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MÃirINI Moradores da SC-474 organizam protesto
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: UM PRODUTO COM A QUALIDADE:

SCSULARROZ) EdsonJunkes/CP

Massaranduba - sc

Moradores de diversas co

munidades localizadas nas

proximidades da SC-474,
entre Massaranduba e São

João do Itaperiú, estão pro
metendo realizar umamanifes

tação no início do ano que vem,
em protesto contra a parali
sação das obras de asfalta

mento da rodovia. O tráfego de
veículos é precário no local,

prejudicando a passagem de

caminhões que fazem o escoa

mento da safra agrícola, o

funcionamento das empresas e

o transporte dos trabalhadores
e estudantes. O engenheiro
Sérgio Marcon, do 2° Distrito
do DER (Departamento de

Estradas de Rodagem), de

Joinville, disse que o contrato
de execução da obra, ainda
não concluída, expirou no final
do mês de outubro do ano

passado. O governo do Estado
vinha tocando o projeto com

recursos próprios, informou.
Página 10 À espera: ponte construída 110 traçado da nova rodovia aguarda pela obra depavimentação em meio aos arrozais. Página 10

Prefeito de
Guaramirimbusca
verba federal para
retirar a ferrovia
do centro da cidade
Página 3

fitAIS SABOR RARA SUA, rl/D�

Delas Rodas
Industrial -

PT descarta

coligação com os

partidos que apóiam
os governosfederal
e estadual
Página 3

Carmem
Tomaselli assume

a presidência da

Acias por
dois anos
PáginaS

FOTÖLITOS

371-7719

Acidentes na
. ._

nucrorregiao
deixam uma

pessoa morta e

11 feridos
Página 11

Definidoo
Conselho

Municipal de
Turismoem
Massaranduba
Página 12

PFL, PPB,PSDB ePPS articulam
frentepartidária emGuaramirim
Lideranças do PFL, PPB,

PSDB e PPS, de Guaramirim,
jámantiveram dois encontros

para discutir a coligação das si
glas para as eleições municipais
do ano que vem. A intenção,

segundo o presidente do PFL,
Mário Sergio Peixer, é unir as
forças para derrotar o PMDB.
O PT e o PMDB deverão
formar dois blocos indepen
dentes.Página 3
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Justiça e desenvolvimento
Uma chuva de reclamações alagou a redação do Jornal

CORRETO DO POVO nas primeiras semanas de inscrições para
financiamento do Projeto Brasil Empreendedor, implantado pelo
governo federal no início de outubro. De acordo com as

denúncias, o que deveria ser incentivo e apoio às micros e

pequenas empresas, principalmente as iniciantes, está servindo
para separar ainda mais as classes sociais. Os postulantes ao

crédito oficial, comjuros econdições especiais, precisam oferecer

garantias de pagamento, condição sine qua non para o

empréstimo.
Em princípio, o governo federal

destinou cerca de R$ 8 bilhões para
o projeto - R$ 600 milhões para
Santa Catarina. Obedecendo os

preceitos de micros e pequenas
empresas, o programa, sob a

responsabilidade do Sebrae, limita
em R$ 30 mil o financiamento para

capital de giro e R$ SO mil para
investimentos, inclusive para as

empresas informais. Os juros variam
de 4% ao ano m ai s TR, se o

empréstimo for feito no Banco do

Brasil ou Caixa Econômica Federal,
e ele 10% ao ano ruais TR, caso o

contrato seja assinado em outras

instituições financeiras.
A principal acusação dos reclamantes é com relação às

garantias. No discurso oficial, o Brasi I Empreendedor tem como

objetivo alavancar as micros e pequenas empresasjáexistentes,
além de incentivai- a criação de outras e a saída da informalidade.

Entretanto, os empreendimentos em fase de implantação, sem
recursos para consolidá-lo, estão sendo discriminados no ato da

i nscrição. A fi rmam que, sem bens para garanti r o f nanciamento,
estão sendo relegados, enquanto que empresários com carros

importados, imóveis na praia e outros bens são privilegiados.
O presidente da Apevi (Associação das Pequenas Empresas

do Vale do Itapocu), entidade responsável pelas inscrições,
Richard Hermann, prometeu apurar as denúncias e tomar as

providências necessárias para evitar "discriminações". Apesar
elas garantias ele Hermann. não há como negar que a esmagadora
maioria dos projetos oficiais sempre atendeu a elite, que goza
das benesses custeadas pelo dinheiro público. Somente para

exemplificar os privilégios, basta lembrar que o Brasil perde
anualmente R$ 825 bi Ihões, cerca de 90% do PIB, em sonegação
de impostos.

Das 530 maiores empresas financeiras do País, metade não

pagou um único centavo de imposto em 1998. A outra metade

recolheu apenas R$ 3 bilhões, enquanto faturou R$ 226 bilhões.
Dos ôô rnaiores bancos, que produziram receita de R$ 97,14
bilhões, 28 não pagaram impostos. Essas distorções só são

permitidas porque há um direcionamento autoritário, irresponsável
e de compadrio na distribuição dos recursos públicos. Enquanto
que a classe trabalhadora é sufocada pelo arrocho salarial, as
micros e pequenas não escapam da carga tributária, outras se

isentam de impostos.
Responsável por 70% da mão-de-obra no País, as micros e

pequenas empresas 'precisam de condições especiais para

ampliação, modernização e geração de empregos. Todavia, é
mister fiscalizar os destinos dados aos recursos oficiais. Com a

Os postulantes
ao crédito

oficial, com juros
e condições
especiais,
precisam oferecer
garantias ie
pagamento,
condição sine

qua nonpara o

empréstimo

crise do emprego, as micros e as empresas da economia informal

são alternativas paramilhões de brasileiros. Caso não hajajustiça
nas i nscrições, o Projeto Brasi I Empreendedor contribuirá ai nda

mais para a concentração de renda. Por outro lado, poderá ser a

remissão deste País capenga e extremamente injusto.

Foto do Fato

As chuvas e os

buracos das

obras nas ruas

atrapalharam o

trânsito, lia
segunda-feira.

Na RlIa

Procópio
Gomes de

OLiveira, os

transtornas

pro vocaram
r: ocidente

* FernandoMarrey Ferreira

çamentais. Aqui no Brasil, os corres
atingiram em cheio as áreas sociais.
Os problemas da saúde não estão

na mfdia, mas são gritantes; a edu
cação pública, cada vez ruais procu
rada rela classe média irnpossibili
tada de manter os fi lhos nas escolas

particulares, assola as crianças
mais necessitadas; empurradas pa
ra a rua na busca de esmola, a quali
dade do ensino públ ico é uma piada
dc mau gosto; a segurança não

existe, se considerada como um es

tado de espírito social, o que lemos

são chacinas, seqüestros, tráfico
de drogas, torturas llOS presídios.·
Educação criminal para bandidos

nas dependências cio cstado ornis

so. impunidade para corruptos, ma

Ciosos, ou seja, para bandidos graú
dos. As cestas básicas do programa
comunidade solidária suspensas le

vam Iam íI ias ao desespero. A aber

tura econômica está destruindo as

pequenas e médias empresas sem

incentivos e Financiamentos por

pane do BNDES; as multinacionais
si rn, Iorternen te i ncenti vadas com

recursos de nOíiSO'S impostos avo

lumam-se em poder neste país ven
dido. A desnacionalização de nos

�o parque industrial já é conside

rável e, caso persista essa pol úica
entreguista, estaremos inevitável

mente passando dessa sem i-escra-

CORREIO DO POVO

Plebiscito sobre a dívida externa

vidão para a escravidão real. A

pouca presença do Estado na eco

nomia é mais um receituário do con

senso de Washington e visa deixar

o caminho livre, sern regulamenta
ção, para que as empresas multina

cionais e o capital internacional

possarn sugar do povo desprotegi
do e indefeso sua Corça de trabalho

da forma que melhor convém aos

"gri ngos".
Segundo Luiz Inácio Lula da

Silva, os países não podem pagar
o que estão pagando. Tem que
ocorrer uma discussão para que
parte desse dinheiro seja rever

tido para uma polúica dc geração
ele emprego, ele al fabetização, dc
elistribuição de renela. Isso de

rende de cada país, principalrnen'
te dos pobres, não do FMI. Con

cordo integralmente com essa po·

sição de defesa de nossa sobe

rania, inierpretada de forma ex

tensiva não em seu sentido jurí·
dico restrito. A autodeterrnine

ção dos povos é um ideal a ser

perseguido mesmo sabendo que
é de difícil concretização. A elei

ção de presidentes com posições
contrárias à globalização exclu
dente vem impondo derrotas

seguidas ao neoliberalismo.

*Advogado
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O "bondoso" FMI está preocu

pado com os pobres do mundo. De

forma demagógica seus interlocu
tores acenam para uma "agendá
social". O consenso de Washing
tonjá não é unânime e eficaz. Decla-

. rarn guerra à pobreza e querem ou

vir a "voz dos pobres". Os 36 paí
ses ruais pobres do mundo terão

perdoadas as dívidas externas que,
somadas, atingem US$ 6 bilhões.
Só para bai izar e refletir sobre o "tro

cado furado" que estão perdoando,
o recente empréstimo ao Brasil uti

lizado por nossos governantes para

pagarjuros da própria dívida loi ele

US$ 40 bilhões. A dívida externa

brasi leirajá foi paga três vezes apro
x imadamente, se sornados os vaia

res recebidos e os revertidos em

forma ele juros. A voz elo povo Ca

minto e miserável deve ser ouvida,
amenizar a gravidade do problema
com esmolas, I ud i briando a boa- Ié

dos analfabetos e poucos esclareci

dos sem portanto o devido parâme
tro para assimilar essa demagogia,
escarrada pelos agentes do país ca
da vez ruais rico, é um convite à con

testação pelos que ainda têm recur

sos para assimilar e lutar centra as

desigualdades e a desumanização
da global ização excludente.

