
Vicente Alves ficou em terceiro

lugar na Corrida Rústica

Atletas correram
12 quilômetros

Os corredores da ca

tegoria acima de 45 anos

chamaram a atenção do

público durante a Cor
rida Rústica 125 anos de

Jaraguá do Sul, realizada
no domingo de manhã.
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estofados e colchões

- TOLDOS
E COBERTIlRAS

370-4523

Cesar Junkes/CP

A equipe de basquete masculino não perdeu nenhum jogo durante a DIesc. Atletas chegaram ontem e vibram pela vitória

.laraguá do Sul é campeão geral
da Olimpíada Estudantil de SC
A equipe da FME (Fundação Municipal de

Esportes) sagrou-se campeã geral com 94 pontos
na Olimpíada Estudantil Catarinense, realizada
na cidade de Criciúma, no período de 17 a 23 deste
mês. A segunda colocação ficou com o Município
de Blumenau, que conseguiu 93 pontos. A equi-

pe de basquete masculino de Jaraguá do Sul não

perdeu nenhum jogo. Participaram 15 equipes e

170 atletas em oito modalidades. Jaraguá do Sul
ficou em primeiro lugar no basquete masculino,
natação feminina e xadrez feminino.

Página 12

Lio quer a Câmara
nas decisões de JS

O presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul, Lia Tironi

(PSDB), pregou a integração da
classe política com a empresarial
na construção do futuro do Mu

nicípio. Lembrou que a responsa
bilidade do Legislativo é de fun
damental importância nos desti
nos da cidade, já que decide as leis.

Página 3

Gapa vai receber

ajuda da Prefeitura
Em reunião realizada sábado

pela manhã entre o secretário de

Saúde, Airton Weber da Silva, e

o coordenador do Gapa, Márcio
Endres, ficou acertado que a en

tidade poderá ocupar uma das
salas da Prefeitura disponíveis no
Terminal Rodoviário.

Malwee vence a

Unoese por 3xO
A Malwee/FME venceu a

Unoesc, de São Miguel do Oeste,
por 3 a O, sábado à noite, no gi
násio da Malwee, pela quinta
rodada do returno do Estadual de
Futsal. Com a vitória, a Malwee/
FME abriu seis pontos de van

tagem sobre a Unoesc e pratica
mente assegurou a segunda vaga
do grupo para a próxima fase.

-, Página 12

Canoístas de JS são

destaques estaduais
Os canoístas Odilon Manske

e Adilson Pommerening con

quistaram o primeiro lugar na ca

tegoria k2 Sênior SOO metros e

k2 Sênior 200 metros. Odilon foi
o destaque do dia, porque venceu
três das quatro provas em que

participou durante o campeonato.
Página 13

Aos 10 �NO) de sua existência a A.I ii 'f.i I ,
homenageia e parabeniza Jaraguá do Sul pelos seus 125 �NO) de progresso!

,

Indios recebem
alimentos e roupas

Os índios da tribo guarani,
que vivem na reserva localizada

em Araquari, receberam grande
,.-

quantidade de roupas e ali-

mentos. A doação foi feita on

tem, pelo comerciante Ninho

Demarchi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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r Com certeza, os

eleitores de 2004
estarão mais exigentes.
O futuro começa agora,
diz a frase popular.

E é verdade

(com exceção da polêmica que
envolve o HospitalMunicipal
Santo Antônio), é a de que
tudo está ainda por acontecer.
Nem a lista dos investimentos
em obras, a população conhece
ainda, pois o Executivo não
mostra suficiente segurança
para mostrar quais as realiza

ções concretas que podem ser

esperadas pela comunidade,
apesar de supostamente estar

com o "cofre cheio".
Em Massaranduba, o Exe

cutivo providenciou a revisão
demáquinas e veículos e partiu
para algumas ações básicas de
reorganização, conforme alar
deado pelo prefeitoDávio Leu
(PFL), mas também teve ini
ciativas que estão sendo ques
tionadas, como a anulação do
último concurso público reali
zado pela Prefeitura, uma
decisão isolada, que nada tem
a ver com os servidoresmunici

pais, segundo comentários de
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Pela profissionalização
do ensino

Malcon Tafner e Carlos Henrique Correia -

Coordenadores do Instituto Catarinense de Pós-graduação
Imagine que você contratou um eletricista para fazer algum reparo em sua

casa. O sujeito aparece commeia hora de atraso, sai meia hora mais cedo, e na
maior parte do ternpo fica contando piadas em vez de trabalhar. Ao final da
manhã, ele apresenta a conta: 4 horas de trabalho. Agora imagine que este

mesmo eletricista telefone um dia antes dizendo que estará ocupado com outra

atividade, mas que irá cobrar pelo serviço damesma forma.
As duas situações despertam indignação. Agora nós perguntamos: e se for

um professor universitário? Em alguns lugares, vergonhosamente, a resposta
pode ser "está tudo bem",

Alguns proíessores universitários habitualmente usam esse expediente.
Infelizmente não são poucos. O espantoso é que em qualquer outro ramo de
negócios, este comportamento seria o caminho mais certo para a demissão.
Mais espantoso é saber que estes professores, quando desempenham atividades

profissionais no mercado de trabalho, não costumam repetir estes hábitos.
E um comportamento comum ao mundo acadêmico. Ou porque são

empregados e sabem que agindo assim poderão ser demitidos, ou porque são

empresários e abominam funcionários que apresentam esse comportamento.
E ppr incrível que pareça, existem professores que são empresários e se com-

portam dessa mesma maneira em sala de aula.·
.

Em parte, poderíamos localizar a causá no chamado "pacto da me

diocridade", em que os professores fingem que ensinam enquanto os alunos
fingem que aprendem. Esquecem-se os alunos que perdem a única chance de
adquirir habilidades que serão cobradas nomercado de trabalho futuramente.
Outra causa do "fenômeno" ocorrepor característica do ensino, principalmente
o público, no qual os professores concursados possuem a lei para protegê-los.

Em todos os casos, cabe aos alunos, ou aos professores (o que é sempre
mais difícil), romper.esse vergonhoso círculo vicioso. Os alunos devem estar

atentos ao fato de que são clientes que pagam porum serviço e têm o direito de
exigir, não somente que seja prestado, mas que seja executado com qualidade.
Ern instituições em que não está difundida a mentalidade da excelência na

prestação de serviços, cabe à coordenação não apenas realizar campanhas de
conscientização,mas cobrar essa atitudedos funcionários eprofessoresdainstituição.

Sabemos que é um cenário difícil de ser conseguido, e que<talvez nem
mesmo a imaginação de ThomasMorus (1480-1535), escritor inglês, tenha
concebido, quando criou um país imaginário, onde um governo, organizado
da melhor maneira, proporcionava ótimas condições de vida a um povo
equilibrado e feliz. Esse lugar se chamaUtopia, e embora ainda não exista, nossa
busca parec� ser construí-lo, e não será diferente com a educação.Mãos à obra.

Evocação dos mortos
José Thomaz Barbara Filho - Catôlico, cursilhista

e etc-professor de Educação Religiosa Ecumênica'

.

Tenho lido com preocupação matérias nos jornais locais, a respeito do
Espiritismo, desejo afirmar que fui professor de Educação ReligiosaEcumênica
por cinco anos, inclusive para o 2° Grau, e que além de conhecerprofundamente
a doutrina daminha igreja, tive a ocasião. de conhecer os fundamentos de
muitas outras doutrinas e igrejas. As respeito. e acho que todos devem respeitar,
estamos em um País que permite, graças aDeus, a liberdade de culto. Porém,
não deve haver confusão, a confusão é perigosa e perniciosa.

Desejo por isso esclarecer que aos cristãos e aos católicos, a menos que
renunciem a Bíblia e a doutrina da Igreja Católica (cito o catecismo da Igreja
Católica, aprovado pelo papa João Paulo II), não é permitida a prática, a
crença.ou consulta aos espíritas. Devemos amá-los e respeitá-los mas jamais
concordar com eles ou partilhar de suas práticas, pois estas ofendem aDeus, ,

conforme a Bíblia, no livro do Deuteronômio, capítulo 18, 9-15, que afirma:
"Não haja no meio de ti (povo de Deus) quemse dê à prática da adivinhação,
aos agouros, a astrologia, ao feiticismo, a magia ou ao espiritismo ou ainda
a evocação dos mortos, porqu� o Senhor teu Deus abomina os que se dão
aestas práticas". Ou ainda o livro do Levitico, capítulo 19,31-32, que afirma:
"Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos nem os consulteis

para não serdes contaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus". Ou
ainda o próprioJesus na parábolado Rico e Lázaro, em Lucas 16, 19-31. Ou
a carta aos Hebreus, que afirma que só se morre uma vez. A crença na

ressurreição é completamente incompatível com a crença na reencarnação; para
o cristão a reencarnação não existe. Nós, cristãos, que cremos na ressurreição,
na salvação e no juízo de Deus, certamente devemos respeitar os espíritas e

amá-los, mas jamais devemos segui-los em suas práticas religiosas sob pena
de idolatria. Não pretendo com este conteúdo afrontar ninguém, apenas
guet'o colocar um divisor de águas para q�e ninguém seja confundido.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
.cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Expectativa insatisfeita

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo,' necessariamente, a opinião do jornal,

Os governos municipais
completaram os primeiros seis
meses e já é possível fazer al
gumas observações. A primei
ra delas é a de que em algumas
cidades, como Jaraguá do Sul e
Guaramirim, a expectativa
instalada entre apopulação, no
enttisiasmo das campanhas
eleitorais, está longe de estar

satisfeita. Em Jaraguá do Sul,
o governo difundiu propostas
que prometiam ser inovadoras,

.

como a conhecidaGestão Com

partilhada, e' anunciou uma

superestrutura de serviços, com
aproveitamento de ex-verea

dores, inclusive, que dava a im

pressão, na época, de que estava
iniciando uma nova era no

atendimento da comunidade,
simplesmente revolucionária.
Não é o que se vê e nem o que
se ouve.

EmGuaramirim, oprefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) fez
reuniões de avaliação do semes

tre e de ajuste do plano de obras
com as condições de investi

mento, e o saldo, em termos de

realizações, deixa muita inda

gação.A impressão que fica, em
Guararnirim, passados 9S pri
meiros seis meses de governo

Opto. Comercial:
RuaCoronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. 371-1919
370-8649. E-rraicorretx:qx:ll.{)@netLro.cx:mbr
Sucursal Guaramirim:

Rua28deAgosto,2258,sala 1-Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2856 - 371-1238

correiodopovogm@netuno.com.br

lideranças do Sinsep.
Em Schroeder, Osvaldo

Jurck (PMDB), livre das dive
A • •

gencias mternas que provoca·
ram a derrota da última adni

nistração do PFL, é observado
com curiosidadepelos compa·
nheiros de partido e aliados do
PPB e PSDB. A preocupação
de alguns deles é que Jurck seja
exageradamente pragmático,
pouco ousado. Já em Corupi
a administração doPMDB, que
está no governomunicipal pelo
terceiro período consecutivo,
tem um adversário oculto. Éo
risco de cair no excesso de

confiança, tomando decisões
distantes do que a comunidade
anseia.

O balançomostra a expe;
tativa popular crescendo, meso
mo porque, de agoraem diante,
as críticas e as cobranças dos
eleitores começarão a apárecer,
Aos executivos, resta a certeza

de que ainda existe tempo para
correção de rumos, o que pre
cisa ser feito com inteligência
e a rapidez necessária. Co!11

certeza, os eleitores de 2004
estarão máis exigentes. O futu·
ro começa agora, diz a frase po
pular. E é verdade.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
Impressão: Gráfica e Editora CP
Ltda. :
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O casuísmo pregado pele-senadorJorge Bornhausen,
presidente nacional do PFL, conquistou o deputado
federal-Mauro Benevides (PMDB). Em agosto, a

Çâmara vota projeto, de autoria do deputado, que
obriga os partidos a realizarem prévias nacionais para,a
escolha dos candidatos à presidência daRepública.
A proposta de Bornhausen tem como objetivo incluir
oPFl - sem candidato com potencial para disputar
as eleições - nos debates da base aliada, além, é claro,
de tentar barrar a candidatura do governador Itamar
Franco (PMDB), desafeto do presidente Fernando

Henrique C;,rdoso (pSDß).
Se aprovada, vai confundir ainda mais a população,
que votará duas vezes para escolher o presidente. Isso
sem contar que o candidato de um partido será
escolhidopormilitantes de outros, podendo haveruma
campanha para a escolha do "pior".

Mulher
O PMDB Mulher de Ja
raguá do Sul promoveu
na noite de sexta-feira, na
CâmaraMunicipal, pales
tra com a vereadora Do
lores Lunelli, de Corupá,
qúe abordou o tema: "A
importância da participa
ção ferninina na vidapolí
tica".Na oportunidade, a
vereadora Maristela Me-

I

nel, presidente do PMDB
Mulher, apresentou o

relatório das atividades
desenvolvidas noprimeiro
semestre, como forma de
prestarcóntasdomandato.

Será?
O ex-senador José Ro
bertoArruda, ex-líder do
governo no Senado, tem
confidenciado a amigos
que o presidente Fernan
do Henrique Cardoso
(PSDB) viu a lista de vota
ção da sessão secreta que
cassou omandato do en

tão senadorLuizEstêvão
(p:tvIDB) e sedivertiumui
to. FHC nega categori-

'

camente, mas é difícil
, acreditar que o líder não
mostrasse ao chefe um
documento tão impor
tante politicamente.

Caravana
O presidente de honra doPT, Luiz Inácio Lula da Silva,
provável candidato à presidência daRepública em 2002,
percorre os três Estados do Sul naCaravana daCidadania
na Agricultura Familiar. Amanhã, Lula estará em

Blumenau, onde visita propriedades rurais e participa de
ato público, onde será discutida a importância da
agriculturapara a economia nacional;além de denunciar
a falta de política governamental para o setor. Depois
participa doCongressoSindical daAgriculturaFamiliar,
emPresidente Getúlio.

\

'Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

�
"
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Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

,

IPOLíTICA: TIRONI ALERTA PARA A RESPONSABILIDADE DA CÂMARA PARA COM A CIDADE

Presidente diz. que Legislative
deve estar voltado à população

que aprovam as leis que
nortearão os destinos da
cidade. Por isso, precisam
estar sintonizados corri as
necessidades e a realidade
doMunicípio -, pregou,
acreditando que o Legis
lativomunicipal evoluiu e

estámais atuante. "Talvez
até em função da presença
de vereadores do PT",

Jaraguá .do Sul - O

presidente da Câmara de

Vereadores, Lia Tironi

(PSDB), disse que oLegis
lativomunicipal tem gran
de responsabilidade na

construção doMunicípio.
Na opinião dele, a pujança
econômica e a referência
em diferentes setores exi

gemmaior participação da
classe política na formula
ção de diretriz�s. Tironi
lembrou que as constantes

denúncias de corrupção e

irregularidades envolvendo
políticos no Brasil são re
sultados da mudança de

comportamento da po
pulaçâo, que está mais
criteriosa e exigente, de
monstrando que aprendeu
a valorizar a ética.

- Jaraguá do Sul cres
ce a olhos vistos. Não há
como nega; essa realidade
que gera emprego e renda,
mas traz problemas sociais'
quase que na mesma pro
porção. À Câmara cabe a

responsabilidade em cola
borar com a construção da
cidade de forma ordenada'
e justa. São .os vereadores

Arquivo/CP: Edson Junkes

Tironi diz que Câmara de Vereadores precisa conciliar as ações

recorreu.

