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estofados e colchões

Cercade 95%
dos funcionários

aderiram ao Dia da Fantasia

ANIVERSÁRIO

MalweedePomerode
comemora 25 anos

Além da festa de inau

guração do PórticoWolfgang
Weege, realizada no sábado,
também aconteceu almoço de

cOmemoração dos 25 anos da
MalweeMalhas de Pomerode.
Página7

elo 6º anoconsecutivo
A Master Pesquisas

confirma:

Polícia prende três homens
por tentativa de assassinato
A Polícia Militar troca tiros com

suspeitos durante abordagem ocorrida no

domingo, às 20h40, naRuaReinaldo Rau.
Dos quatro integrantes do Chevette, placa
LYF-5107, três foram atingidos e um

conseguiu fugir. Alexandre dos Santos, 23
anos, Valderi OlívioCarneiro, 26, eAlcides
Emil Moreira, 45, foram presos por
formação de quadrilha, porte ilegal de arma
e tentativa de assassinato. Página 10

Edson Junkes/CP Alexandre dos Santos diz que o grupo veio para a cidade fazer cobranças

Município da região
acusado de infringir
a Lei Eleitoral
Página3

Equipe do Vitória

conquista o título
do Integração 2000
Página 11

Convida para feijoada,
sábádo (19/8), na

Sociedade Recreativa

União, ,Rua Irmão
Leandro s/n", a partir

das 11h30. A renda será
revertida à Ajedefi

o Rotary Club
Pérola Industrial

tI

Edson Junkes/CP Padre Dúlcio

Araújo fez retrospecto
da dívida externa

VOTAÇÃO
Comunidade discute

plebiscito da dívida

oVale do Itapocu terá 50 umas para
a votação noplebiscito dadívidaexterna,
organizado pela Igreja Católica e

movimentos populares. Poderão votar
maiores de 16 anos, no período de 2 a 6
de setembro. Página 9

Instituto Histórico

homenageia Jourdan
\ o InstitutoHistórico eGeográfico de
Santa Catarina realizou sessão solene,
ontem, no Centro Cultural, em ho

menagemao fundadorde Jaraguádo Sul,
Emílio Carlos Jourdan. Página 9
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o que dirão ao povo?
A primeira discussão sobre a dívidaextema no Vale do Itapocu

aconteceu sem muito alarde, num pavilhão de igreja, como
geralmente OCOlTe com osmovimentos populares. A diferença é

.,...

Bem

comportada, a
Igreja garante

i

que não está'

defendendo o

calote da dívida,
mas quer saber

.

se o Brasil já
- .

nao pagou mats

do que devia ou

Sß.O dinheiro foi
desviado

que esse, por mai s que não

concordem alguns padres e

cidadãos conservadores, acontece
sob as bênçãos do papa (o que para
os católicos equivale a dizerque têm
o aval divino), em nome da redução
das desigualdades sociais. A CNBB

(Confederação Nacional dos

Bispos do Brasil) tomou as rédeas
do movimento e tem apoio de
entidades da sociedade civil

organizada. E agora, FHC?

Há pelo menos três décadas, o
processo de endividamento bra
sileiro - iniciado ainda no Brasil

Colônia, que pagava com ouro os

favores da Inglaterra� vem se

intensificando. Mas o dinheiro

emprestado não serviu para investimentos namodernização do1
J ,:-. ..

País e ao apoio de indústrias, como estavaprevisto. Foi investido
na construção de l::lmamegalomaníaca Brasília; em obras como a

Transamazônica, asfalto que o solo arenoso corroeu; em

ultrapassadas usinas nucleares, as "Angras", provavelmente omais
caro e arriscado investimento governamentaljá feito no Brasil,
que ainda nem sequer funciona. E boa parte do dinheiro foi para
o bolso dos políticos, sumiu! Ficaram as dívidas, a juros de 24%

,

ao ano, agora reduzidos a 17%.

O trabalhador que ganhaR$ 151,00pormês sequer tem noção
de quanto significam os mais de R$ 200 bilhões de dividas do
BrasiL Dívidas de quem? Como pode o País dever tanto.se tem
dinheiro para injetar embancos falidos e para sustentar empresas
milionárias como a Vasp? Enquanto o governo paga a dívida, o
trabalhador soa e sangra.
A Igreja e os movimentos populares não têm a ilusão de que

o plebiscito vai servir para mudar a postura do governo,
comprometido com oFMI (FundoMonetário Internacional).Mas
têm a esperança de que sirva como forma de pressão. O plebiscito
defende uma auditoria da dívipa externa. U� raio-x das contas.

públicas para saber onde foi aplicado o dinheiro que deveria ter.
sido usado para pagar as contas. Afinal, onde foram parar as
milionárias empresas brasileiras privatizadas?Há quem não ache

justo que esse dinheiro tenha servido para pagar juros, às custas
do empobrecimento da população..

Bem-comportada, a Igreja garante que não está defendendo
o calote da dívida, mas quersaber se o Brasiljá não pagou mais
do que devia ou se o dinheiro foi desviado. Como governantes
têm omau hábito de não dar explicações ao povo, só um número

significativo de participantes pode dar respaldo aomovimento.
De 2 a 7 de setembro, a população vai, responder ao plebiscito,

. que não é oficial (porque não foi organizado pelo govemo), mas
élegal, legítimo emoraL "Você concorda com o acordo feito
com o FMI? Você acha justo que o Brasil continue pagando a

dívida externa? Você concorda que o govemo federal continue

pagando os juros aos banqueiros internacionais?", perguntará o
plebiscito. E se o brasileiro disser não, os governantes terão que
se manifestar. Resta saber se ficarão do lado do povo ou dos
credores.

� )

AGUA: economizar para não faltar

Há um aspecto curioso na

atitude de muitas pessoas em

relação aos recursos naturais. Pa
rece que só aprendem a valorizá

los quando estão faltando ou

escasseando. É assim com a água.
Somente quando enfrenta uma

época de racionamento, é que a

maioria da população percebe que
a água é tão.importante quanto o

ar que respira.
Quando se fala na água como

um recurso natural, é necessário
considerá-Ia como parte do ecos

sistema, que envolve também
outros elementos como o ar, o

solo, a fauna e a nora. Ao mo

dificar drasticamente o meio

ambiente, o homem deixa vulne

rável o ciclo da água, afetando os

mananciais, lençóis subterrâneos,
lagos e águas correntes. Enfim,
pode agravar uma situação de

estiagem prolongada, ,provocando
falta de água a rni lhares de pessoas.
E é nessa hora que se torna de vital

importância o uso racional da água,
pois quando falta o bom senso,

todo o sistema começa entrar em

colapso.
Um do\ maiores desafios da

*Mara Regina Krause

população será, sem dúvida, evitar
o desperdício. A média brasileira
do consumo de água é de 125

. �

litros/dia por habitante. Há cidades,
no entanto, em que essa média é
bem maior, como no caso de

Curitiba: 154 litros de água por dia
é o que gasta um curitibano.

Porém, em épocas de seca, é

necessário que as pessoas evitem

qualquer desperdício.' Sem água,
plantas, animais e o próprio ho

mem, não podem sobreviver. É
interessante saber que: o des

perdício de água chega a 40% nas

residências brasileiras; em um

minuto, uma torneira aberta deixa

COITer entre 12 a 20 litros de água;
escovar os dentes por 5 minutos

corh a torneira aberta desperdiça
60 litros de água; Um bauho (je 15

minutos consome 240 litros.

Fechando a torneira ao se en

saboar, o gasto cai para 80 litros;
No Brasil, que possui 8% de

toda água doce do planeta,
campanhas de âmbito nacional

sobre a conservação dos ma

nanciais devem ganhar destaque
cada vez maior. Infelizmente, a

grande dificuldade é que os

processos educacionais norme
são muito lentos para comper
com o desperdício e a má utilizaçãp
dos recursos naturais. Trata-se dt

um processo que levará muilr

ternpo, pois é extremamenlf

complicado tentar mudar amen·

talidade de um povo que, em pn·
rneiro lugar, está preocupado com

"o pão de cada dia",

O constante aumento da po'

pulação carente - que se instai!
às margens dos rios, fazendo dele!

um depósito de lixo -, a retirad!
das matas ciliares (nas margensd05
rios), o despejo de resíduos in'

dustriais, a contaminação pOl

agrotóxicos são problemas que
fazem parte da contribuição ca·

nalizada pelo homem para que �
concretize o alerta da Organizaçao
das Nações Unidas: "Daqui a 21

anos faltará água para dois terçoS

da população mundial, casa OS

índices de consumo mante�haßl
as elevadas médias atuais."