O combate ao déficit público
inexoravelmente requer certes 01'-
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Fotos: Edson Junkes/CP

Riscos: prefeito teme que o atual traçado possa provocar acidentes

Zimmermann gestiona retirada
da ferrovia do centro da cidade
Guaramirim - o prefeito

Antonio Carlos Zimmermann

(PMDB) foi recebido em audiên

cia na semana passada, em Bra

sília, pelo coordenador geral do
Departamento de Transportes
Ferroviários, Cácio Antonio Ra

mos, quando tratou sobre o con

vênio referente ao 'desfocamento
da ferrovia do centro da cidade.

O traçado atual tem gerado
reclamações da população, pelos
riscos de acidentes, excesso de

ruídos da movimentação de

locomotivas e rachaduras em

prédios comerciais e residenciais.
O governo federal deverá atender

conjuntamente as cidades de

Guararnirirn e Jaraguádo Sul, que
enfrentam a mesma dificuldade.

Conforme Zimmermann, o

convênio que prevê a destinação
dos recursos necessários para a

elaboração do projeto e mudança
da ferrovia para novo traçado
(passando pelo Município de

SChroeder) só não foi assinado

porque, coincidentemente, na

ll1esma semana, a antiga Rede

Ferroviária Federal foi extinta por

Recanto

Roda

D'Água

NC/[Llrcli.·.;

(iU<I,.<llIi·!\\·úfrilú Ruhweder i, 12 Km do
Centro - Mtl5Saranduba - SC
Fone (Oxx47) :179-1871

ato presidencial. Diante disso, o
Departamento de Transportes
Ferroviários deverá fazer altera

ções nos termos do convênio.

A atual localizaçãoda fer

rovia, cortando a cidade ao meio,
está causando muitos transtornos

para a comunidade, inclusive
dan i ficando a estrutura de alguns
prédios, devido a trepidação
causada pela movimentação das
locomotivas. Além disso, o risco
de acidentes na área aumentou

muito, em função do aumento da
. população e da própria intensi

ficação do uso 90 transporte fer

roviário na região, pela empresa
Sul Atlântico.

- As providências são ne

cessárias até porque a tendência

é de crescimento da utilização do

transpolte ferroviário nos pró
x imos anos - observa Zimmer

mann.

Cerca de 20 quilômetros de tri
lhos, entre Jaraguá do Sul e Guara
mirim, deverão ser deslocados. Is

to exigirá uma série de prepara

tivos, como construção de túnel e

a execução de outras obras de arte.

,

tf\'11Tabelionato��1l
T de Notas e
•

Protestos de

Osnildo Bartel
lif 373-0404

Partidos discutem coligação
para disputar com o PMDB
Frente reúne PFL,
PPB, PSDB e PPS.
PT e PMDB devem
sair sozinhos

Guaramirim - Lideranças
do PFL, PPB, PSDB e PPS

iniciaram conversações sobre a

possibilidade de formação de

coligação nas eleições do ano

que vem, quando deverão en

frentar o PMDB, partido que es

tá no governo. Dois encontros

já foram realizados para discutir
o assunto e uma terceira reunião
está prevista para o dia 2 de fe

vereiro, que poderá definir o

acordo. O PT foi convidado a

participar da frente, mas decli

nou, alegando diferenças ideoló

gicas. Em março, a coligação
poderá estar com os nomes dos

candidatos lançados.
Nas conversações já manti

das, ficou combinado que até
'.

meados de fevereiro cada parti
do deverá apresentar dois nomes

visando a definição dos futuros

candidatos a prefeito e vice pelo
"frontão". O presidente do PFL,
Mário Sérgio Peixer, um dos
incentivadores da aproximação
das siglas, diz que a intenção é no

mês de março estar com os

nomes dos candidatos nas ruas.

- O objetivo é levar para a

população uma alternativa con

creta para conseguirmos reco- -

locar Guaramirim no caminho

certo. Queremos uma Guara

mirim progressista -, comen

tou, criticando a adrninistração
do prefeito Antonio Carlos

Zimmermann.

O vereador Valério Verbinern,
do PFL, acredita que a coligação
tem boas chances de dar certo.

"Os representantes do PSDB e

do PPS foram muito sinceros

n as co locações fei tas nas

reuniões, e isso é um sinal muito

positivo", avaliou. Outro pefe
lista, o advogado Osnildo Bartel,
sugere a formação de um

conselho político para auxiliar o

"frentão", até para uniformizar a

atuação dos partidos partici
pantes.

PresidentedoPTdescartao apoioparaa 'extrema-direita'
O presidente do PT, Moacir

José Mafra, Zuco, afastou
totalmenie a possibilidade de o

partido participar da frente par
tidária que está sendo arti
culada em Guaramirim. "Não

tem cabimento o partido dos
Trabalhadores apoiar a extre

ma-direita", alega. Ele confir

mou que representantes do

partido compareceram na reu

nião realizada pelo PFL, PPB,
PSDB e PPS, na quarta-feira
da semana passada, mas afir

mou que a hipótese de o PT

participar do bloco está des
cartada.

Conforme Mafra, as dife

renças ideológicas inviabilizam
completamente a possibilidade
de o Partido dos Trabalhadores

integrar a frente em articulação.
"É inconcebível ver o partido
alinhado com siglas como o PFL

, e o PPB, até por orientação
nacional do Partido dos Tra-

1 balhadores, para que esse tipo
de aproximação não seja feita",
comentou.

Na avaliação dele, só exis
tem duas alternativas para o

Supermercado

�
379-1003
379-1654

Av. SetedeSetembro.1140-Massaranduoo-sc

A parte: Mafra defende lançamento e candidato próprios do PT

Partido dos Trabalhadores em

Gu aramirim, para as eleições
municipais. São elas, o partido
sair com candidaturas próprias,
e, nesse caso, o próprio Mafra

LABOMASS
Laboratório de Análises Clínicas LIda.

:Dm. S/ia/{{: Vidm Card(1so
Farm. Bioq. - CRF 1513

Sócia-Gerente

io A,.,,,;, ;'c b",.,., ",tC"1:>í.,.,c"t,,

Horário de atendimento
De segunda li sexta-feira

das 711 às ""45
das 1311_i'0 às 171130

Rua 11 de Novembro, 2965 . Massaranduba

Fone: (Oxx47) 379-1392

está sendo cogitado para a ca

beça-de-chapa, ou fechar
acordo em definitivo com o

PPS, conforme entendimentos

preliminares jã mantidos.

Rua: Felipe Schmidt, 86
Fone/Fax: (047)371-3751

GONÇALVES
CONTABIliDADE
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Verbinem é eleito presidente
da Câmara de Guaramirim As pesquisas de opinião pública às eleições municipais do próximo

ano em Jaraguá do Sul têm apresentado resultados, senão confli-
tantes, diferentes o suficiente para não serem levadas muito a sério.
A um ano do pleito, com os partidos ainda em negociações,
candidatos a serem lançados, os números refletem apenas o

momento e o conhecimento dos postulantes pelo eleitorado.
Uma coisa as consultas têm em comum: foram encomendadas

por algum partido ou líder político, desacreditando os números.
Isso sern falar no exercício especulativo das possíveis coligações,

armadas de forma a preservar o contratante.

Edson Junkes/CP

Acordo prévio
entre PPB e PFL

garantiu a eleição
da Mesa Diretora

/

Guaramirim - o atual vi

ce-presidente da Câmara de Ve

readores, Valério Verbinem

(PFL), foi eleito na noite de se

gunda-feira (13) presidente. A no

va Mesa Diretora, que toma

posse no próximo ano, é cons

ti tu ída ai nda pelos vereadores
Sandro Adriano Antonius (PPB),
como vice-presidente; Ivaldo
Kuczkowski (PPB), primeiro se

cretário, e Irvando Luiz Zomer

(PMDB), segundo secretário. A

eleição da novaMesa Di retora foi

previamente acordada, o que ga
rantiu a unanimidade dos votos

- nove favoráveis e nenhum
contrário.

Apesar da Constituição asse

gurar dois anos de mandato aos

presidentes dos legislativos, um
acordo no início da atual legisla
tura, entre as bancadas dos parti
dos, definiu que o mandato seria
reduzido para um ano, "para dar

chance a mais vereadores em

ocupar a presidência e ganhar ex
periência". Deixa o comando da
Mesa Diretora o vereador Altair
José Aguiar (PPB), que dirigiu os

trabalhos legislati vos neste ano.

- Em princípio, nossa preo
cupação será manter os trabalhos
da Câmara dentro do nível de

desempenho dos antecessores
declarou Verbinem, prometendo
continuar' realizando reuniões
itinerantes nos bairros do Muni

cípio. "A intenção é aproximar as
comunidades com a Câmara,
possibilitando maior integração
entre os trabalhos legislati vos e

as aspirações da população",
completou.

Verbinem disse ainda que pre
tende incenti var a população no

uso da tri buna I i vre, criada em

Alianças I
Recente pesquisa apontou que
mais de 60% votariam numa

composição PT/PMDB, com
Cecília Konell e Dionei da
Silva. Com um percentual
aproximado aparecem Cecília
e o vereadorMoacir Bertoldi

(PPB). Numa composição
PSDB/PFLlPPB, a chapa
majoritária formada pelo
prefeito Irineu Pasold (PSDB)
e o presidente da Câmara de

Vereadores, Alcides Pavanello

(PFL), teria cerca de 15% da

preferênci a.

