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Sine�ra�do&tado
paraqualificar trabalhadores

,
,

,

Cerca de 2 mil trabalhadores -,
'

desempregados, ou ameaçados de perder
o emprego - de Jaraguá do Sul e 600 de
Guaramirim estão cadastrados para a

realização de cursos de qualificação através
do Sine. Os cursos deveriam ter sido .

iniciados em maio, mas o Ministério do

Trabalho atrasou a instalação de programa
que interliga os postos aBrasília.A gerência
estadual prometeu a conclusão do trabalho
até o dia 11 de setembro. A partir dessa
data, serão feitas as inscrições dos tra

balhadores. Jaraguá do Sul vai oferecer 92
opções de cursos. Página 9

t!fi 1$1 i' li
CORRETORA DE SEGUROS

Edson Junkes/ CP Dezenas de pessoas procuram cursos de qualificação no Sine, diariamente

Delegada aciona Pasold
A delegada FedraKonen vai interpelar

o prefeito IrineuPasold na Justiça para que
explique as declarações de que ela teria

influenciado nas investigações de denúncia
contra a Prefeitura. Página 4

A PolíciaMilitarprendeu namadrugada
de sábado Luís Satumino Borba, 20 anos,
morador no Morto do Satuca, em Guara

mirim, por furtar objetos do Escort, placa
MBI-9088, de Jaraguádo Sul. Página 10

Arrombador é preso

Cargas aéreas
naCionais e internacionais

Fones=(Oxx47)371-0363
(Oxx47) 275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes; 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

EdsonJunkes/CP Radialista assegura que

função da.râdio éprestar 'IIserviço à comunidade

ANIVERSÁRIO

Rádio Jaraguá completa
52 anos de fundação

Ontem, aRádio Jaraguá completou I52 anos de atuação na região. O
radialista Tim Francisco comenta que
receberam homenagem de vários

ouvintes, inclusive alemães, italianos e I

e-mails do OrienteMédio. Página 7

Jangada lidera nos Jesp
O Instituto Educacional Jangada

conquistou trêsmodalidades de quadra I

disputadas durante os 50S Jogos
Escolares da Semana da Pátria, que I!
encerraram no sábado. Foi no Vôlei,
Futsal e o Basquete. Página 12
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Emprego e dignidade
o número de desempregados no Brasil é sempre índice

nebuloso, estimativa, projeção, dado que ninguém sabe avaliar
ao certo, que sobe e desce de acordo com a tendência. Trabalha
se com percentuais estimativos, que para uns é 20%, para outros

5%, de acordo com a conveniência
e com o que interessa divulgar. Em
Santa Catarina, utiliza-se o

percentual de 4%, número que
Jaraguá do Sul adota para avaliar a
taxa de pessoas que estão sem

atividade remunerada.

Se o indivíduo é

excluído do
I

processo de

produção, ele se

.

Mesmo nesses percentuais há

pontos conflitantes. Pela definição
usual (e social), desempregado é
todo trabalhador sem vínculo

empregatício. Mas no intuito de
reduzir os índices, há quem prefira
considerar empregadas pessoas

que exercem atividades autônomas,
como vendedores ambulantes. São
os subempregados, que encontram
atividades alternativas como forma
de sobrevivência e ainda são

discriminados, porque não pagam impostos. ""

Quanto ao trabalhador catarinense, provavelmente difere do
trabalhador paulista, por exemplo, principalmente no quesito

-c qualificação. Enquanto em São Paulo pessoas com terceiro grau

completo (e até pós-graduação) engrossam as filas dos

desempregados, em Jaraguá do Sul o principal problema do

trabalhador é a falta de formação, seja escolaridade ou experiência
profissional. Pessoas acima de 35 anos, embora qualificadas,
também começam a ter dificuldade para encontrar recolocação
nomercado.

l,

A situação jaraguaense é melhor do que a da maioria das

cidades brasileiras, mas não émotivo para comemorações: Pelo
contrário, se 4% dos trabalhadores estão desempregados, isso
equivale a 4 mil pessoas sem renda, que acabam onerando os

gastos públicos e são excluídas do processo da sociedade

consumista. Se o indivíduo é excluído do processo de produção,
ele se toma um peso para o poder público, e se não é atendido,
perde todas as condições de dignidade.

Pesquisas provam que o trabalhador pouco instruído e com

idade superior à faixa de 35 a 40 anos é o primeiro a ser incluído

nas listas de demissão. A (re)qualificação profissional, então, é
uma tarefa que Estado e administrações públicas não podem
postergar. Um Estado com alto índice de desemprego, como o

Brasil,jamais terá uma economia estável porque não paga o ônus
do social.
A fila de espera por cursos de qualificação no Vale do Itapocu,

através dóSine (Sistema Nacional de Emprego), prova que há
um número considerável de pessoas, quase 3 mil só em Jaraguá
do Sul eGuaramirim, esperando oportunidade de reciclagem para
tentar uma vaga no mercado. Algumas procuram cursos

específicos, mas a maioria, de acordo com atendentes dos

balcões de emprego, procuram qualquer curso. Querem fazer

qualquer atividade que aumente as chances de encontrar um

emprego.
Enquanto isso, o Ministério do Trabalho provoca atraso de

quatromeses na instalação de um sistema informatizado, como
se o desempregado pudesse se dar o luxo de ficar alguns meses
sem trabalhar. E.o pior é que a espera não deve terminar com a

implantação desse sistema. Os postos do Sine sequer têm

computadores suficientes para inscrever os trabalhadores que
estão em busca de atividades de formação.

torna um peso
para o poder
público, e se não

é atendido, perde
todas as

condições de

dignidade

Qual a função do vereador?
* Andréa Machado

volver um projeto de iniciativa

popular.
Então, caro eleitor, fique atento,

peça aos candidatos a prefeito e a

vereador material de campanha
(santinhos) com propostas de

plano de governo, por que esse

material não é apenas papel, e sim

um documento que deve ser usado

pelas comunidades e, principalmen
te, 'pelas associações de moradores
após a campanha eleitoral, para

exigir que se cumpra cada proposta.

Tenho acompanhado de perto
a campanhapolítica emGuaramirirn
e região e fico surpresa quando ou
ço candidatos que disputam uma

vaga de representantes do povo no

, poder Legislativo, prometerem aos

eleitores que se forem eleitos
executarão obras nos bairros como:

pavimentação de ruas? implantação
de rede de esgoto e água potável,
instalação de telefones públicos,
construção de postos de saúde,
dentre outras promessas.

Penso que esses candidatos

que desejam sereleitos a vereador

e estão prometendo aos eleitores

obras, não sabem nem ao menos

qual seriam a sua função se eleitos.

A principal função do vereador
é legislar, isto é, criar leis e desen

volver projetos que interessem ao

povo e depois acompanhar sua

execução e seu cumprimento, no
entanto, a execução de obras é de

competência do poder Executivo
(prefeito).

O vereador deve exercer a im

portante função de fiscalizar os

atos do Executivo e denunciar atos
de corrupção, empreguismo e mau

emprego do dinheiro público. Além
disso, deve conhecer a realidade de
cada bairro e, junto com osmorado

res, definir quais são os problemas
que afetam com maior intensidade

aquela comunidade e então desen-

* Graduada em História e

presidenta do P'I' de Guara

mirim

Mulheres: seres que mudam o mundo
* Maria Salete Patrício dos Santos

poesia com compreensão consegue
dar esperança aos homens. porqu�,
o que torna as pessoas mars

infelizes é não terem que e em quem
acreditar.

,

O mundo precisa de paz, o

mundo precisa sim que todas as

mulheres continuem falando,
falando com o coração!

Milhões de mulheres vencem a

batalha crua do dia-a-dia, e nem por
isso ganham a notoriedade, a

conquista do respeito e do carinho

universal que fazemjus.
No entanto, vencem! Notórias

.ou anônimas, suplantam barreiras
altíssimas como as montanhas,
dormem quase nada, se esfacelam
sob o peso de trabalhos e ca

minhadas para levar, dignas, o título
honorífico de Mãe, Irmã, Mulher.

Do gênero GENTE. D.a melhor

espécie da farmlia Humana.
O mundo vê, a cada dia que

passa, as mulheres despontando na
política, participando da história,
fazendo acontecer. Porque, qual
quermulher, damais comum àmais

sofisticada, pontifica o mundo em

que vive.

A mulher é, por natureza,
sensível e emotiva, é próprio dela
falar com o. coração. Misturando

I

I

I,
* Professora

,

d conter
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"Há uma iuversão de valores. A população sempre coloca o

político em nível superior. No fundo, trata-se de um empregado,
de quem se deve exigir resultados." (Autor do livro "Guia do

eleitor - Como votar certo", da Editora Aquariana, José Alberto

Lovetro, o Jal)

"O eleitor quer mais condições de vida, e é na urna que tem

de ser começado esse trabalho." (Chargista domesmo livro, Jorge
Sá de Miranda)

"Será que não são candidatos clandestinos?" (Candidato a

prefeito do PT, Dionei da Silva, no horário eleitoral, ontem, criticando
candidatos adversários que estão percorrendo loteamentos irregulares
ainda não solucionados, em Jaraguá do Sul)

Tomaselli contestaHeftel na

questão do apoio do governo
Schroeder - o presidente do

DiretórioMunicipal do PPB, Dalmir
Tomaselli, contestou a notadivulgada
pelo candidato aprefeito da coligação
PFUPPS, Hilmar Hertel, na semana

passada, afirmando ter o apoio do

governador Esperidião Amin (PPB)
na campanha eleitoral. Heftel

divulgou a nota logo após a visita do
presidente do Diretório Estadual do
PFL,PauloBornhausen, sublinhando
queoapoio do govemadornão estaria
com o PPB, pelo fato de o partido
não tercumprido diretriz dacoligação
Mais Santa Catarina, ao fazer aliança
com o PMDB, no Município.

Tomaselli discordou, dizendo que
não é esta a informação que ele tem

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construçôes

��L�Ma�
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 do Sul- SC

recebido de lideranças do partido.
"Nós sabemos que o governador não
daria respaldo para uma aliança com
o PMDB, mas com certeza também
não apoiará nosso adversário em

Schroeder", reage Tomaselli, afir
mando não acreditar que "o gover
nador iria ignorar os resultados con

seguidos pelo candidato do PPB nas

últimas eleições em Schroeder,
superando commargem ao doPFL".

Tomaselli disse que vai conversar

sobre o assunto com correligionários
e lideranças estaduaias do partido
sobre o assunto. O PPB de Schro

eder, poderá enviar, inclusive, cor

respondência ao governador do
Estado. (MR)

Edson Junkesl CP

Durante uma hora, Hertel
discorreu sobre as propostas para
o governo municipal. Ele propõe
o incentivo ao desenvolvimento

do Município, através do apoio
aos setores produtivos, como

indústria, comércio, agropecuária
e ao turismo. No setor industrial,
defende o incentivo às empresas

já estabelecidas e a busca de

novos empreendimentos para se

fixarem no Município. Hertel
declarou-se contra o projeto de
transferência do traçado da

Ferrovia Sul-Atlântico para o

território de Schroeder, dizendo
não ver nenhum benefício

econômico nisso. "Pelo contrá

rio, os bananicultores do Bairro
Schroeder I serão prejudi
cados", ressaltou.

