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o jaraguaense Samuel

Lopes, daGoldenBingo/FME,
viajaquinta-feiraparaResende
(RI), onde vai disputar o 12°

h Torneio Tenente Guilherme

Paraense, de 27 de junho a 2
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Ciclista Douglas em

acidente de trânsito'em Rio do Sul
o ciclista catarinense Dou

glasMüller, 20 anos,morreu na
sexta-feira, emRio do Sul, víti
ma de acidente de trânsito. A
motocicleta pilotadapor ele foi
atingida pelo Kadett, conduzido
por Edésio JoséWeIter, 33 .

. Müller, que representou o

Brasil no Pan-americano, �m
Guadalupe, em 1997, foi inte-:
grante da equipe Kohlbachl

FME, de Jaraguá do Sul.
Depois de conquistar di

versos campeonatos, no dia 18
de junho sagrou-se campeão
paulista pela equipe General
Bike, de São Caetano do Sul.
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Projeto Empreender
destinaráR$ 400mil
paranúcleos setoriais
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Apoio: deputado federal Vicente 'Caropreso discursa durante convenção conjunta dos

partidos que integram a coligação Mais Iaraguá do Sul. Página 3-

Combate: crescimento na incidência do uso de drogas por adolescentes provoca iniciativas de prevenção. Página 9
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Alerta geral
A campanha eleitoral emMassaranduba começou muito mal

e, se nada for feito, tem tudo para se complicar ainda mais. No
início do mês, o vereadorAlmir Trevisani registrou queixa na
polícia contra o irmão e o sobrinho do ex-prefeitoOdenirDeretti,

acusando-os de tê-lo agredido
fisicamente. O episódio foi parar na
CâmaraMunicipal,mas foi tratado
com descaso e ironia, sendo

considerado "caso típico de início
de campanha política". Na noite de
sábado, os vereadores Ademir

Sprung e Donato Petri por pouco
não se agrediram.
Na' primeira vez, o Jornal

CORREIO DO POYO aleitou para o .

perigo da campanha eleitoral no
Município descambar para a

violência. Classificou a atitude dos

.

vereadores de irresponsável, na
intenção de provocaruma reflexão
mais aguçada sobre as conse-

qüências danosas do descaso

demonstradopelos parlamentares frente ao episódio. Inspirou
se nas declarações dos vereadores para'definir o tom dado à
sessãoda Câmara. Entretanto, o que deveria servir de alerta
acabou provocando a ira dos parlamentares.

Na semana seguinte, a vereadoraMargareth Roza, autora da
frase: "Se colhe o que se planta", iniciando o festival de ironia à

discussão sobre a agressão ao colega, procurou o Jornal para
reclamar do editorial e ameaçou recorrer à Justiça para que fosse
reparado o queclassificou de desrespeito aos vereadores. Negou
que os parlamentares tivessem usado as expressões divulgadas
pelo jornal para tratar do caso, deixando transparecer que o

Legislativomassarandubense estava sendo perseguido.
O descaso dernonstradopela Câmarae pela classe política

permitiu o bate-boca entre o vereadores Petri e Sprung, que só
não se chegou às vias de fato porque aturma do deixa disso
interveio. Os dois trocaram palavras ásperas, assistida por
freqüentadores de um bar onde os políticos costumam reunir-se.

Apesar de não dar detalhes sobre o qüiproquó, Sprung admite a

troca de gentilezas. Se os responsáveis pela condução do processo
político na cidade não se atentarem, em breve a seqüênciapoderá
sermaior emais séria.

Séria apenas mais um caso de briga de boteéo, se os

personagens envolvidos não fossem homens públicos,
remunerados pelo dinheiro público, que devem satisfação à
sociedade que representa. Não há como negar que o que está

emjogo é a disputa pessoal pelo poder, custe o que custar. O

espírito público, que deveria nortear a trajetória política, é
relegada a segundo plano, sequer têm noção do que é

representatividade parlamentar e quais as funções a serem

exercidas. Buscam o poder.
Esse novo episódio reforça as críticas feitas anteriormente,

além de confirmar as razões da apatia da população em relação
à politica. Está cansada de ser enganada por discursos de ocasião
e compromessas demagógicas. Aindanão é sem tempopara os

políticos - e aí inclui-se todos, e não só os de Massaranduba
- fazeremum exame de consciência e reencontrar o norte da

bússola, antes que a campanha eleitoral se transformenum ringue.
Épreciso abandonar opalavrório e buscar os projetos de interesse
público.
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Sobre a tal democracia

Democracia - o que é
democracia?

Quando se fala em
· democracia em um país
como o Brasil é preciso que
se avalie de que ângulo está
sendo visto este regime de

govemo. Na visão de alguns,
·

a democracia é sinônimo de

corrupção, roubalheira..
injustiças sociais.
Infelizmente, nossa

·

sociedade absorveu a idéia

da, política dominante, na

qual os políticos. são
intocáveis, e, por isso, não
toma nenhuma atitude que
faça o quadro mudar.

Estes dominantes acham

que o povo tem que aceitar
tudo sem manifestações,
passivamente. Assim sendo,
atitudes enfáticas aconte- .

cidas em São Paulo eMinas

* Emerson Pereira Cesar

Gerais são passadas. pela
mídia como ato não demo

crático. O que é democracia
então?

Aceitar o que fazem com

a saúde? Pessoas morrem

em filas sern qualquer
atendimento. Na educação,
quantidade é sinônimo de

qualidade. Ano após ano, o
governo corta o dinheiro
destinado à sabedoria do

povo. "Quem disse que o

governo quer o povo sá
bio". E a questão da segu
rança? O cidadão sai à rua e

é morto pela própria polí
CIa.

Salário mínimo: R$
151,00, enquanto os mem

bros dos poderes Legis
lativo e Judiciário acham

que 20 salários mínimos
são insuficientes para o tal

auxílio-moradia.
Gostaria de ver o presi

dente passar um mês com

os R$ 151,00 dele.
Se alguém souber de al

guma coisa que esse povi-
.

nho político elitizado (que
não conhece o verdadeiro

povo) fez para o bem co

mum da população, diga
me!

Ano de eleições! Pen

sem, reflitam: o que for
bompara o bemcomum vale

.a pena; o que não for, lixo!
Quem sabe democracia

nada mais é do que todos

nós escolhermos algo que
é realmente social e de in

teresse para todos, algo que
. traga benefícios coletivos.

ção Física

* Professor de Educa-

Artigos pará Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.J80. As cartas devem conter

/10 máximo 30 linhas, o endereço ou telefon e para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto

efazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda.. CGC O'O'.1O'5.755/QO'0'1-SO' - Administração, Redação, DepartamentoComercial e
Oficinas Rua Walter Marquardt, 1.180' - CEP 89259-70'0' - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul

SC - Fönes/Fax (0'47) 370'-7919 . 370'-8654 - 370'-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, lião refletindo, necessariamente, a' opinião do.jornal.
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� ."Os partidos adversários têm
dito que a nossa coligação busca

apenas o poder. Se pensam assim
é porque apostam na nossa vitória."
(Presidente do Diretório do PSDB de

Jaraguá do Sul, Célio Bayer, sobre a

expectativa da coligação Mais Jaraguá
do Sul vencer as eleições municipais
deste ano)

"Não foram críticas à administra

ção, mas sim o exercício da função parlamentar," (Vereador
Moacir Bertoldi - PPB -, candidato a vice na chapa do prefeito
Irineu Pasold - PSDB -, explicando a atuação dele na Câmara
antes 'de assumir a candidatura').

"É mentira que exista liberdade de preço nos postos de
combustíveis. Os integrantes de uma organização, aliás,
uma quadrilha, se reúnem e definem como vão lesar o
consumidor. Isto é um ato criminoso. Será que só existe

picaretas no setor?" (Presidente da Comissão Parlamentar
Externa da Assembléia Legislativa, deputado estadual Nelson
Goetten de Lima'- PPB -, sobre os preços dos combustíveis
em Santa Catarina)

"Apesar do Paíspossuir lima das maiores reservas de

água do mundo, estava na hora de agir com firmeza para
preservar o precioso líquido." (Industrial Antônio Ermírio de

Moraes aprovando a criação da Agência Nacional de Águas)
".
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Vereador Pedrini será o vice
de Deretti emMassaranduba
Nomefoi
confirmado na

,
-

-

pre-convençao
doPMDB

Massaranduba - o vereador
Alvair Ricardo Pedrini será o

candidato a vice-prefeito de Odenir
.Deretti (PPB) nachapa majoritária
da coligação PPBIPMDB, Pedrini
teve o nome confirmado durante

pré-convenção realizada sábado,
pelo PMDB, na Câmara de

Vereadores, quando venceu Q

vereador Donato Petri, na votação
do diretório, por 23 votos a 20. A
escolha do vice através de votação
foi a saída encontrada pelo
presidente do PMDB, Maurício
Sasse, diante da dificuldade em

conseguir o consenso.

