no País, inicia em agosto e se estende
até dezembro, quando será avaliada. "Se houver desvio, a Votorantin corta o convênio", afirmou.

I
O presidente da Acomac, Sérgio Pacheco, explicou que o percentual destinado ao projeto será depositado

I
numa conta específica. .

�

I
O secretário Waldir Watzko afirmou que engenheiros e técnicos da Prefeitura irão fiscalizar o local para

Lcomprovar a necessidade da reforma.
--------------------------------�

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

ACOMAC E VOTORANTINFAZEMCAMPANHA
SOCIAL EM JARAGUÁ DO SUL

A Acomac - Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construção - e o Grupo Votorantin firmaram parceria para a campanha
social que vai destinar um percentual por cada saca de cimento vendida

para o Frohab - Fundo Rotativo Habitacional -, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico/Divisão de Habitação. Segundo o

presidente da Acomac, Sérgio Pacheco, e o gerente da Votorantin da

região de Joinville, Fábio Donin, durante reunião da Acijs, a parceria
vai permitir que o Frohab administre um "banco de materiais" destinado
a famílias carentes, assistidas e ou acompanhadas pela Secretaria da
Família.

Em Jaraguá do Sul existem cerca de 60 revendedores de materiais
de construção, dos quais 33 associados a Acomac. A campanha social,
que a princípio vai até dezembro, objetiva direcionar a compra de
cimento nessas lojas, conquanto a Votorantin destinará um percentual
para o fundo que financiará materiais de construção que serão doados
às famílias carentes, através de critérios pré-estabelcidos, por
solicitação e ou encaminhamento da Divisão de Habitação da SDE.

O presidente da Acomac explicou que o volume de recursos, que
pode chegar até R$ 9 mil mensais, dependendo do montante de cimento

comprado nas lojas associadas, vai determinar qual o retorno ao Frohab,
em forma de materiais de construção. Com a campanha, a Acomac

quer, também, ampliar o número de associados. "Esse trabalho será
realizado dentro da maior transparência e apostamos no êxito da

iniciativa", disse Pacheco.
Para o secretário do Desenvolvimento Econômico, Waldir Watzko,

a campanha é muito importante porque, legalmente, a Prefeitura não

pode efetuar doações, mesmo que pequenas, para melhoramentos em

residências. "Apostamos no engajamento da comunidade, porque, aí

sim, muitas famílias poderão ser auxiliadas, mesmo que em pequenas
quantidades de materiais de construção, mas que representam bastante

para quem pouco tem", observou.

FUNDAÇÃO PROPÕE O ENSINO SUPLETIVO
MODULARIZADONAS EMPRESAS

A professora Soni de Carvalho e o professor Jorge Estevão, da

Fundação Catarinense de Educação na Empresa expuseram, na Acijs,
sobre o programa de educação, desenvolvido no chão de fábrica, para o

melhoramento da capacidade profissional do colaborador. A iniciativa é

do Sistema Fiesc/Sesi, que busca estimular o desenvolvimento educacional
dos trabalhadores. Sani de Carvalho explicou que a finalidade principal é
oferecer a jovens e adultos trabalhadores a possibilidade de escolaridade

básica, através de cursos supletivos de ensino fundamental de sa a 8"

séries e cursos supleti vos de ensino médio de educação geral, como
também estudos de atualização e aperfeiçoamento, para os que tenham

seguido o ensino regular no todo ou em parte.
A característica é o ensino modularizado individualizado,

desenvolvido através de módulos de ensino, dentro da própria em

presa, norteados por pri ncípios técnicos-pedagógicos de atendi

mento/orientação de aprendizagem, com certificação no processo,
conforme autorização,do Conselho Estadual de Educação. O custo é

de R$ 40,00/mês. A Fundação Catarinense de Educação na Empresa
subsidia o custo aluno/mês em R$ 12,00, cabendo a empresa remunerar

mensalmente a Fundação em R$ 2;;,00 por matrícula em cada disciplina
ministrada através de ensino individualizado.

No Estado existem 64 satélites, isto é, locais de funcionamento desse

programa. "Estamos propondo às empresas da região de Jaraguá do Sul
esse convênio porque sabemos da preocupação com a qualidade. A
educação de jovens e adultos, dentro do proposto, constitui-se como

uma oportunidade a mais de melhoria das condições de vida e de superação
de exclusão do indivíduo da vida profissional", registrou Sani de Carvalho.

HOSPITAL BUSCA APOIO PARA EMPRÉSTIMO AO

ALONGAMENTO DADÍVIDA
O advogado Homero Flesh, presidente do Conselho de

Administração do Hospital e Maternidade São José, solicitou apoio
formal da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, para
uma proposta que objetiva a contratação de um empréstimo bancário
de longo prazo, para o pagamento da dívida, que soma R$ 3,3 milhões.
Do montante, R$ 1,5 milhão foram tomados das empresas e o valor
restante são de impostos a pagar e dívidas vencidas e vincendas.

"A nossa idéia á fazer o alongamento do perfil da dívida. O hospital
tem lastro para fazer o empréstimo, dando garantias, por isso
solicitamos o apoio dos empresários, para que se efetive e possamos
trabalhar com um período longo para a quitação dadívida", explicou.
Ele disse, também, que, não fossem as dívidas, o São José contabilizaria,
todos os meses, um pequeno superávit no fechamento das contas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tecidos

Confecções
Calçados

Crediário próprio
Atendimento das 9 às 20 horas

Fone: 371-4100

Cf)r. 9lcgr 9/ídekí CJ(odrígues da Oí/otl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. WaldemiroMazurechen, 55 - Apto. 1

Fone: (047)371-6511 -:- Jaraguá do Sul-SC

Esquente seu coração
Doe um agasalho a

seu irmão!
APOIO:

@metalnox Prensas Térmicas� INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

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

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

\

que vcsíe o

homem de
bom 8osto.

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 Digestivó
DR. JULIANE T. SCHULZ
CIRURGIÃ-DENTISTA

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

o médico e

vereador
Moacir Berto

com a secretâ
ria adjunta de

Educação,
Simone

� Schramm, em

j' recente visita

cidade

Hugo e Olindina-i
Rudiger com o

casal Amo e

Madalena
Raduenz: Amo
aniversariou no

último dia l de

julho e foi
cumprimentado
por familiares e

amigos
FOTO MATHIAS

Muito comemorado o
.

centenário de vida de ida S.
Siewerdt. Ela nasceu em

Blumenau, no dia 6 de julho d

1899, e chega aos iOO anos co

muita saúde e alegria

Ã dinâmica

Isa Póvoas

com Cláudio

Roncaglio e

Antônio

Pontes, do
Restaurante

Armalwee,
em recente

coquetel nos
salões do

Baependi

Márcia Demathé e

Moacir José Gabarde
receberam a bênção
matrimonial, dia 3 de

julho, na igreja Noss

Senhora do Rosário

(Nereu Ramos). Os
convidados foram
recepcionados na .

Sociedade Acaraí

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-400�
Jaraguá do Sul - SC
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CORREIO DO POVO

_...,mffit, Fatos eTradiÇ@
História em fotos

De sua cultura os imigrantes

europeus (alemães, italianos,

húngaros e outros), que vieram

ao Brasil, pouco puderam
preservar. As razões são diversas.

Dentre estas podemos citar que já
na Europa sua principal
preocupação era a da

sobrevivência. Não dispunham de

tempo nem condições de se

preocupar Com sua cultura. Isto,

no entanto, não quer dizer que

eles tinham cultura nenhuma. Só

quer dizer que, culturalmente,

também eram mais pobres.
Quando vieram ao Brasil, esta luta

pela sobrevivência se in tensificou A Sociedade dos Atiradores Jaraguaenses tinha como sede o famoso Salão "Pau do meio". Tinha este

nome pois um tronco grande e forte, que ficava no centro do salão, sustentava a cobertura
ainda mais. Havia possibilidade de

se progredir, mas o esforço tinha

que ser quase que sobre-humano.
Por isso, muitos dos seus

costumes e tradições se perderam
no tempo. Na cultura alemã,

dentre as coisas que restaram foi

as sociedades de atiradores, os

"Schützenvereine". E dentre as

tradições que ali cultivam é a

competição de tiro, busca e

coroação do rei do Tiro, o

"Schützenkönig". Daí surgiu a

Schützenfest em Jaraguá do Sul.
Pena que ela está se afastando, em

muitas coisas, da tradicional

Schützenfest, realizada nas Um desfile de busca de rei. Os atiradores iam à casa do rei buscá-lo e eram recepcionados pelo mesmo com

sociedades primitivamente. festa. Depois marchavam com o rei até a sede da sociedade

RESTAURANTE

E LANCHONETE

PJ DIAS

Quarta-feira,
14 dejulho de 1999

Por Egon Iagnow

Grande variedade no cardápio de
lanches e refeições.
Oferecendo também

� .

vertes

iguarias da região
Rodovia SC-413 Km 06· Rio Branco (Ligação entre Guaramirim e Massaranduba)· Fone 392·3658
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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 1.927, o bucovino Jacob Buck, alfaiate de profissão, homem prestante em

Jaraguá, que-no ano de 1938, como jurado, no tribunal do Júri, condenava o
, \

matador de Ricardo Gruenwaldt a 21 anos na Penirençiäria da Pedra Grande, na
Ilha de Santa Catarina - fazia interessante experiência, mandando vir de São

Paulo e plantando em sua propriedade 1,2 mil pés de café, sendo que aqueles,
além de boa madeira, serviam de proteção a estes, nas ocasiões de geadas, e a

imprensa achava a iniciativa digna de imitação, muito embora se comemorasse
o 2000 ano da introdução do café no Brasil.
- O Schützenverein Jaraguá (atual Baependi), na Festa do Espírito Santo, tinha
dois dias de duração, o Koenigsschiessen e Vogelschiessen (tiro de Rei e tiro

ao Pássaro), às 8h30, na Schützenhalle. na Presidente Epitácio Pessoa, ao lado
do Grubba, busca do 'rei', almoço festivo, e às 17 horas marcha para o Salão

Buhr. À noite havia grande baile, com a Kapelle Kaltenbach. No dia seguinte à

busca, às 9 horas, do 'rei' do tiro ao Pássaro. Haja energia!

Há 71 anos

- Em 1928, a importância estratégica e o progresso de Jaraguá eram reconhecidos

pelo governador dr. Adolpho Konder, considerando o 20 Distrito como ponto
importante entre Joinville e Blumenau, e destinava R$ 10: 000$000 (dez contos
de réis), para a Estrada Jaraguá-Rio Serro.
- O intendente Arthur Müller movimentava-se na'instalação de um TIRO DE

GUERRA, tratando com o capitão Adriano Saldanha Mazza, inspetor regional,
remetendo instruções para sua organização onde já existia uma secção do antigo
TIRO 226, da sede de Joinville. O CORREIO DO POVO escrevia: "Que se unam

todos os jovens e sobre todas as cabeças drapeje o pavilhão auriverde do

Brasil".
- Tribunal Correcional- sob a presidência do sr. Silvino Piazera,juiz de Paz-,
realizava mais uma sessão, servindo de promotor o dr. João Dias de Paiva, e

advogado o dr. Leonel Costa. Os réus João, José e Lorenzo Eichinger, João
Papp Jr. e Frederico Friesel, acusados do crime de ferimentos leves, eram
condenados a três meses de prisão. Serviram de vogais o major Julio Ferreira e

Leopoldo Janssen.
'

Há 70 anos

- Em 1929, realizava-se a anunciada festa em benefício do HOSPITAL JARAGUÁ,
ainda em construção, com a realização, no Salão Buhr, da apresentação de um

lindo filme, seguida de números de boa música. O resultado alcançado atingia
476$100 (quatrocentos e setenta e seis mil e cem réis), rnais R$ 100$000, do
Kaffeekraenzchen "Mokka", para que pudesse alcançar o sucesso. O CORREIO
DO POVO dizia que a sra. viúva de Ângelo Piazera cedia o seu piano, e sua filha,
Adélia (esposa de F. Fischer), participava junto com o professor Porndörfer
(cello), Heinrich Geffert, LeopoldoMay, Francisco Fischer Júnior (violino )'e E.
Stein (clarjnetej.Agradecia-se ao sr. Emílio Piazera pela motivação, como vice
presidente do hospital, preocupado com a conclusão.

