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'Mais Guaramirim' pede
à Justiça providências
contra panfletos
Página3

Weg atendeu 5 mil
na Ação Comunitária

promovida domingo
Página8

estofados e colchões

Secretaria da Farm1ia
atende acampados no

Bairro VilaNova
Página9(47) 370-7000/635-0705

PESQUISA· ELEiÇÕES 2000· PREFEITO· JARAGUÁ DO SUL

Pesquisa realizada entre os dias 11 a 14 de setembro de 2000. Amostra:
800 (oitocentas) entrevistas (margem máxima de erro de 3,46%, a um nivel
de 95% de confiança). Eleitores estratiflcados por regiões da cidade, classe
SÓCio-econômica, sexo e faixa etária.

Se a Eleição para prefeito de Jaraguá fosse
hoje, e se os candidatos fossem estes, em
quem você votaria?

Irineu Pasold

38.81 %

Recomeçam as obras no trevo
da BR-IOI com a BR-280

Mesmo com chuva, as máquinas cluída até o mês de dezembro. A

começaram a trabalhar ontem na principal alteração no projeto inicial
conclusão do viaduto, no trevo daBR- é a construção de quatro alças de
101 com a BR-280. Pelo cronograma acesso, no lugar das duas que estavam
jío DNER (Departamento Nacional previstas. Essa mudança foi reivin
de Estradas de Rodagem), a obra, no dicada por Jaraguá do Sul, no início
valor de R$ 19 milhões, será con- das obras. Página 9

/

Edson Junkes/CP As obras começam com a construção de muro e aterramento da BR-280

Arrombador de agência
bancária de Schroeder
é preso no domingo
Página 10

Equipe de Futsal
jaraguaense perde
para a Unoesc
Página 12

IRINEU

11.657
Vereador ..

'
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Tudo que é sólido

A 15 dias das

eleições, a

disparidade
apenas

contribui

para confundir
ainda mais os

eleitores

indecisos

das pesquisas, que ocupam o noticiário políticonas últimas
semanas. Serão precisosmuitomais do que acusações e críticas
entre coligações para explicar e convencer o eleitorado. A 15
dias das eleições, à disparidade apenas contribui para confundir

aindamais os indecisos. A guerrade números é um dos recursos

utilizados para tentar, naúltimahora, conquistarparte do eleitorado
semcompromissocomo'futuro doMunicípio, que votapraganhar.

Que os partidos façam lá suas espertezas ou articulem suas

jogadas de efeito para obter os melhores resultados, nada de
mais. O que não podem é querer que as pessoas acreditem nas

histórias que contam com cara de noviçaemprocissão deVIrgem
Maria. A insensatez temerária armou a arapuca que pode
desarmar pegando pelorabo o mentor das articulações. Até
porque as eleições deste ano serão realizadas em umas eletrônicas,
acabando com possíveis fraudes na apuraçãomanual.
Amanipulação das pesquisas está fundamentada na apatia e

na falta de discernimento do eleitor, que se deixa levar pelos
palavrórios de- ocasião; votando, na maioria das vezes,

impregnado de perplexidade e empurradopela coerção camuflada
de números fantasiosos. Na adversidade dos números, as

agremiações políticas apostam na indiferença e aguardam que a

poeira do esquecimento cubra o vexame do resultado das umas
até que se esgote, pela fadiga, a curiosidade popular.

E não há sequer sinais de armistício. O InstitutoPerfilpromete
divulgar novas pesquisas até o final da-campanha, devendo ter
também correspondentes contrárias. Diante de tamanho

despropósito, cabe ao eleitorado demonstrar amadurecimento
político e conscientização. Apela-se para que o voto sejamais
seletivo e comprometido com o futuro de todo oMunicípio, e
não barganhado porpromessas de favores, "presentes" ou cargos.
Jaraguá do Sul émuitomaior do que tudo isso. Todavia, necessita
ainda provar seu potencial.

Agritante diferença entre o resultado da pesquisa do Instituto
Perfil, que coloca a candidata doPMDB, CecíliaKonell, 9,21%
à frente do prefeito Irineu Pasold, e a do Instituto Bonilha, que

dá 7,46 pontos percentuais de

vantagem a Pasold sobre Cecília,
revela o lado- perigoso e ma-

nipulador das consultas de intenção
de votos. Alguém estámentindo, e
não é o eleitor. Num período de

apenas uma semana, umadistorção
de mais de 16% é inexplicável sob
o ponto de vista dos critérios

técnicos que são utilizados nas

enquetes.
No domingo, dia 10, o "Jornal

ANotícia", divulgou o resultado de
umapesquisa realizada emparceria
como InstitutoPerfil, naqualCecília
lidera com 41,52% das intenções
de voto, seguida por Pasold,
candidato da coligação Mais

Jaraguá do Sul, com 32,31%. O petistaDionêi daSilva aparecia
em terceiro lugar.com 13,72%. No último domingo, o mesmo
jornal publicou o resultado da pesquisa do InstitutoBonilha, que
coloca Pasold com 38,81% das intenções de voto, Cecília com
31,34% eDionei com 14,83%.

Faz falta uma reflexão serena sobre' os números conflitantes

Projeto Formando Cidadão

o Projeto Formando Ci
dadão é uma iniciativa da

Prefeitura de Jaraguá do Sul,
através da SecretariaMunicipal
de Educação, em parceria com

as Associações de Pais e

Professores das Escolas de
Ensino Fundamental, Centros de
Educação Infantil e Jardins de

Infância.
,

Ela tem por objetivo criar um
espaço para que as comu

nidades discutam os elementos

básicos da formação cidadã. As

unidades escolares, agrupadas
em núcleos, elaboram seus

projetos a partir das ne

cessidades e .características

próprias. Os temas são diver

sificados, visando a reflexão dos
diferentes valores, analisando-os
criticamente para que os

envolvidos elejam para si as

* Lucy Cyriaco Lagedo

melhores atitudes, compre
endam os conflitos inerentes aos

processos culturais propondo
mudanças responsáveis e

eficazes, exerçam a valorização
de cada indivíduo para que a

solidariedade alcance sua

plenitude conceitual na for

mação de indivíduos capazes de
exercer a, sua cidadania.

A dinâmica de trabalho

acontece em forma de palestras
proferidas por profissionais do

Município que utilizam seu

tempo e conhecimento como

contribuição na formação do

cidadão jaraguaense. Aos

alunos, personagens centrais do
processo educativo, oportuniza
se o q�estionamelJ.to, análise,
reflexão e o diálogo sobre os te

mas através das disciplinas
curriculares com posterior

socialização dos conhe

cimentos. Desta forma, pais e

alunos tornam-se multiplica
dores no despertar e de uma

consciência de cidadania cons

trutiva e solidária.
Desde o início, em 1999, até

omomento, o Projeto Formando
Cidadão já atendeu a mais de 9

mil alunos e promoveu 32 pa

lestras, abordando temas como:

Relacionamento familiar,
Violência, Prevenção ao nso

indevido de drogas, Afetividade,
entre outros, com a participação
efetiva de aproximadamente2,6
mil pessoas das comunidades
em que os núcleos estão

inseridos.

* Coordenadora do Projeto
Divisão de Ensino -

Secretaria de Educação

A liberdade de expressão nos

faz cair no exagero incons
cientemente. Mas amigo, lem
bre-se que o respeito e a educa-

Mensagem.
* Geralda Mara Prestes Mendes

ção vêm sempre em primeiro consciência.

lugar. Respeitar para ser

respeitado, pois ninguém chegará * Estudante de Terapia
a lugar nenhum se não tivermos Ocupacional

,

d conter
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''Não existe forma de fazer política a não ser respeitando
as decisões locais." (Governador Esperidião Amin (PPB) ao ser

indagado, em Jaraguá do Sul, sobre as composições feitas pelos
partidos do PFL, PPB e PSDB com adversários em Guaramirim,
Schroeder, Corupá e Massaranduba)

"Um voto errado são 4 anos de prejuízo." (Candidato do PT

deGuaramirim, Moacir JoséMafra, o Zuco, durante debate, sábado,
no Salão Paroquial)

"O pior analfabeto é o analfabeto político." (Dramaturgo e

poeta alemão Bertolt Brecht, falecido em 1956)

Leu acusado de tentar forjar
documento para elevar salário
Massaranduba - o can

didato a prefeito da coligação
União pelo Progresso (PFL/
PSDB), Dávio Leu, está sendo
acusado pelos adversários de

tentar forjar documento de con

clusão do curso Técnico em

'

Contabilidade, fornecido através
de um instituto de Minas Gerais,
paraefeito de escolarização de 2°
Grau e tentar melhorar a re

muneração na condição de servi
dor municipal estatutário. A
denúncia foi feita pela coligação
Unidos porMassaranduba (PPBI
PMDB), que tem como candi
datos a prefeito e vice, Odenir
Deretti e Alvair Ricardo Pedrini,

ENGENHARIA E ARQUITETURA
Projetos e Construções

--------------

Fone: (0**47) 275·3441 / 9975·1749
R

NOVO ENDEREÇO
ua: Bernardo Dornbusch 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - sc
CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul':SC

respectivamente.
Pedrini garante que a coliga

ção possui documento fornecido
pela Secretaria de Educação de

Minas Gerais confirmando que o

curso não vale para efeito de 2°

Grau. Leu explicou que partici
pou, na realidade, de um curso

intensivo de atualização contábil
e que nunca usou de diploma ne
nhum para qualquer finalidade
escusa, "É um absurdo que este

jam levantando esse tipo de acu

sação contra mim. A intenção
deles é iludir a população com

essas coisas", desabafou, acres
centando que a acusação é carac

terística de período eleitoral. (MR)