* Membro da ONG

Amigos da natureza

O/l/cl
Artigos I�ara Carta do Leitor. devem ser enviados para Rua Walter Marquardr, 1.180. As cartas devem c/exlo
no máximo 30 linhas. o endereço ou t elefon e para contato, Ojornal se reserva o direito de sintetiZaI o

e fazer (IS correçàes ortog raficas e grcnncuicais necessárias.
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"Queremos formar núcleos de estudo histórico locais,
iniciahriente ligados ao IHGSC, e que depois podem
caminhar sozinhos." (Presidente do Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina, Carlos Humberto Corrêa, sobre
I

apossibilidade de a instituição expandir seus trabalhos no interior
doEstado)

"A dívida externa é a sangriá do povo brasileiro. O

dinheiro que sai para pagar os juros deixa de ser investido
no social, por isso estamos nessa situação." (Coordenador
diocesano de pastoral, padre Dúlcio Araújo, discutindo a questão
do pagamento da dívida externa brasileira)

"Esse tipo de coisa não me preocupa. Tenho outros

assuntos, bem mais sérios, com queme preocupar." (Prefei to
deGuaramirim, Antonio Carlos Zimmermann, ao ser preterido
por candidato adversário no protocolo da cerimônia de

campeonato de caratê, no Ginásio Rodolfo Jahn)

"O horário eleitoral no rádio será o grande diferencial
nacampanha às eleiçõesmunicipais." (Presidente do PSDB,
CélioBayer, comentando o início dos horário político gratuito, a
partir de hoje)

E�GE�HARIA E ARQUITETURA
Proletos e Construçôes

.r.:I
1::.1.

:;;=ç:ig *

Microcomputadores
-�- * Acessórios em Geral A�L�de��

CREA-1.I1995-3 •

Fone/Fax:
(0**47) 373-1115
3 meses de Internet Grátis

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

Rua rrilleu Vilela Veiga, 137 • Centro . Guaramirim • SC
E-mail: infonnaticenter@terra.com.br

EMERGÊNCIA
ODONTOLÓGICA

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luis Pamplona
CRO-SC 5117

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Sabe o que está chegando!

Prefeitura é denunciada por
transgredir a lei eleitoral

Prefeito Mário
Sasse terá que
dar depoimento
na Polícia

Massaranduba/Guarami
rim - A Prefeitura de Massaran

duba foi denunciada na semana

passada pela prestação de

serviços a particulares, incor
rendo em transgressão a le

gislação eleitoral. A irregu
l ari d ade foi constatada em

diligência realizada sábado pela
manhã. com a participação de

policiais civis e mi luares, Uma

frota formada por três ca

minhões. uma retro-escavadeira

e um trator de esteira que retirava
barro na localidade de Fundes

Butuca, para ser colocado na

propriedade de Glicério Bogo.·
teve que interrornper o serviço. Investigação: polícia deverá confirmar destino dado ao bairro

A delegada Ju re m a Wulf

instaurou inquérito para a.

apuração do fato.
'

A denúncia recebida pela
polícia foi anônima e dava conta

de que esse tipo de serviço estaria
sendo prestado pela Prefeitura. a

despeito das restrições previstas
na legislação. O denunciante

também identi ficou o local em que
haveria atendimento durante o

final de semana. o que possibiliiou
que fosse realizado o flagrante.
Todos os operadores de má

quinas e veículos que se en

contravam em serviço foram

conduzidos para a Delegacia de

Polícia. em Guaraminm, onde foi

lavrado um Termo Circuns-

tanciado. Os funcionários ale

garam que estavam cumprindo
ordens.

A delegada está providen
ciando um ofício que será

enviado ao prefeito Mário Sasse

(PMOB) e ao secretário de obras,
Alfeu Luiz Faes. responsáveis
pelos serviços. para que com

pareçam na repartição para a

tornada de depoimentos. Con
forme a delegada. a Lei Federal

9.504/97 i m põe d i versas res

trições ao funcionamento dos

órgãos públicos durante a cam

panha eleitoral. O Artigo 73. por
exemplo. nos incisos L II e III.

proíbe os agentes públicos. in-

cluídas as prefeituras, de ceder

ou fazer uso de bens públicos em
benefício de partido, candidato
ou coligação; o uso de materiais

ou serviços pagos pelo poder
público, além dos limites re

gimentais; e a cessão de servi

dores ou empregados públicos
para comitês de campanha.

Através dos depoimentos" a

polícia poderá apurar se a

coligação Unidos por Massa

r.an dub a, do PPB e PMDB.

partidos que dão sustentação ao

governo municipal, foi bene

ficiada com a prestação de

serviços a particular.
(MILTON RAASCH)

CONVITE
A' Escola de Educação Básica Roland

Dornbusch, de Jaraguá do Sul, situada no Bairro

do Rio Molha, Rua Arthur Henschel, 117,
promove no dia 19/8-;- a partir das 8h30, o dia de

lazer e desporto, em comemoração ao Dia dos

Pais. Estão programados vários eventos. Ao

meio-dia será servida uma deliciosa feijoada.
Cartões à venda a R$ 5,00 na secretaria da

escola. Participe!

EMEF Rodolpho Dornbusch
Vila Lalau (Próximo Weg II)

Promove festa anual em comemoração ao ani versário de

fundação
Data: 19/8
I nício: às 14 horas
Haverá completo serviço de Bar e Cozinha, apresentação
de dança. resultado dos concursos de "Rei e Rainha"
Garoto e Garota" - 2000
Não faltará também o tradicional Bailão

.MPANYSOMEACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinaldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul
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Uso dos horários' nas rádios

inicia hoje e acelera campanha
Partidos querem
expor propostas
e idéias, com
detalhes

Jaraguá do Sul- o uso dos
horários destinados à propaganda
eleitoral gratuita nas emissoras de
rádio deverá dar novo ritmo à

campanha para as eleições mu

nicipais. Esta é a expectativa entre
candidatos e dirigentes dos par
tidos em relação ao início da

veiculação dos programas políticos
nas emissoras da cidade, a partir
de hoje. Os partidos concluíram
nos últimos dias a preparação das
estruturas de serviços necessárias,
con tratando profiss i onai s e

adquirindo equipamentos para as

gra vações. Os program as que
serão apresentados, hoje, destaca
rão os candidatos à Câmara de

Vereadores. Os dos candidatos a

prefeito serão veiculados a partir
de amanhã. Dionei da Silva, do PT,
será o primei ro a falar.

No esforço pela formação da

estrutura técnica mínima neces

sária para a elaboração e gravação
dos programas, os partidos estão

agindo conforme as condições
permitem. O Partido dos Tra

balhadores conseguiu equipamen
tos cedidos por terceiro. O partido
preferiu essa alternativa a ter que

pagar em torno de R$ 20 mil, que

foram os valores solicitados por
um estúdio independente e uma

emissora de rádio para uso dos

equipamentos. Mas o candidato
Dionei não vê nisso um problema.
Segundo ele, os equipamentos
conseguidos oferecem todas as

condições necessárias.
Ontem. Dionei esteve acom

panhando' a preparação final

daquele que será o prirnei ro
programa de rádio que fará nesta

campanha eleitoral. Ele quer os

programas "pra cima", com

mensagens de otimismo e até um

pitada de humor. Mas,
principalmente, com dedicação de

bastante espaço para a explanação
das propostas petistas. Ele

lamentou o clima de cerceamento

que ainda cerca o partido em

algumas circunstâncias na cidade.
É o caso de alguns colaboradores
que se prontificaram a fazer a parte
humorística do programa, desde

que os nomes não sejam divul

gados.
A equipe de produção.

contratada pela coligação Mais

Jaraguá do Sul (PSDBIPPB/PFLI
PTB/PLIPTN) será a que mais
trabalho terá na preparação dos

programas, em função do número
de candidatos à Câmara de

Vereadores, 87 no total, além dos
candidatos a prefeito e vice. A

coligação providenciou a con

tratação de profissionais para dar

conta da tarefa, como Dátero

Antunes Scobar, de Porto Alegre.

que fará a co-ordenação de

gravação dos programas. Fazem

parte da equipe também locutores

conhecidos da radiofonia local.
como Valério Gorges e Geraldo
Júnior.

AUDIÊNCIA - O início da

veiculação no rádio será o "grande
diferenciai", avalia o presidente do
PSDB, Célio Bayer. Nesse sentido.
Bayer tem a mesma opinião de

Dionei da Silva: "A campanha
ganhará peso. corpo", opina Bayer.
Na opinião dele. a repercussão
popular em torno dos argumentos
e propostas dos candidatos deverá
crescer mui to a parti r desta

semana. "As emissoras têm bons
índices de audiência na cidade. e
isso é importante". completa.

Já a candidata Cecília Konell.

da coligação Renovando com o

Povo. do PMDB e PPS. vê o início

dos horários eleitorais no rádio
como a oportunidade .para es

clarecer a população em relação ao
/ plano de governo. Segundo ela. os
horários nas emissoras pos
sibilitarão que os eleitores tenham
melhor compreensão das pro

postas, completando a análise com
o uso do material impresso. A

coligação já distribuiu sete mil

impressos do plano de governo.
de cerca de 30 mil que serão

distribuídos. Os programas de

rádio da coligação Renovando com

e Povo estão sendo gravados na

Rádio Jaragua, sob a supervisão
do locutor Rudimar Braga.