Há 68 anos

- Em 1931, o dr. Ulysses Costa, ex-prefeito de Joinville, voltava de uma viagem
para o Nordeste do País. Ele era recebido em São Francisco pelos srs. monsenhor

Gercino de Oli veira, Eduardo Schwartz e Eudoro Baptista, seguindo emlancha
especial, posta à disposição pela firma

Schmalz & Cia., para Joinville, onde o

aguardavam grande número de amigos.
- O dr. Moritz Weber era também, como o

dr. Fritz Weiss, médico estrangeiro, e como
a interventoria no Estado, ficava proibido a

prática médicas, o que foi feito diversas

vezes, e não atendendo, foi preso várias

vezes e levado a Joinville. A culpa não era

do médico, mas de uma meia dúzia de

pessoas que o protegiam, não se men-

Qualidade
Marista de

Educação

9'7

cionando nomes.

Grupo Escoteiro Jacoritaba

O que a gente tem que fazer para chegar na sua
idade com tanta lucidez, saúde e sabedoria?

- Senhorinha, é preciso sempre ter um ideal, é
preciso dormir cedo e acordar cedo. E o mais

importante: acreditar em Deus.
Vovô Emílio, por que é importante a nossa

História?
- Meus queridos jovens, só se pode ter grandes

idéias se conhecermos e respeitarmos a história

daqueles que nos antecederam.
E só conhecendo o nosso passado é que

compreenderemos o nosso presente e só assim

projetar o nosso futuro
Para se chegar perto do senhor Emílio da Silva,

exige-se no mínimo uma mudança radical de

perspectiva.
É como se os olhos tivessem que ver pelo

oposto, crítico e penetrar no inconsciente do

passado.
Entender o sr. Emílio implica em nos despirmos

de certos valores atuais de nossa sociedade, que
ele desconhecia.

Teríamos que mergulhar em um outro tempo.
Um tempo mais belo e amplo do que se possa

imaginar.
Precisaríamos ter conhecido uma Jaraguá com

varandas nas casas para o bate-papo de fim de

tarde...
_.

- Tempo para ver a Maria-Fumaça chegar, para
acompanhar a busca de rei da Festa dos Atiradores.

Tempo pra ver o Boi-de-Mamão do Mane

quinha, para ver as fitas de filme no Salão Buhr,
para assistir teatro no Salão Cristo Rei.

Tempo para ouvirmos a voz do Brasil e

discutirmos as ações de Getúlio Vargas.
Senhor Emílio, para lhe compreender pre

cisaríamos de tempo prodigiosamente mais real, que
nos permitisse entender anos de pesquisa no

registro de nossas memórias, meses de ensaio em

seu violoncelo na Scar.
Anos fotografando e documentando a nossa

EVENTO

História.
Para entender o sr. Emílio precisaríamos

afugentar vários conceitos e valores
Como o senhor mesmo dizia:
Abrir as portas fechadas em cada um de nós ...

Abrir o coração para a valorização da história

de lutas, desafios e conquistas de nosso povo.
Sabe, sr. Emílio, na infinita busca pelo dia a dia,

às vezes nos perdemos no tempo... /'

Mas o seu grito não será silencioso, ecoará na

mente daqueles que, como o senhor, ficam

indignados ao ver as portas do museu que o senhor
ajudou a estruturar, fechadas.

A História do nosso povo, a minha história não

ficará lacrada nas caixas da omissão e falta de

consciência de toda a nossa sociedade.
Vovô Emílio, leve para o seu futuro lar o projeto

do novo museu e nos deixe a sua força e o seu

idealismo para que nós do museu e Associação de

Amigos do Museu Municipal Emílio da Silva

possamos, assim como o senhor, resgatar e construir
a História de Jaraguá do Sul...

Obrigado, vovôEmílio!

Funcionários do MuseuMunicipal Emílio da
Silva e Associação dos Amigos do Museu

Municipal Emílio da Silva.

Jaraguá do Sul- Domingo, 29 de junho, o Grupo
Escoteiro Jacoritaba, aconteceu com uma supimpa

feijoada, no salão da Comunidade São Sebastião, que
foi generosamente visitada por muitos admiradores do

famoso grupo de escoteiros.
A foto foi feita no ambiente da cozinha, tendo ali

comparecido o padre Alberto Piazera.

/

As de Ouro acontece

ESPORTE
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HOMENAGEM DO MUSEU MUNléÍPAl EMíLIO DA SilVA

Confira a História Senhor Emílio

Jaraguá do Sul- O Ás ?e Ouro Boliche Clube, filiado ao

CAB - Clube Atlético Baependi -, aconteceu com o jantar dos
panini's Ivo Hasse, presidente, Ivo Zeh, lngo Robl e Milton
Gruetzmacher, muito concorrido.\ Na ocasião o veterano clube

bolonístico admitiu um novo valor em suas fileiras, na pessoa
do esportista engenheiro Samuel Coimbra de Carvalho e o pa
deirinho, nossa arma secreta. Parabéns!

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

CORREIO DOPOVO - 3

Como enfrentar omedo?
A palavra de Jesus em João

16.33b nos dá muito ânimo e

coragem. Jesus diz: "Nomundo

passais por aflições; mas tende
bom ânimo, eu venci omundo".
Eu gosto muito da tradução
alemã, porque ela não fala em

_ "aflições", mas usa a palavra
"medo". Vivemos num mundo

com muita violência, inse
gurança, problemas. Muitas
vezes não nos perguntamos as

razões e as causas destas

situações. Isto vai gerando
dentro de nós o medo uns dos

outros, a falta de confiança.
Assim vamos construindo

grandes muralhas ao redor de
nós e de nossas casas.

Mas antes de falar "no
-

mundo passais por aflixções",
Jesus disse uma outra palavra,
que é a seguinte: "Estas cousas
vos tenho dito para que tenhais'

A EDUCAÇÃO COMPLETA

paz em mim" (João 16.33a). ', propõecomunhãocomele. Isso
Medo nomundo - paz em Jesus.
O apóstolo Paulo disse aos

Efésios (2.14): "Cristo é a nossa

paz". O mundo não tem paz.
Nele existe medo. As pessoas
do tempo de Jesus e de hoje têm
urna coisa em comum: o medo.

Não só o sentimento normal do
I

medo, mas também o assumir

tarefas, medo de falar, de ser

criticado, de errar, de ser

ridicularizado por aquilo que
fazemos para Deus.

O que é vida cristã? Creio

que é viver valores como a

so lidariedade, amizade, jus tiça,
paz, fraternidade ... Jesus nos diz

que um viver de doação assim

não acontece sem problemas.
Isso passapelo sofrimento tlpelo
medo das reações contrárias a

Jesus. Por isso, omedo pode ser

um empecilho para a fé.O medo

pode nos deixar paralisados,
conformados com as situações
de injustiça ao nosso redor. Jesus
quer nos ajudar a vencer os

nossos medos e o medo que
assola a humanidade.

Enfim, 'Jesus não critica
nossos medos, mas nos anima a

enfrentá-los. Para tanto ele

propõe: "Em mim tereis paz".
Quer dizer, contra o sofrimento
e contra a força do medo Jesus

não significa que o nosso medo
vai terminar ou ficarmenor. Mas

significa que dá para enfrentar
o medo de um jeito diferente

quando estamos unidos a Jesus ..
Unidos a Jesus, o nosso medo
não terá mais tanta força sobre
nós. Unidos a Cristo, que é a

_

nossa paz, teremos coragem
para servir, para amar, para
vivermos em- comunhão, para
denunciar situações de injustiça,
para anunciar a vontade de

Deus, cultivando os valores do

REINO DE DEUS.
Prezado amigo leitor!
Prezada amiga leitora!
Peçamos a Deus em ora-ção

força e orientação para ven

cermos o medo. PeçarylOs por
paz, por fraternidade e gestos de
solidariedade entre os seres

humanos. Junto com a nossa

oração queremos já no nosso dia
a dia dar exemplos concretos dc
que CRISTO É A NOSSA
PAZ. Cada um de nós é convi

dado a dar exemplo de acei

tação, de solidariedade, de

doação, de amor:;. Poderemos,
então, nos olhar face a face e

vermo-nos como irmãos e irmãs.

Venceremos com Jesus o mundo

de injustiça e de medo!

Pastora Claudete Beise Ulricb

�rcul0
I

ItaliaI1C>
de Jar:aguá do Sul

98 Festa Italiana
o patrocínio visando divulgação, apoio a eventos culturais e outros, são fundamentais para o suce§so de uma festa.

Por isso, nossos agradecimentos especiais para quem colaborou:

Divulgação da festa:
Casa das Tintas Maba, NetUno Internet, Ditrento Automóveis, Pró Imagem,_Gráfica Régis, Casa do Automóvel,_

Satler Malhas, Floriani Equipamentos para Escritório.
Concurso da 18 Rainha Italiana:
Floricultura Florisa, Joalheria Elisabeth, Floriani Equipamentos para Escritório, Bérgo Equipamentos de Segurança,

Supermercado Santa Luzia, MetalúrgicaWipe, Laboratório Lenzi, Laboratório Jaraguaense, Laboratório Pasoldl.ab.
Canecos:
A confecção dos canecos para distribuição no primeiro dia da festa foi patrocinada pela Menegotti Indústrial Ltda.,

queremos agradecer ao sr. AdernarMenegotti pela colaboração.
Decoração dos pavilhões:
James Vota, da empresa Gaivota

Painéis e Adesivos.

Para a próxima edição temos
menções importantes a fazer.

Devanir Danna -

Presidente
Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira c/ Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X GOVERNADOR - Em reunião com os governadores
adjuntos no último dia 10 de julho, a governadoria, através do governador
Rolf Botho Hermann, recomendou aos clubes o seguinte: regularização
dos Estatutos do Club junto ao Registro de Sociedades Civis no Oficial

competente da Comarca (RegistroCivil e.Títulos e-Documentos); cartão
do CGC/MF na Receita Federal; regularizar as contribuições fiscais
eventualmente sujeitos junto ao escritório contábil. Com esta

regularização, o club ficará apto a pleitear verbas junto ao governo para
obras beneficentes. Entendemos ser de suma importância já que as

entidades não-governamentais fazem parte do 3° Setor e poderão auxil iar
frente ao desemprego reinante em nosso País, criando frente de trabalho,
e por outro lado amenizando situações de pobreza e miséria. É momento

de se fazermuito com pouco dinheiro.

ROTARY X POSSE - Agradecemos apresença dos visitantes de Jaraguá
do Sul, Corupá, Massaranduba, governador Rolf Botho Hermann e

esposa, além de autoridades e demais convidados na posse do Conselho
Diretor 1999/2000. Também aos jovens presentes que pretendem revitalizar
o Rotarac, e ás senhoras da Casa da Amizade da nova geração e veteranas,
dispostas a revitalizar ainda mais os trabalhos com as gestantes e crianças
de nossa comunidade.
ROTARY X SÉRIO COMPROMISSO - Nossos clubes não podem e

não devem se limitar ao convívio entre seus. sócios, apesar de
extremamente agradável. Isto porque, corre o risco de se afastar das

comunidades, ficando desligados da realidade social e política. As ações
coletivas ou as iniciativas individuais devem ser encampadas pelos clubes,
uma vez que "ser rotariano" é estar aberto ao tempo, à sua comunidade e

ao mundo. A ausência e o pouco dinamismo são fatores de desestímulos
dos. sócios e a agremiação tenderá a se esvair. É necessário que
concretamente damos testemunho a falsas afirmações de que somos

"almoçariano" ou "jantariano". Que estamos somente interessados nas

benesses sociais. Rotary é um clube de serviço que se preocupa com a

desigualdade social, com a segurança, educação, saúde eJmbitação de

um povo. Não somente se preocupa, mas busca soluções de idéias
concretas e parte para ação concreta. Não apenas diz o que fazer, mas
FAZ. É momento de cada clube de serviço refletir até onde já se

comprometeu afeti va e eficientemente com a causa rotária.