Edson Junkes/ CP

Ele considera "uma irresponsabili
dade" distribuir, a poucos dias das

eleições, uma pesquisa cuja autoria

não estaria devidamente esclarecida.
"Pelo que sabemos, essa empresa
sequer telefone possui em Blume

nau" , lamentou,

Já o candidato do Partido dos
Trabalhadores criticou os dois blo
cos políticos adversários pela "guer
ra de pesquisas", iniciada no final
de semana. "Não acredito que os da

dos divulgados reflita a realidade,
porque, nos dois casos, os números
nos deixam lá embaixo, com o nítido

objetivo de desacreditar nossa

campanha", argumentou Zuco,
prometendo levar o assunto para ser
discutido com os companheiros, Ele
também pretende conversar com

assessores jurídicos sobre a batalha
de números iniciada pelas coli

gações, mas não sabe "se vale a pena

esquentar a cabeça com isso",
afirmando que "nos contatos feitos
diretamente com a população a

sensação que temos é bastante
diferente", (MILTON RAASCH)

Satler: pedido de providências à Justiça e revolta com a acusação de o PMDB ser mentiroso

Coligação recorre à Justiça
contra distribuição de folhetos
Decisãofoi
tomada ontem
à tarde pelo
PMDB e PSDB

Guaramirim - A coligação
Mais Guaramirirn (PMDBIPSDB)
decidiu, ontem à tarde, recorrer à

JustiçaEleitoral para pedir providên
cias contra a distribuição de folhetos,
verificada na cidade durante o final

de semana, contendo pesquisa de

intenção de votos, apontando o

candidato da coligação adversária

AcertaGuaramirim (pPBIPFL),Märio
Sérgio Peixer, naprimeira colocação
com 47%, seguido do prefeito e

candidato à reeleição, Antonio
Carlos Zimmermann, com 43,8%, e
de Moacir José Mafra, o Zuco, do

PT, com 5,6%. O motivo da recla

mação, conforme o coordenador de

campanha da coligaçãoMais Guara
mirim,Orlando Satler, o Guia, é o fato

de os folhetos terem sido distri
buídos sem nenhuma identificação
e sein sequer citar o instituto res

ponsável pela pesquisa neles
contida.

A distribuição dos folhetos
aconteceu apenas um dia depois de

a coligação PMDBIPSDB ter publi
cado outra pesquisa na imprensa, rea
lizada pelaPerfil Pesquisa, em que a

primeira colocação é atribuída ao pre
feito e candidato àreeleição, Antonio
Carlos Zimmermann, com 48,67% da

preferência, seguido de Peixer,
segundo colocado com 28,10%, e do
candidatoMafra, do PT, com 5,31%,
além de 17,92% de nulos, brancos e

indecisos.
- Algum culpado deve existir

-, diz Satler, destacando que no

folheto também oPMDB de'Guarami
rim foi apontado como sendo um

partido "mentiroso", Segundo Satler,
a coligação não pode deixar que
todos esses fatos não sejam levados
ao conhecimento das autoridades

responsáveis pelo bom andamento
da campanha eleitoral noMunicípio.

IRINEU EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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lrineu Pasold - 38,81% Cecilia Konell _:_ 31,35% Dionei da Silva - 14,83%

ColigaçãoMais JaraguádoSul
reage com pesquisadoBonilba
Consulta popular
coloca Pasold
7,5% à frente de
Cecília' Konell

Jaraguá do Sul - Depois
de contestar na Justiça Eleitoral
a pesquisa da Perfil, que apontou
a candidata da aliançaRenovando
com o Povo (PMDB/PPS), Ce
cília Konell, 9,21% à frente, a

Aliança Mais Jaraguá do Sul

(PFL/PPBII.'SDB/PTB/PL/PTN)
reage publicando o resultado de
outra consulta popular, en

comendada ao Instituto Bonilha,
que coloca o atual prefeito, Irineu
Pasold, candidato à reeleição,
com 7,46 pontos percentuais de

vantagem sobre Cecília. A

pesquisa foi realizada entre os

dias 11 a 14, com 800 pessoas.
De acordo com os dados, o

prefeito Irineu Pasold lidera com

38,81% das intenções de voto,

seguido por Cecília, com

31,35%, e pelo petista Dionei da
Silva, com 14,83%. A consulta

apontou ainda 11,01% de in

decisos, brancos e nulos somam

4%.

ligue: �L?�
gfi7®oLl[g0

A divulgação dos dados

apurados pelo Instituto Bonilha

aconteceu durante' o final de

semana, após completado o

prazo legal de cinco dias do

registro na Justiça Eleitoral, e abre
uma nova etapa na campanha
eleitoral, marcada pela sucessiva
divulgação de pesquisas, tendo
em vista que a Perfil tem outra

consulta prevista para ser

divulgada hoje e o Instituto
Bonilha divulgará a próxima até

o final desta semana.

O coordenador de campanha
da coligação Renovando com o

Povo, deputado estadual Ivo
Konell (PMDB), recebeu com

ceticismo os resultados da

pesquisa do Instituto Bonilha. Ele
classificou a pesquisa como "um
ato de desespero" de Irineu
Pasold. "Como é possível mudar
17 pontos percentuais em uma

única semana7", indaga o

deputado, destacando que a

coligação Renovando com o

Povo, em princípio, não está

preocupada com os números

divulgados, preferindo manter

toda a atenção voltada às -ati
vidades de campanha.

Já o presidente do PT, Silvino

Volz, disse que o partido deverá
analisar a questão da inten

sificação da divulgação de

pesquisas, em reunião prevista
para amanhã de hoje. Na opinião
dele, esse ingrediente novo na

campanha eleitoral não chega a

prejudicar os objetivos do PT.

"Pelo contrário, isso até fortalece
o partido, porque a população
está verificando que os nossos

adversários estão mais preo

cupados em verificar quem está
melhor nas pesquisas e não com

a divulgação das propostas de
trabalho para a comunidade".

O deputado Konell informou
que, no mais tardar durante o dia
de hoje, a coligação do PMDB/

PPS ingressará com represen

.tação no Ministério Público,
solicitando averiguação sobre as

condições em que a Prefeitura
está executando o Programa
Antipó. O deputado considera
inconcebível que trechos pavi
mentados há apenas algumas
semanas, já mostrem buracos.
"Isso é um abuso ao erário

público", enfatiza Konell,
lamentando "a má qualidade"do
serviço executado.
(MILTON RAASCH)

JV Veículos e Auto-Elétrica
.

Para Aotcmóvels- Oamiohões
Iratores- Serviços em Geral

99B1-�049
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueiral

Fontes do PMDB de Jaraguá do Sul informaram que o diretório
guarda recortes de jornais da região, onde lideranças políticas e

empresariais elogiam a administração do então prefeito, Ivo
Konell.

A intenção' é usar esses "recursos" para demonstrar a incoerência
com os discursos atuais dos adversários.

Seria um golpe de mestre se a legenda pudesse ficar intocável no
limbo da política. Entretanto, está metida também em

contradições, tanto ideológica quanto política.
Enquanto cultiva animosidades com o PSDB no Município, em
Joinville, Guaramirim e Schroeder está aliada aos tucanos. Neste

'último, o PPB também integra a coligação.
É a dinâmica da política definindo rumos e assegurando

interesses.

Aposta
De acordo com uma das

fontes, o prefeito Irineu
Pasold e o deputado federal
Vicente Caropreso, ambos do

PSDB, estiveram por lá e

confirmaram a liderança da

candidatura.

Caropreso lembrou que já
estiveram em pior situação na

eleição de 1996, afirmando ser

possível "virar o jogo".

Recurso
Na semana passada, o Diretório

do PFL de Jaraguá do Sul

promoveu, no salão da Igreja
Nossa Senhora Rainha da Paz,

na Vila Nova, umjantar. No
cardápio, além do churrasco,

política, é claro,

Entretanto, fontes do partido
informaram que a reunião foi

para pedir empenho na

campanha eleitoraL

Exagero
Emperíodo eleitoral, candidatos e afins vivem pisando em ovos,

evitando cometer alguma bobagem que venha a desagradar o
eleitor. Quando o caso envolve o governo a preocupação é

redobrada. Foi o que aconteceu com a secretária de Saúde, Nanci
Zimmermann.

Confirmada entrevista à reportagem do CORREIO DO POVO, Nanci
convocou o assessor de imprensa da Prefeitura para "auxiliá-la".
A emenda saiu pior que o soneto, não se chegou a um consenso

dé quem daria as informações.

Lá e cá

Enquanto no Brasil as rádios comunitárias enfrentam o rigor de
uma lei capenga, além de ser discriminada sistematicamente pelas

emissoras comerciais, que insistem em classificá-las de

clandestin�s, na Austrália, o governo incentiva a instalação delas,

principalmente nas comunidades estrangeiras.
É a diferença entre civilidade e privilégios.

Tempo
Faltam 12 dias parà as eleições municipais.

CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos poro

rebobinamento e conserto de motores elétricos.
- Fios de cobre;
-Capacitores de partida � permanentes;
-Cabo de ligação;
-Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores de motores;
-Selo mecãnico;
-Verniz;

Rua BerthaWeetJ8,2094
BaITO do Rio cerro

Fone: Oxx47) 376-0193

Jornal

CORREIODOPOVO
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Dioceseeemissora
Candidatos
explicaram
propostase
se questionaram

Guaramirim - o Grupo
Diocesano de Fé e Política e a

Rádio Jaraguá realizaram sábado,
no Salão Paroquial, o último

debate entre os candidatos a

prefeito, Antonio Carlos
,

Zimmermann, da coligaçãoMais
Guaramirim (PMDB/PSDB),
Mário Sérgio Peixer, da Acerta

Guaramirim (PFLIPPB) eMoacir
José Mafra, o Zuco, do Partido

dos Trabalhadores. O debate teve

uma hora de duração e atrair

público numeroso, que tomando
as dependências da sala do

debate. Anteriormente, outros
dois debates haviam sido

realizados nas localidades de Rio
Branco e Guamiranga.