A utilização das entidades

constituídas, como o Conselho

Agropecuário e as associações de

bananicultores e apicultores, é a

saída que apontou para ampliar o
apoio aos produtores rurais,

notadamente os produtores de

banana, que atravessam um

período crítico, em função das

perdas causadas pela estiagem e

geadas. Hertel também pretende
instituir o "Colha e pague",
incentivando o consumidor a

adquirir produtos agrícolas, a

exemplo dos chamados Pesque
Pague. Referindo-se à falta de

opções de 'lazer, anunciou a

criação de um programa com a

finalidade de oferecer opor
tunidades de recreação nas co

munidades, utilizando as su

gestões das próprias comuni
dades.

Conforme o candidato, não
está previsto ainda nenhum
comício de encerramento da

campanha em Schroeder. A

coligação deverá prosseguir rea
lizando reuniões nas comu

nidades, para fazer a explanação
de propostas e receber sugestões
e subsídios.
(MILTON' RAASCH)

o ROTARY CLUB DE JARAGUA DO SUL
Comunica que no próximo dia 17 de

setembro:das 8h às 11 h, estará fazendo
as inscriçöes poro o Natal da Criança
pOb.re. As inscriçöes serão no Salão da
IgreJaMatriz São Sebastião.
ÇONDIÇÕES PARA INSCRiÇÃO:I. Somente crianças de 1 a 9 anos.

(NaScidas de 1991 a 1999)

�' So�ente moradores de Jaraguá do Sul
, Cnanças e Famílias carentes (desem

�reg?�OS ou com renda familiarmenor de
salanos mínimos)'

01TE8RIGATÓRI0 OBSERVAR OS SEGUINTES
NS:

'

1. Levar Carteira de Trabalho do pai ou
mãe'
2, Pr�sença do pai ou da mãe;

.

!' Levar recibo de água ou luz
'. Levar Certidão de nascimento das'
cnanças

Propostas: Hertel defende maior apoio aos setores produtivos para alavancar economia de Schroeder

Osvaldo Jurck não comparece
ao debate com Hilmar Hertel'
Candidato
do PFL/PPS
aproveitou para
expor propostas

Schroeder - o candidato da

coligação PMDBIPPBIPSDB não

compareceu ao debate programa
do pela Rádio Jaraguá AM,
sábado, no Pavilhão da Paróquia
São Vendelino. Jurck alegou já ter
compromisso assumido para o

horário e de ter explanado as

propostas de governo em debate

já realizado anteriormente, para.
justificar a ausência. Hertel

aproveitou a oportunidade para
discorrer sobre as propostas que
farão parte do plano de governo.
Nos dias 11 e 18 de setembro,
Jurck e Hertel, respectivamente,
palestrarão para os empresários
da Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Schroeder.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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Justiça rejeita novo pedido
de resposta da Mais JS

Decisão
do juiz eleitoral
saiu ontem
à tarde

Jaraguá do Sul - o juiz
Luiz Antônio Zanini Fomerolli

rejeitou ontem novo pedido de
direito de resposta encamirÍhado
pela coligação Mais Jaraguá do
Sul para utilizar espaço em

horário eleitoral de adversários.
Foram três em uma única

semana. Na sentença, Fomerolli

julgou que não houve ofensa e

nein ridicularização do prefeito
e candidato à reeleição pela co
ligação Mais Jaraguá do Sul

(PSDB/PFL/PPB/PTB/PL/
PTN), lrineu Pasold, em

declarações feitas pelo can

didato a prefeito do Partido dos

Trabalhadores, Dionei da Silva,
em programa veiculado no

horário eleitoral gratuito no fmal
da semana passada.

'

Dionei havi� feito comen

tário referente ao projeto que
prevê o deslocamento dos tri
lhos para novo traçado, con
forme proposta que está em

discussão na comunidade. O

pedido ingressou no dia 1 de

setembro, e dessa vez dentro do
prazo legal exigido, ou seja,
dentro de 24 horas, após a

veiculação do programa radio- '

fônico, contendo as declarações
contestadas.

Anteriormente, a mesma

coligação já havia ingressado
corri outros dois pedidos para
obter direito de resposta nos

programas do horário eleitoral

gratuito dos adversários. A

coligação Mais Jaraguá do Sul
havia ingressado com pedidos na
Justiça Eleitoral no dia 31 de

I

!
f

Tratar: Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1.605
Fone: 371-4979

PRECISA-SE

Cobradores com

experiência

Arquivo/CP: Edson Junkes

Fornerolli: três pedidos de resposta anal�sados em uma semana

agosto, para contestar dois

programas de rádio, apre
sentados pelo PT e pela coli

gação Renovando com o Povo,
(PMDB/PPS). Contra o pro

grama do PT, a reclamação era

de que o candidato teria de

negrido a imagem do Prefeito,
em comentários sobre a pa

vimentação asfáltica da Rua

João Januário Ayroso, no Bairro
Jaraguá Esquerdo.

Já contra a candidata da

coligação Renovando com o

Povo, CecíliaKonell, a intenção
era contestar declarações a

respeito de oferta de oportu-

nidades de trabalho em ano de

eleições.
Nos dois casos, o juiz For

nerolli decidiu pelo inde

ferimento, pelo fato de os pedidos
terem chegado à JustiçaEleitoral
fora do prazo mínimo previsto, de
24 horas. O Artigo 58, da Lei

, 9.504/97, reza que "é assegurado
o direito de resposta ao can

didato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma

indireta, por conceito, imagem ou

afirmação caluniosa, difamatória
ou injuriosa, difundidos por

qualquer veículo de comunicação
social." (MILTON RAASCH)

!�\,": : \ 1\
J"",:::::,_ Lt\

.........

l�Y

Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial

*Tributário * Bancário
ir 372-0582

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

A participação do candidato a prefeito do PT, Dionei da Silva, na
reunião da Acijs para fazer explanação sobre as propostas de

governo, foi transferida para o próximo dia 25 de setembro, no
mesmo horário previsto, às 18h30. O adiamento do encontro, que
estava previsto para ontem, foi motivado por uma audiênciaque o

governador Esperidião Amin concedeu ontem à tarde aos

empresários e prefeitos que integram o Conselho de Desenvol
vimento do eixo Joinville-e-Guaramirim=-Jaraguá do Sul.

O encontro com o governador Esperidião Amin aconteceu no

Palácio Santa Catarina, em Florianópolis. As lideranças solicitaram o

apoio do governador na busca dos recursos necessários para a

realização das obras rodoviárias na Região Norte, como a

conservação da BR-280 e os reparos na BR-IOI, incluindo a

conclusão da implantação do trevo, no entroncamento das duas
rodovias. Em Guararnirim, pelo mesmo motivo, foi transferida para
o dia '18 de setembro a reunião com a participação do prefeito e

candidato à reeleição Antonio Carlos Zimmermann PMDBIPSDB.

Facilidade Colha e pague
O TSE (Tribunal Superior O candidato a prefeito pelo
Eleitoral) estáfacilitando a PFLIPPS, em Schroeder,
todo O País a busca de Hilmar Hertel, está se propondo
informações sobre as eleições a desenvolver o Programa
municipais de 1 de outubro, Colha e pague,
através de um site na Internet no qual o consumidor vai

-.www.eleicoes2000.gov.br- pessoalmente retirar mediante
já instalado. O sitereúne pagamento, na propriedade
informações sobre prazos, rural, aquilo que deseja, em
legislação eleitoral, resoluções produtos agrícolas.
do TSE e outros assuntos Hertel se baseia no

diversos que possam
interessar a candidatos ou

eleitores brasileitros.

funcionamento dos pesque
pagues na região pára levantar

a proposta.
Relatório

A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)

aguarda para segunda-feira, na reunião semanal da entidade, a

presença de representantes da associação comercial de Joinville.
.

que deverão fazer relato dos resultados da perícia feita na BR

IOl, com a.finalidade de apontar os problemas que existem na

rodovia, como as falhas na execução da mesma;

Os empresários joinvilenses decidiram há alguns meses iniciar
. movimento em protesto aos problemas de execução apresentados

pela obra de duplicação da rodovia, que, apesar de recente,

apresenta deficiências como, por exemplo, acúmulo de água na

pista em dias chuvosos, com riscos para os motoristas.

" , .

JV Velculos e Aúto·Eletrlca
.

Para Automóveis· Caminhões •

Tratores � Serviços em Geral

9981-3049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971-lIha da Fi ueirà

� CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos poro

rebobinamento e'conserto de motores elétricoS.

,

- Fios de cobre;
- Capacitores de partida e permanentes;
- Cabo de ligação;
- Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-Selomecãnico;

,

-Verniz;
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Delegada vai à Justiça para
exigir explicações de Pasold
Jaraguá doSul-A delegada

fedra Konell vai interpelar na
Justiça Criminal o prefeito Irineu

rasold, candidato à reeleição pela
coligação Mais Jaraguá do Sul

�SDB/PFLIPPBIPTBIPLIPTN),
rara que explique as declarações
�e que ela teria influenciado para

�eas investigações daPolíciaCivil
lObre a denúncia de envolvimento
�e máquinas da Prefeitura na

realização de serviço a particular,
no Bairro Nereu Ramos, se

efetivasse. O advogado Flávio
Laube esteve ontem à tarde no

Fórum, tratando da questão.
Conforme, o advogado, pelas
�eclarações, "o prefeito acusou a

�elegada de abuso de autoridade e

favorecimento."
No mais tardar, ainda durante

o dia de hoje, o advogado estará

ingressando com um pedido de

interpelação judicial para que o

prefeito explique como teria
acontecido essa influência no

episódio e se o delegado Ilson José
da Silva teria sido realmente

"coagido" no caso. O pedido de

interpelação, que vai ingressar
através da Vara Crj.minal, explicou
o advogado, servirá para que se

'

estude apossibilidade de ingressar
oportunamente, com UI�a re

presentação por calúnia e di

famação, para fins de reparação por
danos morais, caso o prefeito não

esclareça o que quis dizer exa
tamente.

Conforme Laube, uma auto

ridade constituída foi atingida no

caso, ou seja, a delegada da co

marca. O episódio, em questão,
refere-se aos serviços demáquinas
realizados na propriedade per
tencente a Metalúrgica Hanne, no
Bairro Nereu Ramos, há duas
semanas. (MILTON RAASCH)

Agenda dos candidatos para hoje

Não foi fórnecida I

ESTADODESANTACATARINA
PREFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDOSUL

SEc.lmTARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AVISO

APrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, leva-ao

:onhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei Federal n°
,666/93, Com r�dação alterada pelas Leis Federais nOS 8883/94 e 9648/98,
enContra_se aberta a Licitação abaixo:

CONCORRÊNCIAPÚBLICAN° 143/2000

MENORPREÇOGLOBAL
OBJETO: Contratação dos Serviços deEngenhariaSanitária de LimpezaUrbana.
1'IPQDA LICITAÇÃO: MenorPreço Global.
Datas·l)p. .

.

,
. araEntrega dos Documentos: até 11/10/2000 as 09:00horas;
2) Para visita técnica até 04/10/2000;

.'

3) Para constituição da garantia de participação: até 06/10/2000; .4) DaAbertura dos envelopes de Habilitação: 11/10/2000 às 09:30 horas.

O�� ,

Pr
I COntendo "as especificações completas poderá ser retirado no Setor de

��to,colo da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, das 09:001.30horas e de 13:00 às15:00 horas, na ruaWalterMarquardt, n° 1.111.

OVaJorpara .

d
. .,

)
.

retira a do Edital é de R$ 50,00 (cinqüenta reais.