Alianças II
A coligação PSDB/PFL, com

Pasold e Pavanello, repetiria os

15%. Entretanto, se o PFL se

unisse ao PMDB, o percentual
seria mais de 50%. PT e PPS

teriam em torno de 7%. PPB e

PSDB, com o ex-deputado
estadual Udo Wagner (PPB)

e o atual deputado federal

Vicente Caropreso,
teria cerca de 14%.

Na expontânea, o deputado
estadual Ivo Konelllidera,

seguido por Cecília, Pasold,
Bertoldi e Dionei.

Fidélis
Bebidas
�372-0620

Cerca lorenso

As pesquisas podem até ser desatreladas, isentas, mas cheiram

artimanhas encomendadas. Os números são confeccionados de

tal forma que amarram legendas e políticos, incentivando
coligações e sugerindo nomes para a composição da chapa

majoritária.

Meta: vereadorpretende incentivar a tribuna livre

1997 para dar oportunidade de

mani festação à comunidade, mas
que tem sido pouco usada. "É a

oportunidade para que represen
tantes de entidades se manifestem
no plenário da Casa, sobre assun

tos do interesse da população",
justificou.

Verbinern deverá também am

pliar o entendimento com os em

presários, no debate das questões
relevantes doMunicípio, confor
me tratado em recente reunião

com a diretoria da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guararnirim).
Pelo acordo, Verbinem pre

sidirá a Câmara durante o pri
meiro semestre, quando deve

renunciar para que o vice-pre
sidente assuma. Kuczkowski

presidiu a Câmara no primeiro
ano da atuallegislatura. No ano

passado, a Câmara foi presidida
pelo vereador Jaison Batista

(PPB).

Aliás

Bertoldi, que não esconde o

desejo em disputar a

Prefeitura no ano que
vem, afirmou que o ex

deputado estadual Udo
Wagner é um dos melhores
'nomes do PPB para
encabeçar a

chapa majoritária.

Berlinda

Wagner, por sua vez, afirmou

que não pretende candidatar-se a

nenhum cargo eletivo.

As declarações são resultados de

boatos surgidos na

semana passada, quando se

especulou que Wagner
formaria chapa com

Alcides Pavanello.

PANIFICADORA
JAQUELINE

� BATISTA PNEUS
PNEUS NOVOS E RECAUCHUTADOS

* Pneus'Novos (Michelin, Goodyear, Pirelli)
*Balanceamentos

*Geometrias
*Suspensão

*

Calibragem com Nitrogênio

Promoção de Nata/'

compre e concorra a

vários prêmios,' a cada

R$ 5,00 um cupom

Rua 11 de Novembro, 4826
Massaranduba

Fone (0**47) 379-1169

Pães - Tortas - Roscas

Aceitamos encomendas

ir 973-6112
Rua 11 deNovembro,3128-Centro

Massaranduba - SC
R_ Mal. Floriano Peixoto, s/nQ - Centro
Fone (047) 372-3574 - Jaraguá do Sul

-

2) PESQUISA DE OPINIAO:
O Colégio Marista São Luís está estudando a possibilidade de abrir o

curso de Ensino Médio (1º, 2º e Terceirão) Noturno

1) O COLÉGIO MARISTA SÃO uns INFORMA:
As matrículas para o ano letivo de 2000 já se encontram abertas.
DATAS: De 29 de novembro a 22 de dezembro: Alunos aprovados sem
recuperação e alunos novos .

. De 20 a 22 de dezembro: Alunos aprovados na recuperação.
Horário: Das 7h30 às 11 h30 e das 13h30 às 17h. Na Secretaria do

colégio.
COLÉGIO MARISTA SÃO Luís: DO MATERNAL AO TERCEIRÃO,
EDUCANDO CIDADÃOS PARA A VIDA

Se você estiver interessado em participar desta pesquisa ligue para o

telefone 371-0313 e deixe seu nome e telefone, Se desejar usar a
Internet, a página do colégio é: www.marista.jaragua.com.br
Maiores informações com a recepcionista Sandra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"A importância do BRINCAR'"
No primeiro ano de vida o brinquedo assume um papel

importante na evolução psico-afetiva da criança. Nos primeiros
meses, ela brinca com partes do seu corpo, num jogo de

movimento e de descoberta de si mesma. Aos 6 meses inicia o

contato com objetos fora dela, alcança-os e manipula-os, aqui,
deixa de ser ela mesma o motivo do brinquedo. Quando interage
com objetos do mundo externo desenvolve suas capacidades
motoras, afetivas e mentais. É aqui, também que a criança

começa a incluir outras pessoas em suas brincadeiras. Percebe
se, então, que seu contato com o mundo externo esta

aumentando. Dos 5 meses em diante a criança é socialmente
ruais ativa e busca o contato com as pessoas espontaneamente.
A partir de um ano de idade a criança percebe o mundo externo

como um fantástico e fascinante brinquedo. Ao adquirir a
capacidade de andar passa a Ter mais condições de explorar o

ambiente e QS objetos ao seu redor.
Os três anos de idade até em trono dos 6 anos é uma fase

marcada fortemente pela fantasia e curiosidade. Nestas idades o

pensamento é mágico. Este processo tem função tanto no

aspecto intelectual, pois desenvolve a curiosidade e imaginação,
como no aspecto emocional porque permite a elaboração e

expressão de conflito internos. Esta fase é marcada, também,
pela "imitação", "amigos imaginários" e é aonde passa a dar vida

aos objetoscom os quais se envolve.
Entre os sete e onze anos acontece uma redução da

manifestaçãosimbólica e as brincadeiras passam a ser mais

socializadas. O lúdico nesta fase está mais voltado para a

interação grupal, a criança demonstra interesse maior pelos
esportes em geral e jogos de reflexão, bem como valoriza mais o

contato com o grupo.
Desde o nascimento até o final da infância o ato de brincar tem

fundamental importância no desenvolvimento total da criança. No
desenvolvimento motor (coordenação motora), elamanipula
objetos, COITe, sobe, pedala ... movimentao corpo. No aspecto

. intelectual, brincando a criança aprende sobre as coisa e conhece
o mundo, desenvolvendo a imaginação, criatividade, atenção,

memória, faz associações, tem contato com formas, cores, letras,
números, etc ... No aspecto social, é através do brinquedo ou

constante RELAÇÃO, se socializa, tem noção de grupo, regras e

sentimento de pertinência, nestas relações faz trocas afetivas e

amplia o seu conhecimento. No desenvolvimento psicológico o

brincar tem função importante, pois é através desta atividade,

jogos, fantasias, estórias ...que a criança expressa seus

sentimentos, angústias, medos, alegrias e elabora conflitos .

internos. Todos estes aspectos acontecem de forma interligada,
num constante processo de desenvolvimento.

Percebe-se que o interesse e a evolução do brincar vai se

alterando em cada idade, se modifica, mas em toda a infância, o
BRINCAR é uma necessidade da criança e é o seu meio natural

de se expressar, de se conhecei' e de estar no mundo. É através

do BRINCAR que ela faz a relação do seu mundo interno com o

mundo extemo.
Tânia Maria de OLIVEIRA

Psicóloga
CRP - .12/00540
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o Acias elege Carmem Tomaselli

para mandato de dois anos
Presidenta
pretende ampliar
o atendimento
aos associados

Schroeder - A Acias

(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Schroeder)
elegeu a engenheira florestal
Carmem Tomaselli para-a presi
dência da entidade. Ela deverá

cumprir mandato de dois anos,
sucedendo a Rogério Maldauer
na função, e tendo Acácio
Bruhmüller na vice-presidência.
A nova diretoria foi eleita na

quinta-feira da semana passada
e tomou posse ontem à noite, em
solenidade realizada no Salão da

Igreja São Vendelino. Construir
a sede da entidade e ampliar O

atendimento aos associados es

tão nos planos da presidenta.
A Acias já possui o terreno,

localizado no Centro, doado pela
Prefeitura, A nova diretoria pre
tende elaborar o projeto e o orça
mento e mobilizar os sócios para
a construção da sede. De acordo Contribuição: Carmem foi uma dás fundadoras da associação
com a presidenta, o atendimento
aos sócios merecerá atenção es

pecial para que as empresas utili- .

zern efeti vamente os serviços da

entidade e possam, com o apoio
necessário, ao desenvolvimento
dos negócios. Uma das idéias é
oferecer maior número de cur

sos. principalmente de gestão
empresarial.

A associação pretende manter
o atual envolvimento na busca de

soluções para alguns dos proble
mas da comunidade, como ocor

reu recentemente com a instala

ção da telefonia celular no Muni-

cípio. A cidade se ressente, por
exemplo, da falta de maior nú
mero de agências bancárias.

Atualmente, há só um banco ins-
. talado, deixando a população sern

opções e atrasando o desenvol
vimento do Município.

- Isso é inadmissível num

município que detém a 55" posi
ção no Movimento Econômico do
Estado -, diz o ex-presidente da
Acias Rogério Maldaner, que
vinha tentando solucionar esta

carência na sua gestão.
A entidade está gestionand., a

instalação de novas agências ban
cárias em Schroeder, num esfor

ç.O conjunto com a Prefeitura,
realizando contatos com institui
ções financeiras privadas e ofi
ciais. Existe a possibilidade de que'
o Banco do Brasil se instale no

Município.
Outra meta é estimular as ini

ciativas relacionadas com a ex

ploração do Turismo Ecológico.
Na opinião de Carmem, o Muni-

o cípio tem vocação para essa ati
vidade. Ela pretende incentivar os
investimentos no setor.

Aciag deve atuar em sintonia com o poderpúblico
Guaramirim - o presidente

da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guara

mirim),Maurief Zangbelini, quer
a' entidade atuando em sintonia
com o poder público nas questões
do interesse da comunidade. Ele
está defendendo a proposta, a

partir de observações feitas sobre
o funcionamento de entidades
similares n a Alemanha, em

recente viagem organizada pela
Fundação Empreender. Na se

gunda-feira da semana passada,
a associação deu o primeiro passo

.

nesse sentido promovendo uma

reunião com os vereadores, e

pretende manter encontro, com
O mesmo propósito, também com

o prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB).

