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Jaraguá
do Sul e região participam

do Iaraguâ em Dança

FESTIVAL

Jaraguá emDança
recebe inscrições

, Até o dia 14 de julho estão

abertas as inscrições aos grupos
que queiram se apresentar no

Jaraguá emDançaA organiza
ção espera a participação de
cerca de cem grupos. Página 6
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Justiça Eleitoral Oeífóe os locais
/,

para colocação de outdoors em JS
o juiz da 87a ZonaEleitoral de Jaraguá do

Sul, Luiz Antônio ZaniniFomerolli, sorteou na
manhã de ontem os locais para afixação dos
outdoors de campanha.

Ao todo serão 37 placas, de 9x3 metros,
destinados aos candidatos a prefeito, sendo 33
de maior impacto (em ruas ou praças demaior

movimento), outros três demenor impacto e um

. eletrônico, naRuaReinoldo Rau.
A Justiça estabeleceu ainda outros 30

outdoors aos candidatos a vereador, dez para
cada uma das alianças. O outdoor eletrônico
funcionará diariamente, das 8 às 20 horas.
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Edson Junkes/CP Juiz eleitoral, Luiz Antônio Fornerolli (E), sorteia locais para afixação dos outdoors

Sabe o que_ está chegando!

Edson Junkes/CP Lauro Fröhlich
não vai

apoiar Zimmermann

DEFINiÇÃO
Fröhlich recusa

apoio ao PMDB
o ex-vereador em Guara

mirimLauroFröhlich (PMDB),
cotado para compor a chapa
com o atual prefeito, Antonio
Carlos Zimmermann, domes
mo partido, disse que não irá
apoiar a candidatura do

partido.
A decisão está ligada à

indicação do vereador Osval
doDevigilli como candidato a

vice. Página 3

CORRIDA

Jaraguaense é
líder do Estadual

.O'piloto Dirceu Raussisse
ficou eIl?- segundo lugar no
Campeonato de Automo
bilismo de São Bento do Sul,
que aconteceu no final de

semana, mas continua na

liderança do Estadual, com 33

pontos: Página 8
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.Inferno astral'
Se não bastasse o índice recorde de rejeição popular, um

outro complicador apar�ceu na vida do presidente Fernando
Henrique Cardoso. Na semana passada, o ex-secretário-geral
da Presidência Eduardo Jorge Caldas revelou as "relações

institucionais" do juizNicolau dos

Santos Neto com o Palácio do

Planalto. Segundo Eduardo Jorge,
o ex-presidente do TRT atuava

como informante do governo na

defesa do Plano Real. Cabia a ele

o inferno astral

do presidente é

decorrente de

diferentes
fatores políticos
e administrativos

indicar a FHC os juízes classistas
que vetariam a indexação salarial,
contrária à filosofia do plano.

"O TRT de São Paulo derrubou
não avaliados

com a devida
todos os planos anteriores ao Real,
com sentenças a favor do Sindicato
dos Metalúrgicos", lembrou
Eduardo Jorge. As declarações
caíram como uma bomba no colo
do govemo. Alémde ex-secretário

da Presidência e amigo de FHC há
15 anos, Eduardo Jorge foi

coordenador do comitê da reeleição, o que fortalece os laços de
intimidade com o poder, assegurando a credibilidade da

informação. Não restou a FHC outra alternativa a não ser

reconhecer as ligações entre Eduardo Jorge e o juizNicolau.
Acusado de desviarR$ 169milhões da obra do TRT, Nicolau

está foragido. Entretanto,deixou rastros suficientes para envolver
o ex-senador Luiz Estevão, sócio da empresa responsável pela
construção do tribunal. Acabou sendo cassado pelo Senado. Mas
a lama ainda espirrou no Planalto. A notícia fez o presidente
interrompera estratégia de dar ênfase à recuperação da economia
parajustificar as declarações doex-colaborador. FHC sentiu-se
traído pelo amigo, que vinculousuas relações com Nicolau a

indicações de juízes.
Femando Henrique disse que Eduardo Jorge se envolveu na

questão dos tribunais do trabalho, não só no de SãoPaulo, para
que eles fossem bem informados sobre o plano e não decidissem

�ontra o Real, pela volta da indexação. Apesar de não ser rnais o
presidente do TRT, o juiz foi apresentado aEduardo Jorge "como
o homemque falava pelo tribunal". Fez relatórios sobre os nomes
que constavam das listas encaminhadas ao Planalto e apontou
quais, deritre eles, eram favoráveis à indexação salarial.

Recentemente, Eduardo Jorge comprou Um apartamento no
Rio de Janeiro avaliado em US$ I milhão, o que despertou a

atenção doMinistérioPúblico, que investiga aorigemdo dinheiro.
A CPI do Judiciário, sugerida e imposta pelo senador Antônio
Carlos Magalhães, descobriu 117 telefonemas do juiz para
Eduardo Jorge, quando ele estava no govemo. Aproveitando a

estreita relação com o govemo, reempregou naDataprev diretores
acusados de corrupção nogovemo Collor e demitidos por Itamar
Franco.

O inferno astral do presidente é decorrente de diferentes
,

,

fatores políticos e administrativos não avaliados com a devida

atenção, na trajetória de governo. FHC abandonou o sociólogo
e assumiu a identidade do político, cedeu às pressões oportunistas
do PFL e acabou refém da política de interesses e distante da
,realidade social. Com 73% de rejeição e envolvido em denúncias,
COITe o risco de prejudicar seus aliados nas eleições municipais.
Todavia, há tempo para resgatar a credibilidade e reverter a

imagem do estadista, que encanta omundo.

atenção, na
trajetória?de
governo

Política é a mote e a ma

�eira de governar os homens
de acordo com o bem

comum, como bem de todos'
os homens e do homem
todo. Daí a pessoa e a socie

dade não pode deixar de

participarda "política". É ne-
,

cessário que participemos da
política econômica, social,
legislativa, administrativa e

cultural, promovendo o bem
comum.

Diversificada pode ser

essa participação na política,
direta ou indiretamente. O

que não se pode é' encarar
com pessimismo ou até

abster-se da política porque
os políticos são COITuptOS,
egoístas ou porque a política
é imoral. A Igreja louva e

aprecia o trabalho do político
que se coloca honestamente

Fé e política
* Osnildo Bartel

a serviço do bem Comum. O

poder politico tem que se

basear num espírito de

serviço competente, eficien-
,

te, transparente e "limpo".
Para tanto, a Diocese de

Joinvillemantém a Escola Fé

e Política, onde são apresen-
, tadas as razões para se parti
cipar da política e a forma
honesta e consciente de

escolher os nossos represen
tantes.

Não podemosconcordar
com a prepotência, deslealda
de, mentira, conchavos,
acordos espúrios e desperdí
cio do dinheiro público em

vantagens de uns poucos e

com miras de clientelas,
usando meios equívocos ou

ilícitos para a todo custo

conquistar, conservar e

perpetuar-se no poder,

'É necessário que not

empenhemos na política,
dando testemunho dos valo
res humanos e evangélicos
que estão intimamente liga
dos à própria atividade polí
tica, como a liberdade e a

justiça, a solidariedade, a

dedicação fiel e desinteres
sada ao bem de todos, pro
movendo e dignificando o ser

humano.

Não podemos ficar indi

ferente, estranho e indolente
diante de tudo,mas simassumir
o dever de sermos os "cons

trutores dapaz", com uma ação
em favor da verdade, da

liberdade, da Justiça e da

caridade que são os fundamen
tos irrenunciáveis dapaz.

.