Na avaliação dele, a

participação demunícipes.
nas sessões da Câmara -

o que não acontecia em

outras legislaturas, à exce
ção de casos excepcionais
- demonstra a disposição
da população em cobrar,
mais de perto a atuação
dos políticos. "Nós esta

mos fazendo a nossa parte.
Temos trabalhado com

seriedade e tentando fazer
o melhor: Se existiram fa.!'
lhas não foram por dolo,
maspor inexperiência", as
segurou, informando que,
a partir de agosto, a Câma
ra terá um site na Internet,
com links dos 19 vereado
res, relacionando todas as

atividades parlamentares.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Encontro regional daJPMDB reúne 400 jovens emJS'
Jaraguá do Sul -

Cerca de 400 jovens de
novemunicípios participa-i
ram do EncontroRegional
da JPMDB, realizado na

Câmara de Vereadores, na
tarde do último sábado.
Promovida pelo núcleo do
Município, a reunião con
tou aindacom a participa
ção dos deputados esta

duais Ivo Konell e Adelor
Vieira, além da presidente
do Diretório local, Cecília
Konell, e do veréador Pe
dro Garcia. Na pauta, as

eleições do próximo ano

e as estratégiàs a serem

adotadas na campanha.
O prefeito deJoinville,

LuizHenrique da Silveira,
virtual candidato do parti
do ao governo do Estado,
que estava sendo aguar
dado, não compareceu.
Mesmo assim, recebeu o

apoio incondicional das

JPMDBs. No final do
encontro, foi divulgada a

Carta de Jaraguá do Sul,
onde os núcleos apontam
caminhos para o partido,

sugerem estratégias polí
ticas e elaboração de pro
jetos sociais, como for
talecimento dos comitês de
gerenCiamento de bacias

hidrográficas, luta pela
revisão do Código Penal e
fortalecimento da partici
pação dos núcleos nos

movimentos estudantis.

Segundo o. vice-pre- ,

sidente da JPMDB do

Município, Ivaldo Sacht

Júnior, a carta é um nor

teador das ações dos nú
cleos doNorte eNordeste,

scania à viSla

com vistas às eleições de
2002. "É praticamente um
resumo dos assuntos de
batidos durante o en

contro e reflete'os anseios
da juventude do PMDB",
afirmou, acrescentando
qlJe ficou decidido que
cadamilitante deve ser um

"agente mobilizador e

multiplicador das ban
deiras". A carta define 1'5

propostas de atuação nas

mais diferentes áreas e

outras três na política.
(MC)

KdllELLi
Moda Masculina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I REVÉS: EXECUTIVO SOFREU DUAS DERROTAS NOS PROJETOS ENVIADOS À CÂMARA MUNICIPAL

Câmara rejeita .projeto que
aumenta repasse ao hospital

� i

GUARAMIRIM - Só
os vereadoresAdilsonAn
dréAraújo e BelmorBer

nardi, do PPB, votaram
favoravelmente aoProjeto
de Lei 066/2001, de au

toria do Executivo; que
solicita abertura de crédito
no valor deR$ 283mil pa
ra suplementação de re

cursos aoHospitalMunici
pal SantoAntônio. Ama

téria, de autoriado Execu
tivo, acabou rejeitada na

'

sessão da CâmaraMuni

cipal dá última sexta-feira.
Amaioria dos vereadores

presentes (sete foram con-

'\ trários) não concordou em
transferir recursos de des

pesas com pessoal para
atender serviços de tercei
IfOS e encargos.:

Na visão deles, é in
coerência subtrair recursos

destinadospara despesas
com pessoal do hospital,
no momento em que os

funcionários da instituição
reclamam a reposição de
. "o 'N

importancias que estao su-

primidas dos salários, des
de março último, em

função da nova política
administrativa adotada

pelohospital. Além disso,
"falta explicarmelhor o

Arquivo/CP: Edson Junkes

Explicações do secretário Tomelin não foram suficientes

que vai ficar para pessoal e
como serão investidos os
recursos transferidos" , diz
o vereador Salim José
Dequêch, que não ficou sa

tisfeito com as informa

ções prestadas pelo secre

tário de Administração e

Finanças,JairTomelin,mi-

nutos antes de iniciar a

sessao.

O detalhamento da
matéria havia sido soli
citado no início da semana

pelo vereador Adilson
AndréAraújo, que saiu em
apoio ao Executivo, na
expectativa de garantir a

aprovação da matéria.
Ainda na sexta-feira, ós
vereadores também rejei
taram oProjeto 04212001,
que institui o regime' de
permissão na contratação
de empresas para a exe-

.

cução de estudos e projetos
de engenharia para execu
ção de obras e serviços em
diversas áreas. A bancada

governista (PPB/PFL)
f votou a favor, com redu

ção da permissão, mas os
vereadores doPMDB ePT
foram contrários.

Eles se basearam em

parecer daAssessoriaJurí
dica: da Câmara, que
questionou a necessidade
do regime de'permissão
na contratação de obras e

serviços, "A Prefeitura

pode simplesmente fazer
. licitações, como acontece

na maioria das outras

cidades", resume o verea
dor e presidente da Câ

mara, Evaldo João Jun
ckes (PT). Com a sessio de
sexta-feira, a Câmara en
cerrou o período de traba
lhos extraordinários no re

cesso. Seis projetos de au
toria do Executivo foram
debatidos, com rejeição de
dois. (MILTON RAASCH)

Câmara deVereadores irá debater orçamento de 2002
Corupá - o Legisla

tivo retornaàs atividades
napróximaquarta-feira (1),
depois do recesso de 30
dias. Dois assuntos deve
rão OCllpar as atençõesdos
vereadores corupaenses,
no reinício dos trabalhos.
ALDO (Lei deDiretrizes
Orçamentárias) e o PPA .

(Plano Plurianual), que,
definem os investimentos

públicos municipais para
os próximos anos. A

primeira sessão ordinária,
na semana que vem, vài
acontecer no horário já
habitual das 19 horas.

O presidente do Legis
lativo, Herrmann Suesen-

bach (PMDB), informof
que uma das metas de
trabalho daMesaDiretora

,

para o novo semestre e

dar continuidade às obras
de construção da sede

própria da Câmara de
Vereadores. A primeira
etapa da obra, com a co

locação dos fundamentos,

foi executada ainda no ano

passado. Herrmann pre
tende lançar a concorrência
para as obras que ainda

faltam, de imediato, já no
retorno às atividades em

agosto, mas a construção
será feita em etapas, de
acordo com a disponi
bilidade de recursos. (MR)

o ex-prefeitoAntonio CarlosZimmermann (pMDB),
em visita que fez quinta-feira à sucursal do CORREIO
DO POVO, em Guaramirim, observou que, se o

orçamento doHospital Municipal SantoAntônio para
2001 foi "feito no chute", conforme comentário do
presidente do Conselho Deliberativo da instituição,
Osnildo Bartel, a responsabilidade no caso deve ser

buscada na própria coligação Acerta Guaramirim
(PFL/PPB), para a qual ele abriu as portas no final
do ano passado, deixando livre a participação na

elaboração do orçamento para o'novo exercício
administrativo. O vereador SalimJoséDequêch (PFL)

I concorda com Zimmermann.

Grana extra
� Os vereadores de Guara
mirim receberão exatos'
R$ 1.000,00 a mais pela
participação nas quatro
sessões extraordinárias
realizadas nas últimas
duas semanas. São R$'
250,00 por sessão. Com
o dinheiro extra, a re

muneração dos veread�
res no período eleva-se

para quase R$ 3.000,00,
cada um, em julho. A
convocação foi do Exe

cutivo, mas o dinheiro sai
da mesma fonte: o

contribuinte.

Emdebate
A propósito, as discus
sões sobre a remunera

ção de vereadores em

sessões extraordinárias e

redução do período do
recesso parlamentar ain
da não esgotou no Legis
lativo. O PT elabora uma

emenda popular pela
redução do recesso e o

vereador Salim José De

quêch promete voltar
com a proposta da extin

ção da remuneração
sobre trabalhos extraor
dinários. Ao povo resta

aguardar e conferir.

Hay gobierno ...
O governador Esperidião Amin (PPB) quis dar um
toque de humor durante a instalação do governo
itineranteem Guaramirim, na terça-feira da seman�
passada, ao indagar "quem é a oposição no Ml:I

nicípio", mas acabou mexendo com a ferida do

governo municipal: as dificuldades do Executivo em

conseguir apoio na Câmara de Vereadores.
No final da mesma semana, o prefeitoMário Sérgio
Peixer (PFL) amargou a derreta na tramitação e

discussão de importante matéria, referente à

suplementação de verbas para o HospitalMunicipal
Santo Antônio. Os vereadores Salim José Dequêch
(PFL) e Altair Aguiar votaram com o PMDB e PT.

'ENTRE ASPAS

"Os partidos acompanham as decisões
dos di retórios estaduais." (Presidente da

Câmara de Vereadores de éorupá, Herrmann

Suesenbach - PMOB -, falando sobre a' ex
pectativa de acordo político entre o PM OB e o

PSOB no Estado, para as eleições do ano que
vem)

o GCAA parabeniza daraSuá do Sul
, ,

pelos seus 125 anos!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I COMEMORAÇÃO: BOLO GIGANTE ,PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNiCípIO SERÁ SERVIDO AMANHÃ Festa do Colono supera
.

expectativa de públicoBolo de 30 metros será oferecido
.

paraumpúblico de 10milpessoas
dos .

I

o ponto alto do encero

ramento da KoloJlÍstenfest
acontece quando opresi.
dente libera para o público
o direito de tirar adeco·
ração do teto, que é feita
com os produtos agrícolas
cultivados na região. Outra

,

atração é o salão de mols
que proporcionamais en
balo aos dançarinos.

A Sociedade Esportiva
e Recreativa Aliança foi
fundadaem 1949, no Rio
Cerro. De acordo com o

presidente, a sociedade
oferece aos associados sete

bailes de reis por ano, ativi·
dades culturais, torneio de

pesca em lagoa e escolinha
de futebol gratuita aos

filhos dos associados. A

escolinha é coordenada

pelo técnico Vanderli da
Silva. O futebol, ainda

segundo Konell, é um dos

pontos fortes da socie
dade. "Temos uma equipe
muito boa e somos vice

campeão na Amador",
explica.

Jaraguá do Sul - O
baile de encerramento da
17a Kolonistenfest regis
trou um movimento que
surpreendeu os organiza
dores do evento. Na avali

ação do presidente da So
ciedade Aliança (promo
tora da festa), Adolar Ko
nell, o público superou a

expectativa, que era de
cincomil pessoas durante
os dois dias de festejos.
Konell calcula que aproxi
madamente seis mil pes
soas foram à festa, consi
derada uma das melhores

promovidas até agora.
Konell salienta que a

Sociedade Aliança conse
guiu arrecadar R$ 3,5 mil
com a venda de refeições
e bebidas. O dinheiro será
usado na construção de
uma quadra. de bolão ou

para ampliação da sede.
Foram comercializados
1,8 mil refeições tÍpicas,
1,6 churrascos, 550 litros
de chope, 368 caixas de

cerveja, 220 caixas de

refrigerante e 2.850 salga-

JARAGuA DO SUL -

Um bolo gigante com 30
metros de comprimento
será servido às 16 horas
dessa quarta-feira, naPraça
Ângelo Piazera, em come

moração aos 125 anos de

Jaraguá do Sul. O bolo
será oferecido a todas as

pessoas que comparece
rem na praça e foi feito por
quatro panificadoras, sen
do três de Jaraguá do Sul
e uma de Guaramirim. A

confecção do bolo teve

início na segunda-feira.
Integrantes dos Clubes de .

Mães colaboraram no

preparo do bolo fazendo
os cremes para o recheio,
com bombons de choco
late e a cobertura. Foram
usados 85 quilos de farinha
de trigo, 55 quilos de açú
car, 1,9mil ovos, 80 quilos
de bombons Sonho de
Valsa, 19,8 latas de creme
de leite e 20 quilos de acho
colatado em pó.

A confecção do bolo
ficou sob a responsabi
lidade da gerência de In
dústria, Comércio, Turis
mo e Serviços. De acordo
com a gerente Niura De
marchi dos Santos, o bolo
é para dez mil pessoas e

será montado a partir das
6 horas da manhã desta

quarta-feira, nos fundos da
Praça Ângelo Piazera. O
bolo terá cobertura de gla
cê com enfeites alusivos à
cultura e àHistória deJara
guá do Sul. Terá 60 centi
metros de largura e 10 de

Clubes de Mães passaram a tarde picando bombons que serão usados no recheio do bolo

novelas de televisão e de
três filmes, que foram
assistidos por dezmilhões
de pessoas. Sérgio Reis já
fez 3,5mil shows no Brasil
e tem 15 milhões de discos
vendidos.

Sua mais recente con

quista foi o recebimento
do primeiro Grammy La
tino na categoria melhor
álbum de música sertaneja
com o CD "Sérgio Reis e

convidados", na edição do
ano passado. No show de

quarta-feira, emJaraguá do
Sul, o cantorSérgio Reis vai
apresentar composições
novas, como "Cunhada
Boa" e "Coisa Boa é·Mu
lher". Além do repertório
antigo e conhecido do

público.

altura.
As comemorações de

aniversário da cidade co

meçam às 8h30, com ses

são cívica em frente ao
"

prédio da antigaPrefeitura,
no centro da cidade. Às
9h30 começa o desfile
festivo com a partici
pação de 27 entidades,
entre elas a BandaMusical
do Sesi e o 62 o Batalhão
de Infantaria, de Joinville,
Liga de Grupos Folcló
ricos e Delegação das As

sociações de Clubes de

Caça e Tiro do Vale do

Itapocu.
Às I1h30 a cidade de

Jaraguá do Sul será home

nageada com uma edição
especial do Jornal do Al
moço (RBS), num pro-

grama ao vivo que será
feito em frente à Igreja
Matriz São Sebastião.

A principal atração
musical do dia fica por
conta do show com o can

tor Sérgio Reis, marcado
para as 19 horas na Praça
Ângelo Piazera. Sérgio Reis
tem 42 discos gravados ao
longo da carreira dedicada
à divulgação da música

sertaneja: Ele inclusive foi
o primeiro cantor desse

gênero musical a se apre
sentar no TeatroMunicipal
de São Paulo e também o

primeiro a ter suas canções
tocadas em rádios FM de
SãoPaulo.

Além de cantor e com

positor Sérgio Reis tam

bém já participou de três

370�0816

- Clima
ra se relacionar ���,��iJ�- Conquis!e19�m5ffdade de açao.

_��wolvendo
publicidade, educação ou

lazer poderá dar certo. Não
tenha medo de apostar alto

fetiva.
- Dê mais atenção
ressentimentos.

cançarvitória em

uma questão judicial ou
familiar. Pessoa de fora vai
mexer com as suas emoÇões,

Gêmeos - Não tenha
onhar alto. Tudon�éY�.\fil.das as áreas

id . Siga em frente
ismo! A relação

eXigira ais profundidade.
Astral de forte erotismo.
Touro - Sua vida

esentes na

oderá receber

tãjooewpa1Uildesenvolver os
seus projetos. Uma viagem'
deverá apimentar o

I,;
Ih

r produtivos.
Possi de de viver uma

situação nova. Astral de
fort intimidade no romance.

Você saberá atrair

lo seu otimismo e

'����T:lbzinha. A
convivência a doisdeverá
ser aprofundada.

Não tenha
uira sua

do indica que
QS seus pressentimentos vão
esfar corretos. No fim da
tarde, o seu poder de

uipe vai deslanchar. Seja
mais discreta nc hora da

ra.

córnio - Aproveite
'�para investir na

sua r d�ão pessoal. Sinal
de nquistas importantes.
No amor, a cumplicidade vai
esta r farta lecida.

a - só assim você
.

a colabomçãoque
deseja. período da noite,
estará enigmática e sensual,
aproveite!

amo, ais crédito a sua
intuição. Tudo indica que ela vai
esta rcorreta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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m·Jamguá" do Sul 125 anos
I

O;:,�f "() .s L �:-; )
,_

r·
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"

·Parabéns!
• i"

'.n Am:anhã�estamosJes
'wjlando ,Q 125° ano de

I .". I,

,��l,ste,nG:la, qU;� ser,a rep<;lr-

t�do entre os que nascera.rq ,

;qpi e os qu� vieram de tq�aram num assunto que
for�, d1ndó-se as mãos e

..

poderia interessar, como
2�h;truí:ra:m 'este Murii� interessou, aquele que foi
Hpidque já foi distrito d� ';no passado um dos que

Joinville, transformou-se trouxeranrEmílio Carlos
'étnmunicipio.junro.norn jourdan e seu sogro, Char

.€ompá, e no passado re- lesCaffier,« sua comitiva

moto pertenceU' aos índios de trabalhadores, que foi
,9otocudos; foi patrimônio !? único de todo o grupo
dotal de Suas Altezas que permaneceu nesta re- /

Imperiais, os senhores .. gião, deixando descenden
c'opde e condessa D'Eu,

-. tesque ainda hoje residem
política e administrativa- no Bairro de Nereu Ra
íhiente subordinado al lon- 'mos, um deles famoso jo
'gd dQS ternpos à Nossà.. gador de futebol do "Es
Senhora da Graça do Rio trella", sagrando-se cam

SãoFrancisco, aBomJesus peão da Liga, tive a opor
rdö Paraty, atual Araquari, tunidade de entregar o

junto com São Pedro de troféu na qualidade de
,Alcântara de Barra Velha prefeito em exercício, o

; e finalmente'a São Fran- Niki, como é apelidado,
, : cisco Xavier de Joirrville.