Na opinião de Zanghelini, os
empresários terão maiores pos
sibi I idades de concretizar projetos
do interesse da comunidade, se

houver entendimento com os

poderes Executivo e Legislativo.
Durante o encontro com os

vereadores, Zanghelini argumen
tou que, na condição de agentes
propulsores da economia do Mu

nicípio e da geração de empregos

e renda, os empresários gostariam
de receber informações e até

serem consultados sobre os pro
jetos e assuntos em tramitação na

CâmaraMunicipal.
O presidente do Legislative,

vereadorAltairAguiar (PPB), dis
se na reunião que a Câmara es

taria à disposição para essa coope
ração e sugeriu que o diálogo seja
ampliado, com envolvimento da

Prefeitura e deputados estaduais.
A Aciag realizou segunda

feira (13) a última reunião do ano.

Os trabalhos serão reiniciados no

próximo dia 7 de fevereiro.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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

Aluga telões

FONE/FAX (047) 372-2167

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 370-4540 - FAX: (047) 370-4003
Jaraguá do Sul - SC

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

Jaraquá do Sul - �C

<' (t03in�a
_JJ�=.��nternaciona(

if 371-0757
De segundas a sábados,
das 17h30 às 23h30

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

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

PONTO DOS
$9

COLCHOaS
Calçadão, 180 - Sala 03 - Tel. (0**47)275-3400

Colabore com as entidades
beneficentes

CP Comunidade

Giseie dos Santos é formand
do. curso de Medicina'pela
Universidade de Blumenau.
colação de grau será sábado
no Teatro Carlos Gomes

.

O presidente da Associação
Comercial e Industrial de

Iaraguá do Sul, Eduardo
Ferreira Horn, entregou o

troféu de Personalidade do
século 20 a Hans Breithaupt,
destaque como empresário do

comércio

Charles Schmauch,
proprietário do
Society Cl Sport
Center, com
Manoel

Dalpasquale
(Maneca), técnico
campeão estadual
de Futsal com a

equipe Breithaupt/
F,l1E, em recente

confraternização

Empresário Décio

da Silva entregou
a comenda de

Personalidade do
século 20, a

Carla Schreiner,
diretora da Ferj,
destaque na área

de educação

Recebem a bênção nupcial, sábado, às 20h30, na Igreja/
Nossa Senhora das Graças (Barra do Rio Cerro), Rosange

. .

Lennert e Marcelo Correa: Os convidados serão

recepcionados na Sociedade 25 de Julho
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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História em fotos
A educação, ou

melhor, a

instrução escolar

das crianças, nos

primórdios da

colonização, se

deserrvolveu

graças ao

trabalho

abnegado e

conjunto, tanto de abnegados
- dos pais que educadores,

,

.

muitas vezes,viam na
,

instrução de seus saídos do meio

filhos uma, dos próprios
necessidade e moradores da

uma perspectiva localidade, sem

para enfrentar a título especial,
dura vida no mas com muita

futuro, quanto dedicação e
I

I

Por Egon Jagnow

amor à causa. Estanislau

Tivemos, assim, Antônio Ayroso,
inúmeros Aurélia Walter,

. batalhadores na dentre muitos

área da . outros, que

educação, ficaram no

podendo-se anonimato, mas

citar" dentre eles, que foram tão

João Januário

Ayroso,
importantes
quanto estes.

Graças aos

quais, lançando
os alicerces, hoje
se pode viver
numa cidade

pujante, com
uma educação
escolar

privilegiada.

Escola fundada e construída

pelo professor Emilio da

Silva, no começo da
década de 1920, na
localidade de Estrada

Schroeder, tendo como
alguns de seus alunos
Santos Tomazelli, Bernardo
Hang, José Hang, Augusto
Zerbien, Maria Bonamini,

. Ida Adam, dentre outrosAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"JornaI do Senado", edição
990, de 25-11-99, página 6.

Quarta-feira, 15 de dezembro de 1999

Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu

Há 72anos
- Em 1927, os ternpos andavam quentes em Jaraguá. Um farmacêutico

que teve um caso com uma criança (de cuja morte foi absolvido) e que
envolveu também o dr. Fritz Weiss, de quem ele não gostava, fazia

declarações, às vezes, superficiais, e que ofendiam pessoas. Leopoldo
Augusto Gerent, que ruais tarde viria a ser o primeiro prefeito eleito de Jaraguá
e prefeito integralista do Brasil, também se achou atingido, publicando um

APEDIDO aos colonos, dizendo: "Num artigo publicado no 'Jornal de

Joinville.', o 'dr. Carlos' trata-me de um simples colono sern importância.
Não lhe quero mal por isso, pois sendo simples, não sou explorador como
.ele. Mesmo em sua boca todos os colonos nada valem, a não ser quando
lhes saca 80$000 por uma viagem onde o médico cobra 15$000. Demais,
ele sabe tudo, tudo pela evocação nas célebres sessões espíritas. Só não

sabe ser criterioso. (ass.) LEOPOLDO A. GERENT.

Há 71 anos
- Em 1928, o governador dr. Adolpho Konder, de Santa Catarina, chegava
ao Rio de Janeiro e se hospedava no Copacabana Palace Hotel. Ali recebia
as visitas do dr. Mello Vianna, vice-presidente da República; Lyra Castro,
ministro da Agricultura; Anton Retschei, ministro da Áustria; Thadel
Grabonski, ministro da Polônia; senador Eurico Valle, deputado Lindolpho
Pessoa e Clementine Braga, diretor da Saúde Pública.
- A Comunidade Luterana realizava às 20 horas de 23 de dezembro a

"Weihnachtsfeier der Evangelische Schul� Jaraguá", no Salão Buhr, onde
se apresentava um grande programa alusivo ao Natal, cobrando-se uma

entrada de Rs. ;2$000 (dois mil réis) para adultos, não pagando as crianças.
- A Sociedade Familiar de Diversões realizava Festa de Natal e baile de
São Silvestre.

Há 70anos
- Em 1929, o pastor Ferdinand Schlünzen voltava a rememorar o passado
jaraguaense, lembrando que 200 colonos dirigiam ao governador, engenheiro
civil Hercílio PedrodaLuz, um pedido pelo deputadoGustavo Ri�hlin, de Joinville,
em 1897, para a construção de uma estrada de Rio Serro a Itapocu. assim era

conhecido Jaraguá, e auxílio para uma ponte sobre o Rio Jaraguá e outro tanto

para o Rio Serro, tendo particulares construído uma balsa no Itapocu.
- Fundava-se em 1929 a Sociedade EscolarEvangélica deRio da Luz-Vitória,
com a elaboração do respectivo estatuto e eram eleitos para presidente o sr.

Carlos Ramthurn e tesoureiro, o sr. Henrique Boeder.

� Os festejos centerrares da imigração alemã em Santa Catarina, a edição do
CORREIO DO POVO, em língua alemã, era escrita pelos pastor Ferdinand
Schlünzen, Carl Scholz, veterinário, Francisco Fischer sênior e pater (padre)
Johannes Stolte, vigário SCJ. A comissão deixava consignada urna advertência
aos filhos de imigrantes, que dizia: "Was du ererbt von Deinen Vätern hast,
erwirb es, um es zu Besitzen". Traduzindo: O que herdaste de vossos pais,
dignifique-a, para possui-Ia.

Há 68 anos
- Em 1931, continuavam as caças não permitidas em terras de propriedade
da Fábrica de Pólvora, pelo perigo que corria de uma explosão, como de

fato algumas assim aconteceram, com mortes de operários que ali se achavam
a serviço. A fábrica pertencia a Augusto Mielke & Cia., sogro de Francisco

Frederico Moeller, que também tinha
ati vidades naquela firrna. Depois passou
a pertencer a The Pernambuco Powder

Company e, com a última explosão, em
6-1-1-1953, foi desativada, porque ficava

praticamente no centro da cidade. Vale

lembrar que a primeira fábrica de pólvora
para caça e mina foi instalada em 1909_
em Rio da Luz, autorizada pelo governo
federal, de Fritz e Henrique Rappe, quími
cos, as duas famílias vindas da Alemanha.

Qualidade
Marista de

Educação

F7

fzo't &� lIidMS�

Bornhausen apresenta
Código do Contribuinte
O senador Jorge Bornhausen

(SC), presidente do PFL,

apresenta projeto de lei

complementar que cria o

Código de Defesa do

Contribuinte.

O objetivo da proposta é

permitir que os contribuintes

"tenham uma relação de

igualdade" com o fisco,
fixando obrigações das

autoridades fazendárias no

tratamento com pessoas e

empresas. Bornhausen detalha

o projeto em entrevista que a

TV Senado exibe.

O projeto proíbe que fiscais

possarn fechar qualquer
estabelecimento de comércio

ou indústria ou se façam
acompanhar de forçapolicial
em seu trabalho, exceto se

houver autorização de um juiz.
Um dos 62 artigos do novo

código impede que as

secretarias de Fazenda dos

estados e municípios
publiquem listas de

contribuintes em débito, por
causa dos prejuízos morais e

financeiros que isso provoca
- o que muitas vezes acaba

levando uma firma à falência.

Pela proposta, os órgãos
fazendários terão que res-

I

ponder em 30 dias

reclamações de contribuintes

em processos e só poderão
autuar uma empresa ou

contribuinte pessoa física se

tiver alertado do problema
com pelo menos cinco dias de

antecedência.
As diligências dos fiscais

nunca poderão passar dos 90

dias e os contribuintes terão

direito a receber cópias e

explicações de qualquer
processo nos órgãos
fazendários.