* Presidente da Apae
de Guaramirim

Artigos para CarIO do Lei tor. devem ser enviados pura Rua Walter Marquardt, J. J80, As carias devem conter
/10 m áxinio 30 linhas. o endereço ou telefon c pa ra contato. Ojol'l7al se reserva o direito de sintetizar o textO
efa z.er as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO'
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.1 05.7�5/0001-50 - Administração, Redação,Departamento COl11ercial e
Oficinas Rua Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700 o Caixa Postal 19 o CEP 892510970 , Jaraguá do sul o
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� "Cumpram a lei, porque este juíz
vai estar atento às determinações
estabelecidas. Em caso de infração, os
responsáveis serão advertidos na

primeira vez, mas serão presos por
desobediência eleitoral se houver

reincidência."(Juiz da 87a Zona Eleitoral
de Jaraguá do Sul, Luiz Antônio Zanini

Fomerolli, advertindo os representantes
dos partidos políticos do Município)

Andréia Machado assume a direção do PT
Guaramirim - A professora

ela Escola de Ensino Fundamental
São José, do Bairro Rio Branco,
Andréia Machado, assumiu sexta

feira (7) a presidência do Partido
elos Trabalhadores. Ela substituirá
a Moacir José Mafra, o Zuco, que
se licenciou para disputar a

Prefeitura do Município. Nesta
quinta-feira, acontecerá a primeira
reunião conjunta da coligação PT/
PPS para tratar dos detalhes das

eleições municipais.
LULA - Ö Partido dos Tra-

balhadores começa a trabalhar para
incluir Guaramirim no roteiro que
o presidente de honra do partido.
Luís Inácio Lula da Silva, fará ao

Estado, 'no dia 22 de agosto, em
apoio às bases elo partido durante
as eleições municipais. Se Lula
efetivamente fizer passagem por
Jaraguä do Sul, após a visita

prevista a Joinville, existem
chances de estender o contato para
Guaramirim, antecipa o candidato
a vice-prefeito, Caubi dos Santos
Pinheiro.

� EMERGÊNCIA t!I\
� ODONTOLÓGICA W

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Rafael Luis Pamplona
ceo-sc 5117

Kleber Lisboa Araújo
eRO-Se 5270

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

.MPANYSOMEACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinaldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

REFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDO SUL

JARAGUÁ DO SUL - SC
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 096/2000

AVISODE PRORROGAÇÃODE PRAZO

A PREFEITURAMUNICIPAL de Jaraguá do Sul, 'comunica que o

prazo de aberturada Licitação Concorrência n° 096/2000 que tem como

objeto a Prestação de Serviços Gerenciamento e Controle de Infrações
ele Trânsito, através ele utilização de equipamentos específicos e ele

propriedade as licitada, capazes de Sensoriamento e Detecção de

Avanço de Semáforo e Parada sobre faixa de Pedestres, foi prorrogado
para o dia lOde agosto, às 09:00 horas. As demais cláusulas e condições
do Edital permanecem inalteradas.

IRINEUPASOLD
PrefeitoMunicipal

Lauro Fröhlich não apoiará o
PMDB na campanha eleitoral
Ex-pefelista
diz que já está
sendo sondado'
por outros partidos

Guaramirim - o PMDB
não terá o apoio elo empresário,
ex-vereador e ex-candidato a

prefeito Lauro Fröhlich, que no

ano passado deixou o PFL para
filiar-se ao partido. Fröhlich fez
ontem a declaração. ainda des
contente com o resultado da

convenção do PMDB, quando
não foi incluído na chapa majo
ritária para a disputa das eleições
municipais. "Está fora de cogita
ção". afirmou, dizendo-se des

compromissado do apoio "diante
dos últimos acontecimen-tos".
"Não tenho como justi ficar isso
com os eleitores". comple-tou.

Fröhlich diz que ja está sendo
sondado por outras legendas, que
desde a frustração na convenção
do PMDB, oestariam procurando
e pedindo apoio nas eleições
municipais; inclusive o PFL, do
qual havia se desligado,
reclamando maior espaço
político. Os convites teriam vindo
de todas as siglas. até do PT e do

PSDB, não só para tratar do

apoio nas eleições, mas

eventualmente para trocar de

legenda. Do PSDB. a sondagem
veio por telefone. através de um

assessor do deputado federal

Rompimento: frustração pode levar Fröhlich a deixar o PMDB

Vicente Caropreso.
- Ainda estou pensando, de

agora em diante vou ter muita
cautela -. declarou. acrescen

tando que vê várias omissões dos

integrantes do PMDB, para que
a situação chegasse a esse ponto
ele eIesgaste.

Na opinião de Fröhlich, as

lideranças peemedebistas teriam

agido de má-fé com ele. ao deixar
a definição das candidaturas para
a última hora. "Eles sabiam o

compromisso que tinham

comigo, de que eu teria espaço
na majoritária", acentua Fröhlich,
evitando citar nomes e atribuindo

<1 responsabilidade "a um grupo
de pessoas do partido".

O ex-pefelisia diz que. diante
dos fatos, deixará ele carrear um
número significativo de votos

para o PMDB. mas não antecipa
números. Nas eleições municipais
de 1996. quando foi derrotado

pelo prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB), fez 3,8
mil votos. "Minha preocupação
agora é dar outra oportunidade
paC,a aqueles eleitores que
confiaram em mim na época",
destaca. explicando que vai
manter em pé o projeto político e

fazendo questão de dizer que

apoiará alguma outra legenda
ainda nestas eleições.

DESCONTENTES - O

prefeito Antonio Carlos Zim
mermann terá mais arestas

para aparar durante a campanha
eleitoral, além do impasse com

Fröhlich. A disputa pela indica
ção da candidatura a vice-

'prefeito deixou outras seqüelas
no partido. como o desconten
tamento do ex-secretário e ex

provedor Nilson Bylaardt
(PMDB), que chegou a despon
tar nas pesquisas de consulta
interna do PMDB, mas acabou

preterida. "Todo mundo sabe

que quem mais deu a cara para
bater fui eu", queixa-se Byla
ardt, referindo-se ao episódio
das denúncias que envolvem a

administração anterior do

Hospital Santo Antônio. Já o

vice-prefeito Francisco Luiz de

Souza acabou retirando o nome

da lista de candidatos elo

partido. Ele é outro aspirante
que não chegou à· chapa
majoritária e, depois disso, não
pretende concorrer nem para a

Câmara de Vereadores.

(Milton Raasch e Ilton Piran)

Dayana Juceli de Souza'
precisa de seu auxílio para fazer um tratamento de
medula, porque está com leucemia.

.

AJUDA
,
Conta: '1 021-9

Agência: 3012-0
Banco do Brasil

Muito obrigado pela sua colaboração!

E�GE�HARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construçôes

�6M L�, de ��
,

CREA 41995-3

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

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 ' Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89256-100 - Jaraguá da Sul- SC
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Justiça define os locais para
placas de campanha política
Coligações ou
partidos terão
à disposição 37
outdoors

Edson JunkeslCP

Jaraguá do Sul- Represen
tantes dos partidos políticos que
disputarão as eleições municipais
deste ano estiveram reunidos, na
manhã de ontem, com o juiz da

87" Zona Eleitoral, Luiz Antônio
Zanini Femerolli. para o sorteio
dos locais de colocação dos
outdoors de campanha. Ao todo Início: Kremerfaz o sorteio dos locais, observados por representantes
serão 37, de 9x3 metros, des-
tinados aos candidatos a prefeito,
sendo 33 de maior impacto (em
ruas ou praças de maior movi

mento), outros três de menor

impacto e um eletrônico, na Rua
Reinoldo Rau. Cada coligação ou

partido terá direito a 13 outdoors
convencionais e quatro horas
diárias no eletrônico.

AJustiça estabeleceu ai nda
outros 30 outdoors aos candida
tos a vereador, dez para cada uma

das alianças. O chefe de cartório
da 87" Zonal Eleitoral, Pedro
Krerner, explicou que os critérios
de maior ou menor impacto serão
definidos pelas empresas respon
sáveis pela confecção e colocação
das propagandas. O outdoor ele
trônico funcionará diariamente,
elas R às 20 horas. Cada candidato
ao Execu ti vo terá duas 'horas

diárias para a propaganda e as

outras seis horas serão divididas
entre os cerca de 140 postulantes
à Câmara Municipal.