Jaraguá do Sul, 31 de agosto de 2000.
,

Irineu Pasold
, PrefeitoMunicipal

Horst Baümle

Caraguâ: O evento reuniu cerca de 27 arquitetos no auditório da revendedorajaraguaense

Workshop reúne arquitetos
Jaragua do Sul () klú'lIIl novidade em termos de. cons- construída em Jaboticabal (SP)

Workshop dc '\iLJUlléllll.l d�1

América Latina 1'1"1)111')\ 1\1,) l'e'I�1
Volkswagen "l"e'LlIIIU le'll�1 de' �7

profissional' dI) 'CI "I" e' 1'''1"

necedores da C;1I�lgLl�1 \cIL'lIlns

esta semana uo audu ori o da

revenda jaraguaense.
O encontro c o n t nu cerna

participação do arquiteto alemão

Siegfrid Kaupa que detalhou aos

arquitetos" e fornecedores todos

os detalhes sobre a construção da
Caraguá e suas múltiplas fun

cionalidades.

Segundo o consultor da

Volkswagen do Brasil, Carlos
Klaus Janeba, a iniciativa serviu

para que todos os participantes
tomassem conhecimento in loco
dos novos padrões arquitetônicos
das concessionárias da indústria
alemã. "Este padrão reflete uma

I rução o que possibilita ao cliente,
an entrar na revenda, ter todos
(lS serviços a seu dispor, ligados
�l compra ou manutenção de
automóveis. Isto vai desde
veículos a seguros, passando por
peças, acessórios, financia

mentos, consórcios, serviços de

manutenção e reparos".
Janeba destacou que os novos

padrões arquitetônicos ob
servados na Caraguá são pas
síveis de instalação em todo o

mundo. Ele informou que foram
criados vários artifícios, como
um cd roam, que oferece ao

arquiteto, entre outras infor

mações, cálculos estruturais,
tudo com fácil acesso. "Temos
um bom exemplo disto ao

verificarmos que os arquitetos de
uma revenda que está sendo

O&9lJv�8..�CRM: 3059 - CPF: 468859357JOD

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado'do Rjo de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 Fone:

ERRATA

Kurumin Com. e Repres. Ltda. CNPJ 85.259.869/
0001-08 e I,E. 252:435.346, comunica que, na

publicação do extravio de netas fiscais do

Correio do Povo, de 19/08/2000, na página 16,
onde está riO 005 a 125, leia-se n° 015 a 125.

estiveram presentes da Caraguá '

. para conhecer de perto o futuro
do seu empreendimento", ex
planou.

Falando sobre o encontro, o

arquiteto alemão resumiu os

encontros mantidos na revenda

jaraguaense como uma opor
tunidade ímpar para que a

padronização das revendas

Volkswagen seja adotada inte

gralmente: "A planta da Caraguá
'

obedeceu em 100% a expectativa
da indústria alemã. Nosso maior
foco foi transmitir a idéia de

otimização de espaços e serviços.
Neste aspecto destaca-se o

showroom funcional e a área de

serviços já preparada para os

avanços tecnológicos que a

indústria já desenvolve para os

próximos anos", finalizou.

I,

�oCLUBE-11
DEMÃES

VOCACIONAL

Dia: 12 de'
setembro de 2000

(terça-feira,
Início: 14 horas
Local: Salão de
Festas São
Sebastião

Vehham participar
do

BINGO
VOCACIONAL

li
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6 - SOCIAL

Chico Schwanbach

� A representante da Sociedade

Desportiva e Recreativa: Amizade,'
Denise Langer, foi eleita a Rainha da
12a Schützenfest, no final de semana,
no lançamento damais tradicional festa
típica da região.Morgana Brandenburg.
do Clube Atlético Baependi, é ala

Princesa, e Kathia Kaht, da Sociedade
Alvorada, foi a 2a Princesa, entre 23

concorrentes, representantes das
sociedades de Caça e Tiro do Vale do

ltapocu.

� Em clima de total alegria e confra

ternização, aconteceu na sexta-ferra (1/
9) a 15" Noite Alemã de Jaraguá do Sul,
realizada pelo Lions Clube Centro.
Com a renda deR$ 30mil Será adquirida
uma ambulância para o Corpo de
Bombeiros. A organização da .festa
esteve impecável!

� Estão confirmadas as presenças das
escolas municipais, estaduais e

particulares no Desfile Cívico deste dia
7 de setembro" na Rua Reinoldo Rau,
bem como de diversas entidades que
prestigiam o evento todos os anos. Toda
comunidade está convidada a assistir
ao desfile a partir das 9 horas.

� A imprensa que acompanha as

coletivas semanais do prefeito Irineu
Pasold terá urna reunião diferente, hoje.
O convite é par.a conhecer (e almoçar)
o Centro de Processamento de

Alimentos, em Ribeirão Grande do
Norte. Aliás, recebo a informação de

que a procura pelos produtos confec
cionados no local é tão grande que não
está conseguindo atender a demanda.

,

Um sucesso!'

� A festa de lançamento do CD

"Expresso Brasil" está marcada para o

dia 7 de setembro, na Praça Ângelo
Piazera, às 19 horas, com a presença
confirmada da Banda Búfalo, Rodolfo
e Ravel, Orlando e Odair, Dani e Rafa,

o

Lucas e Cindy e, é claro, o apresentador
do programa na Studio FM, Geraldo
Jr., o "Cavalo véio". O CD já está nas

lojas.

I () Boticário
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Industrial Blásio Mannes, de Guaramirim, e a esposa, Vandelina, na
sessão solene da Câmara em homenagem ao aniversário do Município

A coluna apresenta hoje os novos técnicos têxteis de Iaraguâ do Sul.
A solenidqde de formatura da turma da Escola Técnica Federalfoi

realizada dia 29 de julho, na SER Marisol

Lançamento
A Secel realiza hoje, às 20 horas, no Centro Cultural,
o coquetel de lançamento do 6º Jaraguá em Dança. O
evento, neste ano, terá 5 noites, de 20 a 24 de
setembro, no Arthur Müller. Convidados e partici
pantes receberão na oportunidade todo material e

programação do festíval.

I
5/9
David Prusse

Deyse Prusse

f:.tli
o A rtiV:.trsari@" ZU1- o,,

3/9
Cladis VivianeFeustel

dos Santos
MarioMilkerBartel
Michele Tecila

4/9,
LilianKoch
ValdirMartin Külsel
Rita de Cássia Duarte

Qavelli, a loja \

que veste o

homem de
bom 8osto.

Atendimento para
festas em geral.

JARAGUÁ DO SUL, 5 DE SETEMBRO DE 2000

Maurício, Junior Nagel, Adalto, Marcos, Bona, Sergio, Rafael,
Tirano, Edio e Fabrício, galera jaraguaense que marcou presença IM

superfesta Barretos 2000 o

A bonita Vera

de Toffol anjo

o

versariou no

último dia 29/8,

Parabéns!

Célia Lopes foi
cumprimentada pela idade

nova, no dia 30/8.
Feliciâades!

It] ãR�iltHeÄÜPT
275-1122

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

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

o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
comamplo 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,

geral* Confecções em
h_6an* Cama - Mesa

d cidade
Com omelhor preçO a

loja:
Visite nossa nOva

35
Av. Mal. Floriano,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História, Fatos eTradiÇ@
Por Egon Iagnow

CORREIO DO POVO
terça-feira,

5 de setembro de 2000

História em . fotos
edição traremos mais

,

alguns dados históricos
sobre esta valorosa

corporação que "tem por
fim a proteção e o

salvamento dos bens e da

vida dos habitantes de

Jaraguá do Sul, em caso

de calamidade pública"
(Estatuto Social, Art. 1°).

Sede e viaturas da

corporação, em 1970

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Poshll 84
Fone (47) 371-0555 - FGJI (47) 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

o grupo de voluntários de 1970, emfrente à sede

Fundado no dia 22 de

agosto de 1966,
completou 34 anos de

existência o Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul.
A idéia da formação de tal

corporação surgiu dentro
do LionsClube, em 1965,
quando era presidente o
dr. Alexander Georg Otsa.
A implantação domesmo
deu-se em função do
crescimento industrial da
cidade e a necessidade de

proteção das empresas, da,

preocupação do Banco do
Brasil, quando da
concessão de crédito às

mesmas por não haver tal

proteção em caso de '

sinistro, e devido aos

ouvidos moucos do

governo do Estado à

solicitação para aqui
estabelecer um corpo de

bombeiros, do tipo militar.
Em reunião realizada com

as principais lideranças do
Município foientão, na
datamencionada, fundada a "

corporação. Na próxima

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS

-

Terça-feira, 5 de setembro de 2000

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

na saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de Itapocu

Há 62 anos

- Em 1938, o prefeito expedia o Decreto n" 4, de 20/5/38,
CONSIDERANDO que ÂNGELO PIAZERA teve grande atividade
na colonização do Município e lhe prestou relevantes serviços nos

diversos cargos que ocupou; CONSIDERANDO mais que, doou ao

Município, entre outros, uma gleba de terra para serviço público, nesta
cidade, tornando-se assim digno de uma homenagem póstuma,
DECRETA: Art. 1 ° - Fica denominada "Rua Ângelo Piazera" a via

pública que parte da Rua Dr. Abdon Baptista e tem o seu

prolongamento no Beco da Torrefação. Art. 20 - Revogam-se as

.disposições em contrário, entrando o presente decreto imediatamente
em vigor. Prefeitura Municipal de Jaraguá, 20 de maio de 1938.
LEÔNIDAS C. HERBSTER - Renato Sans. Hoje é a Rua 31 (Jacob

.

Buck), sogro do finado Carl H.F. Jütte. Ângelo Piazera hoje é a nossa

praça, área doada pela família Piazera e era denominada anteriormente
como Praça da Bandeira.

Há 32 anos

- Em 1968, recordava-se que a Eletromotores Jaraguá S.A. levava a

efeito, no dia 23 de abril de 1967, a aula inaugural do Centro de
Treinamento Weg. Era a Escola de Aprendizagem Weg, que tinha 'por
escopo o treinamento d,e jovens, preparando-os como futuros técnicos.
Faziam-se presentes os membros do Conselho Coordenador do Centro,
nas pessoas dos srs. Eggon João da Silva, Vicente Donini, Werner Voigt,
,Geraltlo Werninghaus, Otto Kutscher de Oliveira, Gabriel Maurissens,
AméricoWittaczik e Luiz Picolli, professores, além do dr. Paulo dos Reis,
representante do Senai, de Joinville. Este proferia a aula inaugural, abrindo
os trabalhos com uma belíssima alocução em tomo do assunto. Usava

também da palavra o presidente do Centro, após o que foi feita a

apresentação dos alunos em número de 15 jovens.

Há 22 anos

- Em 1978, a Scar elegia a nova diretoria, presidida por Rolf Botho

Hermann, que, usando da palavra, dizia que seu objetivo era a implantação
de um teatro e ainda um coral para a comunidade. Os demais integrantes
da diretoria eram: vice, Marlo Sousa; 10 secretário, Antônio José

Gonçalves; 20 Secretário, Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves; 10

tesoureiro, Victor Frech; 20 tesoureiro, Aldo Pasold; Departamento de

Exposição, Dietrich Hufenuessler; Departamento de Música, Milton
Stange; Departamento Coral,WalterWiele; Departamento Cultural, Guido
Fischer; Departamento Social,WaldirWatzko; Relações Públicas, Geraldo
José; Conselho Fiscal, Francisco Fischer, Emílio da Silva, Joaquim Piazera,
Raul Driessen, Rolando Jahnke e Orlando Bernardino.

