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Ministério da Saúde �e�s
R$ 59mil ao Hospital Jaraguá
o Hospital Jaraguá vai adquirir o

segundo carrinho anestésico para equipar
o centro cirúrgico, através de convênio
com o Ministério da Saúde, que liberou
verba de R$ 59 mil. É a primeira vez que
hospital da região recebe recursos federais.

'

O deputado federal Vicente Caropreso, que

intermediou a negociação, diz que as verbas

existem, basta que os municípios se in

teressem e façam projetos. Ele anunciou

que pode sair a qualquer momento a li

beração de empréstimo ao Hospital São
José, feito à CaixaEconômica Federal, para
�pagamento das dívidas. Página 6

Edson Junkes/CP Deputado Vicente Caropreso epresidente do hospital, Lírio Utech, assinam convênio. Página6

PT quer integrar
a Mesa Diretora
o PT de Jaraguá do Sul está

propondo aos demais partidos
que vão integrar a Câmara de
Vereadores a formação deuma
Mesa Diretora, composta por
representantes de todas as

legendas. Página 4

Briga entre primos
deixa três baleados

Maneca pretende
continuar na PME

Doralice Rosa da Silva, 18·
anos, Gilberto deOliveira, 20, e
o menor D.L.C., 17, foram
baleados por Aldanir Leite de

Camargo, 26, namadrugada de
domingo, próximoaoSalãoLíder.
Página7

O técnicoManoel Dalpas
quale manifestou desejo em

permanecer naFME. O anún

cio foi feito após a partida de

futsal, quando a equipe Brei
thauptiCaraguá conquistou o

bicampeonato. Página 8

Edson Junkes/CP Voluntários
colaboraram no trabalho,

como coletores

RECICLAGEM

Schroeder junta 70

toneladas de lixo
A campanha "Schroeder

recicla" reuniu aproxima
damente 70 toneladas de lixo
e entulhos, no sábado. OMu

nicípio inicia trabalho de cons
cientização para a necessidade
de coleta seletiva, preocupado
com a situação atual do terreno
utilizado como lixão. Página 6

Dávio Leu anuncia
nomes da equipe
de secretariado
Página3

Osnildo Bartel vai

presidir conselho
do hospital
Página6

Até amanhã, o CORREIO00 POVO
recebe doações para a campanha em
prol do -Natal carente- do Jaraguá

. 84. Contribua doando alimentos,
roupas e brinquedos e faça .. L!ma

família feliz.
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Poder e ação
Nada soamais traiçoeiro aos olhos do cidadão que o aumento

de tarifas públicas logo após as eleições. O contribuinte comum
se sente logrado, já que apostou nas promessas de continuidade

propaladas durante a campanha.
Se a proposta é de continuidade,

As decisões
nada mais natural que sejam
mantidas também as tarifas e não

são impostas,
sem debates e

só o projeto e as pessoas. Os

reajustes seriam de ordem técnica
e operacional para dar mais

agilidade ao governo, melhorar a

qualidade dos serviços e adequar
a estrutura às exigências do novos
tempos.

Entretanto, as experiências
têm démonstrado que o artifício

transformou-se em regra geral nos
gabinetes dos empossados e, com
o instituto da reeleição, dos

governantesreeleitos. O caso que
transforrnou-se em exemplo
nacional de traição aconteceu nas

eleições 1986. No início domesmo ano, a equipe econômica do
então presidente da República, José Sarney, implantou o Plano

Cruzado que, entre outras coisas, congelou preços e tarifas,
proibindo, por decreto, qualquer reajuste.

Com o plano fazendo água, mas com a proximidade das

eleições, o governo decide manter o congelamento e a ilusão de
um país estabilizado economicamente. Utilizando a estratégia
difundida porGoebels, a população é bombardeada diariamente

. pela propaganda do regime que conseguiu domar o dragão da

inflação. Apesar da necessidade e da urgência em rever alguns
pontos do plano, insistiu-se na mentira até as eleições. Foram
eleitos 23.governadores do PMDB. No dia seguinte, acaba o

congelamento e o País conhece o caos.

Dois meses após ter sido reeleito com 28.928 votos - 47%

do total-, O prefeito lrineu Pasold autoriza reajustes de 20%
no preço da passagem noRapidinho e 15% na tarifa dos transporte
urbano convencional, além de encaminhar à Câmara de

Vereadores projeto propondo aumento de 7% no IPTU do ano

que vem. Especula-se ainda que a reforma administrativa, que
deve ser encaminhada ao LegislativoMunicipal nos próximos
dias, propõe reajuste nos salários dos futuros coordenadores e

gerentes.
O governo tem lá seus motivos para tomar tais medidas.

Somente quem tem a responsabilidade pelos destinos do

Município e conhece as entranhas do poder sabe o quanto é

imprescindível os reajustes. Prevê também a repercussão negativa,
mas sabe o quanto é difícil convencer a população da necessidade
dos aumentos. Todavia, evita tocar no assunto, como se fosse
uma moléstia a infectar governo a quem dele se aproxima. As
decisões são impostas sem debates e explicações, tão necessários
na democracia.

Apesar de serem concebidas e conduzidas de formas distintas,
as adrninistrações públicas e privadas obedecem a lógica do

capitalismo, cujo modelo fundamenta-se no lucro fácil e na

acumulação de bens. Mesmo que sejam geridas por agentes
políticos, as administrações públicas são dependentes diretamente
de empresas privadas, que prestam os mais diferentes serviços e

fornecem produtos e equipamentos. Na outra ponta encontra-se
as esperanças do povo, que continua apostando na desassociação
entre o público e o privado.

explicações,
tão

" .

necessanos

na

democracia

Meios de transporte popular; pra quê?

Você leitor.já experimentou
andar de ôni bus em Jaraguá do
Sul ou de bicicleta na região
central de nossa cidade? Se sua

resposta é negativa, com certeza,
você possui um automóvel ou
mesmo prefere andar a pé como
fazem milhares ele trabalhadores

ainda sem condições de se i nseri r

aos paelrões capitalista do

terceiro pólo indústrial doEstado.
Lembro-me que que deseIe

criança ouço dizer que nossa

cidade tem como uma elas

características culturais a

utilização da bicicletacomomeio
ele transporte. Na década ele 80,
até chegamos a ter uma im

portante obra neste setor. co

nhecielo como cie lovia. Naquele
momento, nossa ciclovia era

conhecida como uma elas maio

res elo País. Lembro inclusive,
que até oministro elos Transpor
tes participou ela solenidade de

inauguração.
Mas, passados alguns anos,

o que se pode constatar é uma

* Emerson Alexandre Gonçalves

incompleta falta ele atenção por
parte da adrninistração pública
em construirmais ciclovias ou,

pelo menos, conservar a que já
existe.

Em algumas vias do centro de
nossa cielade, como, por exem

plo, a AvenidaGetúlio Vargas, é
até risco ele viela circular ele bici
cleta. Em outras avenidas, o es

paço destinado aos ciclistas foi

suprimido, assim, o ciclista foi
obrigaelo a disputar o espaço
com es peelestres.

Então, sabendo disso, o ci
clista deixa sua "magrela" em
casa e resolve utilizar o ônibus
urbano. Como usuário deste tipo
ele transpolte - quatro vezes

por dia durante a semana para
trabalhar e duas por dia no final

ele semana para passear -, o

trabalhador jaraguaense
desembolsar nada menos elo que
R$ 108,00 por mês, 80% do

salário mínimo. Isso graças ao

aumento ele 15% concedido

pelo prefeito lrineu Pasold àtarifa

de transpolte coletivo cobrada

pela Canarinho. Além do
exercício diário da paciência
para aguardar os ônibus, os

usuários precisam desenvolver
outras habilidades, como a de

imitara sar-dinhaem celtas linhas

e horários, quando os coletivos
trafegam superlotados. '

Infelizmente, em Jaraguá do

Sul, o poder político é apenas
um vassalo do poder eco

nômico. Com isso, as priori
dades ela aelministração muni
cipal não estão voltadas ao

trabalhador,mas sim emmanter,

ou muitas vezes, ampliar a

exploração e o monopólio de

empresários que ajudaram
financeiramente o govemantea
chegar ao poeler. Os meios de

transporte popular só irão

melhorar a partir do momento
em que realmente o poder
político pertencer ao povo.

* Professor e ambientalista
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MILTON RAASCH

Com a filiação do vereadorValdir Zapelini ao PFL, o prefeito
Dávio Leu dá importante cartada política ainda antes de iniciar o
mandato: garante o apoio da maioria dos vereadores com assento

no Legislativo ao futuro governo municipal. O Legislativo tem
nove cadeiras e com a transferência de Zapelini do PPB- ao PFL,
muda também a maioria dos votos. Dessa forma, Leu tira uma

"pedra do sapato", pois, certamente, seria bem mais complicado
governar a partir do ano que vem sem o apoio da maioria

parlamentar. Ao falar do assunto na sexta-feira à noite, o prefeito
eleito admitiu que as dificuldades com os adversários na Câmara
estão acontecendo desde já, citando as divergências em torno da

aprovação do projeto do Orçamento Municipal para 2001.