- Haverá uma rotatividade

11O? horários de inserções.
oportun i zando aos cand i datos

todos os horários disponíveis de

acordo com a deterrninação da

Justiça. O objetivo é assegurar a

isonomia e a justiça na distribuição
dos horários -, declarou o

representante da Tele Mídia,
Carlos Mann.

Fornerolli estabeleceu prazo
de sete dias para que os partidos
ou coligações definam se querem
ou não participar da propaganda
através de outdoor eletrônico.
"Os partidos ou coligações têm
até às 18 horas da próxima
segunda-feira para comunicar a

. Justiça Eleitoral". confirmou,
alertando as empresas de

propaganda e markering para
dispositives da lei. "Cumpram a .

lei". aconselhou.

PROIBIÇÃO - Femerolli

lembrou às legendas que a lei

eleitoral proíbe a propaganda com
carro de som a menos de 200

melr,os de prédios púb l i co s,

hospitais, maternidades, postos
de saúde e pronto-socorro. além
de definir o número de decibéis

permitidos.
- Se algum candidato des

cumprir a deterrninação será ad

vertido. Caso haja reincidência.

será preso por desobediêndia elei
toral-. afirmou ojuiz. inlorman
do que a população pode - e

deve - denunciar as infrações
cometidas pelos candidatos.

Registros podem ser feitos até agosto
Jaraguá do Sul - A Justiça

Eleitoral definiu o dia 2 de agosto
como O último dia pára os

diretórios municipais dos partidos
preencherem as vagas remanes

centes às eleições proporcionais,
no caso de as convenções para a

escolha dos candidatos não

terem indicado o número máximo

previsto na Lei 9.504/97, que
regulamenta as eleições este ano.

No caso do Município, cada

partido poderá indicar até 29
candidatos (19 vagas na Câmara

ruais 50% deste número).
No caso de coligação, as

legendas podem apresentar 200%
do número de cadeiras na

Câmara Municipal, 38 candida

tos. independente do número de

partidos que integram a aliança.
Também é o último dia de prazo

para o pedido de registro de

candidatos na hipótese de

substituição.
COMITÊ FINANCEIRO

As coligações ou partidos políticos
que disputarão as eleições mu

nicipais deste ano têm até a próxima
sex ta- fei ra para consti tu Irem os

comitês financeiros. obedecendo
o prazo de dez dias úteis após o

registro das candidaturas. Esses
mesmos comitês têm até a quaria
feira da semana que vem para
registrar seus membros.

Pesquisa realizada pelo "Jornal do Brasil" apontou que
81.11 % dos leirores são contrários à reeleição, 13, I % são

favoráveis e. em cima do emplumado muro tucano, 5,79%
equilibraram-se na indefinição.

O resultado aponta que a sociedade condena a experiência,
que já provou que não deu certo. além de revelar a

preocupação com outros fatores invisíveis, como o uso da

máquina adrninistrativa e do dinheiro público pelos
candidatos ao bis do mandato.

Os números são também reflexos do índice de reprovação do

presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que aparece
com 59% de péssimo e ruim.

Talvez a pesquisa possa revelar outro dado importante e

alertar os prefeitos candidatos, basta um mínimo de

sensi bi I idade.

Reversão
Já a aliança Mais Jaraguá do Sul

(PSDB/PPB/PFLIPTB/PL)
acredita que os 82% de

aprovação popular possam ser

transforrnados em votos.

Além do rnais, acoligaçã
informou à Justiça Eleitoral que

vai gastar R$ 650 mil na

campanha

Em campanha
A coligação Renovando
com o Povo (PMDB/PPS)

. aposta no carisma de Cecília
Konell para vencer as eleições.
Ela lidera as pesquisas ele

intenção de votos e tem o

menor índice de

rejeição entre os três
candidatos.

Otimismo
A coordenação. de campanha do PT anda entusiasmada com os

resultados elas pesquisas oficiosas. divulgadas no Município.
Enquanto que em 199ó. o nível mais alto registrado foi de 2,8%
- apesar das urnas revelar um número bem acima, 6, 1%-,
este ano, a legenda aparece com índices em torno de 20%.

A Executiva torce para que o resultado das urnas seja duas

vezes maior.

Extra
O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB),

convocou a Câmara de Vereadores para sessão extraordinária
na noite de ontem.

Na pauta. dcz projetos, entre eles, convênios com diferentes
, entidades e denominação de vias públicas.

O que tem de tão importante assim para se convocar sessão
extraordinária?

�ASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

- Fios de cobre;
-Capacitares de partido e permanentes;
�Cabo de ligação;
- Rolamentos;
-Espaguete;
�Ventiladores de motores;
- Selomecãnico;
-Verniz;

CompramoS'
Sucata

de cobre
Rua BerthaWeege, 2094

Bana do Rio cerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

•
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Exames com alta
confiabilidade em

oporelhos automatizados de
última geração.

ijac@netuno.com.br Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/ 13:00 às 17:30

Dr Mario Sousa ir

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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História, Fatos eTradiÇ@
História em

. fotos
É impossível nos
imaginarmos,
acostumados à vida

moderna, privados de uma

série de confortos dos

quais dispomos: energia
elétrica, carro, estradas e

uma série de outros

confortos. Se um dia

ficamos sem eles, para
nós, já é um caos.

Imaginemos, então, os
pioneiros que para cá se

dirigiram, adentrando as

matas inóspitas, para
nesta construírem seus

lares. As primeiras casas,

sem dúvida alguma, não
eram num �m pouco
luxuosas.
Troncos de palmito e

folhas da palmácea
guaricanga foram os

primeiros materiais de

construção destes heróis.

CORREIO DO POVO
terça-feira,

11 dejulho de 2000

Por Egon Iagnow
Fotos: Arquivo Histórico

Rancho de Eduard e João Krisch, quando da abertura da Estrada Itapocu-Hansa (Jaraguá do

Sul=-Corúpâ, pela margem esquerda do Rio Itapocu)

Uma primitiva propriedade rural. O trabalho, com certeza, era árduo e o conforto pouco
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Confira a História

"A fl.istórfa de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapccu

HÁ 62ANOS
- Em 1938, o interventor federal em Santa Catarina, dr. Nereu de

Oliveira Ramos, executava no Estado o Decreto-Federal n° 311, segundo
o qual, de acordo com o dispositivo legal, as sedes dos municípios eram
elevadas a categoria de cidades.

- Divulgava-se a população de Santa Catarina: em 1920. O

recenseamento acusava 668.745 habitantes, dos quais 40 1.608 no litoral.
Em 1937, a populaçãoera 1.038.678, dos quais 749.160 no litoral.Joinville
tinha 39.656, Blumenau 41.942 e Jaraguá 22.331 habitantes.

-Odr. Carlos Gomes de Oliveira, de saudosa memória, era indicado

para presidente do Instituto Nacional doMate, membro da antiga Câmara
dos Deputados e, então dirigente do Departamento de Administração
dasMunicipalidades de Santa Catarina, onde todos os assuntos municipais
passavam pelo crivo estadual- a convergência administrativa.

HÁ 32ANOS
� Em 1968, repercutia dolorosamente a morte do prof. Tavares da

.'

CunhaMello, em Joinville, numa competição de que fazia parte. Era fi lho
de Mário Tavares da Cunha-Mello e de Diva Sabino, ostentando o seu

nome uma das ruas centrais de Jaraguá do Sul.
- Era inaugurada a Estação Abaixadora de Rio Cerro II, com a

presença de GeraldoWetzei, Regional de Celesc, em concordância com

o prefeito Victor Bauer, falando na solenidade o líder da ARENA na

Câmara de Vereadores, Eugênio Victor Schrnöckel, dizendo do

contentamento da população local e do progresso que a obra representava
e a industrialização.

