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Show com a banda Dolomiten
encerra a 15 aSchützenfest

Vicky Barrei

Um grande público prestigiou o encerramento da 15a Schützenfest, na noite de domingo. Segundo os

organizadores, 91 mil pessoas passaram pelo Parque Municipal de Eventos nos II dias de festa. Página 5
-,

Sociedade cobra unidade aos
I �

políticos que representam região

Rua Walter Marquardt, 744 - Te!. 370 8200 Rua Bernardo Dornbusch, 2630 - Te!. 372 1798

Vlcky Bartel

Cerca de sete mil pessoas de todo
o estado prestigiaram a 3a edição

" da Festa do Cascudo, realizada
este final de semana, em

Guaramirim. Página 6

Criança de 6 anos

morre atropelada
na rodovia SC-416

PÁGINA 10

Comunicamos que na edição de

hoje, 20/10, oClassimaisOfettas,
não veiculará por motivo de pro
blema técnico nos computadores,
que já esta sendo solucionado. Para
não causar danos aos leitores e

anunciantes o Classimais Ofertas
será veiculado juntamente com o

.C1assimais Veículos, na edição de

I Quinta�feira, e volta a circular

r normalmente na próxima semana.
Obrigado pela cornpreenão
Jornal CORREIO DO POVO
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Questão de honra e

respeito à população
LVI?: CÉ,SAR SCHÓRNER - presidente do PTde Jaraguá do Sul

A trajetória do PT i marcada pela ética, coerência e

pela luta em favor da justiça social. Fundamentado nes

ses princípios, tornou-se referência e a esperança para

milhõe�:ge.bra.siieiros. Apesar do Brasil liderar o ranking
mundial da:c:or"rupção, nenhum membro do PT está ou

esteve envolvido em escândalos. Essa é a grande marca

do PT. Ufi partido sério, que enxerga o poder. como o

instrumento para 'as'transformações necessárias em be-
nefício do povo.

.

Assim é o PT. E :�frr jaraguá do Sul não é diferente.
Desde a eleição dos. nossos vereadores; em 2000, perce
beu-se um avanço na política. A 'exigência do respeito
para com a coisa pública elevou q debate e colocou 'a

Cãmara na defesa dos interesses' da sociedade. Legislar'
e ficalizar a aplicação do dinheiro público são obriga
ções dos vereadores e isso os' nossos têm feito com res

ponsabilidade. ,

Da mesma forma, o PT se orgulha do deputado Dionei
Walter da Silva. Parlamentar de primeiro' mandato, tem
se destacado na Assembléia t:egrslativa,. i:hbalhando ar

duamente na construção de uma sociedade mais

justa e fraterna. A proposta de trabalho de Dionei privi
legia o incentivo ao exercício da cidadania e tem como

meta mu'dar a cultura polftica do Br�sil, evitando o

paternalismo, o clientelismo político e o assistenciali�mo
demagógico que, muitas vezes, geram dependência, pri
vilégios e corrupção.

Dionei exerce com rigor a verdadeira função parla
mentar, tendo como objetivos os avanços sociais e a or

ganização da sociedade na busca de seus direitos para
consolidar a democracia. Pa�a tanto, mantém uma agen
da repleta de atividades, tanto na Assembléia Legislativa,
quanto nas comunidades.

Em apenas nove meses de mandato, Dionei apresen
tou vários projetos de lei, entre eles o que põe fim à

estrutura na Assembléia Legislativa do deputado nome

ado secretário de Estado; o Pró-egresso, que vis� reinserir
na sociedade, de forma qualificada, as pessoas q�é C).Im

priram pena no Estado; o Software Livre na �d�inistra
ção púlica de Santa Catarina; ,o qúe.cria a Comissão de
Saúde do Sevidor Público, e o,q��.�ropõe eleição direta

para diretores das escolas da r�de estadual. E tramita na

Assem9r�fa.{8i,�f<?JStb, qqe garante 'à:pophl�ção apreseri-.
tar prô1�i:.ô�' dfdd'Ç:·