.

ainda desfila os seus feitos
,

Quando da passagem depebolista.
:d040° ano-de falecimento ,Em.'1988 fui à Tifa

do sr: Calixto Domingos
Borges, amigos de Nereu

, Ramos, numa das andan
ças em campanha política,

Terezinha e lá embarcaram Borges, que tinha a incum
'o Niki e sua mãe no meu bência de trazer com se

"carro para mostrar os gurança a expedição ex-

locais no cemitério ao lado ploratória até um ponto
da Igreja Santo Antônio, do Rio Itapocu, hoje co

onde encontramos, já sem �hecida por IlhaJourdan,
cruz e lavades os locais situada nas proximidades
pela ersão,o que nos co- das pontes férrea e rodo
moveumuito.Na volta re- viária, naRua 415 (Bernar
solvi levantar a voz pelo do Dornbusch) onde, por
jornal. Embora não temor aos índios botocu
afinado politicamente com dos ali passavam a noite,
o prefeito, resolvi fazer um para, no dia seguinte, ex
apelo com o tÍtulo Uma plorar a região onde se

campa para Calixto Bor- ergueria a futura usina açu
�, que transcrevo: "No careira, namargem direita

próximo dia 28 de setem- do caudaloso rio, defronte
bro de 1988 assinala-se o daquela ilha. CalixtoDo-
40� ano de falecimento do mingas Borges teriamor
cidadão Calixto Domin- rido com 105 anos (o jor
gas Borges, filho de por- nal dá como 114), deixan-

'

tuguês e mãe-preta, nas- do oito filhos, 53 netos e

cido em Porto Belo (SC). vários bisnetos, e teriasido
Aparentemente semmaior sepultado no cemitério

significado jornalístico, não que se localiza nas proxi
fasse o extinto uma, peça midades da atual Igrej-a
muito importante da 'SantoAntônio,emNereu

.História deJaraguádoSul.
'

Ramos. Dado o transcurso
Era um dos integrantees do 40° ano demorte, seria

quevieramdecanoaatéum de todo interessante a

ponto na selva bravia que municipalidade localizar
haveria de ser conhecido onde foi sepultado há

porJaraguá, como guia da tantos anos e erigir-lhe uma
primeira expedição feita campa com as anotações
pelo sogro de Emílio do único personagem aqui
CarlosJourdan - Chrales enterrado e que faz parte
Augustin Caffier, enquanto integrante dos movirnen
o fundador se dedicava tos de fundação de nossa

aos serviços de medição e

demarcação das terras do
conde D1Eu, descendo a

serra em demanda ao Vale
do Itap ocu. Segundo
Emílio da Silva, Calixto

terra, já que, precários são
os dados com relação aos

primórdios de nossa exis

tência, cujo ano de 1876 é
a única certeza nesses t 12

anos. Com a construção
de campa estará amunici

palidade retomando a

pesquisa dó nosso passado".
Tempos depois, pas

sando porNereu Ramos,
o Zanghelini me pergunta
se fá fui ao cemitério e,

diante de minha negativa
disse que teria uma sur-

Foto de fevereiro de 1976,
feita em sua residência,
dOI;1a Helena com Brunhilde
Schmöckel, ela residindo
com seu filho, Salvador
Jourdan Barroso Ruiz, no
ano do Centenário de
Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO 7

Esta foto é de Helena Jourdan Ruiz, enviada em 1/2/1971,
nascida em Jaraguá, em 2/8/1883 e falecida em 10/3/1980,
Rio, dirigia-se ao diretor do CORREIO DOPOVO: Ao sr. Eugênio
Victor como prova de gratidão pelo que tem feito em favor
de meu pai

presa. De fato, ali estava
um bonito túmulo, de
cente, contendo a seguinte
inscrição: "AQUI JAZ
EM PAZ CALIXTO
DOMINGOS BORGES
ESUAESPOSA,MARIA
DA CONCEIÇÃO -

Ele o guia da primeira
expedição ao sertão de

JARAGUÁ-Homena
gern do Governo Munici-
al"p I

Mas, voltando às
atividades de Jourdan no
Vale do Itapocu, pode-se
vislumbrar que suas ati
vidades ocorreram num

período muito contur

bado para a Nação Bra

sileira, pois o Império pro
curava a sua hegemonia,
enquanto cresciam os

/
ideais de uma República
que, de fato ocorreu em

15 de novembro, per
mitindo-se ilações difer
rentes do que conta aHis-

tória, podendo-se ter o

Estabelecimento do Jara
guá ou Engenho Jaraguá .

Com o advento da Re
pública, o patrimônio
Dotal voltou ao Domínio
da Nação e, alguns anos

após, passou desta à Juris
dição dos governadores
estaduais, em 1893, re
querendo nas mesmas

terras, nova concessão, que
é a 2 a fase do restabele
cimento •de jourdan no

Jaraguá, e, finalmente a 3 a

fase, a venda dosdireitos
da Concessão à Pecher &
Cia., em 1898. (EVS)

370-7184

&V
CARNES

AX /
,

Rua: Joöo Planlnscheck. 407- Jaragua do Sul- SC 371 - 4547
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AFINAL, Jourdanou.Iourdain?
Esta pergunta vem de

muito tempo. Pela tradi
ção verbal sempre se co

nheceu o fundador como

Jourdan. O finado jara
guaense frei Aurélio
Stulzer, autor do livro O
PRIMEIROUVRODO

JARAGUÁ, edição 1973,
na página 276, após

. .

exaustiva pesqmsa optou
por Jourdan e "passou a

ser Jourdan para todo o

sempre, atribuindo pe
queno erro de grafia, no
processo de naturaliza

ção, junto às autoridades
brasileiras" .

Tempos depois, na
década de 90, vou recu

perar freqüência no

Rotary Club Florianó

polis-Estreito, onde
Tião (Sebastião Calixto),
também já falecido, era o
presidente, ao rne ver

entrando no salão, pede
me ajuda, pois entre os

rotariaos visitantes tinha

_um que só fala francês.
Mas o meu francês de

I I I •

esco a e pessnno, respon-
do. Veja o que você pode
fazerpormim.

Entabulo conversa,
meio inglês e meio

,--alemão, acabamos nos
,

entendendo, e ele feliz

porencontrarurn compa
nheiro que pudesse
traduzir o que iria dizer
aos presentes.

Durante o jantar ele
me cita uma cidade nas

proximidades da cidade
de nascimento deEmílio

Na foto aparecem Noemi e Maria José (Zeca), em frente ao

busto do coronel Emílio Carlos Jourdan, para mostrar que
vamos por aí de vez em quando e ttemos orgulho do coronel
e da linda ciddade que ele fundou. A carta enviada faz
referência ao centenário de falecimento de Emílio Carlos
Jourdan, homenageado pelolnstituto Histórico e Geográfico
de Santa Catarina, em sessão na Scar (Sociedade Cultura

Artística), em que era orador o diretor do CORREIO DO POVO
.

.

I

CarlosJourdan, fundador
da cidade onde eumoro,
e ele me corrige dizendo
que deveriaser Jourdain
e nãoJourdan que é nome
francês-Encolhi-me na

Paris, onde há uma outra
com elemontado a cavalo

que ele venceu emFlêrus,

Segundo eu ouvi do
meu sogro, depois da
derrota de Napoleão em
Waterloo, depois de
amargar uns maus pecos,
ele teria sido exilado na

Bélgica onde ficaria sob

vigilância, de onde, seu
descendente, Emílio
CarlosJourdan, depois de
sentar praça nó exército

belga, teriaemigrado para
o Brasil, a fim de tentar

,

melhorsorte, e sair deuma
terraonde asua famílianão
era bem-vinda". (EVS)

• A'

santa ignorancia, mas

perseverei na busca da
verdade, que parece
revelada, com a carta que
me escreveramNoemi e
Milton Araújo Jorge, do
ramo da família [ourdan,
no Rio deJaneiro.
A certa altura, comen

tando as fotos enviadaas:
"A do retrato domarechal
conde deJourdan exposta
no Palácio deVersailles,

Aspectos que antecedem avinda deJourdan
I •

E ;li'C I J d
. \'

Exército rm o ar os our an, arrugo \

do conde D'Eu, a quem conhecera na \

campanha da guerra contra o Paraguai,
medir as terr!1s. Jourdan assinou o

contrato de medição em 2S·de janeiro
de 1876 e, no dia 22 de fevereiro,
iniciou o trabalho entrando nas matas

em companhia de 30 colonos, saindo
de São Bento do Sul e alcançando a

Neste dote constavam terras margem direita do Itapocu e descendo
devolutas da Província de Santa até encontrar a picada de Blumenau

em'direção a Joinville.
Jourdan, ao voltar de Joinville, 49

dias depois, quase morreu de fome,
depois de ter aberto 117 quilômetros
de picadas em meio à mata inex

plorada.
Assim, aHistória de Jaraguá do Sul

tem ligação íntima com a família

imperial brasileira, tendo os fatos
ocorridos influindo diretamente nos
rumos da História doMunicípio.

I. REMINISCÊNCIAS

Em 1864, a princesa Isabel, filha
primogênita do imperador d. Pedro II
e herdeira do trono, casou-se com o

.

condeD'Eu.
Como de costume, receberia como

parte do dote uma área de tenras cuja
extensão e localização seriam esta

belecidas pela Lei n? 1094, de 17 de
outubro de 1870.

Catarina. Uma parte seria demarcada
no Sul da Província e outra àmargem
direita do Rio Itapocu, indo aoNorte
até o Rio Negro. A princípio seriam
12 léguas quadradas IDas, poste
riormente, aumentou-se para 25

léguas quadradas as terras a serem

demarcadas.
'

Diversas medições foram feitas,
nenhuma delas aprovadas. Final- I

mente, tcoube ao tenente honorário do

r

125 DE -JULHO DE 1953

MATUTO pede mulher
ao gouernador

No livro Política .. Políticos.
Folclore & Cia. (coletânea de
comentários publicados em jornais do
interior de Santa Catarina), que nosso
diretor converteu em livro, em 1994,
entremuito "causes", nas páginas 59/
60, deixou o seguinte:

"Semana passada, sexta-feira,João
Barulho entra na Salvita (Sociedade
Assitencial ao Lavrador do Vale do

Itapocu), para fazer compras, e

conversacornoLourenço (Gressinger)".
Uma foto já ama�elecida evoca

coisas do passado. Tirada em 1953,
no Agropecuário, na festa do "Dia do
Colono". Nocentro o governador
Irineu Bornhausen, ArthurMüller,
demais autoridades e o povaréu
rodeando as personalidades. Era o

"velho colono", prestigiando o 25 de
julho.

Lápelas tantas, dentro do empurra
empurrapara os cumprimentos, chega
o "Traíra", abraça IrineuBornhausen
é pergunta se ele era o governador que
estava fazendo todas essas obras.

Como dissesse que sim, "Traíra" .

fazum pedido: - Dotô, o sinhô num
pudiame arranjá urnamuié?

Rapidamente vira-se o governador
paraArthurMüller� diz: - Venha aqui
na segunda-feira que o prefeito te

arranJa uma.
.

Na segunda-feira "Traíra" entra na
secretaria e escapula para o gabinete
do prefeito: - Prefeito, já veio a

muié?
- A tua já veio, mas urn/tal de

Waldi a levou... diz.
"Traíra" ficaperplexo e sai àprocura

da dita cuja.
.

No corredorencontra o Turíbio, a"
quem pergunta pela mulher que
levaram. O funcionário brincalhão

aponta a porta da biblioteca e diz que
está lá. Lá encontra a bibliotecária que
acha ser a sua eleita e fica todo eriçado,
querendo levá-la.
Amuito custo conseguiram explicar .

que a moça que encontrara era a que
cuidava da bib�oteca.

.

Alguém tentou acalmar o capiau,
dizendo qU,e ela estava na cidade, aí
na praça, quem sabe.

- Mas si ela está aqui, indo vô
atrais delal.,

Conta a saga que ainda hoje
"TI

I " d"raira procura a sua ama a .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Rua Jo,é Thoodoro Riboiro, 165 .

Cx. po,'al 84· Fo.o(47) 371·0555
.

Fax (47) 371·0403
e-mail .indumak@netuno.com.br

, NESTA SEMANA estamos comemorando os 125 anos da primeira iniciativa de coloni

zação da região que hoje compõe o Município de Jaraguá do Sul. Por desconhecer-se a

data exata de chegada de Emílio Carlos Jourdan, convencionou-se o dia 25 de julho
como sendo a data de fundação. A colonização efetiva do centro da cidade, porém, só
aconteceu a partir do ano de 1895, quando da segunda vinda de Jourdan, pois em sua

primeira iniciativa, de 1876, fracassara. A foto que publicamos data entre os anos de
1911 e 1913, pois a primeira ponte, de madeira, já tinha sido levada pelas águas da en-

chente de 1911, e a segunda ponte, metálica, ainda não havia sido construída. A mesma

mostra o centro da cidade, compreendendo a região situada entre as ruas Epitácio Pes

soa e Getúlio Vargas.
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL IMOMENTOS DE REFLEXÃO: P. CLAUDIO OLBERTS

'..:4 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

HA 40ANOS
Em 1961, a programada exposição no dia 25 de julho, data da
fundação de]araguá do Sul, Dia do Colono e data da imigração
européia, que a Associação Rural já havia:programado e que houve
interferência do prefeito, querendo situá-lo ao lado daPrefeitura, no

centro da cidade, ficava provado que o alcaide estava mal
assessorado. Homens de bem acompanhavam os comentários em
jornais, reuniram-se e foram direto ao prefeito e lá o resultado do

bom senso, a exposição ia sair, sim: uma só, lá no Posto
Agropecuário, no lugar de sempre. Méritos tinham, entre outros que
não queriam aparecer,]oão Lúcio daCosta, Albano Kanzler, Bruno
Wolf, Oswaldo Heusi, o vigário padre DonatoWiemes e Domingos

Chiodini. . /

O governador do Estado, pelo decreto de 31 de maio, designava o

dr. Arquimedes Dantas, subdiretor penal, o antigo advogado nesta
praça, para responder pela direção da Penitenciária do Estado,
enquanto durar o impedimento do titular, dr. Gentil Telles,

convocado para a Assembléia Legislativa do Estado, em virtude de
licenciamento de seu titular,

HA 14ANOS
Em 1987, o SBT poderia ser a

quarta rede de televisão a ser

captada em]araguá do Sul, den
tro de 120 dias. O prefeito
Durval Vasel recebia garantia
do diretor de expansão da TV
Planalto (Lages), que retrans

mite a programação do anima
dor Silvio Santos. A Prefeitu
ra, para melhorar o acesso às
antenas, já iniciava a concre

tagem de quatro curvas de di
fícil transposição.
O destacado capitão-de-indús
tria Wolfgang Weege, diretor
da Malhas Malwee, falecia às
9h12, de 16/5, na Santa Casa
de Misericórdia, de Curitiba,
onde se submetia a uma cirur

gia de implante de três pontes
de safena. Seu corpo era vela
do no ginásio de esportes do

Parque Malwee, sendo levado
a São Paulo, onde o corpo foi
cremado e suas cinzas deposi
tadas aos pés da Estátua da Li
berdade, no coração do parque,
que deixou para todos nós.
A Ação Social de ]araguá do
Sul elegia nova diretoria: pre
sidente, reconduzida, Vera
Lúcia Schwinden Marcatto;
vice, Sônia Mahfud Marcatto;
1 a secretâria.]anice Breithaupt.
2a secretária, Nancy Schwi-n
den Bianchi; 1 a tesoureira,
Lenir Koch, para a gestão
1987-1989.