HÁ 22 ANOS
- Em 1978, o professorde Línguas da Furb, José EndoençaMartins,

escrevia um longo artigo, com o título EM DEFESA DO ALEMÃO,
onde expunha as suas idéias sobre a sua constatação: "ALEMÃO -

Uma língua que está morrendo em Blumenau" ... E, hoje, o que se vê é

muito triste. Nas famílias os filhos têm pavor de aprender alemão porque
o que lhes é ensinado é uma língua cheia de imperfeições, e mesmo que
aprendem de maneira ideal procuram não usá-la porqueisso lhes trará

dificuldades posteriores no aprendizado do português - o "erre"

português é terrível para eles - o que lhes acarreta aborrecimento e

gozações por parte de colegas. Tristemente podemos afirmar que o que
ainda resiste de vivo na cidade são os sobrenomes das famílias e os

nomes das fachadas dos prédios, lojas, firmas e de uma marca de carro

tão disseminado na cidade. A recuperação precisa ser iniciada agora,
antes que seja tarde demais".

HÁ 12ANOS
- Em 1988, oMunicípio elegia suas prioridades: cercade 60 líderes

, comunitários participaram, no Sesi, do SeminárioMunicipal Permanente,
onde foram elencadas 10 prioridades: a construção de casas populares, a
cortstrução da E.B. Valdete Zimdars na região da Rua Rio Branco,
construção do Quartel da PM eCadeia Públ ica, melhoramento da rede

hospitalar, construção da terceira e quarta pontes, a construção da nova

rodoviária, patrulha mecanizada agrícola, construção de um Centro de

Recuperação de Menores e implantação de Postos de Saúde.
'

- A ConstrutoraMalaquias, de Curitiba, devia iniciar dentro de duas

semanas a construção da Rodovia Jaraguá-Pomerode, implantando
canteiro de obras na Barra do Rio Cerro. A construção se. devia ao

deputado Duwe e do prefeito Vasel.

Como cantamos para Deus
,"Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem" Salmo 13,6

No tempo medieval, existia na Europa um

convento cujos monges gostavam muito de

cantar. Todo dia as suas vozes entoavam hinos

de louvor a Deus. Seus corações
transbordavam em gratidão para com o seu

Salvador e isso eles expressavam através de

- Mas como? -, disse o monge
perplexo ao anjo. Justamente agora, depois
do curso de música erudita, que estamos

cantando muito mais bonito do que antes!
- Mas no céu nada estamos ouvindo

do coral de vocês -, disse o anjo. E

desapareceu.
Que aconteceu", é, depois do curso de

cante, os monges só prestaram atenção nas

notas de música, no compasso e na

interpreração da partitura que variava entre

alegro, adágio, forte ou piano. Com tudo

isso, não mais concentravam as suas

mentes e corações ao LOUVOR a Deus.

É certo que os hinos devam ser bem

cantados, deve ser observado harmonia,
claro. Mas o principal é isso tudo com o

louvor junto. Cantar com alegria e

sinceridade de coração.
Na Bíblia está escrito: " Entoando de

coração ao Senhor, com hinos e cânticos

espirituais" (Efésios 5,19). O que realmente

agrada a Deus é o canto de louvor e alegria,
agradecendo a este nosso Deus.

'

Como sugestão, indico o Salmo 138 para
leitura.

hinos.
É verdade que o coral deles não alcançava

o nível dos grandes cantores. Alguns tinham
vozes roucas, outros nada sabiam de regras
de canto e de harmonia. Alguns nem

conheciam notas musicais, contudo,
cantavam com' alegria.

Certo dia, receberam a visita de um monge
de um outro convento. Este era mestre em

canto e ficou horrorizado ao ouvir as

desarmonias musicais, quando os monges
cantaram. Disse a eles: "Vou dar lições de

canto para vocês".
Então trei naram bastante o coral, que ficou

à altura dos cantores de alto padrão.
Certo dia, urndos monges teve um sonho.

Sonhou que foi visitado por um anjo. Este
disse bem triste: "Por que vocês não cantam

mais? Nós, os anjos no céu, sempre tínhamos
tanta alegria ao ouvir cada dia os seus cânticos

em louvor a Deus. Estamos tristes com o seu

silêncio." Um abraço, Alba Piske

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

,

Tio Eugênio
2a Exposição Agropecuária e Industrial

da Sociedade de Lavoura
de Três Rios do Norte (4)

A exposição
O promotor público dr. Aristeu Ruy Schiefler fazia a

saudação referindo-se ao valor econômico e material
do certame jaraguaense, que teve a colaboração do

agrônomo Nemésio Cunha, na organização da exposição,
Falava" também, o dr. Altamiro Guimarães, como
representante do interventor, e cortava a fita simbólica.
O banquete realizava-se na Sociedade de Atiradores

"Jaraguã", com 130 talheres. Na ocasião, ao champanhe,
o SI:.Arthur Müller fez o oferecimento, dizendo da

atuação brilhante do atual prefeito, ten. Leônidas Cabral
Herbster, ocupou-se em ressaltar o trabalho dinâmico
do povo. Foi muito feliz, declarando: i'

No CORAÇÃO DO BRASILEIRO SÓ HÁ LUGAR PARA UMA PÁTRIA".
Respondia, em improviso, o dr. Altamiro Guimarães, lembrando a peregrinação do dr.
Nereu Ramos e, referindo-se a Jaraguá:
"JARAGUÁ É A CLAREIRA PROMISSÓRIA DO FUTURO DA TERRA
BARRlGA-VERDE".

Tio Eugênio

Por fim falou o juiz Arno Pedro Hoeschl, para fazer um brinde ao presidente da

República, dr. Getúlio Vargas, e analteceu a passagem do 1 ° ano do Estado Novo.
Voltaremos. Até a próxima!
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V�IV�RSI'DA'D�f�'D�RAl 'D� SA�"A CA"ARI�A

CURSO 'D� MO�I"OR�S 'DA A�ÃO C�RO�"OlÓCICA
iVRMA: 2000.1

Realizou-se no último dia 7

de julho do corrente ano, no

auditório da Universidade
Federal de Santa Catarina, a
cerimônia de formatura do
curso de Formação da Ação
Gerontológica do Neti

PRCE - turma 2000/1,
.composta de 28 matriculados,
com a presença do reitor

professor Rodolfo Joaquim

Pinto da Luz, tendo como

patronesse a professora Neusa
Mendes Guedes e paraninfos
os professores EmilianaMaria
S, Cardoso da Silva eWalmor

Cardoso da Silva.
Ern nome da turma falou a

,

'formanda VeraMaria Carvalho
Weber Fritsche. Antecedeu
cerimônia religiosa no Templo
Ecumênico da UFSC, às 18

horas.

A'reitoria nos honrou com

um convite, que agra
decemos, e enviamos nossos

cumprimentos à UFSC e ao'

Neti (Núcleo de Estudos da

Terceira Idade) que nos

permi tiu fazer cursos de

atualização nas várias áreas
do conhecimento humano,
sem ônus. Parabéns!

Conforme programado, nosso Encontro Mensal acontecerá no dia 28 dejulho, às 19h30,
/

no Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova.

Venha saborear nosso t:radicionaljantar com galinha caipira, macarrão, polenta, acompanhado
por um bom vinho,

Ingressos a venda com os coralistas ou na Floriani Equipamentos para Escritório, com o Sr.

Paulo Floriani, pelo telefone 275-1492.

Aproveite ,e conheça nossa sede, que estará aberta para visitação antes do jantar.

Srculo
Ita.lia.I1·�

de Jaraguá do Sul

JANTAR MENSAL

Tái, vê se vem!