. ;
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,A�uflM��rr:;�?;,iI?\�hei, é presidente �.CPI-da Casan,.
que 'apur� à -&'1"ig,e1J1 da dívida trabalhista da estatal. O

.

trabalho �Újo�,t;:��ponsável do deputado do PT tem re

cebido ,mu'ito's, elo.gjp,5" ,e, apresentado resultados

c,ctncréto�:\:,RelIhlu:_:s� t,qm' as,,)idet:,�pças da região para

o,�vi_r s.p,�s/P,;;�:Q;(:1pais"'�'./�me{g'eti�iaisJ reivindicações. É
assim que trabalhá o PT, com atenção às comunidades e

respeito ao próximo.

�rti90S para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
rnto, ou pelo e-rnaíl: r�dacao@Jornalcorrelodopovo.com.br. As cartas devem conter ° endereço ou

te e on� para con�to. O Jornal se reserva o di' ,ito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
çramati ,- necessanas,

'/

As Festas de Outubro

menta cultural, abrindo um

outro filão para, o desenvolvi

mento econômico e turístico

relativamente longe do litoral,
provando que. o

.

turismo "de'
,

Santa Catarina não está restri-. �

t<? às praias.
Sem dúvida, entre todas as

..

festas de outubro realizadas em
.

Santa Catarina, a Schützenfest

é que tem em sua origem o

grande diferencial cultural, que
.

é o resgàte da prática do tiro,
atividade que remonta hi �ai�'
de 500 anos em algumas' regi._
ões da Alemanha, trazida pe�
los in1jgrantes alemães 'ç: preser -

"

vada ,pelos descendentes até os 'nário catarinense, sem é claro,
dias de .hoj�' perder sua imagem de pólo eco-

,

Sem dúvida algUma, a pro-

agênclo de
empregos

Em sua 15° edição, a r
' .

.' Sem dúvida, entre
Schützenfest se consolida

como.um dos grandes eventos
todas as festas de

de CUMO popular promovido
.

outubro realizadas-
em Santa Catarina durante o em Santa Catarina,
mês de outubro. No último fi-, i .

'a Schützenfest é que
·

nal de' semana o público lotou tem em sua origem o
o Parque Municipal' de Even-

grande diferencial'
tos; a exemplo do qye já estava

ocorrendo durante todos as
culturdl, que .

outras noites de festejos, o pú- é O resgate da
blico simplesmente invadiu os prática do tiro
pavilhões do Parque para se _J
despedir da Schützenfest.

Organizadores e promoto
res do evento garantem que a

festa atingiu a expectativa.
Mesmo praticando preços con
siderados altos, já que a festa é

direcionada às famílias, especi
almente aquelas que tem na

prática do tiro ( que não mata)
sua grande fonte de entreteni

mento, a Schützenfest conse

guiu mostrar, mais uma vez,

que é um evento mobilizador

não apenas da população local,
mas de turistas dos mais varia

dos cantos do Brasil e inclusi-
.

ve do exterior.

Assim como a Schüt

zenfest, todas as outras festas
.

de outubro .elevaram o Estado'
de 'Santa Catarina a um pólo .

turístico voltado ao entreteni-

.posta inicial da Schützenfest

'foi, ao longo dos anos, foi

gradativamente alterada devi

do ao sucesso da mesma. Ini

ciou tímida, sinceramente regi
onal e. agora se mostra, no mí

nimo, estadual, situação com

provada diante do número ex

pressivo de turistas que vieram

de outros Estados, muitos, é

claro, com o propósito de co

nhecer todas as festas de outu

bro que acontecem em Santa

Catarina.

Atualmente, as festas de ou-.

tubro realizada em Santa Catarina

são consideradas de suma impore
?illcia para o incremento turis

mo de entretenimento, especial
mente na região Norte do Esta

do, que tem na Oktoberfest, de
. Blumenau, um exemplo de de-

senvolvimento do setor turístico

como alternativa econômica das

mais viáveis. Em Jaraguá do Sul

não é diferente. Através do res

gate da cultura germânica e da ��
preservação das raízes, a admi

nistração pública tem consegUi-
do colocar Jaraguá dó Sul CIUmo

cidade turística e cultural no ce-

nôrnico,
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�
Os integrantes do primeiro escalão da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional, pólo de Jaraguá
do Sul, têm se desdobrado para atender todas as

solicitações de presença em evento regionais. A secretária
de Restado, Niura Demarchi dosSantos, tem

comparecido em três ou mais eventos por dia e o

secretário-adjunto Nilson Bylaardt tem feito o mesmo.