HA4ANOS
Em 1997, o deputado estadual
UdoWagner (PPB) e o ex-pre
feito de ]araguá do Sul Victor
Bauer, um dos líderes da legen
da, estiveram freQ;te a frente na

reunião da Executiva e do
DiretórioMunicipal do partido,
que acontecia no Hotel Itajara.
Desde a eleição do ano passa
do, quandoWagner, às vésperas
do pleito, declarou o voto ao

então candidato do PFL, Geral
doWerninghaus, levando alguns
caciques da legenda a criticar a

posição do parlamentar, os dois
não haviam se encontrado. O
encontro contava com a pre
sença do presidente estadual,
Leodegar Tiscoski, que afir
mou que sua missão era de

"apurar as arestas", na tentati
va de consolidar o partido
com vistas ao ano vindouro.
Ele admitia a existência de um
racha interno no partido.
A criação de minhoca era a

novidade para a lavoura, mi-
.

nhocas criadas em cativeiro e

que produzem húmus. Este

tipo de adubo é rico em nu

trientes, além de não liberar

aquele cheiro forte que o es

terco possui. De acordo com

o minhocultor, não somente
do esterco que a minhoca se

alimenta, ela pode ser nutrida

por cascas de frutas e restos

de comida.

A

ASSISTENCIA Social e Diaconia
ASSISTÊNCIA ----' verbo assistir: ajudar,
servir a uma pessoa necessitada. É prati
camente um serviço de mão única: alguém
necessitado recebe auxílio. É alguém ativo
assistindo a alguém passivo. Em termos

de solidariedade humana, com certeza é
.esta a maneira mais conhecida e praticada.
Diaconia, entretanto, vai além do apenas
assistir. Inspirado pela ação de Jesus, o
trabalho diaconal considera a pessoa em
seu todo. Considera suas necesidades
básicas: espiritual, social, física e emocio
nal. Contemplar o equilíbrio destas neces
sidades valoriza tanto a vida digna quanto
estimula sua autonomia.

Sabe-se, via experiência, que quem é

sujeito de sua história, vive melhor .

Consegue organizarmelhor sua vida,
mesmo carente de recursos materiais. É
que a independência, a autonomia é antes
de tudo uma atitude interior, uma postura
amadurecida diante das dificuldades e

possibilidades. Assim, diaconia não cria
dependência, um sentimento que acomoda

pessoas num lugar inferior. O objetivo é

exatamente este: chamar a pessoa necessi.
tada para integrar como sujeito o processo
de sua mudança. É desafiada a participar
na busca de seu bem-estar. Portanto, não
se trata de dar o peixe, mas de ajudar a
pescar, como diz um conhecido ditado
popular.
A Congregação das Senhoras Evangélica
- mais conhecida como Oase - ligada a
CEL (Comunidade Evangélica Luterana)
de Jaraguá do Sul, tem este objetivo em

vista. Embora assista pessoas carentes
com alimentos e roupas num primeiro
momento, seu alvo é diaconal. Neste
sentido, diferentes equipes de senhoras
trabalham na comunidade eclesial e

hospitalar. O referido trabalho
encontra referências práticasmuito bem
sucedidas na IECLB (Igreja Evangélicade
Confissão Luterana no Brasil), e tem tudo

para crescer também aqui em nossa

cidade. Portanto, a necessidade das

pessoas e o amor por elas são, no seu

conjunto, o desafio que nos chama à ação
diaconal.

o que faltou para contar ... (96)
. , POR TIO EUGÊNIO

A ENERGIA elétrica (19)

Jaraguá, em 1935, tinha uma população de 30 mil habitantes, mais de 900 km de estradas, nas quais
trafegavam três mil veículos, possuía 46 escolas, e exportava semanalmente oitomil quilos de produtos
de laticínios e as repartições arrecadavam anualmente mais demil contos de réis, e ninguém contou ao

mib.istro dr. Marques dos Reis, na sua rápida passagem, parando na estação. Ninguém lhe contou quea
vila estava ante seus olhos. Dizem as más línguas que oministro embarcoumuito desapontado, que na

volta passou diretamente, certo de que não existia aqui quem fizesse um café, mas unicamente existia
meia dúzia de cidadãos com cara de chope. Claro que sendo uma cidade industrial emergente, o povo
daqui estava trabalhando nos rápidos instantes de parada doministro.

EMPRESA DE ELETRICIDADE "]ARAGUÁ" LTDA.
Esta empresa era formada pelos sócios Pedro Christiano Feddersen e Eduardo Kellermann, em

18/1/1919. Mais tarde outros capitais brasileiros vieram reforçar e melhorar os serviços com

Guilherme (Wilhelm)Waltér e JUlioWetzel. Como já frisado linhas atrás, veio aEmpresul que tanto
fez que ficou com os serviços de luz e força de Joinville, desalojando os brasileiros. Dali,maneirosamente,
tomava conta de Jaraguá, Mafra, São Bento, Rio Negro, ia até a Lapa, passando por Campo do

Tenente, já no Paraná. ,

A empresa de Jaraguá tinha um contrato liberal, passando para as mãos dessa nova cadeia. Até aí

respeitou-se a letra do contrato, lavrado em 18 de janeiro de 1919, não se cobrando taxa mínima

para luz e força, nem se forçou a quem quer que seja, muito menos pagar aluguel de contador, que
o usuário comprava as suas expensas.

.

A NOVA CONCESSIONÁRIA - Assumindo a direção da Empresul, pelos seus primeiros diretores,
manteve sempre o maior respeito à letra do contrato, não se sabe se pela justeza dos diretores ou

com receio de vir a ser pilhada quando começasse a estender os seus tentáculos, no Estado.
O MAGNATA ALBRECHT ENGELS - Este aprendeu o português, fez-se de amigo entre os nativos,

aguardando a chegada da hora para agir - pois nesta taba de botocudos, seria fácil de dominar.
O CASO ]ARAGUÁ - Para a agência de Jaraguá mandava seu parente como gerente, pessoa muito

boa, mas quando se quisesse falar com ele precisava de um intérprete. O sr. Engels começou agir
fora do contrato e estatuto: uma taxa mínima para força. Depois passou a exigir que o contador
deveriaser alugado da Empresul. A taxa era cobrada de acordo com a vontade e de acordo com a

cara do freguês.
Depois da Revolução de 1930, a empresa aumentou o preço da iluminação pública de 362$ para

456$. Data daí a suspensão do pagamento da luz pública pela administração municipal. Voltamos.
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une 371-1224
�
Seja você também

um campeão
"Hão perca a promofão
especial do mês.

Corra hqje mesmo para a

Time e fafa a sua matrícula!"
,

Reinaldo Rau 299 - Centro

ferta5I NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

eWSIFICADOS DO CP -1araguá do Sul·e região - Ter�a.feira, 24 de julho de 2001

MÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DI�ERSOS:'ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

���
Vila Lalau -Jaraguá do Sul

Promoção de flniversário 1 fiNO

De 24 ai!31/7
Pizza Gigante com mine brinde • R$ 15,00
Pizza' Grande com mine brinde - R$ 11,90

- R$ 12,00Bife a parmegiana
Calzone - R$ 15,00

Pref. Waldemar Grubba, 2176

Prazer em
atender bem.

AGORA ESTÁ AO SEU ALCANCE A CHANCE DE TER UMA VIDA
MAIS SAUDÁVEL ATRAVÉS DA REFLEXOTERAPIA

A SAÚOE 00 SEU CORPO ESTÁ A SEUS PÉS!
os ÓRGÃOS VITAIS DO CORPO HUMANO TEM íNTIMA

LIGAÇÃO COM A PLANTA DO PÉ

'", ,',i TUSO BRONO

PARTE POSTERIOR
DA CABEC.A. (�#ii\ß-

�� It!, BEXIGA

�, !'I OUVlOOS

PUlMAo ÖIREnO
I, �:,

II? • PANCREAS
{" 'I: CORAÇAO

ijj a F1GAOO-

i"l �i.l' APtNDICE, -

ÖRGAQS GE,NliAIS
ftt�'!f

114' ClNTUflA

SH'UJS \'1' t\Ií

, PlTLHTARíA "!i$:�
BAÇO-PÂNCREAS
�'.�,* • �nt
PESCOÇO /lI ,'lj!

GARGANTA E AMIGOAlA$
��.� • I.,jU�t'�
OLHOS � ij

ESTOMAGO 1'1

f>LEXO SOLAR R-f
��ff 1: 1:. li Llillltn 'n
TH'lEöIDE !lI t.i.:t):tt

ESPINHA DORSAL
IT 1't

SUPRA·RENAl
'i'titi/lL fj

RIM OlREiTO ti,..t�

.8EXIGA �,IH1

-- CÓCCIX j("ft1't

FORMAÇÃO OE. OSSOS
H'�lll

NEfWO CIATICO "f.r1'rlillH,

r

RELAXE E VIVA COM SAUDE!
A rotina e a agitação da cido.de e do seu trabalho são difíceis de mud'ar.

Então, faça algo por você mesmo! A ação terapêutica da reflexoterapia
lhe garante relaxamento e grandes benefícios à sua saúde, c o rnb ut erí d o
o estresse e outras conseqüências do vida moderna, Você e 'sua família

irão sentir a diferença!!!

." Combate o estresse, histerismo, insônia, perturbações nervosas, depressão e memória
fraca.
• Alivia dores de coluno (lordose, escoliose; cifose, bico de papagaio).
• Elimina dor�s reumáticas, artrite, nervo ciático, torcicolo, rigidez muscular, zumbido

. auditivo, labirintite, dores articulares,
• Hemorróidas, mal de Parkison, abaixa o colesterol e ácido úrico.
• Problema de varizes, dores nos torno,zelos e nas pernas.
• Atua nas cólicas do útero, na inflamação dos ovários e prostote.
• Previne e combate doenças como bronquite, gripe, resfriado, amigdalite.
• Limpa e desobstrui as vias' respiratórias.
• Desintoxica o organismo de metais pesados.
• Melhora a circulação sangüínea.
• Relaxa a musculatura.
• Combate gastrite nervosa, úlceras gástricas, gases intestinais, prisão de ventre e dor de

barriga.
'

'

• É diurético, inflam.ações nos rinse na bexiga.
• Alua com eficácia nos distúrbios do fígado, vesícula e baço.
• Promove a longevidade das células.
• Previne doenças cardíacas e vasculares.
• Fortalece o sistema imunitário e favorece um aumento de resistência ao câncer e ,outras
doenças degenerativos.

Viva com mais disposição, vigor e saúde ..

Consultório na Rua Presidente Costa e Silva, 3375

Bairro Testo Rega - Pomerode - SC

FONE: (47) 387..;.1659
Aplicado por: MARCOS BEHLING

diplomado na Alemanha e na Holanda em assistência geriátrica e reflexoterapia.
/

Atendimento somente com hora marcada.
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p}mGOS
oferta / procura / agências

HUMANA URGENTE
recruta e seleciona para
admissão imediata as

seguintes vagas:
ÁREA PROFISSIONAL
• Engenheiro Mecânico - 2 anos de experiência em desenvolvimento de

projetos, manutenção, racionalização de linhas de produção, desejável inglês ou
alemão
• Supervisor de Biotecnologia - Especialização em química, biologia ou

correlatas. Experiência profissional de 6 meses. Fará elaboração, descrição e

execução de testes. Deverá 'ter conhecimentos e prática em reações de maillard,
enzimologia, micrologia e fermentações. Conhecimento da legislação de produtos
e aromas naturais. Leitura fluente e boa conversação em' inglês.
• Analista de Negócios/Sistemas - Especialização em Adminiscração,
Informática. Ter experiência de 04 anos em Linguagem e Banco de Dados
Progress, experiência de 02 anos em Análise de Negócio e/ou Sistemas;
experiência em software de Gestão Empresarial - preferencialmente em ERP
Datasul (Magnun ou EMS).

ÁREA TÉCNICA
• Técnico Mecânico - manutenção de ar condicionado, refrigeradores e

maquinas de lavar. Desejável 20 Grau técnico.
• Mecânico Eletrotecnico - Fará manutenção elétrica e mecânica em

compressores rotativos a parafusos. Ter carteira de habilitação.
• Desenhista Técnico Arquitetônico - conhecimento em arqui-cad e

detalhamento de projeto de arquitetura e interiores

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Auxiliar de Recrutamento - &tudante de 30 Grau, área de ciências
humanas. Será contratada(o) como estagiária(o)
• SecretáriaExecutiva - Assessoria à diretoria, parte administrativa, financeira,
Superior completo ou cursando, facilidade de relacionamento. Local de trabalho
em Schroeder ,>

• Secretária - Deverá ter conhecimentos/experiência em faturamento, tele
vendas, informática e outros
• Contínuo/Serviços Gerais - Ter habilitação para moto. Preferencialmente
que esteja estudando

ÁREA COMERCIAL
• Assistente de Marketing - cursando 30 grau em engenharia química,
engenharia de alimentos, administração ou marketing
• Representante Comercial - área de informática, 20 grau, experiência em

vendas, atuará em Jaraguá do Sul e região '

• Promotor de Vendas (seguros) -, 20 grau, atuará em Jaraguá do Sul e

região. Deverá ter carta de habilitação
• Consultor Comercial - Formado em administração, com boa base de
markering. conhecimento básico em inglês e/ou espanhol, experiência em

vendas para empresas prestadoras de serviços. Prestação de serviço não exclusivo
• Representante Publicitário -. Fará venda de espaço de publicidade. Ter
experiencia em vendas
• Vendedores Externos - Ter experiência em vendas, venderá consórcio de
imóveis e outros. Será contratado como prestador de serviço (autônomo).
Atuará em Jaraguá do Sul e região.

'

• Vendedores Internos - Preferencialmenre que tenha experiência em vendas

ÁREA OPERACIONAL
• Costureiras (12�) - para trabalhar em Schroeder

'

• Bordador - Máquina manual. Que more nas proximidades da empresa,
Barra, Vila Lenzi, Vila Nova, Rio Molha, Jaraguá Esquerdo, Figueira.
• Torneiro Mecânico (4 vagas) - ter experiência de 01 a 02 anos em torno

universal, ter curso de leitura e interpretação de desenhos, disponibilidade para
trabalhar em Corupá (1 vaga)
• Motorista/Operador de Guincho - Irá ser motorista de truck, carreta e

operador 4e guindaste.Com 'experiência
• Fresador - ter experiência de 02 anos
• Mecânico de Suspensão - Para veículos pequenos, conhecimento suspensão,
balanceamento de rodas, geometria, montagem de pneus, com 10 ou 20 grau
• Eletricista de Veículos - Conhecimentoem trava elétrica, motor de partida,
vidro elétrico e alternador
• Eletricista - Com prática em instalação, ter experiência em iluminação,
perfilado, com ' experiência em instalação industrial (2 vagas)
• Auxiliar mecânico - Deverá ter curso básico de mecânica do SENAI
• Pintor (2 vagas) - Atuará na área industrial - estruturas merálicas
• Frentista - preferencialmente çom experiencia.
• Encarregam de Produção (Area Têxtil) - Deverá ter bastante experiência
em produção, costura, corte, modelagem, dobração.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital
Jaraguá). Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 371-4311 FAX (OXX)47 275-1091

recrutamento@humana.com.br
,

www.humana.com.br

Jaraguá do Sul, 24 de julho de 2001

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HO 15GB, Quantum Fireball, Gaveta HO removível, Monitor
Sansung 14"·, Memória 64MB, CD Row 32x Creative, Placa de som on board, Placa
de rede on board, Placa de védeo, on board, Placa de fax/modem 56k on board,

teclado, mouse. Valor R$ 1.000,00.
Tratar 371-5270, com Patrick.

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones
lazanhas, nhoques, pizzas, panquecas, peito

de frango, alcatra e talharim

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguá do Sul- se - fone 275-2825

50.000' vagas
Excelentes Salários
'" Faça como mais de

2.000 ex-alunos da
Rede Microlins que já
estão trabalhando.

Estamos Selecionando

PROFESSOR(A) DE

Informática
Contabilidade
Depto Pessoal

Telemarketing

Empresa líder de mercado,
atuando em todo Brasil,
contrata para sua filial de

Jaraguá do Sul, os

Profissionais acima para
lecionar em cursos

profissionalizantes. DeJejável
e xperiê n c ias anteriores.