Há 12 anos

- Em 1988, a Amevi (Associação Comercial e Industrial da Micro e

Pequena Empresa do Vale do Itapocu), segundo o seu presidente Paulo
Ademir Floriani, protestava contra Pedro Ivo, governador do Estado,
o fato de prejudicar os microempresários dos ramos de abate

(açougues) e madeiras (serrarias), com a taxação retroativa de ICM.
Relatava Floriani que se estas microempresas forem mesmo obrigadas
a recolher o ICM estabelecido pelo Decreto n° 1.348, e' que já está
acumulado em cinco meses, muitas falências iriam acontecer com o

conseqüente desemprego que ocorrerá -no Vale do Itapocu. "Isto é
uma injustiça. Nós não podemos entender a retroatividade na cobrança
do ICM, pois o mesmo não foi incluído no preço de. venda, uma vez

que éramos isentos antes". A Amevi apelava para o governador e ao

secretário da Fazenda.

fun&�1/�S�
MOMENTOS DE REFLEXÃO

Capelania Hospitalar

Memória Jaraguaense .

O que faltou para contar... (CLXVI)
Tio Eugênio

Dia 25 de agosto aconteceu em Curitiba o
VII Simpósio de Capelania Hospitalar.
Realizado desde 1994, o simpósio pretende
discutir e promover a humanização do

atendimento à paciente no Hospital.
Deste encontro emCuritiba participou uma

equipe: do Hospital (Terezinha, Hilda e

Mauricéia), a equipe de V;-oluntárias �a Saúde
, a pastora Claudete Beise Ulrich e eu, pastor

.
Carlos Roberto. Em conjunto com voluntárias

e pastores de outros hospitais e Comunidades,
refletimos sobre como atender melhor a

paciente terminal. Verificamos que amelhora
do doente acontece de maneira ampla e

. holística ( de holos, o todo), envolvendo
inclusive a fann1ia. Esta maneira de ver a

paciente e promover sua cura necessita o

procedimento de toda uma equipe
multidisciplinar, que reflita sobre como

trabalhar com a paciente. É importante ver a
paciente como uma pessoa, com sua história e

sua formação. Pode-se falar tudo à paciente,
mas é preciso refletir antes sobre o quefalar,
como falar, quem fala, quando falar. A
nossamaneira de ver a pessoa como uma parte
( odontologia- pessoa-dente, nefrologia
pessoa-rim, oftalmologia- pessoa-olho) é urna
herança do iluminismo, quando se iniciou o

estudo da pessoa por partes. Esta forma de
ver a paciente é danosa, pois não favorece a

cura integral. A relação médico-paciente passa
a ser uma relação sujeito-objeto, onde omédico

_ í

sabe tudo sobre a doença e a cura e a

paciente é apenas.isto, uma paciente, que
sofre a intervenção sem podermanifestar
se, sem história, sem desejos. Aequipe
multidisciplinar procura corrigir esta

distorção, promovendo uma relação sujeito
sujeito, valorizando e humanizando o

processo de cura. Para isto, é necessário
trabalhar também os vários passos do

processo de cura demaneira completa. A
equipe de enfermagem é essencial neste

processo, pois são as pessoas que mais

tempo passam com a paciente; Nem o

médico, nem a famíliapassam tanto tempo
com a doente. Por isto, a equipe de

enfermagem deve estar bem, preparada
para este trabalho, a firn de poder valorizar
a pessoa doente e sua família, tanto quanto
a pessoa da enfermeira.

Neste sentido, também está-se

pensando na criação de uma capelania
hospitalar em nossoHospital, a fim de que

aqui também tenhamos na presença
constante de um capelão um apoio no

atendimento espiritual da paciente. Temos
fé de que podemos viabilizar esta capelania
para breve. Desta forma, também a

Comunidade Evangélica, como

.mantenedora da instituição cumpre sua

tarefa de testemunhar o Evangelho nesta

Casa.

, Pastor Ca:rlos Roberto Streppel

, Visão histõrtca de Jaraguá no

primeiro ano do Estado Novo

Fazia parte do primeiro ano do Estado Novo, em Jaraguá (do
Sul), a publicação de um apanhado dos primórdios desteMunicípiO,
escrito pelo autor que se assinava como sendo M. de A., cujo
nome não se conseguiu identificar, e-era divulgado no CORREIO
DO POVO, então sob a direção de Honorato Tomelin, seu diretor

proprietário, em soo edição 956, na primeira página, de 12/11/1938,
lembrando que as terras eram lindas e ubérrimas do Vale do

. Itapocu-Jaraguá, hoje município que fazia parte do patrimô�io
/0'<> \: .'. ,� da família do conde e condessa d'Eu, e que ficava distante da víla

�G>��7 de Paraty, pois falava-se em terras no Alto Itapocu, toman�o-se
'--;",� ��.JA,_ _. ela mesma em município, desmernbrando-se de São FranCISCo,

TIO Eugen 10 segundo a Lei n° 797, de 1876, e praticamente dependia das sobras
,

que vinham de ummunicípio muito vasto, de que se originaram �s
outros municípios, tais como Porto Belo, Itajaí, Joinville e Garuva (p. 345, de O.R. Cabral), e nao

Tinha estrutura mesmo para o desenvolvimento. Curiosamente o autor não faz referência ao q�e
consta do Jornal OCONSERVADOR, na edição 388, de 23/12/1876, quando o presidente daPro�cla
de Santa Cataiina, dto Taunay, acompanhado dos srs.Bruestlein, diretor da ColôniaDona FrancIsca,
mais os engenheiros Douat, Lago e outros amigos vieram testemunhar o nascimento do berço do

Núcleo Jaraguá.
Voltaremos. Até a próxima.
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fALECIMENTO

CORREIODOPOVO - 3

A localidade de Santa Luzia

novamente foi duramente atingida
rom o falecimento do dinâmico

cidadãoWaldemarGumz, no último
illa26 de agosto de 2000, vítima de

�uficiência cardíaca e respiratória,
reixando a esposa, Helena Fiedler

GußIZ, o filho,Wilson Gumz, casado
oomDoloresTomaseliGumz, e a filha,
Márcia Helena Gumz Tomelin,
casada comValdir Tomelin, além de

!ele netos e cin�o bisnetos.

Natural de Indaial-SC, era filho
aeOsvaldo eOlgaHomburg Gumz,
nasceu em 15-9-1921, passando a

residir ein SantaLuzia, desenvolven
ao atividades junto aos produtores
rurais, tomando-se no após 2aGuerra
Mundial nomais importante comer
ciante e industrial, em meio de uma

região fortemente colonizada por
ilalianos e alemães, chegando a

iliranger os distritos de Schroeder,
Corupá e Itoupava-açu, de Joinville.
V�e lembrar que naqueles tempos
os produtos que comprava e vendia
eram conduzidos em carroções de

traçãoanimal, com 2, 4 ou 6 cavalos.
Homem sério no trato dos

negócios, a sua honestidade em
.

pouco tempo era envolvida nos

interesses comunitários, presidindo
durante décadas a Escola Eíza

GranzottoFerraz, algrejaEvangélica
Luterana e a Igreja Católica, con
correndo para a vinda das Irmãs
Catequistas Franciscanas, para
suprir a falta de professores, com
apoiopessoal e financeiro, inclusive
a construção de uma usina de
energia elétrica naqueles primórdios
depós-guerramundial, para atender

Waldemar Gumz

a sua residência, o comércio, para a

Igreja Católica e a casa das irmãs
catequistas.

Com o aumento da produção
agrícola e pecuária, viu-se forçado a

industrializar os produtos primários,
montando pequeno açougue em

1945. Em 1957,juntamentecomseu
cunhado, Rudibert Schme1zer, monta
descascador de arroz, ainda hoje
continua a cerealista produzindo
arroz de primeira linha para atender
o mercado do Rio de Janeiro, pró
duto destinado a restaurantes e

casas especializadas para uma

clientela exigente.
Em 1963, o açougue dá lugar a

ummoderno frigorífico, passando do
abate de 30 cabeças de suínos sema
nais. para 40 cabeças de suínos

diários, com linha de produção de

salsinhas, mortadelas,' presuntos,
apresuntados e fiambres, com filiais
e depósitos nos Estados de Santa

Catarina, Paraná e São Paulo.

Consolida-se a marca Frigumz
e o abate vai a 600 suínos diários,
empregando 400 funcionários para

.

as atividades de suinocultura, frigorí
fico, fábrica de rações para animais,
loja e supermercado.

Em 1994, o frigorífico é vendido
ao Grupo Minuano, de Lajeado, no
Rio Grande do Sul, que hoje ainda
detém o controle acionário.

Waldemar Gumz foi conterrâneo
de jovens empreendedores, fazendo
seus estudos primários na Escola
Jaraguá, junto com o futuro capitão
da indústria catarinense, comenda
dor Heinz Kohlbach e dona Ilse,
idealizadores da empresa Kohlbach
- Máquinas eMotores - e de João
Hansen Neto, fundador e criador da
Tigre S.A. - Tubos e Conexões, de
Joinville - uma das maiores empre
sas da América-Latina,

CORREIODOPOVO compareceu
aos seus funerais e apresenta pêsa

mes aos enlutados. (EV$)

�:írculo
..

Ita.lia.I1C>
de Jaraguá do Sul

GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS
�Uito atuante nosso.Grupo de Danças, conforme podemos constatar nas apresentações dos últimos 3 meses:

lt-6 Escola Anna Töwe Nagel Festa Junina .

JO:� Shopping Center Breithaupt
.

Di;,ulgação F�staltaliana
)-7 Parque Municipal de Eventos 10 Festa Italiana

22-7 Pizzaria Di Lorenzo Inauguração

10-7 Parque Mun!cipal de Eventos Expo2000
-

1-8 Parque Municipal de Eventos Feira de Estoque
4.8 Shopping Center Breithaupt Cultural

19-8 Igreja Matriz Guaramirim Noite Italiana

26-8 Acaraí. Noite do Queijo e Vinho

10,9 Parque Municipal de Eventos Festa das Etnias

1)-9 Rio dos Cedros Festa Trentina

Massaranduba Bodas de Ouro

Novos e usados - Fone 371-8287

Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henri ue Piazera

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

REUNIÃO 31/AGOSTO/2000 - COMPANHEIRISMO
- Organizada pelos companheiros Charles, Cladis e Júnior. Na

oportunidade tivemos a visita dos companheiros Lauro eRolando

do Rotary Club de Massaranduba. Todos puderam saborear o

peixe pirarucu preparado com uma receita espanhola sugerida
pela amiga e advogada Dra. Célia Gascho Cassuli de Jaraguá
do Sul, a quem o relações públicas agradece nesta oportunidade
a fundamental ajuda.

EM JARAGUÁ DO SUL....

No Domingo 03/Agosto/2000, o Rotary Club de Jaraguá do
Sul e o Pérola Industrial, organizaram uma interclubes onde

estiveram presentes companheiros de Guaramirim, Corupá e de
Rio do Sul. Os companheiros de Rio do Sul apresentaram na

oportunidade o projeto para o GUO/2000, que acontecerá nos
próximos dias 28 e 29 de Setembro, naquela cidade.

Algumas semanas atrás, comentamos sobre o mês de agosto
como sendo o mês dedicado ao DESENVOLVIMENTO DO

QUADRO SOCIAL. Agora no término deste, voltamos à tona
com um pouco de instrução rotária voltada a admissão de um

novosócio:

COMO SE FILIAR AO ROTARY,

Ninguém ingressa numRotary Club por sua livre iniciativa;
tem que haver alguém, que já pertença ao Rotary, que o proponha
para sócio, oumelhor, que 'apadrinhe' sua admissão.