Tietz define apoio político durante esta semana
Schroeder - Até o final da

semana o prefeito Gregório Tietz
(PFL) pretende definir qual o

nome que irá apoiar na campanha
para as eleições municipais: se o

candidato a prefeito do seu

próprio partido,HilrnarHertel, ou
o vice-prefeito Osvaldo Jurck

(PMDB), que deixou a adrni

nistração municipal para concor
rer pela coligação advers,ária, do
PMDB, PPB e PSDB. Tietz
admite que tem sofrido inuita

pressão em função da aproxima
ção do pleito eleitoral, em I de

outubro, mas principal-mente de

correligionários do PFL.
A relutância do prefeito em

apoiar Hertel persiste desde que
Tietz foi derrotado pelo ex

prefeito (seu antecessor) na

votação realizada pelo diretório

do partido, para apontar o

candidato. Passados já vários
meses. o prefeito ainda não to

mou posição, porque sabe que a

opção que fizer agora intluenciará
as pretensões políticas pessoais
no futuro. "A situação ficou
muito complicada", desafaba o

prefeito, sem antecipar qualquer

. informação. nem se a opção será

por uma eventual troca. de

partido.
Mas o desgaste pode abreviar

o episódio. O prefeito admitiu
estar cansado com a situação,'
dizendo que não

-

deverá

prolongar essa indefinição por
muitos di�s. (MILTON RAASCH)

\
Escritório de Advocacia

* Civil

Dr. Arão dos Santos
OAB/SC9760

* Comercial

"Tributário * Bancário
ir 372-0582

/ R: Carlos Hafermann. 78 - Centro - JaraguLl do � ii
---�

o procurador da República, Cláudio Cristani, visita Guaramirim
ainda durante o mês de agosto, para um encontro com os

empresáriosdo setor de mineração. A reunião ser{irá para que
(

seja discutido o Rima (Relatório de Impacto Ambiental), que
está sendo elaborado pelas empresas, A informação é do

.

delegado do Sindicato das Empresas de Mineração, Lauro
Fröhlich. que atribuiu muita importância ao acontecimento.
Conforme Fröh I ich, os mineradores estão muito próximos de

instituir a normatização para a atividade das empresas
mineradoras,através do Rima, o que, na opinião dele,

representará um avanço bastante significativo nesse ramo. É
claro que a elaboração do projeto não pode dispensar a
fiscalização habitual dos órgãos ambientais e da própria
população, para que os procedimentos sejam os que estão

sendo previstos nesse estudo.

Coordenador
O empresário Orlando Satler

será o responsável pela
coordenação-geral das
atividades da campanha
eleitoral da coligação Avança
Guaramirim, do PMDB e

PSDB. .Satler é um dos

fundadores do PMDB no

Município e já esteve à

frente da coordenação em

outras campanhas eleitorais.
O nome dele ficou

confirmado na flfnção no

final de semana.

Nesse ano, Satler vinha

pleiteando a indicação para
candidato a vice-prefeito na

chapa peernedebista, mas
acabou retirando o nome em

favor do vereador Osvaldo

Devigili. U�na das primeiras
"tarefas de Satler será a

realização da concentração
política prevista para sexta

feira (18).

Dois pesos". duas medidas a

O prefeito Antonio Carlos
Zimmermann �PMDB), de
Guaramirim, amargou uma

situação de constrangimento
na manhã do último

sábado, quando
participava da abertura da4'

etapa do Ranking Estadual de

Caratê, no Ginásio de Esportes
Rodolfo Jaha

Zimmermann não participou
da solenidade, temendo

infringir a legislação eleitoral

que veda aos prefeitos·
candidatos à reeleiçãoa
participação nesses atos.

Entretanto, foi

surpreendido pela presença do

candidato adversário
-Mário Sérgio Peixer, do PFL

e PPB, entre os cOf,lvidados.
"Amigo do presidentedil
Federação", segundo o

protocolo.

Rádio
,

O candidato a prefeito da coligação Mais Jaraguá do Sul

(PSDB, PPB, PFL,.PTB, PL, PTN), Irineu Pasold, será o

primeiro entrevistado na série de programas "Palavra do.
candidato", que a Rádio Studio FM estará promovendo nos dws

19 e 26 de agosto e 2 de setembro. O sorteio da ordem de

participação foi realizado ontem. No dia 26, participa a

candidata Cecília Konell, da aliança Renovando com o Povo

(PMDB e PPS), e dia 2 de setembro, Dionei Walter da Silva,

do PT.

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricoS.

Compramos
sucata
de cobre

Rua�Wetl!lJSt�
BaITCl do RiO

93
Fone: (Oxx47) 376...()1

- Fios de cobre:
-Capacitares de partida e permanentes;
-Cabo de ligação;
(-Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores de motores;
-Selo mecãnica;
-Verniz;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 15 DE AGOSTO DE 2000 CORREIO DO POVO ECONOMIA - 5

Brasil realizaexportação recorde demáquinas agrícolas
São Paulo - Um grupo de 17

empresas brasileiras começa a

cumprir, em novembro, o maior

contrato de exportação de máqui
nas e implementos agrícolas já
assinado pelo País. São US$ 84

milhões em equipamentos, entre
tratores, semeadores, pulverizado
res e máquinas para solo e esto

cagem, vendidos para a Venezuela,
como parte do Programa de Moder

nização da Produção Agrícola dos

Esrados venezuelanos de Barinos
eGuarica.

Do total do contrato, que prevê
aentrega de todos os produtos em

18 meses a contar do último dia 4,
oequivalente a US$ 21 milhões em

equipanientos será embarcado
ainda neste ano. No pacote fecha
docom a Venezuela, há equipamen
tosque variam de US$ I mil, como
ofumigador, até colheitadeiras, de
US$IJOlllil.

.

O significado da venda recorde
de equipamentos agrícolas para a

Venezuela vai além da contribui- maquinário agrícola", disse o presi-
ção à balança' comercial brasileira. dente da I.A.T. trading pioneira na,
Segundo Jaques Eluf, presidente abertura do mercado iraniano ao
da LA.T, empresa de comércio Brasil e nas vendas de álcool a

exterior que lidera a operação, o Estados Unidos. De acordo com

contrato beneficia o País em pelo Lourival Augusto Alves, diretor-
dois outros pontos. executivo da J.AT, o produtor rural

O primeiro deles é facilitar a venezuelano rradicionalmente
:

/entrada aos países da região do importava equipamentos dos

Caribe, onde a penetração dos Estados Unidos.

produtos brasileiros é pratica- Nos últimos quatro anos,

mente nula. "Nossa intenção é entretanto, a tecnologia do produto
fazer da Venezuela uma base para brasileiro aliada às conelições ele

atacar todo o Caribe", afirmou o financiamento ruais competitivas
empresário. Os contatos na Vene" (Li bor mais I o/r para máquinas) está
zuelajá permitiram, por exemplo, mudando esse 'quadro, em favor elo
uma maior aproximação com a Brasil.

República Dominicana. O contrato recorele ele venda ele

Segundo Eluf', o presidente- máquinas agrícolas para a I

eleito dominicano, que toma posse Venezuela foi fechado na sex ta-

nas próximos elias, encontrou com feira passada. com a aprovação ele

os exportadores brasileiros elurante financiamento pelo BNDES
visita à Venezuela e demonstrou (Finarne ) de 100% do valor elo

bastante interesse em comprar contrato.

equipamento agrícola elo País. "O I Além de ampliar a área de
B rasi I está criando uma tradição em penet ração elo comércio bras i lei ro.

./

o contrato de máquinas eleve puxar
as exportações ele outros proelutos
brasi leiros para aquele país,
segundo Jaques Eluf. "Quanto
mais vendemos. ruais firmamos a

marca Brasil no Exterior", afirmou
o empresário, explicando que a

consolielação da marca é 'um

recurso que elá credibilidade ao

proeluto fabricado em determinado

país.
. BILATERAIS - O fluxo de

comércio entre Brasil e Venezuela

atingiu cerca ele US$ 1.,7 bilhão no

ano passado, retornando aos

patamares do final dos anos 80,
antes ele os dois países retraírem

as trocas comerciais por problemas
econômicos. Essa recuperação,
segundo o presidente da Câmara

de Comércio Brasil-Venezuela,
José Francisco Marcondes, eleverá
se desenvolver para um forte

aumento comercial bilateral,
motivado pela definição pol ítica na

Venezue I a. com a confi rmação

(relegitimização) de Hugo Chávez
na presidência e com o interesse

demonstrado por Chávez e pelo
presidente Fernando Henrique
Cardoso em aprofundar as relações
bilaterais, além de aproximar a

Venezuela do Mercosul.
A balança comercial entre os

dois países é, tradicionalmente,
Favorável à Venezuela, posicionada
entre os três países dos quais o

Brasil importa ruais petróleo e

derivados. Na ponta do Brasil, as

exportações ao vizinho do Norte
se concentram em manufaturados,

, incluindo veículos CKD (desmon
tados), ônibus, equipamentos para
indústria e máquinas agrícolas,

"Mais recentemente, começa
mos a exportar serviços", disse
Marcondes, referindo-se a dois
contratos obtidos pela Odebrecht
para construção de uma linha de

metrô na capital, Caracas, e de uma

ponte, no valor aproximado de US$
I bilhão, (AE)

,

SBT JARAGUA DO SUL: A NOVA iMAGEM
DAS PESSOAS QUE FAZEM ESTA CIDADE.

jaraguá do Sul é s�guramente um dos grandes exemplos de
Santa Catarina.

A marca de qualidade e de valor desta cidade éfeita diaria

mentepelas pessoas que nela oiuem;::

É com elas que a cidade vence os desafios que o desenvolvi

mento exige.
Seu sólidopatrimônio industrial éformadopor empresas
líderes no cenário nacional. Seu comércio, suasprestadoras de
serviços e seu time de futebol respiram o oxigênio desta gente.
Na verdade, o que faz a imagem de uma cidade ser boa ou

ruim são as pessoas que nela vivem. E a boa imagem de

jaraguá do Sul vem do trabalho e da dignidade das suaspessoas.
O SBT chegou à Região Norte de Santa Catarina através do

canal 17, SBTjaraguá do Sul. Nosso compromisso é mostrar

todos os dias, ao vivo e a cores, para Santa Catarina epara o

Brasil, o que fazem aspessoas desta cidade, tudo dentro do

princípio que é a marca registrada do SBT' 100% regional, com
mais de 2 horas e 45 minutos diários-deprogramação local.

