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Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, terça-feira, 6 de fevereiro de 2001

Edson Junkes/ CP Malwee e FME apresentam novo uniforme da equipe-jaraguaense de futsa. Página 9

EquipedaMalwee/FME perde
� � j?!�Mal��!d�?��O �?��t��B=?M����

realizado ontem à noite contra o time do Vasco nico daMalwee/FME, Paulo Gambier, diz que
daGama, por 5 a 3. Mais de 1,8mil torcedores o grupo atuou bem neste início de temporada e
compareceram no Ginásio de Esporte do Sesi que o próximo desafio da equipe serão os jogos
para prestigiar a partida. Dois gols da equipe daTaçaBrasil, que vão acontecernos próximos
vascaína foram assinalados pelo l!lelhorerjo- dias 14, 15 e 16, emJaraguádo Sul. Página 10
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Bombeiros ganham
\

veículos em Corupá
o Corpo de Bombeiros

Voluntários deCorupá recebeu
caminhão novo (doado pelo
Estado) que será utilizado nas
ocorrências de incêndio. A

corporação ganhou ainda
veículo Opala, destinado aos

serviços burocráticos.
Página7

Três homens

armados tentam

assaltarHSBC
Página8

Ano 82 - W 4.393 - R$1,00_

Edson Junkesl CP Entrega será feita
no Parque de Eventos até

fim do mês

COBRANÇA
Prefeitura entrega
camês de IPTU

Com 7% de aumento e

menos descontos do que no

ano passado, os carnês de
IPTU começaram a ser entre

gues ontem.Município prevê
arrecadação aproximada de

R$ 7 milhões com o tributo.
\
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posto da Telesc

noMunicípio
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Deputado Caropreso se reúne com a equipe de governo do prefeito lrineu Pasold Página 4
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Além do horizonte
Nada como situações-limite para pôr à prova pessoas

e compromissos. Em entrevista ao Jornal CORREIO DO

POVO, o vereador Jean Leut

precht, também presidente do
Diretório do PTB de Jaraguá
do Sul, afirmou que atuará
com independência na Câ

mara Municipal. Para justi
ficar a "rebeldia", disse que o

partido não foi ouvido, muito
menos indicou, qualquer in-

o tegrante da equipe de governo,
conforme promessa feita pelo
prefeito Irineu Pasold

\

(PSDB) de usar o critério da

proporcionalidade eleitoral.
Seria apenas mais um caso

de represália por não ter sido

contemplado com cargos
públicos se não existissem

outros componentes implícitos na ação. O PTB quer coin
isso demarcar terreno e assegurar uma posição na política
local, já com vistas às eleições do próximo ano. A tentativa
de reconquistar espaço - o partido já comandou o

Município entre 1993/96, além de eleger cinco dos 15
vereadores - traz nó bojo a lógica da política: chegar ao
poder. Todavia, é preciso posicionar-se antes de buscar
convencer o eleitorado.

Sobre o voto dado ao tucano Lio Tironi para presidir a
Câmara Municipal - o candidato oficial era o vereador

Carione'Pavancllo, do PFL -, Leutprecht garante que não
foi em represália à falta de cumprimento do compromisso,
mas um posicionamento para mostrar independência e

insatisfação. Contraditoriamente, ao mesmo tempo que
promete o agir com independência, afirma que o PTB

continuará aliado ao governo. Pratica-se o jogo do faz- I

de-conta para impressionar a platéia e assegurar uma fatia
do bolo.

De novidade mesmo existe a aproximação do PTB,
PMDB e parte do PSDB com o PT, uma articulação que
tinha objetivos claros. Conquistar a Presidência da Câmara
de Vereadores, ocupar as principais comissões legislativas '

e estabelecer a independência entre os poderes. Ótimo,
até porque, nos últimos anos, o Legislativo jaraguaense
foi transformado numa extensão da Prefeitura, com a

conivência da "oposição". A apatia parlamentar pos
sibilitou a aprovação de projetos esdrúxulos, .às vezes,
inconstitucionais.

Leutprecht disse que o grupo que elegeu Tironi está
unido e disposto a legislar e a fiscalizar o governo. A
declaração pode ser traduzida como um recado.

Entretanto, resta a dúvida, se a ameaça de rompimento
com a administração e aliados é mesmo para valer ou

apenas jogo de cena para conquistar espaço. Todavia, o
líder petebista sabe muito bem que há apenas um caminho

para o PTB crescer e voltar ao poder, o da independência,
da seriedade e do comprometimento com a coisa pública.
A pergunta é se terá coragem para percorrê-lo.

Política .em reformas
* Luiz Inácio Lula da Silva

o governo não pretende incenti
var tão cedo uma reforma política. A
relutância faz-me pensar se a

resistência não parte dó medo de
enfrentar o novo e perder posições.
O sistema eleitoral permite a

convivência de aparatos modernos
como a urna eletrônica com práticas
atrasadas como o clientelismo e a

o

compra de votos. A cultura da bar

ganha floresce também nas relações
entre os poderes, onde as decisões
sofrem mais influência de interesses

particulares do que públicos ou

partidários.
A reforma política é o caminho

para a superação dessas mazelas e

de outras, igualmente vexatórias,
como as denúncias de caixa 2 nas

campanhas presidenciais de FHC. É
preciso uma reforma abrangente que
fuja da tendência até agora verificada
demudanças em apenas um ou outro

ponto da legislação. O PT defende
um projeto amplo e que abrange
também o voto facultativo, o fim da

reeleição, a lista partidária, o finan
ciamento público das campanhas, a
representação proporcional por
Estado, o calendário e a lei eleitorais,
as coligações proporcionais e as

pesquisas.
Reeleição: a despeito do que

pregaram os formadores de opinião

"chapa-branca", está claro que no

Brasil atual a reeleição não combina
com as aspirações republicanas. O
fim da reeleição trará de volta à

política fatores preciosos: disputas
democráticas e mais equânimes, fa
vorecendo a renovação e o apare
cimento de novas lideranças.

Financiamento público de cam
panha: a ajuda que o poder econô
mico dá a um candidato é muitas
vezes cobrada no decorrer do man

dato. Além disso, com o fortaleci

mento das esquerdas, as eleições rio
Brasil vão ficando cada vez mais

caras, impondo um "artificialismo"
o

que diminui as chances dos candi
datos que se recusam a aliar-se às
elites. ,

Votação em listas partidárias:
esse sistema de votação proporciona
aos partidos a necessária definição
do seu perfil político.. prioridades e

programa. Acaba com o acirramento o

da disputa entre companheiros da

mesma legenda, existente nomodelo
atual, no qual os adversários imedia
tos de cada candidato são seus

companheiros de chapa. '

Fidelidade partidária: um dos

pilares dos regimes democráticos é
a constituição e existência de parti
dos fortes, estruturados ideológica
e socialmente. Uma verdadeira e séria

reforma política deve começar pc
criar regras que fortaleçam as ins

tituições partidárias.
Não é mais possível convive

com a constante troca de partidos,
que acontece hoje. Na última legis
latura, quase a metade dos depu
tados federais mudou de partido, o

que comprova total falta de com

promisso com os partidos e seus

programas.
Composição e proporciona

Iidade na Câmara: a atual com

posição da Câmara dos Deputados
não corresponde à proporciona
lidade entre os eleitorados estaduais,
Essa distorção interfere de forma
direta na representatividade do voto

e nos destinos da Nação.
Esses e outros temas, como o

voto obrigarório, calendário eleitoral,
pesquisas, sisterna eleitoral, colige
ções proporcionais etc. não têm

maioria tranqüila nemno parlamento
nem na sociedade. Mas, se que
remos consolidar nossa democracia
e construir um sistema eleitoral e

partidário que sustente a institucio
nalidade democrática e participativa,
o caminho é a reforma política.

* Presidente de honra do PT e

Conselheiro do Instituto Cida·
dania
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Blásio define as primeiras
ações para desenvolvimento

Arquivo/CP: Edson Junkes

MILTON RAASCH

o ambiente é de expectativa no Escritório
da Epagri, em Massaranduba, em relação às transformações

que poderão ocorrer no setor, com o início
do govemo do PFL e PSDB. Na semana

passada, especulava-se se o prefeito Dávio Leu (PFL) irá
manter nas funções os técnicos agrícolas Alfredo
Vavassori, também ex-vice-prefeito pelo PPB, e

Vilmar Abelino. Este último, ligado ao Diretório do PI'0DB. O
gerente Regional da Epagri, Ditmar Alfonso Zimath,
esteve ontem conversando com o prefeito e o assunto

esteve em pauta. Como há falta de profissionais
nessa área, desperta curiosidade qual será o desfecho dessa

questão.

Mais recursos

para as empresas
e qualidade para
a mão-de-obra

Guaramirim - o secretário
do Desenvolvimento Econômico,
Blásio Mannes, defende maior

disponibilidade de crédito para o

desenvolvimento das empresas e

oportunidades de treinamento para
a qualificação da mão-de-obra.
Mannes anuncia estas providên
cias como as primeiras ações na

pasta que assumiu no início do

ano, atendendo convite do pre
feito Mário Sérgio Peixer (PFL).
Já estão sendo feitoscontatos com
o Badesc (Banco de Fomento de
Santa Catarina) e o Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Indus

trial), para tratar das reivindicações
nesse sentido.