Nenhum contribuinte será

obrigado a fazer um pagamento
para ter' o "direito de

reclamar" .

PANETONE CASEIRO

JARAGUÁ DO SUL/se
Terrenos (2), situados na Rua
147· Alberto Santos Dumont·
Lotes 16 e 18, área total de

784,OOm2• Desocupados.
E OUTROS IMÓVEIS ALUGADOS E
DESOCUPADOS EM DIVERSOS

Um presente perfeito para seu

convidado na sua festa de fim de ano.

Panetone caseiro t OOgr.
Embrulhado para presente a partir de
R$ 0,55 a unidade, sob encomenda

no telefone 372-0494,
.

qualquer horário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Quando se fala em saúde

mental, muito se fala em doença
e muito pouco em saúde.

Preocupamo-nos muito com os

problemas de depressão,
alcoolismo, drogas, ansiedade.
Nos assustamos com os índices de

criminalidade, contravenção, com

as inversões dos valores;

já não se sabe mais o que é certo

ou errado (será?). A família

perde cada vez mais seu peso e

importância, cedendo espaço aos

meios de comunicação e

modismos, com suas informações
e influências. Assim, de um lado

está a família, e de outro está um

mundo de novidades e
.

contradições. Os adultos se

Ijac@netuno.com.br

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

25 DE NOVEMBRO

DIA DO DOADOR DE SANGUE

Doar sangue é um dos atos mais

sublime do amor humano. É dê#(
um pouco de simesmo ao bem

estar de seu irmão.

Parabéns aos doadores de

sangue no seu dia.

HEMOCENTRO JARAGUAENSE

Rua Dr. Waldemiro Mazurechen/ 67 -

Ao Iodo do Hospital São José

Pra se pensar...

preocupam com a. reação dos

jovens diante de tudo isso:

"Como é que vou conseguir
educar o meu filho com tanta

porcaria aí fora?". Os jovens já
não dão ouvidos aos pais, porque
os consideram atrasados, "por
fora da realidade".

Assistimos, então, o resultado de

tudo isso, com tantos jovens
\

perdidos, sem saber o que fazer

diante de tanta informação; já não

sabem mais em quem acreditar,
confiar e seguir.
Muitas vezes, infelizmente,
acabam seguindo falsos líderes e

buscando falsas soluções.
Álco�i, drogas, seitas, gangues e

outros tantos movimentos

prejudiciais fazem parte de

uma escolha, atraente no

início, e devastadora com

o passar do tempo.
É preciso prevenir; é preciso
fortalecer os laços de cada

família. Muito do que somos

MC\LA�ício Bago
CRMlSC 7474 - CRMlPR 13723

PsiCjlAiahia

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

Fone (0**47) 371-8269 - Jaraguá do Sul- SC

í",
Doenças do lntestino g,osso,

-r-.:) reto e ânus, Co/onoscopia,
/ . �,;;'/ retossigmoidoscopia

LJ Dr. Alexandre L. Schlabeudorf
( "
\ Procfoclin ) CKM ·7096 '

Fone 37"'1-5.,.,7- li' 372-1553
Rua Guilherme Weege. 50 safa 70)

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

quando adultos é um reflexo do

que fomos quando crianças.
É na educação da criança que se

forma o homem.

Sentimentos de tristeza, solidão e

desamparo começam na

infância e vão aumentando ou

diminuindo com o passar do

tempo, dependendo do

relacionamento da pessoa com

tudo que o cerca.

I Tudo o que fazemos tem

conseqüências; nossa vida será o

que dela fizermos.

Nós somos os únicos

responsáveis.
Assim, se conseguirmos viver o
dia de hoje de uma

forma positiva,
estaremos prevenindo futuros

problemas.

Maurício Bogo - Médico

CRM/SC 7474 -

CPF 595.883.229-87

Clínica UroAtual
...

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual -

Perda de Urina

Dr, Paulo Odebrecht

I/Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277

li 371-3426

FeVV\i'�icl i �
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 - 12
andar - Centro - Telefone: 372-0395

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - CORREIODO POVO
�

ROTA GASTRONOM/CA Quarta-feira, 15 de dezembro de 1999

Aceitamos reservas

para festas c CVCl1t05
":'}'/':'::::::':::'?':::I

cm gcral
\

Fone 372-3999

COZINHA INTERNACIONAL COM PREÇO NACIONAL
Quem não aprecia degustar uma boa comida? Sem

sombra de duvida, em todos os textos já escritos sobre

gastronomia, nos mais variades aspectos se evidencia

uma máxima: é melhor "qualidade" do que "quantidade".
É incrível, mas você já reparou que procuramos
qualidade em tudo que fazemos?
E com nossas refeições não poderia ser diferente.

Chegamos a nos deslocar à cidades vizinhas em busca de
"um bom lugar para jantar", quando muitas, vezes nem
conhecemos algumas ótimas opções em nossa cidade. É o

caso do Restaurante Burg Garten. Situado na Avenida

Getúlio Vargas, 847, no centro da cidade, o restaurante
tem padrão. internacional. Nele podemos encontrar
pratos como: Camarão ao Catupiry, Filé Moscowita,
Brochette à lá Grega, Medalhão à Piamontez, Lombo à

Califórnia, Frango ao molho de Champanhe, Frango ao Curry, Spaguetti Carbonara, Congrio a Quatro Queijos,
Bacalhau à Bani Feme, e muitos outras delícias preparadas por
Benedito da Rocha, o maitrc da casa. Outro fator de importante destaque é o preço. Apesar do restaurante manter

um ótimo ambiente, higiene inquestionável, comida deliciosa, enfim, ótima qualidade, tudo isso é feito sem abrir mão

de um preço muito competitivo. Os pratos são servidos para duas pessoas e o preço da maioria se equipara ao

de uma pizza, por exemplo. Faça sua festa de encerramento do ano no Burg Garten, que
atenderá inclusive com ceia de Natal no dia 24 de dezembro.

Reservas pelo telefone 371-0757

Äqenda _

CHURRASCARIA CANERI-GRILL: rodízio de carnes nobres de terça a sábado, no

almoço e jantar, e aos domingos somente no almoço.
Reúno o suo fomüío e amigos e venho passar

horas agradáveiS em um ornoreote aconchegante
eocolhedor.

Agora em Joroguá do Sul.
um novo opção Café Colonial

OCafé Colonial funoooo anexo 00 Borro Velho
Wille Hotel Ruo Carlos Eggert 80 - Vila Laiau.

Reservas de meso pelo Fone (�7) 371-8611
�-� Atendemos todos os sábados dos 16:00 às 20:30

BR-280 Km 55, nº 11.117

(anexo ao posto Rudnick) Guaramirim

if373-0235

I RESTAURANTE ARMALWEE

.

(Sob direção de Fritz Restaurante)

Banquetes. jootores. coqueteis.
recepções poro reoruôes de

neqocios. festas de cesamentos.
aniversários. botizodos.
formaturas, confirmações.

ii 376-1425
PIZZARIA E CHOPERIA

-

CASARAO
Mais de setenta tipos diferentes de pizzes,

messes, calzones, sopas e o trsdtcional bife à

parmegiana

SALÃO ESPECIAL PARA FESTAS E

REUNIÕES, COM RESERVAS
Rua MaxWilhelm, 60 - JARAGUÁ DO SUL - SC

I I

�il�
••• .,.';�-f#i;Jl•.,-

Fon� _(0**47) 371-3898
Fax (0**47) 275-1665

Rua ExpecfcionárioAntônbCarcs Ferreira, 295

I:�::
DISQUE ENTREGA: 376-1496

RuaAngebRubini, 1110-BarradoRioCeno

Pão & 'Vinho

PANIRCAOORA ECONFEITARIA

Ateodemos
diariamente no
almoço, bufê com
6 tipos de carne

ii 372�3573
Rua Exp. João Zapella, 88
(ao lado Colégio São Luís)

Av. Getúlio Vargas, 847 - Centro

TEL: 371-0757

- Rodízio de carnes nobres
- Bufê de saladas
- Sobremesas

De terça-feira a sábado
servimos almoço e jantar e

aos domingos somente

almoço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira,
1150 - Centro

Fone: (047) 372-1468

QBARATO
" Confecções em geral
Cama - Mesa - Banho

Com o melhorpreço da cidade

Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 15 de dezembro de 1999

Prefeito Irineu Pasold,
Vicente Donini (diretor
presidente da Marisol), José
Wodzinsky (diretor da Studio

FM) e Bruno Breithaupt
. (diretor-financeiro de

Comércio e Indústria

Breithaupt) na festa de 10

anos da Studio FM, na AABB

IZ NAGEL �lnagel@netu�o.coin.br

Verdureira da

RAQUEL Ltda. II.
BORDARE®

BORDADOS
• Bordados computadorizados e apliques

para confecções em geral
• Desenvolvemos tembém.proqreme«

para bordados.

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 371-3366 - Jaraguá do Sul
E-mail: bordare@netuno.com.br

Empresário e vereador Lia Tironi
e a esposa, Ivone, nos salões do

Clube Atlético Baependi

PROMG

Irmã Ana Bevilaqua
(diretora do Colégio
Divina Providência) ,

entregou o troféu de

Personalidade do século

20 ao nosso diretor

Eugênio Victor Schmöckel,
acompanhado da filha,
Yvonne Alice, e da neta,
Alessandra, como
destaque na área de

comunicação

P"TROC

\•.