Devanir Danna

Presidente do Círculo

Italiano de Jaraguá do Sul Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Anrôn!o Carlos Ferre íra el Henri ue Piazer a

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X A SOLUÇÃO ESTÁ EM NÓS - Em cada dia que

passa aumentam as filas .nos consultórios dos psiquiatras e

psicólogos. O padre velhinho não tem descanso porque são muitos

os que tentam uma solução pedindo uma bênção para sua vida. O

pai de santo lenta tirar os maus espíritos dos pobres sofredores,
dos angustiados que tenta'!! uma resposta para suas vidas. A
cartomante, a sortista, ganha seu dinheiro na tentativa de prever o

futuro da pessoa, suas conquistas e suas desgraças. O benzedeiro,
o médico dos pobres, tenta dir�inuir a dor dos sofredores com

cruzes e chás, com orações Iortes e magias primitivas. E a fila dos

que buscam soluções para suas vidas aumenta sempre mais. Os

homens correm, vêm descontentes, trazem dentro de si a angústia
do presente e a incerteza do futuro. É possível esmagar até certo

tempo as angústias e os problemas que surgem da vida com uma

vida lançada totalrnente ao trabalho, aos negócios, às distrações.
Mas chega o momento em que os problemas se avolumam e sua

auto-suficiência fracassa. Corre, então, buscar soluções para sua

vida. É certo que os homens existem para se ajudarem uns aos
I

outros. Cada um é uma mão que se estende para erguer o outro

que está ao nosso lado caindo ou morrendo. Somos uma

humanidade que caminha junto, e junto é que tentamos solucionar
os problemas que vão surgindo e esmagando nossos companheiros
de viagem.' As pessoas dotadas de capacidades maiores do que
nós podem ajudar. E cada um tem que colocar suas qualidades a

serviço dos outros. Mas uma coisa é errada: tentar que os outros

solucionem nossos problemas. Eles podem nos ajudar, mas, a

solução dos problemas somos nós mesmos. É comum a gente
ouvir depoimentos como esse: "Tentei em tudo, procurei todos os

recursos, fui mesmo onde não devia ter ido, mas a gente procura
tudo para poder buscar uma solução ... ". Todos buscam soluçõesI

fora de si mesmos. A solução está em nós. Falei que os outros

podem nos ajudar, mas, nós somos os donos de nossos problemas
e sua solução. Buscamos todos os caminhos, caminhos distantes,
e a solução está bem próxima de nós. É que temos medo de nos

machucar, medo de nos violentar, medo denós mesmos. Então,
fugimos de nós mesmos, buscando soluções, quando nós somos

a solução de nossos problemas. Pessoas podem nos indicar

.
caminhos, mas, quem faz a caminhada somos nós. Outros podem
nos indicar as causas de nossos problemas, mas a 'solução somos

nós. (Wilson João)
ROTARY X FAMÍLIA ALBUQUERQUE � Assumiu a

presidência do Rorary para o Ano Rotário 2000/200 I o companheiro
Rildo Albuquerque. Na ocasião, presente autoridades e presidentes
de enfidades. Destacamos a presença da família Albuquerque, nas

pessoas de João Constâncio de Albuquerque e esposa, pais do

Rildo. além do irmão, João, irmã, Andréa, edo companheiro José

Consrâncio de Albuquerque e suas respectivas esposas e esposo.
Frisamos que a família Albuquerque é natural do Nordeste, mais
precisamente do Estado d..:; Pernambuco, mas adotaram a Região
Sul como habitar e hoje são sulistas de coração. Parabéns e

felicidades.
ROTARY X ASSEMBLÉIA DO CLUBE - Presidente Rildo fará
assembléia do clube na próxima quinta-feira, dia 1'3, no Diana, para
onde foi rranslerido definitivarnenre as reuniões, Na ocasião serão

discutidos e aprovado o Piano de Trabalho para o ano rotário 2000/
2001.
ROTARY X AGRADECIMENTO-Rotary Club agradeceaoZeca,
proprietário do Restaurante Represa, pela presença e atendimento ao

Rotary Club em suas reuniões. -A transferência da reunião se deu em

função da necessidade de privacidade nas reuniões, além de podermos
desenvolver maior companhei
rismo entre os companheiros, já
que no Diana existe opções de

jogos como o caso da Bocha, Fu
tebol' Suíço e outros esportes. Co
mo a filosofia rotária é o compa
nheirismo e o esporte faz amigos
a decisão foi acatada por todos os

companheiros mesmo porque Ro

tary além de um clube de serviço
.

é essencialmente de companhei
rismo e amizade, já que somos os

propulsores da PAZ MUNDIAL.

Jaraguá 'do Sul
Telefones: 371-5531 ' 982-
0710
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COMEMORAÇÃO

Cem anos de morte de
Emílio Carlos Jourdan

Dentro do programa elabo
rado pela Prefei tura de Jaragua
do Sul, para assinalar os 124

.anos de fundação da cidade,
está reservada a data de 14/8/

2000, pelo Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina,
a centenária entidade deverá

reunir-se em sessão solene no

teatro da Scar - Sociedade
Cultura Artística de Jaraguá do
Sul - para assinalar o cen

tenário de morte de Emílio
Carlos Jourdan, que ocorrerá

em 8/8/2000, e que não pôde
ser assinalado nesta data, em
vista do 2° Simpósio de Insti
tutos Históricos e Geográficos

doBrasil, em Belém do Pará.
A venerável instituição está

fazendo convites à sociedade
em geral interessada e omundo
empresarial, autoridades, inte
lectuais, sociais, políticas, admi
nistrativas e educacionais para

prestigiarmais um tributo à figura
de Emílio Carlos Jourdan, "

fundador da cidade que ostenta

hoje invejável qualidade de

vida.
Na ocasião, deverá o nosso

diretor discursar, lembrando a

data, escolhido pela centenária
entidade, que ocorrerá às
19h30' de 14 de agosto pró
X1l110.

As leituras de Manoel de Souza

A ESPOSADE CAMPOS SALES (100)
Dona Ana Gabriela de Campos Sales, esposa do grande

estadista que chegou à presidência da República, foi o melhor

incentivo para a luta que travou, durante a propaganda, o grande
cidadão. Entusiasta do novo regime, andava a ilustre senhora

a par de todos os planos de seu marido, e de tal modo que, ao

despedi-lo para ir a algum dos perigosos encontros com os

outros propagandistas, não se esquecia de recomendar:
_, Vá ... e hoje não se lembre de que tem mulher e filhos!

Classificados
CORREIO DO POVO

- ,

371-1919
370-7919
370-8649'

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (026)

Por que "antigamente"
e "outrora"? 12

A foto que acompanha esta reminiscência mostra um 'click' 110

dia em que o casal Alfons Kluge e Hilda Horongoso Kluge
comemoravam as suas Bodas de Prata, 110 Iaraguazinho

ou 4 votos atrás do Otto
Diener Filho. Apesar de ser

solicitado, nunca assumi a

cadeira de vereador. Mas

consegu i ser grato ao meu

benf�itor Carlos Zipperer
Sobrinho, cuja candidatura
lancei e, apesar grande
rivalidade, consegui unir a

UDN e o PDC e ele acabou

vencendo, estou rado".
,

Faço uma nova pergunta:
O sr. casou quando? -

"Casei em agosto de 1938,
com Hilda Fendrich, natural
de São Bento, e tive dois
filhos: Nivaldo, que estudou
em Joinville e hoje trabalha na

Deutsche Bank, em São

Paulo, e Leonel, que aprendeu
o meu ofício, estabeleceu-se
com a Loja Leonel, na Mal.

Floriano, e que hoje é
funcionário das Lojas Hermes
Macedo, nesta cidade".

Quero saber de que mais

participou e�n São Bento da
Sul: "Participei das So
ciedades Ginástica e Ban

deirantes, fui fabriqueiro da

igreja, onde ajudei na

demolição da antiga igreja, no
rebaixamento do morro em

I 2 metros e na construção da
nova Matriz".

Há quantos anos está de
volta a laraguá do Sul? -

"Há 18 anos. O meu ofício e

o clima muito frio de São
Bento me traziam conseqüên
cias reumáticas, o que não
tenho aqui em Jaraguá".