Jaraguá do Sul
100% regional
REDE SANTA CATARINA
DE COMUNICAÇÃO

Canal·I7
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Solenidade marca a entrega.

-

./

do Pórtico,Wolfgang Weege
Estrutura é
novoponto
turístico de
Pomerode

.laraguá do Sul - Consi
derada a cidade mais alemã do

País, Pomerode tem mais um

motivo para firmar estetítulo.
No sábado, a comunidade

prestigiou a inauguração do
Pórtico Wolfgang Weege,
construído em Testo Rêga, na
saída para Jaraguá do Sul. O
industrial Wandér Weege fala

que o pórtico será muito sig
nificativo para os descen
dentes alemães. "A obra está

sendo entregue para os tu

ristas, mas principalmente
para os imigrantes que viviam
e ainda vivem ernPomerode".
Ele diz que contribuiu apenas
na aquisição dos quatro ter

renos, aproximadamente seis
mi I metros quadrados, mas que
a estrutura é da cidade. "O
PÓrtico é de todos nós", co
menta Weege.

O portal turístico de Testo

Rêga, juntamente com o

Pórtico Sul da cidade e a Casa
do Imigrante, formam um anel

turístico, cobrindo todas as

entradas e saídas do Muni

cípio. Réplica fiel da estrutura
existente ern.Stettin, cidade da

região de Pomerland, o pórtico
resgata a história dos imi

grantes. Durante a solenidade
de inauguração, aconteceu

desfile de escolas da cidade e

apresentação de grupos de

teatro, que dramatizaram a

chegada e as tradições des

imigrantes.
O prefeito em exercício,

Reimund Viebrantz, enfatiza a

importância de valorizar a

Grupo de teatro dramatiza a chegada dos imigrantes alemães

Comunidade prestigia inauguração do novo ponto turístico

Pó�codeSrettmseNede�phaçoo
A idéia de construir um mo

numento alusivo à cultura alemã

surgiu através da viagem do

prefeito Henrique Drews Filho

para Europa. Ao chegar em

Stettin, cidade que foi capital da
Pornerânia entre 1720 e 1945 na

antiga Prússia, atualmente
localizada na Polônia, deparou
se com o portal da cidade e teve

uma das predominantes entre os

anos de 1850 e 1914, durante as

lutas entre poloneses, suecos,

eslavos e príncipes de Bran

dernburg. Geograficamente
localizada próxima ao Mar

Báltico, ii comunidade de Stettin
liderava na agricultura.

Com a Primeira Grande

Guerra, a Pornerânia passa a

pertencer a Alemanha, como

outras províncias. Foi a partir
! desse momento que seus

\ descendentes fizeram parte do

marco da antiga capital Stettin.
Após a Segunda Grande Guerra,
a cidade passou Ia fazer parte da

Polônia, como segue até os dias

de hoje. (FR)

a inspiração.
Stettin localiza-se às mar

gens do Rio Ode, próxima à

região de Regenwalde, de onde
Carl Weege e família-partiram,
juntamente com os imigrantes,
em 1868. A cidade de origem do
Portal de Stertin. a Prússia, onde
situava a antiga Pornerânia, era

cultura dos imigrantes. "Eles
contribuíram na construção de

uma sociedade participativa",
conta. Ele fala que vários

empreend imentes conc lu ídos
foram disponibilizados por
Wandér Weege. "O empre
sário tem se empenhado muito

por Pomerode, realçando
principalmente o setor turís
tico da cidade", diz o prefeito.

Cerca de 80 mil pessoas
p as s a m por Pomerode,
anualmente. "Através do pór
tico, os turistas terão maiores

informações sobre a região",
fala o responsávelpela divisão
de Cultura da Prefeitura de

Pomerode, lrineu Voigtlaen-
der. (FABIANE RIBAS) O industrial Wandér Weege agradece homenagem feita para seu pai, Wolfgang Weege

ijac@netuno.com.br Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.•

LABORATÓRIO JARAGUAE�SE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA,

Ruo Dr. Woldomiro � azureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
�----------------------------------------------------------------

Dr. Mario Sousa Jr.

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/ 13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
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História, Fatos eTradiÇ@
CORREIO DO POVO

terçe-teire,
15 de agosto de 2000

História em fotos Por Egon Iagnow

A foto panorâmica de pela Vila Lenzi e o onde se situa a Weg I agrícola, principalmente
Ai__.�,,"<'Iaraguá do Sul, que, Bairro Nova Brasília, ainda estava baldio onde hoje é o Bairro

publicamos nesta ainda era região agrícola. (provavelmente já Amizade, revela o
EMPACOTADORAS AJJroMÃTICAS

edição, é da década de O mesmo acontecia com terraplanado). cultivo intensivo do
Indústria de

1960. Alguns detalhes a região do atual Bairro A BR-280 ainda não arroz irrigado. Ainda há

importantes chamam a Amizade. A Kohlbach existia e a via principal mais detalhes. Máquinas Kreis Ltda.

atenção. Ainda não havia S.A. já tinha um galpão para Corupá era a Talvez você descobre

edifícios. A maior parte de razoáveis proporções, Estrada Nova. O mais alguns e nos Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84

Fone (4n 371-0555 - Fax (4n 371-0403

da área, hoje, ocupada enquanto que o terreno quadriculado da região informe dos mesmos. E-mail: indumak@netuno.com.br

370-7919
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Confira a História
"A História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O Passado só é importante se

·l

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de I tapoeu

HÁ 62 ANOS

- Em 1938, o prefeito Leónidas C. Herbster, usando de suas faculdades,
assi nava Resolução de n° 15, sem ÔI1US, desdobrando o atual cargo de
Contador -tesoureiro, passando o encarregado da estatística, França
Vosgerau, a responder pelas funções de tesoureiro, e o fiscal-ajudante,
João da Silva Neves, pelas funções daquele.
- João Thiedke, ex-fabricante de gasosas, adquirida por Moritz Max.
Wilhelm, punha à venda um terreno com a área de 6 margas, no quadro
urbano, terreno de mOITO, com locais para construção, com excelente
fonte de água potável, próprio para pequena indústria, com galpão, por
preço de ocasião. Era o terreno, onde hoje está, no lado de cima, a Rádio
Jaraguá, contra o morro, com entrada pela AABB e, no lado debaixo, para
o Rio Itapocu, o prédio de uma pizzaria, à Rua 412, na Vila Baependi.

HÁ 32 ANOS

.,-
- Em 1968, Leónidas C. Herbster era delegado de Polícia de Jaraguá do

Sul, que se dirigia aos presidentes de sociedades recreativas, canchas de

bocce, rádios, cinemas, salões de snoocker;bares e botequins, AVISANDO
aos interessados.acirna, que estava cobrando a renovação dos Alvarás de

Licença Anual, correspondentes ao ano de 1968. Outrossim - dizia o

delegado -, os proprietários de bares e botequins e restaurantes,

principalmente da região da localidade de Nereu Ramos e adjacências ("),
que ainda não pagaram o seus alvarás, procurem o escrivão do D.O.P.S.

que, ultimamente esteve neste Município, e legalizem as suas situações
nesta repartição. O não-pagamento até maio tinham uma multa de 50%.

HÁ 22 ANOS

- Em 1978, o prefeito Victor Bauer, no uso e exercíciode suas atribuições,
aprovado pela Câmara de Vereadores, sancionava a Lei n° 772/78, instituindo
uma pensão especial à viúva ou filhos menores de 18 anos de prefeito
municipal que vier a falecer durante o período do mandato eletivo. Dispunha
o Artigo 2 que a pensão a que alude o Artigo 1°, era de 50% do subsídio do

prefeito municipal e reajustada sempre na mesmadata da remuneração do
chefe do Executivo Municipal. O terceiro artigo lembrava que a pensão
instituída só seria paga enquanto a beneficiária conserva-se o estado de
viuvez. Prudentemente o legislador previa os casos de filho menor de 18

anos, caso 'em que o pagamento da pensão seria feita por intennédio de
tutor nomeado pela autoridade competente.

HÁ 12 ANOS

- Em 1968, a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, diante
da situação precária do tráfego das rodovias Corupá-São Bento do Sul e

Jaraguá=-Pomerode, intercedia junto ao governo do Estado e DER- SC,
para que ao menos as mantivesse transitáveis enquanto a pavimentação

-, não se efetivasse. A entidade decidia, também, ir em comissão discutir
com o prefeito Durval Vase] e tirar algumas dúvidas acerca da localização
da terceira ponte urbana, entre outras assuntos.
- A atleta Clarice Kuhn, da equipe Kohlbach/DME de Jaraguá do Sul,
obtinha o 2° lugar no Troféu Brasil de Atletismo, disputado em Curitiba
Paraná. O seu tempo na prova de 100 metros com barreira foi de 14.3/ I O

seg., marca que estabelecia o índice para o Campeonato Mundial Juvenil
de Atletismo, a ser disputado no Canadá.

A CDL elegia Rafael Dimas Nazário como presidente, sucedendo a

Bruno Breithaupt. e o clube defendia as "zonas azuis", estacionamento
rotativo.