A vereadora

Margareth
Rozza, com
belíssimo e

elogiado
trabalho na

� Câmara de
" Massaranduba,
será alvo de

muitos

cumprimentos
dia 27 de

dezembro, pela
idade nova

COMUNICADO
O Colégio Marista São Luís avisa que o tradicional

Auto de Natal foi transferido para o dia 16/12 (quinta
feira) às 20h30m nas escadarias do Colégio. Venha e

participe com sua família e amigos de mais esse

espetáculo. O Colégio Marista São Luís ainda.deseja
aos seus alunos, professores, funcionários, pais e

amigos um santo e Feliz Natal.
A Direção

Os emergentes Guilherme Vogel e
Juliana Vieira. Ela recebeu o

carinho de familiares e amigos, dia
3 de dezembro, quando

aniversariou, em bonita festa
------------------------------��---------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� SCHROEDER ...

por Isolete Mais

CORREIODOPOVO, 15 DE DEZEMRO DE 1999

" LOJA

Baumgarten
if 379-1681

Retrato de família feliz!
Mário e Kátia Sebold (leia-se KaremarMóveis)posampara
a coluna com o herdeiro Eduardo. Garotão bonito e cheio

de saúde, Eduardo já é figura conhecida na cidade

Aniversaria neste

dia 17 a querida
amiga Ana Maria
Gumz:
Recebe os parabéns
da coluna, amigos e

familiares, além, é
claro, do seu

amado, Cléder.
Felicidades e

sucesso!

Quem também está encerrando as atividades do ano é a

Casa das Artes. Amanhã (16), com coquetelpara o grupo
de ginástica relaxante e antiestresse. A Casa das Artes

retoma as atividades somente emfevereiro/2000

I
I
I

. I
o I
I

Rua II de Novembro, 2913-
Centro - Massaranduba - SC

De beleza estonteante, MarinaMartini (17 anos) representa
a nova geração de brotos da nossa cidade, mas no momento
só tem olhos para os livros. A filha de Flávio e Sônia
Martini presta vestibular para Medicina em "apenas"
quatro. concursos: Furb /Acafe /Federal / Católica. Haja
fôlego... Leve a nossa torcida!

Competente equipe da Aciag: secretárias Glauceli Lerner
e Carmem Vieira, assessora de Imprensa Juliana Botelho

e consultora daAcijs,MárciaAlberten, por ocasião daposse
da nova diretoria, tendo como presidente o dinâmico

Maureci Zanguelini
r--------------------�

Eporfalar emAciag, é
.

sempre bom lembrar que a

entidade estará iniciando

férias coletivas agora, dia

17, abrindo suas portas
somente 110 dia 10 de

janeiro: Porém, o SCPC
estará com expediente

interno normal, para bem
atender ao comércio local.

I
I
I 15/12- Cilene Cristofolini

I
I
I
I
I
I

,

ANIVERSARIOS ... o

J 7/l2-AnaMaria GUI11Z
17/12 - Sandra Arthur Muller (Jaraguá do Sul)
17/12 - AdésioMais (Zezo)

Soprou velinhas, ontem (14), o trovãozinho - Bruna Roberta da I
Silva.

.

I

Móveis e Eletrodomésticos

Promoção de Estofados 20% de

desconto à vista

ou 6x sien trada

Fone (0**47) 379-1757

A ela, o nosso carinho e os parabéns de seus pais, Márcia e Murilo.]
L � �

.
- Dia 18 - Grande Baile de
Rei e Rainha no CCT
Bracinho
- Dia 19 - Auto de Natal da
Prefeitura

� FORMATURA

Sábado, dia 18, às 21 horas,
tendo por local a Capela
Nossa Senhora Auxiliadora!
Centro, acontece a cerimônia
religiosa e cívica dos
formandos do Colégio
General Rondon,

Após, por volta das 22 horas,
grandioso baile com o musical
Chama Viva.

Todos estão convidados ..

� ACADEMIA

POP SPORT lembra ...

Cl, todos os seus malhadores

que acontece hoje, às 20
horas, coquetel de
encerramento das atividades

no ano, retornando em 3 de

janeiro do próximomilênio.
Importante: o cardápio é
diet ...

� CRIANÇA
Guaramirim também conta

agora com uma loj a
espeçializada em roupas
infanto-juvenil e bebê.
O grito damoda para seu

filho(a), do tamanho
zero ao número 16, está na

loja Armazém da Criança, em
Guaramirim eMassaranduba.

KibeléZá
Sabor e qualidade que

se põeà mesa

Fone 379-1318
Fax 379-1524
Massaranduba - SC

Todos os dias, almoço com Bufê.

À NOite, Pizzas em 15 sabores diferentes

'fELE.ENTREGA379-1324

Rua 11 de Novembro, 4338 (ao lado
doMercado BOGO) Massaranduba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 15 DE DEZEMBRO DE 1999 CORREIO DO POVO GERAL - 9

Prefeitura premia duas escolas da rede municipal
Cada escola
recebeu carta
de crédito no

valor de R$ 3 mil

A Prefeitura de Jaraguá do

Sul, através da Secretaria de Edu

cação, divulgou, na manhã do

ultimo dia 7, no auditório do Sesi,
os nomes de doi s estabelecimen

lOS de ensino ganhadores do Prê

mio Gestão Escolar/99 como re

lerência da rede municipal: o Cen
Iro de Educação In fan ti I Rosa

Maria Donini e a Escola de Ensi

no Fundamental Atahyde Macha
�o, que receberam carta de cré

oito no valor de R$ 3 mil, troféu

ediploma.
Inicialmente, seria premiada

somente uma unidade escolar do

município, mas, devido à qual i
dsde dos projetos apresentados,
oprefeito Irineu Pasold acrescen

lau, mais uma carta de crédito.

"Ao promover em âmbito muni

cipal o Prêmio Gestão Escolar,

estamos incenti vando a aplicação
na prát�ca do que tem sido os

nossos investimentos na área da

educação", justificou Pasold.
A secretária da Educação.

Isaura Maria da Luz Silveira, des
tacou o alto nível dos trabalhos

apresentados pelos 29 estabele

cimentos - todos receberam cer

ti ficados de participação - que
concorreram este ano e lembrou

que o objetivo do Prêmio Gestão
Escolar é a valorização das esco
las que se destacam em experi
ências inovadoras. "O resultado

da educação resulta do esforço
de todos", declarou.

O Centro Municipal de Edu
cação Infantil Rosa Maria Donini
também classificou-se entre as

cinco melhores escolas que re

presentam Santa Catarina no Prê

mio Nacional de Referência em

Gestão Escolar, devendo seu re

sultado ser conhecido ainda este

ano. "Esta é a primeira vez que
uma escola de Jaraguá do Sul

concorre com outras escolas

públicas em âmbito nacional", in

formou Isaura Silveira. Outros

Pasold entrega troféu à r�presentante da CM.E.l. Rosa Maria Donini, que também foi classificada
para etapa nacional do Prêmio Gestão Escolarl99

dois estabelecimentos represen
taram a rede municipal na fase
catarinense: E.M.E.F. Athayde
Machado e Jardim de Infância
Marieta Satler Rubini/C.M.E.I.

Wolfgang Weege.

Secretaria de Agricultura promove Tarde no Campo
A Secretaria de Agricultura

eMeio Ambiente de Jaraguá do

Sul promove no próximo dia 20

a Tarde de Campo, um evento

aberto ao público em geral e que
em por objeti vo apresentar os

resultados obtidos pelos criado
res jaraguaenses que alimenta

ram seus rebanhos com pasta
gens de trevo. A abertura está

prevista para as 14h, no Salão

Independência, no

Jaraguazi nho, onde tarnbérn será

visitada a propriedade de Reno

Witt. Os participantes terão a

oportunidade de conhecer ain

da as terras de Willi Paulo

Henning, no Rio da Luz II, lo
cai em que ocorrerá o encerra

mento das atividades por volta

das 18h.

Além das visitas a pastagens
de trevo, a programação do

evento inclui depoimento de

quem já plantou este pasto e

apresentação do retorno econô-

Educação recebe cerca de R$ 63 mil

através de convênios com MEC

A Prefeitura de Jaraguá do Sul,
através da Secretaria de Educa

ção, deverá receber ai nda este mês
recursos oriundos de dois convê
nios Com o Ministério da Educa
Ção, por meio do Fundo Nacional

deDesenvolvimento da Educação
IPNDE), totalizando cerca de R$
63 mil. Deste total, R$ 40 mil se
rão utilizados para impressão de

matelial didático-pedagógico para
alunos de SO a 8a série em classes
do Programa de Educação de Jo

.

vens e Adultos,
Já o segundo convênio desti

na R$ 23.320,00 a um curso de

capacitação para 30 professores
da rede municipal e à impressão
de 1l1aterial didático-pedagógicoc b

específico para trabalho de acele

ração de aprendizagem de l" a 4a

série. Com uma duração total de

80 horas/aula, o curso será reali

zado em duas etapas - a primeira
entre os dias 13 e 17 deste mês -

, organizado pela Universidade de

Santa Catarina (Udesc), que tam

bém fornecerá o material didático

destinado aos alunos.

De acordo com o prefeito
Irineu Pasold, esta verba foi

viabilizada graças à atuação do de

putado federal Vicente Caropreso,
que comunicou à administração
municipal sobre a existência des

tes recursos em ternpo de serem

encaminhados os projetos para

aprovação dos convênios.

mico deste investimento. A Tar

de de Campo contará ainda com

a presença do engenheiro agrô
nomo e professor de

agrostologia Antônio Aldimir

Leopoldina da Silva, também

pró-reitor de ensino da Udesc,
instituição que tem prestado
consultoria no segmento de pas

tagens de qualidade do Progra
ma de Melhoria de Proprieda
des Leiteiras, desenvolvido pela
Secretaria de Agricultura eMeio

Ambiente.