Conforme o secretário, a inten
ção é desenvolver um trabalho am

plo na secretaria, voltado ao con

junto dos empresários, e envolven
do também outros segmentos da

comunidade que necessitam do

incentivo doPoder Público. Man
nes explica que no atendimento às

empresas vai tentar atrair novos

empreendimentos para Guara

mirim, como já está acontecendo,
sern desguarnecer, evidentemente,
as que já estão instaladas no Mu

nicípio.
- Esse apoio poderá ser tanto

Convocação
o presidente do PMDB em

Massaranduba, Maurício
Sasse, estuda uma

data para convocar as

lideranças e vereadores do

partido para discutir
a situação política. Os
peemedebistas deverão
analisar o desempenho dos
adversários na Prefeitura, a

nova distribuição
de forças na Câmara de
Vereadores e as perspectivas
que começam a

se desenhar para as eleições
estaduais, no ano que vem.

Masters
Crítica maldosa que

corre entre os adversários
do prefeito Dávio Leu, é que

ele teria convocado
um time de aposentados
para compor a equipe de

primeiro escalão. Da pasta
da Agricultura, onde

confirmouü engenheiro
AmantinoDallagnol,

passando pela Educação,
com Tito Stolf, e Obras, com
Zeferino Kuklinski, o prefeito
estaria rodeado dos masters.

Em contrapartida,
experiência não falta.

Mannes:desenvolvimentoapartirdoapoioaofortakcimelúodasempresas
SantaCatarina ou naBahia", revela.

SINCRONISMO - Blásio

Mannes defende maior sincronis
mo entreGuaramirim e Jaraguá do
Sul, em todas as frentes, seja na

conquista de obras e serviços ou

na execução de políticas para o

desenvolvimento, sempre que for

mais produtiva a atuação em co

mum. "As duas cidades têm voca

ção natural para caminharem jun
tas", diz Mannes, que pretende
trabalhar nesse sentido. Ele destaca
o exemplo do Conselho de Desen
volvimento do Eixo Joinville

Jaraguá do Sul e microrregião,
através de reuniões periódicas de

lideranças políticas e empresariais
de Joinville, Jaraguá do Sul e Gua
ramirim. (MILTON RAASCH)

auxiliando para o acesso ao crédi
to quanto dando a orientação técni
ca necessária p�ra uso adequado
dos recursos financeiros, sem, no
entanto, incorrer no patemalismo
-, explica.

Ele espera repetir algo seme

lhante ao funcionamento do

Prodem, em 1995, que injetou
cerca de R$ 4 milhões em Gua

ramirim. "Quem utilizou os re

cursos corretamente, teve benefí

cios", lembra. Sobre a instalação
de novos empreendimentos no

Município, informou que pelo
menos um projeto de grande porte
tem chances de ser viabilizado.
"Mas as conversas ainda são

bastante preliminares e a empresa
oscila entre se estabelecer em

Não dá receita
O empresário Orlando Satler, e delegado do PMDB

em Guaramirim, é um dos peemedebistas
mais preocupados com a rearticulação do partido no

Município, após a derrota nas eleições no ano passado.
Satler diz não ter a receita para recompor o partido, mas

promete que, se algo não for feito logo, pretende permanecer
fora do bloco. Ele reclamou das ausências do

ex-prefeito Antonio Carlos Zimmermann
e do presidente do PMDB, João Vick. Aguiar propõe transporte gratuito para alunos

Guaramirim - o vereador

Altair Aguiar (PPB) está aguar
dando o reinício dos trabalhos or
dinários no Legislative para en

caminhar várias indicações.
Aguiar deverá propor a gratui
dade do transporte escolar para
os alunos das séries do Ensino
Fundamental. "É uma promessa
de campanha do novo governo",
lembra, acrescentando que tarn-

Moradia Econômica, que facilita
rá a aquisição de moradias às
famílias de baixa renda. O projeto
que trata sobre o programa de
moradias econômicas, inclusive,
já está sendo discutidocorri a

Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano. O ve

reador enviou cópia da proposta
que dispõe sobre a matéria ao

secretário Valério Verbinern. (MR)

bém irá solicitar o barateamento
do passe escolar para os alunos

que estão freqüentando o Ensino
I Médio.

O vereador informa que está
elaborando ainda outras duas

propostas. A primeira, instituindo
o pagamento de bolsas de estudo

para auxiliar, financeiramente, os
universitários guaramirenses, e,
a outra, criando o Programa de

ENTREASPAS �

"Com certeza é um desafio paramim e também para o

Partido dos Trabalhadores. A proposta é realizar um
trabalho transparente, auxiliando o presidente. Precisa
também bastante transparência em relação aos gastos do
Legislativo." (Lourival Charles Longhi, que assumiu como diretor
Geral daCâmara de Vereadores em Guaramirim, na semana passada)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa lr.

Horári��t�:dimento: Sego a Sex.!f �ábados
7:00 às 12:00/13:30 às 17:30

'

8:00 às 11 :00ij. Ü

4ft ;;netuno.com.br� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTOA,

Atendemos.todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Caropreso recebe principais
reivindicações doMunicípio
Deputadoanunciou
financiamento
para os hospitais
de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - o depu
tado federal Vicente Caropreso,
também presidente estadual do

PSDB, reuniu-se na manhã de
ontem com a equipe de governo
do prefeito Irineu Pasold, do mes

mo partido, para colher as rei

vindicações do Município e en

caminhá-Ias aos órgãos com

petentes das administrações federal
e estadual. Na oportunidade, o

parlamentar sugeriu que as se

cretarias elaborem os respectivos
projetos e fiquem atentas aos

programas governamentais, para
não perder os recursos disponíveis.
O deputado já havia se reunido
com representantes das outras seis
cidades do Vale do Itapocu.

De acordo com Caropreso, os
encontros têm como objetivo
reforçar o compromisso de inter
mediar as reivindicações e apro
ximar as administrações municipais
dos governos estadual e federal.
"Desde o início domandato, tenho
tentado cumprir o compromisso
assumido com OS prefeitos da
Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu), em es

pecial, e com os demais muni

cípios catarinenses, de representá
los naCâmara Federal e no governo
do Estado", justificou, garantindo
que entre 70 a 80% das reivin
dicações de Jaraguá do Sul foram
atendidas por programas gover
namentais.

Encaminhamento: equipe de governo apresenta reivindicações

Entre as principais reivindica
ções apresentadas estão: recursos

para o programa habitacional, para
o término das obras de saneamento
básico e para a construção de um

centro poliesportivo. "Em relação
aos recursos das obras de sane

amento básico sugeri que o go
verno encaminhasse o projeto ao

Fundo Nacional de Saúde ou à

Secretaria de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da Repú
blica, que são os órgãos que têm
os recusos para esse fim", revelou,
reforçando a necessidade em

apresentar projeto para se habilitar
a receber os recursos. "O projeto
é a senha para a liberação da ver

ba", afirmou.
- Nem todas as reivindicações

são atendidas, mas é preciso enca
minhá-Ias aos órgãos competentes.
Para isso, é preciso estar de posse
de um bom projeto, sem ele, as

chanees são quase nulas. Depois
não adianta chorar-, frisou, lem
brando que Corupá foi atendido em
sua totalidade, "porque foi ágil no

encaminhamento dos projetos". Já
Guaramirim, deixou de receber em
torno de R$ 300 mil que estavam

disponíveis ao Município, porque
"negligenciou em relação à neces

sidade de projetos". "Era um di-
, nheiro 'carimbado', que deixou de
ser aplicado em Guaramirim, por
fa1ta de projeto", denunciou.

HOSPITAIS - Durante a

reunião, Caropreso apresentou
correspondência recebida da di
retoria da Caixa Econômica Fe

deral comunicando que a insti

tuição deve liberar, ainda este

mês, financiamento de R$ 2,5 mi
lhões ao Hospital e Maternidade
Jaraguá e R$ 1,48 milhão ao

Hospital São José.
Os recursos, oriundos do

Programa de Reestruturação Fi

nanceira dos Hospitais, doMinis
tério da Saúde, terão juros de 8%
ao ano, com um ano de carência
e mais oito para o pagamento. Em
2000, o Hospital São José já havia
recebido R$ 1,5 milhão.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Secretário apresenta projetos a empresários
Jaraguá do Sul � O secre

tário de Produção, Dieter Jansen,
esteve na noite de ontem na

reuniãosemanal daAcijs (Associa
çãoComercial eIndustrial de Jara
guá do Sul), quando apresentou à
classe empresarial os projetos
previstos para serem realizados

pela secretaria, este ano. Jansen fez
ainda um pequeno balanço da se

cretaria, informando que o prin
cipal objetivo da pasta é fortalecer
os laços entre o poder público e a

iniciativa privada.
Durante' a exposição, Jansen

disse que a Secretaria de Produção
está adequando a lei municipal de

incentivos às empresas, aprovada
pela Câmara de Vereadores em

dezembro de 1999, à Lei de Res

ponsabilidade Fiscal, que limita as

isenções e incentivos por com

�rometer o equilíbrio financeiro
dos municípios. Por outro lado, as
segurou que a administração está

empenhada a atender as rei

vindicações das empresas interes
sadas em ampliar as instalações e

gerar novos postos de trabalho.
- A Lei de Responsäbilidade

Fiscal restringe a aplicação integral
da lei de incentivos, mas o governo
vai conceder os benefícios, aten
dendo as exigências da lei -, afir-

mou, acrescentando que o objetivo
é assegurar a geração de emprego,
renda e riquezas para oMunicípio,
além de impostos.