O prefeito Antonio Carlos

Zimmermann, candidato à re-

últimodebatepolítico
eleição prometeu investir mais em
pavimentações, obras de urbani

zação e construção de creches,
ao falar sobre o plano de governo.
Peixer se propõe a instalar o

Pronto Socorro 24 horas, formar
uma patrulha agrícola meca

nizada e atuarmais na ação social,
com a instalação da Casa do

Idoso e Casa da Criança. Mafra
defendeu a impalantação do

Orçamento Participativo, carro
chefe do partido, como forma

possibilitarmaior participação da
co-munidade nas decisões de

governo.
Durante o debate, os can

didatos da coligação PPBIPFL e

do PT, questionaram o prefeito
sobre as supostas irregularidades
administrativas constatadas no

Hospital Santo Antônio, com a

emissão de mais de 300 cheques
sem fundos, segundo relatório da
auditoria contratada pela
Comissão de Inquérito cons

tituída pela Câmara de Ve

readores para averiguação, Zuco Moacir José Mafra, o Zuco, do PT

que não querem enxergar,
Guaramirim está crescendo". Ele

também cobrou a contratação de

mais médicos pata acabar com

as filas de espera nos postos de

saúde.

Zimmermann argumentou
que "mesmo que existam aqueles

citou o apoio na instalação das

Faculdades Metropolitanas, os

investimentos feitos pela Pre

feitura nos programas de saúde

Pergunta Estimulada:
Se as eleilões para "refeito fossem hoie,
qual seria seu candidato?

Mo",;r José
M,,""

lirdecisos

e de ação social e as conquistas
importantes para o fortalecimento
da. base econômica do Mu

nicípio, como o incremento de

receita através da Petrobras.

(MILTON RAASCH)
Arquivo/CP: Edson Junkes

MárioSérgioPeixer, daColigaçãoAcertaGuaramirim

Prefeito e candidato à reeleição Antoiüo Carlos Zimmermann, do PMDB/ PSDB

Agenda dos candidatos para hoje

Nãofoi
fôrnecida·

17h30 - Gravação
de programa de
rádio
aOhof'as
Comido no Salão
Barg (Rio da Lu:z)

Dionei da Silva

13h30 -

Panfletagem na

localidade de
Santo Antônio

.

19.h30 -- Reunião
do PT em Santo
Antônio
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•

Baile Branco
No próximo sábado, dia 23 de setembro, o Clube Atlético Baependi estará
ornamentado para receber dez lindasmeninas-moças que serão oficialmente
apresentadas à sociedade. A coluna de hoje está ilustrada com a presença de

quatro das dez debutantes/2000:

Joice Chrystine
,

'Mathias, filha de

Arlindo e
.

Eleonora Mathlas

Zaira
Z!minerrnann da
Sllva, filha d
D' .

e
ecio e Denyse Zda Silva

.

Caroline
Lopes,
Carstens,
filha de ArtVr
e Lucia
Carstens

Ariane R.

Wunderlich,
filha de

Marco e

Maria
Amélia

Wunderlich

PALESTRA '

A Clínica Corpore Sano, Medicina Estética e

Circulação, dos drs. Douglas e Scheila Anjo,
com apoio da Farmácia da Manipulação
Receituário e Ellens Cosméticos, promove a

palestra"A medicina estética no século XXI" ,

com Valcenir Bedin, membro da diretoria da
Sociedade Brasileira deMedicina Estética e um

dos principais especialistas na área. Será dia 22
de setembro, às 20 horas, no Auditório do
Centro CulturaL Entrada Franca.

[ I
TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

f:.eli A rtiV:.trgári@" Ze/jL. '.

16/9
Paulo Giovani Manfrini
Dorival Picinini
Marco Aurélio Benner

Leandro H. Mattedi
PaulaBruch
Rubia W. Zanluca
Diogo W. Zanluca
Artola Siewerdt

17/9

Cleyton Staffun 19/9
Arlete Lenz
Irene Inês Machado
Ana Carolina Keske

18/9
Isolda Behling

Qavelli, a loja
que vesle o

homem de
bom gosto.

Atendimento para
festas em geral.

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

-

RtS JARAGUÁ DO SUL, 19 DE SETEMBRO DE 2000

o casal de engenheiros
Alessandro Machado e

Ariane Co�êa trocaram
alianças no último dia
15, em cerimônia
realizada na capela do
Lar Abdon Batista, de
Joinville. Aos recém
casados, os amigos da
Centerhouse desejam
votos de muitas
felicidades

A bonita Deise Konell
completou 18 aninhos

no último dia 12 e

recebe os parabéns dos

amigos e familiares!

A artista plástica
lrinéia Fujioka está
convidando toda a

comunidade para
visitar a exposição
de sua autoria: .

"Arte, criatividade
e criação", que
será realizada
até o dia 21 de
setembro, no salão
do Colégio
Nova Era,
localizado no

antigo prédio do
Cepron

A formanda Joyce Barbi
e a paraninfa Cecilia

,

fi granteMenegotti em a,
da formatura do curso

Técnico Têxtil da Escola
Técnica Federal, na SERIMariso275-1122

Shopping Center
BREITHAUPT

�IBARAT�
Vestindo Toda a Família

, geral* Confecções em
11

* Cama - Mesa - SsP

·dadeCom o melhorpreço da CI
'a:

Visite nossa nova 101

Av. Mal. Floriano, 35

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

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

em kg e jantar à la carte.
"Todas as 6as-feiras, à noite,CaIçadão,364-c/esIacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501
�-------_._- -----------------'
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Históoo, Fatos eTmdiÇ@ CORREIO DO POVO

Por Egon Jagnow

terça-feira,
19 de setembro de 2000

História em fotos
Quem vê o tumulto do

trânsito na Avenida
Getúlio Vargas, nos dias
de hoje, dificilmente pode
imaginar que, apesar dela
ser a rua central da

cidade, nos anos 20 e

30, fosse calma e

bucólica. Carroceiros,

calmamente, esperavam,
em frente à estação
ferroviária, para descar
regar seus carroções
pesados, cheios de
mercadorias que deviam
ser despachadas para
outras partes do País
nos vagões da Maria-

fumaça que,
diariamente, ia e vinha

fumegando pelo vale.
Muitos deles transpor
tavam o mesmo peso
dos primeiros caminhões
que por aqui circulavam,
uma a duas toneladas,
necessitando mais do

que uma parelha de
cavalos para tracioná-Ios.
Dividiam o espaço com

os primeiros automóveis
Ford A e outros que, em
velocida-de estonteante

para a época (30 ou 40
km horárias), circulavam
pelas ruas da cidade.

RELAÇÃO DOS

GANHADORES DA RIFA EM

PROL DO TRATAMENTO DE

DAYANA JUCELI DE SOUZA

(EM MEMÓRIA)
10 Prêmio: Um terreno Iro

Loteamento Reichow
GESEll C. MENEGHELLI (N° 0381)
20 Prêmio: Um televisor 29'

'

MARCIAAPARECIOA DE SOUZA

(N° 7311)
}'Prêmio: Um purificador de água
MOVARTE INO. DE MÓVEIS

(W7230)
4' Prêmio: Um microondas

ELOIR MOREIRA DE SOUZA (N° .

2280)

IS' Prêmio: Um forno elétrico
. MILENA OALPRA (N° 3329)

EDITALDELEaÃO�RAçA
PRAZO DO EDITAL: dias

OCA) Doutor(a) Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER que. no dia 26/09/2000. às 14:30 horas, e, em segunda oportunidade,
no dia 11110/2000. às 14:30 horas. neste Juízo de Direito. situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen. 87. Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão)
levado(s) a leilão/praça ois) bem(ns) descritots), consoante determinação constante

dos auios n° 036.94.000234-0. em que figuraun) como exequente(s) Banco Nacional
S/A .. tendo como executado(s) H & W Ribeiro Comércio Confecções Ltda ME e

outro. Berntns): Uma máquina da aplicação de adesivos, marca Termopree, avaliada
em R$ 500.00 (quinhentos reais): 10 (dez) quadros de estamparia, medinda 0,75
cm x 105 cm. avaliado em R$ 400.00 (quatrocentos reais): 180 (cerno e oitenta)
camisetas (infuntil), avaliadas em R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); 30 (trinta)
shorts (infantil), avaliados em R$ 90.00 (noventa reais): 30 (trinta) camisetas
(adulto). avaliadas em R$ 150.00 (cento e cinqüenta reais). Avaliação: R$
1.770.000.00 (Hum mil, setecentos e setenta reais), em 06/0712000, cujo valor
será corrigido monetariamente até a data do(a) leilão/praça, seguindo o mesmo

rumo dado ao débito cobrado. Ônus:. Recursos ou pendências: . Salienta-se que,
em primeiro leilão/praça. o valor do lanço' não poderá ser inferior a avaliação
efetuada. sendo que. não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda
oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do
CPC). Caso não encontradors) ois) devedortes). fica(m) ois) mesmois) ciente(s),
por meio do presente. da realização da hasta pública acima descrita. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Iara Clarice Alves, o

·digitei. e eu. Ana Lúcia Rozza. Escrivãto) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca
de Jnragu» cio SuI(SC). 14 de Julho de 2000.

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2' Vara

NOTA DEAGRADECIMENTOS
Nós familiares da falecida REGINA NICOLINI

, .

DELLAGIUSTINA, vimos de público externar os nossos
mais sinceros agradecimentos a todos os que, por vários

modos, nos apoiaram e nos confortaram por ocasião do

infeliz desenlace, ocorrido em 13 do corrente ?lês, com o

passamento damãe e sogra, avó e bisavó e, sobretudo, uma

amiga, Particularmente agradecemos aos médicos Drs.