ROTARY XMUDANÇAS - As mudanças no mundo dos negócios não
param de acontecer. O que valia para ontemjá não vale mais para hoje, e
O que funciona hoje talvez não funcione amanhã. Vivemos num mundo de
incertezas. Uma verdadeira revolução tecnológica vem acontecendo

principalmente nos campos da comunicação e da informação. É a

globalização dos negócios, o acirramento da competição e uma demanda
cada vezmaior por eficácia e qualidade. A situação exige novos padrões
de organização e gerenciamento. Mudança nos métodos de produção e

comercialização-dos produtos e adoção de um novo estilo de trabalho é
necessário e urgente. Conhecer essas exigências, refletir e preparar-se
para conseguir perfil desse profissional do século 21 passa a ser uma

prioridade para todos nós. O profissional do século 21 terá que ser

YERSÁTIL; planejar, organizar e executar. "Pôr a mão na massa".

EMPREENDEDOR, não espere que lhe digam o que deve ser feito. Tomar
iniciativa e FAZER. Tem que saber lutar em conjunto, convencendo-se
que váriascabeças pensam melhor do que uma. 'Ser um inovador, tendo

_ uma postura positiva e a mente aberta. Ser um entusiasta atualizado,
tendo conhecimento além de suas funções. Ser um negociador corajoso
e consciente. Deverá ser aquele que interage para mudar, mas, também,
estar aberto a mudanças. O ROTARY rios dá um valioso código de ética,
talvez o menor do mundo e l:Im dos mais objetivos. Estamos convencidos
que as interrogações são a verdade? É justo para todos os interessados?
Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos? Se

aplicados com sinceridade em qualquer atividade do relacionamento

humano, teremos porcerto uma saudável relação profissional e de amizade.

-ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
-

OAB/se 10.623
Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Rua 28 de Agosto, n" 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

. Rua Reinoldo Hau, 61 - sala 2

Jaraquá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 (047) 373-0187

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Injustiças sobre munícípíos devem
ser reparadas urgenternente

o município do Brasil é um ente

federado, ou seja, tem autonomia,
autotutela, autogestão, legisla e,

cumprindo a Constituição, atua na

saúde, educação, segurança de trânsito,
geografia urbana, implemento de

desenvolvimento social, política do

adolescente e do menor, meio arn

biente, além de cuidar da sua máquina
adrninistrativa, o que, naturalmente, se
insere nas tantas atribuições ou

obrigações que lhe são impostas. Muito
bem. E as receitas do município são

suficientes para tais encargos? Res

posta: não.

Ora, é consabido que o sistema

tributário nacional é centralizador, ou

seja, a União é quem detém a massa de

recursos fiscais, que repassa a estados
e municípios parcela desses valores
através de uma equação matemática

(aos olhos do advogado e procurador
do Município de Tubarão/SC, Nestor
de Oliveira Mendes), incompreensível
àqueles que tentam decifrá-la sob a

ótica dos menos assistidos.

Cabe, então, a máxima de que as

pessoas vivem, residem e procuram
assistência no município. A primeira'
repartição pública de que temos notícia

em nossa vida é a Prefeitura. É onde se

tem acesso. É onde conhecemos alguém
ou mesmo o prefeito e seus colabo

radores, certamente em cidades pe

quenas ou médias como a' maioria no

Brasil.

O prefeito, com todas as atribui

ções que lhe são inerentes, têm ob
servádo e sentido na carne a inseri

sibilidade dos governos central e es

tadual frente às necessidades dos

municípios e de seus habitantes. É
angustiante e tremendamente injusto
esse processo de repasse, fruto de

arrecadação tributária. Mais ainda

preocupante, nessa centralização e

nessa química incompreensível, é que
não se vislumbra uma saída a curto

prazo. Ao invés, presencia-se um

modelo asfixiante que, a continuar,
.

inviabilizará a autonomia municipal
conquistada e instituída pela Carta

Constitucional de 1988.

Brasil não é perfeito, muito pior é o

descumprimento sistemático da

Constituição e o descaso para com as

administrações municipais. Aliás, o que
se tem sentido é um tratamento "cinco

estrelas" oferecido aos bancos, enti
dades distantes das necessidades do

cidadão menos afortunado.
É importante que se frise que os

prefeitos brasileiros estão cumprindo,
cada um a seu modo, as exigências
sociais dos seus municípios. Se mais

não realizam. é porque o modelo é,
realmente, injusto. Estão igualmente
mobilizados, mas estranhamente.são
tratados com paupérrima atenção pelas
forças cêntricas que não vêem nos

municípios a instituição capaz de

resol ver grande parte dos anseios na

base da pirâmide.
Colocamos um apelo aos políticos e

adrninistradores federais: respeitem mais

este ente federado, nele está a solução,
quando bem governado, é claro".

Transcrito da Tribuna de São

José, de "São José dos Pinhais,

MENSAGEM

Se o modelo político adorado no edição 3377, página 2.

rOS 80 anos do
CORREIO DO POVO

Vicellle Augusto Caropreso - Deputado Federal PSDB/SC - Câmara dos Deputados - Gabinete 662 - Brasília - DF.
- Prezados Senhores,

Através deste, parabenizo a equipe do CORREIO DO PS)VO pelos seus 80 anos de existência, fazendo pane da História de Jaraguá
do Sul com muita competência e profissionalismo. Um cordial abraço - Vicente Augusto Caropreso - Deputado Federal - PSDB/
SC

Nota da Redação: o deputado federal (PSDB/SC) foi muito gentil em se pronunciar na tribuna da Câmara dos Deputados, em
Brasília, falando aos seus pares do órgão de imprensa CORREIO DO POVO. que completou 80 anos de existência, sendo o seu

pronunciamento transmitido pela Agência Nacional, para todo o País. Somos gratos pelo gesto do ilustre deputado federal eleito

pela nossa região.
-

A igreja e o estado
No tempo do Império, a Capela Imperial, que éhoje a Catedral, estava ligada às dependências do Paço (onde é hoje

a Academia de Comércio) por meio de um passadiço sobre a Rua Sete de Setembro. Outro passadiço sobre a Rua da

Misericórdia; ligava essas dependências ao próprio Paço, que é onde hoje fica o edifício dos Telégrafos. O governo
provisório mandou derrubar esses passadiços, isolando os edifícios.

- É assim que se separa a igreja do estado! dizia-se no tempo.

Ferreira da Rosa - ."0 Jornal ", de 2 de dezembro de 1925.

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

Tio Eugênio
Joaquim Piazera

Fala-se da Rádio Jaraguá - numa terça-feira, dia 17-9-96 -, no Calçadão da Marechal, defronte da antiga loja do Fruet, .

encontro-me com o sr. Joaquim Piazera que, apesar dos anos, conservava-se com boa saúde e em perfeita higidez mental, hoje
nãomais.

Lembra do "Jaraguá Jazz Band", do qual fez parte o sempre notado e admirado Luiz José Sant'Ana, que hoje mora em

Curitiba, no Bairro do Batel, mas casado com uma filha de Francisco Fischer (pai do já finado Francisco Fernando Fischer -

o "Chico") e trabalhou em Jaraguá do Sul como contador do Banco Agrícola e Comercial, de Blurnenau, e no exercício

profissional percorrendo grande parte de Santa Catarina. Recorda-se Joaquim do tempo em que foi instalada a Rádio Jaraguá
- ZYP-9, entre I 9461l947.

Dizia ele que estava no cargo de prefeito de Jaraguá do Sul, por nomeação do interventor Federal em Santa Catarina, dr.
Nereu deOliveira Ramos.

.

Werner Stange e Homero de tal requeriam ao prefeito para instalar uma estação transmissora de rádio, que seria montada
no morro, um pouco acimadas atuais instalações da Kohlbach Motores e Máquinas, subindo-se onde se alcançam as fábricas,
pela Rua Presidente Epitácio Pessoa.

Ele lembra ter deferido o requerimento, como ainda pôs à disposição dos requerentes um caniinhão Ford bigode, que levou
lá pra cima um transmissor e outros equipamentos.

Graças ao que a Rádio Jaraguá - ZYP-9, como estação transrnissora, se desenvolveu e está atualmente no estágio de

.

radiodifusora numa posição de destaque entre as estações que posteriormente aqui se estabeleceram, rasgando o espaço de

Jaraguá e do Norte e Nordeste de Sc. Até a próxima.

MíDIA INTEGRATIVA

Elly Regal
Reconhecimento profissional

A jornalista Sônia de Onofre e a relações públicas Rutelena de Lacerda

Simas estão com nova turma em seu curso de cerimonial para a Polícia Civil,
na Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Já ajornalista Rosane

Fernandes apresenta curso para adolescentes carentes. As três profissionais
são da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense,
e somam talento e simpatia.

Sincronias
• A Universidade Federal Fluminense está promovendo o 5° Cicio de

debates em práticas gerenciais com arquivos, no IACS (Instituto de Arte e

Comunicação Socíal), São oferecidas 30 vagas, com emissão de certificados

aos participantes que obtiverem 75% de freqüência. O evento éuma

promoção do Departamento de Documentação pelo NúcIeo Interdisciplinar
de Estudos da Informação. A organização é do professor José Maria Jardim.
• A poetisa niteroiense Walma da Costa Barros é uma das mais premiadas em

concursos literários, A moça será convidada para participar de uma academia.

Merecido o reconhecimento que chega um pouco tardio, mas em tempo.
-

• Pintura é a arte de ver o belo através dos olhos e a sensíbilidade do

artista. O artista plástico Regis Moreno está fazendo o maior sucesso.

Suas obras têm sido apreciadas por críticos que entendem do assunto.

Segundo Regis seu trabalho é uma- interpretação dos seus sentimentos

com um colorido intenso.
• O Instituto Histórico eGeográficode Niterói, sob a presidência do professorFrancisco
Albuquerque, está em franca atividade. Debate, palestras têm sido a tônica.
• Sergio Monteiro, batalhador pianista, vem sendo aplaudido pelos
inúmeros recitais. Recentemente retornou da Alemanha com merecido e

histórico prestígio.
• Marilena Gomes Ribeiro. presidente da ANE (Associação Niteroiensede Escritores)
por dois períodos, será mais uma vez reeleita. Nós, seus admiradores, aplaudimos e

nos orgulhamos de seu trabalho e da ati va diretoria.
• No 5" Ciclo de Debates da UFF, no último 7 de julho, Martha Hilda Pinto de

Araújo falou sobre "A gestão dos arquivos na Fundação Getúlio Vargas".
• Já em 14 de julho foi a vez de Rosely Rondinelli abordar questões sobre o

"Gerenciamento de documentos eletrônicos".
• Está agendado para o dia 28 de julho, Ana Maria de Lima Brandão, que
apresentará "A gestão dos arquivos no IRB - Brasil � Resseguros SA".

INFORMATIVO PAROQUIAL - 17 e 18 de julho

SETOR MATRIZ

SÁBADO
17h30 - São Luiz

17h30 +Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro

DOMINGO

16hOO - Matriz (Missões)
08hOO - São Cristóvão

NOSSA MENSAGEM

Calma de Deus

O que notamos ao nosso redor? Quais são as notícias que nos chegam pelos
meios de comunicação? No mundo, o mal está sempre presente. O bem existe,
mas, a seu lado, parece que o mal cresce cada vez mais forte.

Ao ver tantas mortes, tanta corrupção, deixamo-nos-levar pela impacência e

pelo radicalismo; acabar, quanto antes, com todo esse mal! O Senhor Deus,
porém, diz que o bem e o mal não podem ser separados, devem crescer juntos e,

assim será até o fim. Porque a linha que separa o bemdo mal não passa entre um
indivíduo e outro, passa dentro do coração decada homem.

Em cada ser humana há uI'!) pouco de mal, por isso não é possível intervir
com o fogo do céu; tudo seria destruído, o bem e o mal. Até no mais perverso dos

homens, de fato, junto com a cizânia, também existe uma boa parte do trigo bom.
Por que queimá-lo? "Calma", diz o Senhor!