VENDAS: ATENDIMENTO COM QUALIDADE

OBJETIVO:

Capacitar profissionais da área de vendas com atitudes voltadas para o encantamento e

responsabilidade para com a imagem da empresa através dos produtos e serviços oferecidos.

PÚBLICO-ALVO:
Profissionais de vendas da linha de frente.

PROGRAMA:
a .. Vendendo a si mesmo (auto-estima. auto-imagem)
1\. Automotivação
c .. Abordagem
d .. Encantando o cliente/ganhando o cliente

e.. Percepções (sinais de compra)
L. Criando necessidades (vendas adicionais/vendas complementares)
g .. Telefone - aliado ou inimigo
h .. Superando objeções
i .. Pensar grandel Ser grande
.i .. Ética Profissional
k .. Trabalho

APRESENTAÇÃO: .

.IANTCE HAFERMANN BREITHAUPT

Formada em Pedagogia pela FER.I. Especializada em Recursos Humanos pelo Instituto
de Pós-graduação ISPG. Pós-graduada em Administração de Empresas pelo ISAD (Instituto
Superior de Administração.) PUC (Pontifícia Universidade Católica do Paraná)
Mestranda em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Escola de Administração (PPGA) UFRGS/FER.I.

REALIZAÇÃO:
Carga Horária: 15 horas
Período: 28 a .31/08/00
Dias da semana: 2a a sa

Investimento: R$ 85.00 (Oitenta e cinco reais).

senac

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

Tio Eugênio
!' '--I".

iI

EMPRESAS JARAGUAENSES EM 1938 (4)
May & Fischer eram os vendedores dos tecidos marca

"Olho", lia Getúlio Vargas, atendendo pelo telefon,e n° 53; Carlos

Mey, oferecia fazendas, chapéus, sombrinhas, artigos de

�,

Yf'
cozinha, louças, ferragens em geral e tinha fábrica de banha,

'i0-�_I \\� ,t lingüiça e presuntos; o Engenho de Arroz de Mey & Zahler,

17 � �(J estava estabelecido na Rua Bruestlein, nas imediações da atual

'0;��
__,

I/r Ponte Olavo Marquardt; Bernardo Grubba, fundado em 1903,
� -� f comprava e vendia produtos coloniais, laticínios e tinha .engenho

de arroz (onde hoje está um moderno posto de gasoltna). Ele
.> 5\ era o detentor da Caixa Postal nOI, e estabelecido na Av. Preso

� � Epitácio Pessoa, a atual Rua 4; o Curtume Jaraguá, de Arnaldo
'" __ <�""_. _ (0�_o"'07 Leonardo Schmitt, vendia solas para sapato e correias e atendia

Tio Eugênio pelo telefone n° 18; Roberto Horst estava estabelecido com a

Padaria "Coroa"; a Empresa-Frenzel, transportava cargas p�ra
qualquer parte do Estado, em caminhões próprios, com servI�o

rodoviário, da Rede Viação Paraná-Santa Catarina e Sorocabana, entre as praças de Sao

Paulo. Curitiba e as deste Estado, com carga e descarga na Estação de Jaraguá (a velha, hOJe

museu); Marcatto Irmãos dedicavam-se ao fabrico de chapéus de palha e a aceitaçãq do

produto fez com que recebessem a medalha de ouro. na Exposição Municipal de Joinville,
eJ1l

1926, e fossem premiados na Exposição Farroupi lha, de Porto Alegre, em 1935; a PernambUCO
Powder Factory, compradora da fábrica de Reinoldo Rau, comunicava que a fd'ma H. Doual
.& Cia., de Joinville. era depositária e encarregada da nova empresa.

Voltaremos. A té a próxima.
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�rculo
It�li�r1C>

de Jaraguá do Sul

Curso de Culin-ária Italiana
Promoção: Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

Objetivo: dar àqueles que admiram a boa cozinha a oportunidade de conhecer

algumas das mais difundidas receitas da culinária italiana moderna.

Também serão explorados o serviço à italiana e as noções básicas para a escolha e

o serviço do vinho adequado para os diferentes pratos.
Público-alvo: todos os interessados pela boa cozinha que desejam aprimorar seus

conhecimentos, a respeito desta fascinante culinária italiana.
Local: Cantina Felicità, Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 1277.

Datas e Horário: Dias 28/8" 4, 11 e 18/9 das L9 às 22 horas

Carga Horária: 12horas Vagas: 15

Instrutora: Tânia Tarquini. Profunda conhecedora da cozinha italiana, adquiriu
seus conhecimentos com a condessa Alberti di Poja, durante os 9 anos que viveu

I •

em Roma.

Inscrições
Até 25/8, com Angé
lica, pelo fone 370 8636,
das 14:00 às 21 :00..
Custo: R$ 100,00

...........�'<

AVTOMÓVli!lS

o PRESENTEPERFEITO
PARA AQUELEQUE VOCÊAMA

ESTILO

Sapato em couro
a partir R$ 19,90 QUALIDADE Sap'ato em couro

Keffor R$ 49,90

VARIEDADE

Sapato em camurca
.>

a partir R$ 29,90 tudo em até

6 vezes
sem entrada

Mal. Deodoro, 88 e 890 - Centro - Jaraguá do Sul
, Fones: (4Z), 275-3585 - 275-3214 - 275-3985

www.loioobeber.corn.br

--------------_;._----------------------------

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

REUNIÃO lO/AGOSTO/2000 - Reunião festiva

organizada pelo Conselho Diretor, em homenagem ao

DIA DOS PAIS. Tivemos o prazer de sermos agraciados
pelo belíssimo canto entoado pela convidada Rosângela
(irmã do companheiro Ângelo), acompanhada pelo violão
harmonioso de Alaércio, ambos pertencentes ao Grupo
de Jovens da Igreja Evangélica Luterana, deGuaramirim.

Em se falando do DIA DOS PAIS, gostaríamos de

"viajarmos" no ternpo e nos conceitos de alguns célebres
pensadores.

Dos DezMandamentos: "Honra a teu pai e a tua mãe

para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor
teu Deus te dá."

Jean Petit Senn: "Os filhos tornam-se para os pais,
segundo a educação que recebem: uma recompensa ou

um castigo."

Coelho Neto: "É a educação dos filhos que se revelam

as virtudes dos pais."

Luiz Otávio: "Torna cuidado, se és pai! Considera o

lar um Templo! Pois toda criança vai tomar o pai como
exemplo!"

Colbert Rangel Coelho: "Educai bem a criança, dai
lhe conselhos sublimes ... - E podeis ter a esperança de

ver um mundo sem crimes."

Pitágoras: "Eduquem-se os meninos ... e não será

preciso castigar os homens."

Você sabia que ...

o ROTARY CLUB DE CHICAGO (EUA), o n" 1, foi
organizado emfevereiro de 1905; Dezesseis anos e nove meses

-,

depois, em novembro de 1921, o ROTARYCLUB DE YORK

(Inglaterra) foi o milésimo clube a ser admitido em Rotary
Internacional;
Em abril de 1925, o ROTARYCLUB KETCHIKAN (Alasca)
levou o número 2.000. Este ritmo de expansão foi amplamente
incrementado, o que possibilitou sermos no ano 2000, nada
menos que 29.622 ROTARY CLUBS.

Alguém se habilita a estimar quantos seremos em 2005, no
centésimo aniversário do Rotary Internacional?

All ::b:I��::t:
Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393 _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(Fritz von Jaraguá)

Terça-feira, 15 de agosto de 2000

As leituras de Manoel de Souza

DE "DlREL�OS" E DE "FATOS" (105)
Um conhecido alfaiate da Rua do Ouvidor havia tido uma

questão com o fisco por causa de um contrabando de

casimiras, após o qual começou a reconstruir o prédio em

que se achava estabelecido. Em meio às obras, com a rua

atulhada de materiais, um clube carnavalesco resolve

protestar contra o entulho perante a Prefeitura.
- Mas a Prefeitura não tem nada com isso -, opina

Emílio de Menezes. - O caso deve ser tratado com o ministro
da Fazenda.

E justificando a opiruao:
- Aquela casa "de fatos", é do alfaiate, mas; de "direitos",

é da alfândega!

Versão corrente no Rio de Janeiro

Ecos da feira

Casa da Amizade colaborá

A Casa da Amizade colaborou eficazmente na Feira da

Ponta de Estoque, contribuindo com seu trabalho para o
\

sucesso da "Noite da Canja". O grupo parece dizer:
Missão cumprida! Que bom!

Classificados

CORREIO DO POVO

371-1919
370-7919
370-8649

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (031)

Por que "antigamente"
e "outrora" 17

presidente. Carlos Mey, como

tesoureiro. e Benjamin Riedtrnann,
como secretário.

A Comissão de Permanência de

Estrangeiros no Brasil declarava. por

provocação elo assunto. que so

mente eram obrigados a legalizar sua
situação no país os estrangeiros que
vieram depois ele 1934. Os dernais

estrangei ros dcvcri arn aguardar a

organização do Serviço ele Registro
ele Estrangeiros. criado pelo Decreto

n° 30 I O. de 20-8-38. na forma elo Art.

131. inciso sn. serviço que deveria

estar organizado em 120 elias.
A alimentação também se

.rnodificava, diante ela carência ele

trigo que era importado e. em se

estando quase em pcnodo de pré
guelTa. eSle produto sumia ela praça .

certamente para formação ele

estoques ele emergência.
O governo brasi lei 1'0 detecta va

. o problema e modificava a dieta ela

população urbana. permitindo a

fabricação elo pão misto, usando

farinha ele trigo e raspa ele mandioca,
sob prudente fi sca I i zação do

comércio de farinhas.