Dalisbor Marcelo Weber Silva, German Gimenez, Cássio

Fontoura e os mais que a trataram sempre com toda paci
ência, brandura e admirável zelo e competência profissio
nal a nós também ofertados, como agradecemos à Direto

ria enfermeiros e enfermeiras e demais funcionários do Hos-
,

pital éMaternidade São José pelo seu trabalho eficiente e

trato carinhoso, Ao DO. Comandante e policiais da 3a Cia.

da PolíciaMilitar do Estado a nossa gratidão pela facilita

ção e guia da passagem do féretro e seu séquito, Também
nossa gratidão aos ótimos enfermeiros do Parna, que a cui

daram com dedicação e amor. E convidamos a comunida

de para aMissa do sétimo dia, que será na sexta-feira, dia

22 de setembro, às 19:00 hs., naMatriz.

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua lo.. Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fon. (47) 371-0555 - Fax (47) 371-0403

E-mail: indumak@netunodomJIr

Estação ferroviária
da década de 1930.

Ainda não havia sido

construída a estação
. de passageiros e a
A venida Getúlio

Vargas, na época,
chamava-se Avenida

Independência
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MEMORIAS

Confira a História
liA História de nossa gente não pode ficar só '

na saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

Barão de I tapocu

HÁ62ANOS
- Em 1938, o terror tomava conta do funcionalismo municipal, que
trabalhava para o prefeito legalmente eleito em pleito eleitoral, sr.
Leopoldo AugustoGerent, quando sobreveio a intervenção e a nomeação
dos dirigentes municipais. A imprensa estampava umaDECLARAÇÃO:
"OS abaixo-assinados, todos funcionários da Prefeitura Municipal,
tornamos público, por rrieio desta, qúe forçados pelas circunstâncias do
passado, fizemos uma declaração nos filiando à extinta Ação Integralista;
entretanto, nunca tivemos ligação alguma com a mesma, hoje
condenamos veementemente o miserável atentado levado a efeito
na noite de 11 do corrente contra a Pátria, pelos adeptos do Sigma,
voluntariamente declaramos integrados com o Estado Novo,
representado no vulto inconfundível do único Chefe da Nação.
Jaraguá, 21 de maio de 1938. (ass.) Renato Sans, Alfredo Maser,
França Vosgerau, Guilherme Haering e Alexandre Koehler".

J.\.

HÁ32ANOS
- Em 1968, repercutia o registro de armas usadas por lavradores para
segurança de suas propriedades, criações e lavouras, cobrando-se

preços que variavam de NCr$ 23,00. A Câmara de Vereadores tomava
conhecimento do fato, dirigindo-se aos deputados da região Pedro Colin
e Adhemar Garcia Filho. Como demorassem as providências do Serviço
de Fiscalização de Armas e Explosivos, o presidente da Câmara de

Vereadores, João Lúcio da Costa, dirigia-se diretamente ao governador
Ivo Silveira, cobrando providências que punham em desassossego a

família barriga-verde,

HÁ22ANOS
- Em 1978, Haroldo Ristow, presidente do Clube Atlético Baependí
comunicava a quem interesse tinha que, o clube aceitava proposta de

compra para aquisição de uma área de 14.056m2, localizado no centro

da cidade de Jaraguá do Sul, onde se achava localizada a antiga sede do

clube, na Rua Seme Mattar, por preço não inferior a Cr$ 1.200.000,00
(hum milhão e duzentos mil cruzeiros). As propostas deveriam ser

enviadas até o dia 22 de agosto de 1978. As mesmas propostas eram
abertas no dia 24, às 20 horas na atual sede do Clube Atlético Baeoendí,
reservando-se o direito de rejeitar as propostas, caso não as satisfaçam.
- O vigário P. Elemar Scheid scj, publicava edital de concorrência às

construtoras, empreiteiras e a quem interessar possa a contratação de

mão de obra para demolição do Salão Cristo-Rei (palte frontal).

HÁ12ANOS
- Em 1988, o Programa Hortas Escolares, desenvolvido em todo o

Estado de Santa Catarina, estava beneficiando naquele ano, 185 mil

alunos de escolas do meio rural, com o acomparihamento de 9.250
professores, O programa tinha como objetivo,motivar e ensinar os alunos
das escolas multisseriadas domeio rural a instalar hortas e produzir
hortaliças, a fim de difundir o plantio e consumo das mesm�s,melhorando,
a sua alimentação tanto nas escolas como em suas famílias. "Hortas
Escolares" era uma atividade conjunta da Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento com a ACARESC e da Souza Cruz. Corno'material de

apoio a esta atividade foram distribuídos no início do ano letivo, 185 mil
livretos para os alunos das quatro primeiras séries com exercícios de

complementação curricular adequados às características do ensino e

dos alunos do meio rural catarinense.

Caraguá recebe representantes
de revendas de Santa Catarina
Jaraguá do SuJ

A Caraguá Veículos,
revenda Volkswagen
para Jaraguá do Sul e

região, recebeu esta

semana representan
tes de todas as reven

das da marca em San
ta Catarina. No en

contro, gue contou

com a participação de

René JúJi.o B0I1111ann, Revendedores discutivam novidades da indústria brasileira

supervisor regional;'
Cláudio Roberto Ferst, gerente
regional; Maurício Barreto, represen
tante regional, e José Antônio Geára,
representante do Banco Volkswagen, os
revendedores tomaram conhecimento

dela mundial da Volkswagen./

Em Massaranduba, a Caraguá
está apoiando a realização de um

torneio de vôlei gue envolve despor
tistas das mais variadas idades. O

evento foi lançado esta semana na

guele município e contou com a par

ticipação do diretor-superintenden
te da Caraguá, lnni Moscheto.

das novidades a serem desenvolvidas

pela indústria no Brasil e puderam co

nhecer as instalações da revenda ja-'
raguaense, considerada como mo-

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

Tio Eugênio

Visão histórica de Jaraguá no

primeiro ano do Estado Novo

Ocorre-me, agora, uma idéia sobre quem teria sido o autor

que aparecia como M. de A. Ligando uma coisa à outra,

parece-me que matei a charada: não teria sido o próprio
Artur Muller - M. de Muller e A. de Artur? Notem como

tudo converge para o diretor do Correio do Povo. Ele sucedia
Venâncio da Silva Porto, que entre outras era o titular do

Ofício do Registro Civil e ex-proprietário do prelo que

imprimia o jornal e, com a morte de Venâncio em 6 de agosto
de 1937, era 'Artur Muller quem passava à ocupar o Registro
Civil até a sua morte em 27-4-1957. De sua autoria apareciam

Tio Eugênio nas páginas do jornal inúmeros artigos que falavam sobre o

passado de Jaraguá, quando recomprou o jornal de Honor�to
Tornelin, que permanecia em Blumenau com a edição dos seus jornais "A Nação", vendl�a
depois para os Diários Associados, de Assis Chateaubriand, e "Lume". Nereu Ramos conhecJ3
as tendências de Artur Muller e o valor na composição de seu governo. Henrique Theod�ro
Harger, por ocasião do 43° aniversário de Artur Muller, a pedido de Honorato Tom�I.ln,
escrevia longo artigo (vide in ARTUR MÜLLER no centenário de seu nascimento - GrafJCa
e Editora CP Ltda. 1995, págs. 23/24): ",,,uma rara personalidade que, não obstanteOS
revezes, sempre ressurgia como vencedor. .. Nereu Ramos, respeitava o corajoso e destemido
opositor, e (l chamou para si. Hoje ele desempenha o Ofócio elo falecidoVenâncio da Silva

Porto e é um dos homens de confiança do Inrerventor". Falava M. ele A de Oswalelo Rodngues
Cabral, lagunense, médico, professor, escritor e colega deputado à Assembléia Constituinte,
Presidente da Assembléia e auror da História ele Santa Catarina.
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FeiraCultural eArtística resgata a
história da Escola Vítor Meirelles
No dia 2 de setembro de

,

!'

2000, a Escola Municipal de
Ensino Fundamental "Vítor

Meirelles" promoveu a sua

FeiraCultural, Artística e Cívica

onde foi significativa a par
iicipação da comunidade e

convidados, sendo estes os

primeiros alunos e professores
(colaboradores) que foram

homenageados por fazerem

parte dos 64 anos de história da
escola.
Este momento, veio enri

quecer o trabalho de pesquisa
sobre o resgate da história da

escola, desenvolvido pelos pro
fessores Luciano José Ross e

lonice Lessa, em conjunto com

os alunos das 4'" séries. Tam
bém destacam os trabal hos rea
lizados em parceria entre pro
fessores e alunos de pré a 8'"
séries desta Unidade Escolar,
bem como o trabalho de pes
quisa sobre Domingos Anacleto
Garcia, desenvolvido pela pro
fessora Marlise de Fátima Mo
retli,em conjunto com os alunos
da 2" série, que foi de muito

orgulho para todos, por ter se

destacado entre um dos me

lhores trabalhos da região para

concorrer ao Prêmio Incentivo
à Educação Fundamental.

O êxito deste evento foi

grandioso, porque mostrou a

competência, a consciência

profissional da direção, espe
cialistas e principalmente de

todos os professores da U n i

dade Escolar, que tiveram a

iniciativa e desenvolveram
vários Projetos de Pesquisa
com os alunos, provando que
é possível vencer a acomo

dação rotineira de ensinar.
Também proporcionou um

momento inesquecível de muita

alegria pelo encontro dos

primeiros colaboradores, bem

como um exemplo de interação
escola e comunidade.

Segundo Paulo Freire: "A

educação libertadora implica à

superação da contradição
educador - educando. O edu

cador, enquanto educa, também
é educado", e isto só é possível
por meio do diálogo onde

educador e educando se tornam

sujeitos da própria educação e

da história.
Antônio Wilson Corrêa

Ribeiro - Diretor

tiJírculo.
. Ita.lia.11C>

de Jaraguá do Sul

Sede Social e Cultural
Dando continuidade a construção da Sede Social e Cultural, estamos finalizando o pis? térreo - efetuando a

Colocação de piso e iluminação. .