Evidentemente que um rotariano, ao propor um candidato a

sócio, assume grandes responsabilidades para com o Clube e.

para com o proposto; para com o Clube, porque o seu quadro
social deve ser enriquecido com elementos capazes de,
futuramente, se transformarem em rotarianos de valor; para com
o candidato porque este, ao ingressar no Clube, deve estar

preparado para aceitar o Rotary como ele .é, não como ele

desejaria que fosse.
Assim, e por causa dessa responsabilidade, é que O proponente

deve estar bem atento às exigências estatuárias que definem as

condições ideais para alguém ser aceito pelo Rotary.
O sócio de um Clube tem como principais obrigações: a

freqüência, pagar em dia suas obrigações financeiras e servir.
Se o sócio não deve faltar as reuniões do Clube (e quando tal

acontecer recuperar a falta de acordo com o que estipula o

Regimento Interno) a fim de que o Clube se mantenha em boa

posição no Distrito, o pagar em dia as obrigações financeiras
permite que o Clube esteja sempre com suas contas em ordem,
principalmente aquelas que ele tem para com o Distrito e para
com o R.1. Porém, o 'servir' em Rotary é ponto capital porque
não se concebe que alguém, sócio dê um Clube de Serviços, se
negue aprestá-los por algummotivo não reconhecidopeloRotary.

O indivíduo, ao ser admitido numRotaryClub, vai representar
uma classificação determinada pela sua profissão e, no caso de
exercermais de uma, terá validade aquela à qual dispensar, pelo
menos, sessenta porcento do seu tempo .

.

!r!Tabelionato
T ,de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.• 373-0404

RiJa 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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EVENTO

Festa das Etnias
A I" Festa das Etnias,
realizada no Parque
Municipal de Eventos,
aconteceu na noite de

26-8-00, alcançou am

plo sucesso. A festa

ini-ciou-se com jantar
tí-pico e apresentações
do Coral Italiano de

. Jaraguá do Sul, Coral do
Centro de Cultura Alemã, Grupo de Dança Folclórica Alemã, Grupo de Dança
Folclórica Italiana e Grupo de Dança Folclórica Húngara. Na foto, o Coral do

Centro de Cultura Alemã. A bonita Festa das Etnias só terminou às 3 horas da

manhã. Parabéns aos organizadores do evento e promotores.

I

ENCERRAMENTO DO CURSO

Santa Catarina no SéculoXX
o IHGSC (Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina),
realizou, em 30-8-00, sessão de
encerramento do curso Santa
Catarina no Século XX, no
Auditório do Palácio Santa

Catarina, em Florianópolis,
constando de palestra do seu

presidente, Carlos Humberto
Pederneiras Corrêa, A MEMÓ
RIA DE SANTA CATARINA:
o IHGSC e lançamento do livro A PRESENÇA CATARINENSE NO' SÉCULO
XX, coletânea das conferências do curso. Na foto, tomada na ocasião, mostra o

presidente, dr. Carlos Humberto Corrêa, o ex-governador Colombo Machado
Salles e o dr. Salomão Ribas, do Tribunal de Contas entre os concluentes do acima

mencionado curso.

HOMENAGEM

Jornalista Adolfo Zigelli
Dentro da programação de comemorações da Assembléia Legislativa do Estado

de Santa Catarina, o presidente, deputado GilmarKnaesel, fez distribuir convites,
para assinalar o 25° ano de falecimento do ilustre jornalista.

Assim é que, no dia 30 de agosto último verificou-se visita e colocação de flores
junto ao túmulo, no Cemitério Jardim da Paz, e, às 18h15 - Missa na Catedral
Metropolitana de Florianópolis.

Em data de hoje, 5 de setembro, os presidentes do Legislativo catarinense e da

Associação Catarinense de Imprensa, jornalista Osmar Teixeira, estão convidando

para a sessão solene em homenagem ao 25° aniversário de falecimento do jornalista
Adolfo Zigelli, e o lançamento do livro "Adolfo Zigelli: Jornalista deVanguarda",
organizado pelo jornalistaMoacir Pereira, no Plenário Osni Régis do Palácio Barriga
Verde. Esta folha agradece a distinção de um convite ao conselheiro diretor.

r
- - - - -. - -

I

I

I

I

.I

t I

I Rua Argentin , 5 � Cen�ro - Jarag.uá do Sul - SC
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REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS-

Distrito de Veszprém (034)
Por que "antigamente"
e "outrora"? 20

Entre os anos de 1893-1894,
acontece a entrada dos homens do

general Gumercindo Saraiva e seus
irmãos, Aparício e Cesar, em Santa

Catarina com intenções de invadir
o Paraná, mas permanecem em

Itajaí e em Joinville tentando

chegar a Blumenau. A tropa, sob
o comando do general Jaques
Ouri-ques, a mando de Saraiva,
chega a Jaraguá e acantona no

Engenho de Jourdan, para atingir,
a pé e a cavalo, Blumenau, pelo
picadão do Morro da Luz. Chegam
até a Barra do Rio Cerro. Lá ficam
sabendo que, da parte dos

republicanos, fortes contingentes
sob as ordens de Heinrich

Marquardt, Fritz von Ockel, Phillip
Dorckel, Baumgarten e outros

guarneciam o "Morro Bis-marck'.',
ali encontrando resistên-cia a

vanguarda. Decidem, então,
retomar a Joinville e sobem a serra

para participar do Cerco da Lapa.
Mas as tropas deixaram um sal

do negativo em Jaraguá, a degola
com requintes de perversidade
dos colonos Frederico Negherbon
e Alberto Schulz, alguns quilôme
tros de Garibaldi.

Mestre Silva, em seu livro2°

JARAGUÁ (do Sul) - Um capítulo
da povoação do Vale do Itapocu,

·

ele fala da Colônia Jaraguá 84:

"Na localidade da S.S. Trindade, '.

do Jaraguá 84, entre os lotes 65 e

110, mapa levantado e desenhado

pelo topógrafo Henrique Krüger,
· trazendo a data de 24 de junho de

1901, destacam-se os lotes situa
dos nas terras da Colônia e nas

terras demarcadas pelo governo do
Estado, abrangendo a 'margem
direta do rio Jaraguá, a saber: entre
os ribeirões das Pedras e dos

Húngaros, cascatas e nas terras

do Estado, constam os primeiros
imigrantes, que vieram com a pri
meira leva trazida por Luiz Piazera,
até o Barracão erigido na atual lo
calidade de São Pedro de Garibal

di. Ali encontramos os registros:
José Scheuer, João Krumicker, Jo
sé Reiser, Matias Kleinhans, João
Fodi, Michel Graf, Anton Eiehin
ger, Johann Panstein, Johann

Horty, JosefLescowics, Emmerich
Wátzko e João Trapp, ocorridos
no mês dejunho de 1891.

·

Anton Fischer, Tal deMadel, e
Krüger, Papp, Jasch, Josef Ban
kardt, Krumm, Wage, Maas, Her
mingo, Fromm, Orlow, Bohns,
Ignatz Steinmacher, Fix, Klein,
Fote, Scheuer, João Butschardt,

Esta foto foi tomada em 6-7-2000, mostrando uma construção
residencial de estilo para a época em que foi levantada, cercadape
outras edificações, que foram aumentadas, de acordo com o

desenvolvimento da propriedade. Nota-se o cuidado e respeito pela
terra que conquistaram, deixando nos altos do morro boa cobertura

vegetal. Na parte desmatada, a criação cumpre a sua pastagem:
Garibaldi� entre Santo Estêvão e Iaraguazinho.

Johann Leutprecht.Steinke, fizeram
parte daquela colonização até os

anos de 1897. Nota: Mapa doado

pelo sr. Ignatz Leutprecht ao

pesquisador E. da Silva, a ser

oferecido ao futuro Museu His
tórico de Jaraguá.

Ainda é Emílio da Silva que

registra em seu livro - o 2° de

Jaraguá - Um capítulo da povoa
ção do Vale do Itapocu: "Johann
Salomon, nascido em Veszprém,
aos 25 de setembro de 1830,

falecido em 26 de fevereiro de 1922,
bisavô de Eggon, Eugênio e Emílio

daSilvaJr.

Gaspar Schmidt, nascido em

Veszprém, em 6 de janeiro de 1845 e

falecido a 18 de outubro de 1920,
pai do professor Wendelin Sch

midt, que participou do transporte
da vaquinha de Georg Wolf,
narrado neste livro.

Franz Peck, natural da cidade de

Papo - na Hungria, nascido em2
demaio de 1851, e falecido em 4 de

março de 1929.
Daniel Horongoso nasceu em

Papo, em 6 de fevereiro de 1844, e
faleceu em 9 de outubro de 1899. Foi
dele a primeira sepultura naquele
Campo Santo. O enterro descia pela
íngreme picada, à margem das

cabeceiras do Rio Jaraguazinho.
Teriam que atraves-sar o rio com o

defunto. As águas desciam furio,

sas e violentas, por conseqüência
da enchente. Derrubaram enonne

corticeira, cujos galhos alcança·

vam à outra margem. Então, pela
pinguela (improvisada), enfia

daqui e por ali, com ingentes sa·

crifícios, conseguiam passar COI1l

o esquife feito com tábuas serra'

das àmão. Dois homens forçudos
.

, O
deram conta da perigosa tarefa.

I
-acornpanhamento do funera

atravessou depois. RemJUlS'
cências dignas de se saber".

É ainda mestre Silva que f�a
sobreGeorgWolfSênior e família:

.

. d Sch-"Natural da provínCIa e

leswig-Holstein, Alemanha,
nas

ceu no ano de 1850, faleceu �
Jaraguazinho, aos 30-10-1924,

e 01

. " de santo
sepultado no cennteno

Estêvão em Jaraguá Alto. If. . Wo
Sua esposa, TheresJa .'

HuuOf]a,nascida em 1849, na d a

passou dos 100 anos, faleceu
o

28-2-1952.
ês de jU-

Era o ano de 1891, rne .

" W IfenJ]-
nho, quando Sênior o

o Wolf
grou, com a esposa e o filh, -5-.

aos 29
Jr., nascido, na Hungna dodo
1882, guiados pelo encarrega de

.
. rantes

transporte de lln�g ra Segue
Blumenau, sr. Lui2PIaze :t "on

. (FrIZ'na próxima semana.

Jaraguá)
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Rádio Jaraguá completa 52 anos
Jaraguá do Sul - Ontem a

Rádio Jaraguá completou 52 anos
de atuação na região.. Um dos

integrantes da equipe, Tim Fran

oisco, destaca que a emissora tem

recebido cumprimentos e ho

menagens de muitos ouvintes,
inclusive de estrangeiros. "A
gente percebe que a rádio tem

credibilidade, recebemos e-mail

de alemães, italianos, além de

pessoas que moram no Oriente

Médio", diz. Ele assegura que a

Rádio Jaraguá é uma das mais

antigas de Santa Catarina.
Tim Francisco enfatiza que o

papel da emissora é prin
cipalmente comunitário. "Nossa

função é prestar serviços à
sociedade". Ele conta que a rádio
é alíder em audiência, conforme
dados de institutos de pesquisa,
devido à credibilidade que
possui.

Hoje, a rádio conta com 22
funcionários e, desde o dia 1 de

julho de 2000, tem site na

Internet. "É a primeira emissora
de rádio a ter site totalmente

informativo", garante. Aqueles
que tiverem interesse em

conhecer a história da rádio, ou
ficar por dentro das últimas

notícias, pode acessar o en

dereço www.jaraguaam.com.br.
(FR)

Assine o melhor jornal
da região pagando

apenas R$ 8,00 por mês

Tele assinaturas:
371-1919 .