Este autor teve experiência direta

daquele iernpo. aos 17 anos. em

Curitiba. na Estado elo Paraná. Para

se comprar pão no centro e subúrbios

ti nha que se entrar na padaria às 24

horas para poder comprar o pão às 6

horas da manhã. e em quantidades
pré-est abeleci elas.

Como todos os filhos ele elona

leia, nossa mãe. que faleceu aos 96

anos e meses ele idade, em 23-3-1992,
tinham que trabalhar. começando o

expediente às 7 horas. não era

possível ficar naquelas Iilas, ela

passou' a comprar a farinha ele

mandioca. daquele elo pão misto, e

cada um ele nós misturava ao café
fervente já adocicado, a gosto, a

raspa de mandioca formando uma

pasta na xícara ou caneca, que era

levado à boca com uma colherinha
e engolielo. Mais tarde, quando a

coisa acabou ficando ruais preta, a

mãe mudava novamente o pro·
cesso para uma fri taela de feijão
misturada à farinha de mandioca.
às 6 da matina. Na falta de algo
melhor, até que era muito gostoso.
E ninguém reclamava, antes, le
vantando as mãos ele agrade
cimento ao altíssimo, por mais este

elia.

Neste particular ela alimentação
os colonos, lavradores, criadores

e estancieiros levavam Ui/la enorme

vantagem, porque conheciam as

sementes, os grãos, as raízes por
onele se extraía o alimento. Um

húngaro, em linhas atrás, dizia que
no Brasil em se enterrando um

pedaço ele pau na terra, nasciam

grossas raízes que eram excelente

ai i mento. As "mutters" daqueles r

tempos sabiam extrair excelente

alimentação do taiá, do cará, batata
-eloce e ela raiz ela mandioca, e ainda

. hoje preparam pratos de lamber os

dedos.
Para os lavradores não faltava

alimentação, mas em compensação
sofriam os estrangeiros, ferindo o I

direito de ir e vir, porque tinham

que andar munides de salvo

conduto, que só valia para ir ao

interior.'A região litorânea estava

vedada, pois supunham as caolhas
r

aut;rielades que eles poderiam
entrar em contato com submarinos
alemães.

REMINISCÊNCIAS

Comojá escrevemos linhas atrás.
o rcgirne então vigente. em 1938. era
no sentido ele nacionalizar todas as

atividades por' causa elos chamados

"quistos raciais". que poderiam
sublevar a ordern e a segurança
nacional, dizia-se como justificativa
para esse proceder. Em São Paulo

aplicava-se o Decreto-lei n° 383. ele

18-3-1938. que em seu Artigo 6°.

podiam-se regisrrar as sociedades e

requerer licença para funcionar.

tendo casos já adotados na capital
ele -São Paulo.
�

voltando ao caso elos cemitérios.

o prefeito Herbster, elo Município ele

Jaraguá. baixava o Decreto-lei n° 26.

ele 10-8-1938. em que interditava os

cem i téri os elas comun idades

evangélica e católica. elo Distrito ele

Hansa. atual Município ele Corupá,
então 2° Distrito ele Jaraguá, re

vogando as disposições em con

trário.
A Comunidade Evangélica ele

Jaraguá estava quase soh interven

ção municipal. o que fazia com que,
às pressas. a Sociedade Escolar

"Escola Jaraguá". convocasse. pelo
CORREIO DO POVO. assembléia geral
ele 21-8-38. modificando os Artigos
30. 41 e 42, dizendo que o material

existente era ele exclusiva, pro

priedade da SOCIEDADE "ESCO
LAR" ESCOLA .JARAGUÁ e que a

Sociedade Escolar "ESCOLA
JARAGUÂ'·. nenhuma ligação tinha

com a Comunidade Paroquial Evan
gélica ele Jaraguã. por força ela

decisão daquela assembléia. as

sinada por Artur Breithaupt. como

Estafoto [oi tirada em 6-7-00, que mostra a localidade de Iaraguá Alto com a igreja, salão comunal e cemitériO, ��ote. . .�.
último uma testemunha silenciosa que guarda os 110mes dos pioneiros húngaros que se estabeleceraúnwquelarC_ da
Ao lado do campo SOI//O '1 escola. Quem conhece aquela região haverá de estranhar o benefício e a atellçao

administração nnmicipol tte alargou a estrada e recebeu 0.1' beneficios do asfalto antipô.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MalweeMalhas Pomerode completa 25 anos,'
A comemoração foi em dose

dupla. O PórticoWolfgangWeege
é uma homenagem ao fundador

da Malwee Malhas, pai do atual

a diretor-presidente, Wandér

a Weege. No mesmo dia, também
a aconteceu almoço de come

a moração aos 25 anos de ati
a vidades da Malwee Malhas, em
a

Pomeroâe. O prefeito, Reimund
Viehrantz, diz que a empresa
eonrribui bastante com o

crescimento da cidade. "A

Malwee está em primeiro lugar
em arrecadação de ICMS e

emprega cerca de 20% da mão
de-obra operária de Pomerode",
comenta.

O aniversário da empresa foi
comemorado por todos os

funcionários de maneira fora do

r formal e tradicional. "A idéia era
1 pôra imaginação e a criatividade

a lona e trabalhar com roupas
1 diferentes", conta o chefe do
1 setor de Recursos Humanos da

empresa, Sigmond Würz,
s referindo-se ao Dia da Fantasia',

realizado no dia II de agosto. Ele

� �xplica que durante a semana

, foram realizadas diversas
alividades comemorativas ao

1 aniversário, como exposições de
) fOlos e troféus da empresa,
) músicas no trabalho, contratação
I de "sombras", além da campanha

de arrecad�ção de agasalhos.
I "Mais de 95% dos .funcionários

aderiram à idéia das fantasias foi
realmente muito divertido", c�nta
Würz. (FR)

Fotos: Chico Schwammbach

Dia da Fantasia faz parte das atividades desenvolvidas na semana de comemoração
do aniversário da Malwee Malhas. Mais de 95% dos funcionários qderiram à idéia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Guias de Turismo
o Senac acaba de concluir o curso Guias de

Turismo Excursão Naclonal. São 14 formandos
com direito ao credenciamento da Embratur,
habilitados para atuar no turismo emissivo e

receptivo de Jaraguá do Sul. Um avanço para o

setor que tem aqora a possibilidade de tornar os

passeios turísticos de nossa cidade muito rnals
ricos, interessantes e agradáveis.

Flavio Uela

Senac formou equipe qualificada para acompanhar turistas

Edson Junkes/CP

Luiz Hirshen, o Luti (C), trocou idade no sábado, âia 12 , e recepcio
nou amigos e convidados na Lanchonete Amparos. Parabéns!

14,Anos de Bons Servicos
, I

S E R V I ç o S P R E o I A I S E R E S I o 'E N C I A I S

Ruo Prefeito José BaueI, 593 '. Vilo Rou
F o n e: (O 4 7) 9 7 3 . 994 7 • 3 7 2 • 3 5 O O
( E P: 8'9254·1 O O • J o r o 9 u á d o Sul • S (

Qavelli, a loja
que veste o

homem·de
bom 8osto.

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

JARAGUÁ DO SUL. 15 DE AGOSTO DE�

BICHODA
- LAMA Os

amigos não

perdoaram a

estudante
Débora

Fernanda Fodi,
aprovada 110

curso de Moda,
da Furb.
Parabéns!

A partir da esquerda: Luderitz Gonçalves, Cleide Mosca, Gersom
dos Santos, Daniela Lenzi e Caius dos Santos - da organização
da 2a Corrida Rústica cidade de Iaraguá do Sul

-

Ce M � i i M � tÊ' ,1 ti»
Os I 00 anos de fundação do

Colégio Estadual DuarteMaga
lhães. da Barra do Rio Cerro,
foram comemorados no último

sábado. As atividades encerraram

com jantar "de con tratem i zação,
na Armalwee.

Atualmente o colégio conta

com 65 professores e 1,3 mil

alunos.

o Boticário

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

RES"FAtiRANTE CLUBE ALEGRE
Omelhor 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,

Atendimento para
festas em geral.

O biker jaraguaense Jonatham
Grimm, após a 3a etapa do Es,
tadual de Down Hi II (descida de
montanha), continua liderando
na categoria Elite. Apesar de
uma queda inesperada e 02"

lugar obtido em Pomerode,

A exposição dos 500 anos do

Brasil/Brasileiro será aberta ness

quinta-feira, dia 17, às 20 horas,
no Centro Cultural. A mostra

recebeu mais de 30 mil visi

tantes, em Florianópolis.

Passeios programados com

grupos de estudantes é o novo

Projeto do Barco "Marujo Amigo
Ramos", com visitas ao ar

quipélago das Graças e Baía da

Babitonga. O barco também

oferece as opções de pesca

programada e passeios excluo

sivos. A linha direta do "Marujo
Amigo" é: 99743986. É só ligar
e marcar a data.

A Secretaria da Família realiza

amanhã, a partir das 14 horas, a

Tarde da Fantasia dos Clubes de

Mães, no Centro de Convivência
da Terceira Idade.

Será no próximo sábado, dia

19, o baile de escolha da Rainha
das Associações -de Bairros, às

21 horas, no Parque Municipal
de Eventos.