Nos últimos dias, ele esteve em praticamente todos os

municípios da região, representando a posição do

governo do Estado nos mais variados tipos de eventos.

Em Guararnirim, durante a abertura das Olimpíadas
Estudantis na Escola de Ensino Fundamental São Pedro,
o secretário-adjunto foi questionado sobre a possibilidade
de apoio estadual para a construção de uma quadra de

esportes coberta, avaliada em R$ 270 mil. Em Schroeder,
Byllardt participou de reunião do prefeito Osvaldo Jurk
com a diretoria regional da Casan.

.

CORUPÃ
O prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
encaminhou à Câmara de Vereadores projeto de lei

especificando que a receita e despesa do município
para o exercício de 2004 é de R$ 8 milhões, sendo
que as principais fontes de receitas são o ICMS,IPI e
FPM. Com base .nessa estimativa, o orçamento da
Câmara de Vereadores para 2004 será de R$ 480 mil.

\
'"

DEBATES
O gabinete do deputado estadual Dionei Walter da Silva

(PT) promove, na sexta-feira desta semana, mais uma

etapa do ciclo de palestras sobre desenvolvimento local,
sustentável e solidário. Aberto a toda a sociedade, o evento
acontece no auditório do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul e Região.
A intenção é discutir o tema com representa1)tes do

segmento religioso, empresarial, sindical, educacional e
cultural. Estarão presentes como debatedores o

deputado Dionei Walter da Silva; padre Sildo César da
Costa, da paróquia São Sebastião, de Jaraguá do Sul;
Mário Glasenapp, empresário e presidente daAssociação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim; Alceu
Grade, empresário e presidente daAssociação Comercial,
Industrial eAgrícola de Schroeder; Christiane Hufenüssler,
empresária de Jaraguá do Sul e diretora da Facisc;
ClementeMannes, advogado sindicalista; Edson Schulz,
médico e presidente do Conselho Deliberativo da Scar;
Rosemery Pett, professora, atriz e diretora teatral e Vítor
Alberto Danich, professor universitário, sociólogo,mestre
em engenharia da produção e coordenador da
incubadora de empresas da Unerj. O evento tem início
às 19 horas.

MINISTRO
O ministro da Cultura, Gilberto Gil, estará em

Florianópolis no dia 29 deste mês. Ele visita a cidade
onde foi preso por porte de drogas há mais de 20
anos. Agora, ele vem participar do 10 Fórum de
Cultura, promovido pelo governo do Estado.

Luz
A ministra Dilma Roussef, das Minas e Energia,
apresentou à bancada do PT na Câmara Federal, o
programa de governo sobre a universalização' dos
serviços de energia elétrica. A meta do governo é

atender,até 2008, os 10 milhões de brasileiros que ainda
não tem energia elétrica em suas casas. O governo
deve investir cerca de R$ 6 bilhões neste projeto.

ENTRE ASPAS.
"Sou oposição mas não sou idiota nem

incompetente". A afi rmação é do deputado federal
do PFL, Paulo Bauer, ao referir-se às críticas que
o governo Lula tem recebido dos antigos partidos
de situação, durante a reunião realizada ontem
com integrantes do Conselho de Desenvolvimento
Regional, na Unerj.
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Deputados são convidados a

defender a região em conjunto
]ARAGUÁ DO SUL -

Os deputados federais

Adelor Vieira (PMDB),
Carlito Merss (PT) e

Paulo Bauer (PFL) e ain

da o deputado estadual

do PT Dionei Walter da

Silva e o ex-deputado
federal Vicente Caro

pre·so (PSDB) foram

convidados a participar
da sexta reunião do

Conselho de Desenvol

vimento Regional, reali
zada na manhã de on
tem, no auditório da

Unerj. A defesa dos pro
jetos que beneficiam a

região foi a tônica do

encontro, ocorrido atra

vés de convite da secre
tária da 240 SDR, Niura
Demarchi dos Santos.