PROJETOS - Segundo
Jansen, a secretaria pretende in

tensificar-o treinamento dentro do

programa de Requalificação de

Mão-de-obra, garantindo a qua
lidade dos cursos. Outra proposta
é a intermediação de emprego

, diretamente com as empresas. "A

intenção é aproximar o Sine

(Sistema Nacional de Emprego)
das empresas para agilizar as

possíveis contratações", revelou.
(MC)

Nesses dias que antecedem as eleições no Senado e na Câmara

Federal, tem acontecido de tudo um pouco. Entretanto, a
,

distorção maior fica por conta do Palácio do
Planalto. Sem nenhum constrangimento, está dando

demonstrações inequívocas de falta de apego à ética e à

moralidade.
Numa verdadeira inversão de valores, o governo

prega o voto ao candidato do PMDB, senador Jáder Barbalho,
aquele mesmo acusado de enriquecimento ilícito e de tantas

outras falcatruas administrativas, e faz campanha contra o

também senador Jeffeson Peres (POT) apenas "porque é de

oposição".
O grande erro de Peres é ter tido uma carreira política ilibada,

decente e comprometida com os interesses do País.

Aliás
A disputa pelas presidências
tem revelado o verdadeiro
caráter dos aliados e os

compromissos dos partidos da
base de sustentação do

governo. O deputado federal
Vicente Caropreso (PSOB)
não poupou "elogios" ao
fisiologismo do PFL, que
uniu-se à oposição e rejeitou
várias medidas provisórias.
Segundo ele, existe o perigo
do rompimento da aliança,
caso o PFL insista na

oposição oportunista.

Racha
Há um movimento rebelde

dentro do PPB de Jaraguá do

Sul, o que não chega a ser

novidade. De acordo com

Tarcísio Schneider, membro do

diretório, "o partido está hoje
mais esfacelado do que quando
houve a desfiliação de mais de
cem pessoas, em 1997". Ele
atribuiu o descontentamento

dos filiados à falta de liderança
e habilidade política do

. presidente, "que está

preocupado com a promoção '

pessoal.'

Adiado
A visita que a imprensa faria ao prédio do Cejas (Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul), na noite de ontem, foi transferida

para a próxima segunda-feira, às 19 horas.
O prédio do Cejas, que deverá estar concluído ainda este

semestre, exigiu investimentos de R$ 1,7 milhão.

Projeto
Está em elaboração na

Secretaria de Produção projeto
que pretende implantar em
Jaraguá do Sul um sistema de

transporte para conhecer os

pontos turísticos da cidade,
semelhante ao de Curitiba. A
idéia é incentivar o turismo
interno e facilitar a exploração
dos principais pontos pelos
visitantes.

posse
O Conselho Consultivo do

Senac (Serviço Nacional do

Comércio) toma posse hoje, às

19h30, na AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil). A
cerimônia contará com as

presenças do diretor regional do

Senac, Rudney Raulino, e do
,

presidente da Federação do

Comércio, Antônio Edmundo
Pacheco

.Perguntinha
Onde foi parar (J projeto de instalação de um teleférico em Jm·aguá
do Sul, que levou o prefeito Irineu Pasold (PSOB) à Itália pata

conhecer o sistema daquele País?

f!D) 9Jjv�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas 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: 047 275-115�
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História em fotos Por Egon Jagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 . ex. Pos lai 84 •

Fone (47) 371·0555 . Fax (47) 371·0403
e·mail • indumak@neluno.com.br

A rodoviária recém
construída (hoje terminal

rodoviário) e a praça
(hoje Praça do

Expedicionário)

o tenente Leônidas Cabral

Herbster, nomeado prefeito
de Jaraguá do Sul (1938-
1947) no período da ditadura
deGetúlio Vargas, deixou
marcas profundas na cidade.
Foi durante a sua administra

ção que foi construído o pré
dio daPrefeitura, naAv. Mal.
Deodoro da Fonseca, e a

estação rodoviária. E, 'embora
não seja obra de sua adminis
tração, neste período também
foi construída a estação ferro
viária e ampliado o armazém
damesma. E, se foi dito que
ele deixoumarcas profundas
na cidade, um exemplo é a
transferência daPrefeitura

. para aMal. Deodoro da Fon

seca, o que fez com que, aos

poucos, aAv. Getúlio Vargas
deixasse de ser o eixo central
da cidade, dando lugar à
AvenidaMarechal. Por outro

lado, gostava de deixar gra
vado sua marca pessoal na
quilo que fez. Exemplos disso
são o logotipo (LCH) que
aparecia na praça que hoje
denominamos Praça do Ex
pedicionário' e os dois "H"
disfarçados na fachada da
Prefeitura.

Prédio da Prefeitura
sendo. inaugurado
(3/10/1943)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MEMORIAS

Há4 anos

Confira a História
HA História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Há 40 anos

Em 1961, a Liga Jaraguaense de Desportos, fundada por ArthurMüller,
dava publicidade das atividades da entidade, com comparativos de sua

receita e despesa dos anos de 1956 até 1960, assim como O balanço
geral de Ativo e Passivo, do mesmo período, demonstrando o cresci
mento de seu patrimônio que, em 1956, era de 41.573,10, e, em 1961,
alcançava o montante de 120.136,50. O documento acompanhava o

Boletim Oficial n° 2/61, de 13/1/1961, assinado pela direção: Eugênio
Victor Schmöckel, presidente; Lauro Braga, 2° tesoureiro; Getúlio
Barreto da Silva, diretor de expediente, e Oswaldo Borges - Cont.
Téc. CRC-SC 0316 e DEC. 26.387.
Era divulgado o cerimonial de posse dos eleitos no pleito eleitoral: a

Presidência da República baixava programa com recomendação de
ser simples, sem qualquer vestígio de pompa. O gabinete militar do

governador Heriberto Hülse traçava a posse ao novo governador Cel
so Ramos e a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, extraordinaria
mente, para a posse de Roland Harold Dornbusch. Havia encontro

secreto entre Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, com presença do

governador Magalhães Pinto.

Há 14 anos

Em 1987, frei Alido Rosá deixava nas páginas do CORREIO DO POVO a

coluna com o título OS HERDEIROS DA DUQUESA, que refletia a

história dos italianos que ocuparam o Vale do Itapocuzinho, mostrando
como eram os primeiros tempos e as dificuldades que enfrentavam
nostra terra brasiliana. No capítulo 9, ele fala de Isidoro Pedri, Ernesto'
Campregher, Hermínio Nicollini, HenriqueMaffezzolli, onde moraram
nos ranchos, cobertos de palha guaricana, que também fôra a moradia

por meses e anos do "Coronel", o "Cesco" e o "Momi" , além de outros,
e que desapareceu nos anos de 1920/21. Neste capítulo lembra tam

bém Carlos Ramthum, Alexandre Buccio, Frederico Zinke, Bortolo
Prestini, Luiz Cecatti, Ernesto e Luiz Maffezzolli, Giocondo, Picolli,
Demarchi, Seveghani, Dellagnelo, o salão do Henschel e a Escola Ve
lha.
Rolf Botho Hermann comparecia com longo artigo, intitulado Liberar
ou não os preços?, perguntando "o que teria acontecido se o governo
teria liberado preço do litro de leite.ao invés de tabelá-lo em Cz$ 5,20?,
condenando o estágio do preço altíssimo para incentivar o investimen
to, concluindo: "E quantomais o governo espera tentando dirigir a eco
nomia com decreto e polícia, tanto mais penoso será o fim."

Em 1997, o prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL),
sofria a primeira derrota na Câmara Municipal. Por oito votos a sete,
os parlamentares aprovaram uma emenda aditiva reduzindo de 50%

para 25% a verba de representação dos secretários, chefes de gabine
tes e procurador-geral, proposta na mensagem governamental.
Werninghaus, que assistia à sessão, não quis revelar se iria vetar a

emenda feita pela Câmara. Disse apenas que iria analisar, juntamente
com seus auxiliares.
Eram criadas em nossa cidade, a partir de 3 de fevereiro, as áreas de
estacionamento --:.0 chamado Cartão Jaraguá -. Por intermédio dele
era disciplinado o estacionamento de veículos na cidade, por um perío
do de até duas horas no mesmo local. É que motoristas tinham o hábito
de estacionar os seus carangos em frente aos seus estabelecimentos,
prejudicando o direito de outros.

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (74)

Tio Eugênio

Quando a morte vem?
Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. (SI. 90,12)

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Terça-feira, 6 de fevereiro de 2001

nosso corpo, elas são substituídas, mas chega
um dia que o nosso organismo não se renova

mais.

Há quem diga o seguinte: gente velha tem

que morrer. Mas gente jovem também pode
morrer.

E se alguém disser: onde estarei, então? O
único que nos dá uma resposta certa para esta

pergunta é Jesus Cristo. Ele diz: "Quem crê
em Mim, tem a vida eterna, não entra emjuízo,
mas passou da morte para a vida." Jo 5,24

Para o seguidor de Jesus Cristo, a morte é
um galho, como diz o apóstolo Paulo: "Para

mim, o conteúdo da minha vida é Cristo, e o

morrer é lucro." (Fp.l,21)
Com toda a certeza, feliz é a pessoa que

optou por seguir a Jesus em sua vida terrena.