Nomes
A nominata do primeiro escalão
anunciada pelo prefeito eleito de

Massaranduba, Dávio Leu,
aparentemente não deixa
margem para restrições. São
todas pessoas experientes e em

condições de realizar bom
trabalho. Entretanto, a indicação
do engenheiro Roberto Leu,
filho do prefeito eleito, não
deverá passar incólume pela
crítica adversária. A

confirmação de parentes na

administração pública sempre
deu margem para ataques.

Decano
O advogado Murilo Barreto de

Azevedo será o assessor

jurídico do futuro governo em

Massaranduba. O
relacionamento de Leu com

Azevedo vem de tempos,
tendo o advogado já defendido

o prefeito eleito em várias

refregas jurídicas. Leu decidiu

apostar na permanência do

advogado ao seu lado,
vislumbrando desde agora que

o mandato poderá enfrentar

algumas batalhas por esses
lados.

Bem instalada
Não faltaram nos últimos dias referências elogiosas às instalações

do campus da Fameg (Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim), que tem previsão de entrar em funcionamento nos

primeiros meses do ano que vem. Com certeza, isto serve de

estímulo aos responsáveis pelo empreendimento.

ENTRE ASPAS--+- ____1

"Estamos chegando para acertar. Quem quiser se

adequar aos objetivos, ótimo, quem não quiser/está fora do

processo. Não se trata de perseguir ninguém, mas valorizar
quem realmente quer trabalhar para restabelecer a situação
do hospital." (Advogado Osnildo Bartel, confirmado na presidência
do Conselho Deliberativo do Hospital Santo Antônio, de Guaramirim)

rtn) 9lJv�8.�\._/ CRM: 3059 - CPF: 468859357JOD

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Dávio confirma secretários e

a filiação de Valdir Zapelini
Divulgação
foi feita durante

confraternização
do PFL e PSDB

Massaranduba - o prefeito
e o vice prefeito eleitos, Dávio
Leu (PFL) e Fernando Reinke

(PSDB), respectivamente, anun
ciaram sexta-feira, os nomes dos

integrantes da futura equipe de

governo. A divulgação aconteceu
durante jantar de confra

ternização e encerramento do ano

organizado pela coligação PFL/

, PSDB, ocasião em que também
aconteceram novas filiações,
destacando-se as do atual pre
sidente da Câmara de Vereadores,
ValdirZapelini, que deixou o PPB,
tAnsferindo-se para o PFL.

Conforme o prefeito eleito,
durante o primeiro trimestre a

Administração Municipal ainda
funcionará através dos depar
tamentos municipais, até que o

projeto que institui a reforma
administrativa seja aprovado na

Câmara de Vereadores. A reforma
criará cinco-secretarias, que
acumularão todas as áreas
básicas do serviço público, além
de duas assessorias.

Estão confirmados os nomes

do contabilista Hilário Fritske

(PFL) na Secretaria de Ad

ministração e Finanças; da odon
tólogaViviane Dornbusch Pereira
na Secretaria de Saúde e Bem
Estar Social (PFL) e do ex

prefeito Zeferino Kuklinski

(PFL), como Secretário dos

TransportesvComunicação e

Desenvolvimento Econômico. O

professor Tito Stolf e o enge
nheiro agrônomo Amantino Dal
lagnol, que assinaram as filiações
partidárias na ocasião, foram
confirmados nas secretarias de

Educação, Cultura, Esporte e

Arquivo/CP: Edson Junkes

Zapelini: vereador mais votado já assinou filiação ao PFL

Lazer, e, Agricultura, Meio
Ambiente e Turismo, respectiva
mente.

Stolf, com 30 anos de ativi
dade no magistério em Massa
randuba e até então sem partido,
filiou-se ao PSDB e, Dallagnol,
formalizou o ingressou no PFL.

Dessaforma, o PSDB participará
com a titularidade de uma

secretaria. Leu anunciou ainda a

criação das assessorias de Pla

nejamento, que será ocupada pelo
filho dele, Roberto Leu, e

Jurídica, tendo como o titular o

advogado Murilo Barreto de
Azevedo. "O vice prefeito ficará
livre para atuar em cooperação
direta com o Gabinete do Exe

cutivo", informou, dizendo que
quer Reinke liberado para ser o

articulador político do futuro

governo, tendo entre as atribui

ções o acompanhamento das

questões que tramitarem no

Legislativo.
MANOBRA - A primeira

manobra política bem sucedida,
Leu concretizou antes de iniciar
o mandato. O ingresso do
vereador Valdir Zapelini no PFL,
garantirá ao futuro governo o

apoio da maioria (cinco) dos

vereadores naCâmaraMunicipal.
Zapelini deverá aliar-se aos três
vereadores eleitos pelo PFL;Abilio
Zanotti, Almir Trevisani e

ValdemarMaser, e um do PSDB,
Ildomar Bonkoski, contra quatro
da coligação adversária, sendo
dois do PMDB, Armindo Sesar
Tassi e Silvio Scaburri e dois do

PPB, Ivaldo da Costa e Horst
Reck. (MILTON RAASCH)

ij. ü

,.e:� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS. LTDA, .

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Marlo Sousa Jr.

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

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr, Waldomiro' Mezureehen. 67 - Ao lado do Hospital São José
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Konell confirma aproximação �@���(Ç:©
entre PMDB e PSDB para 2002
Deputado estadual
negou que esteja
negociando sua
ida para o PPB

Jaraguá do Sul- Depois das

articulações no Congresso nacional
e do acordo entre PSD.B e PMDB

para eleger o deputado estadual

Jorginho Mello (PSDB) presidente
da Assembléia Legislativa do

Estado, as legendas estão agendan
do reuniões para concretizar o

projeto de união com vistas às elei

ções de 2002. Na tarde de ontem, o

deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) confirmou a proposta de
união. Segundo ele, as negociações
estão bem avançadas e "tem tudo

para se concretizar".
Sobre as diferenças entre as lide

ranças do PSDB e do PMDB no

Município, Konell disse que não

serão empecilho ao projeto maior,
eleger o prefeito de Joinville, Luiz
Henrique daSilveira (pMDB), gove
rnador de Santa Catarina. "Prometi
aoLuizHenrique que trabalhariapara
concretizar o projeto. Não serie eu

quem vai atrapalhar os planos dos
dois partidos", afirmou, informando
queLuiz Henriquejá conversou,com

Arquivo/CP: Edson Junkes

\
\

Pé de orelha: Konell (D) conversa com o deputado Vicente Caropreso

representatividade foi conquistada
nas umas". De acordo com ele, o
objetivo é assegurar a autonomia e a

independência dó poder. Dionei
acredita que a Mesa Diretora tem

muito poder e não pode ser composta
apenas por parlamentares damesma
aliança que elegeu o prefeito.

- O poder Legislativo precisa
ser independente dos demais e

manter a autonomia para legislar em
benefício do povo, alheio à origem
partidária de cada um e à vinculação
ou não com o poderExecutivo -,
discursou, afirmando que umaMesa
Diretora eclética garantirá a

transparência dos trabalhos,
determinando a credibilidade.

O PT propõe que a distribuição
dos cargos seja feita entre as três

vários prefeitos tucanos e tem coor

denado os acordo na Assembléia

Legislativa.
De acordo com Konell, a ban

cada peemedébista está fechada com
a candidatura de Jorginho Mello à

presidência da Assembléia Legisla
tiva, "sendo fato consumado". Sobre
os boatos que estaria negociando
sua filiação ao PPB do governador
Eseperidão Amin, o deputado disse

que não existe possibilidade em

deixar o PMDB. "Isso ainda é
resultado do voto favorável à

federalização do Besc, além de um

pontinho de maldade de alguns
adversários pólíticos", reclamou.

DIRETÓRIO - Sobre as elei-

Neurologia Clínica
MapeamentoCerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - SC - Fone: 371-2480

ções para a escolha dos novos mem
bros daExecutiva e do Diretório local
do PMDB, Konell disse que defende
uma renovação. Entretanto, destaca
que está fazendo o possível para
manter o atua! presidente, o vereador
José Antônio Schrnitt, à frente do

partido até as eleições. Schrnitt muda
o domicílio eleitoral no início do

próximo ano.
- Meu candidato a presidente

é o Ronaldo (Ronaldo Raulino, pri
meiro suplente de vereador do parti
do, que recebeu 1.071 votos). É um

jovem ativo que tem mostrado inte
resse pelo cargo, além de estar com

promissado com as causas do partido
-, revelou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

PT propõe divisão ,00 poder no Legislativo
coligações e partidos que disputaram
às eleições majoritária, coligação
Mais Jaraguá do Sul, aliança
Renovando com o Povo e PT. "En
tendemos ser esta a forma de dar

oportunidades e responsabilidades
iguais a todas as forças vivas repre
sentadas naCâmara de Vereadores",
afirmou Mittmann, acrescentando
que o partido está aberto ao diálogo.

. A proposta do PT é uma alterna
tiva para se dividir o poder. Em
princípio, o partido negociava com

, os vereadores do PMDB e com

alguns descontentes/da coligação
Mais Jaraguá do Sul a possibilidade
em formar um bloco para disputar a
presidência da Câmara. As ne

gociações não avançaram, emperada
por interesses pessoais. (MC)

Jaraguá do Sul - O PT está
articulando com os demais partidos
que comporão a futura Câmara de

Vereadores para que aMesa Diretora

seja integrada por parlamentares das
outras legendas e não apenas da

coligação Mais Jaraguá do Sul, que
terá 12 dos 19 vereadores.