370-0816
275-0105

Fábio Padula: dentista enfatiza importância de consultar um profissional a cada seis meses

CentroOdontológicoSãoPaulo
lança plano de assistência

. Jornal

CORREIODOPOVO

Dentistas atendem

criançase adultos
detodasas
idades

mensalidade e recebe atendimento.
Há três anos atuando em Jara

guá do Sul, Padula e a esposa Lu

ciana, também dentista, já rece

berammais demil pessoas interes
sadas no plano, que pode ser essen
cial (básico), ou integral (com
margem maior de cobertura).
"Inicialmente contamos com dez
dentistas credenciados, no

Município. Nossa intenção é fazer
esse número aumentar, inclusive
na região", conta o dentista.

Padula enfatiza a importância
de consultar com dentista, a cada
seis meses. "As pessoas precisam
educar seus hábitos, usar dia
riamente o fio dental e receber

orientação de um profissional",
aconselha. Ele : informa que
atendem crianças e adultos de
todas as idades. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul- No dia 31

de agosto, o Centro Odontológico
São Paulo lançou.o Odontoclass,
plano de assistência odontológica
que atende pacientes em todas as

especialidades da área. "A Intenção
é suprir as necessidades da· vida

modema, com qualidade, pronto
atendimento e assistência com

pleta", destaca o dentista res

ponsável pela clínica, FábioMurilo
Padula. Ele explica que o plano
pode ser individual, familiar e

empresarial, onde o paciente paga

Cadê a empresa que fava aqui?

Recicle o

seu lixo.

Separe
latas,
vidros,

I' plásticos ...
,

E bom

para todos

CP Comunidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lançamento do 60 Jaraguá em Dançaacontece hoje
Festival terá
88 coreografias,
em quatro
categorias

Jaraguá do Sul- Cerca de

1,4 mil bailarinos vão participar
do 60 Jaraguá em Dança.ide 21 a

24 de setembro, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller. O

lançamento do evento acontece

hoje, a partir das 20 horas, no
teatro do Centro Cultural-de
Jaraguá do Sul. Promovido pela
Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, em conjunto com a

Fundação Cultural, o evento tem
88 grupos inscritos para a edição
deste ano, provenientes de 45

instituições - unidades esco

lares, academias, grupos
folclóricos e entidades filan

trópicas - da Amvali (Asso
ciaçãodosMunicípios do Vale do
Itapocu).

Os trabalhos foram desen
volvidos por 32 coreógrafos, 28
coreografias participam em

caráter de competição e 60 como

mostra, de acordo com in-

Arquivo/CP: Edsori Junkes

Competição: avaliação dos grupos COlIüt!('/'1I C;/IIIlI'lIl"t1/" 1111/'1111111 ia, técnica e coreografia

formações da diretora de Cultura,
Mara Bini Prada. O festival é
dividido em qüatro categorias,
mirim e infantil (somente
mostra); infanto-juvenil e juvenil
(mostra e competição), nas

modalidades jazz, balé, dança
modema, contemporânea, de rua,
folclórica, popular, teatro e livre.

Criatividade. h.unu >\1\;1, 1"l'llll';ll'

coreografia Intcgr;t!ll (I" l'litL;rios
de avaliação dox grupos inscritos

na competição, pre-miando com

troféus os classifi-cados até o

terceiro lugar. Além disso,
também serão entregues' troféus
a todos os coreógrafos e aos

grupos da mostra.

Consumidores reclamam da imagem do SBT
Jaraguä do Sul - Como'

muitas pessoas, a dona de casa

Marili Santana tem reclamado da
má qualidade de transmissão do
canal SBT. "Antes' dessa mu

.dança, a imagem era muito boa
nos doistelevisores aqui de casa,

agora, na televisão antiga eu não
consigo sintonizar o canal e, na
TV nova, o SBT pega, mas a

qualidade de imagem e som é

péssima", critica Marili, que
enfatiza a falta de consideração
com o público fiel que a emissora

possui.
O gerente do SBT de Flo

rianópolis, Ilson Betin, explica
que amudança aconteceu devido
à exigência da Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações),
a partir do momento em que a

emissora deixou de ser de Lages
e passou a estar sob o comando
do SBT de Joinville, há apro
ximadamente 30 dias. "O pro
blema já está sendo resolvido,
agora o transmissor já está mais

estável", justifica. Ele informa

que o SBT será encontrado no

canal 17 e que apenas funciona
no sistema UHE "Os televisores
mais antigos operam só até o

canal 13, então vão precisar de
um conversor, que faz o SBT
funcionar no canal 3". Como
existem diversas marcas de te

levisores, o gerente aconselha as

pessoas a procurarem um técnico
da área, para serem orientadas
sobre o que é necessário comprar
ou alterar nos aparelhos. ,

(FABIANE RIBAS

RQta Seguramuda para a Casa do Colonizador
Jaraguá do Sul - Desde o

dia 29 de agosto, o centro de

informações turísticas do Projeto
Rota Segura - que funcionava na

BR�280, em frente ao Posto
Marcolla - está instalado junto à
Casa do Colonizador, na Avenida
Prefeito Waldemar Grubba. De
acordo com o diretor da Divisão
de Turismo, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

,

Loreno Hagedorn, estão sendo

providenciadas, através do

Comtur, placas de sinalização
indicando o novo local. "No
máximo até meados de setembro
seis placas estarão colocadas no

percurso entre antiga e a atual

localização doposto, passando por
ruas como Epitácio Pessoa, Jorge
Czerniewicz e Bernardo Dorn-

, busch", informa.
Para Hagedorn, esta mudança

representa o "resgate das reais

funções da Casá do Colonizador
como museu contextualizado e

posto de informações turísticas".
Esclarecendo que o, Projeto Rota

Segura é desenvolvido através de
uma parceria entre o governo do
Estado de Santa Catarina e a

Prefeitura de Jaraguá do Sul, ele

lembr,a que três estagiários do
curso de Turismo e Lazer, da Furb,
e um estudante secundarista se

revezam no atendimento aos

visitantes,
O Rota Segura funciona com

horários diferenciados durante o

ano: de 1 de março a 30 de se

tembro (período considerado de

baixa temporada), atende das 9 às

l8 horas, de segunda ii sábado, e '

das 9 às 15 horas, aos domingos;
já entre 1 de outubro e 28 de

fevereiro (alta temporada) o

atendimento é feito das 8 às 20

horas, de segunda a sábado, e das
8 às 16 horas, aos domingos. "O
governo do Estado estuda a

possibilidade de implantar aos

domingos o mesmo horário dos
demais dias", acrescenta Loreno
Hagedorn.

Criado em 1995, como forma
de divulgar e incentivar a dança
no meio escolar e estimular
formas inovadoras de pesquisa
nesta arte na microrregião da

Amvali, o Jaraguá em Dança
reuniu em sua primeira edição
400 alunos, que levaram ao palco
do Ginásio de Esportes Arthur

Müller coreografias de 15 pro
fissionais a um público de 1,6mil
pessoas em dois dias de
apresentações. Quatro anos

depois, o evento passou a ser

realizado em três dias para
permitir que os 94 grupos _
totalizando 1,5 mil damçarinos
pudessem apresentar os tra
balhos elaborados por 36 core

ógrafos a uma platéia de 2 mil

pessoas por noite.

No ano passado, o Jaraguá
em Dança passou a ter também
caráter competitivo, a pedido de
bailarinos e coreógrafos. Par

ticiparam da última edição 102

coreografias, criadas por 32

profissionais e interpretadas por
cerca de 1,3 mil estudantes

bailarinos, que representaram 35
unidades escolares e 12 aca

demias/grupos folclóricos. O
festival foi ampliado para quatro
noites e teve lotação esgotada. O
Jaraguá em Dança é a única

programação cultural da

Secretaria em que há cobrança
de ingressos, devido à inexis
tência de um espaço maior para
a realização do evento. O Arthur

Müller comporta público de 2 mil

pessoas, (L1SANDREA COSTA)

Denise Langer (2a à esq.), representante da Sociedade
Amizade, foi eleita Rainha da Tl" Schützenfest, no sábado.
A representante do Clube Atlético Baependi, Morgana
Brandenburg, foi 'eleita I" Princesa; Káthia Kahl, da

Sociedade Alvorada, 2a Princesa; e Iosilene Slrelow, da

Sociedade Aliança, ganhou o título de Miss Simpatia.

� EMERGÊNCIA �
� ODONTOLÓGICA W

,

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luis Pamplona
eRO-SeS117
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Cidade desconhece'

perfil do desempregado
Não existem, em Jaraguá do

�ul, em Santa Catarina e no

Brasil, dados seguros sobre o

nlÍDlero de desempregados. "Não
ler registro profissional em car

!eira não significa estar desem

�regado. Temos uma grande
�arcela da população que é

autônoma, não recolhe impostos
enão tem vínculo, nem por isso
istádesempregada", diz Henrietta
Neves. Ela se refere à parcela dos
subempregados, que é clas

sificada como desempregada
�las entidades de classe dos

trabalhadores, mas não pelos
governantes.
A estatística admitida em

Inraguá do Sul (e pelo Estado de
Santa Catarina) é de que 4% da

.

população esteja desempregada,
'número equivalente a cerca de 4
mil pessoas. "É uma projeção",
lembraHenrietta, ressaltando que
o número pode ser maior ou

.

menor. Para traçar o perfil do
desempregado jaraguaense, o
ConselhoMunicipal de Trabalho
e Emprego desenvolveu a Pedir

(Pesquisa de Emprego e De

semprego e. Informações Re

gionais), que está sendo aplicada
pelo Sine. Nos próximos 60 dias,
o conselho espera ter o resultado
dessa pesquisa, que vai avaliar

quem é o desempregado no

Município, qual a faixa etária,
nível de escolaridade e profissão,
e quais as razões que o levâram
a esta situação. (lC)

Consórcio elimina fila do SUS
Jaraguá do Sul - A cha
ada demanda reprimida de
nsultas no SUS (Sistema Único
Saúde) está sendo eliminada,

través de pacote de consultas

omprado pelo Consórcio Inter

unicipal de Saúde. Os médicos
ebern R$ 15,00 por consulta,
as a qualidade dos serviços não
ifere do que é oferecido nos

stos de saúde. "É muito rápido,
mo sempre são essas consultas.
médico olha pra gente, escreve
receita emanda embora", diz a

ODa de casa Marilene Gomes da
Uva, que consultou um otorrino

iringologista, nosábado.
A licitação previa que as:
nsultas deveriam ser realizadas
Os consultórios médicos mas
tão ocorrendo no PAM' e no
íIIIla. "Isso ficou a critério de
.
médico porque alguns pre-

.
realizar exames, então não

anta atender no consultório e
POis mandar o paciente para o
ama. Os oftalmologistas, por
le�plo, usam seus próprios
UlPamentos nos consultórios"
I]" .',P lca a secretária de Saúde
âJlciZimmermann.

'

A demanda reprimida de
nsultas para especialidades

eu no ano passado, quando

aPrefeitura informatizou o sistema
de agendamento de consultas.
Habilitaram-se a realizar esses

atendimentos 13 especialistas. As
especialidades mais 'congestiona
das' são otorrinolaringologia e neu

rologia, que devem atender 400

pessoas este mês. "Estamos

agendando de acordo com a dis

ponibilidade do médico. Ligamos
para as pessoas e antecipamos as

consultas", esclarece a chefe do
setor administrativo do PAM, Adi
Klitzke.