A chapa majoritária da

coligação com os nomes de Deretti
e Pedrini será homologada nas

convenções do PMDB e PPB,
marcadas para amanhã, entre 19 e

22 horas, na Câmara de Vereado
res, A coligação do PFL e PSDB,
com Davio Leu como candidato a

prefeito, e Fernando Reinke, de
vice, realizará as convenções nesta
sexta-feira (30). No mesmo dia

acontecerá a convenção do PDT,
que decidirá a candidatura do ex-

.
vereador e odontólogo Giovanni
Tonet pará prefeito. A participação
dos pedetistas nas eleições muni

cipais ainda não está confirmada,
admite o próprio Tonet. "Falta es

trutura", avalia, dizendo que só

Coligação: Alvair Pedrini confirmado para ser o candidato a vice

terá uma posição final no dia da

convenção. Para candidato a vice

prefeito de Tonet, cogita-se o nome

do advogado lair Deretti.
O PMDB eo PPB selaram defi

nitivamente a coligação em Schro

eder, durante as convenções reali
zadas pelos dois partidos no final
de semana, nas dependências da

Paróquia São Vendelino. Osvaldo

Jurk, do PMDB, encabeça a chapa
majoritária, tendo Orlando Tecilla,
do PPB, de vice, O PFL, com o

ex-prefeito Hilmar Hertel confir
mado na cabeça-de-chapa, ainda
não definiu o nome do candidato a

,

vice-prefeito. Hertel já obteve o

apoio do PPS e tenta firmar acordo
com o PSDB, mas os tucanos só

darão. resposta na convenção do

partido, nesta quarta-feira. O

presidente do PSDB, João de

Ávila, disse que os tucanos deve
rão escolher entre as propostas do
PFL e do PMDB.

Em Corupá, o PMDB realizou

domingo a convenção, confirman
do a chapa pura do partido, com o

prefeito Luiz Carlos Tamanini na

cabeça, buscando a reeleição, e

tendo Adelino Hauffe de vice. Os

peemedebistas também homolo

garam 14 nomes para a disputa da

Câmara de Vereadores, Já o PFL

também esteve reunido em con

venção, ocasião em que confirmou
o apoio ao prefeito Tamanini na

majoritária.e confirmou listade 11

nomes para vereador,

(MILTON RAASCH)

Mafra e Pinheiro concorrem pelo PT
Guaramirim - o Partido dos

Trabalhadores realizou sábado à

tarde a convenção confirmando a

chapa majoritária para as eleições
municipais.com os nomes deMoacir
José Mafra, o 'Zuco', como candi

dato a prefeito, e Caubi dos Santos

Pinheiro, de vice: OFT homologou
também os nomes para a' disputa à
Câmara de Vereadores: Jair Pereira,

A1JCluit�4Q. &!tfl4êi!lJi�tª:
At6M L0fu4 de 6tweúz4

CREA:4\995·J

Fone: (0**47) 275·3441/9975·1749
NOVO ENDEREÇO

Rua,: Bernardo Dornbusch, 300, Sala 12

Baependi ' Jaraguá do Sul - sc
CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul, Sc ••

e
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DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Evani1 Aparecido de Brito, Ademir
Tank,Nelo Depim, Idolmar de Souza
e Evaldo Junkes,

A possibilidade de desistência
do presidente e pré-candidato a

prefeito do PFL,Mário SérgioPeixer,
poderá agilizar a definição da chapa
majoritária do frentão. O empresário
pefe1ista Blasio Mannes e o verea

dor AltairAguiar (PPB) são os nomes

Rafael Luis Pamplona
ceo-sc 5117

mais cotados para serem confirma-

.

dos como candidatos a prefeito e

vice, respectivamente, nessa coliga
ção, que aglutina também o PPB, PPS
ePSDB.

O pré-candidato Victor Kleine
. (PSDB) esteve reunido ontem à noite
com os tucanos para decidir se o par
tido apoiará a candidatura de Man

nes ou se sairá com chapa pura.(MR)

Kleber Lisboa Aroúlo
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Cenlro • Czerniewicz
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Convenção conjunta homologa
candidaturas e alianças em JS
Coligação vai
apresentar 108
candidatos a
vereador,

Jaraguâ do Sul - Os par
tidos que integram a coligação
Mais Jaraguá do Sul (PSDB,
PPB, PFL, PTB, PL e PTN)
realizaram convenções na manhã

de sábado, na Sociedade de

Desportos Acaraí. Na oportLini
dade, homologaram a formação
da chapa majoritária, com o atual

prefeito, Irineu Pasold (PSDB),
e o vereador Moacir Bertoldi

(PPB). Definiram a nominata de

vereadores e o nome do sec re-
.

tário-adjunto de Adrninistração e

Finanças, José Demarco Filho,
para coordenar o comitê de

campanha.
Obedecendo a legislação

eleitoral, cada legenda fez a sua

convenção em separado que, no
.

'final, acabou numa grande con-

Ill.!"-'- fraternização. O PSDB oficializou

26 candidatos a vereador, seis

mulheres; o PFL registrou 21.
candidaturas, uma mú lher, a

vereadora Elisabet Mattedi, que
tenta a reeleição, PPB 24, PTB
IS e PL 22. Após a confirmação
dos nomes dos candidatos à

Ilr

Convenção: partidos homologam a candidatura Pasold/Bertoldi

eleição proporcional, discutiu-se
a formação do comitê de cam

panha, responsável pela definição
das estratégias e pelas diretrizes

da coligação.
O presidente do Diretório do

PSDB, Célio Bayer, reforçou
declarações anteriores sobre a

aliança, prometendo desenvol ver
a campanha "buscando a ética e

o respeito tanto aos adversários

quanto aos partidos coligados".
"A palavra de ordem durante a

convenção foi respeito e humil-
.

dade", informou, argumentando
que. os partidos vão usar as ex

periências adquiridas nas eleições

de 1996, "Agora, com a união de
outros partidos, com certeza só
vem a somar", completou;

Segundo Bayer, o grande de

safio da coligação é transforrnar
o percentual de aprovação da ad

ministração municipal em votos. '

CONSELHO - A equipe de

campanha da coligação Mais Ja

raguá do Sul será composta por
um coordenador-geral, um coor

denador político, Conselho Polí
tico, integrado pelos presidentes
dos diretórios dos partidos
coligados e pela assessora de

Marketing, Nádia Kessler.

(MAURíLIO DE CARVALHO)
,

PMDB anuncia hoje candidato a vice
Jaraguâ do Sul - Lide

ranças do PMDB e do PPS

estiveram reunidas no início da
tarde de ontem, em almoço no

Beira RioClube de Campo, para.
discutir o nome do candidato a

vice-prefeito na chapa enca

beçada pela ex-secretária de
Bem-estar Social Cecília Konell.
O PPS apresentou os nomes do

presidente do diretório local,
. Edson Müller, e o médido-otor
rinolaringologista Nelson
Eichstaedt.

À noite, as legendas reuni-

I)
I

ram os respectivos diretórios

para definir o nome. O
presidente do PMDB., vereador
José Antônio Schmitt, disse
que o partido tem preferência
pela indicação do nome de

Eichstaedt. "O PMDB não tem

qualquer restrição ao nome do

Edson. Mas em se tratando de

potencial eleitoral, avalia como

melhor alternativa a indicação
do Nelson," revelou .

De acordo com Schmitt,
caso o PPS decida apresentar
Müller como candidato a vice-

prefeito, o PMDB pretende
marcar outra rodada de

negociação. Hoje, os partidos
'voltam a se reunir para definir

o candidato.

Durante toda a semana

passada, os do i s partidos
aguardavam ansiosos a

decisão do médico-gas
troenterologista Edson Schulz

para compor a chapa ma

joritária. No domingo, Schulz
anunciou a decisão de não

aceitar ser candidato a vice

prefeito. (MC)

A dinâmica da política tem o poder de transformar inimigos em

aliados da noite para o dia. A convenção conjunta dos partidos da

coligação Mais Jaraguä do Sul, realizada na manhã de sábado, no
Acaraí, acabou confirmando que, quando a assunto é número de

votos, engole-se sapos e escamoteia-se as desavenças.
Fortes abraços de inimigos declarados "selaram" o compromisso

de marcharem juntos na campanha.
Bem ou mal, uma coisa é positiva nessa história toda: o fim das

animosidades, pelo. menos enquanto durar a campanha eleitoral.

Teleférico
O governo poderia aproveitar
a campanha eleitoral e resgatar
a proposta de se instalar um
teleférico em Jaraguá do Sul,
já que está aberta a temporada
de obras no Município.
Aliás, o próprio prefeito Irineu
Pasold (PSDB), numa visita à

Europa, aproveitou para
conhecer projeto semelhante
na Itália.

UTI-Infantil
O Ministério da Saúde autorizou

.

o credenciamento da UTI Neo

Natal do Hospital eMaternidade
Jaraguá, em Jaraguá do Sul,

. construída com recursos da
Malwee Malhas.

Com a medida, a Unidadede
Tratamento Intensivo já pode
entrar em funcionamento e

deve ter condições de atender a
demanda.

Bate-boca

O vereador D&'tlato Petri (PMDB) e o ex-vereador Ademir Sprung
(PMDB) 'OOteram bocae por pouco não foram às vias de fato,

sábado à n�It'e, no Bar Canto do Amigo, em Massaranduba, onde
tradicionalmente se reúnem os políticos locais.