A decisão saiu da primeira
reunião do Grupo de Apoio aos

parlamentares da le-genda, realizada
na semana passada, sob a coor

denação do ex-presidente estadual
da CUT (Central Única dos Tra

balhadores) IneirMittmann.
O presidente do Diretório PT,

Dionei da Silva, justifica a proposta
afinriandó que a Câmara de Verea
dores é "um espaço privilegiado de
defesa dos interesses do povo, cuja

Ganhe até R$ 30.000,00
por ano como distribuidor

independente
�

A disputa pela presidência do Diretório do PMDB de Jaraguá do Sul
deve render muito mais do que algumas intrigas e desavenças

pessoais. Há um princípio de "racha" interno, que poderá resultar
numa renovação/mais ampla do que a prevista para março.

A liderança do deputado estadual Ivo Konell está sendo contestada

por alguns militantes, que não concordam com a centralização de

pode; Entretanto, outros defendem incondicionalmente o
.

parlamentar. O primeiro suplente de vereador Ronaldo Raulino, que
aspira à presidência do partido, disse que :'quem não subiu em

palanque na campanha ou deu apenas apoio discreto não merece ser

presidente", num recado direto a alguns pretendentes.
Só pra lembrar
As obras de saneamento

/

básico de Jaraguá do Sul estão

sendo custeadas, em grande
parte, com recursos federais
- R$ 12.280.000,00 -

intermediados pelo ex-secretá

rio estadual de Desenvolvi
mento Urbano e Meio
Ambiente Adernar Duwe, na
gestão do ex-governador
Paulo Afonso (PMDB), na
CEF (Caixa Econômica
Federal).

Aliás
Na época, Duwe era presidente
da Instância Colegiada do Pró

Sanear em Santa Catarina,
nomeado pelo então Íninisto do

Planejamento José Serra, hoje
no Ministério da Saúde.

Segundo boatos, as negocia
ções foram "escondidas" de

alguns líderes do PMDB
estadual, adversários da atuai

administração de Jaraguá do

Sul, para não atrapalhar a
viabilidade das verbas.

Evolução
O ex-vice-prefeito de Florianópolis, Afrânio Boppré (PT),

informou que, após vários anos de implantação do Orçamento
Participativo, que tem rendido elogios, inclusive internacional, e
de estar sendo copiado sistematicamente pelos adversários com

outras denominações, o partido está partindo para o flanejamento
Participativo, cujo o mote é a discussão popular sobre todas as

ações de governo atuais e futuras.
- É uma evolução. O PT está propondo agora a participação
popular nas discussões nos destinos da cidade e não apenas nos

recursos destinados ao investimento -, defendeu.
Recursos Tô fora
O deputado estadual Ivo O presidente do PPB, José
Konell (PMDB) informou Carlos Neves, o Gê, negou
ontem que conseguiu incluir categoricamente que tenha sido
no Orçamento Regionalizado convidado para assumir a

para o próximo ano recursos futura Coordenação de
da ordem de R$ 3 milhões Comunicação da Prefeitura de
para .as obras de pavimenta- .

Jaraguá do Sul. "Não fui sequer
,ção asfáltica entre a Ilha da sondado, para o cargo. São
Figueira e Guaramirim. apenas especulações"; garante.

Promoção de Natal
��-w-, \1�eK!:C��II1���
Em novo endereço para

melhor atendê-lo.

AMD K6II 500Mhz
CPU AMD k6 11500Mhz I
Drive Floppy 1.44Mb
Gabinete AT Upson 300w
MB PC Partner Vga 8Mb/Som
Memória de Vídeo 8Mb
Placa de 60m 32 bits
Memória Dimm 64Mb
Monitor 14 ADC 4vir MprII
Mouse Genius Easy 03 botões
�Telado Genius ABNT
HD 7.6 GB Sansung

\

Caixas de Som Mtek 160w

R$ 16,00
•

CD rom 56x

R$ 110,00
Rede Net2500 Encore Rj45jBnc
Pci Es1835 Tb R$ 26,00

'

A cada R$ 10,00 em compras/serviços concorre
no dia 23/12 às 17h a uma impressora Epson 480C

�
Rua Reinaldo Rau, 530 (47) 372-0136 Jaraguá do sul

\ l'
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História, Fatos eTradiffiQ
História em fotos

A foto desta semana, tirada da cidade de Jaraguá na

década de 1930, tem alguns detalhes interessantes a serem

'observados. A foto foi brada das imediações do atual

Hospital Jaraguá e enquadrada as ruas Getúlio Vargas e

Epitácio Pessoa e suas transversais, Estheria Lenzi

Friedrich, Emílio C. Jourdan e Arthur Müller. Embaixo, à.
esquerda, aparece a subestação da Empresul, responsável
na época pela distribuição da energia elétrica vinda da

usina do Rio Bracinho. À margem do Rio Itapocu, à direita,
destaca-se uma árvore. É um eucalipto que fôra plantado

Jornal

CORREIODOPOVO
�l.1:�m--f-B l--á8l é1!:Ci-3

PABX: (Oxx47) 370-7919
Comercial: 370-8654

At. Assinante: 371-1919

Teleassinatura: 370-0816
275-0105

Por Egon Iagnow

CORREIO DO POVO
·terça-feira,

19 de dezembro de 2000

à margem do rio pelo primeiro farmacêutico de Jaraguá,
Georg Horst, proprietário da Farmácia Estrela, a qual si
tuava-se à Rua Epitácio Pessoa. Bem à esquerda, namesma
rua, aparece o prédio em que funcionava, na época, o Jor
nal CORREIO DO POVO. Onde hoje se localiza a Praça do

'Expedicionário, nada havia. Tampouco a estação de passa
geiros da ferroviária havia sido construída (sua inaugura
ção ocorreu apenas em 1943) e o armazém ferroviário

ainda não recebera a última ampliação. Já havia, porém, à
Rua Emílio C. Jourdan, os hotéis Becker, Brasil e Central.

Indústria de

Máquinas Kreis Ltda.

Rua José T1teodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84
Fone (4n 371-0555 - Fax (4n 371-0403

E-mail: indumak@netuno.com.br

Posto Mime 5 Ltda.
Posto Mime 7

Posto Mime 3
Posto Mime 6

Tecnopan Padaria e Conf. Ltda.
Verdureira da Raquel

.

Verdureira Figueira
Verdureira Procópio
Verdureira Sacolão
Posto Milênio
Panificadora Pão e Vinho

"-

AQUI VOCE E'NCONTRA

Jornal CORREIO DO POVO

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

HO Papelaria Papelaria São Luís
Hott Distribuidora de Revistas Ltda. Posto Cidade 2

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapt Vupt
Banca Vitamina Real
Barão 1- Videolocadora
Barão 11- Videolocadora

Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes
Panificadora Pão Brasil
Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio Branco Ltda.

PapelariaA Banquinha
Papelaria Cultural
Papelaria Grafipel
Papelaria HaU Paper
Papelaria Manipel Ltda.
Papelaria Pena e Pauta

Bazar Linete

Comércio Milênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash VíâeõTôcadora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltda.
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2 - CORREIO DO POVO

"A História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Confira a História

Há 62 anos

Em 1938, ocorria o Edital n? 815, do Registro Civil da Comarca
de Jaraguá (do Sul), pelo qual desejavam casar-se Luiz José Santanna

(25), brasileiro, natural de Palhoça, bancário, residente em Jaraguá,
filho de Accioly Hugo Duarte e Maria Magdalena Lopes Santanna,
residente neste distrito, em Retorcida (atual Nereu Ramos) e Ermínea
Frederica Fischer, solteira (23), prof., natural de Jaraguá, Rio Serro,
filha legítima de Franz Fischer, natural da Hungria e de Hennínia

Rauchbasch Fischer, natural de Joinville, residentes em RioSerro.

Antonio Pedri via atendida a sua pretensão junto à justiça de

uma ação encaminhada pelo advogado dr. Paulo Medeiros. A Corte

de Apelação confirmava a sentença do dr. Juiz substituto, Euclides
Mesquita, que deu ganho de causa à Antonio Pedri na ação de reinte

gração no cargo, pelo qual fora injustamente exonerado pela adminis
tração integralista do município de Jaraguá.