Certamente o pecado não se justi fica, rnas precisamos aprender a considerá
lo com os olhos pacientes e serenos de Deus. (Mt 13,24-43)

Apoio:

- ® �TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA. CASA DAS TINTAS

- Assessoria Comercial Matriz - Fones (047) 371-0380
Avenida Marechal Deodoro - 371-3969

da Fonseca, 429 - Sala 105 Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Ed. Florença - 10 andar Filial- Fone: (047) 371-7311

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125 Rua Walter Marquardt, 110

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Casamento: simplesmente inesquecível!
8

steé um dia

muito especial,
esperado com

mui ta ansiedade

pelos convidados,

pais, padrinhos e,

principalmente,
pelos noivos que
passam durante todo

o tempo de namoro

programando

em que se sente uma

verdadeira princesa,
com direito a todas

as pompas e

mordomias

necessárias. Dedica

todo o tempo para
escolher o mais belo

vestido, que se

adapte ao seu estilo,

como será o

dia do

casamento, em

qual igreja
irão realizar a

cerimônia, em

que salão farão 'a

recepção, os
convidados ... e,

enfim, chega o

momento de dizer o

SIM, até que a morte

Esperando pelo
grande dia e

preparando-se
para a maratona

das preliminares

os separe.
Para a noiva, além
de ser o dia mais

romântico em sua

vida, também é o dia

personalidade, e
também ao tipo de

festa que será

realizado. As mães,
madrinhas e

muito

especial, de
muito

glamoure
alegria. É o

momento em

. que aqueles
pombinhos
estarão

realizando

um sonho e

'afirmando a

vontade de

compartilharem
uma vida a

dois, somar
as alegrias e

dividir os

problemas,
serem

cúmplices na

saúde e na

convidadas em geral, doença ...

seguem o mesmo

caminho, vestindo-se

adequadamente para
a ocasiao.

Realmente é um dia

STARSHINE
Studio Fotográfico

FOfOS L FILMA0LNS DE

CASAMENTOS. ANIVERSÁRIOS.
BOOKS E EVENTOS
PROMOCIONAIS

Porém, para
concretizar essa

.

pois os preparativos
não são nada fáceis:

dos noivos para
testemunhar o

enlace; e a todos que
irão compartilhar
desta festa, terão à

disposição nas

páginas deste

caderno, direcionado
especialmente para
casamentos, as dicas

de.experts no
assunto para tornar a

sua festa

inesquecível!

.. -

Igreja, recepçao,

decoração ... até

para a tão esperada
lua-de-mel é preciso
um planejamento.
Todos estes dados,
vocês noivos; vocês

. pais que

participarão desta

emoção; vocês

padrinhos,
convidados especiais

;

felicidade, antes são

necessárias algumas
ruguinhas na testa,

ALUGUEL DE TRAJES PARA

FESTAS E CASAMENTOS

Rua: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 184
Centro- Fone: (047)�71-J349

Fones: (047) 373·1694/975·3607
RUA ANTÔNIO ZIMMERMANN, 34 - GUARAMIRIM - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FOTOS EFILMAGENS
CASAMENTOS, BOOKS E EVENTOS EM GERAL

FILMES, REVELAÇÃO E PORTA-RETRATOS

XEROX E PLASTIFICAÇÃO
FOTOS 3X4 E 2X2 EM DOIS MINUTOS

Registrando o casamento
No dia do guardado

para sempre.
O Empório
da Foto

dispõe dos

serviços de

fotografia -

para
. casamentos;
/. "" .

an!versanos

e todos os

tipos de

festas, faz'

casamento cada
instante que se

vive é especial e
inesquecível, mas
depois precisamos
recordar e viver
novamente cada
detalhe deste dia,
e, para isso, é
necessário

registrar os
melhores
momentos.
É aí que
contamos Os momentos
coma

participação
da

mais especiais são
marcados e

relembrados pelas
fotos

'primitiva
mas

essencial:
'foto'. Fotografar é
ter aquele
acontecimento

books - e de

filmagem,
entregando a fita

CORREIO DO POVO

já editada. utilizando-se
Trabalhando com' Jambém de

equipamentos de recursos
vários cursos para com venda deúl tima geração e tecnológicos,

com profissionais fazendo estarmos máquinas
especializados na molduras em

constantemente fotográficas,
área, a tende as volta da foto. atualizados" . álbuns, filmes,

exigências de De acordo com os
Com experiência faz foto
de 12 anos no instantânea equalquer tipo de proprietários,
ramo, Galliani dispõe de estúdiocasamento Elígio e Dagmar

oferecendo Galliani, "nós
atende no Empório fotográfico com

opções de fotos sempre buscamos
da Foto há dois variedade de
anos e meio e opções em fundoscoloridas, preto e o

branco e aperfeiçoamento,
também trabalha e acessórios.

envelhecidas, participando de

( ,.; "',

Rua Reinoldo Rau, 470 - Centro - Telefones: (047) 371-5645 ou 975-1763
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazendo a cabeça das noivas
Lisos ou crespos, louros,
ruivos ou negros, solto ou

preso, com véu, coroa ou

flores ... são os cabelos que
diariamente dão um toque
especial para a beleza

feminina, e no dia do
casamento é um detalhe

imprescindível. O Salão,
de Beleza Alaor
Cabeleireiro atende a

todos os estilos de
noivas sempre seguindo
a tendência da moda,
mas não deixando de
realizar o desejo da
cliente.
De acordo com o

proprietário, Alaor
Paoletto, a noiva sai

pronta do salão em no

máximo 40 minutos,
totalmente produzida:
cabelo, maquiagem, unha
e o vestido colocado, já
podendo ir direto para a

igreja; "Nós trabalhamos
no sentido de aprimorar
nosso atendimento, e
agora estamos estudando
novos investimentos, uma
novidade para as noivas,

arrumar também uma

daminha e o noivo. O
valor deste teste é de R$
60,00. Paoletto salienta

que é importante a noiva
marcar um horário com

pelo menos 15 dias de
antecedência e acrescenta:

"Quando preciso, nós
fazemos o casquete de
flores naturais ou

artificiais, já incluído no

pacote, e também
confeccio-namos vestidos

para noivas e de gala.
Atuando há 30 anos no

ramo e há 20 com salão

próprio, trabalha com

mais três profissionais
especializados, passando
em breve para novas e

modernas instalações, na
Rua Guilherme Weege,
454. Maioresinformações
pelos telefones 372-1682

/ 975-1789.

o Salão de Beleza
'_ Alaor Cabeleireiro

prepara as noivas de

Jaraguá do Sul e região
há mais de 20 anos

que só virão para
acrescentar na qualidade
dos nossos serviços",
afirmou.
Os serviços de produção
para noivas também é

feito por um pacote que
inclui um teste de cabelo

para a noiva antes do

casamento, a produção no

dia, e com direito a

Grupo
Cantando onma

pura celebra�
(casamentos)

,

'Mna/i/(J/9J)i/nuv

Música para
casamentoS e

serenatas
Fones: 372-2908

e 372-1231

373-0324 - Rosa

373-0592 - Alice
371-8999 - Jair

l�I�@J
CABELEIREIRA

Corte - Tintura - Ondulação -

Maquilagem - Depilação -

Manicure em Geral Fones: (047) 372-1857
371-6161

Rua Guilherme

Weege, 332 - Centro

Jaraguá do Sul-SC

Rua 28 de Agosto, Bairro Avaí
Guaramirim - SC'

Fone: (047) 373-0553

-

FOFO PRODUÇOES E EVENT,OS P€Rf€ITO'
FLORICULTURABANDA S/A E OUTRAS

CASAMENTOS, FORMATURAS E
BAILES EM, GERAL

FONE: (047) }48--}40}
,

ITAJAI--SC

Cortes, Penteados, Maquiagem e

Química
Manicure e Pedicure Decorações para

casamentos, arranjos
para festas em geralProdução de Noivas e Noivos

Rua Atanásio Rosa, 363 - Centro - Guararnirtrn
Fone: (047) 373.;1900

Rua Augusto Míelké, 32
Esq. MaxWilhelm - Baependi

Fone: 372-0481-Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vestindo um sonho

ti
m dos momentos
mais esperados
por todos, e
principalmente

pelo noivo no dia do

casamento, é a entrada da
noiva. Corno será o vestido?

Justo ou rodado, com ou sem

calda, com muitos brilhos e

bordados ou mais simples,
com mangas bufantes ou
tornara que caia, com véu ou

coroa, e o buquê? Tudo isso

importa e muito,
especialmente para a noiva

que espera por esse dia corno'
uma adolescente, e escolhe
todos os detalhes do vestido

para viver esse momento tão

sonhado corno se fosse urna

verdadeira princesa ..
A Perfil, loja que aluga trajes
de gala para casamentos,
trabalha com vários modelos
de acordo com o estilo de
cada noiva. Segundo a

proprietária e estilista, Aster
Scheidt, lia loja dispõe de

quase mil trajes de gala 'de
festas em geral para locação,
e se a noiva deseja estrear um

modelo, nós podemos
desenhar um vestido no

gosto dela", e completa:
IJAceitamos também

sugestões e adaptamos de
acordo com o estilo e

personalidade da noiva, não
esquecendo do tipo da festa

que está sendo organizada".

Para escolher o vestido de
noiva é preciso muita calma e

tempo disponível, por isso, a
estilista trabalha com hora
marcada para que cada
cliente tenha atendimento

personalizado, e com prazo
de pelo menos três meses de
antecedência.
De acordo com Aster a
tendência atual para as

noivas são vestidos mais

,

,

(
I

limpos, com menor

amplidão, onde a

característica principal é o

bom corte, ficando as

pompas nos pequenos
detalhes com os bordados e

as rendas. Para os tecidos os

recomendados são o tafetá
de seda, cetim italiano, crepe
georgete, organzas, brocados
e todos os tipos de renda. As
cores dos vestidos já não se

Especialmente
produzidas, adotam
o sonho de viver
um dia de estrela

resumem somente no

branco, que está voltando
com toda força, mas,
também, as cores pastéis são

,
bastante procuradas corno:

perolado, champanhe, tons
de cinza, azul e pêssego.
Outro detalhe muito

importante que deve ser

avaliado é o horário em

também pode ser

confeccionado junto com o

vestido na cor e modelo

desejados; e se o casamento

acontecer durante a noite,
toda extravagância é

permitida. Atendendo a toda

Região do Vale do Itajaí, _

Oeste, Norte e o litoral, Aster
Scheidt veste todos os tipos
de noivas: românticas,
clássicas, modernas, etc.,
trabalhando com

criatividade, qualidade,
beleza e muito glamour.
Maiores contatos pelo
telefone 333-1726.

que será realizada a

cerimônia, se for durante
o dia, a 'ocasião pede um
modelo mais básico, sem
muitas pedrarias e

admite o uso do chapéu,
lembrando que este

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sugestões de presentes para casamento
1- Fogão 11 - Espremedor de frutas 21 - Balança para cozinha 31 - Ventilador

2 - Depurador 12 - Sanduicheira 22 - Balança para banheiro 32 - Circulador

3 - Refrigerador 13 - Fritanella 23 -: Aspirador 33 - Telefone s/fio
4 - Freezer 14 - Multi processador 24 - Enceradeira 34 - Rádio-relógio
5 - Forno Elétrico 15 - Walita Master 25 - Lavadora de roupas 35 - Videocassete

6 - Forno Microondas 16 - Centrífuga de sucos 26 - Secadora 36 - Televisor

7 - Lava louça 17 - Torradeira 27 - Centrífuga de roupas 37 - Aparelho de som

8 - Cafeteira 18 - Ferro elétrico 28 - Condicionador de ar 38 - Relógio de parede
9 - Liquidificador 19 - Mesa de passar 29 - Esterilair 39 - Churrasqueira
10 - Batedeira 20 - Escada 30 - Aquecedor elétrica

VEND�S E
.

ALUGUEIS DE.
* Vestidos para noivas -

* Trajes para noivos -

* Trajes sociais -

* Vestido para I a

comunhão
* Filmagens e Serviços
Fotográficos em geral -

* Decoráçãü para Igreja
e Salão -

* Produção completa
da noiva

(cabelo e maquiagem)

Rua: Barão do Rio BraAco, 143
Fone: (047) 371-2699
Cei: 983-1438 - Jaraguá do Sul

Matriz: Casa Márcia -

Ruã 7 de Setembro, 644 -

22 andar - Galeria Hotel Rex -

Blumenau - Fone: 322-8750

Aua 801, 3-7 - Centro -

Balneário Camboriú
Fone: 983-1438. ,"" _-."_"_'_' ;:;:::;:

.........:@{.