Sprung não fornece detalhes, mas admite que o qüiproquó
aconteceu. Segundo ele, a troca de gentilezas é resultado do

estado de "ânimo do Petri", que durante a tarde hav.ia perdido a

indicação da candidatura a vice-prefeito para o vereador Alvair

Ricardo Pedrini, na pré-convenção do partido.

Freio

O presidente nacional do PPS, senador Roberto Freire, decretou
um alto lá nas filiações ao partido e avisou: "Quem pensar que v.ai

entrar no partido para fazer o que quer, pode bater em outra porta
porque aqui as diretrizes estão pré-estabelecidas e têm de ser

seguidas".
'o recado foi dado aos atraídos pelo sucesso da candidatura de

Ciro Gomes à presidência.
Antigo Partido Comunista, o PPS está sofrendo inchaço

oportunista. Tem filiado políticos das mais diferentes matizes, o

que tem contribuídopara a perda da identidade.

PRECISA-SE
Vendedor Interno de Peças para Tratores e Veículos

Requisitos
.

Experiência comprovada na função
_'20 Grau Completo

- Conhecimento em informática
Interessados enviar curriculum vitae para:

Com. e Ind. Schadeck S/A
Av. Waldemar Grubba, 4295. - Bairro Centenário

Jaraguá do Sul - CEP 89256-502

,.
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES ClÍNICAS.LTOA.

Exames com alta
:confiabilidade em

aparelhos outomctizodos de
última geração.

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

ljac@netuno,com,�r

Dr MarIo Sousa Jr

':':':' """'" ".",.,.

:'" "�"�O .: .. ,.',',",',', "" :'"
.: ':"',

.... ".,."" ':'",':': .......
", "::<i""i'c .',',

.. ,.
"., ""

"", ,.,
""'."" .. ,. """""""'"

"", "" r,: ;:"
.c-. ".,

" �, '." .".,.,. �:'" ,."
. ............. ,.,., ':'"

'.'" .... """"'" ".,

,.,., .,.,. .c- """ >:::':'::':':':':' :':':' ':':' ..... ,.,. ,.,.,

Fone/Fax 37l-0882

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,._--------
-_._---_-_ -_-- ---�----

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE JUNHO DE 2000 ECONOMIA - 5

Projeto Empreender incentiva
formação de núcleos setoriais

o A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Corupá
realiza hoje, às 19h30, nas dependências' do Restaurante Gruta Verde,
no centro da cidade, assembléia geral para discutir a construção da
sede própria da entidade, campanha dó comércio e a implantação do
Juizado de Pequenas Causas. Na oportunidade, acontece a

apresentação de softwares.

vação e funcionamento des nü-.

cleos setoriais é a melhor forma
de fomentar o desenvolvimento
das micros e pequenas empresas,
através da troca de experiências
e busca de soluções compar
tilhadas para os problemas em

cada segmento. Ele explicou que
já existe um consultor regional
designado, lacir Cassol, de
Joinvi lle, para dar o acompa
nhamento técnico necessário aos

núcleos setoriais nas associações
comerciais e industriais em 18
cidades da Região Norte/Nor
deste do Estado.

Além do serviço do consultor

regional, cada associação comer
ciaI contará com consultores

locais, dando suporte e garantindo

Facisc e Sebrae
estão destinando
recursos para
as unidades

a ramificação das ações nessa

área. Em seis cidades já existem
consultores locais designados.
Em Guaramirim, Carmen Dalpiaz
responde pela função. Conforme
Zimmermann, na prática, o que
o Projeto Empreender faz é "dar

simplesmente continuidade ao

programa de núcleos setoriais,
que em algumas associações
comerciais estavam estagnados e

ameaçados de desativação, por
falta de incentivo e do aporte dos
recursos necessários".

Outros Estados como o .

Maranhão, Bahia, Minas Gerais
e Paraná têm demonstrado
interesse e estão recorrendo ao

Sebrae para adotar e implantar o
modelo. (MILTON RAASCH)

o A Facisc (Federação das Associações Comerciais e Industriais
deSanta Catarina) comemorou ontem 29 anos. Presidida pelodiretor
comercial do Grupo Breithaupt, Roberto Breithaupt, a Federação
representa 148 associações comerciais e industriais do Estado, que
reúne 32 mil empresas filiadas.

D. A Facisc está expandindo o Projeto Empreender, atividade de

organização de núcleos setoriais de empresários de pequenas e micros
empresas, realizada em conjunto com o Sebrae, com apoio técnico da

Fundação Empreender e Câmara de Artes e Ofícios de Munique e

Alta Baviera.

Guaramirim - A Facisc

(Federação das Associações Co
merciais e Industriais de Santa

Catarina) e o Sebrae (Serviço de

Apoio às Micros e Pequenas Em
presas) estão destinando R$ 400

mil para apoiar os núcleos seto

riais das associações comerciais
e industriais na Região Norte/
Nordeste do Estado. A informa

ção é do vice-presidente de Ser

viços da Facisc, Adriano Zimmer
mann, destacando que o objetivo
é fortalecer a ati vidade dessas
células e incentivar o surgimento
de novas unidades. Os recursos

terão liberação gradativa à medida

que os núcleos forem ativados.

Segundo Zimmermann, a ati-

o O nível de emprego formal em Santa Catarina aumentou 3,14%
entre janeiro e abril deste ano. No período, foram abertas 25.921
novas vagas. A indústria foi responsável por 13.942 empregos.
De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, em abril,
entre trabalhadores demitidos e admitidos, foi registrado um saldo

positivo de 6.393 postos de trabalho em todos os setores.I
I
IDOs setores que registraram queda no nível de emprego foram

I minerais não metálicos (-7, I %), fumo (-6,2%), material elétrico (-4,5%),
I couros e peles (-3,9%) e farmacêutico (-3,4%). Santa Catarina beneficia

I se ainda mais da performance deste setor porque concentra as maiores

I agroindústrias do País, além de importantes cooperativas, como a

Coopercentral e a Cooperalfa, em Chapecó, e indústrias como a Bretzke,I .Sasse, Duas Rodas Industrial, Frigorífico Riosulense, Refinadora
I Catarinense, Femepe, Parati e Fischer Fraiburgo, entre outras empresas.
L �

ERRAMOS
Na edição. anterior. divulgamos que a empresa Audicont presta serviços de auditoria

e contabilidade. Na verdade, a Audicont SÓ faz contabilidade.

Segundo a assistente administrativa, Márcia Goreti Fragoso, a empresa não tem

autorização do Conselho Regional de Contabilidade para fazer auditoria.

Outro erro foi quanto à grafia. o correto é Audicont e não Audiconti, como foi
publicado.

Sabe o que está chegandot
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10a Noite Italiana
.Inteqrantes do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
- saíram às ruas na manhã do último sábado para
divulgar a programação da festa deste ano, que
está recheada de atrações. No dia 30, sexta-feira,
destaque para o jantar típico e as apresentações
artísticas/culturais. No dia 1 de julho, sábado,

haverá eleição, da 2a Rainha Italiana de Jaragué do
Sul. Nas duas noites acontecem bailes/show com

a excelente banda "Vechio Scarpone". Tói, vê se

vai !!

li

A bela ragazza Taís, filha do presidente Devanir Danna, participou
do desfile de sábado, distribuindo vinho e muitos sorrisos. Depois
posou para a coluna ao lado do Jipe estilizado, com o namorado,

Jean Carlo Katcharowski

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE
o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público'
em geral. De 2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

música ao vivo.

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8o�to.'

Calçadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010- fax: (047)433-3501

JARAGUÁ DO SUL, 27 DE JUNHO DE 2000

AF

Impulso
Continua o maior sucesso na

Academia Impulso as aulas de
, BodiPUMP, com músicas contagiantes

e a interpretação eficiente dos

professores Lisa Jaworski eRoberval
Pilatti. Os horários das aulas são:

segundas, quarta, sextas-feiras: 20

horas; segundas, quartas-feiras:
17h45, e terças e quintas-feiras:
8h30. Sequndo Lisa, com este

programa de atividade física, não dá
,

pra ficar parado ...

Palestras
O Sesc - Serviço Social do Comércio
- programou duas palestras para esta

semana: dia 28, quarta-feira, às
19h30, no auditório do Shopping
Center Breithaupt a palestra
"Doençasorais, uma nova

realidade",com Charles Adriano

Duvoisin, e na sexta-feira, dia 30, no
Centro de Convivência, no Parque de

Eventos, o tema será "A saúde da

mulher", com o médico Antônio
Beleza. Entrada franca.

Morgana Francine Brandenburg vai representar o
Clube Atlético Baependi 110 baile de escolha da Rainha

da 12aSchliizenfest.dia 1 de setembro, 110 Parque
Municipal de Eventos. Ela foi eleita em concorrido

concurso realizado no último dia 10

Casal Frieda e Rodolfo Lenz. Ela comemorou ontem 80 anos de

idade, recebendo o carinho de amigos e familiares. Parabéns!