Moradora do Rio Molha, a

doméstica Irene Alves. tem

infecção no ouvido e dirigiu-se à
Ilha da Figueira, onde o clínico fez
o agendamento da consulta com .

especialista para janeiro de 2001.
"O médico ainda me xingou,

.

porque tratei com o farmacêutico,
mas o que eu podia fazer se não

agüento de dor?". Irene foi

comunicada na quinta-feira de que
a consulta tinha sido adiantadapara
sábado. "Estranhei um pouco, foi

tão rápido. Acho que é porque tem

eleição. Ainda bem, porque eu não
tenho dinheiro para pagar uma

consulta particular", contenta-se.
Ela foi atendida junto com outros

12 pacientes, num espaço de uma

hora. (lC)

Alves: com 40 anos, não consegue emprego Balcão:Marta espera sinalpara começar inscrições.

Cursospara trabalhadorpodem
sairapartirdapróxima semana
Cerca de 2,6 mil
pessoas esperam
o início dos cursos,
na região

Jaraguá do Sul - Até o dia
11 de setembro as agências do Si
ne (SistemaNacional deEmprego)
de Santa Catarina terão instalado

programa interligado aoMinistério
do Trabalho. A promessa é do ge
rente estadual de Trabalho e Em

prego,Renato Brites: Da conclusão
desse processo depende a realiza

ção dos cursos de qualificação de

trabalhadores, agendados para o

mês demaio e que ainda não foram
iniciados. Existem cerca de 2,6mil
trabalhadores esperando por esses
cursos na região.

O ConselhoMunicipal de Tra
balho e Emprego e entidades li

gadas aos trabalhadores realizaram
fórum, em abril, para-verificar a

demanda de cursos de qualificação
na região. Para Jaraguá do Sul,
foram aprovados 92 cursos, ou

127 turmas de 16 alunos, o que
equivale a 2032 pessoas. Senac,

Senai, Ferj, Escola Técnica Fede
ral eEpagri foram contratados para
'realizar os cursos, mas até agora
eles não saíram. Dependem da

instalação do Sigae (Sistema de
Gestão de Ações de Emprego), que
vai informatizar o processo e inter

ligar as agências aoMinistério do
Trabalho. "Estamos esperando a

bandeira branca para fazer as

inscrições", diz a secretária-execu
tiva do conselho, Henrietta Neves.

Diariamente, dezenas de

pessoas vão até o Sine ou

telefonam, procurando infor

mações sobre os cursos. "A
maioria das vagas é destinada a

desempregados, Uma parcela das

vagas vai servir aos que têm

emprego, mas estão ameaçados de
perdê-lo, como atividade de

requalificação", explica a oficial
administrativa do posto, Marta
Schütze.

Além da demora na implan
tação do programa, a regional de
Joinville tem outros problemas.
Falta estrutura física e pessoal. Em
Joinville, o posto do Sine dispõe
de quatro computadores. Em
Jaraguá do Sul, tem apenas um, o

que indicaque o problema não será

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr.

ljac@netuno.com.br

•
LABORATÓRIO JARAGUAE�SE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

resolvido no dia 11 de setembro,
como prometeu Renato Brites.

REALIDADE - O desem

pregado Nelson Valdomiro Alves,
40 anos, administrador de empre
sas (com terceiro grau), perdeu o

emprego há 2,5 anos e não

consegue recolocação. "Dizem que
eu sou muito velho. Acima de 35
anos é difícil conseguir trabalho
aqui", lamenta. Alves; que agora
ganha a vida como vendedor

autônomo, dirigiu-se ao posto do
Sine em busca de curso na área
de informática. Ele já tem o nível

básico, quer continuar especia
lizando-se,mas o Sine não vai abrir
turmas nessa área.

Os cursos oferecidos pelo Sine
são gratuitos, pagos com recursos

do FAT (Fundo de Amparo ao

Trabalhador). Os interessados são
selecionados através de triagem,
que avalia a necessidade do
candidato. Os cursos pendentes ria
região vão atender às áreas de
indústria, comércio, agricultura,
turismo, serviços e especiais, com
duração mínima de 60 horas

(máxima de 180), equivalente a

dois ou três meses de aulas.

(LiSANDREA COSTA)

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

Sáb.ados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. WaldomiroMezureehen. 67 - Ao lado do Hospital São José.·
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Preso homem que arrombou
veículos próximo ao Líder

Autuado em flagrante
comcheque furtado

Jaraguá do Sul - Pl Polícia
Militar prendeu na madrugada
de sábado, Luís Saturnino

Borba, 20 anos, morador no
Morro do Satuca em Gua

ramirim. Borbafoi flagrado com
objetos furtados do interior do
Escort placa MBI-9088, de

Jaraguá do Sul, de propriedade
dometalúrgico César Leonardo
Nascimento, 19 anos, e que
estava estacionado nas pro
ximidades do Líder Clube. Ele

.

é acusado de ter furtado do
. Escort uma bolsa com niaterial

esportivo e de ter danificado o

aparelho de som, depois de

quebrar o vidro lateral do

Jaraguá do Sul - Foi
autuado em flagrante no sábado
passadoEdde João VonEggert,
19 anos, por estelionato. Ele foi

preso por Policiais Militares,
juntamente com o menor de

iniciais, A.F.S. 17 anos, quando
tentavam passar cheque no

.

valor de R$60,OO, furtado.
Funcionários do PostoMime da
Rua Epitácio Pessoa, tinham a

notificação do furto do-cheque
de Gilberto Vcnturi; 27. anos. E

chamaram o C( )P( )[\1-( 'entro

de Opcmçóc- d;1 P(llll";1 \ [ilit.u.
Quando os p(llil'Lli" l'hl'�;lr;l111
no local. L1:!1:!lTt r;1"�(l1l (l chcquc
e jogou no lix». ()" doi" Ior.un

encaminhado ... para al kk1:!acia
-de Polícia, aonde foram au

tuados,
O cheque foi furtado do

Representante Gilberto Venturi,
27 anos, que teve o seu Gol

placaKLH-8265, arrombado na
madrugada de sexta-feira, na

veículo. Luís Saturnino Borba é
acusado de arrombar no mesmo
local, o Del Rey placa MCW-

5560, de Schroeder, de

propriedade de José Aparecido
Pereira. Depois de ser flagrado, .

Saturnino tentou roubar uma

bicicleta, para a fuga, mas foi

impedido por .um morador.
Conhecido por outras passagens
de furto na DP local e em

Guaramirim, Saturnino foi
autuado em flagrante pela
Delegada de Plantão, Federal
Luciana Kan'elI, e espera
julgamento no Presídio. Se for
condenado pegará de 3 á 8 anos,
de reclusão.

Getúlio Vargas. Roubaram do
interior de seu veículo, docu
mentos pessoais, talão de

cheques do Banco Bradesco,
agência deBlumenau, cheques
de clientes e uma bolsa:'com

pertences do representante.
Edde João Von Eggert e o

menor, alegaram naDelegacia
que o arrombamento foi feito

por um homem conhecido
como Márcio vulgo Feio. O

. crime de estelionato prevê uma
pena de 1 a 5 anos de reclusão.

Capotamento deixa
vítima fatal

Guaramirim - o ca

potamento da Blazer placa
DKP-7474, Santo Ângelo,
tirou a vida do motorista,

Idemar João Schmitt, 36an08
de idade, na madrugada de
sábado. O acidente acoae

ceu no Km-53 da SC-413,
trecho Guaramirim áMass.
randuba.

� OFICINA MECÂNICA I

.� BAUMANN
FORD - HAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.COMPRA-SE

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,

Fiorino Picape em ótimo estado
ano

96/97 paga-se à vlsta.
Tratar 9997-8784
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371·7398 R-.Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865
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DIÁRIO DA F-I
Donington 2002?

A Brands Hatch Leisure

�I[,), empresa que detém os

Oireitos de organização do GP

da Inglaterra a partir de 2002,

JlOde escolher o circuito de Do

!nington Park para fazer a cor

rida. Outra opção é a própria
pista de Brands Hatch. Doning
ton recebeu a F-I apenas uma

vez, com o GP da Europa de

93, vencido por Senna na

chuva. Silverstone deve fa-zer
. Iseu último GP no ano que vem.

·Mais pneus
Pelo que foi discutido nesta

semana entre os dirigentes da

F-I, dificilmente haverá a volta

dos treinos de classificação às

sextas-feiras, no ano que vem.

A propostamais próxima de ser

aprovada é a de mais dois jogos
de pneus por fim de semana de

GP, para serem usados só nos

treinos livres de sexta - feira; e
a proibição de testes em cir
cuitos que fazem parte do
calendário antes dos GPs.

Jordan faz festa
Uma festa em Donington,

domingo, marca os 10 anos da

Jordan na F-I. A equipe estreou
em 91 e até hoje venceu três
corridas: Spal98 com Damon

Hill, eMagny-Cours/99 eMon
w99 com Heinz-Harald Frent
zen. A Jordan vai levar carros

antigos para algumas voltas no

circuito inglês, como o modelo

1191, o carro verde patrocinado
pela Seven-Up de sua primeira
temporada.

Novo projetista
O projetista iraniano Ejhbal

Hamidy, de 40 anos, deverá ser

o substituto de Mike Gascoyne
como diretor-técnico da Jordan.

Hamidy, atualmente trabalha na
Arrows.

Teve passagens também pela
Williams e pela Stewart, na

Fórmula 1. Gascoyne foi

contratado há alguns meses pela
Benetton e fará o carro da equipe
comprada pela Renault, no ano

que vem.

Rotary Internacional abre vagas para profissionais .

interessados em Intercâmbio com os Estados Unidos

Os Clubes de Rotary do Distrito 4650, que abrange 36 cidades, entre elas

Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, Rio do Sul e São Bento do Sul, estão em
.

busca de profissionais qualificados para visitar os Estados Unidos em abril de

2001, através do Programa IGE (Intercâmbio de Grupo de Estudos) da

Fundação Rotária.
Através deste programa, equipes compostas por profissionais de diversos

c�pos visitarão áreas parceiras em um país diferente. São bolsas que incluem
ViSItas de quatro semanas, quando compartilharão informações sobre profissões
e culturas diferentes.

O objetivo de um Intercâmbio de Grupo de Estudos é promover a

compreensão e boa vontade internacionais através do contato pessoal, já que
os'IDtegrantes da equipe ficam hospedados em lugares de rotarianos, tendo a

chance de conhecer pessoas e lugares, aperfeiçoando seus conhecimentos, e

futuramente aplicando nas suas profissões.
.

A Fundação Rotária oferece as passagens de ida e volta, e os rotarianos do

=san�triãO oferecem as re.feições e alojamento',bem c�mo despesas de viagem
. equipe na estada nos Estados Unidos no penodo. Ficam por conta de cada
mtegrante despesas pessoais e imprevistas.

Os interessados precisam ter atuado nos últimos 2 anos em uma profissão
ilconhecida, idade de 25 a 40 anos residir e trabalhar no Distrito Rotário. Para

��idatar-se a seleção, mais infor:nações e formulário de inscrição podem ser

.:os com Rotary Club de Jaraguá,-ou através do fone 47 275-3555. A data
te do recebimento das inscrições é de 29 de setembro de 2000.
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macher, em compensação, ficou
apenas em oitavo.

Pela manhã, o alemão

simulou um GP, percorrendo
mais de 300 km em ritmo de
corrida. Não teve grandes
problemas até o final, quando
notou a perda de potência no

motor 049C e encostou o carro

na grama. À tarde, ele voltou à

pista e deu mais algumas voltas,
ficando com lmin26s801 como

melhor tempo. Barrichello virou
lmin25s587, Is214 mais rápido
que o alemão.