Na oarte externa (fundos) estamos concluindo o ajardinamento.
, .

Você é nosso convidado para conhecer a Sede, o horário de atendimento e das 15:00 as 20:00 horas de segunda
a sexta-feira.

-

A magia dos licores
.

Com Cores vibrantes e sabores diversos, os licores atravessam séculos. Infiltram-se em deliciosos coquetéis e, puros, conöuern perfeitamente
Ontual de uma boa refeição. . .. . .. .

. Nenhuma bebida teve tragetória tão rica quanto o licor, talvez nem mesmo o vinho. Sua historia e contada ha 17. séculos. com origem na

�tica da destilação pelos egípcios, gregos e romanos, que acrescentavam frutas ou ervas aos seus destilados pnrnitivos, para tornar o sabor
maisagradável.'

. .
-, .

Várias foram as atribuições do licor ao longo dos séculos. Prometia-se que_a bebida curasse varias males - como a pe�a de �emor�,�UCura e calvície _ e rejuvenescesse quem a consumisse. Já foi considerado poçao do amor. Passou por diversas transformaçoe; e a arma

t
a

�ebida maís próxima da conhecida atualmente foi produzida em 1250, quando o catalão Arnold de Vila Nova fez descobertas eterrrunan es

IObre como obter os princípios aromáticos das ervas através do álcool.
. . . .

Muitas das experiências primitivas destinavam-se mais a encontrar um solvente universal, modificador de metals em ouro, do que criar

uma bebida alcoólica agradável.
.

I f t d dDurante os seculos IV V e VI a produção de licores, estava restrita aos monges e alquímístas Italianos. MaiS ta�de, o teor OI In rot UZI o

::�rança pela corte de Catarina de MédIClS, que, ao mudar-sé da Itália, levou consigo os segredos de sua fabricação. Os monges ten aram,

tão, Simplificar a técnica de produção sem no entanto, adulterar suas propriedades.
O licor é uma bebida doce em era! comsabor de frutas ou ervas, mais indicada para após as refeições. Isso pode ser explicado pelo alto

�ralcoÓIICo dessa bebida, entre 20% e 550 que, assim como outros destilados, anestisia as papilas gustativas, interferindo na sensibilidade para

lef:�ar OS pratos e Vinhos servidos durante as
_

aoll
çOes. Além diSSO, atrlbui-se histOricamente �ton�or propnedade� díçestívas, ainda que sem

-

!es eCimento de estudos que comprovem a

��. Seja como for, um bom licor promove
C\i
pre um graf'! fina/eao prazer de um almoço
Jantar. \ .

lerd
O atributo digestivo não deixa de ser a

�bo
ade, mas não impede que um licor seja
reado em cutras ocasiões.
(Continua na próxima edição)

.....::........ �..

AUTOMÓVEIS

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

SETEMBRO - MÊS VOLTADO ÀS
NOVAS GERAÇÕES.

"Somos uma família que tem sérias

responsabilidades para com o Futuro.

(Governador HERÁCLIDES LEITE FERREIRA

[1987/1988] - Distrito 4760 - Companheiro do

Rotary Club de Belo Horizonte - MG)".

Não só a família rotária como todas as entidades
sociais públicas e privadas tem a obrigação de
dar uma boa formação moral aos jovens, no

sentido de livrá-los das investidas que afrontam a

vida e o caráter, nestes dias em que vivemos.

Todo Rotary Club tem a oportunidade de

operacionalizar um programa que dê ênfase a tal

objetivo.

o simples convite aos jovens a participar de
nossos trabalhos, fará com que os mesmos

testemunhem os efeitos de nosso companheirismo,
ouvindo, vendo e vivendo os ensinamentos que
sãoministrados na simplicidade de nossas reuniões
semanais.

Em cada jovem convidado poderemos sentir a

alegria de dar-lhe atenção devida, com a possível
certeza de não vê-lo enveredar por estradas
tortuosas e até, por caminhos sem volta.

A nossa omissão poderá resultar em vitimas da
nossa imprevidência que passam pela vida e não

encontram aquele mundo por elas sonhado, pois
esperavam um oásis de paz e amor, no entanto,
encontraram apenas uma miragem perdida no

negrume dos tempos.

"O JOVEM HOJE É A ESPERANÇA
DO ROTARY AMANHÃ. NÃO

SEJAMOS OMISSOS"

All ::b�I��::t:
Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - salas 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: :?71-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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As leituras de Manoel de Souza

B;M·QUlNi�'G���9);:é'
Em palestra sobre Machado de Assis, na sua sala
de trabalho, Coelho Neto, o romancista do Rei

Negro, manifestava mais uma vez a Humberto de

Campos a sua estranheza em relação à arte do
criador de Braz Cubas. Apaixonado pela natureza

portentosa, Neto não compreendia que Machado
de Assis não se impressionasse com a moldura
maravilhosa em que fazia mover os seus perso

nagens.
E de repente, resumindo tudo:
- Já reparaste que a casa de Machado de Assis

não tem quintal?

Anotado por Humberto de Campos

Classificados.

CORREIO DO POVO

371-1919

370-7919

370-8649

GERAL

1849, contra ii concessão de
Emílio Carlos Jourdan e o gover
nador Hercílio Luz declarava em

resposta ao telegrama de 'Carlos
Fabri, dizendo: "Que a conces

são feita ao engenheiro Emílio
Carlos Jourdan não prejudicava
a 'reclarnante''.

PelaLei n° 164,de21/91l895,
dizia no I ° Artigo - "Fiéa o Poder
Executivo autorizado a promover
a colonização do Estado, fazendo
contratos para a introdução de

imigrantes pelo sistema que julgar
mais conveniente e com quem
vantagens oferecer",

Só a título de compra podiam
ser adquiridas terras, Nesse

sentido, o governador Hercílio Luz

sancionava a Lei n" 173, de 30/91

1895, as terras devolutas compre
endidas nos limites do Estadoea

ele exclusi vamente pertencentes,
ex-vi do Artigo 54 da Consti

tuição dos Estados Unidos do

Brasil, somente a título de compra

podiam ser adquiridas, Eram

devolutas as que não estivessem

aplicadas a algum uso público
federal, estadual ou municipal, às
que não estivessem no domínio

particular, aquelas cujas posses
que não se fundassem em títulos
de legitimação ou revalidação,
consideradas as sesmarias ou

I

outras concessões do governo
antes de 1854, se acharem ainda

por medir, as partes de sesmarias,
as sobras de sesmarias ou

legitimadas as posses mansas e

pacíficas com culturas efetivas,
sezundo o Decreto n° 1.318, as

e
.

posses transferidas pelo primeiro
ocupante, etc., elc.(Fritz von

Jaraguá)

Terça-feira, 19 de setembro de 2000

aproximar-se o mais possível
d 'uma figura retangu lar, na con

fluência do Itapocu com o Rio

Jaraguá, reserva-se 500,000 (qui
nhentos mil metros quadrados)
para estabelecer urna povoação,
garantia da propriedade do

colono, uma vez que pague o

terreno ao concessionário. ficará

garan-tida, com preço das terras

vendi-das a colonos nunca

excederá do mercado no Decreto
n° 528, de 28/7/ 1890.

A Comissão de Terras, em

Blumenau, fiscalizava a execução
e verificava a medição do território
concedido.

Na abertura do Congresso Re

presentativo, o governador
Hercílio Pedro da Luz, em 29/7/
1895, falava aos representantes do

povo, sob o tema "O povoamento
do nosso território devoluto" -

A Companhia Colonizadora de

Hamburgo de 1894, pelo seu

representante Carlos Fabri, a

compra vantajosa para o Estado, a
serem pagos à medida que forem
sendo medidos; não passando de

20 anos a sua colonização, sob
pena de voltar ao Estado, embora

pago.
O engenheiro Emílio C. Jourdan

requeria ao governo 10.000 hecta

res, no Vale do Itapocu, concessão
nas mesmas condições, da

colonizadora acima mencionada.

Destacava o governador Her
cílio da Luz aos deputados que
estava em estudos a estrada que
deveria ligar à Freguezia de

Itapocu a Blumenau, com o que
se completava a I igação dos I I

municípios do Norte do Estado.
Reclamava a Companhia

Colonizadora de Hamburgo de

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (036)

Este é mais um estabelecimento rural no caminho do .laraguazinho, em que se observa que afa/1lI1í�
cultivou a terra e manteve criações, cercado de árvores [t:.uuferas e para sombra, um jardim capricha o

ao redor da casa em estilo enxaimel, seguido de depósito e instalações para a criação.

Por que "antigamente"
e "outrora"? (22)

No ano de 1895, acontecia o

falecimento do presidente-mare
chal Floriano Peixoto. e assumia

o dr. Prudente de Morais

Era governador de Santa Cata
rina o engenheiro Hercílio Pedro

da Luz. eleito em 28/9/1894. que
encaminhava ao primeiro secre

tário do Congresso Representati
vo (atual Assembléia Legislativa)
requerimento de Carl Fabr i ,

representante de grupo capitalista
europeu, pedindo para- si ou para
a companhia que organizar. cons
truir uma estrada de íerro da capital
do Desterro (atual Florianópol is)
a São Francisco, no dia 12/7/ I R95,
ele mesmo diretor da Companhia
Hanseática de Colonização de

1894.
Por sua vez, o fundador coro

nel Emíl io Carlos Jourdan requeria
ao governador assunto de seu

interesso e o dr. Hercílio Luz, em

despacho de 20/7/1895, pedia
informações à repartição de

terras.

Com a queda do Império e

proclamada a República, as terras
devolutas passavam para a União

e. depois, voltaram a pertencer aos
Estados em que se situassem.