Interessadoslas) devem

comparecer munidoslas) de
curriculum paro entrevista, a partir
dasBhOO no endereço abaixo.

R.cabOHarryHadliCh,J5.centro· Jaraguá do lul 7j
� ,

_._-

VENDE-SE
COMPUTADOR
PENTIUM
133 MHZ
Com 16MB de
memóra ram; HD
de 1,44 GB;
KitMultimídia
de 8x; Placa de Fax/
Modem 33.600K;
Windows 95

(completo); Monitor
14 polegadas;
Teclado e Mouse.

Informações:
(47) 9902-8144 cl
Moacir.

IMPERDÍVEL!
Créditos para compras de

.terrenos, construções, reformas)
compra de imóveis em geral

CRÉDITO
RS 15,000,00
RS 20.000,00
RS 25.000,00
R$ 30,000,00
R$ 35.000,00
R$ 40.000,00
R$ 45.000,00
R$ 50,000,00
RS 55.000,00
R$ 60.000,00

Tratar 47

MENSALIDADE
R$ 167,00
R$ 222,00
R$ 277,00
R$ 333,00
R$ 388,00
R$ 443,00
R$ 499,00
R$, 554,00
R$ 609,00
R$ 665,00

275-1723
ou 9993-2380

CRÉDITO
R$ 16.376,00
R$ 21.659,00
R$ 32.753,00
R$ 49.130,00

PARCELA
R$ 135,00
R$ 178,00
R$ 270,00
R$ 405,00

Consénle com autorização du Banco (enlr�1
Empresa com 20 unos no meuode
Fone: (47) 336-9111

Belo Visto administradora

.. ... .. e.

Abertaas

Inscrições

p/TécnicoeJl1
Enfennagem

senac

••
GESTÃO

· Redação Empresarial
· Formação de Preços de

Venda na Indústria

Informática
· Web Designer
· Dreamweaver Ultradev
· Flash Básico
· Auto Cad
· Cabeamento Estruturado
· Digitação e Processador
de Textos

· Power Point
· Profissional em

Manutenção de

Microcomputadores

· Inglês
· Espanhol

INFORMAÇOES
Fone:Fax: (47) 370-0251
Rua Adélia Fischer, 303

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Mania de Vender Barato

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja2:Av. Getúlio Vargas, 611- Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375�1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaram;rim - SC - Fone: (47) �73-0794

"

fA 371-0154

eHIGOU O NOVO
N

FRALDA DESCARTÁVEL SLEEP BASIC
com 10 unidades P - M - G

R$ 3,99
FRALDA DESCARTÁVEL POOPY
com 12 unidades P - M - G

R$3,49COM ELE VOCÊ flNl rftDiTO '.Ê-APROVADO
EM rODAS A5 LOJM "" "D' 'ARMAIS.

."ÇA JÁ o SlU.
•

NUIDAIII íGd". I EMíLIO CARLOS JOURDAN� Nº 72
EM FRENTE AO SHOPING

, Cozinha JB cl Paneleiro
e Cristaleira pI Cerejeira

À Vista R$ 289,90

CORREIO DO POVO

"Não perca a

pro,mofão especial
do mês.

Corra hoje mesmo

para a Time e fafa a

sua matrícula!"Seja você também um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

Closets - Home Theater -

372 - O 1 6 7 Horne Office - Banheiros'

Av. Mal. Deodoro, 1438, sala 01 - Centro - Jaraguá do sul - SC
e-mail: attualem@terra.com.br

Fogão Mille, 4 Bocas
Dako, Auto-Limpante
À Vista R$ 179,90

,

Mesa Zamarchi com 4
Cadeiras Padrão Cerejeira

À Vista R$ 129,90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AGRCPECU RIA

! Roças de cães disponíveis poro venda:
I Poodle - Border Collie, Dachshund, Bulldog

I" Fones:"371-2888/275-3487
I ."� ".. �

L_��. Rau,,380
- Centro - Jaraguá do Sul

Ir��
-- � --�--- ... _ .... -

I
I .

Av. Pref. Waldemar Crubba, 1839, Vila Lalau

r==·--'=·=·==-'�-'�:=��·�-'===-'�== ��::==-. :.�-'�-'

I (:êNJ\I�i

PERFLEX
- Persianas - ,Vidros temperados
- Box para banheiros. - Cercas
- Esquadrias

:3
.s
4-

-:7'

arquitetura
des i'g n

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

Moda masculina e feminina '

Coleção inverno 2001 em cté 3x si juros
Base - Wrangler - Index - For urban - Ilícito ...

Av. Getúlio Vargas, 146 - Centro - Fone: 371-0425

IABORATÓRIO DE
ANÁLISES CÚNlCAS
T�à-�ú;o-dlN� .

RuaJoão Picolli, 94 - Centro Fone/Fax: (47) 370-1256
Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Fone/Fax: (47) 371-7646

2.
-:7'
.s

o ENDERECO CERTO DO ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

Q
nno !l4tflno[J

ESQUADRIAS
"

JARA UA
TUDO EM ALUMíNIO· SOB MEDIDA

Box para banheiros - cercas - janelas -

portas - portões - panfográficas

_ _._ __ _ ..__ _ _ _ _ _._ .. _-_ _ .. _ .. - __ ._ _

_.,

ARTEFATOS DE CIMEI[[!J..Â.
·I:IIIIIE••..,.E

Fabrica äo e Coloca ao
FAZENOO UM CAMINHO MELHOR

/LJ

�1� VI
vidraçaria

Wille
Orçamento sem compromisso

371-0568
Rua Friedrich Wilhelrn Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

InformáticaInfoware
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790
E�mail: infoware@netuncr.com.br

Rua Donaldo Gehring, 88 : Centro - Jaraguá do Sul - SC

Lajes Premoldadas ti
Artefalos de Cimento em eeral

Rua 1.042 Ingo Blunk, s/no - Estrada Nova - Jaraguá do Sul - SC

Q
nno!l;l;/;f1lloo
---

-Mio pen:a a p(OMOçio
Corra hoje MeSMO P e

fafa a sua tnatri

Fone/Fax
.

370-8200 �
I E:_\,S
i Rua Walter Marquardt, 744 - Vila Nova - Jara
l. � ---'I �

Engenharte Pinturas Lt

Loja das Tintas Regi
FONE (47) 175-18)0 -17J 1
Tudo para pinturas comerciais e res' 's

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Eta entro

* Filé [)uplo - R$ 7,00 por pessoa
* Filé Simples ou Costela R$ 4,80 por
* Frango ou Carne de Panela - R$ 4,50
* Alcatra - R$ 13,00' para 2 pessoas,
acompanhamento Buffet e Sobremesa

BR-280 - Km 69 (Anexo ao Posto Marccilla) - Jarl

Sua Melhor opção de prazer
�tc��i, ......Ct'f;..., 24 ��""Afo

Atenderno$ Ele$.. Ela$ e Ca6a;$
Oespedidas de 6oltei,-o,

ma$$aSen$ e,-6ticas. 6F'ONE: (471 9991-66
Jaraguá do Sul e região Jhony

,- �'"� rff\"Jl1(�
---_ ...._----_.

EMPÓRIO DAS
PEDRAS DECORATIVAS

Pedras: são lbrné. Mlraoemll. LlIjlnha.
Luminária. Ped!'a de Rp. Pedra Madeira,
Brit.l Bra nca, Ril},1da e revestimentos em iJlral
t..'iW-cWt''l.�I»YIrSe.· C)l·IJ!.doh«el/p,�,d"" l"t'gi.'i'Ó-:

• • • � � _ • � _ _ � • • _ _ � w � , • • � � , - � �

Tel. (-17) 370-8849/9979-3251
�uoYlolter Moíquurdt 282B - en fre� t1tvoÀrgi - Borro do RioMQlho· JorngulÍ do Sul

.Â.'V �B r a s i I
"'0"VP i sos

370-7197
Rua WalterMarquardt, 759· Próx. ao Pavilhão da &hi.itzenfest

I �---�VglvÁi8
- �

�l
, t' Ue olho na su" çeguranc," I

Acesse via interner de qualquer lugar do Brasil suo empresa I','e fique de olho em seus ('Ieg6cios e em sua segurança,
VisuaiS· RS 2.995,00

I Comera PIS - RS 250,00
Comera color - RS 450,00

11l.'
-

..� Fone: (47) 371-7584 :
I ��,' _ '" _ �" _%

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - Centro i

Ilnunizadora
�§Jaraguá

(0**47) 371-1558 I
(0**47) 975·1771 I

\ .

DETETIZE SUA CASA OU, INDÚSTRIA (com baixo teor tóxico) I
,

=E���A; �.�. /�I
Rua AntOnio Gessar. 40 - Bairro Czamlewlcz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaragué do Sul- SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Q
nno!l;l;/;f1UOO
---

I
I Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul _ SC

__ . ......

... _-_ __ _---_ _-_ _--_._._._ _ _ .. _ _._ ..- __ .. -_ -

Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016

370 2689 LajotaSextavadanaturale-

colorida,meio-fio,cerca Especializada em madeiras nobre, be

370-2017 palito, tubos de concreto e de madeiras em geral e madeiras paN I'Q

mm��_������I.����5=.!�c:� .. �.� Ç?��9!�;;;:;:������:;'!9 _J '_mm

·-·-R-u·-a-·-
..

A·· d·-o
.. ·

I
..

f·-·"P·ü
.. · ..

,"tm.-tjm
..

em_·r
..

-,---4- 4m4
·-

_·--·R-j-O
--1

v?-;y
[ßl]TI��
* ROMANAS

.

, I* GERMÂNI� MONTEIRO
* FRANCESA "'".,'",.. ". ,,,,,,,,.

* ESMALTADAS MONTEIRO

372-2063/9987-8562

Rua João Picolli, 1 09 ��:�!�()- Fone 3!.J-7��J

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

371-3522
Marina Fiutuoso. 180 - Centro- 89252-101- Ja1agua do Sul-SC
/

.E-mail: gessocom@netuno.com�br

MElTaL.úF\GICa CaST!\.
• cslruturos Melólicos.
• Portões Basculantes e Deslizonles

projetados na linha automatizada PPA.
• Enlre outros..

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Ruo Campo Alegre, 127 - Fundos - Ilha da Figueira - Jaroguá do Sul - SC

mlllmßBII.",a

I Tudo em mármore
e graniTOS

Pias
cozinhas

. -túmulos
soleiras

pisos e
churrasquei ras

I �;';�����
L . ... _··

Tudo-em.
J'J1Ctt"erúil;
elé:tvico;

da: en,b-etd,ct;

k�ca-ét&
.,�d.
�

Rua ÂngelO Schiochet,
77, sala 1 - Centro .

275-3462
275-0549

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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t:;.",:. Seja você também um campeão

7úne ®

371-1224
"Hão perca a promo�ão especial

� do mês. Corra hoje mesmo para

Reinoldo Rau, 299 - Centro a Time e fa�a a sua matrícula!"

TRABALHE EM CASA NAS HORAS VAGAS
Ganho extra até R$ 1.,000,00

lnforrne:
Rua João Sandrini 01, A 76, Centro - próximo
Material de Construção Tomoinho - Itajaí

Não é vendas.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. AÍf" F. ()0r"Lo-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

�ÉN'D5'ERINOl.OGIA
Dr.D� MCM'celo-Weber SLWCN

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CLevEW�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA,
DvCN. cl..ad.i4rr�

Fone/Fax: 371-:;8743 - S-'üa 705
_ "� ",,, " .•� • .• -:;"�"_,,äl%k'lll!IIM

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC
'

j �

-AUTl1I'�t:;

Vende-se terreno com

450m2• Rua Antônio

Vende-se

Supermercado com

Ribeiro, 156. R$ açougue completo.
28.000,00. Tratar: T: 374-0870.
371-2357.

Oferece vagas para
Vende-se terreno no costureiras com

Centro, em experiência nas

Guaramirim. móqs, retas,_
R$ 9.500,00. overloque e cobertura
T: 373-1766 com 2 agulhas. ,T: 9103.
Marlene. 0696 cl Marlise.

Vende-se terreno no Vende-se Loja em

Ribeirão Grande, funcionamento com

com 1350m de estoque e clientes em

fundos x 110 de Guaramirim, à Rua
frente, equipado com 28 de agosto. Tratar:
casa 379-1342.
e rancho, com área

plantada de Vende-se ar-
crroseiro, condicionado
localizada em frente 7.500BTU. Valor R$
a Igreja N. Sra. 350,00, marca
Aparecida. Consul, 99, quente e

R$ 70.000,00. frio com pouquíssimo
T: 371-7341. uso. Tratar: 375-

2596.

Foi perdido uma

máquina fotográfica
cor preta, marca
Yashica no Big
Boling, show do
Maurício Moniere.
Tratar: 372-1274 com

GRUPO. DE

DANÇAS
GAÚCHAS

PAGO. Do. SUL
e o CTG Trote ao

Galope, precisa de
meninos e meninas
entre 6 a 12 anos,

para participar do

grupo de dança,
aos sábados das
14 às 1 6 horas.

Tratar 9903-2743
com Carlos ou

-

370-4827
'

com Olivia.

MÓVEIS
(IllUS I aplrtamentos I ,há""l í rorrCilos

- contém emas, pacas,
cutias, pavões,
carneiros, etc., ideal
para construir casa
de campo ou hotel
fazenda.

Informações
(47) 375-2596

Vende-se apto. e
terreno de 450m2 - B.
Vila Nova - Jaraguá
do sul. Tratar: 370-
1962 ou 9975-7602.

Vende-se terreno
Bairro Vieiras, próx. a
Kienen, semi plano
com água nascente,
com 20.591,OOm2.
R$ 160.000,00.
Tratar: 371-4446'.

Vende-se terreno
3.000m2. Rua
Antônio Ribeiro

(lateral), na Figueira.
R$ 48.000,00. Tratar:
371-4446

Rua Reinoldo Rau, 806, sala 4 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

E-mail:
autotec�netuno.com.br

Vende-se terreno na

R. Henrique
Marquardt, antiga
Tifo Pereira, c/53000
rn". R$ 25.000,00.
T: 371-7341.

manga larga.
Tratar: 274�8077.

Adquira sua carta de
crédito, com baixas

prestações mensais
e 5 contemplações
mensais. Tratar 275-
1 723 com Fábio.

Vende-se celular
KF 788, com
carregador veicular
na caixa. R$ 180,00.
Tratar: 371-2533.

Vende-se terreno na

Vila Lenzi, com água,
luz, esgoto,
calçamento e

escritura.
R$ 11.000,00
somente à vista.
Tratar 9975-2164.

s

e Industrial

Vende-se terreno

próximo ao salão
Amizade. Valor
8.500,00.
Tratar 371-2829

Vende-se em

Rio Negrinho,
urn terreno cl
13.000m2 com toda
infra -estru ru ra.
Distante 2km
do centro. Terreno
situado em frente
uma área de refugio
ecológico, que

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NeJaraguá do Sul, 24 de julho de 2001

Dotmitários

) p[anejaáos, .

em 7 vezes (l.+6;rJ
sem acréscimo!

CORREIODO POVO - 9

MÓVEIS
GOMES

o seu orçamento

e'ö'iEndereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasflia - Jaraguá do Sul - sc .. 372�0002

Nós temos 125 motivos para comemorar.

Parabéns Jaraguá do Sul.

�0�ID �ID
�

<,

ZoomCreative - CENP

Horário, de Atendimento: das 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar para almoço. Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardt, 727 - Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A RHBrasil dispõe das seguintes vagas para admissão
imediata:

INTERESSADOS COMPARECER A

RHBrasil '- Recursos Humanos do Brasil
t

Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul

Telefone: (47) 371-9565
E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br
Horne Page: www.rhbrasil.com.br
Segunda.a Sexta das 8 às 18 horas

* COMPRADOR; ORÇAMENTISTA - Curso técnico em edificações e/ou
experiência na área de construção civil.

.

* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Residência nos bairros Centenário, Vieiras
ou proximidades.
* AUXILIAR DE CONTABILIDADE - Conhecimento e/ou experiência em

contabilidade fiscal. Vagas para Jaraguá do Sul e Schroeder.
* OPERADOR DE CALDEIRA - Experiência e curso na área.
* VENDEDOR EXTERNO - Experiência na área de vendas.
* ENCANADOR INDUSTRIAL - Experiência em montagem de caldeiras,
máquinas de rede a vapor, água e ar comprimido. Conhecimento em leitura
e interpretação de desenho mecânico.
* SOLDADOR - Experiência em solda elétrica.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino fundamental (10 grau) completo no

mínimo. Residir nos bairros Barra do Rio Cerro, Rio da Luz, Rio Cerro ou

proximidades.
* FRENTISTA - Disponibilidade per-a trabalhar aos finais de semana.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Ensino fundamental completo no mínimo.
Conhecimento em pneumática, hidráulica.
* CONSULTOR COMERCIAL - Formação superior completa ou cursando,
preferencialrnente na área ou com ênfase em Marketing. Vivência na área
comercial. Preferencialmente idioma Inglês.
* FARMACÊUTICO(A) - Formação superlor completa. Para início imediato.
* MECÂNICO MONTADOR - Experiência em montagem de máquinas
para calderaria para redes a vapor, água e ar comprimido. Conhecimento
em leitura e interpretação de desenho mecânico.
* SUPERVISOR DE LOGÍSTICA - Formação superior em administração ou

\ similar, com experiência em processo de distribuição, planejamento
estratégico, armazenagem, expedição. Habilidade para gerenciar os recursos
humanos subordinados à função.
* SUPERVISOR FINANCEIRO - Formação superior, experiência em

coordenação de todas as atividades relacionadas ao financeiro (contas a

pagar e receber, crédito e cadastro, fluxo de caixa, etc ... ) Habilidade para
negociação com Instituições Financeiras. Assessoramento em aquisições e

fusões.
* COORDENADOR DE PRODUÇÃO - Formação em Engenharia Mecânica
ou Industrial. Experiência em processo de produção na área metalúrgica
(usinagem e estamparia).
* SUPERVISOR DE QUALIDADE - Formação superior em Engenharia
(Mecânica, Elétrica ou Produção); com experiência na área de qualidade e

de motores elétricos. Habilidade com equipes de trabalho. Necessário Inglês
(boa noção) e informática.
* ANALISTA DE CUSTOS - Formação superior; com experiência mínima
de 2 anos na área de custos e processos industriais.
* AUXILIAR FINANCEIRO - Experiência em cadastro de cliente, cobrança.
Necessário conhecimento e habilidade em negociação. Requisito indispensável
cursando Faculdade de Administração ou similar.
* AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino médio (20 grau) completo,
experiência em Empresa de Transportes, conhecimento em manifestos e

outros. Necessário informática nível intermediário.
* TORNEIRO MECÂNICO - Experiência em torno convencional,
conhecimento em leitura e interpretação de desenho mecânico e

principalmente manuseio de instrumentos de medição (paquímetro e outros).
* OPERADORAS DI! TELEMARKETING
Cursando superior, com experiência em Telemarketing ou venda direta.
* ESTAGIÁRIOS - Para O curso de nível superior em Comércio Exterior
(habilitação ou ênfase); com experiência em função administrativa ou

escritório. Conhecimento nos idiomas Espanhol e/ou Inglês. Excelente
oportunidade, boa remuneração e garantia de efetivação.
* MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO - Experiência em maquináriO de Indus
tria Têxtil e experiência em manutenção corretiva e preventiva. Podem ser

recém-formados.
* ANALISTA DE NEGÓCIOS; SISTEMAS - Ensino superior (30 grau).
Experiência em Progress, Magnus ou EMS.
* OPERADOR DE CNC - Ensino fundamental e e-xperiência. Para trabalhar
em Guaramirim.
* TECELÃO; AUXILIAR DE TECELÃO - Para trabalhar em Guaramirim.
* ENGENHEIRO MECÂNICO
* GARÇOM; GARÇONETE - Ensino fundamental completo e experiência.
* ASSISTENTE DE MARKETING - Ensino superior.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Para trabalhar em Guaramirim.
* VENDEDOR(A) - Para área de informática
* AUXILIAR DE COZINHA - Com experiência em comida típica italiana.
* MOTORISTA DE CAMINHÃO - Com experiência em carretas.
* ENCARREGADO DE ELETRICISTAS - Ensino médio (2° grau) e

experiência.
* PROMOTORA DE VENDAS - Ensino médio (20 grau); com experiência
em vendas na área de transportes.

Amparo's lanches
Sen;�p��pov���.

Rua WalterM9rquardt, 331 - Vila Nova - próximo a
Verdureira da Patrícia - Fone (47) 371-5715

CALÇAD SII

(47) 371-3512

LANCHONETE E RESTAURANTE �rn��rnffiV
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou buffet em quilo e marmitas em geral

.

,,�__ .JiWTrr 4" felre -
* Prolo especial. Dobradinha

.'J1S/I�m6
Aceitamos encomendas para feijas

CARNES ASSAPAS NOS
Ru� Jorge Czerniewicz, 1123 - Bairro Czerniewicz FINAIS PE SEMANA
(próx. A Humana, ao lado da Farmácia Castoldi) SEXTAS, SÁBAPOS E POMINC:OS.

_l!la..,��
� ..

, .

'w =

�� �z.�r�
"",,�"z '2� �w

rARMÁCIA Farmácia do Beto

370-1595 S11·34S4
Rua Jorge Czerniewia, 1123 • Czerniewia

-Medelin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies
I

E-mail: medclin@netuno.com.br.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776
sala 9 - Jaraguá do Sul - sc

Fone/Fax: 371-4724

Jara uá do Sul

BERGO

EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA LTDA.

ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2526 - Vila Lalau
Fone: (47) 275-3837 - Fax: (47) 372-1144

E-ma.il: bé0rgo@netuno.�com.br
"".:�; ��.'!'t=w_ _ ,,,<10< ,�,'>'I

CRÉDITO
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35_000,00
R$ 40.000,00
R$ 45.000,00
R$ 50.000,00
R$ 55.000;00
R$ 60.000,00

Você sabia? Que através das linhas
de créditos do consórcio você

compra sua caso ou apartamento
tão sonhado!? Ou você use o

dinheiro para reformas, construções
ou alienação do próprio bem. E
melhor pagamento em suaves

prestações sem juros. Somente o

consórcio lhe proporciono isso.
Trabalhamos com autorização do
Banco Central, sem taxo de adesão.

Grupo especial com 5

contemplações' o coda 5 meses.

MENSAlIDAD�
R$ 167,00·
R$ 222,00
R$ 277,00
R$ 333,00
R$ 388,00
R$ 443,00
R$ 499,00
R$ 554,00

.

R$ 609,00
R$ 665,00

Vagos limitadàs

Ligue para 47 349 - 611

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270,45
R$ 49.130,04 R$ 405,74

Informações: (47) 326-344.6
Compre, construa, ou reforme em qualquer parte do

território nacional. AUTO n? 03/00/186/89.
Possuímos outros valores, parcela reduzida.

CEDRO MÓVEIS
* Cozinhas

Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de

Decorações.

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FLORIANOPOLIS Terra de Sol eMar
Em recente visita à� Capital de Santa

Catarina, numa reunião do Rotary Club

Florianópolis-Estreito, que se realizava na

I Churrascaria Riosulense, tomamos conheci
mento de que o rotariano Ângelo Ribeiro,
paulista de nascimento, mas florianopolitano
por adoção, commérito, que, encantado com
a beleza da Capital de Santa Catarina, sugeriu
ao prefeito Acácia Garibaldi�an Thiago a ofi
cializar o slogan FLORIANOPOLIS - TER

RADESOLEMAR.
De prontomandoumensagem à Câmara de

Vereadores, que aprovou o projeto de lei, a

saber: LEI N° 879 - Oficializa Slogan - O

povo de Florianópolis, por seus representan
tes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 ° - Fica reconhecido oficialmente

como slogan doMunicípio de Florianópolis,
o dístico "FLORIANÓPOLIS, TERRA DE
SOLEMAR".
Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições
I •

em contrano.

PaçoMunicipal, em Florianópolis, aos 27
de julho de 1968.
Além do prefeito Acácio Garibaldi S.

Thiago, assinavam os secretários Rufilo José
da Silva, daAdministração; Alfredo Russi, de
Finanças; Rufilo José da Silva, de Serviços
Públicos, em exercício; João David de Souza,
de Obras; Rui do Valle Pereira, do Pladeja, e
Luiz Carlos Filomeno, de Assuntos do Estrei
to. Tereza dos Santos Teodoro, diretora daSe
cretaria de Administração.

Feliz aniversário, JARAGUÁ DO SUL!

CORREIO DO POVO

Ha 82 anos escrevendo
a História de

I

Jaraguâ do Sul e Região

�rculo
Italiano

CURSO DE ITALIANO

Teremos novas turmas para o Curso de Italiano, sendo:
Livelo Uno - quintas- feiras - Prof. Hilda
Livelo Due - terças-fel ras - Prof. Tania
Livelo Tre - quartas-feiras - Prof. H ilda

Sempre das 19:30 às 21:30 horas.
,

Interessados em fazer o Livelo Uno às quintas-feiras poderão inscrever-se
com a Srta. Daiana, pelo fone 370-8636 das 14:00 às 20:00 horas, ou na

Sede do Círculo Italiano.
Além disso, se houverem interessandos, poderemos
formar uma turma aos Sábados pela manhã. Os
interessados poderão inscrever-se com a S ria.

D,aiana, pelo fone 370-8636 das 14:00 às 20:00

horas, ou na Sede do Círculo Italiano, na Rua dos
ImigrantesItal ianos na 33 ..

DEVANIR DANNA
Presidente 'do Círculo Italiano de
Jara uá do Sul

371:-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIODOPOVO 38

OTARY

Relações Públicas - 373-0091

,

19/JULHO /2001-Reunião organizada pela comissão da FUN

DAÇÃ:OROTÁRIA, sob o encargo do companheiro Osnildo que
nos apresentou as oportunidades que o Rotary Internacional nos
proporciona em viabilizar projetos junto à Fundação Rotaria. Na
oportunidade, o companheiro deu ênfase aos projetos de subsídio

equivalentes, que são efetivados pela parceria entre Clubes de na-
ções diversas.

'
'

Nesta Quinta-feira, 26/]ULHO, teremos Reunião de

Companheirismo organizadapelos companheiros Roland, Lourival
e Constâncio. LOCAL: RESIDÊNCIADO ROLAND.

JULHO - MÊS DA ALFABETIZAÇÃO
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ESCOLA BRASILEI

RA (I)

A crise da Educação é, certamente, o mais sério problema que en

frenta o país. Não estão sendo preparadas gerações capazes de con
duzi-lo no futuro. O que democratiza uma nação, o que assegura a

todos a igualdade de oportunidade, não é 'apenas o direito de aces

so à escola. É o direito de acesso ao saber. Quando a escola não
ensina, ao invés de se transformar em agente de processo democrá
tico - pela informação que transmite, pelo conteúdo que enriquece,
pelas oportunidades que abre, pelo raciocínio crítico a que induz -

ela se torna alienante. Alienante porque oferece apenas o espectro, a
caricatura do saber, a acomodação no conformismo, ameia-cultu
ra. A má escola da a impressão do conhecimento. Além de não dar
o verdadeiro conhecimento, impede que ele seja procurado. Mas, a
má escola, sobre ser alienante, é também etilizante. Uma criança rica
terá possibilidades de complementar a escola, em sua casa, com

seus livros, graças à sua convivência cultural, os professores particu
lares. Uma criança pobre, de origem humilde, somente na escola

poderáencontrar os elementos para o seu enriquecimento intelectu
al. Se a escola falhar, não sobram alternativas. E fato concretamente
evidenciado que alunos pertencentes a grupos sociais mais ricos têm
nítida vantagem sobres os menos favorecidos no tocante à capaci
dade de assimilação cultural, em conseqüência, sobretudo, de pro
blemas de alimentação na primeira infância entre os menos favore
cidos. Esse fato agrava o problema e ainda mais ressaltá o papel da
boa escola. A validade do ensino decorre da conciliação dinâmica
da herança cultural com as novas conquistas da cultura. O ensino
colabora para tornar o indivíduo mais livre, na medida em que o

torna mais consciente de sua missão pessoal. Educar (ex-ducere =

tirar de dentro) é uma ação de ajuda que uma criatura presta a outra

para que esta possa tirar de dentro de si mesma suas energias interi
ores. O ensino também deve colaborar para a integração do indiví
duo, desenvolvidas as suas potencialidades, no meio social em que
vive e de que participa.

ANIVERSÁRIO!!!!

29/07 - Companheiro Charles comemora rnais um ano de vida.
PARABÉNS!!!

.I11 Tabelionato
,. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ir 373 ..0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INISCENCIA

Garibaldi - JGS -
I

Distrito de Veszprém (076)

o que se fala no Senado
Crítica à ação de gru

pos econômicos estran

geiros - O senador Íris
Rezende (PMDB-GO) de
nunciou a ação de grupos
estrangeiros que estariam
influenciando o governo
brasileiro a tomar decisões
contrárias aos interesses do
País. Rezende disse que, em

relação ao amianto, por
exemplo, uma multina
cional detentora da paten
te de uma versão sintética
do produto conseguiu con
vencer "até o ministro do
Desenvolvimento, Alcides
Tápias, de que o amianto

brasileiro é cancerígeno co
mo o produzido nos Es
tados Unidos".

Rezende garantiu que o
amianto produzido pela
empresa Minas-Sul não é

cancerígeno, tendo esse fato
sidocabalmente provado
por meio de análises reali
zadas pela Unicamp (Uni
versidade de Campinas),
depois de extensas investi

gações. "Será que estão du
vidando da lisura dos lau
dos da Unicamp?", per
guntou. "JORNAL DO

SENADO", edição 1.282,
página 8.

MANOELDE

ABNEGAÇÃO DE CHEFE (148)
A coluna brasileira de .Mato-ürosso recuava acos

sada pelos paraguaios e dizimada pela cólera, quando,
chegada a um pouso, foram procurar o comandante, o

coronel Camisão, para comunicar-lhe novas mortes. En
contraram-no com a fisionomia alterada, em dores atro
zes. O médico da expedição, o dr. Gesteira, quis experi
mentar uma nova apl icação de remédios.

. O chefe recusou, porém:
- Deixe-me. morrer tranqüi lo; nada me pode sal

var: socorra antes aos soldados que ainda possam esca

par...

E morreu.

Rio Branco - Com. a "Historia da G. do Paraguai", cap. 18

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Receita começa a receber declaração
de isentos em agosto.

A Receita Federal começa a receber a partir de 1 º de agosto as declarações
de isentos de 2001 (ano-base 2000). Estão obrigados a entregar a declaração
de isentos todos os contribuintes que possuem CP'F, inclusive menores de

-

idade, e que recebem rendimento médio mensal de até R$ 900. Acima dessa
faixa, os contribuintes têm de entregar a declaração de renda.
A declaração de isento que deve ser entregue todos os anos para a Receita
serve para confirmar a existência do CPF do contribuinte.
Se o contribuinte deixar de enfregar a declaração por dois anos, terá o CPF
cancelado. Se a declaração deixar de ser entreg,ue por um ano, o CPF
entrará na lista de documentos pendentes da Receita Federal.
No ano passado, cerca de 30 mil CPFs foram cancelados, o que provoca
uma série de problemas para o contribuinte, como dificuldade para abrir conta
em banco, assinar contratos e pegar empréstimos.
A declaração pode ser enviada pela internet (www.receita.fazenda.gov.br);
pelo Receita-Fone (0300-78-0300); pelos Correios (taxa de R$ 0,50 e R$
2,00) ou pelas casas lotéricas (taxa de R$ 0,50).
O prazo final para entrega da declaração Ide isento acaba em 30 de novem

bro. Quem perder o prazo, poderá regularizar sua situação' nas agências da
Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, mediante pagamento de
taxa de R$ 4,50. Para solicitar CPF novo, também é preciso recorrer a

esses baricos.
.

Para maiores esclarecimentos consulte seu contador.