Para esta pessoa a morte é a entrada para o

Paraíso Eterno, isto é, uma vida na presença
constante de Jesus Cristo.

(Artigo baseado e tirado do livro Amor sem

Fronteiras, de Alcides Jucksch)

Um abraço, Alba Piske

Os caminhos que
levam ao progresso

Há uns 200 anos, vivia um rei que ordenou

que ninguém falasse da morte em seu país.
Certo dia, alguns ministros da corte conver

savam, mas não notaram que o seu rei estava

chegando perto e ouvia a conversa dos seus

ajudantes de governo.
- Pois é -, disse o ministro da Justiça.

O nosso vizinho morreu. Mas que vai se fazer?
Afinal todos nós, qualquer dia, temos que mor
rer.

Aí notaram a presença do rei, que chegou
raivoso, mas o tal ministro logo disse: - Ah,
bem, quero me corrigir. Queria dizer que quase
todas as pessoas terão que morrer.

Lendo esta pequena história a gente até dá
uma risada, pois sabe que todos um dia terão

de morrer. Porém, há pessoas que não querem
saber, na verdade, de falar sobre a morte. Mas
ela manda seus avisos, como, por exemplo: os
primeiros fios de cabelo branco começam a in
dicar que o corpo está começarido 'a envelhe
cer. Também cada doença que temos é um avi
so. Uma doença pode ser a última, ou seja, a

doença fatal. Todos os dias morrem células de

Em 1901, todo o interiorcarecia de meios de co-

municação. Simples picadas por onde passavam os

'colonos, as suas criações já não serviam para a sua

execução. Não podendo custear � construção de

estradas, recorriam às autoridades constituídas, nem

sempre sabendo a quem apelar, pois a região de

Jaraguá ficava pendurada num lado que cabia a

Joinville, atender e, de outro lado, ficavam enrosca

dos com as terras deBlumenau, ambos assoberbados
com serviços de aberturas de vias dentro dos limites
legais, de onde partiam reclamações que o próprio

desenvolvimento daquelas colônias gerava.
Homens de Jaraguá partiam para o corpo a corpo com os administradores de Joinville,

nos moldesmais primitivos do que os atuais, e logo no começo do ano conseguiam audiên

ciacom o superintendente (atual prefeito), ql!e atendia ajusteza do pedido. Como as coisas

nem sempre correm ao desejado, em 18/11/1901, o secretário do Interiorde Santa Catarina,

por despacho, dirigia-se à Inspetoria de Obras Públicas e remetia cópias do ofício emais

anexos, dirigido pelo superintendente de Joinville ao dr. governador Felipe Schmidt, relati-
.

vamente ao trecho das estradasRio Serro, Ribeirão da Luz e ligação destes com o caminho
de Jaraguá, que era uma pouca vergonha, tão pouca, que o governador Schmidt, por seu
secretário, ordenou as providências necessárias sobre o assunto de que trata o ofício de 6

de setembro último. Voltaremos. Até a próxima.
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SantaCatarina - seusmunicípios e suaspopulações (6)
Ângelo Ribeiro

o canal por onde a água do
Atlântico colabora para a forma

ção das lagoas citadas é bastante
estreito e tem, ao lado do mar, dois

pontos de referência: ao Norte,
Ponta de Fora e, ao Sul, Ponta da

Barra.
TUBARÃO - Este é um dos

mais importantes municípios da

Região Sul do Estado, tanto em ta

manho quanto em população. Mes
mo situado a uma boa distância do

mar, é ele banhado por uma mo

desta lagoa em sua parte de Leste.
Esta mesma lagoa, que tem o'
nome de Garopaba do Sul, se limi
ta, também, com os municípios de

Laguna (ao Norte) e Jaguaruna (ao
Sul). Através de um canal, "Ca
macho", aquela lagoa é alimentada

pelas águas do mar dependendo,
naturalmente, da maior ou menor

intensidade das marés.

Reportando-me ao dicionário já
citado, o termo "camacho" signi
fica "indivíduo coxo". Tal canal
serve de limite entre esses dois úl
timos municípios.

Feitas todas estas considera

ções temos, ainda, a acrescentar

algo bastante importante e que se

relaciona com dados comparativos
entre a população de todo o Esta
do e a soma das populações des
tes poucos municípios: 32. O total

populacional destas unidades se

Os principais rios que ali desá

guam são: Rio d 'Una, na LagoaMi
rim; rios Aratingaúba e Pescaria

Brava, na Lagoa do Imaruí, e o Rio
Tubarão, na Lagoa de Santo An-

tônio.
E curioso notar que, muitas ve

zes, nos trabalhos que nos propo
mos levar a cabo, aparecem cer

tos termos cujos significados nem

sempre são de nosso conhecimen
to. Muitos deles têm origem, em
determinados casos, na linguagem
de nossos primitivos habitantes
deste imenso território - Tupis,
Guaranis, etc. Outros termos, em
bora assim possam parecer, são de

origem portuguesa e têm signifi
cados bastantes estranhos àqueles
que nos pareciam poder ser.

Assim ocorre com a palavra
"perrexil", termo este que designa
uma modesta localidade junto ao

canal do mesmo nome, acidente
este situado entre a Lagoa Mirim e

Imaruí (lagoa). Segundo o dicio
nário (novo), designado "FOLHAI
AURÉLIO", de nossa língua, tal
termo tem os seguintes significa
dos: "Aquilo que estimula o apeti
te", aperitivo e "Certa casta de uva

branca portuguesa".

·riJírculo
Italiano

PROGRAMAÇÃO PARA 2001 - Encontros Mensais - Continuarão sendo realizados
na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, Vila Nova, sempre a partir das 19:30 horas, nas

datas abaixo: 30/03 27/04 25/05 27/07 28/09
Nosso agradecimento especial à Diretoria da Igreja, na pessoa do seu presidente Sr. Paulo César
Chiodini, que nos autorizou a utilizar suas instalações no ano de 2001 e espero por muitos outros anos.

Festa Italiana - Nos dias 29 e 30 de junho, estaremos realizando nossa Ua Festa, no Parque
Municipal de Eventos, com novidades e o sucesso de sempre, graças ao apoio da comunidade
jaraguaense e da microrregião.
"VUOI PARLARE ITALIANO" - O Círculo Italiano está abrindo inscrições para o Curso de Língua
Italiana para todos os níveis. Inscrições na Sede Social do Círculo Italiano, na Rua José Marangoni nO
355, próximo a Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova. Informações pelo telefone (47)
370-8636 com a Cris, de segunda a sexta-feira, das 15:00 às 20:00 horas, e aos sábados das 08:00
às 12:00 horas.

.

Horários/Dias das aulas:
.

Segunda-feira - infantil das 15:00 às 16:30 horas
Terça-feira - adulto nível I das 19:30 às 21:30 horas
Quarta-feira ,

- adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas Valor da matrícula R$ 40,00
Quinta-feira - adulto nível II das 19:30 às 21:30 horas Valor da mensalidade R$ 35,00
SITE PARA ADORADORES DO VINHO
O Portal onde você encontra tudo o que sempre quis saber sobre vinhos e nunca teve para quem
perguntar! Via Del Vino - www.viadelvino.com.br
Cursos de vinho - curso gratuito on-line.
Garimpo - sabe aquele vinho que você procura e nunca encontra na loja? Nós procuramos por você!
Raridades - aqui você vai encontrar safras especiais e vinhos já fora do mercado.
Click Vino - um enólogo à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas sobre vinho!
Compras de Vinhos - Aqui você adquire, sem sair de casa, os melhores vinhos da serra gaúcha e
os bons importados. E o que é melhor: sem quantidade mínima!
Acessórios e- desde um born saca-rolhas até um sofisticado Taste Vin, tudo o que não pode faltar em sua adega!
Confraria dei Vino - inscrevá-se já e receba vinhos para degustação, informações exclusivas

.

P�rticip� de diversas atividades, como encontros virtuais com a presença de um enólogo, gr�pos de
dlscussao e acesso a conteúdos especiais.
Seçõ_es Via dei Vino - Novidades, Artigos, Dicas, Vinho & ..saúde, Vinho & Pratos, Sugestões,
Cartoes Virtuais VinoCard e muito mais.
(Fonte: Revista Vinho Magazine n013, Ano 2, pág. 35)

.

Devanir -Danna
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

elevava a 1.739.104 habitantes, isto
noano de 1999, conforme dados
do IBGE: Considerada a população
de todo o Estado, nesse mesmo

ano (5.098.448 habitantes) pode
remos deduzir que a população da

queles poucosmunicípios represen
ta 34,11% de toda a população de
Santa Catarina. Isto, sem qualquer
sombra de dúvida, é um fato que
vem demonstrar que a população,
de maneira geral, está crescendo.

Finalizando este tópico relativo
às disparidades das médias popu
lacionais entre os montantes das po
pulações destes municípios consi
derados como banhados pelo mar

e o restante dos demais municípi
os vamos chegar à seguinte con

clusão: os 32 municípios têm uma

população total de 1.739.104 ha. E,
neste caso, a população média de
cada município eleva-se a 53.317
habitantes. Tomando-se o restante

de toda a população, 3.559.344 ha
relativa aos demais municípios, em
número de 261 unidades, vamos
encontrar umamédia de 12.871 ha
bitantes por cada um deles. Em re

lação a essa diferença entre tais mé
dias a conclusão a que chegamos,'
e nem poderia ser diferente, é que
os municípios litorâneos têm se de

senvolvido, através dos anos, mui
to mais que os municípios inte

rioranos. (Continua)
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ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

REUNIÃO 01/FEVEREIRO/2001 - VISITA DO GO

VERNADOR ASSISTENTE companheiroWALDEMAR

BEHLING (Jaraguá do Sul).