SERViÇOS PR,EDIAIS

Rua Prefeito Jas
r o n e: (O 47) 973·9'
CEP: 89254-100 • Jar

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

Io Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

'BORDARE®
BORDADOS

• Bordados computadorizados e

apliques para confecções em geral
• Desenvolvemos também

programas para bordados,

Rua Amazonas, nº 324 - Centro
Fone/Fax: 37.1-3366 . Jaraguá do Sul
E-mail: bordare©.netuno.com.br

* Confecções em geral
* Cama - Mesa;._ Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, .35

�IBARATO
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História, Fatos eTradi�
t.

o tenente Leónidas Cabral Herbster,
cearense de nascimento, veio a Jaraguá
do Sul no ano de 1938, para assumir

O posto de delegado de polícia. Logo a

seguir, foi nomeado prefeito municipal,
cargo no qual permaneceu por 10 anos.

Durante o seu mandato, [e; diversas obras
de importância na cidade. As de maior

repercussão foram, a construção da

terça-teire,
27dejunho de2000

CORREIO DO POVO

Foto da estação rodoviária (1944), recém construída, e a praça. Vê-se na praça a sua logomarca: "LCH" - Leónidas Cabral Herbster

Prefeitura, inaugurada em 4 de outubro de

1943, a intendência distrital de Corupá (que
hoje é a Prefeitura daquele Município) e a

estação rodoviária de Jaraguá do Sul.

Segundo o depoimento de Joaquim Piazera,
a estação rodoviária foi a primeira
construída no Estado para esta finalidade.
À frente da mesma plantou bela praça,
dando a ela o seu próprio nome.

Por Egon IagnowHistória em fotos

Indústria de

Máquinas Kreis ttda,

Rua losé Theodoro Ribeira, 16S • ex. Postal 84
Fone (47) 371.0555· fax (47) 371-0403

E·mail: indumak@netuno.com.llr

370-7919

Gráfica e Editora CP Ltda.
Orçamento sem compromisso

Composição, fotolito e impressão

----------------------------------------------------------�--.--�--------------------------------�
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HÁ12ANOS
- Em 1988, <?s prefeitos daMicrorregião do Vale do Itapocu - Corupá,
Jaraguá do Sul, Barra Velha, Schroeder, Massaranduba e Guaramirim
- discutiam acerca da comemoração dos feriados municipais, .

declarados por leisespecificas, entendendo que os mesmos devessem

ser comemorados na própria data. A Lei Federal n" 7.320/85 ordenava a

antecipação pará as segundas-feiras dos que caíssem nomeio da semana.
No entanto, aLei n° 605/49 dispunha que os feriados religiosos, no
âmbito municipal, são fixados de acordo com a tradição local. Os

municípios têm, por lei., quatro dias de guarda. No Vale do Itapocu,
doravante, com base em parecer do Ministério do Trabalho, os

municípios iriam comemorar os seus dias de guarda na data em que cair,
não mais antecipando-os para as segundas-feiras. A antecipação ocorrerá
somente naqueles feriados considerados nacionais fixados pela Lei n°
7.320/85.

Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficai; só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapocu

HÁ62ANOS
- Em 1938, a Soe. Atir. "JARAGUÁ" elegia a nova diretoria: pres.,
ArthurMüller; vice,Wilhelm Gumz; GennanoEnke Fi lho ePaulo Neitzel,
1 ° e 2° tesoureiros; Oswaldo Buch e Conrado Mielke, secretários;
FredericoMoeller, Oscar Schneider e Carlos Hass, cons. fiscal; Reinoldo
Rau, Julio Ferreira, Leopoldo Mahnke,Willy Bartei, JorgeWeinzirl e

Ricardo Hasse, cons. consultivo, eMax Hiend)meyere Bruno Mahnke,
diretores do tiro .

.

_:_ A OficinaMecânica, de August Bendhack, executava instalações de
água quente e fria, fornos, fogões, grades para terraços, portões e

sepulturas, placas para reclame com iluminação, consertos e arte de

ferreiro. A oficina ficava na Loja de Bicicletas de Heinrich Kopmann,

HÁ 32ANOS
- Em 1968, a Fecularia Rio Molha S.A. publicava o seu balanço
encerrado em 30-12-1967, o Relatório, o Ativo e Passivo, a

Dernonstração de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal,
assinados por Adolfo Antonio Emrnendoerfer, Raimundo Adolfo

Emmendoerfer, como diretor técnico, e como contador e os conselheiros
fiscais Bernardo W. Grubba, Francisco F. Fischer e Eugênio J. da Si I va.
- Ido José Bortolini, gerente da Cooperativa AgrícolaMista "Itajara",
convidava para Assembléia Geral Ordi nária, para prestação de contas,

eleição da nova diretoria e assuntos de interesse cooperativista.
- O Dep. da Fazenda da Pref. de Jaraguá do Sul, através do diretor

Erich Sprung, convidavaos mencionados abaixo para cadastro imobiliário,
de propriedade urbana, que deveria comparecer durante o mês.

HÁ 22ANOS
- Em 1978, a preocupação pelo controle de qualidade dos produtos era
uma constante por parte dos empresários. A Fiese - Federação das

Indústrias do Estado de Santa Catarina-estava informando sobre dois

importantes cursos na Suécia, com o patrocínio daquele país e da UNIDO.
No período de 7 a 12 de agosto, desenvolveria programa de Treinamento
sobre Qualidade, destinados a profissionais de ambos os sexos, formados
em Engenharia Elétrica (ou equivalente), Matemática ou Física que

exerçam funções relacionadas com Controle deQualidade, há pelomenos
três anos. Outro curso versava um Programa de Treinamento no Campo
da Tecnologia da Energia para formados em Engenharia Elétrica (ou
equivalente), devendo possuir pelo menos 5 anos de experiência.

fuYt &� 1/idtPt S�

HOMENAGENS A AUSENTES E PRESENTES

Rotary Club Iaraguá do Sul
O Rotary Club de Jaraguá do Sul reuniu-se na noite de 13 de junho último para prestar
tocantes homenagens, como mostram as fotos abaixo:

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar••• (CLV)

Tio Eugênio
2a Exposição Agropecuária e

Industrial da Sociedade de Lavoura
de Três Rios do Norte (2)

A Exposição era saudada pelo poeta João Baptista
Crespo, escri vão da Coletoria Federal local e

colaborador do CORREIO DO POVO, com a poesia
abaixo:

ACIDADE,
que surgia da "Colônia" fundada por Emílio Carlos

Jourdan

A Cidade sonhou muita coisa bonita
Mas ficou triste ao despertar... - Que medo

Ao pensai: que vão vê-Ia em ensemble de chita '
...

E o "banheiro" do rio entre o verde arvoredo! ...

Que lhe pode dizer tanta gente em visita? ...

Ela a todos dirá como surgiu tão cedo!

E o que foi esse herói que vencendo a desdita,
Quis abrir na floresta em "bazar" de brinquedo.

O trabalho diário ao sol, à chuva; os ranchos
E as roças, em redor, quase a beirado rio ...

Obra de um Dom Quixote escudado de Sanchos.
No ·Vale - como heri I cruz -, maltino brasão

Cada vez ruais bonita entre o v'erde de maio,
.

A cidade fez honra à "Colônia" de então.
Por isso João Baptista Crespoé o príncipe dos poetas jaraguaenses. Voltaremos. Até a

próxima.
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Sirculo .
.

Ita.lia.:n._C>
de Jaraguá do Sul

10a Festa Italiana
Os preparativos para a "10' Festa Italiana" estão

concluídos,
após muito trabalho de toda equipe envolvida. Temos

absoluta certeza que estamos preparados para oferecer
momentos de alegria aos que se fizerem presentes.
Assim, só falta a presença da comunidade, a sua presença,
para que a festa aconteça e seja melhor que as anteriores.

Nota: haverá venda de queijo, salame e café com cuca

1/7 Sábado
21 h30 - Eleição da Rainha Italiana de Jaraguä do Sul

- Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas
de Jaraguä do Sul
23 horas - Início do bai Ie/show com a banda "vecchio

Scarpone".
4h - Encerramento
Nota: haverá venda de queijo, salame, polenta frita,
macarrão e café com cuca.

Venda de ingressos:
- Com a diretoria e Coral do Círculo Italiano de Jaraguá
do Sul
- Barão Video Locadora

Tái, vê se vem!

Programação
30/6 - Sexta-feira
20 horas - Abertura da 10' Festa Italiana com a presença
de autoridades
20h30 - Início do jantar típico italiano (servido até às

23 horas)
- Apresentação do Coral Italiano de Jaraguá do - Floriani Equipamentos para Escritório

Sul - Sede do Círculo Italiano

l'ngressos para o Jantar Dançante de 30/junho - sexta

fei ra: R$ 12,50
Ingressos para o baile de r de julho - sábado: R$ 5,00

Devanir Danna - Presidente

- Apresentação do Grupo folclórico"! Primi

Tem/ii"
21 h30 - Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas
Italianas de Jaraguä do Sul

- Apresentação do Grupo de .....-----lIiiIIio----------------_

Danças Folclóricas Italianas de :

.Guaramirim
22 horas - Homenagem às famílias dos

Pri m e i ro s Imigrantes Italianos de

Jaraguá do Sul
. 22h30 - Início do bai Ie/show com a

._'

AUTOMÓVrwlS

banda "vecchio Scarpone"
:1 horas - Encerramento

Jornal

CORREIO00POVO
81

�. '

AQUI VOCE ENCONTRA Jornal CORREIODOPOVO
HO Papelaria
Hot! Distribuidora de Revistas Ltda.
Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio Branco Ltda.