Até o final do mês, o Angeloni
realiza a 2a edição da promoção
"Papai Gourmet". ACekai
coordena o concurso, onde

papais convidados mostram o

que sabem (e o que não sabem)
da arte culinária, de quarta a

sexta-feiras, a partir das 18

horas.

FESTIVAL

Dezenove belas interpretações
, 17

marcaram no sábado, as

horas, o 10 Festival Infantil da

Canção, no Pavilhão A do Parque

de Eventos. Daniele Cristina da

Rocha, do Colégio São Luís,
venceu o festival com a mÚSica

"Aquarela do Brasil", Apesa! do
público reduzido, os objetiVOS
foram alcançados.

KIBARAT�
vEBtirrb Ttd3.'a FCIrrJ]ia

eral* Confecções em 9
)1

* Cama - Mesa - Ban

'dade
Com o melhor preço da CI. .

Visite nossa nova IOj8.

Av. Mal. Floriano. 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Vale do ltapocu adere às discussões sobre a dívida
Haverá 50
urnas para o

plebiscito,
na região

Guaramirim - "Pagamos a

dívida externa desde o Des

cobrimento. Já levaram o pau
hrasil. o ouro, a cana-de-açúcar.\
o café, a borracha, o ferro e

agora ganharam as nossas

empresas pri vatizadas o'. A re

flexão é do padre Dúlcio Araújo,
coordenador diocesano de

pastoral. que no sábado fez

palestra, no Centro Paroquial 'de
Guaramirim, sob o tema "Por um

milênio sern dívidas". Foi a

primeira discussão comunitária

Ir
sobre o plebiscito que vai acon
tecer de 2 a 7 de setembro, em
todo o Brasil, como forma de

pressionar o governo brasileiro a

posicionar-se sobre a dívida
externa.

O plebiscito está sendo
organizado por entidades da

sociedade civil, igrejas, movi
mentos populares, entidades

Seminário: o coordenador diocesano depastoral, padre Dá/cioAraújo.fa;palestra sobre a dívida brasileira
\

sindicais e partidos políticos,
obedecendo à convocação dö

papa João Paulo II, que acredita
na redução da desigualdade social
com o perdão da dívida dos

países subdesenvolvidos. "A

dívida externa é a sangria do povo
brasileiro. O dinheiro que sai para
pagar os juros deixa de jer

investido no social. por isso

estamos nessa situação". diz o

padre.
Ele deixa claro que a Igreja

Católica não defende o calote da

dívida. mas quer forçar o.governo
a fazer uma auditoria para saber
onde foi investido todo o dinheiro
destinado a esse setor.

Sessão solene homenageia Emilio Carlos Jourdan

Jaraguá do Sul- Comitiva
de oito membros do IHGSC
(Instituto Histórico e-Geogräfico
de Santa Catarina) veio ontem de

Florianópolis para a sessão solene
que homenageou o centenário do
falecimento de Emílio Carlos
Jourdan, no Centro Cultural. O
eVento começou às 19h30, com
abertura do presidente da

Instituição, Carlos' Humberto
Corrêa, projeção do vídeo
Jaraguá do Sul Ontem e Hoje e

palestra de um dos membros do
Instituto. o jornalista e historiador'
Eugênio Victor Schmöckel.

O presidente do IHGSC

Frevelou que a prática de deixar
loria' I'(nopO IS para realizar seções
descentralizadas, no Estado, é

nO�a. ':Desde o ano passado,decld', . � .

, Ilnostrazer a expertencra do

;nstituto para as outras cidades e

IOn1enagear, no I�cal. as

�ersonalidades de cada região",
1.lz. Ele defende que, dessa
ol'ln

.

a, o IHGSCpode se
,Ipro .

.

" xllnar rnais da comunidade
.Iii que é pouca conhecido no
Interior.

� ? lJ-IGSC presenteou a
reteltu d J '

,
ra e aragua do Sul com

cOleç -

,ao de livros e revistas

publicados por membros da

instituição, obras destinadas ao

acervo da biblioteca municipal.
"Temos um projeto de criar. em

cada município, pequenos
núcleos de estudos históricos".
incentiva Corrêa.

TEMÁTICA - Schmöckel,
um pesquisador das origens de

Jaraguá do Sul, discorreu sobre
as aventuras do belga Emílio
-Car l o s Jourdan, desde que

chegou no Brasi I até a passagem

pelo Vale do Itapocu, onde

montou engenho de açúcar e deu
início ao processo de colonização.
Os participantes puderam
acompanhar a palestra através de

um livreto. contendo as

informações apresentadas por
Schmöcke l. que também será

distribuído às escolas cio

Município.
A homenagem a Jourdan teve

ainela exposição ele livros e\

fotografias cio fundador e de

familiares, coleção particular de
Schrnöckel. (LC)

Chico Schwammbach/CP

Comitiva: visita às instalações do Centro Cultural, antes da sessão

PREPARATIVOS-Depois
da palestra. os participantes
foram reunidos em grupos, para
discutir a realização do plebiscito.
Os coordenadores no Vale do

Itapocu solicitaram às comarcas

de Jaraguä do Sul e Guaramitim
a liberação de cem urnas de lona,
que serão distribuídas em pontos

estratégicos. "Solicitamos a

impressão de l milhão de cédulas

para Santa Catari na, na Gráfica
cio Estado. Dessas. 50 mil virão

para o Valedo Itapocu", revela o

agente de pastorais sociais Raul

Sérgio Larsen. As urnas serão

colocadas em escolas, praças.
igrejas e locais de grande fre

qüência de público.
A cédula terá três perguntas:

Você concorda com o acordo
feito com o FMI?; Você acha

justo que o Brasil continue

pagando a dívida externa"; Você
concorda que o governo federal

continue pagando os juros aos

banqueiros internacionais? Po
dem votar, maiores de 16 anos,
munidos de carteira de identidade
ou título ele eleitor. "Vamos exigir
o documento para dar trans

parência ao processo",
No Vale do Itapocu, para não

confundir o plebiscito com as

comemorações cívicas, a votação
será antecipada em um dia.

"Vamos encerrar as votações no

dia 6, com o Grito dos Excluídos
\

a Igreja
Larsen.

e um� passeata até

(ds��eÄEA &}$1lÁp

Programa Integrar tem vagas
,(

-

para conclusão do 10Grau
/

Jaraguá do Sul - O Pro-

grama Integrar tem vagas para
pessoas acima de 25 anos, de

sempregadas ou sob ameaça de

'perder o emprego, que queiram
concluir o 10Grau e aprender
informática. Desenvolvido com

recursos do FAT (Fundo de

Amparo ao Trabalhador). em par
ceria com a CUT (Central Única
dos Trabalhadores) e Sindicatos

dos Metalúrgicos. o programa
tem como filosofia reabilitar o

profissional que saiu do mercado

por falta de formação e impedir
que outros percam o emprego.

As aulas têm duração de um'
ano, dez meses para o 10Grau e

dois meses para Informática. O
certificado tem o reconhe
cimento do MEC e é emitido pela
Escola Técnica Federal de Santa

Catarina. "O Programa Integrar,
como O próprio nome diz, educa,
de forma integrada com o mundo

do aluno. Não são aulas tradicio

nais, mas com livros e textos,
ati vidades i nterd i sei pi i nares",
explica o professor Émerson
Gonçalves.

---=- Temos vagas no período
da tarde, das 14h-30 às 18h30.

Quem ti ver interesse, pode se

dirigir ao Sindicato dos Me

talúrgicos, para avaliação -.
informa um dos coordenadores
do programa, Josino Pereira dos
Santos. Os desempregados têm

prioridade. Caso as vagas não

sejam preenchidas, são admitidos
empregados ameaçados de

demissão. "Entendernos que, no

processo de demissão, os que têm
menos grau ele estudo são os

primeiros. Principalmente se a

pessoa tiver mais de 35 anos ou

muito ternpo de empresa", alerta
Gonçalves.

O curso e as inscrições são

gratuitos. (LC)

Bingo beneficente
Em prol da saúde de Daiane Devigili

,

Dia 20 de agosto, às 14 horas
Salão da Capela Rainha da Paz, Vila Novai

� IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Polícia Militar troca tiros e prende três suspeitos
Edson Junkes/CP

Santos: preso por porte ilegal de arma e tentativa de assassinato

Jaraguá do Sul- Uma abor

dagem de policiais militares
terminou em troca de tiros com

suspeitos e três homens feridos.
Às 20h40 de domingo, quatro
homens ocupavam um Chevette de

cor marrom, ano 1977, placa LYF-
5107, de Itajaí, em frente ao Posto

Mime, na Rua Reinoldo Rau.

Desconfiados da atitude suspeita
dos homens que rondavam a área
desde às 15 horas. populares
acionaram o Copom - Comando
de Operações da PolíciaMilitar. A
Viatura 12-450. com o sargento
Ferreira Alves e o soldado Alves
Teixeira. foi comunicada.