Está aposentado? -

- "Estou, desde 1968, mas não
estou satisfeito. Está lá em

Antônio Ribas - "Perfil de Campos Sales", página 21

Pergunto a Jorge Sehe

winsky se trabalhou, então,
com seus pais: "Não! Perdi
meu pai aos 7 anos, exatamen

te na noite de Natal de 1921,
A mãe então me mandou para
a casa de minha irmã, em
Joinville, onde passei a estu

dar num colégio de freiras.

Depois voltei para Jaraguá,
mas retornei a Joinville para
aprender o ofício de alfaiate
e onde fiz as primeiras roupas.
Não satisfeito, viajei para São

Paulo, em 1936, para me aper
feiçoar. De lá fui a Ponta

Grossa-PR, em 1938, acabei
em São Bento do Sul, onde _

me estabeleci com ai faiataria
e comércio de'fazendas, prati
cando essa atividade durante
33 anos dos 42 de ofício".

Digo para Schewinsky que
falou de fazer política. É
verdade, insisto: - "Sim, é

verdade, como homem de

comércio e como alfaiate tive
um grande círculo de amigos.
Os rna is próximos entre

muitos outros estavam

Alfredo Diener, o Edegar
Amaral da Silva e Francisco

Kobs, e acabei na UDN

(União Democrática Nacio

nal). Quando me estabeleci

precisei de armários e balcão
e o dinheiro não chegava para
custear tudo. Naquela época
encontrei-me com Carlos

Zipperer Sobr. que era do
PSD (Partido Social Demo

crático), mas me deu Uma mão

firme e pagava como podia.
Chegou uma época em que a

política se embaralhou toda.
Um dia chega em São Bento
o deputado federal Ulysses
Guimarães, então presidente
da Constituinte, presidente da
Câmara dos Deputados,
presidente do PMDB e

presidente substituto da

República, Queria ele que se
.

fundasse o PDC (Partido
Democrata Cristão), Na

ocasião eu era o presidente da
Sociedade Beneficente Ope
rária, de São Bento, e gozava
do relativo prestígio, e acabei
suplente de vereador com 3

baixo. Uma pouca vergonha.
Qualquer dia VOll escrever ao

Ulysses, para lembrar que os

velhos também precisam
viver!".

Faz lazer? - logo o

'Skat', mas os parceiros ou

morreram ou estão ficando

velhos. Meus preferidos
eram, entre outros, o Mielke,
Hiendlrnayer, Bürger (avô de
meu genro Irineu), Rohweder
e Brarnorsky. No Clube de
Xadrez quase chegamos a

organizar um campeonato,
com regulamento e tudo. Mas
não se chegou a um en

tendimento, infelizmente",
Que conselhos o sr. daria

aos políticos? - "Aos

políticos não dou conselhos.
Dou conselhos ao eleitor, que
deve perguntar ao candidato
o que que ele é na vida. Os
assuntos que tratam são-sérios
dernais para serem dirigidos
aos aproveitadores",

A esta entrevista dou o

título "O filho que voltou à

terra", e está estampada na

página 10, da edição n° 3.481,
de 2 a 8 de abril de 19t18, do
CORREIO DO POVO, de

1araguá do Su I.

Jorge Schewinsky faleceu
em 15-4-1991, em Jaraguá do

Sul, e sua esposa, Hilda
Fendrich Schewinsky, nascida
em 1-7-1915, faleceu em sua

residência, em laraguá do Sul,
em 10- 1-2000, 'sendo
sepultada ao lado de seu

marido, no Cemitério
Municipal de laraguá do Sul
- Centro, (Fri tz von 1araguél
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Baile de Férias
Acontece neste sábado, dia 15 de julho, no Clube

Atlético Baependi, a escolha dá Rainha dos
Estudantes 2000, no tradicional Baile de Férias.
Ingressos antecipados estão sendo vendidos na '

secretaria do clube, diariamente até às 18 horas.
Desfilam hoje na coluna duas candidatas ao

disputado título do próximo sábado
Fotos: Divulgação

Mich.elaMayer- Valdete Piazera Iosiane Iunkes - Heleodoro Borges
Flavio Ueta

ANFITRIÃ Odila Bertoli Moretti e um grupo de convidadas (Dagmar
Goulart, Zoraide Rozza, Adelaide Klitzke, Nilcéia Iark e Alice Fischer)
lia inauguração da loja Interativa O Boticário, no Calçadão

Atendimento para
festas em geral.
Fone 275-0980

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 comalmoço

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

música ao vivo.

aflores@netuno,com,br

SOCIAL - 5

Irinea Borges, presidente da Arweg, foi o grande anfitrião do arraiá da Arweg, 110 sábado, dia
24/6. Cerca de oito mil pessoas participaram da festa junina da empresa neste ano

Os pais, Guilmar e Marlice, e os

irmãos, Eloísa e Henrique,
homenageiam a querida

Fernanda Steffens, que nesta

terça-feira (I J) comemora J 7

anos. Parabéns!

r- Até o dia 25 de julho, a Studio FM estará
realizando o Pedágio de Aniversário de Jaraguá do
Sul. Todos os dias uma equipe da emissora estará
em um local diferente arrecadando alimentos e

distribuindo cupons. No dia 25 será sorteado entre
os participantes um Micro Sistem durante o show
da banda Capital Inicial, na Praça Ângelo Piazera.

'

- A sexóloga Nelma Penteado apresenta amanhã,
às 20 horas, no Clube Atlético Baependi, a

palestra Auto-estima lição de vida e sedução: O
tema é voltado para as mulheres que desejam
apimentar a relação com o seu parceiro.' Inscrições_
371-7310.

- Uma caravana de Jaraquá do Sul segue para São
Paulo, dia 22 de julho, para assistir o show dos
tenores Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José
Carreras, às 18 horas, no Morumbi. Apresentação
inédita na América Latina.

,
Interessedes em

assistir o show contatar com Sérgio Luís '(-Sesc)
(47) 9983-4553.,

- O Angeloni continua desenvolvendo a campanha
Ação Social. A proposta é inovadora e para cada

agasalho recebido a empresa doa mais um quilo
de alimento não perecível. A entrega será no

próximo dia 22 de julho.

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

RESTAURANTE CLtJBE AlEGRE
14 Anos de Bons Servicos

I Boticário

SER--VIÇOS PREDIAIS E RESIDENCIAIS TELEENTREGA

Ruo Prefeito José Bouer, 593 • Vilo Rou
Fone: (047) 973·9947 • 372·3500
CE?: 89254·100. Joroguó do Sul· sc

Qavelli. a loja
que veste o

homem de
bom 8o�to.·

Calçadão, 364-destacíonamentoanexo-não fechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1.010- fax: (047) 433-3501

* Confecções em geral
* Cama - Mesa - Banho

KIBARATO

Com omelhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. M,al, Floriano, 35Calçadão, j 8.0 - Sala 03 - Tel. (0**47) 275-3400

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORMAÇÖES:
Rua Reinoldo Rau, nr. 60 - Sala 06

,
Fone (47) 275-3171

e.mail: eventos@Zaz.com.br

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE JULHO DE 2000
Edson JunkeslCP

Denúncias sem fundamento: presidenta do Conselho Tutelar; Edilene Albus (E) alerta para o aumento

Desajustes
familiares são
o principal
problema

Jaraguá doSul- Na semana
em que se comemoram os dez
anos do ECA (Estatuto da Criança
e do Adolescente), o Conselho
Tutelar de Jaraguá do Sul faz um

apelo para diminuir o índice de

denúncias sem fundarnento rece

bidas pelo órgão. Motivado por
intrigas, esse tipo de denúncias
está aumentando e já ocupa o

quarto lugar no índice de atendi-
, mentes das conselheiras. Os desa-.
justes Iami l i ares continuam'
liderando o ranking de problemas
com crianças e adolescentes. Ne
nhuma programação especial está
prevista para comemorar o

aniversário do estatuto na cidade.
Em i 999, as consel hei ras

atenderam em Jaraguä do Sul664
novos casos. Em primei ro I uuar

estãoas ocorrências de desajuste
familiar, 181; seguidas dos distúr
bios Iamiliares, 100; os problemas
de saúde ficaram na terceira posi
ção, com 56 incidências; orienta

ções sobre guarda e pensão ai i
mentícia foram o quarto principal
problema, com 49 atendimentos;
houve 39 denúncias de agressão e

33 de fuga. As denúncias sem lun

damento aparecem em'sexio lugar.
com 30 ocorrências. No primeiro
semestre de 2000, já houve 325
casos novos atendidos. Os desa

justes farniliares continuam em

primeiro lugar, com 108 ocorrên

cia; os distúrbios familiares estão

em segundo, 45; orientações sobre
termo de guarda em terceiro. 35.
As denúncias sern fundamerno au

mentaram. Já aconteceram 19 no

primeiro semestre. "Isso é lamen
tável porque atrapalha o nosso

trabalho", reclama a presidenra do

Estatuto da Criança e do

Adolescente faz 10 anos
conselho, Edi Iene Albus.