De acordo com informações
dos coordenadores do progra
ma, os produtores jaraguaenses
que utilizam pastagem de trevos

em suas criações estão econo

mizando em média 25% com a

alimentação do rebano e aumen

tando em 20% a produção dos

ani mais.

OUTRAS PASTAGENS

A Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente recebeu recen

temente 1,5 mil quilos de mu

das de capi m elefante anão e 70

mil mudas de hemartria -

gramínea de alto valor nutritivo
- que serão repassadas aos pro

dutoresjaraguaenses através do

programa que visa à melhoria

de pastagens no município.

Abertas inscrições para curso

de Formação de Agentes Jovens

Programação natalina
encerra neste domingo
A Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer pro

move a partir das 16h deste domingo, na Praça Ângelo
Piazera, o "Brincando na Praça Especial de Natal". O evento,

que encerra a programação natalina deste ano em Jaraguá do

Su I, terá como atrações bri ncadei ras a serem desen vo I vidas

no palco e apresentações do grupo de mágica Silker Show,
do Coral e, Orquestra Filarmônica da Igreja Evangélica As
sembléia de Deus.

As inscrições para seleção ao

Programa de Formação de Agen
tes Jovens de Desenvolvimento
Social e Humano estarão abertas

até o dia 20 deste mês, nas sedes
do Projeto Cidadão dos bairros
Três Rios do Norte; Ilha da Fi

gueira (também no Colégio Esta
dual Professora Lilia A. Oechsler)
e Garibaldi (também na Escola

Municipal de Ensino Fundamen
tal Jaraguá 84), além da Casa da

Serenidade e Secretaria da Famí

lia, em horário de funciona'men
to destas instituições.

Coordenado pela Secretaria
da Família, "o programa tem por

objetivo organizar processo de

formação e intervenção de 25 jo
vens moradores das comunida
des de Três Rios do Norte

(Loteamento Souza e imedia

ções), Ilha da Figueira (Morro
Boa Vista e Tifa Schmitt) e

Garibaldi (Jaraguá 84) e egres
sos do Programa Liberdade As

sistida, visando à formulação de

ações de desenvolvimento soci
al integrado", explicou a secre

tária Íris Barg Piazera.
O Curso de Formação de

Agentes Jovens será realizado em
seis meses, dividido em duas fa

ses: núcleos básico e especializa
do para questões de saúde, com
aulas no período vespertino. Os
alunos assinarão uma declaração
comprometendo-se a concluir o

curso e a atuar pela sua comuni
dade. A título de ajuda de custo

para permanecerem no progra
ma, eles receberão R$ 65,00
mensais, incluindo o período do

curso e mais seis meses de apli
cação prática dos conteúdos.

Os candidatos devem ser al

fabetizados, estar na faixa etária
de 15 a 16 anos e 11 meses - até

janeiro/2000 - e comprovar resi
dência fixa em uma dessas co

munidades, A relação dos alunos
selecionados será divulgada em

25 de janeiro/2000 e exposta nos

locais de inscrição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Moradores prometem interromper
o tráfego de veículos na SC-474

Medida será em
protesto contra a
paralisação das
obras na rodovia

MassarandubaJSão João do

Itaperiú - Moradores das
comunidades localizadas na SC-
474 ameaçam interromper o trá

fego de veículos, entre Mas
saranduba e São João do Itaperiú,
se as obras não forem concl u í
das em breve. A pavimentação
da rodovia está paralisada desde
meados do ano passado, quando

,

as empreiteiras cessaram as

atividades. Já ocorreram várias

interrupções nos serviços desde

que a obra foi iniciada em 1997,
e apenas uma parte dos 31

quilômetros do trecho foram

executados. O lráfego de veícu

los é precário no local, prejudi
cando as ali vidades das empre
sas, o escoamento de safras

agrícolas e o transpolte de traba
lhadores e alunos.

O agricultor e empresário
Realdino Moser lamenta a situa

ção dizendo que as comunidades

que dependem da rodovia, como
Guarani -Açú, Massaranduba

Baixo, Massarandubinha, São

Miguel e Ribeirão da Lagoa, são
muito produtivas, representando
cerca de 50% da movimentação
econômica de Massaranduba. A

regi ão poss u i ex tensas áreas

cultivadas de arroz e bananais,
além de contar com cerca de 15

estabelecimentes industri ais.
O próprio Moser se diz pre

judicado, afirmando que poderia
aumentar em 50% a produção de

uma fábrica de conservas e de

industrialização de banana que

possui na localidade de Guarani

Açú, se a rodovia estivesse em

condições.
- Os clientes reclamam e

muitos até se recusam a enviar

caminhões para carregar a minha

produção. por causa da situação

Obstáculo: tráfego de veículos é feito COIII muita dificuldade

deplorável dessa estrada - afir

ma, at'rescentando que além de

prejudicar o andamento dos ne

gócios, a precariedade da estrada
acarreta prejuízos, danificando os

veículos da empresa. "Ninguém
por aqui consegue manter um

carro cm boas condições por
muito ternpo, Não há amortece

dor que resista", diz Moser.
Ele disse que os trabalha

dores e os alunos também estão

sendo prejudicados, pois o trans

porte coletivo, que é intenso no

trecho, com cerca de 40 it i

nerários por dia, é feito COIll

dificuldades.
Conforme o empresário, os

moradores estão se mobilizando

para protestar centra a si tuação.
Eles prometem interrornper o trá
fego na rodovia, em local estra

tégico ainda não definido, por
tempo indeterminado.

A manifestação deverá acon

tecer a partir de janeiro do ano

que vem, caso, até lá, as aUe

toridades responsáveis não

tornarem as providências ne

cessárias. "É a única saída que
nos resta para terminar com esta

aflição", conclui.

Yon9 Fosbioo lanço suo linho proio
2000 As cores sõo cloros e eoerqeticos.
predominando 05 toas celestes, tosas e

05 amarelos. Coleçôo de bolsas e

chapéus de diversos marcos e cores.

Saídos de protos. shons. top e

blusas de fio

8iquinis e Moiôs

q:itis e 1!iís

Fone 372-3290

Rua Max Wilhelm, 837, Vila Baependi

._::r=-

TEXACO

[TESTE DE PRODUTO)
A revista QUATRO RODAS submeteu as marcas de óleo lubrificante para motor mais vendidas
no Brasil a uma rigorosa avaliação científica, a maior e mais completa já realizada no país.

HAYOLINE Superior 3 da Texaco ficou em primeiro lugar.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo analisado a Ata de Abertura e Julgamento das

Propostas do Anteprojeto do Centro Administrativo Municipal
de Jaraguá do Sul - CAM, referente o Concurso Público nº

01/99, efetuado pela Comissão Julgadora, designada pela
Portaria nº 412/99, constatai total regularidade no

procedimento da Comissão, tanto no que se refere julgamento
quanto na decisão apresentada.

Infere-se da Ata de Abertura e Julgamento que os trabalhos
classificados em ordem decrescente indicavam as seguintes
senhas: nº 14.838, nº 14.935 e nº 14.884.

Considerando que não houve qualquer recurso

relativamente ao julgamento da Comissão, passou-se a

abertura do envelope contendo o nome do autor do projeto:
1º Colocado nº 14.884 - Arq. DORIS ANTONIUTII BRANTES
2º Colocado nº 14.935 - Arq. VÂNIO LESTER KUNTZE
3º Colocado nº 14.838 - Engº MARCELO A. C. PIMENTA
QUINTANILHA eArq. GERALDO RENÊ BEHLAU WEBER
Isto posto, HOMOLOGO a Ata de Abertura e Julgamento dos

Anteprojetos do CAM e seu resultado, determinando que seja
dada ciência aos participantes e publicidade do ato.

Jaraguá do Sul(SC), 30 de Novembro de 1999.

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal
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PETERSON lzidono

Acordo decretado
Fonte ligada ao presidente da Federação Catarinense de Futebol,
Delfim de Pádua Peixoto Filho, ligou à coluna e confidenciou que
dificilmente o Jaraguá disputará a Primeira Divisão, ano que vem.

Apenas uma equipe está cotada para ser inscrita através de
convite no arbitral, que acontece esta semana, em Balneário

Carnboriú, reunindo a diretoria da Federação e a Associação de
Clubes. O Lages deverá oficializar nas próximas horas o pedido
de licença, alegando falta de recursos. Assim, restaria uma vaga

para ser preenchida na Primeirona. Essa vaga, caso realmente seja
aberta, já tem dono: o Próspera, de Criciúma.

Tá explicado!
Por direito, a vaga à Primeira

Divisão deveria acabar nas
mãos do vice-campeão da

Segunda Divisão. Mas Delfim
de Pádua Peixoto Filho tem lá

suas explicações para descartar

os dois times que fizeram a

final da competição. O Mareflic

Dias está afundado, devendo
tudo a todos. E.o Itajaí não
vem, simplesmente pelo fato do

comendador Cídio Sandri ser o
dono do clube. Sandri e Delfim
são adversários declarados. "

Nasurdina

Ex-presidente do GE Juventus

Ângelo Margutte, que assumiu
o Departamento de Futebol da
Blumenauense na reta final da

Segunda Divisão, tem três
convites para o 'próximo ano.

Permanecer no Blumenauense,
que disputa a Segundona a

parti r de ju lho; transferir-se
para Fraiburgo, clube que fez

boa campanha na Primeira

Divisão este ano, ou se mudar

para Lages, na tentativa de
arrumar a 'casa'.

Jogo de compadre
Goiás e Santa Ci'UZ são os clubes que sobem para a Série A do

Campeonato Brasileiro em 2000. Os dois times se enfrentaram no

último domingo e o empate classificava ambos. Qual foi o
resultado? O a O.

Estrela brilha
Técnico Nelson Domingues, 49
anos, mostrou neste último final
de semana que tem [eeling para
comandar equipes vencedoras
nas categorias de base.