Papelaria A Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria Hott Paper
Papelaria Manipel l.tda,
Papelaria Pena e Pauta

Papelaria São Luís
Posto Cidade 2
Posto Mime 5 Ltda.
Posto Mime 7

Posto Mime 3
Posto Mime 6

Tecnopan Padaria e Conf. Ltda.
Verdureira da Raquel
Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real

.

Barão 1- Videolocadora
Barão 11- Vidéolocadora
Bazar Linete

Comércio Milênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash Videolocadora
Floricultura Recanto das Flores

Pink Shop Presentes Ltda.

BANCAS EM GUARAMIRIM
*Papelaria Denan * Banca Papelaria e Charutaria Pfeiffer

PABX: (Oxx47) 370-7919

Comercial: 370-8654

At. Assinante: 371-1919
Teleassinatura: 370-0816

275-0105

CRIE CON'SCIÊNCIA E SEJA ATUANTE COM

COERÊNCIA, CONFIANÇA E CONTINUIDADE - A

iminência do novo ano rotário estimula rotarianos do mundo

·

inteiro a iniciar os preparativos para 2000-01, ao mesmo tempo
que os deixa ansiosos no aguardo dos novos líderes-e o lema

que ditarão o teor das atividades vindouras, Contudo, mesmo

que tudo pareça estar mudando, os trabalhos deste ano ainda

hão findaram; os projetos de clubes e distritos não serão

concluídos num passe de mágica em 30 de junho, nem tampouco
a necessidade'de coerência, confiança, continuidade dentro de

nossa organização irá se desvanecer em 1 de julho, Entre este

e o próximo ano rotário, teremos a continuidade que sempre

almejamos entre dois lemas seguidos: Rotary 2000; Aja com

Coerência, Confiança, Continuidade e Crie Conscência e Seja
Atuante, Ambos pedem por atitudes renovadoras que fortaleçam
o Rotary, tornando-o mais atraente a, novos sócios,

Concomitantemente, clamam ação imediata por parte dos

rotarianos, deixando patente que nossa organização não pode
mais permanecer arraigada em tradições ultrapassadas, sendo
imperativo que os sócios se envol vam de corpo e alma com os

assuntos rotários. Ao pensar o quanto fui aventurado por ter
comandado o nosso Rotary, vários pensamentos me vêm à

mente como, por exemplo, o serviço notável que os rotarianos

desempenham nas comunidades. Durante minhas viagens, os
tenho visto colaborando nos esforços de recuperação de áreas

alagadas na Carolina do Norte, ajudando as vítimas de Kosovo
J

',

e atendendo a tantos outros necessitados. Após presenciaressas
atitudes, afirmo ter fé no brilhante futuro do Rotary. Entretanto,
é preciso que sejamos realistas, O Rotary enfrenta atualmente

vários desafios, tal como a diminuição do quadro social e até

mesmo a ameaça de regionalismos com suas características

'próprias, Muitos companheiros mostram-se apreensivos com
relação aos predicativos dos líderes distritais, o que nos faz

· refletir sobre as atuais formas de seleção e treinamento,

Acredito termos progredido neste ano no que tange à

manutenção da solidez do Rotary. O distritamento de clubes no

Leste e Centro europeus representa grande conquista neste

· campo, Além disso, o Conselho Diretor tomou decisões
importantíssimas quanto à eficácia dós clubes, o tamanho dos
distritos e o treinamento oferecido aos líderes de clubes e

distritos, fatores que contribuirão para transpormos futuros

obstáculos. No entanto, à semelhança de muitos dos projetos
rotários, nosso compromisso com os trabalhos citados não

terminará em 30 de junho. Devemos continuar encontrando

coragem para mudar, colocando o Rotary totalmente em

consonância com o século 21 através de um Conselho de

Legislação que seja progressista e dinâmico em 2001, Devemos

também apegar-nos às iniciativas para o desenvolvimento de

clubes eficientes que consigam aumentar onúmero de sócios,
oferecer projetos significativos de prestação de serviços, dar
apoio e participar dos programas da Fundação Rotária, e

.

desenvolver líderes eficazes. O Rotary oferece a cada um de
nós uma oportunidade sem precedentes para ajudar o próximo
e fazer a diferença no mundo, Porém; sem uma organização

vigorosa e unificada, tal

oportunidade se desvanecerá,
Ao caminharmos em direção
ao nov� ano rotário, conti
nuemos firmes em riossos

esforços' de fortalecer o

Rotary e sigamos adiante
Criando Consciência e sendo.
Atuantes com Coerência,
Confiança e Continuidade,

(CarIo Ravizza):

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul.
Telefones: 371-5531 - 982-0710

Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Terça-feira, 27 de junho de 2000

Ser feliz é fazer o outro feliz
Dois homens seriamente

doentes ocupavam o mesmo

quarto num hospital. Um deles

ficava sentado em sua cama uma

hora todas as tardes para conseguir
drenar o líquido de seus pulmões.

•
Sua cama ficava próxima da única

janela existente no quarto. O outro

homem era obrigado a ficar deitado
de bruços todo o tempo em sua

cama. Eles conversavam muito.
Falavam sobre suas mulheres e

suas famílias, seus empregos, suas
casas, seu envolvimento com o

serviço militar, onde eles
'costumavam ir nas.férias. E, toda
a tarde quando o homem perto da

janela podia sentar-se, passava o

tempo todo descrevendo ao seu

companheiro todas as coisas que
ele podia ver através da janela. O
homem na outra cama começou a

esperar por este momento em que
seumundo era ampliado e animado

pelas descrições do companheiro.
Ele dizia que da Janela dava para
ver um parque com um lago muito
bonito. Patos e cisnes brincavam
na água enquanto crianças\

navegavam seus pequenos barcos,

Jovens namorados andavam de

braços dados no meio das flores e

estas possuíam todas as cores do
arco-íris, Grand�s e velhas árvores
cheias de elegância na paisagem, e
uma fina linha podia ser vista no

céu da cidade. Quando o homem

perto da janela fazia suas

descrições, ele o fazia de modo tão

primoroso e delicado com detalhes

e o outro homem fechava os olhos
e imaginava a cena pitoresca, Uma
tarde quente o homem pertoda
janela descreveu um desfile que
estava passando na rua e, embora
ele não pudesse escutar a música,

I

j

ele podia ver e descrever tudo. Dias
e semanas passaram-se. Em uma

manhã a enfermeira do dia chegou
trazendo água quente para o banho
dos dois homens, mas achou um

deles morto. O homem que ficava

perto da janela morreu pacifi-
.

camente durante o sono, Ela, en
tristecida, chamou os atendentes

do hospital para levarem o corpo

embora. Assim que julgou
conveniente, o outro homem pediu
para a enfermeira para mudar sua
cama para perto da janela. A
enfermeira ficou feliz em poder
fazer este favor para o homem,
depois de verificar que ele estava

confortável, deixou-o sozinho no

quarto. Vagarosamente, pacien
temente, ele apoiou-se em seu

cotovelo para conseguir olhar pela
primeira vez pela. janela.
Finalmente, ele poderia ver tudo

por si mesmo. Ele se esticou ao

máximo, lutando contra a dor para
poder olhar pela janela, e quando
conseguiu fazê-lo deparou-se com

um muro todo branco, Ele então

perguntou à enfermeira o que teria

levado seu companheiro a

descrever-lhe coisas tão belas

todos os dias, se pela janela só dava

para ver um muro branco? A

enfermeira respondeu que aquele
homem era cego e, mesmo que

quisesse, não poderia ver nada.

Talvez ele só estivesse pensando
em distrai-lo e alegrá-lo com suas

histórias,
Cara leitora: aqui termina a

história, Ela encerra uma grande
lição. Medite, descubra esta lição
para sua vida e, na medida do

possível, pratique-a com alegria e

agradecimento.
Marta Moura Streppel

As leituras de Manoel de Souza

Era Salvador de Mendonçadiretor do Jornal A

República, no Rio de Janeiro, quando o governo

imperial, não obstante as suas idéias de�ocráticas,
o nomeou cônsul do Brasil nos Estados Unidos.
Aceita a nomeação, foi o jornalista, nas vésperas da
viagem, despedir-se do imperador, e pedir as suas

ordens para aquele país.
- Não tenho ordens a dar-lhe -, respondeu

lhe, benévolo, o soberano.
E sorrindo:
- Apenas faço votos para que o senhor preste

tão bons serviços ao Império, nessa República,
quantos prestou à sua República, no meu Império.

Múcio Feixeire - "Os Gaúchos", vol. I, página 362.

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi'-JGS --

Distrito de Veszprémeuo
Por que "antigamente" e

"outrora"? ao,
Até aqui se contaram os

acontecimentos mais marcantes de

quase 100 anos, senão mais, em que
conta o que foi o Império e a

República, em relação aos imigrantes
de todas as nacionalidades, que se

assentavam mais ou menos próximos
vindos da velha Europa.

Constata-se com o relato dos
acontecimentos os desenrolares

daqueles antigamente e os outroras

.

detectados pelos pesquisadores dr.