LOCAÇÃO de VESTidos de NoivA iMpORTAdos, TRAJES ESPECiAis
PARA Noivos, TRAJES PARA fESTAS, fORMATURAS, NoiTES de GAlA,

CASAMENTOS, COMUNHÕES

Rua: Almirante Barroso, 1243 - Centro - Blumenau
Fone/Fax: (047) 323-9876
ekohler@zaz. com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



As irmãs trabalham com

vários tipos de massas para
cada modelo de doce, como:
pasta americana, marzipã,

-

pasta de mel, fondant, glacê
real, corante vegetal, etc.,
tendo também os recheios
de vários sabores como:
coco, damasco, ameixa
passa, castanha,
brigadeiros, coco queimado,

6 &f��� CORREIO DO POVO

o lado doce da festa

ROSÂNGElA JARk TRAvi Marlene Confeitaria OdilaMorettiEnke
Pans/ein PONTO DOCE

Salgadinhos e Massas daMdällÍlI Bolos Artísticos para

para coquetéis e jantares
promotora de eventos

Casamentos, Aniversários,(casamentos)
* Docinhos decorados Batizados, 1 ª comunhão,
* Salgadinhos finos festas em geral

* Tortas

372-0621
* Jantares

Rua: BernardeDornbuseh, 406 - Vila Fone: (047) 371-9186
Fone: (047) 372-1779 Baependi - Fone: (0470372-2905

,I

a festa de nozes, ameixa preta, etc.; os
cas�mento, os decorados, feitos com
docinhos fazem fondant(uma massa especial
parte da ' para esses modelos),

decoração embelezando e trabalhados em cima com
enfeitando os salões, e são o vários estilos; e os artísticos,
complemento essencial na em formato de cisne, de
hora de adoçarmais ainda a coração, com as iniciais dos

alegria da celebração. noivos em cima, com

Especializadas em docinhos pombinhos, com o rosto dos
artísticos

'

_

e deco- Colaborando com
rativos, as
irmãs

Clarice

noivos e

Pereira
Schiochet
e Clau
dete

a decoração do
salão, fazem parte
do momento mais
doce da recepção

muito mais,
fazendo
tambémas
lembrandnhas
commodelo

Pereira
Baratto trabalham no ramo

há dois anos, atendendo a

vários tipos de eventos,
principalmente casamentos.

Com mais de 60 tipos de
docinhos, elas trabalham
com os comuns: brigadeiro,
caju, beijinho, casadinho,
coco queimado, frutinhas,

no gosto e

sabor dos
noivos, e
decorandoo

bolo com flores e detalhes,
todos comestíveis. "Ê uma

arte, vai tudo pela
criatividade", diz Clarice
afirmando que"os docinhos
também são feitos de acordo
com a cor da decoração:
branca, salmão, champanhe,
entre outras".

Cf)ocru
oempre uma doce surpresa/

APRESENTA:
A doce arte de confeccionar docinhos artesanais com

as mais variadas formas e cores.

De acordo com a ocasião em que você desejar,
fazemos docinhos persõnalizados e os tradicionais

para: casamentos, l" comunhão, maternidade,
\

batizados, bodas, festas infantis e qualquer outra data
comemorativa ou idéia que quiser.

ACEITA-SE ENCOMENDAS PELOS
TELEFONES 372-1736/372-0425

Promoção especial de docinhos para I" comunhão.

entre outras. Todas as

delícias preparadas por
essas artistas, a maioria são

totalmente comestíveis,
sendo somente uma
minoria com alguns
enfeites artificiais.
Trabalhando somente sob

encomenda, também
auxiliam na decoração,
montando a mesa dos.doces

de acordo com o estilo da

festa, tendo à disposição
. suportes de vidro como

uma opção.
"A gente não se limita no que
já tem, trabalhamos sempre
buscando mais novidades,
aceitando sugestões, sempre
tentando chegar aomáximo de
contentamento", conclui
Claudete.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Restaurante

'DaasIMAD �ÃQ
. RECREATIVA

RestauranteArmalwee

Anexo a Recreativa Duas Rodas

Atendemos casamentos,

batizados, ]O comunhão,
aniversários e festas em geral.

Banquetes, jantares, coquetéis,
recepções para reuniões de

negócios, festas de casamento,
aniversários, batizados,
formaturas e confirmação;Fone: 372-1135

Rua 25 <Je Julho, 2080
Vila Nova - Jaraguá do Sul Fone: 376-1425

CHURRASCARIA��&?J�
* Rodízio de Carnes e Bufê com 10 tipos de salada

Atendemos
Festas em

Geral.

,PREÇOS VARIADOS,
CARDÁPIO A COMBINAR.

• 370-2292 - Anexo ao Portal de Jaraguá do Sul

Restaurante Gredal
DE EUGÊNIO G. KRÜGER

Rua Joinville, s/nº . Anexo Recreativa Dalmar
Fone:(047) 371"1991

A arte em primeiro lugar

R
decoração da
igreja e do

salão, onde
será feita a

recepção, são detalhes
primordiais nos
preparativos do
casamento. Qual a cor, o
tipo de flores e quais
ornamentos usar, de
forma que sejam
apropriados para a hora, o
local e o dia da festa.
A loja Sonhos de Noivas

Decorações é espeeializada
no ramo fazendo

'

trabalhos completos e·
também serviços
individuais, decorando
somente a igreja ou o

salão, montando apenas
" os arranjos, ou até
mesmo alugando
materiais separados:
tapete, vasos, etc.
Trabalha com vários

tipos de artigos como:
vasos e pedestais de luz,

Sob direção Fritz Restaurante
de Blumenau

RESTAURANTEE LANCHONETEFRANCI LTDA.
JUNTO AO POSTO MARCOLLA

ATENDEMOS:

CASAMENTOS, ANIVERSÁRIOS, BATIZADOS,
CONFIRMAÇÕES E EVENTOS EM GERAL

Rod. BR-280 s/nº - Km 69 - Fone: 371-8957 - Jaraguá do Sul

Restaurante Itajara
Atendemos diariamente (de 28 a sábado), à

Ia carte no almoço e janta.
Casamentos, convenções, eventos em geral.

,\I\IUU"N I E IUTALMENTE REFORMADO/

AR ('ONDI( 'IONADOCENTRALIZADO
,

,

Atendemos também em outros endereços (a combinar)
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 237

FONE: 371-3121

Com a função de agradável para todos,

tomar' a festa ma"1·S garante a tranqüilidade
dos anfitriões arrumando

bela, a decoração é com antecedência igreja e

salão .:
considerada fator De acordo com os

principal proprietários Renato da
---=------=-------- Silva e Rachei Cilene

Niels, "nós ternos
estrutura para atender

qualquer tipo de festa,
desde pequenas até os

grandes ev:entos", e
completam: "O nosso

objetivo é tomar esse dia o

mais agradável ainda para
a noiva, fazendo com que
ela não se preocupe com

nada, nós fazemos tudo,
inclusive recolher os
materiais no outro dia",
concluem.

colocados no corredor de
entrada da igreja; organza
e cetim, tecidos que
revestem os arranjos;
flores artificiais, todas
importadas e à

disposição nas cores:

vermelho e salmão as

rosas, copos de leite, e
diversos tipos em
amarelo; o tapete; as
velas entre outros.

Responsável em decorar
e tornara festa bonita e

SAlÃO �E FESTAS BOMPANI
DE AdElINO E ERNA .

ACEITAMOS RESßRVAS PARA CASAMENTOS, ANIVERSÁRIOS,
BATIZADOS, CONFIRMAÇÕES E FESTAS EM GERAL.

Fone: 370-8043
Rua João Januário Ayroso, 1623 - Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - SC

SERMARISOL
RuaAdé/ia Fischer, 70
Fone: 372-6107

\ Reservas com Da/mir

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Recepcionando com estilo
em outros lugares, se for da
vontade dos noivos.
De acordo com o proprietário,
Álvaro Künel, "nós temos

várias opções de cardápio e de

serviços para o cliente escolher,
como por exemplo um

casamento

completo:
con tra tamos

o número
de garçons
necessários,
servimos as

entradas

Os comes e

bebes são o

sucesso da festa
que vão

desde os

canapés até as bebidas quentes,
importadas ou não, e o bufê no

gosto dos noivos". Como

variação de cardápio, o
restaurarite trabalha com vários

tipos e valores, desde R$ 7,50
por pessoa, com: saladas,
massas. e vários tipos de carnes

vermelha, branca etc., aos ruais

completos, chegando a custar

R$ 22,00 por pessoa, com
bufê especial, camarão,
lagosta, bacalhau, faisão e

muito mais. Sempre
buscando um serviço de

qualidade, o restaurante
diversifica o atendimento
também na forma deservir.

podendo ser bufê, à francesa,
ou à brasileira, aceitando
sugestões de cardápio e

oferecendo opções em

sobremesas como: salada de

frutas, sorvetes e morango
com chantilly.
Com experiência de 18 anos no

ramo, Künel atua há cinco no
Restaurarite Baependi e atende
até dois casamentos por dia
nas dependências do clube. "A
nossa função é bem servir e
fazer com que os nossos

clientes saiam daqui
totalmerite satisfeitos", conclui.

omo "prato" principal
da �esta de c�samento
esta a recepçao aos

convidados. O salão
tem que estar impecável na
decoração, sem deixar de ser

funcional, proporcionando um

ambienta agradável
---------------------------

para todos.
Os serviços de
recepção do
Restauraute

Baependi dispõem carro-chefe no
destas e tantas outras

mais qualidades.
Atendendo a

casamentos no

próprio clube onde possui ótima
infra-estrutura: com três salões à

disposição do cliente, que pode
optar quaí ambiente é propício
para o tipo de festa, desde as

ruais simples as ruais

requintadas, chégando a

admitir até 600 pessoas,
também trabalha com recepções

Algumas sugestões de cardápio para bufê

Cardápio n° 1

Salada de palmito
Salada mista

Salada tropical
d am.arãoMaionese e c

Garoupa recheada
_

f de can:1.arao
Strogono ..

11 de madell'a cl
Filé ao n1.0 10

alcaparras .,'

P Cllest€r à cahfopl1a
eru,

L
.

tão à brasileiraei
'gnonté com chan"pl

Frango sou
." batata,

grega pure,
Arroz, arroz

a '

palha,
.

\!anana
à n�ca�l�":es:a::__ J

Salada Inista

Maionese
Marreco recheado com

repolho -oxo

Pernil à califórnia .

, molho de Inadelra
Llngua ao

, parmegianaFrango a

Filé à francesa
'1 esa

Filé de peixe à rru an

Pastelão de frango
.s; batata palha

ArroZ, pure,

I

Cardápio n° 2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Quarta-feira. 14 dejulho de 1999 FATOS,
i

CORREIODOPOVO- 5

A anemia é uma doença do sangue caracterizada

pela diminuição dos glóbulos vermelhos, ou mais

precisamente da quantidade de hemoglobina presente
nesses glóbulos. A hemoglobina é uma proteína muito
importante do sangue, pois ela contém o ferro e o

oxigênio necessários para alimentar os tecidos do corpo.
Portanto, quando há diminuição dos glóbulos vermelhos
ou da hemoglobina, os tecidos começam a receber uma

quantidade inadequada de oxigênio e não conseguem'
trabalhar normalmente.

Existem várias causas de anemia, cada uma levando
a diferentes alterações nas células do sangue, mas no

•

final os sintomas são sempre os mesmos.

A causa mais comum é a falta de ferro, tanto devido
a uma dieta pobre deste elemento quanto a uma perda
intensa de sangue, como ocorre nos traumas ou nas

menstruações abundantes. Também pode ocorrer nas

pessoas com úlcera ou problemas intestinais, que levam
-

à perda de sangue pelo vômito ou pelas fezes.
Algumas pessoas apresentam perdas constantes de

sangue, muitas vezes não detectadas, como é o caso

de pacientes com câncer de rim e intestino levando a

uma anemia crônica.
Outra causa de anemia é a falta de vitamina B 12,

seja por falta de ingestão de alimentos que a contenham

(como nos vegetarianos) ou por defeito na absorção da
vitamina, conhecida como Anemia Perniciosa.

Os alcoólatras são muito propensos a anemia por
deficiência de ácido fálico, tanto pela falta de ingestão
do mesmo quanto pela dificuldade em absorvê-lo.