FEVEREIRO-MÊSDA
COl\1PREENSÃOMUNDIAL

Fevereiro, para oRotary Internacional, é oMÊs DA COM

PREENSÃO MUNDIAL, pois é o mês em que comemora

mos o aniversário de fundação do Rotary. (Não confundirFUN
DAÇÃO DO ROTARY com FUNDAÇÃO ROTÁRIA).

Em 23 DE FEVEREIRO DE 1905, 96 anos passados,
PAULHARRIS estabeleceu o primeiro clube,juntamente com
outros três homens de negócios: SILVESTER SCHIELE, co
merciante de carvão; GUSTAVUS LOEHR, engenheiro de

minas; eHIRAM SHOREY, alfaiate.
O clube recebeu o nome de "ROTARY" porque seus sóci

os se reuniam em rodfzio nos respectivos locais de trabalho. O
quadro social cresceu rapidamente. Em pouco tempo Paul

Harris percebeu que essa associação poderia tomar-se um

importantemovimento de prestação de serviços e esforçou-se
para levar a idéia de Rotary Clubs a outras cidades.

MÊs DA COMPREENSÃOMUNDIAL, é o período ideal
para nós rotarianos promovermos aPRESTAÇÃODE SER

VIÇOS INTERNACIONAIS. Para se entendermelhor, den
tro do ROTARY INTERNACIONAL existe uma COMIS

SÃO específica que é chamada de SERVIÇOS INTERNA

CIONAIS.
Esta Comissão começou oficialmente a desempenhar sua

função no ano de 1914, quando os clubes da Inglaterra eIr
landa hospedaram refugiados de guerra oriundos da Bélgica.
Atualmente os rotarianos através desta Comissão desempe
nham inúmeras atividades que transcendemos limites territoriais
nacionais.

LEMBRETE

Como havia sido comunicado na coluna da semana pas
sada, nesta 58 FEIRA - 08/FEVEREIR0/2001, às 20:00
horas teremos reunião ordinária com HOMENAGEM
AOS ALUNOS JOSÉ GERMANO DE OLIVEIRA

JÚNIOR, NATALIN GUESSER E DEISE CRISTINE
KRETZCHMER.

!llTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ti 373 ..0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

c Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
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o que se fala no Senado REMINISCÊNCIAS

800milhões para bancar emen
das individuais dos parlamenta
res e R$ 4 bilhões para emen

das coletivas (apresentadas por
bancadas e comissões) e para
uso do relator-geral. O comitê
decidiu não apresentar agora
qualquer reestimativa de arre

cadação do CPMF e da Con

tribuição Financeira para a

Seguridade Social (Cofins), à

espera de novos dados sobre o

comportamento das receitas fe
derais. Há poucos meses foram
feitas mudanças na cobrança
das duas contribuições e ainda

não há segurança sobre os no

vos níveis de arrecadação.
"JORNAL DO SENADO",
edição 1.21, pág. 5.

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (Ó52)

"O comitê de receitas da

Comissão Mista de Orçamento
concluiu que os três projetos de
combate à sonegação, em

tramitação na Câmara e que fi
nanciarão parte do aumento do

salário mínimo para R$ 180,
renderão ao Tesouro R$ 6 bi
lhões no próximo (atual) ano. A
estimativa de receita será apre
sentada ao plenário, em forma
de adendo ao relatório parcial
de arrecadação. Presidido pelo
relator-geral do Orçamento
2001, senador Arnir Lando
(PMDB-RO), o comitê resol
veu utilizar da seguinte forma
esta receita adicional: R$ 1,2
bilhão para financiar parte do

aumento do salário mínimo, R$

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXXVII .�{h.

'11;,

Selvícolas
emmarcha
Índios eram detectados no dia

10/4/1904, na localidade de Barro

Branco, quando uma tropa de 15
animais carregados de fumo des
ciam a serra, sofrendo uma embos

cada, sendo um dos tropeiros as

sassinado a lançaço e cacetadas,
salvando-se um seu irmão e urnme

nino que conseguiram escapar. A
autoridade policial de Teresópolis
ali encontrou 12 animais mortos e

três feridos, bem como cargas e

arreiamento atirados na estrada.

Roupas 'e objetos de ferro foram
levados pelos indígenas que dei
xaram a vítima apenas com a cami
sa. Carlos Renaux, superintenden
te municipal de Brusque, cOIlmni
cava ao governador a passagem
de 30 bugres em Alto Garcia, vin
dos de Blumenau, em direção ao

ribeirão de areia, na ex-colônia mi
litar.

Representação catarinense no
CongressoNacional

Através do telégrafo ficava-se
'sabendo que o Congresso Nacio

nal, no Rio de Janeiro, em 10/5/

1904, o. deputado dr. Abdon

Baptista era conduzido à Comis
são de Obras Públicas, e os de
mais deputados federais Elyzeu
Guilherme, para a Comissão de
Pensões e Contas; Felipe Schmidt,
para a Comissão de Marinha e

Guerra; Hercílio da Luz, para a Co
missão de Saúde Pública, Estatís
tica e Colonização, e Gustavo

Richard, para a Comissão de

Redação de Leis. Para um Estado

pequeno, a presença do coronel
Lauro Severiano Müller era o má
ximo em matéria de prestígio nos

altos escalões da República.
Legalização de terras

O cidadãoMathias Schmidt re
queria ao governador Vidal Ramos
assunto concernente com a legali
zação de terras, por certidão. Dizia
o governador, em despacho de 10/
5/1904: "Achando-se arquivados,
na Delegacia Fiscal do Tesouro,
todos os livros e documentos re

ferentes às antigas colônias do Es
tado, este governo não pode, por
absoluta falta de dados, saber

quais os terrenos distribuídos,
suas áreas e preços por que foram
dados. Nas condições da suplican
te, acham-se muitos outros, que

As leituras de Manoel de Souza

A PROFISSÃO NOBRE (124)
Um dia, em Cannes, conversava o imperador Pedro II
com alguns brasileiros, quando declarou, gravemente:
- Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor.
Não conheço missão maior e mais nobre, que a de di-,

rigir as inteli�ências juvenis e preparar os homens do
futuro!

Foto de José Scheuer, que emigrou da Hungriapara o Brasil,
radicando-se em Garibaldi; no Município de Iaraguâ do Sul, onde

constituiu famz1iaMagalhães de Azevedo - "D. Pedro II", Pág. 87.
O diário "O dia", de Florianó

polis, na edição n° 1.160, de 3/12/
1904, assinalava o transcurso, no
dia 2 de dezembro, o 56° ano de

ascensão de FRANZ JOSEF I ao
trono - soberano que então era

o que contavamaior tempo de rei

nado no mundo, raças diferentes,
os dois países mantinham coesão.

Fantasma Teutônico
"O Dia", de Florianópolis,

transcrevia um artigo, "Dia Uni

ão": "De vez em quando desperta
a nossa imprensa da sonolência

habitual, como quem é presa de

um pesadelo de digestão difícil,
gritando assustado:

"Olhem o perigo alemão..."
É o fantasma da próxima con

quista de uma parte do Brasil pelo
Império Germânico: o admirável e
utilíssimo desenvolvimento da

colonização, especialmente nos

Estados de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul, é visto com olhos

vesgos por jornalistas da Rua do

Ouvidor, que não conhecem os

fatos e se guiam por conjecturas e

presunções. Daqui da Rua do

Carmo o nosso ponto de vista é

inteiramente outro. Jornal Católi
co não pode "A União" deixar de

aplaudir a corrent� social que traz

para a terra de Santa Cruz todos
os povos e máxime os de organi
zação corporal emental fortes qual
o alemão".

(Fritz von Jaraguá)

pelo governo só podem ser consi
derados intrusos, por carência de

documentos, o que lhe repugna fa
zer. A falta de três livros e docu
mentos prejudica, não só os anti

-gos colonos, que não podem obter
documentos legais das terras que
lhes foram dadas, com o Estado que
se vê impedido de cobrar o valor

pelo qual tais terras foram concedi
das. Aguarde, pois, o suplicante,

, Resolução posterior do Ministério
da Fazenda".

Os famintas da seca do Nordeste

"Desgraça pouca é bobagem",
diz um ditado Popular, para os que
foram atingidos pelo infortúnio - ,

é chover no molhado". Com toda
sorte de imigrantes que vinham ao

nosso Estado em busca de melho
res dias, mesmo sentindo a sauda
de da pátria que deixaram, aconte
cia em Florianópolis um caso de

migrantes do Nordeste brasileiro,
tentando escapar da fome, Desem

barcavam, no domingo, do "Vitória",
uma família de infelizes que fugia da
seca, sem aviso prévio, o pai, amãe,
sete filhos e um parente, ficando
jogados num antigo galpão de pei
xe, juntando gente que, penalizados
com o seu estado, fizeram urna subs

crição. O chefe de Polícia, coronel
Pereira e Oliveira, os localizava na

Rua FernandoMachado, 31, gentil
mente cedido pelo sr. MiguelMalty.

56° ano da ascensã� de Franz

.JosefI

"..