Luiz Boglár e da antropóloga Cata

rina Kovács, que se deslocaram da

Hungria com o objetivo de resgatar a
memória de uma parte da vida de seu

pai, Lajos Boglár, cônsul-geral da
Hungria, sediado em São Paulo, onde
se localizava o maior contingente de

imigrantes húngaros e que só
terminou quando o seu país, alinhado
com a Alemanha nazista, rompiam

.

as relações diplomáticas porque o

Brasil, embora quisesse manter-se

neutro, imitando a Argentina, foi
colhido por acontecimentos que desa
guavam no pacto pau-americano. os
americanos necessitando de bases em

território brasileiro, para chegar à

África e à Europa deflagrada, em troca

e compra do látex, aeroportos mo

dernos no Nordeste, Volta Redonda

com a Siderúrgica, entre outras, e uma
expedição militar à Europa, que
contou com soldados valentes e

destemidos, que integravamo efetivo
do 5° Exército Americano que
lutavam até a exaustão para tomar as

posições dos alemães na Itália, em
Castelnuovo, Montese, Montécchio,
Farnova e Voghera, entre muitas

outras.Iernbradaspelo capitão Ferdi
nendo Piske, autor do importante
livrá ANOTAÇÕES DO "FRONT"

ITALIANO, de leitura obrigatória
para conhecer o que era participar de
uma guerra de contorno mundial

(FCC Edições) e o livro OS
PRACINHAS DO VALE DO

ITAPOCU, também do capitão
Ferdinando Piske, prefaciado pelo
diretor do CORREIO DO POVO e

editado pela Gráfica e Editora CP

Ltda., resgatando a memória do

contingente dos pracinhas doVale do
ltapocu, dos que tombaram na Itália

e dos que voltaram, cobertos de glória
e nossos estimados heróis, dos que
sobrevivem, desfilam pelas ruas de

Jaraguá do Sul. nas comemorações
anuais do Dia da Pátria. sempre
muito aplaudidos.

Pela relação dos convocados para

seguir com o contingenie da FEB

(Força Expedicionária Brasileira),
encontram-se os nomes de Antonio

'Lescowitz , Augusto Graf, José

Watzko e Jorge Ersching, este

.

recentemente falecido em Jaraguá do
Sul, são descendentes de húngaros
que integraram participaram da 2a

Guerra Mundial. na Europa, em
terras i tal i anas,

O capitão Ferdinando Piske, na

página 28 do livro OS P�ACINHAS
DO VALE DO ITAPOCU, refere-se aos

"451 militares brasileiros mortos em

ação na Itália, foram sepultados no

Cemitério Militar Brasileiro, na cidade
de Pistóia, onde ficaram até 1961,
quando os restos mortais foram

exumados, cremados e trazidos para o

Brasil, onde as cinzas permanecem para

sempre no Mausoléu do Monumento

dos Mortos da Segunda Guerra

Mundial, noaterro do Flamengo; no Rio
de Janeiro" ... "Entre os dois foi

sepultado um dos extraviados, e no

.túmulo lê-se a inscrição: "O BRASIL

AO SEU SOLDADO DESCONHECI
DO". No Mausoléu, a primeira fileira

de jazigos guarda as cinzas de outros

soldados não identificados, com a

inscrição: "AQUI JAZ UM HERÓI.
SÓ DEUS SABE SEU NOME". Há,
ainda, dois jazigos com tampa em

granito branco, destinados a receber, um

di a, as cinzas dos dois últimos
pracinhas extraviados, até hoje não

localizados.
Dos 956 catarinenses integrantes

da Força Expedicionária Brasileira,
29 morreram em ação, quatro deles

oriundos do Vale do Itapocu: cabo
Harry Hadlich, soldado Antônio
Carlos Ferreira, soldado Gumercindo
da Silva e soldado João Zapella, "que
são lembrados pela municipalidade
com os nomes das Ruas 52: 61,62 e

64, do quadro urbano central da

cidade de Jaraguá do Sul.
Recorda-se, a propósito, que a

ia Guerra Mundial na Europa ter

minou nodia 7 de maio de 1945, e,
no dia 15 de agosto daquele ano,

depois do lançamento da bomba atô
mica sobre Hiroshima e a segunda
sobre Nagasaki, Cidade que ficou ar

rasada. Um Horror!

(Fritz von Jaraguá)

Guardados porfamiliares do professor João IanuârioAyrosomostram
certos particulares de sua vida de um professor que 'lecionava na

Escola de Garibaldi, em Santo Estêvão: Dia da Bandeira, de 19-11-

1924, ele em primeiro plano, no lado direito; depois, em 1.933, as

perseguições a que estavam sujeitos, ele e os colonos que eram pela
permanência do mestre e, em 1945, em abril, foi removido para uma

escola distante 25 km de sede, apesar dos 27 anos de serviço e ser

efetivo no cargo. Ayroso deixou um documento daqueles
"antigamente" e "outrora", fazendo as anotações depróprio punho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secel abre inscrições para a

3aMaratona Fotográfica
Participantes terão
12 dias para
entregaromaterial
produzido

Jaraguá do Sul - As,

inscrições para a 3' Maratona

Fotográfica, que abriram ontem,
acontecem até sexta-feira (30).
Realizado em 1996 e 1997, o

evento é reeditado pela Secel

(Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer) e Fundação Cultural, de 1

a 12 de julho. Tanto profissionais
quanto amadores podem
participar da maratona. O

regulamento e taxa de inscrição
(ao custo de R$ 10,00) estão

disponíveis na Biblioteca Muni

cipal Rui Barbosa e na Secel.
Os participantes vão receber

filme fotográfico de 12 poses
para desenvolver os temas Lazer
do jaraguaense, Construindo a

cidade com muito trabalho,
Cultivando as tradições e Belezas
naturais. Comissão julgadora

,

composta de seis membros (ainda
não definidos) vai avaliar os

critérios enquadramento, ilumi
nação e criatividade.

De acordo com a comissão

organizadora, coordenada por
Mara Bini Prada, O evento não

dispõe de patrocínios. Os

participantes classificados até o

quinto lugar, nas duas categorias,
receberão troféus. Os três

primeiros colocados na Categoria
Profissional receberão' R$
800,00, R$ 500,00 e R$ 300,00,
respectivamente. Na Categoria
Amador, a premiação aos três

,

primeiros oolocados equivale a R$

500,00, R$ 300,00 e R$ 200,00.
Todos os concorrentes receberão
certificado de participação. O

autor da melhor foto de cada tema

receberá medalha.
Os resultados da terceira

edição da maratona serão

divulgados no dia 2S de julho,
junto à programação do aniver

sário de Jaraguá do Sul. Pelo

regulamento, o material passa a

fazer parte do acervo do Arquivo
Histórico. O concorrente conce

de os direitos autorais sobre o

material à Secei, que utiliza as

fotos em folders, panfletos, guias
e outros materiais de divulgação
do Município. Algumas fotos da

maratona de 1997 serão utilizadas

pela Prefeitura este ano, para

divulgar o programa do aniver
sário �e Jaraguá do Sul.

(LiSANDREA COSTA)

Crea eMP firmam convênio de cooperação
Jaraguá do Sul - O Crea

(Conselho Regional de Engenha
ria, Arquitetura e Agronomia,
seccional de Santa Catarina)
firmou convênio de Cooperação
Técnica, por prazo i ndeter

minado, com oMinistério Público
do Estado. A medida, oficializada
em maio, permitirá atuação
integrada na realização de missões
institucionais. Caberá ao Crea

prestar apoio ao MP na apuração
de fatos decorrentes da indevida

prestação de serviços nas áreas

específicas.
O inspetor-chefe da Inspeto

ria Regional de Jaraguá do Sul,
Osmar Günther, diz que os órgãos
fiscalizarão as ações de En

genharia, Arquiteturae Agronomia'
en vol vendo i nteresses difusos,
públicos ou privados. "Em contra

partida oMinistério Público repas-

sará ao Crea reclamações ou

denúncias contra empresas ou

profissionais e intercederá para o

fiel cumprimento da legislação
profissional das especialidades
registradas no Conselho", explica.

Segundo el'e, o convênio

permitirá ainda fiscalizar o

cumprimento à Lei de Licitações
pela esfera pública quanto a

empresas e a profissionais ha

bilitados, o preenchimento de

cargos e funções privativas de

técnicos por leigos em órgãos
públicos; observância do salário
mínimo profissional; a obriga
toriedade das entidades públicas
prestarem informações solici
tadas pelo Crea para o desem

penho de sua finalidade; extra

polação de atribuições; atuação de
leigos (contravenção penal), entre
ou tros. "Todos esses j tens es-

tarão agora na mira do Ministério

Público, independenternente da

ação administrativa e jurídica do

Crea", avisa Günther.
- Trata-se de um ato da

maior importância para o Con

selho, pois, respaldado oficial
mente pelo Ministério Público,
terá plenas condições de fisca
lizar corretamente o exercício

profissional e assegurar prote
ção à sociedade com a valoriza

ção da qualidade dos bons ser

viços prestados por profissio
nais lcgalrnente habilitados-,
completa, informando que a

Inspetoria do Município
recebeu do presidente estadual
do Cre a, Celso Francisco
Ramos Fonseca, cópia do

convênio "para conhecimento,
cumprimento e divulgação na

sua abrangência jurisdicional",

DayanaJuceli de Souza'
precisa de s'eu auxílio para fazer um

tratamento de medula, porque está com

leucemia.
AJUDA,

Conta: 1021-9

Agência: 3012-0
Banco do Brasil
Muito obrigado pela sua colaboração!