Há 32 anos

Em 1968, a instalação da repetidora do Canal 4 de Curitiba

ganhava novos adeptos entre os jaraguaenses sedentos de progresso:
Victor Hansen, José Pavanello, Mário Muller, Camilo Piazera, João
Budal da Silva, Zelindro Reis, Eugênio Lessmann, Elza Buck, Mário
Donini, Hospital SãoJosé, Eggon Silva, Guilherme Neitzel, Catarina
Harnack, Wilfred Dornbusch, Ernesto Joesting, Getúlio Barreto da

Silva, Renato Nicoluzzi, Nelson Driessen Max Wilhelm Ralf
(;\' ,

Marquardt, Pe. Elernar Scheid, Vitório Lazzaris, Stanislau Maljcher,
Vigando Probst, Vigando Lessrnann, José A do Santos, Pedro Augusto
Jr., Leonardo Roos, Henrich Geffert, Gerd Breithaupt, Gerhardt

Schütze, Hans Breithaupt, Hilda Baumann. Pauilino Horongoso,
Francisca Otto, Alfredo Farias, Olímpio Vegini, Rolando Vecchi, José
Boaventura, Alfredo Leiholdt, Olíbio Muller, Dalmonir Piazera, Nel
son Pereira Braga, Amoldo Pereira,Max Pomerening, Henrique Jansen,
Leopoldo Spézia, Nicolau Freiberger, Waldir Rubini, Maria L. Pereira,
Waldeburg Hinsching, Loreno Marcatto, Gustavo Henschel, Narciso
A Lico, José Isidoro Copi, Marcos Dalprá, Pedro Perfeito, Helmuth
Goetzke, Lucila Emmendorfer, Adolfo Saade, Eugênio Victor

Schmöckel, NormaMuller, Jair Oliveira, FrankWilhelrn, Antônio José

Fogiatto, João RomárioMoreira, Edson Dornbusch, Domingos Chiodini,
Ovídio Spezia, Ângelo Pereira, Alberto Maiochi, Anelise Rosa

Pamplona e Silvestre Bartichowski.

Há 22 anos

Em 1978, falava-se no lançamento da pedra fundamental do
"Salão Cristo Rei", que estava sendo demolido, quando aberta a urna

esta continha uma edição do CORREIO DO POVO, uma página escrita
à mão, que o ternpo tornou ilegível e a ata do Lançamento da Pedra

Fundamental do Edifício, que pelo seu valor histórico daremos na pró
x irna semana.

Há 12 anos

Em 1988, no dia 4-12 assinalava-se o 50° ano de ordenação
sacerdotal de Erwino Emmendoerfer eMaria Beiler (30-11-1938) com
uma SantaMissa na IgrejaMatriz. Com o nome religioso de Bernardo

de Claraval Emrnendoerfer atendia o chamamento divino, ingressan
do nas fileiras do Senhor para dedicar-se para sempre à santa missão
de pastor de almas, entregando a sua existência a Deus numa abdica

ção voluntária a todos os bens terrenos para seguir o conselho do

Dinino Mestre.

MEMÓRIAS

Pe. Cláudio Herberts

Terça-feira, 19 de dezembro de 2000
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o Natal de Cristo
Um novo clima está no ar. Mais alguns dias e

teremos Natal. Mas, será que o verdadeiro espíri
to de Natal se encaixa em nosso mundo de horro

res?

Afirma o evangel ista Mateus que o rei Herodes
e sua cidade tremeram diante da notícia dos ma

gos que o Rei de Judeus havia nascido. Este nasci
mento não estava na agenda de Herodes. Sente
se ameaçado no trono. Prepara um plano de per
seguição para matar o menino Jesus. Executa o

plano, causando verdadeira chacina de crianças
pequeninas em Belém.

Em nosso tempo e realidade, Natal parece es
tar integrado. Chaci nas acontecem, é verdade, mas
suas motivações são outras. O nascimento de Je

sus é celebrado no mundo cristão até com certo

romantismo, com a ternura que evoca o evento.

Assim Natal é festa diferente.
De certa maneira é bom que assim seja. Segui

mos o rastro do magos, dos pastores do campo, de
Maris, dos ajos ... Todos se alegraram. Também
nós queremos adorar Jesus, não assassina-lo. Afi
nai, Ele é o amor de Deus em pessoa que vem

para revigorar nossa fé e esperança.
Há, no entanto, algo extremamente perturbador

na mensagem natalina - para Herodes e para a

humanidade de nosso tempo. O que será? É o con-

traste entre o Natal e a nossa realidade. Pen
sem comigo: Se o Natal é significativo, porque
omundo conti nua fabricando horrores de todos
os tipos? Se o Natal é tão querido, por que não
nos inspira a seguir o seu espírito de amor?É
certo que o Natal de Deus não fecha com o

Natal que os seres humanos, movidos pelo de
samor, costumam festejar. Desta forma o amor

de Deus é juízo sobre a nossa realidade.
Na atualidade, de tão acostumada a viver

com o mal, a sociedade já quase não consegue
se índignarmais. Natal questiona esta incapaci
dade diante do mal. Natal renova a consciência
que os valores fundamentados no Cristo Salva
dordeveriam reinarentre nós. Nosso mundode
veria ser diferente do que é, deveria buscar a

reconciliação no amor deDeus. É nisto que Natal
abre as portas para a humanidade fazer um novo

começo.
Concluindo, é preciso lembrar que Natal in

tegra a agenda de nossa sociedade. Com certe

za, mais importante seria que a nossa sociedade
se integrasse no Natal de Cristo. Assim apren
deria a dar glória a Deus e a promover a paz na

terra.

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

TioEugênio

Princesas e Príncipes
Alemães

Chegava ao Rio de Janeiro o "Cap. Arcona", trazendo a

bordo os príncipes e as princesas alemãs, Stephan, Georg
Moritz eMax Alex de Schaumburg-Lippe, que se achavam

em viagem de recreio e visitavam os estados de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Vencimentos dos Funcionários
Decreto-Lei n° 36, de 24-10-38

CONSIDERANDO que tem o dever de remunerar satisfatoriamente os seus funcio

nários;
CONSIDERANDO que os atuais vencimentos são insuficientes para fazer frente às

exigências do custo de vida;
CONSIDERANDO que no orçamento do presente ano, apresenta um saldo na verba

"Subsídio ao PrefeitoMunicipal", suficiente para atender as despesas deste decreto-lei,
DECRETA:
TABELA - Cargo e vencimento:
Contador - 500$000; Secretário - 450$00ú; Fiscal-geral, 10 distrito - 400$000;

Sub-fiscal, J o distrito - 330$000; Agente de Estatística - 330$000; Fiscal-ajudante-
300'$000; Zelador da Prefeitura - 230$000; Zelador do Cemitério:_ 180$000; Carcerei
ro - 180$000; Intendente - distrito de Hansa - 400$000; Auxiliar de Escrita de Hansa-

250$000; Fiscal geral, 2° distrito - 200$000.
Ao LEÓNIDAS C. HERBSTER - Renato Sans e Alfredo Moser.
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Santa Catar�na seus municípios e suas populações (3)

Angelo Ribeiro tre 10.000 e cem mil habitantes
temos 97 unidades municipais.
Entre um pouco mais de mil e
JOmil habitantes temos a gran
de maioria de municípios: 187

(cento e oitenta e sete unidades).
Tomando-se como base essa

estatística de IBGE e de acordo
com a Lei Estadual complemen
tar de n° 135, de II de janeiro de

1995, a grande maioria de muni

cípios do Estado não deveria
existir. Isto por ter aquele mes

mo Ato instituído que somente

poderiam ser criados municípi
os qUt; tivessem pelo menos 5
mil habitantes e o seu número
de eleitores fosse de 30% (trin
ta por cento) daquele mesmo

número. Muitos dos municípios
que constam .dessa mesma re

lação foram criados após a vi

gência dessa mesma Lei. Em

1997 nasceram 33 novos muni-
.

cípios sendo, pasmem os que vi
erem a ler este trabalho, apenas
2 (dois), com população superi
or aos 5 (cinco mil habitantes)
exigidos por aquelamesma Lei ....

A menor unidade

populacional do Estado, em ter

mos de município, no ano pas
sado (1999), correspondeu à uni

dade de Lajeado Grande: Este

Ocorrências desta natureza

contribuen), sem dúvida alguma,
queiranios ou não, para a des

valorização de quaisquer unida
des demo-gráficos.
Afinal, pergunto-me eu?! -

Qual ou quais as razões que têm

moti vado tais quedas nessas po

pulações? - Será a falta de em

pregos em tais localidades? -

O desejo de tais pessoas ou fa

mílias de mudar de ambiente?
O desejo ou o interesse de parti
cipar do movimento dos "sern

terra"? O tempo acredito eu,

poderá nos dizer quais as razões

de tais ocorrências ...

Municípios há, que, embora
modestamente, tem tido um au

mento em suas populações, de
uma maneira, mais ou menos

constante. De acordo com o nos

so critério tais projeções deveri
am ser bem maiores. Nesse

caso temos os seguintes municí
pios: Balneário Camboriú,
Biguaçú, Brusque, Caçador, Iça
ra, Palhoça, São Bento do Sul,
etc, etc.

No início deste trabalho vi

mos que são, apenas nove, os

municípios catarinenses com município que contava apenas,
mais de cem mil habitantes. En- com 1.589 (ummil quinhentos e

rtiJírculo
'Italiano

FELICENATALE

Tenho o prazer de todos os anos poder, a partir desta coluna, desejar a todos VOCÊS um Feliz Natal, com
muito amor, compreensão, coração aberto para Deus e para as pessoas ao seu redor e em especial, para

seus amigos e farniliares,

FELICE ANNO NUOVO

Verdadeiramente estamos no limiar de um novo milênio. Porém, o mais importante é que estejamos
prontos para agradecer o que conseguimos até agora e preparados para enfrentar os desafios que encon

tramos todos os dias,
Desafios estes que podem e devem contribuir para o crescimento do nosso país, da nossa cidade, do

nosso bairro, da nossa empresa e principalmente para o nosso crescimento pessoal.
Que tenhamos todos muita paz, saúde e progresso nos mais amplos e diversos caminhos da nossa vida,

Grazie a tutti!