Médico Oftalmologista
, Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV, Mai. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Colonização - Auxílio de

desembarque de imigrantes

Por que "antiqamente"
e· "outrora"? LXI

O governador de Santa Catarina,
VidalRamos, baixavaDecreto n? 774,
de 5/2/1914, considerando que ain
da estava em vigor o acordo com o

governo federal, "nos termos do n?
II, do Artigo IOda Lei n? 722, de
17/8/1907, pelo qual o Estado auxi
lia o Serviço deDesembarque de Imi
grantes que se destinam a núcleos co
loniais do Estado, e atendendo a que

, N • /'
o orçamento em vlgor nao conslgna
verba para tal serviço: RESOLVE
abrir, paramantê-lo no corrente exer
cício, um crédito especial de 5 contos

de réis. (ass.) Vidal Ramos - gover
nador - e Antonio Barroso Pereira,
secretário para Assuntos Gerais do
Estado de Santa Catarina".

A divida colonial e os

inadimplentes
O governo de Santa Catarina bai

xavaDecreto n? 792, de 23/4/1914,
que em seuArtigo 10 dizia: "Fica con
cedido o prazo de 4 meses, a partir
de 1/5/1914, para os devedores do
Estado por terras concedidas, a qual
quer título satisfazerem o seu débito,
tendo na ocasião do pagamento a re

dução de 30%, sobre os juros venci
dos. Vencido o prazo será feita a co

brança executiva" .

Ocoronel Vidal Ramos deixava
o governo de Santa Catariná para
candidatar-se para o cargo de sena

dor, sendo substituído pelo deputa
domajorJoão de Guimarães Pinho,
presidente do Congresso Represen
tativo de SantaCatarina.

Uma sinopse mostrava detalhes,
citando concessões de terras, que no

período de 29/9/1910 a 31/5/1914,
foram feitas 1. 935 concessões de ter
.ras devolutas, representandomais ou
menos 58.050 hectares e expedidos
1.130 títulos definitives.NoDeparta
mento deViação e Obras Públicas fo
ram consertadas estradas emJoinville,
em Pedras Brancas, Rio Humboldt,
EstradaNova deJaraguá eMassaran
duba. Eram construídas as seguintes
pontes: a ponte metálica Senador
AbdonBaptista, noDistrito de Jara
guá, sobre o Rio Itapocu, em Rio da
Luz, no Itapocu (loteMurara); naCo-

lôniaHansa, PoçoGrande eRio Izabel,
e a via férrea São Francisco a Hansa

(96 km), HansaaTrêsBarras (219 km),
em construção de o trecho de
Canoinhas e Porto União (108 km)
com estudos aprovados 723 km no

restante do trecho até o Rio Paraná,
completando-se a Transparaguaia,
O inicio da r Guerra Mundial

RepercutiamnoBrasil os atentados
naEuropa, especialmente nas áreas co
loniais do Sul do País.

O presidentemarechalHermes da
Fonseca, pelo Decreto n? 1.037, de 4/
8/1914, estabelecia as regras gerais de
Neutralidade doBrasil, no caso de uma
guerraentre as potências estrangeiras.

A imprensa florianopolitana divul
gavamanifestações dos consulados ale
mão, italiano, francês e holandês, que
os súditos obrigados ao serviçomili
tar, parapronto regresso à pátria.

Um desses chamados, finalizavam
corri duas frases: "As pessoas indigen
tes serão fornecidas as necessárias des

pesas para o repatriamento. Os de

sertores, apresentando-se, serão perdo-
ados das suas faltas".

'

Um dia aparecia o chamado de"
austríacos e húngaros, mas iogdem se

guida o cônsul austríaco, em Flo

rianópolis, sr. ErnestoWahl, recebia
telegrama do seu governo, suspenden
do a ordem de seguirem os reservis
tas e conscritos austríacos para o tea
tro da guerra.

Alemães e austríacos

ajudam brasileiros

Estava em andamento ;1 guerra na

Europa, quando em 1915, no Nor-

Np lado Católico do Cemitério de Garibaldi, em Santo Estêvão, o epitáfio registra
um imigrante húngaro - 3/11/1882-17/10/,1966

deste brasileiro, especialmente no Ce

ará, ocorriauma terrível seca que aba
. lava o País.

A "Deutsche Zeitung für S. Pau·
lo" aornal Alemão para S. Paulo) apa·
recia com o tÍtulo EXEMPLO

DIGNIFICANTE, referindo-se às
colônias alemã e austríaca ali radicadas,
que através de seusmembros faziam

subscrição em favor dos nossos ir·
mãos que morrem de fome e sede
nos confins do Ceará. Enquanto n6s,
brasileiros, galvanizados por um

"latinismo exótico", angariam
donativos para as cruzes vermelhas
das nações aliadas, que combatem a

"barbárie", em favor dos cordeiros,
dos nossos "irmãos de raça, eles, os
bárbaros, os perversos, osmutiladores
de mulheres e crianças, os cínicos, os
infames, procuram um ato de abne

gação máscula dar lenitivo às dores
dos nossos verdadeiros irmãos, com
auxílio de urna lista que corre entre

eles, à qualmonta a mais de 11 con

tos'de réis (11:646$300)".
Era dignifiéante ver como os ale

mães e austríacos, com sinceridade que
lhes é característica, escrevem: "PA
mtcros, IRMÃOS! Quando a ve

lha pátria vos chamou à terra a que
todos estamos ligados com as fibras
dos nossos corações, todos v6s a

apresentastes dos seuspostos, concor·
rendo cadaum com o seu óbolo, para
mitigar a necessidade e a dor. Agora,
chama-nos o Brasil e nós; alemães e

austríacos, não podemos fechar oS

nosso ouvidos".
(FRITZ VON JARAGUÁ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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8"r'erlSino e .'

'

qualidode de vida
caminhan o juntos

na construcão do cidadão.
,.

.

Parabéns, Jaraguá dn Sul,
pelos 125 nnosl

.

Instituto Educacional

371-0222

371-0779
-

94 anos
'

. 371-3022

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



10 CORREIODOPOVO GERAL

I PROVIDÊNCIAS: SERViÇO ATENDE REIVINDICAÇÃO DOS PRODUTORES DE ARROZ E MORADORES

Secretaria executa limpeza,
para desobstruir o Rio Quati

GUARAMIRIM - A Se- de enxurradas, causando senta problemas com inun- Desenvolvimento Rural e
cretaria de Agricultura e muitos transtornos para os dações, quando ocorrem da Agricultura, Odacir
Meio Ambiente deverá produtores de arroz, que chuvas prolongadas, expli- Zonta, na passagem pelo
concluir, até o dia 10 de reclamam de perdas nas la- ca Germann.Junto com a Município na semana

agosto, a li-mpeza e de- , retirada de entulhos e de- passada, comprometeu-sevouras, e a propna comu-

sobstrução da Rio Quati. nidade, que fica em di- sobstrução do leito, tam- a colaborar para a exe-

Trecho com cerca de 3,2 ficuldades de acesso para bém está sendo providen- cução dos serviços e soli-
milmetros de extensão do outras localidades. A ma- ciado o alargamento da citou a conclusão do pro-
leito do rio está sendo lim- nifestaçãomais recente veio margem, em alguns locais, jeto da limpeza do Pu-

pado com uma escava- da Associação de Morado- para facilitar o curso da tanga.
deira hidráulica, informa o res da Linha CaixaD'água,

, O custo dos benefíciosagua.
secretário Alcibaldo Ger- em correspondência envia- OUTRAS LOCALIDADES - só nestas duas últimas

mann, para atender reivin- da à Prefeitura, solicitando Depois de concluídos os localidades está calculado

dicações dos produtores providências. serviços no Rio Quati, a em mais de R$ 90mil. De
de arroz e moradores da Conforme Germann, Secretaria Municipal de acordo com o combinado
localidade. A limpeza do se o governo do Estado Agricultura e Meio Am- com o secretário Zonta, na
rio poderá ser ampliada colaborar no pagamento biente pretende realizar oportunidade, o governo
por trecho maior do que do custo do serviço, a lim- limpeza também no Rio estadual providenciará

peza do Rio Quati poderá Putanga, onde as difi- ,

o preViSto. uma maqUlna para essa

As reclamações dos até ser ampliada. Inicial- culdades são semelhantes, atividade específica e a

moradores da área são mente, foi delimitado para e na Lagoa do Poço Gran- Prefeitura arcará com o

freqüentes. Com o leito en- recebfr os serviços com a de, esta última, bastante pagamento do pessoal de
tulhado, o rio sai freqüen- escavadeira o trecho mais utilizada para a irrigação de serviço.
temente do leito nos dias crítico e o que mais apre- lavouras. O secretário do (MILTON RAASCH)

Servidores querem o prefeitopresente na reunião de hoje
<'

Guaramirim - Os
servidores do Hospital
Municipal Santo Antônio
esperam contar com a par
ticipação do prefeito Má"
rio SérgioPeixer na reunião
marcada para hoje, às 19

horas, no Salão da Igreja
Matriz, peloSinsep (Sindi
cato dos Servidores Públi
cosMunicipais). "Os servi
dores estão ansiosos e que-

,

rem ouvir o que o prefeito

tem a dizer", disse ontem, a
presidente do sindicato,
IdineiPetry, que está condu
zindo, juntamente com

outros membros da dire
toria, as negociações para
solucionar as questões tra
balhistas reclamadas pelos
funcionários do hospital,

Naúltima reunião para
discutir a situação, na terça
feira da semana passada,
Peixer disse que iria par-

ticipar da reunião e com

prometeu-se em efetuar,
até o dia 5 de agosto, o pa
gamento daqueles funcio
nários que não receberam
1/3 das férias, assim como

os demais, com férias ven

cidas, poderão requerer
esse direito. Outras ques
tões também foram dis
cutidas na ocasião, como
a retirada dos adicionais e

das vantagens do biênio e

triênio. A direção do sin
dicato fez constar em ata a

conversa com o prefeito,
paramaior garantia de que

-

as decisões tomadas em

conjunto, serão acatadas.

Ontem, ao comparecer
naPrefeitura para entregar
cópia do documento, a

presidente do sindicato re

novou o convite para as

segurar a presença de Pei-
xer na reunião. (MR)

,

Sesi fecha farmácia que funcionava em Guaramirim
Guaramirim - A

farmácia do Sesi (Serviço
Social da Indústria) que
funcionavaemGuaramirim
encerrou as atividades na

última sexta-feira. O fecha
mento foi motivado pelo
baixo movimento, depois
de dez meses de funciona
mento do serviço noMuni-

cípio, disse ontem o co

ordenador regional do Sesi,
LeônidasNora. Ele explicou
que as empresas que ad

quiriam produtos na far
mácia continuarão sendo
atendidas pela farmácia do
Sesi, deJaraguá do Sul.

Conforme Nora, o

mercado mostrou-se bas-

tante restrito noMunicípio,
além de sofrer crescente
concorrência de outras

d "S'empresas o ramo. o no

período entre a decisão do
Sesi de instalarurna unidade
emGuaramirim e a efetiva

implantação da mesma,
outras duas empresas entra
ram nomercado noMuni- '

cípio", disse o coordenador
regional, preferindo não
comentar se houve pressão
por parte dos empresários
tradicionalmente estabe

lecidos, em relação à
iniciativa do Sesi.

Ele informou que a uni
dade desativada está sendo
transferidaparaJoinville. (MR)

TERÇA-FEIRA, 24 de.julho de 2001 E

Gapa poderá se instalar e
salanoTerminalRodoviári

]ARAGUÁ DO SUL - o se

cretário de Saúde, Esporte e

Lazer,AirtonWeberdaSilva,
assegurou quevai fazer opos
sívelpara que aPrefeituraem

preste ,urna sala noTerminal
Rodoviário para o Gapa
(Grupo de Apoio e Preven

ção à Aids), que ainda não

dispõe de espaço físico para
atuar. A decisão de apoiar a
entidade, que por enquanto
não tem sede - foianunciada

pelo secretáriodurantereunião
realizadasábado pelamanhã,
entre o secretário e o coorde- vemamentais.
nadar do Gapa,Márcio En- O secretário salientes
dres.Webergarantiuquecaso necessidade de se trabal
não haja impedimento legais,
o Gapapoderá se instalarem
urna das salas disponíveis no
terminal rodoviário.Arespos
ta definitiva será dada pelo
secretário aindaesta semana.

O coordenador do Gapa
se comprometeu a trabalhar

emconjunto com aSecretaria
de Saúde criandoprojetos que

Apeijas promove encontro
da categoria.

Oencontro inicia às 19 ho
ras do dia lOde agosto, no

ParqueMunicipaldeEventci
Em seguida está agenda0.
palestraministradapelopm
dente daFundação Catarinro
sedeCultura, Iaponan Soar5
Páraamesma�oiteaindaeJtl
previstamesa-redonda sobre
a participação feminina III

poesia, às 20h30, no Sesi.
No sábado inicia às 8h3�

comOficina de Literatuf;H

palestrasobreaA artedaLrr
guagem. Na mesma manhi
acontece aindaurn café litera
rio com espaço para perfor'
manceepalestrasobrecrisê
poética.A tarde os participlfr
tes ouvirão palestra.
"No domingo acontece

mesa-redonda às 9 horas pafl
discutir omercado editori�
culminando com visitaà61
FeiradoLivro eencerramenw

]ARAGUÁ DO SUL - Um
manifesto emprol da litera-
tura catarinense, que será en
caminhado às autoridades

competentes, é urna das boas
novidades agendadas para o
10 Encontro Catarinense de

AssociaçõesdeEscritores, que
acontece de 10 :l12 de agosto,
no Parque Municipal de
Eventos, junramentecomaé''
Feira do Livro deJaraguádo
Sul.O encontro de escritores
está sendo promovido pela
Apeijas (Associação dosPoe
tas Independentes deJaraguá
doSul), quecompleta lOanos
de atividades este ano, e que
ano passado foi reconhecida
como entidade de utilidade

pública.
De acordo com o presi

dente da Apeijas, professor
DanielMendes, e> objetivodo
encontroédifundiroconheci-
rnento e dividir e tentar solu-
cionar osproblemas comuns

visem aprevenção e a in!
mação.As ações de saúde
tinuarn sendo da respo

I

lidade da administração I

blica. Endres enfatizou <jUf
Capaestá trabalhando na I

boração de dois proje
Aids naEscola eAids naEin
presa, com a finalidade dejl!i
venção e informação. Eletam
bémanunciou que a:enti
está providenciando o r

nhecimentoda instituiçãom
mo de utilidadepública,
quepossalutarporverbas

em conjunto com a admt
nistração pública e enfatizoJ
a troca de informações a

vés de relatórios e outr

documentos que compro
vem as atividades desend
vidas pelo Gapa. De acor�
com Endres, existem em

Jaraguá do Sul 263 casrn

registrados de soropositiw

do encontro.

SUCESSO!!!

Que o futuro seja granôioso e pleno öe paz e prosperiDaDe para nossa

cioaôe e nossa gente. parabéns, ]araguá 00 sul, pelos seus 12_S anos!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mais potência
para voce.

o SBT aumentou sua potência em

ii!Jaraguá, o que garante a você rnais

"qualidade na imagem.Agora você encontra
Ô canal 17, a melhor programação, sempre

qm, as últimas novidades da região e uma

Imagem muito mais nítida. Caso você não esteja
recebendo' bem o sinal do SBT, ligue para 275-2443,
em Jaraguá, e tire suas dúvidas; você vai receber a

orientação de profissionais.
'

Aproveite que a imagem do SBT para a comunidade

está cada vez melhor e não troque mais de canal.

" Joinville
100% regional

Pós-graduação lança novos
cursos no 2° semestre

]ARAGuA DO SUL - A

Coordenação de Pós-gra
duação da Unerj (Centro
Universitário deJaraguádo
Sul) está lançandopara este
segundo semestre letivo seis
novos cursos de especia-
lização,

O curso de Design de
Móveis atende .a uma de
mandaexistente na indústria
moveleirabrasileira, a qual
trabalha sob o ponto de
vistade seguir as tendências.
A idéia é ofertar formação
paraprofissionais que atuam
ou venham a atuar em

pequenas,médias e grandes
empresas. Dessa forma,
espera-se que os futuros de

signers demóveis possam
colaborar com o aumento
.da competitividade brasi
leira no setor. "É um co

roamento das atividades já
desenvolvidas pelo curso de
ArquiteturaeUrbanismo",
informou o pró-reitor de
Pós-graduação, Pesquisa e
Extensão, professor dr.
Pedro Kraus.