"Queremos solicitar aos

nossos representantes
que trabalhem em con

junto pelo bem de nos

sa região", conclamou a

secretária.

Mesmo com a dis

posição de agirem pelo
bem da coletividade do

Vale do Itapocu, não

faltaram críticas ao go
verno de Lula, explícitas
ou não. O deputado
Adelor Vieira, por
exemplo, criticou a não

liberação de verbas para
convênios assinados ano

passado e deixou claro

menos por enquanto.
"Não existe milagre.
Não adianta colocar

emendas e mais emen

das se o governo não ti

ver disponibilidade fi

nancerra. "O total de
emendas ficou em tor

no de R$ 15 milhões e

o orçamento é de R$
7,8 milhões", exem

plificou o deputado.
Segundo ele, o gover
no está liberando ape
nas alguma C01sa de
obras iniciadas e

inacabadas. em valores

que não passam deR$
600 mil. "Em 2000,
apenas 28% do total de

emendas foram libera-
I dos", cita Merss.

Encontro reuniu situação e oposição, ontem, na Unerj

De acordo com

Pasold, há três o gover
no federal, através desse

departamento, está adian
do a liberação da autori

zação para a instalação de

iluminação pública no

trecho acima referido.
"Há mais de cinco -anos

estamos lutando por essa

benfeitoria", salientou o

prefeito.
Na avaliação do pre

feito deJaraguá do Sul, é

lamentável que o governo

que, por enquanto� vai

esperar com paciência.
"Até o presente mo

mento não consegui li
berar nada. Se continu

ar aSS1m ano que vem,

teremos que agir de for
ma diferente", avisou o

deputado.
Da mesma linha de

pensamento partilha o

deputado federal Pau

lo Bauer, do PFL.

Bauer, com a experiên
cia de quem já foi vice
governador de Santa

Catarina, salientou que
a idéia para a realização
da reunião foi dele e

sugeriu que fosse feito

um levantamento das

prioridades e do quan-

to de recursos foram li

berados nos governos
anteriores. Fez questão
de frisar que é oposição
ao governo federal, mas

. .

que, nem por 1SS0, var

deixar de apoiar proje
tos que visam o bem da

maioria.Na avaliação de

Bauer, apesar das difi

culdades alegadas pelo
governo Lula, a apre
sentação de emendas in

dividuais ou coletivas

ainda é o melhor cami

nho para se conseguir
verbas.

O deputado gover
nista Carlito Merss ale

gou que o governo não

tem condições de libe
rar nenhuma verba, pelo

federal tenha cortado a li

beração de verbas. "Está

tudo parado. É lamentável,
� " .

porque e nos mUnlClplOS

que as coisas acontecem",
analisa Pasold.Ele pediu
união da classe política para
que as regras, em ano elei

toral, sejam mudadas, per
mitindo a realização de

convênios e de obras.

O ex-d e.p u ta'do fe

deral Vicente Caro-pre
so (PSDB) lembro� d�
necessidade de libera-

Prefeito deJaraguá do Sul entrega solicitação para deputado
ção de verbas para a

construção do Centro

Vida, ampliação e refor
ma da Apae de Gua
rarrurrrn e a duplicação
da BR-280.

M�..

MICRO
"

vtt I1taÚ)'7.f u2rll);·((t",

'6fMlI!Uf'/(J.'I/ .%).'iJ/rJo. iX/.a"iI

]ARAGUÁ DO SUL - O

prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold, entregou on
tem ao deputado do PT

Dionei Walter da Silva, pe
dido soliçitando a interfe

rência do deputado. junto
ao DNIT ( Departamen
to Nacional de Infra-estru

tura) para que o órgão li

bere a verba para instala

ção de iluminação público
no trecho que vai do pos
to Marcolla até a Unerj, no
Bairro Estrada Nova.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPIONEIRISMO: JARAGUÁ DO SUL Fala PRIMEIRO MUNiCípIO CATARINENSE � USA O GÁS NATURAL