Conquistou, COIll o
Blumenau'ense, o título estadual
dos Juniores, sobre o Próspera,
na loteria dos pênaltis. É o

ttrceiro título obtido por
Domingues. Em 1990, foi
campeão Juvenil com o

Marcílio Dias. Em 1996,'
sagrou-se campeão dos
Juniores pelo Juventus, de
laJ'aguá do Sul.

Mudanças no Futsal
Manoel Dalpasquale, técnico
da FME/Breithaupt, divulga
hoje a lista dos jogadores
dispensados e aqueles que

'permanecem para a próxima
temporada. A coluna antecipa
que, pelos menos, dois atletas

já receberam passe livre e não

jogam na equipe no ano 2000:

o alas Marcel e Chiquinho. Em
contrapartida, sete jogadores

acertaram a renovação de
contrato: os goleiros Ninho e

Paulinho; fixo Chico, e os alas

Adolfo, Xande, Patrick e

Júnior.

Rápida- �
_

* COJ)lissão técnica da equipe Adulta de Futsal de Jaraguá do Sul

está contactando jogadores que interessam à equipe para a temporada
do ano que vem. Entre eles, James, que jogou no Intel' de Porto

Alegre, e Dedé, vice-campeão pela Unoesc/São Miguel. Os dois

Cam o aval do técnico Maneca.

LAJE RI'Q BRANCO LTDA.
Fábrica e Comércio de Laje e Lajota

Pré-Moldados e outros.

Ceja/Zanotti é vice-campeã
do Estadual de FutsalMirim
;

E o melhor
resultado da

equipeem
toda a história

JaraguádoSul- A equipe
FME/Ceja/Zanotti Elásticos con
quistou o vice-campeonato do
Estadual de Futsal na categoria

I

Mirim (até 12 anos). O time

deixou escapar a chance de trazer
uni título inédito para o Municí

pio depois de perder duas partidas
no returno do quadrangular final.
Esse foi o melhor resultado de

Jaraguá do Sul na categoria
desde a primeira participação no

torneio, há sete anos.

O Ceja/Zanotti Elásticos es

treou na rodada decisivaperdendo
para o principal adversário na bri

ga pelo título, o Colegial, de Flo
rianópolis. A equipe da capital
soube aproveitar o apoio da tor

cida e superou os jaraguaenses
por 4 a 3. A equipe do técnico

Augustinho Ferrari ainda tentou

reagir quando o placar apontava
vantagem de 2 a O para o Colegial.
"Empatamos duas vezes, e

acabamos tomando um gol faltan
do menos de um minuto", acres-

Divulgação

Histórica: equipe Mirim de Iaraguá do Sul é vice 110 Estadual

centou o treinador,
Na segunda rodada do qua

drangular, com o título do Esta

dualjá definido em favordo Co le

.gial, o Ceja/Zanotti Elásticos per
deu para a Astei, por 2 a O. A re

cuperação foi sobre a AABB, de

Joaçaba, goleada por 4 a 1. O pi
vô Thiago, que deixa a equipe de
vido o limite de idade da catego
ria, foi um dos destaques da fase
marcando cinco gols.

Além de Thiago, o técnico

Augustinho Ferrari terá outros

Acidentes deixam um

morto e vários feridos
Jaraguá do Sul/Corupá J

Dois acidentes ocorridos na

madrugada de sexta-feira para
sábado, na microrregião, teve

saldo de uma pessoa morta e II

feridas. O mais grave aconteceu

119 quilômetro 84 da BR-280, em

Corupá, por volta das 4 horas. A

colisão envolvendo o Uno, placa
LXV-7615 (Corupá), e o Escort,
HQY-7855 (Jaraguá do Sul),
resul tau na morte do jovem Geor

ge Baumle Gonçalves, 21 anos,

caroneiro do Uno, conduzido por
Jackson-Radünz, encaminhado
para o Pronto-Socorro d� Hospi
tal São José, juntamente com o

outro ocupante do veículo, Car
los Eduardo Mafra, 18.

O motorista do Escort, apon
tado pela Polícia Rodoviária Fede
ral como responsável pelo aciden
te, fugiu do locai. Quatro pessoas
que estavam no carro ficaram fe
ridas. Adir Boshammen, 22 anos,

foi iransferido para o hospital
com traumatismo craniano. A ir-

if(047) 979-0976
Rod. SC-413 - Km 07 - Rio Branco

(Após Lanch. Italiano)
89270-000 - GUARAMIRIM - SC

mã, Ilse Bosharnmen, 19, além de
Fátima Lamin Torquato, 39, e Gla
dis Patrícia da Silva, 22, sofreram
ferimentos leves e passam bem.

Na Rua Venâncio da SilvaPor

to, Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul,
um desentendimento pode ter si
do a causa do acidente entre os

veículos Monza Hatch, placa
MAG-5321 (Jaraguá do Sul),
dirigido por Roberto Kienen, e o
Escort, MAK..9949 (Jaraguá do

Sul), conduzido por Odenir de
Oliveira. Segundo depoimentos
dos ocupantes do Monza, Odenir
teria cruzado propositalrnente à
frente do Monza, que bateu num

poste. O motorista do Escort per
deu o controle do carro e colidiu
no muro de uma residência. Val
decil' Alves e Jucélia Lesmann,
que estavam no Monza, e ainda
os dois condutores, tiveram le
sões general izadas e foram enca

minhadlos à UTI (Unidade de

Terapida Intensiva) do Hospital
São José.

quatro desfalques para a tempo
rada. O goleiro Dudu, o fixo Leo
nardo e os alas Xuxa e Glauber
também sobem para o time In

fantil. "Vamos recompor o grupo
com atletas que ultrapassaram o

limite de idade na categoria Pré

Mirim", afirmou o treinador.

Apesar da renovação no

elenco para a temporada do ano

2000, Ferrari acredita que o time

jaraguaense não perderá em
.

qualidade técnica e deverá ser um

dos candidatos ao título do Mi
rim. "A base da categoria está
mantida e os jogadores que estão

chegando jogam juntos há dois
arios. Isso ajuda no entrosa

mento", explicou.

Bêbado invade
casapararoubar

Jaraguá do Sul- O desem

pregado Geraldo AugustoMaciel,
46 anos, invadiu a residência da
família Leskowicz, domingo, por
volta das 18h30, e roubou uma

bolsa com documentos e objetos
pessoais. Maciel alega que estava
embriagado quando entrou na

casa, localizada na Rua Bertha

Weege, no Bairro Jaraguá 84.

Populares avistaram o desem

pregado com a bolsa sentado
numa calçada. Ele havia deixado
no local carteira de trabalho e

identidade de um membro dos
Leskowicz. "Uma vizinha reco

nheceu e acionou a polícia", con
tou a delegada Fedra Konell, que
indiciou Maciel por furto. O de

sempregado foi preso em um bar
da localidade e encaminhado ao

Presídio Regional de Jaraguá do
Sui.
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Definido O

Conselho
de Turismo

Massaranduba -

A Secretaria de Cul
tura e Turismo defi

niu, durante reunião
realizada na Câmara
de Vereadores, na

quarta-feira da sema

na passada, a com

posição do Conselho

Municipal de Turis
mo. Na oportunidade,
representantes de
mais de uma centena

de entidades e orga
nismos públicos e

pri vados escolheram
os empresários Sér

gio Roberto Harger
(Massarandubatur) e

Renato Michelmann,
para presidente e

vice, respectivamen
te. Também foram
definidos Raul Sérgio
Larsen, como secre

tário-executivo e ou

tros nomes' para di
versas funções.

A Prefeitura expe
diu cerca de 150 con

vites, tentando mobi
I i zar todos os setores

possíveis para o en

contro; a fim de que o

conselho pudesse ser o

m ai s representativo
possível da comunidade.
De acordo com o se

cretário Vitalino Voelz, a
cidade só conseguirá
implernentar a ati vidade
turística, como alter
nati va real para o de
senvolvimento da eco

nomia, se todos esti
verem engajados na

implementação da pro
posta.

Voelz acredita que
Massaranduba tem

plenas condições de

evoluir neste setor,
através do Turismo

Rural, explorando as

pousadas, pesque
pagues e recantos na

turais do Município.
"Será a terceira gran
de fonte de renda da

população, logo após
a agropecuária e in
dústria e comércio",
prevê. O conselho de
verá entrar em funcio
namento a partir de ja
neiro, logo após o inter
valo das festividades do
fi nal de ano.

A Trapp está lançandoPRACIICAR: o carrinho multiuso que vai

tirar o peso das tarefas diárias. Fácil de ser adaptado para diversas

situações, pode carregar lixo, caixas, diversos materiais em casa,

escritórios, estabelecimentos comerciais e suporta até 70 kg.
PRACIICAR' da Trapp. Porque você tem coisas

mais importantes para fazer do que carregar peso.

VERSATILIDADE E RESISTÊNCIA
>. Prático para limpezas de residências, escritórios e empresas em geral,

podendo colocar dois sacos para separar lixo por tipo, regular a altura ideal para limpar seu jardim, recolher folhas,

grama cortada, ervas daninhas e lixo acumulado. Funciona como carrinho de transporte, podendo levar engradados, caixas,

botijões de gás, bombonas de água, ferramentas, refrigerantes, basta retirar o suporte dos sacos plásticos. Carrega objetos com

até 70 kg. A tampa se transforma em pá para juntar pequenos objetos. Possui suporte traseiro para equilibrar cargas.

Ruo Joinville, 1117
Cx. POSTAL I 06' CEP 89756·500' Jaroguá do Sul· SC

Fone (047)371.0088' Fox (047) 371-1997
http://www.tlapp.com.br
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