!LENTE NOSTRA

Continue ouvindo todos os domingos a Rádio Jaraguá, das 13 às 14 horas, com apresentação da Tania

Tarquini, o único programa verdadeiramente italiano da região.
Belas músicas de natal, informações e comentários sobre a nossa cultura italiana,

Tudo graças ao esforço da Tania e apoio dos nossos patrocinadores, a quem, aqradscernos muito:

,Zanotti S,A. , Cassuli Advogados Associados. Karlache Malhas, Seifert Joalheria, Otica e Relojoaria, D 'Itália

Granitos. Lunelli Têxtil Ltda
, Floriani Equipamentos para Escritório, Pasold Lab - Laboratório de Análises Clínicas. Posto Marcolla

FÉRIAS
, Merecido descanso a todos neste final de ano. A secretaria do Círculo estará fechada do dia 23 de dezembro

e reabrindo suas portas no dia 15 de janeiro de 2001.

Devanir Danna
Presidente do Circulo Italiano de Jaraguá do Sul

oitenta e nove) habitantes está

situado entre Xaxim, Xanxerê e.

Marema, no médio Oeste, pró
ximo à Chapecó. Trata-se, como
tantos outros de uma unidade

territorial bastante pequena.
Pudéssemos nós aos respec

tivos órgãos responsáveis pelo
progresso e desenvolvimento de

grande maioria de nossos muni

cípios, tomaríamos, logo de iní

cio, a liberdade de propor que
todas as unidades com popula
ções menores, pelo mesmo, de

cinco mil habitantes (para mim,
de fato, seriam 10 mi I), deves
sem, como possíveis distritos que
foram, retornar aos municípios de
onde tiveram a sua origem.

Isto, naturalmente, viria con

tribuir para a melhoria da admi

nistração de tais unidades e, ao
.

mesmo tempo, colaborar para o

progresso e desenvolvimento
dessas unidades e de, sem dúvi

da, seus próprios habitantes ...

Se isso ocorresse, no dia de

hoje, Santa Catarina ficaria, ape
nas com 186 municípios. Tal fato,
sern dúvida alguma, poderia vir
a colaborar para, inclusive, LIma
melhor situação econômica de

todo o seu contexto administra

tivo e político ...

(Continua)

CORREIO DO POVO· 3

FELIZNATAL
De amor, felicidade, gratidão, solidariedade,

confraternização, companheirismo ...

COMPANHEIROS QUE SE DESTACAM...

REUNIÃO I4/DEZEMBRO/2000 - Reunião ordinária na

qual tratou-sedas preparativos para a REUNIÃO FESTIVA
DE NATAL que acontecerá na 53 FEIRA/2I DE DÉZEM
BRO, onde o Rotary Club homenageará os 3 alunos formandos

do 20 Grau com melhores notas, dos colégios SÃO PEDRO,
ALFREDO ZIMMERMANN E LAURO ZIMMERMANN.

O evento acontecerá no Restaurarite Represa, às 20:00 horas.

Na oportunidade será homenageada também a AÇÃO SOCI

AL de Guaramirim, pelos serviços beneficentes que exerce em
nossa comunidade. I

AINDA FALANDO-SE NO I MUTIRÃO DA SOLIDA
RIEDADE que aconteceu no dia IOIDEZEMBRO ... gostaría
mos de agradecer:

1° - Osvaldo (DENIOS) e Clésio (C & M) pela doação de

papel crepom que foi utilizado pelos ALUNOS DAOFICINA

DA APAE para confeccionar as 250 sondas lançadas do avião
no dia do IMUTIRÃO;
2° - ALUNOS DA OFICINA DA APAE e seus instrutores,
que sempre confeccionam com muito amor os trabalhos solici

tados por nossa entidade.

30 - JORNAL DO VALE, que embora muitos não saibam, cede

gratuitamente, aproximadamente a uma década, a coluna em

que noticiamos os acontecimentos do Rotary;

* Constâncio assumindo a partir de I 0/JANEIRO/200 I a SE

CRETARIA DA SAÚDE de nosso município; *

Osnildo assumindo o HOSPITAL SANTO ANTÔNIO.

o Rotary Club de Guaramirim deseja aos dois companhei
ros sucesso nas respectivas empreitadas, tendo a certeza que
com a seriedade e obstinação que ambos conduziram suas

vidas, quer em âmbito profissional, como espiritual e familiar,
não será difícil "moralizar" e tornar eficiente este setor que
em outras épocas (Pe. Matias - em memória/Congregação
das Irmãs da Divina Providência) era um exemplo na região.

PARABÉNS CLUBE DIANA ...

Desde adia 12iDEZEMBRO o Sr. LOTAR (EX
ECÔNOMO DO RESTAURANTEMALWEE) está ofere
cendo todos aqueles pratos apetitosos que oferecia no Parque
da Malwee, só que agora pertinho de todos nós, no Restau
rante do Diana.

It.·1Tabelionato
. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala I e:2
Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau

Telefone/Fax: 340-2393
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As leituras de Manoel de Souza

PECADO OU VIRTUDE (120)
Era o general Osório ministro da Guerra, quando, tendo-se aber

to uma vaga de brigadeiro, levou ao Imperador, em um dos despa-,
chos, O decreto promovendo um coronel de brilhantíssima fé de

ofício. O soberano deixou ficar o decreto e, no despacho seguinte,
recorreu a um subterfúgio qualquer, para evitar a promoção,

- Majestade - objetou o ministro,
- O oficial cujo nome apresento como

digno do novo posto, é, como homem e como soldado, absolu
tamente merecedor de respeito. Se, entretanto, Vossa Majestade tem

conhecimento de algum fato em contrário, será serviço a mim e ao

Exército revela-lo.
- É muito moço ... - declarou o Imperador, como desculpa.
- Pois, melhor, - tornou o ministro. - Poderá, mais a miú-

do, inspecionar as nossas fronteiras.
Pedro II olhou em torno, e, chegando a boca ao ouvido do mi-

nistro:
- E dizem que é muito mulherengo ...

A essas palavras, Osório desatou a rir:
- Mas, isso é até uma virtude, Majestade! Se isso impedisse

promoção ...
E com os seus modos francos:
- Eu ainda hoje seria soldado raso! ...

Leôncio Correia':"" "Correio da Manhã", 17 de julho de 1927.

Vida Hotária

Palestra do R. C.

Florianópolis-Leste
A foto mostra urninstante da palestra do dr. Izaltino Vargas da

Silva, Cirurgião Plástico e Medicina Estética, durante a reunião
do Rotary Club Florianópolis-Leste, muito aplaudido.

Rua Fritz l.órenz, 3261 - Distrito Industrial

Fone/Fax: (47) 382-0141 - 382-9070
Timbó-SC

GERAL

-
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-

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (048)

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXXIII

rantida pelo concurso de capita
listas notáveis, junto com uma

plêiade de brasileiro de projeção,
dentre eles o dr. Roxo de Rodrigues,
presidente da Estrada de Ferro São

Paulo-Rio Grande, que assegura
va o êxito da construção".

"Essa rede de viação férrea era

francamente amparada pelos altos

poderes da República, que a jul
gam de grande uti I idade para a de

fesa do país". Dizia Vidal Ramos:
"Efetivamente o porto de São Fran

cisco, reconhecido até como, um

dos mais próprios para a remoção
dó Arsenal da Marinha do Rio de

Janeiro,' oferece as mais seguras
garantias para a prosperidade da

Empresa. Saindo da Ilha de São

Francisco, a estrada atravessa para
o continente, tocando nos municí
pios de Joinville (a que pertencía
mos), São Bento e Campo Alegre,
neste Estado, seguindo aí até a

estação "Roxo Rodrigues", onde
entroncará com .a São Paulo-Rio
Grande. Internando-se no Paraná,
em demanda de Guarapuava, a li

nha torna a descer, seguindo ao

longo do Iguaçu, divisa entre este

Estado e o Paraná, até as frontei
ras da Argentina e Paraguai".

(Fritz von Jaraguá)

o documento acima, mostra a certidão do Registro de Estrangeiros
de José Scheuer, natural da Hungria, como residente há 12 anos na

Estrada .lataguâ, prestado em 11-4-1940, assinado pelo Delegado
de Polícia Paulino Natel Bonin

cente cidade de Joinville.

O vice-governador Vidal Ra
mos, na sua fala ao ensejo da aber

tura do Congresso de Representan
tes.de Santa Catarina. na qualidade
de governador, abria um tópico para
falar sobre ESTRADA DE FERRO:
"Muitas tem sido as concessões ele

vias férreas no nosso Estaelo, mas,
até hoje, elas não passarn de espe

ranças falazes, ele modo que pos
su ímos un icamente a "Thereza

Christina", estrada ele pequeno per
curso e de tráfego insignificante,
devida principalmente à falta ele um

porto marítimo em conelições de elar

fácil saíela aos produtos da zona

que serve. Na direção d'essa ferro

via. hoje sah a adrninistração elo

governo federal, achava-se o eng"
dr. Álvaro Marcondes-Rodovalho".