Criticado por pessoas que o

consideram protecionista e

aclamado pelos que derendem a

legitimidade dos elireitos. o ECA

completa 10 anos no dia 13 ele

julho. A partir eIeie. foi abolido o

Código ele Menores, que previa as

responsabilielades ele crianças e

adolescentes. "A graneIe vantagem
do estatuto é que garante os direi
tos. enquanto o cóeligo via as crian

ças e aelolescentes simplesmente
como trornbadinhas". eliz Edilene.

As consel hei ras fazem ques-
_

tão de frisar que em J araguá do

Sul toelos os programas previs
tos pelo estatuto já foram im

plantados, "Nos falta ainda um

contato rnais direto com o ju
diciário e maior agilielaele no

atenelimento dc saúde, com

relação aos problemas ele com

portamento psiquiátrico", eliz a

conselheira Maria dc Nazaré

Giorgi. (LISANDREA COSTA)

Realização:

Exposição da Indústria, Comércio e Serviços de Jaraguá do Sul e ,Região
Apolo:Patrocinlo:

ACIJSKl
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DI JARAOUÁ DO SUl

Secel abre inscrições para
o 6° Jaraguá em Dança

Jaraguá do Sul - A Seeel

(Secretaria ele Cultura, Esporte e

Lazer) prevê a participação ele

cerca ele 100 grupos no 6° Jaraguá
em Dança. As inscrições abriram
ontem e vão até o dia 14 dejulho,
nas categorias mirim e infantil

(somente mostra) e i nfanto-juveni I
e juvenil (mostra e competição).
O festival, que acontece de 21 a

24 de setembro. é aberto à

participação ele escolas, academias
e grupos folclóricos ele Jaraguá elo

Su I e dentais municípios do Vale

elo I iapocu.
O movimento no primeiro dia

ele inscrições na Secretaria foi

baixo, fato considerado normal pela
coordenadora Mara Bini Prada.

'

"Poucos se inscrevem nos primei
ros dias. No último dia. em com

pensação, sempre tem fila", diz.

Algumas escolas não têm projetos
de danças este ano. mas a Secre

taria espera que o número de apre-

sentações mantenha-se semelhante
ao do ano passado. Todos os gru·

P9S que optarem pela' Categoria
Mostra receberão troféu. Nas

competições, recebem troféus os

três primeiros lugares. As ins·

crições estão disponíveis nas

modalidades jazz, balé, dança
moderna, contemporânea, de rua,

folclórica, popular, teatro e livre.
Por falta de um espaço maior,

as apresentações serão realizadas
novamente no Ginásio de Es

portes Artbur Müller, com in

gressos no valor de R$ 2,00. A

comissão organizadora ainda não

entrou em contato com grupos
de fora, que farão as parti
cipações especiais. "Geralmente
esperamos a realização do Fes

tival de Dança de Joinville para
entrar em contato com grupos

que se destaquem lá ou que nos

sejam indicados", explica Mara.

(LC)

Festival: escolas, academias e grupos folclóricos participam

Venha e descubra porque Iaraguá do Sul
é um dos maiores

Centros de Negócios do Estado.

19/07 - Das 19:0Qhs às 23:00hs
22/07 - Das 14:00hs às 23:00hs

Horários de Visitação para a Expo 2000

Organização:

20/07 - Das 16:00hs às 23:00hs 21/07 - Das 16:00hs às 23:00hs
23/07 - Das 14:00hs às 22:00hs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hornern é preso elll flagrante por tráfico de drogas
Edson Junkes/CP

Crimeprevê
pena de 3
a 15 anos
de prisão

quantidade de maconha",
segundo relatou o delegado de

plantão, Ilson José da Silva.
Foram encontrados em seu

poder dois tocos de cigarro de

maconha, um papelote no bolso
da calça e outros três es

condidos no tênis. A prisão
aconteceu na Lanchonete Polar,
no Bairro Jaraguá Esquerdo, às
20h30 de dom i n g o , Vargas
falou que reside há três meses

em Jaraguá do Sul, sendo
natural da cidade de Barra
Velha. Vargas foi autuado no

Artigo 12, tráfico de entor

pecentes, que prevê pena de 3
a 15 anos de prisão.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Furto em residência

Jaraguá do Sul - A

residência do microempresário
Lidio Gessner, 45 anos, situada
na Rua Bertha Weege, foi
arrombada na madrugada de

domingo, enquanto participava
de uma festa de casamento.

Depois de entrarem pela janela
dos fundos da residência,
roubaram jóias, videocassete,
televisor de 14 polegadas,
relógio de pulso feminino, talão
de cheque com 20 folhas e ainda

praticaram vandalismo na casa.

Jaraguá do Sul - Um
telefonema anônimo ao Copom
(Centro de Operações da

Polícia Militar) da 3a Cia. da

Polícia Militar possibilitou a

prisão de ruais LIm traficante em

Jaraguá do Sul. O lavador de
carros Moacir Vargas, 30 anos,
foi preso e autuado em flagrante
por tráfico, "apesar da pequena Invasão de propriedade

Jaraguá do Sul - Furta
ram da propriedade do operário
Edernar Rohrbacher, 38 anos,

um pulverizadorcostal manual,
um litro de veneno Glifosat, dez
metros de corda, dois rolos e

meio de arame farpado, um pé
de-cabra, uma turquesa, dois

pacotes de prego e um pacote
de grampo. O furto aconteceu

quinta-feira, na propriedade
localizada na Estrada Funil.

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 escapamentos.

Rua Pr.efeito Jo?éyßauer, $26 -,�ila Rau - Jaraguádq.$uL. SC
Fone (0**47) 2715-3130 - Fone/Fax (0**47) 275"3605 Moacir Vargas: lavador de carros foi preso ç autuado em flagrante

,..,

PROMOCAODE
�

ESCAPAMEN70S

I AUTO CENTER

R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
Vila Lenzi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dirceu Raussisse fica em

segundo na categoria N
Piloto ainda
mantém a

liderança do
Estadual

São Bento do Sul - Apesar
de chegar em segundo lugar na
categoria Novatos, disputada no

Autódromo Rio Represo, Dirceu
Raussisse mantém a liderança do

Estadual, com 33 pontos.
Raussisse queimou a largada,
chegou em primeiro, mas foi

penalizado em 20 segundos. A

vitória foi do jaraguaense Elinor
Eiert.

Na categoria Elite, Marcas A.
Douglas Bogo, de Jaraguá do Sul,
liderava a prova quando foi

obrigado a parar no boxe. com

pneu furado. O piloto Mateus

Greipel, de São Bento do Sul,
iniciou luta pelo primeiro lugar
com Sérgio Bento, de Rio do Sul.