O curso de Gestão

Ambiental fazparte de um

Projeto do Núcleo de Ges
tão Ambiental daUnerj e
está voltado à preparação
de profissionais de empre
sas privadas, do setor pú
blico e empreendedores de
"negócios verdes". "O eixo

curricul�foi desenvolvido
com apoio de profissionais
ligados à área ambiental e
clientes potenciais", disse
Kraus.

Através da solicitação
da 19a CoordenadoriaRe

gional de Educação, da Se-

cretaria deEducação doEs
tado, aUnerj também pro

gramou o curso deGestão
de Instituições Educacio
nais, que évoltado a prepa
rar gestores em educação,
tanto em âmbito estadual

comomunicipal. Busca-se,
neste curso,ampliarosníveis
de qualidade da gestão es

colar,maximizando os re-.

sultados,
O curso de Inclusão e

Aprendizagem quer possi
bilitar ao profissional da
educação espaço de reflexão
e de qualificação para o tra
balho pedagógico que vis
lumbre os processos de in

clusão das diferenças, resga
tando a sua responsabi
lidade em discutir os "em

tornos" da aprendizagem
escolar do aluno com difi

culdades especiais.
A segunda edição do

curso dePsicologia e Saúde
Mental tem como objetivo
atualizarprofissionaisdaárea
da saúde para que se possa

qualificaro atendimento aos

portadores de sofrimento

psíquico, em conformidade

com as novaspolíticas naci
.

onaisde saúdemental e dos
novos conhecimentos.Ele é

dirigidoaprofissionaisdaárea
dePsicologia,Medicina,En
fermagem, Fisioterapia,
Serviço Social, TerapiaOcu
pacional e afins. Psicope
dagogiaéumcursocujo con
vênio está sendo discutido
com a Universidad de La

Habana, de Cuba. Maiores
informaçõesserão repassadas
tão logo o acordo esteja
firmado.

LOTERIAS
Supersenc

21n/2OO1

concurso: 51 7

10 faixa: 20 faixa:

01 - 1 7 - 23 - 39 - 43 - 48 09 - 1 O - 11 - 25 - 27 - 47

Megasena Quina
concurso: 281 concurso: 872

05 - 11 - 31 - 38 - 47 - 53 46 - 54 - 58 - 59 - 70

Lotomania Loteria Federal I

concurso: 133 concurso 03564

02 - 13 - 21 - 32 1 ° - Prêmio: 41.065

34 - 38 - 42 - 45 2° - Prêmio: 20.349

48 - 52 - 53 - 57 3° - Prêmio: 61,637

62 - 66 - 71 - 75 4° - Prêmio: 28,332

79 - 86 - 92 - 95 5° - Prêmio: 62.611
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FUTSAL: MALWEE/FME VENCE UNOESC POR 3xO E ABRE SEIS PONTOS DE VANTAGEM

Time de .laraguá do Sul está

praticamente com a 2a vaga

Gua.ramirim - A

equipe de Atletismo mas

culino sagrou-se campeã da
Olesc (Olimpíada Escolar
de SantaCatarina), realizada
na semana passada, em
CriciúmaOs guaramirenses
foram os primeiros colo
cados no arremesso de peso
e pentatlo, corri Gabriel
Leitzke, e no lançamento de
disco emartelo, com Cris
tiano TiagoAraújo.A equi
pe prometia desde o ano

passado, quando a mo

dalidade não foi realizada
nos jogos escolares, por

César Junkes/CP

Jogadores comemoram o primeiro gol da Malwee/FME

multas passes.
Aos 15minutos,Franklin

provaporque integra a sele

ção brasileira. Numa boa
trama da equipe do Oeste,
Marcelo Serrão bate forte e

o obriga a uma bela defesa.
Umminuto depois,Manoel
Tobias, dentro da área,mata
no peito e perde um gol

'

feito. O terceirogol daMal
wee foi o mais bonito. De

pois de botar o time da
Unoese na roda, Xande faz '

o segundo dele e o terceiro'
do time jaraguaense.

causa do mau tempo, mas
dessa vez rendeu o que era

esperado, avalia o professor
'Gilnei Marcelino. No
Atletismo feminino;Guara
mirim ficou na sétima colo

cação.
A equipe guaramirense

obteve várias outras boas
colocações, através de Kaléu
Tiago Freitag" 2° rios 400
metros rasos e 8� nos 200

rasos, Matheus, 3° nos 100
com barreira e 2° nos 400
metros com barreira, Ede
valdoDombrowisch, 2° nO
lançamento de disco e 6° no

lançamento do martelo:
Carlos Eduardo Eduardo
Carvalho Sene, 3° nos 1,5'
mil metros e 7° nos 800

metros; Rubens Pasold, 4°
colocado no salto em altura;
Leandro Lopes, 4° no

pentatlo, Francisco joarez da
SilvaLima, 5° no salto triplo.
Vários outros participantes
da equipe guaramirense de
atletismo masculino, que
competiu com 19 atletas,
contribuíram para a con-

quista.
Marcelino espera conti

nuar recebendo-o apoio

TÉCNICOS - O treinador
daMalwee, Fernando Fer
reti, reconheceu adificuldade
do time se impor na quadra
e as oportunidades criadas

pelo adversário. "O jogo era
decisivo, talvezpor isso tanta
cautela dos' dois lados",
justificou, lembrando que foi
uma partida de seis pontos,
já que; com a vitória, aMal
wee abre seis pontos de van

tagern sobre a Unoesc, que
se afasta da disputa pela
segunda colocação do

grupo. "Nossa briga agora
é com o Tozzo/AABB

Chapecó. O primeiro lugar
do grupo é daUnisul", disse.

O técnico Guto, da
Unoese, reclamou da arbi

tragem, lembrando o cartão
amarelo dado a Marcelo
Serrão após ter sido empur
rado porChiquinho. "Essa

"" I • •

nao e apnmelra vez que so-
mas prejudicados pela ar

bitragern", lamentou, apos
tando queomelhor jogador
da partida foi o goleiro
Franklin. "Criamos muitas
chances de gol, que acaba
ram sendo evitadas pelo go-

'

leiro daMalwee".completou,

necessário da Secretaria

Municipal de Esportes,
Lazer e Promoção de

I •

Eventos, para contmuar o
trabalhocom o grupo. Ele

acredita, em função da faixa
de idade, que a equipe
poderá repetir e até me-

lhorar a performance

'Iapresentada em Criciúma,
nas próximas competições
no ano que vem. Em 1999,
a equipe do Atletismo
feminino conquistou a se

gunda colocação geral nos
jogos escolares. (MILTON

RAASCH)

'Basquetemasculino nâ

perdeu nenhum jogo
]ARAGuA DO SUL � A

equipe daFME (Fundação
Municipal de Esportes)
sagrou-se campeã geral na
Olesc (Olimpíada Estu
dantil Catarinense), com 94

pontos. A segunda coloca
ção ficou com a cidade de

Blumenau, que obteve 93

pontos. A Olimpíada
aconteceu na cidade de

Criciúma, no período de
17 a 23 deste mês, e contou
com a participação de oito
modalidades de Iaraguá
do Sul, 170 atletas -e 15

equipes. A equipe de bas

quetemasculino, treinada
porAirton Luis Schiochet,
permaneceu invicta duran
te o evento, não perdendo
nerihum jogo.
Iaraguá do Sul conquis

tou o primeiro lugar nas
modalidades de basquete
masculino, natação femini
no e xadrez também femi
nina. Em segundo lugar
ficaram as equipes de atle
tismo feminino, basquete
feminino, futsal feminino,
tênis de mesamasculino e

feminino e xadrez mascu
lino. Em q1;larta colocação
ficaram o futsalmasculino
e o tênis de campo fernini-

no. Iaraguá do Sul tarn
conquistou a sexta co

ção no handeb�lm
De acordo com o

tor do Departamento
nico da FundaçãoM
pal de Esportes, Arno
retti, a pontuação de J
guá do Sul pode sub
porque aFME entrou

recurso junto ao Trib
de justiça Despord
contra a equipe de G

mirim, alegando irre
ridade. Segundo Der
Guaramirim contrat

para as provas de ati
mo, atletas que não pe
cem à região. Se a I

.

acatar o recurso da F

Iaraguá do Sul sobe al

pontos e fica em prime
lugar também no atlei
mo.

Na avaliação de,D

retti, os atletas de Iara
do Sul dernonstrar
muita garra e força de vo

tade. Ele ressaltou o e

celente nível técnico det
das as equipes. A próxi
etapa agora é disputar
jcguinhosAbertos de Sal
ta Catarina, que aconts

em setembro, na cidadei
São Bento do Sul.

�

RIAQUI E ,O SEU LUGA i

]ARAGuA DO SUL _:_

Mesmo sem ter feito uma

boa partida, a equipe da
Malwee/FME conquistou
uma importante vitória
sobre aUnoese, de SãoMi

guel do Oeste, na noite do
último sábado, no ginásio
do ParqueMalwee. Com o

placar de 3 a O - dois gols
de Xande e outro de Ma
noel Tobias-, aequipe ja
raguaense abriu seis pontos.
de vantagem sobre a

Unoese na briga pela se

gunda colocação no grupo e

passa a disputar a vaga com cebe a bola deXande, dribla Malwee passa a dominar o
oT?zzo/AABBChapecó. o goleiro e fazMalwee 1 aO.

.

_ jogo, mas continuaerrando
A Unoese não se .inti- A 3minutos para o final

midou diante do público do primeiro tempo, Fran-
que lotou o ginásio e co- klin evita o gol de empate
meçou se impondo. Logo da Unoesc, num chute à
no primeirominuto, depois queima-roupa de Cacá. No
de um rebate do goleiro segundo tempo a equipe do
Franklin, Léo bate forte e Oeste voltoumelhor. Sen-

quase abre o placar. A res- tindo o domínio do adver-

posta da Malwee veio aos sário, a torcida tentaempur-
. ()-

4minutos, Xande acerta a rar o time da casa. Aos 8
trave do goleiro Paulo. A minutos, depois de um erro
partir daí o time jaraguaense da defesa, Xande faz

passa a dominar o jogo, Malwee 2 a O. Doisminutos
criando as melhores opor- depois, Celso perde a chan
tunidades. Três minutos ce de ampliar o placar. Após
depois,Manoel Tobias re- o segundo gol, o time da

Adetismomasculino conquistaaprimeiracolocaçãonaOlese

Jaratjuá cL Sul - 125 anos

_ACjr�za ln· leu paJ:Jat!n no:! impu�iona na ier;ão tk um fuluro britlumte e prowU:J:Jor. Parab�n)
, \;UKKI: I UKA UI: ::»l:üUKU:i LI:::»:iMANN LTUA.

370·1217 1 275·1963

\itNTKU Ut tUKMA'IAU Ut \iUNIIUIUKt� Lt�:tMANN LIIIA. LI:��MANN UI:�rA"n"'"'·

371.5933/370.1215 275·1796/275·0068
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ICOMPETIÇÃO: CAMPEÃ ,GERAL DA CORRIDA RUSTICA É DE JARAGUÁ DO SUL

Prova teve participação de 147
atletas de Jaraguá do Sul e região

O�l

e Gilialdo Koball chegou em primeiro naclassificação geralmasculina

]ARAGuA DO SUL -

MilenaTerezinhaPereira, de
Jaraguá do Sul, 31 anos, foi
.ácampeã geral feminino na
CorridaRÚStica 125 anos de

]araguá do Sul, realizada no
domingo pela manhã. A

promoção, da Fundação.
Municipal de Esportes, teve
aparticipação de 146 atletas,
sendo 68 de]araguá do Sul.
O campeão geral no mas

culino, categoria até 17 anos,
foi Gilialdo Koball, de

]oinville. Ele venceu o per
cursode 12 quilômetros em
apenas 37 minutos, 24

segundos e 32 centésimos,
Milena venceu o percurso
em 43 minutos, 55 segun
dos e 61 ce�tésimos.

Milena considerou a

prova relativamente fácil,
mas admite que os trechos
de subida atrapalharam um

pouco o ritmo da corrida ..

. Homenagem da Duas Rodas

nos 125 anos de Jaraguá do Sul.

Delas Rodas
Industrial
SOLUÇÕES [i'ITELIG5HTES
PARA A INDUSTRIA DE.ALIMENTOS

"!""Y'.dua5roda�.com.br

Fotos: Cesar Junkes

Corrida Rústica reuniu atletas de Santa Catarina e do Paraná

Elamora em]araguá do Sul
mas vai para os ]agas
Abertos representando a

cidade de Florianópolis e

Santarém, no Tapajós. Ela
também vai participar da
SãoSilvestre no final do ano.
Ano passadoMilena ficou
em 34 o

e este ano ela pre
tende ficar entre os 20 pri
meiros colocados. Comum

currículo considerado bom
no meio esportivo,Milena

foi campeã dos]ogos
Abertos em 1996 e 1997 na

prova dos 800metros.
Ao todo, foram pre

rriiados 43 corredores em 15

categorias diferentes. A in

tenção, segundo o coorde
�ador do evento, Caius Xa
vier dos Santos, foi de inte
grar os corredores e pre
miar omaior número pos
sível de corredores. Os atle
tas da categoria acima de 45

CORREIODO POVO 13

anos se destacarampelaper
severançae bornrendimento.

O aposentado Vicente
Alves, de 62 anos, de]araguá
do Sul, ficou em terceiro

lugar com um tempo de 49

minutos, 16 segundos e 92

centésimos: Vicente é um
corredor experiente e já
participou portrês yezes
consecutivas na:S��,Sfl�estre
"( 93, 94 e 95); �,�;i:��tima
vez ficoueatte,às,9,OOprimei
ras, entre 14,8!�:�6rtedores.
Ele começou a càrrer aos
42 anos de idade e até hoje
mantém'a hábito. Atual
menteele treina-todos-os

dias, fazendo um�,di�dia
de 25 quílôm:etros.' l'VoU
até Guaramirim e volto",
afirma Alves. Ele participa
no dia 29 de setembro da
Maratona Itajaí-Blume
nau, num percurso de 42

quilômetros.

Canoistas deJS são destaquesnoCatarinense
]ARAGUA DO SUL - Os

canoistas OdilonManske �
,

'AdilsonPommerening, do
Clube Kentucky, corrqúis-

'

,taram a primeira coloca
ção na categoria k2'Sêi:üor
500 rlJ.etros e k2 200 Sênior

metros, durante o 10

Campeonato Catarinense
de Canoagem Velocidade,
ocorrido na tarde sábado,
no Rio Itapocuzinho, nos
fundos do posto Guara
mirim. As provas, de 200
e 500metros foram dispu
tadaspor 21 atletas em oito.
categorias diferentes, o que
resultou mim total de 43

participações. O destaque
ficou por conta da perfor
mance deOdilonManske,
que venceu três das quatro
prov-ª� que partiCipoU .

Participaram das provas
canoísta� de ]araguá do

,
Sul, Blumenau, Guarami
'rim, Schroeder, Timbó,
Benedito Novo e Balneá-
rio Camboriú.

A competição contou
com a supervisão da Fe

deração de Canoagem de
Santa Catarina. De acordo
com o presidente da Fede
ração, Francisco Antônio
Cardoso, amodalidade de
velocidade não é muito

praticada no Estado devi
do à ausência de "pistas"
-apropriadas, Cardoso ex

plica que as provas de
velocidade são realizadas
em retas e os rios da região
são cheios de curvas. "Aqui
não tem pista para provas
de mil metros", exempli-

fica o presidente. A Fede"

ração Catarinense de Ca

noagem tem nove clubes
associadosem todo o Estado.
A competição fez parte

das festividades de aniver
sário de]araguá do Sul, que
completa 125 anos nesta

quarta-feira. O presidente
do Clube Kentucky, de

]araguá do Sul, Harley
Manske, informa que nor

malmente são realizadas de
16 a 17 baterias entre os

percursos de 220 a 500

metros, mas, devido ao

mau tempo, foram realiza
das apenas oito baterias. A

segunda etapa do Cam

peonato Catarinense de

Canoagem Velocidade será
realizada emBlumenau, no
dia 2 de' setembro.

Cumprimentos a todos jaraguaenses

pela passagem da data festiva.
parabéns pelos 1'25 anos!

371·5309
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