�

Uso de gás natural registra
crescimento

]ARAGuA DO SUL - o
gerente do primeiro pos
to de gasolina de Santa
Catarina a oferecer gás na
tural veicular, Romário
Fiamoncini, afirma que a

procura pelo combustível
tem aumentado a cada dia

que passa. De acordo com

ele, os motoristas já estão

cientes da qualidade e da
economia do gás, usado
como alternati�a econôrni
'ca e ambiental em todo o

Brasil, com eficiência. Se
mana passada, mais um

posto de gasolina passoul
a oferecer o gás natural

como alternativa de com

bustível, confirmando as

sim a validade do investi
mento na região do

Itapocu.
Na avaliação do geren

te Romário Fiarnoncini, o
mercado está crescendo a

cada dia que passa, o que,
em sua opinião, coloca o

gás' natural como o com

bustível do momento. "É
/ mais barato, mais econó-

• •

no murncipio

Movimento nos postos atende a expectativa de investidor Cesar Junkes

mico e não poluente", enu
mera Fiamoncini- Ele afir

ma que o gás é 60% mais

econômico que a gasolina
e que as vendas, atualmen
te, chegam a 6 mil metros

cúbicos ,por dia, sendo que
o metro cúbico custa R$
1,19.9. "Quando a empre
sa 'inaugurou o 100sto, em

agosto de 2001, a

comercialização do gás

natural veicular era um ne

gócio inseguro. Hoje, o gás
natural é considerado a

melhor alternativa e a con

versão de veículos já é bas

tante comum", assegura o

gerente.
De acordo com

Fiamoncini, o número de

postos que oferecem o

produto ainda é pequeno.
"Existem postos em

Joinville, São Bento do Sul,
Blumenau e Criciúma, além
de Jaraguá do Sul, mas de

veria haver pelo menos

mais um na região de

Itajaí", recomenda. 'Atual
mente, 13 postos fornecem
o produto e a meta da SC

Gás e de chegar a 20 esta

belecimentos até o final do

ano. Para 2004, a intenção
é dobrar este número.

Maior cliente ainda é a indústria
Apesar do sucesso do empreendimento regis

trado em Jaraguá do Sul no que se refere ao gás
natural veicular, o presidente da SC Gás, Otair
Becker, revelou, em recente visita a Jaraguá do Sul,
que o mercado do gás natural ainda está muito aca

nhado no Estado de Santa Catarina. Ele salientou a

necessidade de incentivar o consumo não apenas nas

indústrias, mas em outros estabelecimentos, incluin
do as residências, Em Santa Catarina, 100% dos con
sumidores são indústrias, cujos proprietários reivin

dicam redução do preço do produto.
Ainda de acordo com Becker, em Santa Catarina

o gás natural começou a ser utilizado em abril de

2000 e o município de Jaraguá do Sul foi o pioneiro

na sua utilização, tanto na parte industrial quanto no

gás natural veicular. Atualmente, a rede de distribui

ção em operação possui 470 quilômetros, contando
com 81 clientes e um consumo diário de 850 mil

metros cúbicos de gás. A SC Gás tem comercializado

95 contratos, com volume total de 1.049.515 metros

cúbicos por dia.
Mantendo o mesmo preço desde o início do ano,

a estatal possui 34 clientes e um volume contratado

de 281 mil metros cúbicos por dia. Esta demanda

atende indústrias dos ramos alimentícios, metal me
cânico e têxtil. A principal reivindicação dos consu

midores é o preço, considerado alto. (MARIA HELENA

DE MORAES)

�

Senai deJaraguá do Sul promove Semana do Tecnólogo
]ARAGuA DO SUL - o

Senai de Jaraguá do Sul
está promovendo de on

tem até quinta-feira a Se
mana do Tecnólogo, que
reúne uma ampla progra
mação de palestras
dirigidas à formação de
alunos fs cursos supe-

riores da instituição. O

evento envolve os alunos

que a unidade mantém em

seus três cursos, sendo

que dois em convênio
com a Unerj e um pró
prio. A programação
contempla atividades vol

t�as para os cursos nas

áreas de Metalmecânica,
Eletroeletrônica e Au

tomação Industrial.