"No elia 27 de abril (1903) foram
iniciados os estudos definitives da

Estrada de Ferro Transbrasileira, o
fato, por sua culminante importân
cia. elespertou como era natural, as
mais funelaelas manifestações ele

regosijo, por parte elos que com

preenelem o alcance econômico ele

um empreendimento que transfor

mará o nosso Estado, em celeiro e

,escoadouro dos produtos das zo

nas percorridas pela estrada".
Estava à frente ela empresa, ga-

O secretário geral dos Negóci
os do Estado ele Sc, em 27-4-1903,
dirigia-se ao Superintenelente do

Município de São Bento: "Tenho
a honra de remeter-vos junto a este

e de ordem do exrno. Sr. Vice-go
vernador do Estaelo. cópia, pelo
ministério da Indústria, Viação e

Obras Públicas remetiela, da infor

mação favorável prestaela pelo
engenheiro fiscal da ESTRADA DE

FERRO S. PAULO-RJO GRANDE,
no requerimento que por intermé

dio deste governo, dirigistes àque
le ministério, pedindo que a vila
de S. Bento fosse ponto obrigató
rio de passagem daquela estrada".

Na mensagem dirigida ao Con

gresso Representativo, o vice-go
vernador ceI. Vidal Ramos .Túnior,
entre outros assuntos. abordava
o setor TERRAS E COLONIZA

çÃO, com proposições, face o tér

mino, em 31-8-1903, Q contrato ce

lebrado com o cidadão Antonio
Maria Barroso Ferreira, para o es
tabelecimento do Comissariado
Geral do Estado, "ex-vi" do elispos
to na Lei n" 282, de 8-10- 1897, dan
do organização definiti vo ao SER

VIÇODETERRAS ECOLONIZA

çÃO, não só para evitar a

expoliação do Patrimônio do Esta

do, como reinvidicar extensas áre
as ele terras, incorporaelas ao Do

mínio Privaelo por meio ele

legitimações e fantasiosas medi

ções. Para os documentos chamo
a atenção e as soluções ali apon
tadas para salvaguardar interesses
de tão alta monta".

Entrada de Imigrantes
Em 190 I demandavam aos nú-

.

cleos coloniais da Hanseática, 318

imigrantes, ao passo que em 1902
esse número asceneleu a 872, dos

quais 736 por conta ela Companhia
e 136 expontaneamente. A popu

lação desses núc leos era, em 31-

12-1902. de 1.674 habitantes. Em

igual período constru i u 34.770
metros ele estradas ele roelagem, 4
pontes e muitos bueiros, além de

31.074,5 metros de caminhos pro
visórios.

Durante 1902 a Hanseática
vendeu 22210tes com 5.834. 4 hec

tares e fez medir ruais 156 lotes. No
relatório do diretor ela Hanseática,
encontraram-se dados completos
sobre trabalhos da Companhia,
não desmentindo a tradição que
lhe foi legada pela colonização ele

1849, que em 1850, fundou a Colô

nia Dona Francisca, hoje a flores-
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A Rádio Studio FM em parceria com o

Supermercado Angeloni, Kikar auto-center,
Som Mendonça e Torres Calçados está
realizando desde o dia 11 de dezembro a

"-

campanha "Papai Noel na Minha Casa", que
consiste em visitas diárias aos bairros da cidade
com a presença do "bom velinho" e a equipe
de comunicadores. A casa escolhida fatura
como prêmio uma Cesta de Natal, um Chester
e Kits da emissora.

A Marisol na última sexta-feira, mais uma

vez recebeu a comunidade para assistir

apresentação do Coral chegada do Papai Noel
e queima de fogos. Um espetáculo que encantou
crianças e adultos. Em seguida os diretores da

empresa, Vicente Donini, Robson Amorim,
Devanir Dann'a e Silvio Punchirolli recep
cionaram a imprensa com um delicioso coquetel.
A linda decoração natalina da Marisol continua
atraindo e encantando centenas de visitantes!!!

Diretores da Fundação Logosófica de

Jaraguá do Sul realizaram na semana passada
uma recepção especial à imprensa, na sede da

entidade, localizada na Rua João Planincheck,
141. Todos puderam conhecer um pouco mais
sobre as atividades da organização e na

oportunidade fomos presenteados com o livro
" Bases para sua conduta", de autoria da
Fundador da Logosofia, Carlos Bernardo
Gonzáles Pecotche

No dia 1 de janeiro de 2001 muita gente
interromperá as férias para prestigiar a posse
dos novos prefeitos e vereadores da região.
Em Sehroder a posse será às 8 horas;
Massaranduba, 10 horas; Jaraguá do Sul e

Corupá, 17 horas e Guararnirim, 18 horas.

O treinador Manoel Dalpasquale, o Maneca,
se despede de Jaraguá do Sul em grande estilo.
Ele que a partir de 2001 vai atuar em São Paulo,
deixará a cidade após vencer por 2 anos

Consecutivos o campeonato estadual de divisão

especial. Conquistas que os amantes do futsal
jamais esquecerão.

No domingo ao meio dia no Resraurante

Armalwee, Carlos Alberto e a esposa, Leda,
da escolinha Meninos de Ouro foram perfeitos
anfitriões, quando recepcionaram pais,
jogadores, convidados e a imprensa para a festa
de encerramento do \ ano. Os jogadores
destaque receberam lindos trofeus e entre os

presentes foram sorteados dezenas de brindes.
Parabéns pelo belo trabalho realizado e muito
sucesso em 2001.

-

SOCIAL - 5

CANTORES
ERUDITOS

Os cantores, [acira e Ricardo,
mãe e filho, realizaram ao

longo deste ano belíssimas

apresentações em solenidades,
eventos civicos, inaugurações,
casamentos, entre outros.

Quem já os ouviu sabe que a

música com eles ganha força e

poder para atingir a alma e o

coração. [acira e Ricado,
parabéns!!!

A soprano Iacira com o filho
Ricardo (tenor) dedicação à
música sacra e erudita

CasalAfauro César
Coelho e Rosângela. Ela
colou grau no curso de

Pedagogia da ACE

Associação Catarinense
de Ensino - no sábado dia

16, em [oinuille. Recebe.
os parabéns dos amigos e

familiares!

[oe e Eloisa Gieseler da Loja.com do Shopping
Center Breithaupt

Qavelli, a loja
que vcstc o

homem de
bom 8osto.

CaIçadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaaJmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

�IBARATO I
�

IVestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

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

TELEENTREGA

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Que tal um brinde

especial neste final de
ano? Aconteceu durante a

festa da Weg para a

imprensa no dia 7 de
dezembro. Neste clic

especial aparecem
Peterson Izidoro, o

diretor do CP, Francisco
Alves e Henderson

Zimmer
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Hospital Jaraguá ganha verba

para comprar carrinho anestésico
Recursode
R$ 59 mil provém
do Ministério da
Saúde

Jaraguá do .Sul - A direção
do Hospital Jaraguá assinou,
ontem, ao meio-dia, convênio para
recebimento de R$ 59 mil, desti
nados à compra de carrinho anes

tésico para o centro cirúrgico. A
.

verba é destinada pelo Ministério
da Saúde, por intermédio do depu
tado federal Vicente Caropreso, e

tomou-se marco histórico na cida
de. É a primeira vez que hospital
da região recebe doação através do

governo federal.
\

De acordo com o diretor
administrativo doHospital Jaraguá,
Hilário Dalmann, com essa doação,
Santa Catarina vai contar com

quatro carrinhos anestésicos de .

última geração. Dois deles serão

propriedade do Hospital Jaraguá.
O primeiro, o hospital recebeu em

doação, este ano, do industrial
Wandér Weege. "Os equipamentos
do nosso centro cirúrgico já tinham
dez anos. Conseguimos comprar
equipamentos avançados, graças
às doações de Wandér Weege.
Agora faltam três carrinhos

anestésicos, que pretendemos
conseguir no próximo ano", revela
Dalmann.

O hospital dispõe de cinco

_ salas cirúrgicas e realiza, em

média, 300 cirurgias pormês. Com
o novo equipamento, a instituição
pretende ampliar o número de

cirurgias para 400 mensais. "O
carrinho anestésico dá mais

s/egurança para o anestesista, para
o médico e para o paciente. Todos
ganham com isso", lembra o

.
cirurgião Amaro Ximenes Júnior.
"Isso nos coloca em condições de

,I,
Fotos: Edson Junkes/CP

Desfecho: Caropreso eDalmann confirmam convênio de liberação

do hospital, Antônio Carlos da

Luz, com onze itens diferentes,
solicitando relatório sobre a

situação do hospital. "Primeiro
queremos reunir dados, saber

cç>mo está realmente a situação do

hospital em todos os aspectos de

funcionamento", destaca Bartel.