Outras vezes, a anemia é causada por um problema,
hereditário, em que há alteração genética na produção
de hemoglobina. Como conseqüência, é fabricada uma
hemoglobina alterada, que é logo destruída no sangue.
Entre as doenças quepodem causar esse problema estão
a Talassemia e a Anemia Falciforme.

FeJ-'Y\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 -

CRM5457

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

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

V 371-3426

Fone 371-5117 * 372-1553
Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

Anenrla
Em alguns casos, há destruição dos glóbulos

vermelhos sem causa aparente, sendo que o próprio
corpo começa a destrui-los.

É a chamada Anemia Auto-imune.
Até mesmo medicamentos podem causar destruição

dos glóbulos vermelhos, levando à anemia, como as

drogas anticancerígenas e outras.

Algumas vezes, o problema está na formação dos

glóbulos vermelhos pela medula óssea. É o caso da

Anemia Aplástica, onde há falta das células que
iriam dar origem aos glóbulos vermelhos. Pacientes
com problemas de insuficiência renal sofrem de ane

mia devido à falta de um importante hormônio

chamado eritropoetina que é normalmente produzido
pelos rins e estimula a produção das células
vermelhas do sangue.

O sintoma mais comum é a pessoa apresentar
palidez bem evidente nas mucocas, principalmente nas

pálpebras dos olhos. Também há fadiga, fraqueza,
cansaço fácil ao se exercitar, sensação de tontura e

desmaio, falta de ar. Alguns pacientes apresentam falta
de apetite, o que piora ainda mais a situação. É muito
comum o paciente se queixar de palpitação, pois o

coração bate mais rápido para compensar a falta de

glóbulos vermelhos no sangue.
O diagnóstico é feito através do exame de sangue,

tanto na contagem dos glóbulos vermelhos quanto na

dosagem de hemoglobina. Também se pode fazer outros
exames de sangue para detectar alterações da

hemoglobina. Também é útil fazer exame de fezes e

urina para detectar se há perda de sangue pelo intestino
ou pelos rins.

Em casos mais severos, é bom fazer exame da

medula óssea, para ver se a produção de sangue está

normal ou não.

O tratamento em geral baseia-se na causa da ane-

mia. Quando o problema é falta de ferro, vitamina B12
ou ácido fólico, basta suplementar esses elementos na

dieta ou através de comprimidos. A absorção de ferro
é ainda melhor se for adicionada vitamina C ao

tratamento.

Nas anemias severas, pode ser feita transfusão de

sangue.
Nos casos de Anemia Auto-imune, pode-se usar

drogas imunosupressoras para melhorar os sintomas.
Casos hereditários, em que há destruição acentuada

dos glóbulos, o tratamento se baseia na retirada do baço,
pois ele é o causador da destruição .

É muito mportante ter uma dieta rica em ferre, Para
isso, é necesssário comer alimentos como carne de

vaca, peixe, frango e gema de ovo. Os grãos eorno
-

soja, feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico são omito
ricos em ferro. Verduras são também essenoiais,
principalmente espinafre, brócoli, couve e outras
verduras com folhagem verde mais escura.

Mulheres grávidas precisam aumentar a ingestão
de ferro, para poder gerar uma criança bem sadia.

Mario Sousa Junior
Farmacêutico-Bioquímico
Proprietário do Laboratório Jaraguaensé de

Análises Clínicas Ltda.

Ora.Anna Paula L deAlbuquerque
. � Oftalmologista - CRM 6972

�,.� ..

IIIL«I'l:lllIIIIL'íll�,:lllíilrlllllillltl�íiI411:
Aperfeiçoamento em Córnea, Doenças Externas e

Plástica Ocular na Santa Casa de São Paulo

Rua Guilherme Weege, n° 50 - Sala 604 - Centro -

Fone (047) 371-8447 - Centro Médico Odontológico

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

Endereço consultório (Junto à Clínica Jaraguá)

� ü �aC@netuno,com,br

��O!ÓRIO JARAGUAENS�
DE ANÁLISES CL(NICAS.LiDA.

Exames com alta
Gonfiabilidade em

aparelhos
automatizados de
última geração_

Dr. l\4ar/o Sousa
Dr. lVfarl� Sousa /r.

ATENDIMENTOAADULTOS E ADOLESCENTES
Ursula Karo"

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

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

Rua Preso Juscelino, 45
Jaraguá do Sul- Centro

Fone/Fax 3 71 �0882
Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

CLíNICA SÃO 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
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- Não viaje cansado.
O aeroporto está cheio

de pessoas estressadas.

Deixe os supérfluos e

pratique rel�amentos.
- Encare a jornada como
se fosse uma aventura.

Nunca sabemos o que
nos aguarda.
- Permaneça com a

mente calma.

Observando seus

pensamentos, troque-os
por positivos.
- Faça um plano simples
a ser cumprido, com
direito a mudanças.
- Observe onde se

localiza no corpo físico

sua tensão, e pratique
alongamentos para o
alívio.
- Não alimente a

Oração deve ser isenta de imagens
Frei Betto, ao comentai" os

desafios da oração, sugere que
- para disciplinar a mente

�durante a prece - devemos

limpá-la de todas as imagens.
Corno émuitodifícillutarcontra
os pensamentos, precisamos
tratá-los como nuvens - eles

chegam e partem, cruzando a

nossa imaginação, corno as

nuvens cruzam o céu azul,
E nos lembra de um

método de concentração
muito utilizado no Oriente:
cuidar dos pequenos-detalhes,
Um zen-budista utiliza uma
tarefa comum - corno beber

água, por exemplo - para

aproximar-se de Deus. Pega
o COpo, coloca a água, per-

cebe sua beleza e sua doçura
enquanto a bebe. Sem ansie
dade c'om o tempo, consegue
fazer de cada gesto um ritmo

de aproximação da divin
dade.

"Devemos falar com Deus

O tempo suficiente para poder
escutá-Lo", diz frei Betto.

, Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcat,o

e Rafael Jonalan Marcallo

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-6613
3,104-3616

Centro - São Paulo - SP
CEP 1020"901

Janete (9. rJIlarcatto ZYS

ansiedade, troque-a

Se estressar fica adulto
mais depressa

por respirações
abdominais.

Os sapos Scaphiopus harn
rnondii, que habitam regiões áridas
da Califórnia, Estados Unidos, têm
uma arma única para garantir a·
sobrevivência: se a lagoa em que
nasceram começa a secar, os

girinos viram sapos mais rápido. O
tempo da metamorfose fica entre

20% a 50% menor, Em laboratório,
o biólogo Robert Denver, da
Universidade de Michigan, conse
guiu reduzir o período de desenvol
vimento do hammondii de 37 para
um mês, A chave do mistério é um

hormônio apelidado CRH, gerado

em situações de estresse.
Ele parece estimular a secre

ção de outros hormônios, envolvi
dos no desenvolvimento não só de

sapos, mas de animais em geral,
"Assim, as larvas e fetos controlam
seu crescimento, adaptando-se às

mudanças do smbiente", disse
Denver . 'Wé o feto humano, se sen
tir alterações no ventre materno, se

, prepara para deixar o útero antes

do tempo, aumentando a produção
de CRH."
Fonte: Super Interessante - Julho
de 1997

- Entregue-se
totalmente a esta

aventura.
- Reti re da bagagem
metade do que
colocou.
- Lembre-se de que
tudo "passa".
- Inicie já. Faça uma
respiração bem

profunda. Inspire de
baixo para cima, e

expire de cima para
baixo (três vezes).
- Durante os três dias

que antecedem a

viagem, tome chá de

camomila, pratique
alongamentos e veja a

diferença.

tn��pp�A �1�
1, NOVOSHORÁRIOS!!I, Fi
íW AULAS DE YOGA Q
� o INTI-Liceu da Vida�, abriu novos horáuos. Venha conferir e fa�er s�a 'r:i:j)

=-��II(
PRIMEIRA AULA INTEIRAMENTE GRATUITA �

�,s'.�und:l-l"')')::l'" 7 u's" Il())'US'

YOGA 'ALONGAMENTÓS �,' .

,

'

ff1y
�- . �. o Segund'u-feira:IOàsllhoras j)1�

�'Te;ça-leira: : �I�;(: ��;�) horas /: � :� : � ���:: �
� Quarta-feira: X às l}h�O Quinta-feira: l Oàs I I horas �.��"" 19 às 20h�O 1'5' '16 I

, '.�, ()lIin.t<i-lei,ru: '7h�O às l) horas Sexta-feira: I� :� 19 �:��:�: '���� 19h30 ÚS 21 horas

, , � Sexta-feira: 7 às X horas, ,

'

, A,.
Rúa: Emílio Stein, 300eur- Centro

'

r:w@
-

, :'

(Rúa do EdifícioCarvalho) - Tel/Fax: 372�1141 ,.,'VjO
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Maria Iulia Gonçalves
Emmendorfer, da Cosmos
Agência de Viagens,
recebendo oprêmio como
agência destaque de Santa
Catarina das mãos do
diretor da American

Airlines José Roberto
Trinca

Rainha dos Estudantes,
LeniceMarquardt, ladeada

pelo presidente do

Baependi, Sidnei
Buchmann (Sipaca) e \

esposa, Crista, e o diretor-
-

social, Elemar
Dierschnabel (Capa) e a

esposa,lta

Lenice Marquardt, do Colégio Marista São

�uís, foi eleita sábado passado, no Clube
Atlético Baependi, Rainha dos Estudantes
de 1999

Adriana Grim, Rainha da Schützenfest,
I recebe bonitas flores nesta quinta-feira, ---"'

pela idade nova Fa :. 7)371-2111

Cpmérc/pdeFrlltase
Verdllraselll_GeraL

/)Pce� sa�adp� p-;p�
úeú"la� aÚÍ1lentps

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

Fone: (047) 372-1468

ADVOGADOSVerdureira da
RAQUEL Ltda. ROBERTO A. ROCHA

OAB/se 11.315

EVANDRO A. RA,THUNDE
OAB/se 13.094

direito família, comercial,
pena/ e traba/bista12 TIPOS DE CARNES

Rua Walter Janssen, 110

(fundos Verdureira da Raquel)
Fonelfax: 371-8341 - Jaraguá d9 Sul- SC

Rua Walter Marquardt, 1778
Telefone: (047) 8679

/'

Centro Espírita
Santa Catarina
Desenvolvimento -

Consultas Trabalhos
noAmor - Sorte

Negócios
ITAJAI JARAGUÁ DO SUL

Rua Pastor Alberto
Schneider.2373

Rua. Palhoça. 420
SâoVicente

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

.(047) 371-8146

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lolou - Jcrcçuó do Sul - SC
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Educadores da Amvali têm
-

lições cubanas de educação
Acesso a todos
e valorização
do professor são
as estratégias

Jaraguá do Sul - o cônsul

cubano para Assuntos de Edu

cação no Brasil, dr. Guilherme
Diaz Rodriguez, fez palestra no

Sesi (Serviço Social- da In

dústria), na quarta-feira (7),
para diretores e secretários de

Educação da Microrregião da
Amvali (Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu). Ele
falou sobre as estratégias que
Cuba adotou no setor, nos

últimos 40 anos. O único país
da América Latina a eliminar o
analfabetismo tem algumas
lições a ensinar para os bra
sileiros.

Há 40 anos, deflagrada a re

volução socialista, Cuba tinha po
pulação de 7 milhões de habitan
tes, um milhão de analfabetos.

"Se aspirávamos construir uma
democracia, precisávamos de

educação, porque ser culto é ser

livre. Era o único meio de eliminar
as seqüelas de quatro séculos de

ignorância e opressão, provo
cados pelo irnperialismo", recor
da. A metafoi cumprida com êxi

to, mas os pontos positivos so

bre o país não aparecem. Além
do ernbargo econômico, os

Estados Unidos disseminam

propaganda para ressaltar

aspectos negativos e a imprensa
acaba servindo de bode expia
tório.

O vice-presidente da Amvali

Edson JunkeslCP

e prefeito de São
João do Itaperiú,
Alzerino Bernar

des, ressaltou a

importância de tro
car experiências
com o país mais
desenvolvido em

termos de educa

ção, na América
Latina. O cônsul
esclareceu que a

política da Revo

lução baseou-se
em pontos fun
damentais. O sis
tema de educação

.