AQUIVOCEENCONTRA
Jornal CORREIODOPOVO

JARAGUÁ DO SUL
Posto Pérola - Rua José Theodoro Ribeiro, s/n», no trevo - Ilha da Fig'ueira
Flash Vídeo locadora - Rua Pastor Alberto Schneider, 450 - Barra do Rio Cerro
Madá Presentes - Rua Rio de Janeiro, 220 - Czerniewicz

Papelaria Vapt Vúpt - Rua Erwino Menegotti, 1679 - Chico de Paulo
Panificadora Ribeiro - Rua Da Abolição, 30 - Nova Brasília
Lesenhaus (Posto MacoUa) - Rua Joaquim Frandsco de Paulo, 360 - Chiro de Paulo
A Banquinha - Rua Roberto Marquardt, 190 - Vila Lenzi
Posto Cidade - Rua Padre Alberto Jacobs, 404 - Nova Brasília
Verdureira Sacolão - Rua João Planischeck, 370 - Nova Brasília
Banca do Terminal - Rua Padre Francken, s/n> - Centro
Posto Cidade 3 - Rua Walter Marquardt - Barra do Rio Cerro
Panificadora Dilizia Depani - Rua José Waldir Manfrini, 36. - São Luiz
Panificadora Brot-Pão - Rua João Januário Ayroso, 1934 - Jaraguá Esquerdo
Confeitaria Viergutz - Rua BR-416, Rio Cerro .: Rio Cerro
Barão I Vídeo locadora - Rua Barão do Rio Branco,168 - Centro
Panificadora Rio Branco - Rua Barão do Rio Branco, 168 - Centro
Panificadora Pão & Vinho - Rua Marechal Deodoro,1011 - Centro

Papelaria Cultural - Rua Marechal Deodoro, 860 - Centro

Papelaria Manipel - Rua Dona Antônia, 300 - Nova Brasília
Papelaria São luiz -r- Rua Marechal Deodoro, 373 - Centro

Papelaria Grafipel -'- Rua Quintino Bocaiúva,42 - Centro
Banca News - Hobby Videolocadora - Rua Reinaldo Rau, 37 - Centro
Posto Mime 7 - Rua Reinaldo Rau, 215 - Centro
Comércio Milênio - Rua Reinaldo Rau, 400 - Centro

Papelaria Pena e Pauta - Rua Cabo Harry Hadlich, 150 - Centro
Verdureira da Raquel - Rua Procópio Gomes, 1150 - Centro
Verdureira Procópio - Rua Procópio Gomes, 290 � Centro
aarãe II Vídeolocadora - Rua Procópio Gomes, 140 - Centro
HD Papelaria - Rua Estheria F. Lenzt, 117 - Centro
Panificadora Pão Brasil - Rua Emílio Carlos Jourdan, 62 - Centro
Hott News - Shopping Breithaupt - Getúlio Vargas, 268 - Centro
Banca Hott Matriz I - Rua Getúlio Vargas, 145 - Centro

Papelaria Hott Paper - Rua
-

Getúlio Vargas, 25 - Centro
C & M Papelaria e Gráfica Rápida - Rua Marechál Deodoro, 632 - Centro
Posto Mime 3 - Rua Bernardo Dornbusch - Vila Lalau
Banca do Zeca - Rua Ernesto Lessmann, 253 - Vila Lalau
Posto Milênio ,- Baependi

-

Posto Mime 6 - Rua Bernardo Dornbusch, 816 - Vila Lalau
Bazar Baependi - Rua Bernardo Dornbusch, 630 - Vila Lalau
Posto Mime 5 - Rua Epitácio Pessoa, 1155 � Centro
Claudinha Festas e Papelaria - Rua Walter Marquardt, 1133, sala 6 - Barra do Rio Molha
Bazar Linete - Rua Walter Marquardt, 623 - Vila Nova
Pink Shop Presentes - Rua José Theodoro Ribeiro, 657 - Ilha da Figueira
Verdureira Figueira - Rua José Theodoro Ribeiro, 1000 - Ilha da Figueira
Verdureira Daniele - 'Rua Artur Guenter, s/n» --: Amizade

-

Drews Papelaria e Presentes - Rua Waldemar Grubbe, 2963 - Baependt
Banca de Jornais e Revistas Santa Catarina - Rua José Waldir Manfrini,l11 - São Luiz
Posto Behling Rua José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Verdureira do João - Rua Waldemar Grubbe, 4020 - Centenário
Posto Dalçóquio - Rua Roberto Zimmermann, s/nv, frente Garagem Canari
nho - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bombeiros Voluntários de

Corupá ganham dois veículos
Corupá --:- o caminhão Che

vrolet 1969 utilizado pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários de Corupá
para apagar incêndios vai virar peça
de museu. A corporação recebeu

ontem, do governo do Estado,
através da Diretoria de Defesa

Civil, caminhão novo: u� Volks�
wagen modelo 13-150. A soleni
dade de entrega aconteceu no pátio
da corporação, às 17 horas. Os
bombeiros ganharam também

veículo Opala, ano 1990, através
de doação do senador José Hen

rique Carneiro de Loyola, pro
prietário da Fiação São Bento.

O novo caminhão tem apenas
o chassi. Será encaminhado para
encarroçamento e transformado
em autobomba-tanque, veículo
destinado a apagar incêndios,
dotado dos últimos recursos

disponíveis. "O caminhão que tí
nhamos aqui é o primeiro que foi

comprado no Município de Join
ville e nos foi cedido em co

modato. Daqui, ele vai para o

Museu do Bombeiro", conta o

presidente e comandante dos
Bombeiros Voluntários de Corupá,
José Norberto Müller, lembrando

que o caminhão ainda servia, mas
que o novo equipamento vai dar
mais agilidade e recursos ao

trabalho.
O Opala que os bombeiros ga

nharam será utilizado em serviços
burocráticos. "Nós nunca tivemos
carro para serviços. Sempre usa

mos meu carro pessoal ou o de

algum voluntário", conta Müller.
Esteve presente na solenidade o

presidente da Abovesc (Associação
dos Bombeiros Voluntários de Santa

Catarina), Lauro Salvador. Outras
autoridades estaduais que deveriam
estar presentes, como o coronel
Sidnei Pacheco, não puderam
comparecer devido às cheias de

.

Florianópolis.
ESTRUTURA - O Corpo de

Bombeiros atende cerca de 160
ocorrências por mês, em Corupá.
Desse total, 60% dizem respeito a

socorro de pessoas. Em 2000,
houve 1,6 mil ocorrências, 44 de

incêndios, A corporação conta

com 30 bombeiros voluntários -

dos quais apenas nove recebem
ajuda de custo - e grupo de apoio
formado por pessoas que co

nhecem a atividade. (LC)

Doação: caminhão Volkswagen 13-150 foi adquirido pelo Estado

Prefeito terá reunião hoje c0TP-
,

. ./ .

representantes comumtanos
Guaramirim - Está prevista

para hoje a reunião do prefeitoMá
rio Sérgio Peixer (PFL), junta
mente com o vice-prefeito José Jo
aquim Fernandes (PPB) e secre

tários, com os líderes das comuni
dades. O encontro está sendo or

ganizado peloClic (Conselho de Lí
deres Comunitários) e deverá a

Contecer às 19 horas na Sala de
Reuniões da Prefeit�ra:A finalidade
é definir a forma de procedimento
entre as associações de moradores
e o PoderPúblico, antecipa o presi
dente do Clic, Rogério Vonk.

Os representantes das comuni
dades deverão indagar sobre como

a Prefeitura atuará no atendimento
das reivindicações dos bai rros e

têm a expectativa de poder cola
borar nas ações adrninistrativas,
encaminhando sugestões e pro

postas. O Clic já orientou os lí

deres comunitários para que fa

çam constar por escrito as reivindi

cações dos bairros, em termos de
.

obras e serviços. Conforme o pre
sidente, as comunidades estão bas
tante organizadas em Guarami

rim, com 21 associações de mora
dores formadas.

Amais nova dessas entidades foi

instalada no dia 14 de janeiro, naVila
Schmidt. (MILTON RAASCH)

CORREIO DO POVO I GERAL -7

Fotos: Edson JunkeslCP

Procura: contribuintes podem retirar carnês 110 Parque de Eventos até final de fevereiror

Contribuintes retiram carnes
de IPTU noParque de Eventos
Tributo é 7%
maior e desconto

para pagamento
à vista caiu

Jaraguá do Sul- O auxiliar

de produção Ademar Welter, mo
rador do Bairro São Luís, dirigiu
se até o Parque de Eventos, na

manhã de ontem, para retirar o

carnê de IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano) e ficou sur

preso com o valor. "No ano pas
sado, paguei R$ 67,49. Este ano

vou pagar R$ 83,18, se pagar à

vista", reclama. O que Weiter e a

maioria dos contribuintes desco

nhecem é que além de aumento de

7%, o Município diminuiu o des
conto 'oferecido no pagamento à

vista (em primeiro prazo) de 25%

para 15%.

A dist:ribuição dos carnês será

feita no Pavilhão A do Parque de

Eventos, das 8 às 18 horas (aos
sábados, das 8 as 12 horas), duran
te todo o mês de fevereiro. Empre
sas e imobiliárias que encaminham

listagem ao Município terão os

carnês separados e enviados nos

próximos dias. No total, são 29 mil
títulos que cobram dois impostos
- predial e territorial - e duas

taxas, referentes à limpeza e con

servação e à coleta de lixo: Com
esses tributos, o Município preten
de arrecadar cerca de R$ 7 milhões.