Na correspondência; constam
pedidos de informações sobre o

quadro de pessoas, com res

pectivos horários, salários e fun

ções; cópia do regulamento interno
do hospital; proposta do orça
mento anual; tabela de preços dos

serviços prestados e relação dos

verbas porque não encaminham os

projetos.
O Hospital SãoJosé está na fila

para receber o mesmo benefício
concedido ao Hospital Jaraguá.
Outro projeto, o de liberação de

empréstimo através da Caixa

EconômicaFederal, para pagamen
to de dívidas, pode ser aprovado,
segundo o deputado, a qualquer
momento. A Congregação das Ir
mãs da Divina Providência neces

sita de cerca de R$ 12milhões pára
pagar as dívidas de quatro hospitais
em Santa Catarina. OHospital Jara
guá também encaminhou pedido
de empréstimo de R$ 2,8 milhões,
que deve demorar mais. "Existe
uma fila", lembra o deputado .

(LiSANDREA COSTA)

Bartel presidirá O conselho deliberativo do'hospital

concorrer com os hospitais mais.
bem equipados de Santa Catarina.
Podemos realizar qualquer proce
dimento cirúrgico aqui, exceto
cirurgia cardíaca", completa
Dalmann.

VERBAS - O presidel!te da

instituição, Lírio Utech, lembrou

que é a primeira vez que hospital
da região recebe verba federal.
Assinado o convênio, representan
te do Ministério da Saúde vai
efetuar a conferência da documen

tação e liberar o recurso, previa
mente orçado em projeto, na conta
do hospital. "Os recursos existem,
só precisamos de agilidade e

interesse para buscá-los", garante
Caropreso, lembrando que

prefeituras da região não recebem

débitos e créditos da instituição
ainda pendentes, dentre outros

dados.
Conforme Bartei, 'será em cima

desses dados que o conselho vai
tomar as primeiras providências.
Em princípio, a futura admi

nistração do estabelecimento.fun
cionará através de um provedor,
um responsável pela área clínica

(serviçomédico) e um encarregado
de serviços. A reativação do
conselho deliberativo do hospital
consta entre as metas do governo
eleito em outubro -último.
(MILTON RAASCH)

Schroeder junta 70 toneladas de lixo
Schroeder - Durante todo o

dia de sábado, caminhões da

Prefeitura e voluntários percorre
ram as ruas de Schroeder reco
lhendo lixo orgânico, reciclável e
entulhos, tudo que a população
deixou na beira da rua. Cerca de
70 toneladas de material foram
recolhidas e serão separadas e ven

didas, esta. semana. É o início da

campanha "Schroeder recicla",
para diminuir o volume de lixo e

incentivar a reciclagem, já que a

Prefeitura enfrenta problemas com
a legislação ambiental. As atuais

instalações do lixão comprome
tem a área em que estão instaladas.

- Ficámos surpresos com a

adesão da população; foi acima das

expectativas -, comemora o pre
feito eleito para o próximo manda

to, Osvaldo Jurk, que coordenou

a campanha. As APPs (Associa
ções de Pais e Professores) das es

colas, associação comercial e em

presários colaboraram com o

projeto. "Queremos fazer um alerta

à população.para a importância da

coleta seletiva. Enquanto aguarda-

mos o desfecho do aterro sanitário
de Jaraguá do Sul, queremos elimi
nar ao máximo o volume de lixo",
diz Jurk. Ele promete encontrar

solução para o impasse do lixo no

Município, em 'Seu mandato. Enti
dades ambientais reprovam as

atuais instalações' do lixão de
Schroeder.

I Para dar credibilidade e envol
ver mais pessoas no processo de
coleta, a Prefeitura decidiu repartir
os recursos arrecadados entre as

APPs de escolas que participaram
da atividade. "A conscientização
para a importância da coleta seletiva
tem que começar nas escolas",
opina Jurk. O futuro prefeito pre
tende implantar campanhas fre

qüentes, desse gênero.
Além da questão sócio-educa

tiva, o processo de separação do
lixo traz benefícios à saúde, pois
evita a procriação de pragas que
se alimentam do lixo. "Tivemos
bastante trabalho, as pessoas estão

fazendo uma faxina ein casa", diz
o voluntário Arildo Matheus de

Souza. (LC)

Guaramirim - O advogado
Osnildo Bartel deverá presidir o

Conselho Deliberativo do Hospital
,Santo Antônio. O nome do advo

gado foi confirmado na semana

passada pela .coligação do PFL e

PPB, depois de ter a aprovação do

prefeito eleito, Mário Sérgio Peixer
(PFL). Bartel pretende tratar da

recomposição do conselho a partir
do dia 15 de janeiro, quando deverá

..... l ._

convocar a pnrneira reumao repre-
sentantes das entidades comunitá
rias de Guaramirim, pará tratar do
assunto.

Ele já enviou ofício ao provedor

Campanha: verba do material reciclável será {evertida às escolas

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

\Escrituração Contábil
. Na semana passada abordamos a fundamentação legal da Escrituração Contábil,

, onde afirmamos / "que qualquer tipo, independente de seu porte ou natureza jurídica, ,

necessita manter a escrituração contábil completa ...

"

e analisamos a legislaçãO
Comercial e sua exigência legal. Nesta Segunda p�rte analisaremos a legislação
Tributária:

Código Tributário Nacional

O Código Tributário Nacional, ao tratar da escrituração contábil, estabelece que
os livros obrigatórios de-escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos

lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos

direitos tributários decorrentes das operações a que se refira�.
Legislação do bnposto de Renda

As empresas sujeitas a tributação com base no lucro real devem manter sua

contabilidade com observância das leis comerciais e fiscais. Já as optantes pelo
Lucro Presumido, também obrigadas à escrituração contábil nos termos da legislação
comercial, podem opcionalmente, para efeitos fiscais, proceder à escrituração
apenas do Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a movimentação
financeira, inclusive bancária.

Há de se observar, porém, que esta dispensa da escrituração' contábil completa
para as !,!mpresas optantes pelo Lucro presumido produz efeito unicamente para
fins do Imposto de Renda, não se estendendo à legislação comercial, societána,
previdenciária entre outras.

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das Microempresas Ie Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES Continua na próxima seman�

J/ \
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Briga entre primos termina
com três pessoas baleadas

Jaraguá do Sul - Um de

sentendimento entre primos teve
o saldo de três pessoas baleadas,
na madrugada de domingo pas
sado. Foram encaminhados para
o Hospital São José, Doralice
Rosa da Silva, 18 anos, com um

tiro na mão direita, sendo

medicada e recebendo alta ainda

na manhã de ontem; Gilberto de

Oliveira, 20 anos, atingido por
dois disparos .rio abdome e

D.L.C., 17 anos, atingido porum
disparo abaixo das costelas.

Oliveira e O menor estão

internados na ala Santo Antônio

do hospital, ainda em re

cuperação. O autor dos dis

paros, Aldanir Leite de Ca

margo, 26 anos, foi autuado em

flagrante e aguarda ju lgarnento
no presídio.

Quando foram atingidos, os
três estavam na ciclovia pró
ximo ao Salão Líder, conver
sando à J h45 de domingo.
Aldanir, que tinha um de

sentendimento com o seu primo,
D.L.C., atirou e atingiu Oliveira
e Doral ice. Depois tentou fugir,
mas foi localizado pela Polícia

Militar, na Rua Bernardo

Dornbusch, e encaminhado para
a Delegacia de Polícia. A

delegada de plantão, Fedra
Luciana Konell, explicou que
inicialmente "o Aldanir negou ter
efetuado os disparos. Foi

reconhecido no hospital por
Doralice, mas continuou ne

gando, mesmo sendo reco

nhecido também pelo seu primo.
"Quando acionei o perito
(Gilson), para fazer exame de

resíduo de pólvora na mão, ele
confessou" .

Aldanir, falou na delegacia
que pretendia acertar o' seu

primo, disparando numa dis
tância de aproximadamente 15

metros, e que havia acertado por
engano Doralice e Oliveira, que
estavam em companhia de

D.L.e. "O desentendimento

entre os primos iniciou porque o

menor não aceitava Camargo na

sua turma", falou a delegada.
Aldanir Leite de Camargo foi

autuado por tentati va de

homicídio, lesão corporalleve e

lesão corporal grave.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

OFICINA MECANICA'
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.

CULTIVE
C,OGUMELOS

CURSO TEÓRICO E PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E SIJPORTE TÉCNICO
. q�flOS a' :escolher o local do

ntiõ 'e�produzir tipo exportação.

Menino com menos de 4 anos

ficou 24 horas perdido no mato
,Garoto perdeu-se
quando queria
visitar um
vizinho

Massaranduba - o menino

Daniel Roweder. de três anos e

quatro meses de idade. foi
localizado sábado, por volia de
IOh30. na local idade de São
Pau l i nho, a cerca de quatro
qui lôrnetros de distância da Tifa
Roweder Alto. em Guarani-Açu,

. interior de Massaranduba. onde

reside, após ler ficado perdido
durante 24 horas e pernoitado
sozinho no mato. O menino foi
avistado pelo agricultor Inácio'
Deretti, que estava na lavoura

quando ouviu o choro da criança
e avisou os bombeiros que

participavam das buscas desde a

manhã do di a anterior, com

auxílio também de policiais
militares e civis da região, além
de farniliares e vizinhos.