Durante os quatto
dias de atividades, são

proferidas palestras sobre
"Ferramentas de Us i-

'nagem; com Ricardo

Freitas; Sensores e Siste-

mas de Visão, com Már

cio de Campos; Harmô
nicos em Sistemas In

dustriais, com o profes
sor do Senai de Joaçaba,
Âng�lo Alfredo Hafner

e Componentes Semi

condutores, com Dirc�u
Soncini.

INFOR
ENCONTRO
O 460 Encontro de Empresários realizado pela Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
e pela Apevi (Associação das Pequenas e Micro

Empresas do Vale do Itapocu) acontece hoje, a partir
das. 19h30, no Clube Atlético Baependi. O consultor,
educador, escritor e conferencista Roberto Adami

Tranjan irá proferir a palestra "Fazer acontecer - um

futuro de resultados".

SEMINÁRIO
O Núcleo de Informática e Grupo de Usuários Linux,
da Unerj, promovem dia 8 de novembro, das 8 às 17

,
, '

horas, o Seminário de Software Livre. O evento será

realizado no grande auditório Eggon João da Silva

do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul) e

contará com a participação dos deputados Dionei

Walter da Silva, Volnei Morastoni e Wilson Vieira, au
tores do projeto Software Livre, que está na Comis

são de Economia, Ciência e Tecnologia para análise,
após aprovação pela Comissão de Constituição e Jus
tiça da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. Parti

cipação gratuita.

CURSO
A vice-presidente do STIV (Sindicato dos Trabalha-

" dores nas Indústrias do Vestuário), Rosane Sasse, via

jou no domingo, dia 19, para Caracas, Venezuela, onde

participa da segunda e última etapa do "Programa de

Formação de Formadores" desenvolvido pela SBA
l

(Slotemeker de Brüine Institut), entidade ligada à ÇMT
(Confederação Mundial do Trabalho). Rosane integra
a delegação formada por �eis dirigentes sindicais sul

americanos e terá as despesas custeadas pela CMT. O
objetivo do programa é capacitar o dirigente sindical

à conscientizar os trabalhadores de que a melhoria na

qualidade de vida depende de sua própria organiza
ção enquanto classe.

SEMINÁRI02
Entre os dias 3 e 7 de novembro, Rosane Sasse tam

bém participa do Seminário sobre Cadeias Produti
vas e Trabalho a Domicílio, em Peru, Lima. A primei
ra etapa do Seminário, promovido em parceria entre

,
o Dieese e a OIT (Organização Internacional-do Tra

balho), aconteceu no STIVestuário, entre os dias 26 e

28 de agosto. O objetivo é analisar a questão da

informalidade no mercado de trabalho e suas conse

qüências à vida deis trabalhadores latino-americanos.

As despesas estarão a cargo da OIT.

COMERCIAL
-PARALELO

,

TURISMO
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TERÇA-FEIRA 21 de outubro de 2003

PALESTRAS
Para explicar sobre o funcionamento do
Cur s.o de Ensino Médio articulado com

a Educação Profissional que o Senai

estará oferecendo a partir de 2004,
estará realizando nesta quinta-feira, às

19h30, e também dia 25, às 15 horas,
palestras para os futuros alunos e seus

familiares, sobre o tema "O mundo do

trabalho, possibilidades e desafios",
onde mostrará a estrutura do curso de

ensino médio, abrindo suas instalações
para visita.

UNERJ
O gerente regional da Bolsa de Valores de

São Paulo (Bovespa - unidade do extre

mo sul), J essé Lobato Grimberg, ministra
rá palestra sobre o funcionamento da bol

sa de valores hoje, a partir das 19 horas,
na Unerj. O encontro acontece no audi

tório do Centro Universitário de Jaraguá
do Sul e é direcionado aos acadêmicos da

� 6", 7" e 8" fases dos cursos de Adminis-
,í' tração. Interessados em obter informa

ções sobre investimentos na bolsa' de va

lores também poderão participar do en

contro, que se repete no dia 22, com iní

cio às 8h30.