Monza teve alterações em seu

traçado, especialmente na

Fazendo história
arrumam um cantinho na me
mória e entram para os anais. É
o que já está acontecendo com a

manobra de Hakkinen sobre

Schumacher, domingo em Spa.
Para quem não viu: faltavam

três voltas para o final, o alemão
em primeiro, o finlandês colado

nele, com um carro mais rápido
nos trechos velozes do circuito

belga. Schumacher abria no

miolo, tinhamais asa e equilíbrio,
e defendia-se como podia nas

retas. Até que na Kemmel, reta

que leva à chicane Les Combes,
depois da seqüência Eau Rouge/
Radillon, aparece um retardatário

à frente, oBAR de Ricardo Zonta,
O brasileiro, pelo espelho, só nota
Schumacher. Mika estava em

butido, oculto pela Ferrari do
alemão. Zontamantém-se imóvel,
dá o lado esquerdo da pista para
Schumacher, o mais apropriado
para tomar a curva seguinte, para
a direita.

Schumacher abre e vai. Do

nada, na visão de Ricardo, surge
Hakkinen. Que joga o carro para

Ralf Schumacher fecha testes

de Monza com melhor tempo
primeira chicane, a variante

Goodyear. A curva ficou mais
estreita e lenta e, segundo a

maioria dos pilotos, tambémmais

segura. Com as mudanças, a

extensão do circuito passou de

5.770 m para 5.792 m.

O dia ontem foi quente e

ensolarado, com a temperatura
oscilando entre 21 e 27°C. Pela

McLaren, equipe que lidera os

Mundiais de Pilotos e Cons

trutores, andou apenas Olivier

Panis, seu piloto de testes. No ano
passado, a vitória em Monza foi
de Heinz-Harald Frentzen, da

Jordan.

a direita, pelo lado mais impro
vável e apertado, resvala com as

rodas na grama e passa os dois,
assumindo a liderança e ganhando
a corrida.

A F-I não tem tido muitas

ultrapassagens ultimamente. Mas
uma como a deHakkinen vale por
muitas. Deixa o público bo

quiaberto, os críticos emociona

dos, o rival apalermado. Na se

gunda-feira, pelo tom das repor
tagens emjomais domundo intei
ro, já era possível identificar o

registro de um momento histó
rico. E foi mesmo.

Mika, assim, deixa para trás
a fama muitas vezes injusta de

piloto sem brilho para se colocar

ao lado de outros gênios que en

cheram os olhos dos fãs comma

nobras inesquecíveis. E, mais do
. que favorito ao tri, passa a ser

também merecedor de uma con

quista que só um piloto, em 50
anos de F-I, conseguiu: Juan
Manuel Fangio, na década de 50,
o único a ganhar três títulos

seguidos.

São Paulo - Os testes

coletivos de Monza terminaram
ontem e Ralf Schumacher, da

Williams, acabou sendo o mais

rápido da semana, com o tempo
de lmin25s502. Todas as equipes
treinaram no circuito italiano,
preparando-se para a I4a etapa do
Mundial, que acontece no

próximo dia 10, no mesmo

circuito.

A Ferrari, que vinha tendo um
desempenho abaixo do esperado'
nos três primeiros dias,melhorou
um pouco ontem e Rubens
Barrichello conseguiu fazer o

segundo tempo. Michael Schu-

Normalmente, as pessoas não

percebem quando algo histórico
está acontecendo diante de seus

olhos. Há uma certa dificuldade

em se compreender a magnitude
de determinados eventos, que via
de regra só ganham valor com o

passar do tempo. Ficando apenas
naF-I: a ultrapassagem de Piquet
sobre Senna em Hungaroring em
86, por fora, com o carro de lado,
como se fosse um kart; a de

Jacques Villeneuve sobre
Schumacher também por fora na

parabólica do Estoril, em 96; a

do mesmo Schumacher sobre

Alesi, na última chicane de

Nürburgring, em 95; a primeira
volta de Senna no GP da Europa
de 93, em Donington Park.

São algumas de que me

lembro. Na hora, a reação é de

espanto e júbilo, reconhe�e-se a

beleza e o talento, mas não se

dimensiona como algo épico. Só
alguns dias depois os contornos

históricos vão se formando e, aí,
pumba! De repente, tais mo

mentos saem das telas e fotos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hoje iniciam os jogos
·pelo Regional dos Jase

12 - ESPORTE
Horst 8aümle

Jaraguá doSul-A cidade de

São Bento do Sul sedia, de hoje
até sábado, a fase Regional dos
Jogos Abertos de Santa Catarina.

Jaraguá do Sul busca a classi

ficação em 11 modalidades: Bas

quete, Bocha, Vôlei de Areia em

dupla masculino, Bolão 23, Tênis,
Vôlei e Xadrez, masculino e

feminino, que foramdistribuídas da
seguinte forma: Basquete mas

culino: Jaraguá do Sul, São Bento
do Sul e Rio Negrinho; Vôlei
feminino: Jaraguá do Sul, São

Bento do Sul, Mafra e Joinville;
Vôlei masculino: Jaraguá do Sul,
Joinville eMafra; Vôlei masculino:

Jaraguá do Sul, Joinville e.Mafr
Vôlei de Praia masculino: Jaragu
do Sul, Joinville e ltaiópolis; Xadre
masculino: Jaraguá do Sul; Sã
Bento do Sul, Rio Negrinho eGu
ramirim; Xadrez feminino: Jaragu
do Sul e Rio Negrinho, que disp
tam a vaga para a fase estadu
Bocha masculina: JaraguádoSu
São Bento do Sul e Três Ban
Bolão 23 masculino: JaraguádoS
Joinville, São Bento do Sul e I!ai

polis; Bolão 23 feminino: Jarag
do Sul, Joinville, Rio Negrinho
Canciinhas; Tênis de Campo m

culino: Jaraguá do Sul, São Ben
do Sul, Itapoá e Guaramirim. (AO)

J()GO�'DO iQIA 5/9: ;;f'ênís.ae CaJiQ,po'ua Soctedade Ginástica, às 9
ra�:Jarag1!ládo Sul x.?uaranririm, e lara�uá' do Sul x Itapoá, às 15b
;I"ê:JJis de Canipo, às 15 'horas, GuaÉaInititarx São Bento do Sul. Volei

fy�onoGinásioA1mçs Q!laibet;t�, às ��h30:. JaraguádoSul xJoip
.

No dia () cle setembro: 1?ênis de Càmpo na Sociedade Ginástica, às

ÀO�as: Jaraguá do Sulx São B�nto do Sy,l, nomeSffioj:)orário, Gu
x ttâpoá. valel1ll01 femin;i:no no Ginásio de Êsportes da Condor, às I

h0,Jr�: JarStguá doSul X 1;v1:3fta. Voleibolmasculino no Gi:nás�o deISsIJO
,daCondol1, 'às'I5h30: Jar�guá do Sul x Mafra. Xadrez femihlno
::Bandejr@tes;às'$5horas: Jaragl;lá.do Sul x'Rio Negriripo, nomes
Q.orátio,.GMaranW:i:nl xJaraguá do Sul, nomasculino.

e

Corupà estará partiçipando
.

com o FutsaI, ficando na chave A, co

kAraquari, SãoEraIldsco do SuLe Canoinhas. Aeqtlipe de Oorupá es

nesta terçà-feira., às14 horas, com São Francisco do Sul. Amanhã, ellfren
às 16 boras, �aquari. O .PutsaI cq;t;Upaense fecha suaparticipílÇão
ppi,meira fasejogando qujnta-feil;a com Canoinhas.� às 17h 15.

Out:tas.�ocila1idades cõmo Fliltsa1, AtletiSmo, Balã'o í6, Ciclismo, Na
rito e ;r�nis {lêMesa, de JStfagllá do Sul, estão com classificação garan

.

na �asê estadual. BltttSqtle sedi.âráe.ste ánb, em oãtabro, a'íaseestad
f
des Jogos Abertos de Santa Catarina. (AO)

Premiação: entrega do troféu para o Colégio São Luís, campeão nos Jogos da Semana da Pátria

Jangada manda nas quadras
nos JogosdaSemana daPátria

desenvolveu 6 Voleibol", finalizou.
CAMPEÕES: no Atletismo

masculino foi o Colégio Marista
São Luís; no Atletismo feminino,
EMEF Alberto Bauer; Basquete
masculino,IE Jangada; Basquete
feminino, IE Jangada; Futsal
masculino, IE Jangada; Futsal
feminino, EMEF Helmut Duwe;
Handebol masculino, EMEF
Antônio Ayroso,; Handebol

feminino, EMEF Guilherme

Hanemann; Tênis de Mesa

masculino, EMEF Alberto Bauer;
Tênis deMesa feminino, Colégio
Marista São Luís; Voleibol

masculino, EMEF Renato Pradi;
Voleibol feminino, IE Jangada;
Xadrez masculino, Colégio
Marista São Luís; Xadrez

feminino, Colégio Marista São
Luís. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

campeão geral, já garantido pelo
quinto ano consecutivo. O São

Luís somou pontos em IOdas 14

modalidades disputadas, garan
tindo a posse definitiva do troféu
Murillo Barreto de Azevedo. "A

conquista é resultado de muito

trabalho, dedicação e amor pelo
que fazem direção, professores
e atletas do colégio", ressalta o

coordenador esportivo do São

Luís, Aírton Schiochet. Para ele,
"a conquista mostra também a

importância da educação. do
estudante não se resumir apenas
a uma sala de aula", destaca
Schiochet. Outro título co

memorado foi o Voleibol mas
culino. A Escola Renato Pradi

conquistou.o tricampeonato. O.
técnico Cézar de Olivera destacou

que "o Caie é o pólo que melhor

Dois títulos
conquistados
pelo Jangada no
JéSp

MecânicaMediba e Reba's
vão decidir título amanhã

Futebol de Salão, na final conlrJ

Beko's,
Na outra semifinal, clássico

Massaranduba. Quem levOU

melhor foi aMecânicaMediba,l
- em cimadaOziléialMicar. .

Os jogos nesta quarta-f:
começam às 19h15, no Glnáí

Rodolfo Jahn. Na primeira partI
decisão do terceiro lugar entre

CI

doEstoril e OziléialMicar. Lo�o
acontece a fmal entre as eqUipes

.

"

b 's/PostoMecânicaMedibaxRe a
,

. � daR
este jogo terá a transnussao

Jaraguá, a partir das 20 boras·

(ILTON PIRAM)

Guaramirtrn - Mecânica

Mediba, de Massaranduba, e Re

ba's/Posto 28, de Guaramirim, vão
decidir amanhã a 3" Taça Cidade de

Guaramirim de Futsal Aberto. Nas

semifinais realizadas na sexta-feira,
o Reba'slPosto 28 bateu a equipe do
Clube do Estoril, de Jaraguá do Sul,
por 6 a 5. Resultado praticamente
assegurado'ainda na primeira etapa

. quando a equipe da casa já vencia

por 5 a 1. Na segunda etapa, o Estoril
chegou a encostar mas não foi o

suficiente para tirar o Reba's demais
uma disputa de título, noMunicípio:
Neste ano, a equipe já foi campeã de

Jaraguá do Sul - O Ins
tituto Educacional Jangada
conquistou três das quatro
modalidades de quadra dispu
tadas durante os 50s Jogos Es
colares da Semana da Pátria, que
encerraram no sábado. Os títulos

conquistados pelo Jangada foram
no Voleibol feminino, Futsal

.

masculino e o Basquetebol mas
culino e feminino. Apesar dos
títulos conquistados, o Colégio
São Luís participou do último dia
de disputas com o título de

I
I
, .
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