Profissional: foto de Renaldo Junkes, vencedor da segunda maratona

Sinal da Rede Vida já pode
ser captado na região

Mal,\�ício Bogo'
CRM/SC7474- CRMIPR 13723

Psiqt..\iatl"ia

CONSULTÓRIO
Rua João Marcatto, 98 - Centro

Fone (0**41) 371-8269 - Jaraguá do Sul - SC

Jaraguá do Sul- O gover
no federal liberou por um mês,
em caráter experimental, a re

transmissão da Rede Vida de Te

levisão, canal da Igreja Católica.

A infra-estrutura técnica está
instalada há cerca de um ano, no

Morro da Boa Vista, mas dependia
da concessão governamental. A,
comunidade católica pagou R$
100 mil pelos equipamentos de

captação do sinal.
Os recursos para instalação

da infra-estrutura foram con

seguidos através de rifa. "Toda a

comunidade colaborou, só assim

pudemos conseguir este bene

fício, muito importante para os

católicos", defende o vigário da

Paróquia' São Sebastião, padre
João Boing. Ele lamenta queoutro
canal solicitado; aCanção Nova,
ainda não tenha sido liberado.
"Não temos nenhuma resposta do

governo sobre o sinal da Canção
Nova", diz o padre.

A Rede Vida de Televisão
transmite programação religiosa
e cultural, além de programas
com serviços de utilidade pública.
Está funcionando experimental
mente através do canal 43, pelo
sistema UHF (de televisão aber

ta). Técnicos do governo devem

vir a Jaraguá do Sul, no próximo
mês, para inspecionar o funciona
mento do canal. Caso esteja
correto, o sinal será liberado �m
definitivo.

VISITA - A comunidade

católica jaraguaense recebe

sábado, a partir das 9 horas, a

visita de urna réplica da cruz que
foi utilizada na primeira missa no

Brasil, em Porto Seguro. A cruz

permanece na Igreja Matriz até

às l2h30 de domingo, quando
uma carreata, carregando a répli
ca e a imagem de São Sebastião,
partirá em direção ao Seminário

Sagrado Coração de Jesus, de

Corupá. (LiSANDREA COSTA)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cresce o índice local de suicídios
Jaraguá do Sul - Desde o

início do ano foram registrados
12 casos de suicídio, sendo sete

por enforcamento e cinco por tiro,
segundo dados da Delegacia de

Polícia doMunicípio. A delegada
Fedra Konell acredita que esse

pode ser o recorde de ocorrências
no Estado. "Esse índice é assus

tador, deve ser proveniente da

conturbada situação econômica",
comenta. Ela fala que não há

como traçar perfil do suicida

porque os casos envolveram
homens de diversas idades e

classes sociais. "Todos deixaram
bilhetes alegando solidão e

desilusão, o problema é que as

pessoas não aproveitam a vida,
só pensam em trabalhar", diz.

O psiquiatra Afonso Carlos

Quental de Moura fala que esse

fato é proveniente da herança
cultural da cidade e da atual crise
econômica. "O suicídio está
diretamente ligado à questão
cultural, o povo alemão é muito

ambicioso, dá,:);PVito valor ao

dinheiro e não�abe lidar com o

afet;", acredit�,. -Ele fala que'
niui tas pessoas ainda têm

resistência e preconceito em

procurar médico-psiquiatra. "In
felizmente tem gente que consi

dera a depressão coisa de mada-

!T!Tabelionatode Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
I. .. 373-0404

DAD�DAD.E!I NOVIDADE!!
iii
Q

a
�
z

Psiquiatra Quental de Moura

me, mas é um distúrbio que deve

ser tratado com acompanha
mento profissional, com medi
camentos e psicoterapia", explica.

O escrivão da Delegacia de

Polícia de Pomerode, Lauro
Voltolini, diz que a cidade onde

trabalha possui falso rótulo de

maior índice de suicídios do
Estado. "Há uns dez anos a

Revista Manchete veio fazer uma

reportagem aqui, e coincidiu com

o mês em que aconteceram oito

suicídios, mas foram os únicos
casos do ano". Ele explica que a

cidade tem origem alemã e,

quando outras colonizações
chegaram, a vida das pessoas
mudou devido ao intercâmbio
cultural. "Antigamente a gente
não podia ver ninguém andando
na rua com uma corda na mão

porque já pensávamos que era o

próximo candidato a suicídio,
enforcamento é sina de alemão",
comenta. Ele acrescenta que esse

ano Pomerode teve três ocorrên
cias de suicídio. (FABIANE RIBAS)

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e o

Prata EM DOMiCíLIO!!
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Dia Internacional de Combate
às Drogas estimula a prevenção
Iniciativas querem
diminuir a
incidência entre
adolescentes

Jaraguá do Sul - O índice
crescente no consumo de entor

pecentes gerou debates ontem,

quando se comemorou o Dia In

ternacional de Combate às Dro

gas. O Comen (Conselho Muni

cipal de Entorpecentes), a Comis
são de Combate às Drogas da Câ
mara de Vereadores e o Proerd

(Programa Educacional de Resis
tência às Drogas e à Violência)
divulgaram iniciativas de pre

venção, que pretendem reduzir o
,

consumo de drogas entre jovens
e adolescentes na região. As

estimativas dão conta de que 4%

dos adolescentes utilizam co

caína. A incidência do uso de

cigarro e álcool, as chamadas

drogas lícitas, é proporcional
mente maior.

A coordenadora da Comissão

de Combate às-Drogas da Câmara
de Vereadores, Niura dos Santos,
anunciou que vai pleitearjunto ao

Departamento Jurídico da Prefei

tura para que seja oficializada a

doação do, terreno para constru

ção de uma casa de recuperação
de drogados. A iniciativa é do

Grupo Novo Amanhã, que já
obteve da Prefeitura a doação do

terreno, ainda não viabilizada .

Atualmente, a única entidade que
trabalha com recuperação de

baixelas,

�
�

Av� Mal. Deodoro da Fonseca, 961

Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

domicílio e sem desmontar nada!
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.

Custo acessível e orçamento sem compromisso!
Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres,

armas, facas, e tudo o que você imaginar!
� Ligue agora e restaure tudo o que quiser.a
� Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
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Índice: 4% dos jovens e adolescentes consomem cocaína

dependentes em Jaraguá do Sul

é a Casa da Serenidade, mantida
pela Prefeitura.

O Comen, que realizou junto
com as escolas das redes

municipal, estadual e particular de
ensino a Semana Antidrogas, de
19 a 26 de junho, pretende
estender as atividades. "Esse

trabalho é sistemático, não pode
parar", diz o presidente, Armando
Cipriani. De acordo com ele, o

Comen incentiva a inclusão do
tema entorpecentes no currículo

escolar e disponibiliza a formação
de prof'essores, nas áreas de

Ciência e Biologia. "O trabalho
deve começar com os pais,
através do diálogo, e continuar na
escola, com a inclusão do tema

na grade curricular, para que os

estudantes saibam os efeitos que
a droga provoca", defende.

PREVENÇÃO - A Polícia
Militar vai formar amanhã, a partir
das 1 O horas, no Ginásio Arthur

Müller, a primeira turma do ano
através do Proerd. O programa,
que .estirnula a resistência dos

adolescentes às drogas, é

aplicado junto às 4'" séries, para
crianças de 9 a 12 anos. "As

,crianças recebem aulas, uma vez

por semana, durante 17 semanas,
sobre motivação, auto-estima e

civilidade. Mostramos o lado cruel
das drogas", explica o capitão
Amarildo de Assis. Serão for
mados 1.077 alunos de Jaraguá
do Sul e 425 de Massaranduba,
Guararnirim, Schroeder e Coru

pá. (LiSANDREA COSTA)
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Polícia investiga roubo de
carga de fios de algodão

Guaramirim - A polícia
está investigando o roubo de uma

carga de fios de algodão ocorrida
na madrugada de sábado, por
volta de 6h30, na BR-280, em

Guararnirim. A carga estava

sendo transportada pelo motorista
.

Jorge Cristiano Krueger, da

Transportes Transfuel, de
Joinvi] le, e era destinada às

empresas Malwee e Gurnz, em
Jaraguá do Sul. Conforme o

relato de Krueger, ele foi rendido

por dois chapas recolhidos na

rodovia, que o manti verarn sob
mira de revólver logo após terem
passado pelo Posto da Polícia

Rodoviária Federal, sendo solto
mais tarde, já na altura da Serra
de São Bento do Sul, em Corupá.