Ao localizar o Chevette. man
daram os ocupantes saírem para
serem revistados. Segundo o

policial Teixeira, "enquanto o

sargento revistava o motorista, os
outros três saíram pela outra porta
e se colocaram em posição para
serem revistados". Neste instante
"os três sacaram suas armas e

atiraram contra nós". conta o

policial. Imediatamente os policiais
reagiram atirando e acertando três
dos quatro suspeitos, enquanto um

quarto homem. identificado ruais

tarde apenas por "Nci", conseguiu

fugir. Foram feridos Alexandre dos

Santos, 23 anos, natural de Irajaí;
Valderi Olívio Carneiro, 26 anos,

natural de Canoinhas, e Alcides
Emil Moreira, 45 anos, natural de
Indaial. Santos foi ferido de raspão
na cabeça, enquanto Moreira

permanece no Hospital São José.
O estado mais grave é de Valderi

Olívio Moreira, atingido no tórax, e
teve que passar por cirurgia, ontem.

Na hora da troca de tiros,
"pedimos reforço para prender o

quarto homem que fugiu, mas

estávamos preocupados com o

graneIe número ele curiosos que.
nos cercaram e não tinham noção
do perigo da situação", destaca

Alves Teixeira. O sargentoFerreira
Alves disse que precisavam vigiar
os homens feridos e orientar as

pessoas que estavam no local".
Na Delegacia de Polícia, o

delegado Ilson José da Silva ouviu.
ontem pela manhã, Alexandre dos
Santos, que relatou que "veio para
Jaraguá do Sul fazer cobrança de
um cheque sern fundos de um

homem conhecido por Zanghelini.
que havia comprado um tratoreum

aparelho de som de dois des
envolvidos", informou. Os três
foram autuados por formação de

quadrilha, porte ilegal de armae

tentativa de assassinato.

(AGOSTtNHO OLiVEtRA)

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - HAT - 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 Prefeito José Bauer, 826 ,äMila !i3all1- Jaraguá do Sul,: SC
Fone (0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0'*47) 275-3605 .

AUTO CENTER Rua Exp. Antônio Carlos. Ferreira, 865 • Sinaleiro Vila Lenz;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/Vitória leva o título do

Campeonato Integração
Vitória foi
conquistada
depois de 120
minutos de jogo

Jaraguá do Sul - o Vi

tória conquistou o título do

Campeonato Integração de

Futebol, no último domingo,
empatando em O a O na pror

rogação. Foi uma conquista
heróica, pois o Vitória teve três

jogadores expulsos durante o

jogo. Depois da derreta no

primeiro jogo para o Cruz de

Malta, a equipe precisava
vencer no tempo normal para
levar a decisão para a pror
rogação ejogar pelo empate.

No primeiro ternpo, o goleiro
Müller, do Cruz de Malta, foi o
principal jogador, fazendo
defesas importantes. As poucas
jogadas de ataque dos Cruz de
Malta eram paradas com falta,

por Jossa, do Vitória. O atacante

Miro, autor de dois gols no pri
meiro jogo, era o mais visado.

No segundo ternpo, Magrão
tocou de cabeça acertando a

trave do goleiro Müller, que na

seqüência foi atingido, machu
cou-se e foi substituído por
Marcelo. O gol do Vitória surgiu
com Adilson. O zagueiro Ilton,
do Vitória, que já tinha amarelo,
foi expulso de campo. A partir
daí, Cruz de Malta equilibrou o

jogo e chegou a criar oportuni
dades de gol com Miro e Sales.

Moacir, que-entrou no lugar de
Jossa, fez falta em Karlan e foi

expulso. O Vitória segurou o

placar, levando a decisão para
a prorrogação.

Gio, cansado, saiu para a

entrada de Tita, no Cruz de

Malta, que iniciou a prorrogação
pressionando. Marionei, do Cruz
de Malta, foi expulso, equili
brando um pouco o número de

jogadores da partida. Mas num

Edson Junkes/CP

lance no meio-de-campo, os jo
gadores cruzmaltinos pres
sionaram o árbitro Simão Mar

celino Benicio, que expulsou
Alex.

No primeiro lance de área,
depois da expulsão de Alex, o

goleiro Ricardo Branco caiu

sozinho e dava a impressão que
não voltaria para o jogo. Sem

jogadores para substituição e

com apenas sete atletas em

campo, a partida teria que ser

paralisada e a decisão do título

ir para o Tribunal de Justiça
Desportiva. No entanto, Ricar

do, Daniel Pereira e Adilson, do
Vitória, fizeram o goleiro
levantar para dar continuidade

à partida. O Vitória segurou o

empate e conquistou o título de

campeão do Integração 2000. O

goleiro Ricardo Branco foi

premiado como o goleiro menos

vazado e Magrão, artilheiro da

competição. Os dois atletas são
-, =o.._....._-'--_�!!IiIoIil...

do Vitória. (AGOSTINHO OLIVEIRA) Final: Vitória segurou o empate e levou o título do Integração 2000

Hakkinen vence e assume a liderança do Mundial
Budapeste - Michael

Schumacher perdeu domingo,
pela primeira vez no ano, a

liderança do Mundial de Fórrnu- .

la I. O alemão da Ferrari con
seguiu terminar o GP da

Hungria, depois de três aban

donosconsecutivos. Mas foi ul
trapassado na corrida pelo título
por Mika Hakkinen da Mc
Laren, que venceu a prova, dei
xando Schumacher em segundo
e Coulthard na terceira coloca
ção. Barrichello foi o quarto.

.

O finlandês chegou na 17a
Vitória na F-I, terceira na

temporada, e atingiu a marca de
64 pontos Schumacher agora é
o

.

vIce-líder com 62, segu ido de

�ert�porCoulthard, que tem 58.
alilchello ficou um pouco mais

para trás, Com 49. A prova

húngara foi uma ressaca total.

O GP foi chato, sern disputas, e
decidido na largada. Mika,
terceiro no grid, "driblou"
Coulthard e Schurnacher, que
patinaram no asfalto escaldante
de Hungaroringv assurniu a

ponta na primeira curva e assim
foi até o final.

Com exceção de uma troca

de posições entre Barrichello e

Ralf Schumacher, os seis

primeiros colocados na primeira
volta mantiveram seus postos
até o fim. Um tédiosó. Culpa
das características de Hun

garoring, UI� circuito travado,
lente, e de ultrapassagens quase
impossíveis.

Hakkinen surpreendeu
porque seu desempenho nos

treinos foi pouco mais do que

razoável. Ficou a Os408 de

Sehnmacher na classificação e

a I s203 de Coulthard no warm

up, O que a McLaren fez em

seu carro entre o aquecimento
e o início da prova, ninguém sa

be. Mas que funcionou, funcio
nou.

A largada também foi

considerada importante. "Na
Alemanha foi perfeita, e eu

achava que era impossível fazer
ruais do que urna COlllO aquela
por ano", continuou o finlandês.

Schurnacher ficou com cara de

quem chupou limão azedo,
depois do segundo lugar. "É
óbvio que a Mcl.aren achou

alguma solução do sábado para
o domingo. Temos de trabalhar
mais", conformou-se o alemão.

(FLAVIO GOMES)

Décimo Jeep Raid aconteceu

nesse final de semana
Jaraguá doSul- Depois de

seis horas e meia da largada, o

primeiro jipe cruzou a linha de

chegada do 10° Jeep Raid Cidade

de Jaraguá do Sul, no último

sábado. O presigenle do Jeep Club
de laraguá do Sul, Silvino

Lessmann, informou que o "pri
meiro jeep largou às 9 horas e às
15h30 chegou o primeiro carro da

trilha". O ponto de largada e che

gada foi na Rua WalterMarquardt,
altura do Posto Mime. Os jipeiros
percorreram um total "de 90

qui lômetros e, para a premiação,
roi julgada a regularidade durante

o trajeto. Vários fiscais foram
colocados em pontos estratégicos
da prova", destacou Lessrnann.

CLASSIFICAÇÕES: catego
ria Graduados: I ° lugar: Joel Furst/

Marcos Roberto Nossol, de São
Bento do Sul; 2° lugar para Ruy
Alfredo Millzevski lúnior/Osni
Marcos Weiss. de São Bento do

Sul; 3° lugar para Acyr Hideki
Rodrgues da Silva! lober Bastos,
de Corupá. Nacategorialúnior: 1°

lugar para Jean CarioMichellFrank
Tyrone Sprengel', de Blumenau; 2°
lugar para Wanderley Kienen/Rui
Carlos Doege, de Pornerode, e 3°

lugar para LUIZ Roberio EckeIl

Jorge Adri ano Peters, de São Bento
do Sul.

Na categoria Estreantes, 1°

lugar paraGiuliano Telma/Cristiano
Ciro Buha, de Rio Negrinho,
2° lugar para Carl Michel Stern/
Maria Carolina Stern, de Çorupá.
e 3° lugar para Curt Linzrneyer/
NatalinoMartini, deCorupá. (AO)

371.0905 IlISot I
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 961

o Instiluto Falcão Bauet" de

São Paulo (SP), que é o maior

laboratório de leste para

produtos da América Latina,.

I stau e aprovou os combustíveis

do Posto Marechal.

AJiiasleça aqui, e coloque qualidade
comprovada em seu veículo..

N
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A Brasil Aero C��go chego�
para levar a sua carga para qualquer

parte do Brasil /

e do mundo.

A Brasil Aero Cargo chegou para garantir o melhor serviço no transporte aéreo de cargas
\

para qualquer parte do Brasil e do mundo. O melhor custo benefício, eficiência e garant'ia
de que as encomendas vão e vêm com total segl!rança, Quando precisar de uma

.ernpresa para levar ou trazer uma encomenda, pense apenas uma vez: Brasil Aero Cargo.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 246 • Fone 47 371-0363 • Jaraguã
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