é para todos, na

prática (e não ape
nas na lei, como no
Brasil), nenhuma
criança fica fora
da escola e a qua- Cidadania: cônsulacredita 110 senso crítico
lidade de vida é

assegurada .,pelo nível de

instrução. "Não precisamos de

escolas particulares porque o

nosso sistema funciona",
garante Rodriguez. A média
escolar da atual geração cubana
é de 12 anos. Até os 15 anos,

não se permite que a criança
deixe de estudar e os pais são

responsabilizados por esse

compromisso.
Agrande lição que o cubano

tem a transmitir ao Brasil é o

investimento e a valorização do

professor. Geograficamente,
Cuba ocupa uma extensão ter

ritorial equivalente ao Estado de

Pernambuco, no Brasil. Abriga
45 universidades, oito delas es

pecificamente para formar e

pós-graduar professores. Não

existe professor sem formação
universitária, e nenhum pára de
estudar. "Quando o professor
pára de estudar, morre o pro
fessor. Por isso, apesar das
dificuldades econômicas, 30%
de nossos professores saem

das salas de aula todos os anos

para que continuem especia
lizando-se", revela. As di
ficuldades financeiras são ine

gáveis. Mas o cônsul não acre

dita que equipamentos resolvam
o problema da educação.
"Televisão não forma cidadania;
parabólica não forma caráter;
computador não forma con

vicções. Se não tivermos pro
fessores bem preparados, não
adianta ter instrurnentos", en
sina.

Museu passa o boné do vovô Emílio
Jaraguá do Sul - A morte

do historiador Emílio da Silva

(ocorrida no dia 3 de julho)
mexeu com os ânimos da so

ciedade civil, que aos poucos
se organiza para dar um teto

digno ao museu que leva seu

nome. Em audiência com Iri
neu Pasold, na segunda-feira
(12), representantes da Aames

(Associação dos Amigos do
Museu Emílio da Silva) co

braram providências para agi
lizar a reforma da antiga sede
da prefeitura, destinada a

abrigar a instituição. O pre
feito prometeu que a nova se

de estará pronta ainda neste

mandato, mas como não há

datas definidas para o início
das obras, a associação inicia
campanha de arrecadação de

recursos junto à comunidade

jaraguaense.
Herdado pela neta e presi

dente da Aames, Kátia da Silva

Bartsch, o boné que Emílio da

Silva utilizava para proteger a

cabeça do frio vai servir de
símbolo para o trabalho de

arrecadação de fundos. Cha
mada de "Campanha do bo

né", a iniciatiya vai atingir
empresários e comerciantes

dispostos a colaborar. "Será
criada uma lei municipal que
permite a dedução do valor
doado às reformas, do IPTU

devido pela empresa e/ou

pessoa doadora", revela Kátia.
A Aarnes foi criada no ano

passado para reunir pessoas
interessadas em trabalhar pelo
museu. Somente este mês ela

passa a existir juridicamente.
A data coincide com um mo

mento delicado, mas a pre
sidente da entidade acredita

que esta seja uma ótima

oportunidade para sensibilizar
a comunidade e viabilizar as

reformas. "Recebi esta pro
messa no dia do velório: as

obras serão iniciadas ainda

este ano. Vamos nos dedicar
e trabalhar para isso", com
promete-se.

o COTIDIANO DO RELACIONAMENTO

20 Encontro Jaraguaense de Psicologia
16 e 17 de julho

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

pessoas da farníliamostra as várias facetas do

comportamento humano dentro do lar, onde a sua

personalidade é, por assim dizer, amais 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-

12/1710 (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)

10 horas - Coffee Break

10h15 - Palestra 2

"Sexualidade: prazer e desprazer" - Psico Flávia Rieger
CRP-12/1831(Joinville)

11h45 - Almoço
13h45 � Palestra 3

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

(Curitiba)
15h15 - Coffee Break

15h30 - Palestra 4

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

112Q (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 Ródrigues da Nova, 370 - fone/fax (047)
371-2224.

Taxas até 07/07

Interessados R$ 25,00
Associados R$ 15,00
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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Fotos: Edson Junkes/CP

Degustação: novidade este ano será a cachaça sabor pêssego, produzida especialmente para afesta

Festa Nacional da Caçhaca
deverá receber 25mil pessoas
Sangria da
primeira
barrica será
sexta-feira

Luís Alves -' A 14" Fenaca

(Festa Nacional da Cachaça)
deverá reunir cerca de 25 mi I

pessoas no Parque de Expo
sições. A previsão da CCO

(Comissão Central Organiza
dora) é superar em 15% o nú

mero de visitantes que estiveram
na edição do ano passado na

maior festa da cachaça do Brasil.
De 16 a 18 de julho, shows,
apresentações artísticas e cul

turais, além dos mais variados
sabores da bebida produzida em

alambiques no interior do Muni

cípio, poderão ser conferidos

pelo público. "Da mais simples,
extraída da cana-de-açúcar, até
de pêssego, a novidade este

ano", revelou Almir Spézia,
principal fabricante de aguardente
de Luís Alves. A expectativa dos

organizadores é de comercializar
50 mil de litros de cachaça
durante a festa. Haverá distri

buição gratuita de cachaça. :

Paralelo à 14" Fenaca,
acontece a 12" edição da Pesta

da Banana, com exposição de

frutas produzidas em pro

priedades rurais do Vale do

Itapocu, o 14° Rodeio Crioulo e

a 14" Feira Agroindustrial. A
Prefeitura inVestiu R$ 180 mil

para a realização do evento. A

abertura será sexta-feira, às

18h30, no pátio do Parque de

Exposições, com queima de

fogos de artifício e show da

Banda Juízo Final. Sábado e

domingo, a partir das 8 horas, a

programação prossegue com

provas de laço, gineteada, vaca
parada e a abertura das fei ras

Agroindustrial e da Banana. No

palco externo, haverá apre
sentações de artistas populares,
como a dupla Miramar e Miraí,
Dino Souza e Musical Vozes do
Vento.

No pavilhão de danças, será
a vez das bandas Texas Boys,
Café Expresso, Os Atuantes;
Manchester Band, Musical

Octopus e Vox 3, de Blurnenau,
que incendiou as noites da

Oktoberfest/98. Os blumenau

enses trazem no repertório
músicas com letras divertidas,
retratando os hábi tos e o coti
dianci de uma família típica alemã
em situações inusitadas. Do

mingo, serão conhecidos os ven

cedores de cada modalidade do

rodeio crioulo. "Fora os eventos

paralelos, os visitantes poderão
degustar a famosa cachaça de

Luís Alves, disponíveis em

garrafas, garrafões ou barricas",
reforçou Lourenço Valmor

Schmitz.

. Seminário debate cultivo' e plantio do aipim
Jaraguá do Sul - Aprimorar

o sistema de adubação e de
Combate às pragas, e priorizar o
desenvolvimento de variedades.
Estes foram os principais temas

abordados durante o I ° Semi
nário Microrregional da Cultura
do Aipim, realizado no último dia
7 de julho, no salão paroquial da
Igreja São Sebastião. Promovido
pela Secretaria da Agricultura e

do Meio Ambiente, em parceria
Com a Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa Cata-

rina), o evento reuniu 32 pro
dutores de aipim do Vale do

Itapocu.
As prioridades foram eleitas

a partir da palestra do engenheiro
agrônomo da Epagri, Fernando
Tcacenco, que fez um diagnós
tico da cultura do aipim na região
,e coordenou os debates qu·e
também avaliaram o zoneamento

de solo e clima, comercialização
e markering. plantio e tratos

culturais, além do custo da

produção e qualidade da rama,

Um dos coordenadores do

seminário, R-oberto Nagel, da

Secretaria de Agricultura, infor
mou que a viabilização dessas

prioridades prevê campanha de

análise de solo para, a partir do
resultado, recomendar o plantio
adequado, Também haverá

implantação de unidades de

monstrativas de adubos. Para
verificar o desempenho e o

comportamento das plantações
diante das pragas, serão defla

gradas unidades de pesquisa nas

localidades de Jaraguazinho,
Garibaldi e Três Rios do Norte.

Suspeito é liberado depois
de cumprir prisão temporária
Jaraguá do Sul - O em- Branco, centro de Schroeder.

balador de bananas Valdevino Ajuíza SôniaMaria Mazzero
Teixeira de Souza, 31 anos, foi Moroso havia prorrogado a

libertado ontem, após cumprir prisão temporária. O prazo do
dez dias de prisão temporária segundo requerimento terminou
numa cela da Delegacia de Gua- ontem. "O suspeito manteve a

ramirirn. Ele é apontado pela mesma declaração do início.

polícia como o principal suspeito Disse que não chegou a discutir
da morte do próprio enteado, com a vítima e não foi o autor

Gilmar dos Santos, 19, No' .do homicídio", salientou Jurema

depoimento à delegada Jurema Wulf. Gilmar dos Santos foi

Wulf, Souza negou que tenha encontrado morto na madrugada
matado o jovem e desmente as do dia 5 de junho, com sete

afirmações de duas testemunhas, facadas. A perícia divulgada pelo
que disseram ter encontrado· médico Maurício Spies apontou
sangue na roupa do acusado 12 que o jovem ainda tentou se

horas antes de policiais localizarem defender antes de receber os

o corpo, em uma rua secundária golpes que atingiram o peito e o
à Avenida Marechal Castelo pescoço.

Liberdade: Valdevino foi solto ontem, depois de dez dias preso

Dupla rouba camionete do

ex-prefeito de Guaramirim
Guaramirim - Dois homens

roubaram ontem, por volta das 2

horas da madrugada, a camionete

F-I000, placa LZJ-5979 (Guara
mirim), pertencente ao ex-prefeito
Victor Kleine. O veículo foi levado
da garagem da residência de Klei�
ne, na Rua 28 de Agosto, centro
doMunicípio. Um vigia que traba

lha a poucos metros da casa da

fanulia presenciou o momento que

a dupla entrou na propriedade e,
.

em segundos, fugiu em direção à
BR-280.

Nervoso, o vigia (nome não

identificado pela polícia) ligou para
a delegacia e comunicouo roubo.
"Fizemos blitze em toda a região,
de Massaranduba até Araquari'',
disse o comissário Célio Lieb!. Até
o final da tarde de ontem, o veículo
não havia sido localizado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Colegial e Breithaupt jogam
esta noite em Florianópolis

Edson JunkeslCP

Partida foi

antecipada da
oitava rodada
do returno

Jaraguá do Sul - BreithauptJ
FME e Colegial!Avaí jogam hoje,
às 21 horas, em Florianópolis. A

I partida, antecipada da oitava
rodada do returno do Cam

peonato Catarinense de Futsal da
Divisão Especial, marcará a

inauguração do Ginásio Mu

nicipal Carlos Alberto Campos,
no Bairro Estreito. A equipe
jaraguaense vem de uma goleada
de 10 a 2 sobre o União São Mar

cos, de Caçador, enquanto o time
da capital amarga derrota sofrida
pela Nostracasa/Tozzo, por 5 a

3, em Chapecó.
O técnico Manoel Dalpasquale

terá o retorno do fixo Chico e do

pivô Altair, que cumpriram
suspensão no último jogo. A boa

atuação dos alas Marcel e Patrick,
autores de três gols cada contra

Disposição: Marcel (E) marcou três gols na goleada da Breithaupt
a União São Marcos, deixou casa: 7 a 6. A Berlanda Gaboardi

Dalpasquale em dúvida sobre a recuperou-se e ocupa a terceira

escalaçãodehojeànoite.Xande, colocação, com 31 pontos.
que também fez três na vitória ADBlulUnicárdio, de Blumenau,
fácil de sábado passado, está que apenas empatou com a

confirmado. AABB/Joinville, no Galegão, em
.

Depois da oitava vitória, a 3 a 3, ocupa o quarto lugar, com
Bre ith aupt/FlvlE mantém a 28. Se o campeonato terminasse

liderança do Estadual, com 37 hoje, além das quatro primeiras
pontos. Em segundo lugar equipes na tabela, estariam

aparece a Tuper, de São Bento classificados para os playoffs
do Sul, que na"'sétima rodada do Unoesc/São Miguel, Regata/Rio
returno teve dificuldades para do Sul, Seara/Águia Seguros e

vencer a Unoesc/São Miguel, em Colegial/Avaí.
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Definidas finais
do'Catarinense

Jaraguá do Sul - O Criciú
ma conquistou, domingo, no

Estádio Heriberto Hülse, a Taça
Gustavo Kuerten, válida pelo se

gundo turno do Campeonato Ca

tarinense de Futebol. A vitória so

bre o Figueirense (no tempo
normal, 3 a 2, e na prorrogação,
1 a O), definiu a combinação dos

jogos do quadrangular semifinal,
que indicará o campeão estadual
de 1999. Figueirense e.Criciúrna,
campeões do primeiro e segundo
turnos, respecti vamente, têm a

vantagem de decidir a vaga para
a final em casa.