Krueger disse que os chapas
teriam recebido o auxílio de duas'

,pessoas, uma mulher loira e um

homem moreno claro, que
chegaram num Corsa para ajudar
no roubo. Eles teriam se

apoderado dos veículos Scania

113/320, de placa HQR-I722, de
Joinville, pertencente a Egon
Grarnkow, bem como da carreta

Depoimento:motoristatevequ'ejornecerpormenoresparaapolícia baú da Transfuel, placa CPN-

0645, de São Paulo, e carrega
mento. O motorista foi obrigado
a entrar no Corsa, vendado com

uma toalha, e conduzido por
cerca de três horas em local

ignorado, sendo depois jogado
num barranco, onde finalmente

conseguiu buscar socorro na

Lanchonete Pé da Serra.
O veículo já foi localizado,

abandonado e sern a carga, nas

proximidades de um posto de

gasolina, em Tijucas. Krueger
esteve ontem à tarde na Delegacia
de Polícia, em Guararnirim, onde
teve que fornecer pormenores

parai a delegada Jurema Wulf.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Furto na agência
dos Correios

Jaraguá do Sul - No
final de semana foi arrombada
a agência franqueada dos

Correios, localizada na Rua

Domingos Sanson. Depois de
arrombarem a porta giratória,
furtaram 92 telessenas, no

valor de R$ 3,00 e R$ 70,00
em' dinheiro. Além de
danificaram um cofre. O

registro foi feito por João
Carlos Magalhães, gerente da

agência.

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

, FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
Dispomos dos seguintes serviços:

- Injeção Eletrônica - Freios
.

- Suspensão - Direção
-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de

KI AUTO 'CENTER

R. Ex.p. Antonio Carlos Ferreira, 8�5
Vila Lenzi l.
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Douglas Müller sofre acidente
demoto emorre em Rio do Sul
Ciclista

conquistou
último título
há uma semana

Rio do SuI- o ciclista da

equipe General Bike/São Caetano,
Douglas Müller, 20 anos, sofreu
acidente de moto e faleceu, na

sexta-feira, às 13h30, em Rio do'
Sul. Ele pilotava a moto Honda
'XR 200, placa MBY-8020, de

Blumenau, que colidiu com o

Kadett, placa MAS-3710, de Rio
do Sul, conduzido por Edésio
José Weiter, 33 anos. O ciclista
estava descansando na cidade

natal, depois de conquistar o

título mais importante da carreira,
o Campeonato Paulista da

categoria Elite, que aconteceu no

dia 18 de junho. O tio e personal
trainer de Douglas, Rogério
Müller, diz que álém de praticar
ciclismo, ele também ensinava

esportes radicais para jovens de
Rio do Sul. "O que Douglas queria
era incentivar o esporte e tirar os

meninos das drogas", conta.
O esportista estava se prepa

rando para disputar a Prova Ci
clística 9 de Julho, em São Paulo,
e para a fase Regional dos Jogos
Abertos, que acontece em julho,
em Santa Bárbara do Oeste.
"Além dessas provas, em se

tembro ele iria disputar a Volta

Ciclística Internacional de Santa

Catarina, que começa em

Laguna", diz o personal trainer.
.TÍTULOS - Douglas Mü lIer

iniciou a carreira aos 10 anos. Em
1997 atuou pela equipe Kohlbach/
FME de Jaraguá do Sul e co

meçou a obter grandes resultados

Ciclista preparava-se para disputar Prova Ciclística 9 de Julho

.

nas pistas, chegando.inclusive a

participar pela seleção brasi leira
no Campeonato Pan-americano,
em Guadalupe. Em 1998, foi
campeão por equipes do Estadual
Adulto. No seguinte foi trans
ferido para a equipe de São
Caetano do Sul, e foi campeão
por equipes dos Jogos Abertos

do Interior de São Paulo.
Neste ano, o ciclista ficou em

terceiro lugar no Tomeio de Verão,
em Santos, campeão do Estadual

Paulista, individual e por equipes,
além de representar o B rasi f na Vol
ta Internacional Rutas dé América,
no Uruguai.
(FABIANE RIBAS)

Luisinho faz dois gols na vitória daPME, em Seara
Seara - A equipe da FME/

Breithaupt/Caraguá venceu no

sábado o Seara, por 4 a l , em

Seara, pelo Campeonato
Catarinense de FutsaI. Com a

vitória, Jaraguá do Sul chegou
aos 12 jogos disputados, con
quistando dez vitórias e apenas
dois empates. É a única equipe
invicta.

O primeiro tempo foi domi
nado pela FME, com o goleiro
Paulinho sendo 'incomodado'

por apenas três oportunidades.
Luisinho foi o destaque nesta

etapa fazendo dois gols. O

primeiro foi assinalado aos IS
minutos. O segundo.gol foi
marcado quando faltavam
menos de 3 minutos para o.
término da primeira etapa.
Patrick fez o outro gol, ainda no

primeiro tempo.
, Vencendo por 3 a 0, no se

gundo ternpo o técnico Manoel

Dalpasquale fez alterações no

time, que caiu de produção. A
equipe do Seara não soube

aproveitar-se do momento de
instab ilidade em quadra. O

quarto gol da FME foi marcado

por Jedson, aos 14 minutos de

jogo. O único gol de Seara foi
marcado por Adriano. '

Júnior, que recuperou-se de

uma entorse no tornozelo direito,
atuou por alguns minutos.
"Apenas para pegar ritmo de

jogo para a partida contra São

Bento do Sul", disse Maneca, ao
final da partida. O próximo com
promisso do Futsal será sábado,
contra aTuper, de São Bento do

Sul. O jogo será no Ginásio de

Esportes do Sesi. (AO)

Cruz de Malta vence e lidera

Campeonato Integração
Jaraguá do Sul - Apenas

dois jogos válidos pela Chave A

do Campeonato Integração de

Futebol de Jaraguá do Sul foram

disputados no domingo. No
Estádio Eurico Duwe, o Cruz de

Malta venceu o Flamengo, nas

categorias titular e aspirantes,
pelo mesmo placar, J a 2. Na

outra partida, em Pomerode,
Nacional e Vitória, de Rio da Luz,
empataram em I gol, no titular.
Na categoria aspirantes, o Vitória
venceu por 5 a 4.

Depois destes resultados, a

classificação aponta, nos

aspirantes, liderança na Chave A

do Vitória, com 9 pontos, e na

Chave B, Alvorada e Caxias
dividem o primeiro lugar, com 6

pontos. No titular da Chave A, o
Cruz de Malta lidera com 10

pontos, e na Chave B o Guarani,
lidera, com 7. O campeonato terá

seqüência amanhã. Flamengo e

Vitória vão jogar no Estádio João
Marcatto, a partir das 18h30,
aspirantes e titulares, em jogo
transferido da 3a rodada do turno.'
O presidente da Liga Jara

guaense de Futebol, Rogério
Tomaze lli, confirmou que os

jogos da Chave ,B serão no dia 16
de julho. (AO)

JaraguaensedisputaCampeonato
de Tiro no Rio de Janeiro

Jaraguá do Sul - O jara
guaense Samuel Lopes, o Sarnu
ca, viaja na quinta-feira para Re
sende, no Rio de Janeiro, onde
vai disputar, de 27 de junho a 2

de julho, o 12° Torneio Tenente

Guilherme Paraense. Lopes é

atletada Golden BingolFME e vai

disputar a prova de CarabinaDei
tada (60 tiros), sua especialidade,
e a Carabina três Posições (120
tiros).

Samuca ocupa o segundo lu

gar no ranking nacional, com
1.762 pontos. A liderança é de Jo
sé Arraes, de São Paulo. Lopes
acredita que terá bons resultados
e vai passar à frente no ranking.
"Tanto eu posso ultrapassar o

paulista como os outros atirado-

-res, principalmente os cinco me

lhores, podem me passar e até
mesmo ao Arraes, poi s a diferença
entre estes atiradores é pequena",
diz.

O atirador, apesar de ter

iniciado neste ano na categoria da
, Carabina três Posições, está em
8° lugar e espera melhorar com a

adaptação da prova que acontece

no transcorrer do campeonato,
explica Lopes. Ele voltou no dia

6 deste mês de Mi Ião, na Itália,
onde disputou a Copa do Mundo
de Tiro. O jaraguaense ficou em

85° lugar, entre cem participantes.
As provas no Rio de Janeiro são

válidas pelo Campeonato Brasilei
ro.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Samuca.jaraguaenseparticipa do ]20 Torneio Tenente Guilherme Paraense

Conscientize-se

CP Comunidade

Recicle o seu lixo.

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos
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Wer Immer GroBe KUllelell ."",arb,
Isf Geraele .'bsl .roberf Worelen"

Seja em alemão ou na /íngua que
precisar, a Verbal Comunicação .

. e Marketing sabe como falar
com oconsumidor.

Há pouco mais de 3 anos no
mercado paranaense, este .

jovem agência de propaganda
cuida de grandes marcas como
SiemensMetering, A R JE P -

Associação dos Re/ojoeiros e

Joalheiros do Estado do Paraná,
Plano de Assistência à Saúde
Nossa Saúde, Hertz Rent a Cer,
entre outras. Isso tudo é
resultado de um. minucioso,

. completo e criativo trabalho

prestado a cada um dos clientes.
Diferenciais que colocam
a Verbal Comunicação e

Marketing entre as mais

promissoras agências do
Paraná.
E há pouco mais de 6 meses a

Verbal entrou no mercado de
Santa Catarina para não sair
meis, cuidando da comunicação
dê} Caraguá Veículos,
a Concessionária mais moderna
daAmérica do Sul.
Se mesmo assim você nunca

ouviu falar da Verbal, não se

preocupe, a gente ainda vai se
vermuito poraí.

www.verbal.com.br

VESIBAL
Comunicação & Marketing

Uma agência curitibana de propaganda apaixonada por Santa Catarina.

*
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