Greipel capotou na última volta,
mas ficou com o terceiro lugar.
Em primeiro chegou Sérgio Bento
e, na pri!lleira bateria, Mateus
Greipel. Douglas Bogo chegou em

segundo e continua o líder na

categoria Marcas Al com 120

EscolaAlmirante Tamandaré

é líder dos 90S Jogos Escolares
Guaramirim - A Escola

Almirante Tamandaré é a líder na

soma de pontos conquistados
pelas equipe� masculina e fe-

. minina, nas duas etapas reali

zadas dos 90S Jogos Escolares,
Fase Municipal, somando 27

pontos. Em segundo está a

Escola Lauro Zimmermann, com
21 pontos, e em terceiro a Escola

São José, com 17. Na primeira
etapa, a disputa foi de Futebol de
campo com o Moleque Bom de

Bola, somente no masculino. Os
vencedores foram os alunos da

equipe da Escola Almirante

Tarnandaré, em segundo chegou
a Escola Lauro Zimmermann e

em terceiro a Escola São Pedro.

iii
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Semana passada foi realizada a

segunda etapa, desta vez a

modalidade era o Voleibol Four,
no masculino e feminino. As

meninas da Escola Almirante

Tamandaré ficaram com o

primeiro lugar, o segundo ficou
com a Escola Lauro Zimmer
mann e em terceiro a Escola Al

fredo Zimmermann. No mas

culino, os graudes vencedores
foram os alunos da Escola São

José, ficando em segundo a Es

cola AI fredo Zimmermann e em

terceiro a Escola Lauro Zim

mermann. As próximas etapas
deverão ser de Futebol de salão,
Handebol e Voleibol, masculino
e feminino. (ILTON PIRAN)

pontos. enquanto Greipellidera a

Marcas B, com 4S pontos. Max
Mohr. de Blurnenau. ficou em

segundo.
Na categoria Stock-Car; a

surpresa ficou com o piloto de

Curitibanos, Sady Bordin. que

largou em
ú

lrirno lugar na

segunda bateria e chegou em

segundo. O vencedor foi Armi n

Kliewer, de Curitibanos. que
venceu as duas baterias. José

Carlos Franzói, de Curitiba,
continua liderando o campeonato.
com 82 pontos. Próxima prova
será di a 20 ele agosto, em

Chapecó. (AO)

Beira-Rio é a única

equipe classificada
Guaramirim - A única

equipe já classificada para as

semi finais da segunela fase elo 8°

Campeonato Municipal Varzeano
ele Guaramirim é a elo Beira-Rio.
A vaga foi conquistada no último

sábado. depois da vitória contra o

Beko's, por I a O. gol feito no final'
elo segundo tempo pelo atacante

Evandro. Resultados dos jogos:
Poço Granele 3 x I Couve-Flor,
Cruzeiro O x O Rebas. Serenata I

x 3 Camarões. A última roelaela da

segunda fase está marcada para o

próximo sábaelo. Os jogos serão

esses: Beira Rio x Serenata. Reba's
x Poço Granele. Camarões x Be

ko's. Cruzeiro x Couve-Flor.' As
se-mifinais vão ser disputadas no

elia 22 e as finais no elia 29 elejulho.
(ILTON PIRAN)

Av., Mal .. Deodoro, da Fonseca, 9'61

Caxias e Guarani lideram campeonato,
Jaraguá do Sul - A última

rodaela da Chave A do Campeo
nato Integração foi elisputaela sern

surpresas. segunelo o presidente
ela Liga Jaraguaense de 'Futebol,
Rogério Tomazelli. Na categoria
aspirantes. Vitória I x 3 Flamengo
e Nacional O x I Cruz de Malta.

O Vitória. ele Rio 'ela Luz,
classi ficado antecipadamente nas

duas categorias. pereleu a sua

invencibilidade. O Flamengo, de
Garibaldi, é o outro classificado

para a próxima fase. Resultados.

da Chave B, que ainda tem uma

rodada atrasada: Caxias O x 8
Guarani e Alvorada 4 x O
Garibaldi. Guarani e Alvorada
lideram a chave com 9 pontos.

Pela categoria titu l ar, os

resultados da Chave A: Vitória8
x O Flamengo e Nacional O x I

Cruz deMalta, com Vitória e Cruz
. de Malta, classi ficando-se para as

semifinais. Na Chave B, Caxias
4 x O Guarani e Alvorada 3 x 3

Garibaldi. Caxias e Guarani
lideram com 8 pontos. (AO)

Tuper denota aUnoesc e fica com 32pontos
roelada do campeonato foram:
Gaboardi/Curitibanos 4 x 6 Unisul'

Florianópolis, Seara 4 x 3
Taschibra/Blumenau e AABBI

Rotesma/Chapecó S x 6 Agroestel
Palmitos. A classificação é a

seguinte: FMElBreithaupt/Caragu�
33 pontos; Tuper/Planor, 32;
Unisul/Colegial, 29; Unoesc, 24;

Taschibra, 16; Agroeste, 13:

Gaboardi, 9; Seara e AABB, com
6 pontos. No sábado que vem a

FMEjogaem SãoMiguel do Oeste
com a Unoesc. (AO)

São Bento doSul- A Tuper/
Planor derrotou a Unoesc, ele São

Miguel do Oeste, por S a 4, no
Ginásio de Esportes Annes

Gualberto, em São Bento elo Sul,
no sábado passaelo. Os elestaques
elo jogo foram Valmir. ela Tuper,

que fez elois gols, enquanto Gibi
marcou outros três gols, pela
Unoesc. Com a vitória, o time são-.
bentense diminuiu para apenas um

ponto a eli ferença ela líder FME/

Breithaupt/Caraguá, que está com

33 pontos. Resultados da última

Campeonato de Futsal começa se�ta-feira
Guaramirim - A terceira em três chaves de quatro, que

Taça Cielade ele Guaramirun de jogarão entre si, classificando-se

Futebol ele Salão Aberto vai reunir duas para a próxima fase. As

12 equipes. Denan Confecções, . rodadas serão realizadas todas as

Azeveelo Automóveis, Clube do quartas e sextas-feiras, no Ginásio
Estoril. KethlinModas/Transe o Pé,

.

Roelolfo Jahn, em Guararnirirn. A

o Instituto Falcão Bauer de

São Paulo (SP), que é o maior
laboratório de leste para

produlos da América Latina,
stou e aprovou os cocnbustíveis

do Posto Marechal:

t asteç:a aqui .. e coloque qualidade
comprovada.em seu veiculo.

Posto Marechal e Mecânica

Mediba são as seis de Jaraguá elo
Sul. Bckos. Independentes,
Reba's, The Fox e Águia Motos

são as equipes de Guararnirirn.

Massaranduba será representada
por Oziléia/Micar.

As equipes foram distribuídas

m�Tabelionato............

T de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
fi ·373-0404

primeira rodada será realizada no

dia 14 de julho com os seguintes
jogos: Chave A, Denan Confec

. ções x Mecânica Mediba, às 19h 15.
Pela Chave B, Posto Marechal x

Beko's, às 20h I S, e pela Chave C,
OziléialMicarx KedllinModasffranSC
o Pé, às 21 hIS. (ILTON PIRAN)

_NOVIDADE" NgVIDAPE" NOyIDADE!! NOVIDADE" NOVIDAPE!! NOyIDADe" NOVIDADEI, NOVIDADE!' NOyIDADE!1 NOVIDADE!! NOY'DA.D...E!' NOVIDADEII

II NOVIDADE II Folheações a OURO 2� Quilates e
z •• Prata EM DOMICILIO!!

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, baixelas,

armas, faças, e tudo o que você imaginar!
iii

� Ligue agora e restaure tudo o que quiser.
� Vip Folhea!ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
zmNOwvlm.DA�D�E!rNornnnlD�EI"'.N�OV�IDüAruDE�!!�N�OMVruDA�DE�I-v.�������������������N�OV=ID=A�DE�.���·

DIVULGUESUAEMPRESA COM
CANETAS PROMOCIONAIS
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PROMOÇÃO PORTEMPO LIMITADO

Consulte-nos sobre outrosmodelos.
Solicite visita do Representante.

Televendas 0800478118

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