Quem pagar o IPTU à vista até
. o dia 20 de março vai obter des
conto de 15%. A segunda opção
de pagamento à vista tem prazo
até o dia 20 de abril, com desconto
de 10%. "As pessoas podem se

dirigir a qualquer banco, até o ven
cimento. Depois a cobrança será
feita apenas no Besc", informa a

diretora da Di�isão de Tributação,

Valéria Freiberger Veiga.
Os carnês foram emitidos

apenas com as vias de pagamento
à vista, para evitar desperdício de '

papel, de acordo com a diretora

do setor. "A maioria dos contri

buintes paga à vista, por isso seria

desperdício emitir tantas folhas",
diz Valéria. O contribu'inte que

optar pelo pagamento parcelado
deve solicitá-lo na hora em que
retirar o carnê ou dirigir-se poste
riorrnente à Prefeitura, para que as

vias sejàm emitidas com os refe
rentes valores. O parcelamento
pode ser feito em até oito vezes,

sem juros .

A diminuição do desconto no

pagamento à vista está fazendo

alguns contribuintes repensar a forma
de pagamento. "Eu sempre pagava
à vista, agora não sei se vale a pena,
porque aumentou bastante e a gente
não vê os benefícios", diz o auxiliar

de produção WeIter. (LC)

Ujam entra na Justiça para reabrir posto da Telesc
Jaraguá do Sul - AUjam

(União Jaraguaense de Associa

ções de Moradores) vai recorrer

à Justiça para exigir que a Telesc
Brasil Telecom reabra posto de
atendimento aos consumidores na

cidade. A entidade toma como

exemplo iniciativa da Federação
das Associações de Moradores de

Joinville, que entrou com ação
civil pública e ganhou liminar, em
dezembro, conquistando o direito
de ter o posto de Joinville resta

belecido. Os detalhes dessa ação
foram discutidos em reunião, no
dia 1, com as associações de mo

radores do Município e a asses
soria jurídica da federação de

Joinville.

O Procon de Jaraguá do Sul

registrou em 2000" de acordo
com o presidente Roberto Afonso
de Oliveira, 700 reclamações
contra empresas de telefonia,'558
delas contra a Telesc. "A Telesc
é a única empresa de telefonia
convencional no Estado e não

presta mais serviços de balcão

para ninguém. Nós temos direito
ao atendimento. Se houvesse
duas empresas eu poderia optar,

.

mas como ela é a única, meu

direito de reclamação foi extinto",
protesta o presidente da Ujarn,
Mário Pappen. Ele lembra que o

usuário só pode reclamar por

telefone, fax ou Internet.

Inicialmente, foi formada
comissão de quatro pessoas -

composta pelo presidente da

Ujam e pelos presidentes de asso

ciações de moradores Sérgio
Pacheco, Waltraut Nunes e Jus
tino da Luz - que vai listar

reclamações e montar espécie de

dossiê, com os casos não resol
vidos pela empresa. O Departa
mento- Jurídico da Federação das

Associações de Moradores de

Joinville vai prestar assessoria

para que, baseada nesses dados,
possa ser montada ação nos mes

mos moldes da que foi feita pela
entidade joinvilense. (LC)· .

ii
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caminhonete Ford Ranger, prata,
quando tentaram entrar na in

dústria. "Eles depararam-se com
a segurança do local e fugiram
em direção ao Posto Behling,
então, ou eles foram para o Bairro

Vila Laiau ou para Ilha da Figuei
ra", acredita o policial.

Tamanini diz que a polícia não

sabe se os assaltantes são de Ja

raguá do Sul porque os vigilantes
da Duas Rodas não con

seguiram ler a placa do veículo.
"A Polícia Militar está fazendo
buscas por toda região para en

contrar os criminosos", comu
nica.

JARAGUÁ DO SUL, 6 DE FEVEREIRO DE 2001
Edson JunkeslCP

Desempregado sofre amputação
emuma perna devido a acidente

Guaramiriin/Jaraguá do Sul
- o desempregado Valeir João

Feder, 32 anos, teve que ser sub
metido a uma cirurgia para ampu
tação da perna esquerda, durante
o final de semana, após envolver
se em acidente ao trafegar com a

motocicleta placa LXS-3815, de

Jaraguá do Sul, na BR-280. Ele
colidiu com o automóvel Tempra
placa NAL-2288, conduzido por
Eduardo Filipe Fogaça, 20 anos,

de Jaraguá do Sul. O acidente

aconteceu sábado, por volta das

2Ih25, no quilômetro 41,4 (na
altura da fazenda daWeg), confor
me dados fornecidos pela Polícia
Rodoviária Federal.

Feder foi soconido pelos Bom
beiros de Guaramirim e conduzido
ao Hospital São José, em Jaraguá do
Sul, para receber o atendimento,
devido a gravidade dos ferimentos,
Os agentes da Polícia Rodoviária
Federal não forneceram maiores
detalhes sobre o oconido. (MR)

Homem dirige embriagado e

bate num carro estacionado
Jaraguá do Sul - Na ma

drugada de sábado, à Ih43, acon
teceu acidente de trânsito na Rua

Bernardo Dornbusch, com vítima.
O veículo Parati, placa LZQ-3617,
vermelha, de Jaraguá do Sul,
conduzido pelo estampador Pedro
Borges, 25 anos, coliçliu na Cara
van, placa LYB-9224, vermelha,
de Jaraguá do Sul, que estava

estacionado em frente a uma lan
chonete. Segundo 'informações da

delegada de plantão, Fedra Luciana
Konell, além de Borges não pos
suir Carteira Nacional de Habi

litação, estava dirigindo embri-

agado. "Ele vai responder a in

quérito policial e pode cumprir pena
de I a 3 anos de detenção", informa.

A delegada -diz que os doeu
mentos da Parati ainda não esta

vam com o nome de Borges. "O
veículo é dele" mas a documenta

ção da transferência do dono do
carro ainda não foi efetuada", con
ta. Borges sofreu escoriações e foi
encaminhado ao Hospital São José,
e passa bem.

O proprietário da Caravan, o
autônomo Reginaldo Alves, 31

anos, estava dentro da lanchonete
no momento do acidente. (FR)

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.

3'71-'155

Pizzas
Pequena - R$ 6,90
Crande - R$ 12,90
Cigarife - R$ 15,90
C,alzone - R$ 16,90

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

Tentativa deassalto: homens fugiram num Ford Ranger prata, que foi abandonada

Três homens armados tentam
assaltarHSBC naDuas Rodas
Assaltantes

fugiram quando
perceberam os

vigia� da indústria

Até a hora do fechamento da

reportagem, os representantes do
Banco HSBC ainda não haviam

prestado queixa na Delegacia de
Polícia. A delegada de plantão,
Fedra Luciana KoneIl, informou
que o veículo foi encontrado
abandonado na localidade do
Bairro Vila Nova. "O cano é rou

bado, tem placa fria de Curitiba",
diz Pedra.

A reportagem do CORREIO
DO POVO procurou a Duas Rodas
e o HSBC, mas os funcionários
não estão autorizados a passar
informações para a imprensa.
(FABIANE RIBAS)

;.,�;t Prazer em Entregamos em Guaramirim
vatender bem. '8�1�a.�

Jaraguá do Sul -Três ho
mens armados tentaram assaltar
a agência do HSBC, localizada
dentro da Duas Rodas Industrial,
no centro do Município, ontem,
por volta das 11 horas. Segundo
informações do soldado da
Polícia Militar Delmo Tamanini,
os assaltantes estavam em uma

COMUNICADO Rosinha agradece as empresas e famílias que ajudaram a

realizar o 7° Natal Comunitário, no dia 10 de
dezembro de 2000, no Bairro Três Rios do Norte.

DESEJA A TODOS UM FELIZ ANO-NOVO.

Rádio Jaraguá AM / Jornal CORREIO DO POVO / Jornal A gazeta /
Jornal A Notícia / Polícia Militar / Prefeitura Munic. de Jaraguá do Sul
/ Vereador Zé da Far::mácia / Móveis Rabello / restaurante Mime / Mexitel
/ Mecânica 2000/ ABC Celesc / Loja DQ Hilária / Supermercado Papagaio
/ Edson Cabeleireiro / Comércio de Máquinas Machado / Stella Calçados
! Gatos e Attos / Mery Decorações / Relojoaria Seifert / Ivel Bazar /
Juju Bby / Autêntica Modas / Passo a Passo Calçados / Supermercado
Araucária / Ótica Multi Visão / Pik Pé Calçados / Indunak / Agricopel /
stylle Cosméticos / Sasse Alimentos / Panificadora Silvestre / Conf.
Sadefe / Funcionários da Samae / Farmácia do Benticci / repórter Celso
L. Nagel / repórter Valéria Gorges / Repórter Augustinho/ Repórter Tim
Francisco / Secretárias Cristiani, Ani e Willian / Sr. Gervasio da Silva
/ Sra. Itamar V. Chiodini / Sr. Ireneu Kampch / Sra. Iise Kampch / Sra.
Mari Silva / Griffe Aquarios / Mundo dos Brinquedos / Olho Vivo /
Vieira móveis / Cia. Embalagens / Agropecuária Real / coxixo Tecidos e

Cortinas / Loja Safari / Madereira Flórida / Panificadora Pão Quente /
Lojc Salfer / funerária Hass / Relojoaria Avenida / hort e Reimer / casa
das tintas Maba / Arco-Íris Doces / Supermercado Role / Materiais de

construção Tigre / Marisol.