Jourdan então requer ao

governo estadual, para comprar ao
Estado, a área de 10.000 hectares

de terras devolutas à margem
direita do Rio Itapocu para
colonizá-la com colonos nacionais
e estrangeiros. com contrato a ser

lavrado no Tesouro. haseaclo no

parecer de terras. em Blurnenau, as

seguintes noras: o território deve

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secretaria de Agricultura do
RS suspende feiras com animais
Porto Alegre O

secretário daAgricultura do Rio
Grande do Sul, José Hermeto

Hoffman, informou ontem que
está suspensa no Estado a

realização de feiras, exposições,
leilões e rodeios com animais,
até o dia 30 de setembro. A
decisão foi adotada após
reunião com a cadeia produtiva
de carne, entidades do setor

agrícola e técnicos de vigilância
sanitária, como medida

preventiva de combate à febre
aftosa. Esse prazo considera o

período de incubação do vírus
da aftosa e fornece uma

margem de segurança desde o

surgimento do último foco no

Estado, registrado no dia 8 de
setembro. O diretor geral da
secretaria da Agricultura,
Ângelo Menegat, disse que
seriam realizadas oito feiras
neste mês, mas três delas já
tinham sido suspensas pelos
organizadores. -Os eventos

comercializam principalmente
animais, material genético e

máquinas. (AE)

Cartão Nacional de Saúde

implantado em todo

Brasília - O Conselho Na
cional de Secretários Municipais
de Saúde - Conasems reafirmou

ontem, durante reunião com

técnicos do Ministério da Saúde,
ocompromisso de realizar o ca

dastramento de suas po-pulações
para a implantação, no ano que
vem, do Cartão Nacional de
Saúde (CNS).Criado com o

objetivo de identificar o usuário
do Sistema Único de Saúde

(SUS), o cartão será o mais novo
instrumento de gerenciamento do
setor. Além de aprimorar o

Controle de fluxos de paga
mentos, a informatização das uni
dades de saúde vai possibilitar ao
gestor organizar com mais racio
nalidade seus gastos com a

prestação de serviços de saúde
além de permitir uma agilidade

/

sera

Brasil

maior no atendimento feito a

unidade. O cadastramento é o

primeiro passo concreto para a

implantação do cartão. Utilizando
o mesmo número do PIS/Pasep,
o cartão conterá o nome da

pessoa, data de nascimento,
sexo e o município de residência.

Para o secretário de Gestão

de Investimentos em Saúde do

Ministério da Saúde, Geraldo Bia
soto, essa mobilização é funda

mental para que o processo seja
desencadeado" .

A utilização do cartão

nacional de saúde vai, entre
outras coisas, possibilitar ao

cidadão, em um futuro próximo,
usufruir de um sistema de saúde
funcionando com mais

planejamento e eficiência",
avalia. (AE)

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

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

370-7919/ 370-8649

Associação reclama do
modelo para a banda C

Brasília - O presidente da

Associação Nacional das

Operadoras de Telefonia Móvel
.

Celular (Acel), Luiz Alber
to Garcia, previu que as

concessionárias que estão

instaladas no País podem ter

prejuízos de 20% sobre as

receitas caso seja mantido o

modelo de venda das licenças da
banda C do serviço celular.
Garcia explicou que as empresas
terão perdas de recursos porque
vão negociar com as operadoras
de telefonia fixa o preço do uso

da infra-estrutura destas

companhias.
Para o empresário, outro

ponto que afetará o caixa das

operadoras é a proposta da

Agência Nacional de Tele

comunicações (Anatel) de adotar
o uso do código da prestadora
de serviço para fazer as ligações.
Ou seja, quando o consumidor
fizer a escolha da menor tarifa,
modelo idêntico da telefonia fixa,
as celulares terão menos poder
de barganha para obter ganhos
financeiros. O presidente da

Anatel , Renato Guerreiro,
afirmou que a agência reguladora

vai manter a proposta da seleção
de operadora.

CONTRATOS - Garcia
disse que as mudanças propostas
pela Anatel vão causar in

segurança aos investidores

estrangeiros que poderão par

ticipar da licitação das bandas C,
D e E. Para o empresário, a

modificaçãoimplicará também a

decisão das empresas de não

migrarem para o Serviço Móvel
'

Pessoal (SMP). A agência
reguladora vem elaborando

regulamento para alterar o modo
da prestação dos serviços.
"Temos um contrato de con

cessão assinado com a Anatel

que agora quer mudar para
contrato de autorização",
informou Garcia. O presidente da
Acel acredita que será difícil
convencer os investidores a

concordar com as modificações
das diretrizes dos serviços. "A
posição atual é sólida e estamos

com certa dificuldade de expliicar
aos sócios brasileiros e

estrangeiros", disse.
Os dirigentes da Acel

estiveram hoje (18) com o

ministro das Comunicações,

Pimenta da Veiga, e durante o

encontro entregaram estudo

preparado pela equipe do ex-'
ministro Maílson da Nóbrega.
Segundo Garcia, o. mesmo

documento foi encaminhado ao

ministro da Fazenda, Pedro

Malan, no Rio. Para os

empresários, Pimenta compro
meteu-se a analisar o material

preparado por Maílson.
ESTRUTURA - O presi

dente da Anatel , Renato

Guerreiro, atacou hoje as

operadoras que estão envolvidas
na disputa pela infra-estrutura
das redes. "As empresas não

podem cercear o cidadão",
afirmou. Ele explicou que as

concessionárias devem enfocar
os negóccios na competição ..
Guerreiro defendeu também um

melhor tratamento ao con

sumidor. Segundo ele, as em-

. presas precisam dar aos clientes

serviços de qualidade. "Ninguém
viaja de avião por causa da

manutenção feita na aeronave",
disse. Para Guerreiro, o con

sumidor que ser' "tratado
dignamente em qualquer am

biente." (AE)

Pratini diz que febre aftosa noRS está sob controle
Brasília .:_ O ministro da

Agricultura, Pratini de Moraes,
afirmou que a febre aftosa

detectada em quatromunicípios
do Rio Grande do Sul- Joia,
Eugênio de Castro, Augusto
Pestana e São Miguel das

Missões - está sob controle e

não deverá se ampliar a outros
municípios. Até sábado, já
foram abatidos 4.664 animais

nesses quatro municípios, dos

quais 320 em São Miguel.

DALTERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

Pratini disse que o maior

problema para controlar a

doença foi superado à medida
em que a Assembléia Le

gislativa do Estado aprovou a

criação de um fundo para
ressarcir os pecuaristas que ti
verem animais sacrificados por
conta da doença.

Segundo o ministro, a

ocorrência, de febre aftosa no

RS, estado considerado pelo
governo federal como livre da

doença sem vacinação, não

deverá atrapalhar as atuais

exportações de carne para a

Europa porque o Brasil exporta
carne desossada e indus
trializada para os países euro

peus. (AE)

Conscientize-se

Recicleo
seu lixo.

Separe
latas,
vidros

e metais,
ébom
para
todos

�pComunidade
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Ação Comunítáría fez cerca de oito mil atendintentos gratuitos
Participaram
doevento
diversas
entidades

Jaraguá do Sul - A Weg
estima que cinco mil pessoas
tenham passado pelo Parque
Municipal de Eventos no

domingo, durante a realização da

sa Ação Comunitária. Foram

realizados entre sete e oito mil
atendimentos (os números finais
ainda não foram fechados),
serviços oferecidos graças à

parceria de 46 entidades e

instituições, que se dispuseram a

realizar alguma ação em benefício
da comunidade. A Ação Comuni
tária marcou a. passagem do

aniversário de 39 anos da Weg.

A chuva impediu que um

número maior de pessoas se

dirigisse ao local (no ano

, passado, foram atendidas cerca

de dez mil pessoas), mas, na

'avaliação dos coordenadores,
também permitiu que fosse

prestado um atendimento de

melhor qualidade. Foram

oferecidos serviços de infor

mação, exames, documentação,
cortes de cabelo, avaliação física,
segurança e lazer, dentre outros.

"Temos que agradecer porque o

número de parceiros cresceu este

ano", lembra o coordenador do
evento e gerente de recursos

humanos da Weg, Hilton Faria.
Como é de praxe nessas

ocasiões, o serviço de documen

tação foi um dos mais procu
rados do dia, Foram encami

nhadas214carterrasdeidentidade
e 196 títulos de eleitor. A dona

de casa Ilda Domingues foi uma
das que aproveitou a opor
tunidade. "Eu sou casada e tinha
identidade do tempo de solteira,
por isso vou fazer outra", conta.
Ometalúrgico José Coelho entrou
na fila da documentação por
outro motivo. "Vou renovar a

carteira de motorista e a minha
identidade está muito velha, tem

que fazer outra" ..
Além dos chamados serviços

de cidadania e de saúde, as

vedetes do dia foram os cuidados

estéticos, avaliação física,
cuidados nutricionais e cortes de

cabelo. Cerca de 30 cabeleireiros

atenderam 282 pessoas.
"Procuramos fazer como se as

pessoas tivessem ido ao salão e

fazemos o serviço completo,
lavamos, cortamos e secamos",
garante o cabeleireiro Sebastião

.

Stahelin. (LiSANDREA COSTA) Atividades: para as crianças, houve brincadeiras e recreação

Cidadania: os serviços de documentação, identidade e título eleitoral, estiveram entre osmaisprocurados

Evento ofereceu exames e informações
Nb setor de saúde, a partici

pação maior foi ße idosos, à

procura de exames e informa
ções e de pessoas interessadas
em exames de vista. "Montamos

um es-quema de enfermagem,
onde ocorre a pesagem e a

verificação da pressão arterial,
depois fazemos o exame em que
as pessoas têm Interesse",
informa a atendente do serviço
médico da' Weg, Rosãnia
Chiodini. Ela diz que a maioria

dos atendimentos foi de pessoas
na faixaetária superior a 40 anos.
Foram realizados 440 verifi

caçoes de pressão arterial, 425
exames de glicose, 325 exames

de colesterol e 105 exames de
mama. No setor de exames de

vista, aconteceram 530 atendi
mentos.