A mãe dos gêmeos Daniel e
Dani lo. Ni Isa Roweder, conta que
o primeiro dos meninos cos

tumava ir freqüentemente até a

residência da avó e também de

vizinhos próximos. sem maiores

dificuldades, mas nunca havia se

afastado tanto de casa. Na sexta

feira pela manhã, Daniel saiu em

direção da casa de um amigo da

família, Alexandre Darnbrowski,
que fica mais afastava. O garoto
foi atendido pela mãe. de

Alexandre, que contou à família
ter estranhado o fato de o garoto
ter ido mais longe do que o

habitual, mas não imaginou que
Daniel fosse perder-se.

Só por volta das II h30, já
próximo do horário de almoço,
Nilsa e o marido Dagiberto
Roweder aperceram-se do

desaparecimento do menino e

deram alerta, recorrendo ao

Preso arrombador de veículo
Jaraguá do Sul - A Polícia

Militar prendeu em flagrante
Marcelo Marcarini. 25 anos, por
arrombamento seguido de furto.
Marcarini está sendo acusado de
ter quebrado o vidro da porta do

motorista do Gol de placa LZX-

3219. Jaragua do Sul. de proprie
dade do marceneiro Elemar

Lennert. 33 anos. que estava

estacionado no pátio do Salão
Líder. às 2h30. de domingo.

Depois de quebrar o vidro,
Marcarini teria roubado o toca-fitas

e, em seguida, escondendo atrás
de uma árvore, nas proximidades,
Uma testemunha viu e acionou a

PM, que prendeu Marcarini. Ele

acabou confessando o furto.

Estava em liberdade condicional

por arrombamento seguido de

furto. A Polícia Civil investiga a

possibilidade de Marcarini ter

efetuado outros arrombamentos.

Prozer orn
atender bem.

371-1655

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
C"ande R$ 10,90
Cigante - R$ 13,90
Calzone R$ 13,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba. 2176 . Vila Lalau -'Jaraguá do Sul

auxílio da polícia e bombeiros

para as buscas. Bombeiros e

policiais mantiveram buscas
durante toda a noite, sem êxito,
e já cogitavam pedir a ajuda de

um helicópteros da PM para ter

melhor resultado. O bombeiro
Juventino Campregher, do

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Massaranduba, conta que
todos ficaram impressionados
com a distância que Daniel

percorreu, atravessando mato

fechado.
Nilsa conta que o filho só

relaxou quando recebeu aten

dimento médico no Hospital
Santo Antônio, em Guararnirim.
"Ele estava agitado, abatido, com
olheiras e queria contar tudo de
uma vez o que ele tinha feito",
relatou a mãe emocionado. O
exame médico constatou que
Daniel estava enfraquecido pela
caminhada, mas só apresentava.
escoriações leves.

(MILTON RAASCH)

Ciclistamorre
naBR-280

Jaraguá doSul- O ciclista

Antônio de Melo, 52 anos, mor

reu ao tentar a rodovia BR-280,
entrada do Bairro Estrada Nova.

Melo colidiu sua bicicleta com o

veículo Kadett, placa LXS-6696,
de Jaragua do Sul, conduzido por
Marcelo Gascho, 33 anos, que
sofreu feri rnentos nas mãos. An
tônioMelo foi encaminhado com
traurnatisrno craniano, fratura
exposta de tíbia e ftbula, perna
direita, tendo tido uma parada
cardiorespiratória, sendo reani
mado pelos Bombeiros Voluntá
rios de Jaraguá do Sul. Não
resisti u a gravidade dos ferimen
tos e faleceu. (AO)

Arrombamento

seguido de furto
Jaraguá do Sul - A Lan

chonete Lombada, na Rua José
Teodoro Ribeiro, de propriedade
da comerciante, Luzia Maria

Zimmermann, 35 anos, foi ar

rornbada _na madrugada de

domingo, Furtaram da lanchone

te, R$ 358,00, dois litros de uís

que, quatro litros de refrige-rantes
e duas correntes de ouro.(AO)
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Prestação de contas

O presidente da Liga de Futebol, Rogério Tomazelli, demonstrou
sua capacidade, honestidade e clareza com que trabalha. Semana
passada entregou para os clubes relatório completo das atividades
deste ano e calendário do ano que vem. Prova que sua saída da

presidência da FME foi mais uma questão política.
Primeira divisão
Ficou definido na

reunião dos clubes na Liga de

Futebol na semana

passada, que a l" divisão será

disputada no segundo
semestre.

Comentou-se a possibilidade
da realização da competição
no início do ano, mas os

clubes optaram pelo segundo
'semestre.

Homenagem para Maneca
O técnico Maneca, comovido,

foi homenageado pelos jogadores
da PME, bicampeões, na última
sexta-feira. Foi uma conversa.ds

pai para filho(s), já que os

jogadores consideram Maneca
como um segundo pai.

Emocionado, Maneca manifes
tou o desejo de ficar, mas

'Marcos Moraes deve chegar
defmitivamente no início do ano.

Balo não, Adolfo talvez
O vice-presidente da Associação dos Amigos do Esporte

Amador, Cacá Pavanello, afirmou que a PMEnão tem interessé
na contratação do capitão Balo, daTuper, Quando ao Adolfo, que
está no Palmeiras/Osasco, jogador revelado por Maneca, 'talvez,
depende de conversarmos com o novo técnico, disse. Como a

GM está fechando o seu departamento de futsal, alguns daqueles
jogadores conhecidos de Marcos podem ser contratados. O que

mais interessa é o goleiro Franklin.

Maneca diz que não recebeu convites oficiais Cacá diz que não vai descontratarMarcos Moraes

Maneca manifesta desejo em

continuar comaequipedaFME
CampeonatoAmadorda l"divisão
acontece no segundo semestre

Cocá afirma que
o novo técnico
se apresenta
no início do ano

Maneca se referia ao fe

,chamento 00 departamento de

futsal da GM, onde trabalharia
a partir de janeiro. Quando
anunciou sua ida para a GM, o
vice-presidente da Associação
dos Amigos do Esportes Ama
dor, que mantém o futsal,
vereador Carione Pavanello,
mostrou-se indignado, "só
ficamos sabendo de sua saída

pela imprensa", falou na época.
.Na semana seguinte, Cacá
anunciou a vinda de Marcos

Moraes, que foi campeão
paulista domingo passado, pelo
Banespa. "Conversei com o

Marcos Moraes ai,nda pela
manhã (segunda-feira), e ele

deve se apresentar no início do
ano. Isso está definido, o

Marcos é o nosso novo técnico.
Nós não mandamos ninguém
embora, o Maneca saiu porque
quis", frisou Cacá.

Sobre possíveis convites,
Manoel Dalpasquale diz que até

agora não recebeu convites

oficiais, mas está à disposição
da FME como funcionário. "Só
sairia da FME para ir para outro

estado, se for para ficar em

Santa Catarina, gostaria de ficar
onde tive todas as condições e

apoio para realizar o meu

trabalho", finalizou. Esta
semana será decisiva para seu

futuro .

O dirigente Carione Pava

nello informou que "o objetivo
nosso para ano que vem, com a

vinda do Marcos, é disputar a

LigaNacionàl. Se o Corínthians
desistir das disputas da Liga, a

vaga será nossa, aí pensaremos
em reforços. Quatro ou cinco

jogadores virão para a nossa

equipe, para Jaraguá do Sul, que
é a capital catarinense do futsal",
informou Cacá. (AO)

Jaraguä do Sul - O presi
dente da Liga Jaraguaense de Fu
tebol, Rogério Lauro Tomazelli,
esteve reunido na semana pas-

.

sada com os clubes filiados à liga.
Os assuntos em pauta foram

prestação de contas de 2000 e
'

calendário esportivo para 2001.
Na reunião ficou definida a

realização do campeonato amador
da l" divisão para o segundo se

mestre do ano que vem. "De
vemos iniciar o campeonato em

1 de julho de 2001, a pedido dos
clubes. Neste ano tivemos oito

participantes. A expectativa para
ano que vem é de um número

maior", ressaltou Tomazelli. No
primeiro semestre, a LJF realizará
o Campeonato Integração, que
teve como campeãoneste ano o

Vitória, de Rio da Luz, artilheiro

foi Magrão e, o goleiro menos

vazado da competição, Ricardo
Bachmann.

Para Rogério Tomazelli, os

"campeonatos realizados neste

ano tiveram LIma boa adesão de

clubes, principalmente de

torcedores, que voltaram aos

estádios. Esperamos um número
maior ainda em 2001".

Ele explica que a apre
sentação do relatório das ati
vidades deste ano aos dirigentes
e representantes de clubes

presentes na reunião serve para
mostrar a todos, inclusive

imprensa e comu-nidade, que o

trabalho é feito em prol do es·

porte e, desta maneira, pretende
resgatar a confiança de todos

para com a Li.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do sul - O
técnico Manoel Dalpasquale
manifestou desejo de perma
necer na FME após o en

cerramento da partida da equipe,
onde conquistou o bicam

peonato catarinense de futsal,
ao derrota a Tuper/Planor, por
4 a 2, na última sexta-feira, no
Ginásio de Esportes do Sesi.
"Meu objetivo era sair para um

grande time, como apareceu o

convite da GM, de São Paulo,
aceitei, como isso não é mais

possível, meu objetivo é per
manecer em Jaraguá do Sul".

Tudo em Granitos eMármores
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