Gráfica Daniele Ltda., situada à
Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1708 - Centro - sob o CNPJ
01.955.928/0001-92 e IE

253.473.055, IM 20492-7, na
cidade de Jaraguá do Sul-SC,

informa que foram extraviados
cinco blocos de notas fiscais

série IS, do cliente Arilto Costa
ME, situada à Rua Manoel

Francisco da Costa, s/na, bairro
João pessoa CEP: 89257-000, sob
o CNPJ 03.971.237/0001-08 e IM

23504-1, na cidade de Jaraguá do

Sul-SC, sendo estes com a

numeração de 000.001 a 000.250,
tendo o cancelamento da

autorização de impressão de
documentos fiscais n" 4425.

Gráfica Daniele Ltda.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1708

CNPJ 01.955.928/0001-92 Agradeço a todos e os que 'não se identificaram e desejo que todos tenham
muita paz e que neste ano possamos estar juntos novamente.
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Fortalezense, conhecido co

mo o Pelé das quadras de futsal,
o ala da equipe do Vasco da

Gama, M,ênoel TobIas, acredita
no cl'escüpe,:nto da equipe jara
guaense. "Um dos pontos po
sitivos é que a equipe de futebol
de salão local está sendo treinada

por um dos melhores técnicos
do Brasil", destaca o jogador,
que já foi treinado por Ferreti.
"Ele contribuiu muito com ami

nha carreira e meu sucesso."

Apesar de'n,ão estar no mesmo

nível técnico, Tobias diz que-o
jogo amistoso serviu para inter
câmbio de conhecimento.

O ala do futsal jaraguaense
Alexandre;dê,Melo (Xande) diz
estar feliz com este novo paSS0'
da equipe e enfatiza que o grupo
vai trabalhaçcommuita discipli-

na para corresponder às ex

pectativas, "Nossa realidade ago- .

Ia 'é outro patamar; é nível na-,
cional, vamos jogar com a eljte]
do futeból de salãÕ, como este�
amistoso contra o Vasco", des_!
taca. Ele ressaltá que os joga-I
dores estão integrados e que vão ci

tf�ei�ar mais as partes tática eitécnica. -

j
O preparador físico do time"l:jaraguaense, Beethowen Do

mingues, informa que está sendo]
intensificado no� treinos doj
grupo a quebra de,marcação eljogadas de ataq�e. "Falta entro-Isarnento na equipe e o preparo
fís!co dos jogadores ainda não]
est�, 100%", friSa,DOmingUes"
acrescentando queBo trabalho da.

equipe será intensificado para as

próximas competições. (FR) J

Calendário da PME será
definido até final de fevereiro
Jaraguá do Sul - A FME

(Fundação Municipal de Es

portes) deverá definir até o final
de fevereiro o calendário de
eventos para este ano. De
acordo com o diretor de
Rendimento' Esportivo, Caius
Ananda Xavier dos Santos, a

tendência é que as promoções
realizadas em 2000 permaneçam
e sej am acrescidas de mai s

algumas. "Nossa preocupação
não é somente com a quantidade,
mas também com a qualidade dos
eventcs'', destaca Caius dos

CORREIO DO POVO
I

Santos, adiantando que no

Campeonato Varzeano, por
exemplo, haverá maior rigor no
regulamento, onde será proposta
a realização de jogos somente

com policiamento.
Esta é uma das sugestões a

serem discutidas no arbitral do

Campeonato Varzeano/200l -

único evento já confirmado -,
que será realizado hoje, a partir
das 19 horas, no auditório da Liga
Jaraguaense de Futebol de Cam-

.

po (no segundo piso da Rodo

viária),

Tele-assinatura

275-0105 ou

371-1919, Jaraguá
do Sul e em

Guaramirim 373- 1238

CORREIO DO POVO POLíCIA- 9

Fotos: Edson Junkes/CP

Weege: industrial diz que a intenção é levar o nome do Município para todo o País

Malwee e FME apresentam o

uniforme da equipe de futsal
de futebol de salão.

- A intenção é levar o nome
de Jaraguá do Sul para o merca

do esportivo de todo o País -,
declara o diretor-presidente da

MalweeMalhas, WandérWeege.
O industrial diz que trata-se de
uma proposta completamente
nova, que partiu da Prefeitura, e
apenas aceitou devido à parti
cipação da equipe jaraguaense na
Liga Nacional. "A intenção é dar
cobertura nacional ao esporte da

cidade", explica.

O presidente da Federação
Catarinense de Futsal, Hans

Werner, enfatiza que investir em

esporte é investir na educação e

que traz bons retornos. "Esta

parceria vai ser ótima para todos,
tanto para a divulgação da em

presa quanto para o futebol de
salão local e o Município", diz
Werner, acrescentando que, a

partir desta iniciativa, o time

jaraguaense vai poder trabalhar
com mais tranqüilidade,
(FABIANE RIBAS)

Manoel Tobias acredita no

su�esso do timejaraguaense

Solenidade reuniu
representantes de
várias entidades
doesporte

Jaraguá do Sul - A Mal
wee Malhas e a FME (Fundação
Municipal de Esportes) do Mu

nicípio promoveram, na tarde de

ontem, no Restaurante Armal

wee, coquetel de apresentação do
novo uniforme da equipe Mal
wee/FME de futebol de salão,
para a temporada 2001. O geren
te-presidente da FME, Ivo dos

Anjos, destaca que a parceria
com aMalweeMalhas vai contri

buir, em muito, com o cresci
mento da equipe jaraguaense e

reconhecimento do Município.
"A Malwee é uma potência que
já apoiava o esporte, agora, com
o patrocínio do futsal; o esporte
jaraguaense tende a crescer."

Anjos informa que a indústria vai

repassar, aproximadamente, R$
30,00 mil mensais para a equipe Apresentação: modelos mostram o novo uniforme Malwee/FME
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Equipe jaraguaense de futsal perde por 5 a 3 do Vasco
Edson Junkes/CP

da casa, faltando pouco mais de
um minuto.de jogo. O quinto goi
da equipe do Vasco da Gama foi
assinalado por Simi.

O técnico do Vasco da Gama,
Ricardo Lucena, diz lamentar o

momento em que o time está pas·
sando (referindo-se ao episódio do

presidente do clube vascaíno,
EuricoMiranda), mas acredita que
o esporte está a cima das picui
nhas. "Eu já sabia que a partida não
seria fácil porque conheço o

potencial da eguipe jaraguaense, o
jogo foi bastante equilibrado",
destaca.

O ala do time MalweelFME,
Xande, diz que o grupo precisa se

prepararmais paramostrar ao novo

patrocinador que é capaz de ven

cer o campeonato. "Com mais
treinos e mais entrosamento os

próximos resultados serão dife
rentes.

O técnico da Malwee/FME
informa que o próximo desafio da

equipe serão os jogos da Taça
Brasil, que vão acontecer nos pró
ximos dias 14, 15 e 16, emJaraguá
do Sul. (FABIANE RIBAS)

Técnico do time
jaraguaense diz
que o amistoso
foi positivo

-

Jaraguá do Sul - Mais de

1,8 mil torcedores compareceram
no Ginásio de Esporte do Sesi para
prestigiar a partida da Malwee/
FME contra o time do Vasco da

Gama, realizado ontem à noite. A

equipe jaraguaense perdeu por 5 a

3, num jogo bastante equilibrado.
O técnico daMalwee/FME, Paulo
Gambier, acredita que a atuação
dos atletas jaraguaenses foi boa,
considerando que estavam jogan
do contra o bicampeão brasileiro
de Futasal. "Agora o que nós pre
tendemos fazer émelhorar os acer
tos e corrigir os erros", enfatiza.

O time jaraguaense entrou

melhor em campo, no primeiro
tempo, fechando em 2 a 1. Edésio
abriu o placar pouco antes dos dois
minutos de jogo. Logo em seguida,
Chico marca o segundo gol da

Amistoso: Chico (da Malwee/FME) e Simi durante disputa de bola no jogo de ontem

equipe. Apesar da marcação e das
roubadas de bola, Vander Carioca,
do Vasco, marca o primeiro gol da
equipe, aproveitando que o koleiro
jaraguaense estava adiantado. O
único cartão amarelo do jogo foi

marcado, ainda no primeiro tempo,

para o ala Manoel Tobias.

Apesar do apoio da torcida, no
segundo tempo o palco ficou por
conta do time vascaíno. Pouco

depois dos cinco minutos de jogo,
Tobias joga a bola para dentro do

gol jaraguaense e empata a partida.

Na metade da disputa, Vander
Carioca completa seu segundo gol
e desempata o jogo. Faltando
quatro minutos para o fim da

partida, Tobias também marca seu

segundo gol e deixa o placar em 4

a 2. Edésio diminui para a equipe

c
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, Recuperação do tempo perdido, qUI voce va e 1J)1lJj1f (
- NOVOS AMIGOS,
- Eventos de integração Social,

"

- Otima equipe de professores,
- Orientação profissional.
Tudo isso com a possibilidade
de estudar

Indique:
1 Aluno - ganhe uma camiseta
2 Alunos - ganhe uma super bolsa
3 alunos - estude todo o semestre

de
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