- Essa é uma excelente

oportunidade pra gente fazer o

trabalho de prevenção -, lem

"brou o coordenador do Gap,a-JS

(Grupo de Apoio àPrevenção da'
. Aids de Jaraguá doSul), que le
vou ao evento um arsenal de ma
terial explicativo, folders,
panfletos e preservativos. "O
nosso trabalho está crescendo,
com o número cada vez maior
de soropositivos, precisamos
esclarecer as pessoas", reforçou.

A coodenação do setor de

alimentação ficou a cargo do

Rotary Clube, com renda
revertida às obras sociais. (LC)

Saúde: as pessoas idosas aproveitaram para realizar exames

� EMERGÊNCIA �
� ODONTOLÓGICA W

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luis PamplonQ
eRO-SeSl17

Dr. Kleber LisboaAraújo
CRO-seS210
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Trevo da BR-.IOI com aBR-280
teve as obras reiniciadas ontem
Pelo cronograma
do DNER, a
obra vai até
dezembro

previstas duas alças. Pelo projeto
atual, serão construídas quatro.
"Como o projeto foi concebido,
não resolveria o problema do flu
xo nessas rodovias porque conti
nuaria havendo congestiona
mentos e transtornos", lembra a

presidenta da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, Christiane Hufenüssler. A
Acijs foi uma das entidades que
pressionou os representantes
políticos para que houvesse

alteração no projeto.
- As alças serão utilizadas

por quem precisa retornar ou ter

acesso a uma das duas rodovias.
No sentido normal de trânsito das
duas rodovias, não haverá
cruzamento de pista -, explica
o assessor de imprensa do

DNE�, Evandro Alvarenga. De
acordo com ele, a obra inicia com
oaterramento daBR-280 (trecho
que liga Jaraguá do Sul a São
Francisco do Sul), que passará
por cima do viaduto. O trânsito

da BR-I01 passará por baixo do
viaduto. "Vamos iniciar cons
truindo o muro de solo armado,
para depois fazer o aterramento

e levantar a BR-280", explica o

topógrafo José Alencar. Ele diz

que, nessa fase inicial, é possível
trabalhar mesmo com chuva, um
esforço para manter a fidelidade
ao cronograma de execução.

A BR-I01 tem trânsito diário
de 13 mil a 18 mil veículos. A
BR-280 tem volume de tráfego
que varia de 8 mil a 12 mil
veículos por dia. "Essa obra não

é importante só para a população
de Jaraguá do Sul, mas para
todos que se utilizam desse

entroncamento, um dos mais

importantes pontos de acesso ao

Sul do País", lembra a presidenta
daAcijs. A entidade acredita que,
desta vez, a obra seja concluída,
já que passou pelo trâmite de

licitação e não se faz licitação a

menos que o orçamento esteja
assegurado. (LiSANDREA COSTA)

Jaraguá do Sul - As obras

doviaduto que liga a BR-I0l à
BR-280 foram reiniciadas ontem,

apesar das chuvas que caíam na

região e de acordo com infor

mações do DNER (Departamento
Nacional de Estradas de Roda

gem), estarão prontas até dezem
bro. A conclusão do viaduto,
parado desde 1998 devido a um

equívoco de projeto, contestado
pelas lideranças de Jaraguá do
Sul, vai custar R$ 19 milhões e

está sendo executado pelo
Consórcio Conserva-Tore, que
venceu a licitação.
A estrutura do, viaduto, já

concluída, será aproveitada. O
quemuda são as alças (acessos).
No projeto inicial, estavam Projeto:principalalteração é a construção de quatro alças de acesso

Fann1ia acampou naVila Nova
Jaraguá do Sul- A farru1ia

deMarcelino da Silva acampou na
Vila Nova. Ele se apresenta como
índio guarani, mas a Secretaria da
Farru1ia apurou que a farru1ia tem

características nômades, seme
lhantes aos ciganos. Eles vivem da
venda de remédios naturais, em
barracas que montam nas cidades

para onde se dirigem.
Marcelino da Silva veio para

Jaraguá do Sul acompanhado da

esposa e três filhos, há cerca de
urnasemana. No domingo, chega
ram outros familiares. "Eles estão
de passagem, estavam conosco

em Curitiba", diz a esposa, Neli,
afirmando tratar-se de cunhados
e sobrinhos. A farru1ia não tem re

sidência fixae viajao País vendendo
ervas. "A gente junta um dinheiri
nho aqui, outro ali, mas é pouco,
dá só para a comida", diz.

De acordo com a chefe de

AcompanhamentoComunitário da

Secretaria da Farru1ia, VerenaMe
hIer, o poder público não pode in
terferir no caso. "Não podemos
provocar alteração na cultura das

populações nômades", explica.
"Apuramos que a família não tem

vínculo com população indígena.
Se eles fossem índios, teriam urn

ponto de retomo, mas são viajan
tes, não têm para onde voltar e

nem desejo de fixar trabalho no

I lugar aonde estão", complementa.
A farm1ia diz que sempre mo

rou em barracas. "Eu gostaria de
ter urna casa. Os meus filhos nunca
foram à escola. Mas não quero
morar numa favela, quero morar

num lugar muito bom", escolhe
Neli. "Eles são independentes. Dis
seram que quando conseguirem o

dinheiro da passagem vão para
outro lugar", dizVerena, garantindo
que a Secretaria ofereceu a assis
tência necessária. Os. vizinhos
auxiliam com doações. (LC)Affvidade: Marcelino e a famüia sobrevivem da venda de ervas e com doações da população

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Mario Sousa Jr.

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

Sábados
8:00 às 11 :00

•
LABORATÓRIO JARAGUAE�SE
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA,

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital Säo José
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relatou na DP de Jaraguá do Sul
que os assaltantes paravam a

todos instante e na, seqüência,
continuavam a viagem. Nos
primeiros minutos de domingo
foi deixado na BR-280, pro
ximidades do Posto Marcolla.
Roubaram o caminhão Mercedes
Benz 1621, placa LXC-5520,de
Presidente Getúlio, de pro
priedade de Aristides Novak. O
caminhão tomado de assalto é

amarelo, com câmara fria, com
a inscrição Frigorífico Pamplona.
O caminhoneiro estava se

dirigindo para o Rio de Janeiro,
com uma carga de came suína.
(AO)
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Preso arrombador de agência
bancária de Schroeder .

Schroeder - A Polícia
Militarprendeu namadrugada de
domingo passado, Isac Euclides
da Silva Júnior, de Joinville,
acusado de participa-ção no

arrombamento da Agên-cia do
Banco Bradesco. A agência é

localizada no pátio da Empresa
Marisol, na Rua Alphons Maria
Schmalz, em Schroeder. Às 2

horas, o cabo Sérgio e os soldados
Drews e Moreira receberam

comunica-do do arrombamento
da agên-cia. Quando dirigiam-se
para Schroeder, avistaram o Palio

cinza, placas LYZ-4518, de

Joinville, com quatro homens,
quando iniciou a perseguição.
Próximo da empresa Cimenorte,
o veículo parou e três homens
saíram correndo, púlaram omuro

de uma residência e

embrenharam-se num matagal.
Foi detido no local, Isac

Euclides da Silva Júnior, que não
conseguiu fugir porque estava

com o pé fraturado. Apesar das
buscas, os outros integrantes da

quadrilha não foram localizados.
No interior do Pálio foram

recuperados três monitores de

computador, um aparelho de fax,
um aparelho de telefone, duas
CPU, umteclado, ummouse,dois
transformadores, ummalote e um

revólver calibre 38, com 11

cartuchos. Os objetos foram
roubados da agência bancárias,
que foi arrombadapela quadrilha.

O ladrão preso informou na

Delegacia de Polícia de Jaraguá
do Sul que foi convidado por
Ricardo Teodoro, vulgo Rato, e
outros dois homens que ele

conhece apenas por "Hermann e

Valdir", para realizarem o

"negócio", em Schroeder. Silva
Júnior afirma que só soube que
tratava-se de roubo quando
chegaram em frente a agência.
Afirmou ainda qu� ficou no Palio
e que seus comparsas ficarampor
aproximadamente 40minutos no
interior da agência. Silva Júnior
foi autuado em flagrante por
arrombamento seguido de furto.
O veículo utilizado no arrom

bamento é da namorada de

Ricardo Teodoro; de Joinville.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)
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Escritório de Advocacia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760
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,

ir 372-0582

Caminhoneiro assaltado é
deixado em Jaraguá do Sul

� OFICINA MECÂNICA
� BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica '- Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos,

Rua .Prefeito José Bauer, 826 - Vila .Rau - Jaraguá do Sol - SC
FOrle (0**47) 215,.3!30 ,. FQne/fax (0**47) 275-3605

Jaraguá do Sul - O ca

minhoneiro Irton Ferreira de

Souza, 40 anos, foi deixado na

BR-280, proximidades do Posto

Marcolla, na madrugada de

domingo. Ele foi assaltado no

pátio do Posto RG, emBlumenau.