Os jogos de ida do quadran
gular acontecem nesta quinta
feira. O Joinville, que obteve a va

ga pela melhor campanha em

todo o campeonato, enfrenta o

Figueirense no Estádio Ernesto
Schlemm Sobrinho, em Joinville,
às 20h30. No mesmo horário, o
Avaí, segunda melhor campanha
do estadual, joga contra o Criciú

ma, no Estádio da Ressacada.

Domingo serão realizados os

jogos de volta, com Figueirense
e Joinville jogando na capital, e
Criciúma e Avaí, em Criciúma.

Jaqueline é prata
no Troféu Brasil
Jaraguá do Sul - Ajaragua

ense Jaqueline Jacob, 17 anos,
atleta do Clube de Regatas Vasco
da Gama, do Rio de Janeiro, con
quistou medalha de prata na pro
va de Salto Triplo, durante o Tro
féu Brasil de Atletismo Infanto

Juvenil, realizado domingo, em
Ipatinga, Minas Gerais. Jaqueline
alcançou a marca de 10m87 na

terceira tentativa. Na outra prova
em que competiu, a de 100 me

tros com Barreiras, a velocista fi
cou apenas na quarta colocação,
com o tempo de 15s48.

Jaqueline voltou a sentirdores
no pé esquerdo, que fraturou há
dois meses. De acordo com o

técnico.Ivanildo de Souza Pinto,
a atleta terá que passar por um
tratamento intensivo para conse

guir atingir a melhor forma física
antes do início dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. "Vou
vetar a participação dela em al-

. guns torneios no Rio de Janeiro,
marcados para agosto", afirmou
o treinador. Jaqueline ficou na no

na colocação noSalto Triplo do.

Campeonato Brasileiro para
Menores, há duas semanas.

" -

AGORA! EM JARAGUA DO SUL E REGIAO

FAÇASl!AS
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.
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Sorte em dobro

Todo projeto de grande porte precisa de Lima boa dose de

sorte. Jaraguá Futebol Clube fechou contrato para o amistoso

contra o Coritiba antes da final do Campeonato Paranaense.

Caso o 'Coxa' perdesse para o Paraná Clube, seria difícil
colocar mil pessoas na reabertura do Estádio João Marcatto.

Agora, com o título de campeão, depois de um jejum de dez

anos, o Coritiba tornou-se ótimo atrativo para sábado, dia 17,
às 16 horas. O .ingresso para a arquibancada descoberta custa

R$ 5,00; coberta R$ 10,00 e cadeiras, R$ 15,00. Time

paranaense vem com Darci, autor do gol de empate que

garantiu o título ao Coritiba, zagueiro paraguaio Struway,
Brandão, Cléber e cia.

Simão no Jaraguá
Simão Saturnino, ex-técnico
do Juniores do Juventus, está
de volta ao Município. Depois
de trabalhar no Joinville por
duas temporadas e comandar

a equipe do Irineu Imóveis,
ano passado, Saturnino
acertou contrato até o final do
ano com o Jaraguá
Futebol Clube.
Será treinador da equipe
de base.

Futsal no exterior

Breithaupt/FME deverá

disputar a Taça Mercosul,
que reunirá, em agosto, no

Rio Grande do Sul, os
melhores times de futsal do

Paraguai, Uruguai e
Argentina, além de equipes

gaúchas, de Santa Catarina e

'do Paraná. O convite está na

mesa da Associação
dos Amigos do Esporte

Amador.

Atlético no caminho
Confirmado para esta quarta-feira, às 21 horas, no Estádio

Municipal de Presidente Getúlio, o jogo-treino entre Atlético

Alto Vale e Jaraguá Futebol Clube. Este será o segundo teste

da equipe jaraguaense contra times que disputaram a Primeira

Divisão do Campeonato Catarinense. Ontem, jogadores se

reapresentaram do último final de semana de folga. De agora
até o final do ano, treino, treino, treino. A meta é ser campeão
da Segundona. Essa é a fórmula certa para um time vencedor.

Rápidas _

* Estão abertas as inscrições para o Campeonato Interno de

Futsal do Beira Rio Clube de Campo. A competição começa dia'
28 de julho. Dia 26, haverá o torneio início. Ângelo Margutte,
diretor de futebol do clube, avisa: sócios inadimplentes terão

dificuldades para conseguir vaga. Premiação para os três

primeiros colocados será suínos, medalhas e troféus. Cacá

Pavanello patrocina o campeonato.
* Funcionários jaraguaenses que trabalham no governo do

Estado, em Florianópolis, prometem apoiar a equipe
Breithaupt/FME, contra o Colegial/Avaí, .hoje à noite, às
21 horas, na capital. Grubba, Ademir e o próprio vice

governador Paulo Bauer ficam nas arquibancadas, torcendo
pelo melhor time do Estadual até agora.
* Jaqueline Jacob voltou a sentir dores no pé esquerdo, que
fraturou há dois meses. No Troféu Brasil deAtletismo, realizado
em Ipatinga, Minas Gerais, ela ficou em 4° lugar nos 100 metros

com Barreiras e em segundo no Salto Triplo.

Kiferro conquista título do
17° Campeonato Varzeano
Time do Bairro
Vila Lalau

quebrou jejum
de doisanos

Jaraguá do Sul - A Kiferro

EC, do Bairro Vi Ia Lalau, venceu
o Vitória FC, da Ilha da Figueira,
por 5 a 4, na decisão por pênaltis,
e conquistou o 17° Campeonato
Varzeano'de Futebol "Taça Raul

Valdir Rodrigues". Depois de

adiada devido ao mau tempo, a

final do Varzeano foi realizada sá

bado, no estádio do Clube Atléti

co Baependi. O péssimo estado

do gramado atrapalhou as duas

equipes. Na preliminar, o Água
'

..
Verde derrotoú O Santa Luzia, por
2 a I;, e ficou na terceira colo

cação,
Kiferro e Vitória empataram

no tempo normal e na prorro

gação. O jogo teve poucos lances

de gol e a partida terminou em O

Jaraguá do Sul - O piloto
da Valle Racing, Eduardo Valle,
venceu a quinta etapa do Cam

peonato Catarinense de Automo
bilismo. A prova foi disputada do
mingo, no Autódromo Vale dos

Cobras, em Balneário Camboriú.
Valle obteve sua primeira vitória
na temporada. Com o resultado,

Fotos: Edson Junkes/CP

Emoção: empate sem gols levou o jogo para decisão por pênaltis

a O. A decisão foi para a cobrança
de pênaltis. A série terminou 5 a

4 em vantagem da Kiferro. O
time da Vila Lalau quebrou um

tabu de dois anos sem con

quistar o título. Em 1997, e ano

passado, a equipe havia perdido
na final.

Adriano Ropelatto, do Santa

o jaraguaense manteve a quarta
colocação na categoria Marcas

N (Novatos), com 29 pontos.
Douglas Bogo, também de Jara

guá do Sul, continua na liderança,
somando .54 pontos.

Valle liderou a corrida desde a

primeira volta. "O carro estava

ajustado e a equipe trabalhou bem",

Luzia, foi o artilheiro da competi
ção, com 10 gols. Alexandre Wa

cholz terminou o campeonato
como o goleiro menos vazado -

sete gols sofridos em oito jogos.
Em 56 partidas desta edição do

Varzeano, foram marcados 218

gols, com ,média de 3,8 gols por

Jogo.

disse. Entre os Novatos, quatro
dos cinco primeiros pilotos que
cruzaram a linha de chegada eram
de Jaraguá do Sul. Paulo Ronchi
foi o segundo colocado e Bogo ter

minou a prova em terceiro lugar.
Alessandro Coelho acabou na

quarta colocação.
Na categoria Marcas A (Pro

fissional), outra vitória jaragua
ense. Alexandro Spézia superou
o líder do campeonato, Edson
Dalla Valle, de Chapecó. Dalla
Valle chegou em segundo lugar e
aumentou a diferença para Ivo

KoneJl J r., que chegou na quarta
colocação e agora soma 35 pon
tos. Spézia tem 32 e o chapeco
ense lidera com 54 pontos. A pró
xima etapa do Estadual de Auto
mobilismo está marcada para os

dias 31 de julho e 1 de agosto,
no Autódromo Rio Represo, em
São Bento do Sul.

Valle vence primeira no Estadual de Automobilismo

j

{('_).__
Meta: piloto espera repetir�vitória em Sao Bento do Sul
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Empresa lança no mercado grande leque de opções

revestimentos tipo Textura
e Grafiato.
O revestimento Textura,

A Tincol, sempre
buscando inovar, lança no
mercado, durante a 4a

Multifeira, uma nova linha
de tintas com o objetivo
de oferecer um serviço
diferenciado e de

qualidade.
A linha de tintas Tincol,
considerada a tinta que
pinta Jaraguá do Sul, é
encontrada em várias

soluções: à base de água,
tinta acrílica para fachada,
e látex PVA, encontradas
em seis cores; como

complemento .tem a massa

corrida, massa acrílica e

selador acrílico; e tinta à
base de solventes como
esmalte sintético e

vernizes para aplicação em
metal e madeira,
impermeabilizantes para
tijolo à vista, telhas e

pedras; a Veda Trinca é um

produto diferente, não
existente no mercado,
desenvolvido
exclusivamente pelo
Departamento Técnico
da Tincol para solucionar

problemas de obras

antigas que
apresentam rachaduras e

infiltrações.
A grande novidade lançada
pela Tincol são os

é um produto de fácil

aplicação que embeleza e

impermeabiliza a fachada.

Compar-ado com 6
tradicional revestimento

cerâmico, vários fatores,
como o baixo custo,
facilidade de repintura
com qualquer tinta de
mercado e a alta

durabilidade determinam a

utilização deste produto; e
o Grafiato.

Embalagem tinta acrílica, látex, verniz e esmalte sintético

é um revestimento com

característica nobre e

grande efeito decorativo,
muito utilizado em

interiores
e' exteriores, tendo como

quesit?s principais o

baixo custo,
embelezamento, alta
durabilidade,
grande resistência a

intemperismo
entre outras. Para

setembro, a Tincol
também estará
comercializando a

Massa de Nivelamento,

acabamento, pois substitui
o tradicional reboco,
oferece inúmeras

vantagens c<?mo a

diminuição do prazo de

entrega da obra, redução
de até 35% do valor do
metro quadrado acabado,
tanto em material como
ein mão-de-obra, possui
excelente aderência na

superfície e baixo índice
de contaminação por
fungos, mofo e algas, pois
a sua fórmula inclui
biocidas. Por serem
considerados produtos
diferentes e de difícil

aplicação, a Tincol está
cadastrando pintores para
fazerem cursos sobre
como aplicar os
revestimentos.
Para fechar este rol de

novidades, também dispõe
do sistema TincolMix,
umamáquina tintométrica
que atende as

necessidades do mercado,
sendo um equipamento de

alta tecnologia para
preparar mais de mil cores

para pequenas quantidades.

De acordo com Leandro

Mannes, diretor-comercial
daempresa, "para a Tincol
umamáquina tintométrica

, não é um equipamento
para produzir tinta, mas
sim artigos de decoração,
e quem ganhará com isso
será o consumidor" .

Segundo ele, para fazer o
lançamento destes

produtos, foi feita uma
pesquisa de mercado e a

partir dos resultados a

empresa resolveu partir
para esse segmento "por
perceber uma grande
ausência de um produto
local de larga aceitação,
pois Santa Catarina é auto
suficiente no ramo da

construção civil sendo que
no segmento de tintas
ainda seja limitado",
conclui Mannes.

: um produto caracterizado
L pela rápida preparação do

Maiores informações pelo
telefone 371-0550 - rnmall0.Técnico em aplicação e equipamento TincolMix
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