Segundo o caminhoneiro, eram
14 horas de sábado, quando
preparava-se para reiniciar

viagem, rumo ao Rio de Janeiro,

Quatros homens dominaram

Irton Ferreira de Souza e

colocaram-no num veículo Gol,
de cor branca, Sob a mira de

armas, foi mantido no banco de
trás do veículo, que rodou até a

madrugada de domingo. Souza

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

Rodas - Amortecedores - Escapaméntc
Balanceamentos - Geometria

Jaraguá do .Sul
Rua Reinoldo Rau, 433

Centro
FONE (47) '371-5564

G'uararnirirn
Rua·2'8 de Agosto, 1578

,Centro
FONE (47) 373-1016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rany Kanaan, na sexta

posição, é o brasileiromais bem
colocado no grid do GP de

Madison, que aconteceu no fim
de semana, e Juan Pablo

Montoya na pole position. O
colombiano daGanassimarcou
25s353, muito abaixo dos
25s014 que lhe deram a pole
ano passado e aindamais longe
dorecorde da pista, os 24s324
estabelecidos porRaul Boesel
naprova inaugural deste oval
de 1,27milha (2,043 km), em

1997. Em segundo lugar ficou
o companheiro de equipe de

Montoya, o. americano Jimmy
Vasser, e osBandas da Green,
copm Paul Tracy e Dario

Franchitti, formaram a segunda
fila. Kanaan foi o único piloto
equipado com o motor Mer

cedes, que já anunciou que vai
abandonar a categoria em

2001, a botar seu carro entre

os dez primeiros. "O carro

esteve bom desde que desceu
do caminhão. E olha que é urna

Kanaan é Omelhor brasileiro
noGrid deMadison

Giaffonemelhorae largaem sexto

FelipeGiaffone conseguiu na
classificação baixar seu tempo
em relação aos treinos livres em

quase um segundo, o que
consguiu levá-lo da décima

colocação (de ontem,. sexta
feira) para a sexta, oom o tempo
de 29s069. O brasileiro ficou

quase meio segundo atrás do

pole position TownsendBell, que
marcou 28s625. "O carro

melhorou muito, mas mesmo

assim tive um pequeno.problema
na bomba de combustível que
me impediu de ficar entre os três
primeiros", conta Giaffone.

Para a corrida, Felipe acha

que o oval curto de Madison
oferece pouquíssimas chances
de ultrapassagem, mas os

carros mais lentos podem ajudá
lo. "Espero que os retardatários
andem bem junto dos líderes

para que possamos aproveitar
o vácuo deles", prevê. Já a

temporada de 2001 ainda é uma

incógnita para Felipe Giaffone.
"No momento, prefiro me

concentrar na pista. Ainda não

sei o que vou fazer no ano que
vem", concluiGiaffone, que este
ano venceu as 100 Milhas de

Michigan e que no próximo dia
15 de outubro formará ao lado
de Flavio de Andrade e Ruyter
Pacheco a forte equipe da

Hollywood para as 12 Horas de

Brasília, tradicional prova do
calendário brasileiro de

endurance. (AE)

pistadifícil de se achar o acerto,
pois a tendência é de o carro

se comportar de formas
distintas nas curvas um e dois
e depois nas curvas três e

quatro.Minha sorte é de terpor
trás demim oMorrisNunn, urn
engenheiro dos mais sensíveis
e competentes, e que já venceu
e fezpole na curtahistória desta
pista. Se o carro agüentar bem
as 300 milhas posso ficar entre
os primeiros e até sonhar com

o pódio", disse Kanaan. (AE)

Cargas aéreas nacionais e internacionais

Fones:(�xx47)371-0363(Oxx47)275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246 E-mail: brasil@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rio do Sul - A modalidade
de Tênis de Mesa terminou

ontem, na cidade de Rio do Sul,
nas disputas dos Jogos Escolares
de Santa Catarina. A i:neninas de

Jaraguá do Sul ficaram com o

segundo lugar, por equipe. O

vice-campeonato foi conquistado
com a soma dos pontos no

individual, com Emanuela

Krueger ficando em terceiro

lugar, e, na duplas, com Ema

nuela e Andreia Lima da Silva,
alcançando o quarto lugar.

No masculino, Jaraguá do Sul
alcançou o terceiro lugar. O

mesa-tenista Charles Peters
ficou em quinto lugar no indi

vidual, e formando dupla com

Jader Moreira alcançou o quinto
lugar. A equipe.masculina ficou
em terceiro lugar. Para o técnico

Marcos Albino, "estas coloca-

? Situação amenizada
.

/' A situação da FME no Estadual de Futsal só não é pior porque a

Taschibra derrotou a AABB, de Char.ecó. Para classificar-se, °
time do técnico Maneca depende de seus resultados. Vencer

Blumenau sábado que vem e, principalmente, na rodada seguinte,
derrotar o Chapecó.

Semifinal: equipe jaraguaense de Handebol disputou com o Saudades

ções forarruexcelentes para os

nossos mesa-tenistas, pois en

frentamos adversários fortes e já
tradicionais na modalidade. A
tendência é crescer mais ainda",
disse Albino.

A equipejaraguaense disputou
as semifinais, ontem, no basque-

te masculino, enfrentando Blu
menau. No Futsal jogando com

Camboriú, e no Handebol en
frentando Saudades. Os jogos
não haviam terminado ao fecha

mento desta edição. As finais dos
Jogos Escolares acontecerão

neste sábado. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

PME perde paraUnoesc e fica em posição difícil
Jaraguá do Sul- A FME/

BreithauptiCaraguá amargou a se

gunda derrota consecutiva nesta
fase do Campeonato Cata-rinense
de Futsal, Divisão Espe-cial.
Jogando em São Miguel do
Oeste, perdeu para aUnoese por
4 a 2.

O princípio da partida foi
dominado pela FME, no entanto,
o time jaraguaense falhava nas

finalizações. A Unoesc marcou

primeiro, com ajogadamais utili
zada pela equipe adversária, os

-

chutes do goleiro. Mano chutou
fraco do meio da quadra, Ninho
falhou e São Miguel do Oeste

marcou, aos cinco minutos de

jogo. Criando diversas oportuni
dades e continuando os erros de

finalização, a FME foi castigada
. com o segundo gol do adversá

rio, no final da primeira etapa.
Edjan ampliou paraUnoesc,2a O.

No intervalo do jogo, o

técnico da FME, Manoel Dal
pasquale, alertava a equipe quanto
aos erros cometidos no primeiro
tempo. Na opinião do técnico, o
árbitro José Acácio dos Santos,
o Pepe, estava aceitando a

pressão do adversário.

No segundo tempo, Chico
falhou e Neguinho marcou,
Unoesc 3 a O. Este gol desanimou
o time jaraguaense. O goleiro
Paulinho, que entrou no segundo
tempo, descontou e deu novo

ânimo para equipe. Alexandre
-encostou mais ainda, marcando

para Jaraguá do Sul, 3 a 2. A

partir daí, a FME voltou a

désperdiçar novas oportunidades
de gol. Arriscando tudo, o goleiro
Paulinho buscava 9S chutes do
meio da quadra. Numa dessas
saídas do goleiro da área, Ti

grinho roubou a bola e tocou por
cobertura, no final do jogo, dando
números finais ao placar de

Unoesc: 4 x 2 FMElBreithaupt/
Caraguá.

No próximo jogo, a FME

jogará em Blumenau com a

Taschibra, que derrotou a AABB

por 4 a 3. A classificação da
Chave B, aponta a liderança da'
Unoesc, com 6 pontos, seguido
de AABB, de Chapecó, FME e

Taschibra, com 3 pontos. (AO)

Falta goleador
No início do campeonato já
dizia que a FME dependia de
Patrick para vencer seus

jogos. E quando
Patrick não jogava bem, o
time não conseguia
marcar.

Agora, mais do

que nunca, está comprovado
que falta artilheiro

para este time. A equipe roda,
roda, roda o gol
adversário, mas na hora H
falta o jogador com
faro de goleador para
decidir os jogos.

Pepe amarelar não ê
novidade

No intervalo do jogo em São

Miguel do Oeste, Maneca disse
o que afirmei no ano passado,
naquele jogo com o União São

Marcos, em Caçador. Pepe
aceita a pressão e- o time que

joga em casa e sabe pressionar,
ganha a partida. Em Caçador,
ano passado, Altair apanhou e

foi expulso. A quadra era

invadida pelos reservas de

Caçador a todo instante. As

jogadas de Jaraguá do Sul eram

paradas corri violência, e o

Pepe... fazia vistas grossas.

,.

Chuvas provocam cancelamento
de rodada do Futebol Amador

Jaraguá do Sul - A chuva

registrada nos últimos dias

provocou a transferência da 3"

rodada do Campeonato Amador
de Futebol. A transferência das

partidas aconteceu no domingo
pelamanhã.'O presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, relatou que esperava
um final de semana bom para a

rodada. "Acreditei na previsão do
tempo e, por isso, não cancelei a
rodada na sexta-feira. Pensei que
teríamos tempo, mas me

enganei". O dirigente afirmou
ainda a sua preocupação quanto
a integridade física dos jo
gadores. "Precisamos pensar nos

atletas; que na �ua maioria

trabalham durante a semana.

Não poderíamos correr o risco
de alguém se machucar' por
causa das condições dos

campos", finalizou. Esta rodada

passará a ser a última do cam

peonato, com os jogos da 4"

rodada acontecendo normal-

Tudo em Granitos eAlá,.",ores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras

Capa de Muros - Pisos e Churrasqueiras (Oxx47) 370-8432

mente no próximo final de

semana.

Os jogos pelo Campeonato
Sênior aconteceram normal
mente no sábado, quando foi

registrada a maior goleada da

competição. O João Pessoa,

jogando em seus domínios,

goleou a Ponte Preta por 12 a l.

Na rodada dupla disputada na Vil�
Lalau, o placar de 4 a 1 fOI

registrado nos dois jogos. Vitória
e Kiferro, líder absoluto, da

competição, derrotaram Rio

Molha e Cruz de Malta, res'

pectivamente. Kiferro e Vitória�á
estão garantidos nas semifinlllS
da competição.

A classificação do Sênior é a

seguinte: 1° lugar está a Kif��o,
com 13 pontos; 2° lugar o Viton:,
com 10 pontos; 3° lugar o Joao

Pessoa, com 7 pontos; 4° lugar
o Avaí, com 7 pontos; 5° lugar

o

Rio Molha e Cruz de Malta, com
,

a
4 pontos, e em 7Q lugar, esta

Ponte Preta, com zero. (AO)
.
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