VERÃO
O horário de. verão, que iniciou a zero hora

de domingo, seguirá até o dia 15 de fevereiro
de 2004. Os estados do RS, SC, PR, SP, RJ,
MG, ES, Goiás, MS e Distrito Federal

tiveram seus relógios adiantados em uma

hora na 30a edição do horário de verão

brasileiro.

:: > JESUS CRI'ST
':,;' NOSSO S'({!{tm;,ici. '�'=.='

REUNIÓES:
:!{�:&liª;;S�$,'��Pb�Q;ªçªº�
4\��iri�0;:'�S:;�Pti:::;'i;ii�[nº1
<Qp.roingô';19;(}Oh -,F:à'irííliâ,"Pois é pela graça

que sois salvos,
por meio da fé". - Participe! -

Efésios 2:8a Rua Max Wilhelm, 289
Baependi - Jaroguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

Ati
kr

sítlg
despe ,.

especiàf m você. Cor:

V,ermelho, cinza e amarelo.
Touro - Encare tudo com

b %. noite, o c/imo
de aventuro e

�/fJuém ligado a

qJoderá Gê{r,e��' A vida conjugal
. est91lf1 b�r amparada pelos
ostf&; e y�cê fará muitos

pLan'bs ..(Joe Azul, verde e
�"",*,,,'->_' '''" '.
rosa.
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vida s eus deveres. Um

pô "�stimu/ar a
\@. :\
U''1j "

ronco, preto e

o'.
.

Marrom, laranja

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IDESPEDIDA: ÚLTIMO FIM DE SEMANA DA lSa SCHÜTZENFEST FOI MARCADO COM ATRAÇÕES
•

a Schützenfest é a festa

das tradições, que pre
serva os traços culturais

de seu povo", comenta.
Na sexta-feira, dia

1 7, a CCO organizou
uma noite especial para
o público jovem com as

bandas Alta Rotação,
Tribo da Lua e Ipsis
Litteris, de Curitiba,
que fizeram um show a

parte de pop e rock.

A busca de reis e ra

inhas do tiro foi reali

zada no sábado, a par
tir das 10 horas, com

saída do Posto Mare

chal. E à noite, foi feita
á premiação do' torneio

de tiro dos profissio
nais de imprensa, do

torneio de tiro da Co

missão Central Organi
zadora, além da pre
mia-ção das competi
ções de tiro seta e cara

bina entre as sociedades

convidadas, das socieda

des campeãs no torneio

de tiro oficial e a coroa

ção dos reis e rainhas da

15a Schützenfest.

J á a segunda parte do

tradicional desfile das

sociedades de atiradores

aconteceu no domingo,
iniciando na rua Walter

Marquardt e prosseguin
do até o Parque Munici
pal de Eventos com dis-

-

tribuição gratuita de

chope. O encerramen

to aconteceu às 22 ho

ras, com a décima

apresentação da banda

Dolomiten Sextett. (CA
ROLINA TOMASELLI)

Vicky Bartel

A premiação das competições de tiro foi feita no sábado

atendeu a Festa Pome

rana, em Pomerode.
o parque de diver

sões, o Biergarten, a

campanha de conscien

tização no trânsito Ami

go da Vez e a atração
internacional, a banda

austríaca Dolomiten

Sextett, foram outras

novidades trazidas pela
CCO. Janssen destaca

ainda o posto de infor

mações turísticas que,
além de folders expl
icativos sobre rotas tu

rísticas e festas de ou

tubro, teve um quiosque
instalado para fornecer

infoimaçõ es aos turis

tas. "Foi o único pro

jeto nesse sentido apro
vado pelo Ministério da .

Cultura, o que atesta que

a edição da Schützenfest

atinge a_meta da CCO

���:���/:j���-�a a

réconhecer qual direção
deyerá seguin Pink, preto e

amarelo.
Esc ião - O momento
'll,* �n ' �1bom paro quebrar

�orcheio de
c ii/ade. Cor. Verde,
cinza e r&Cj)

Sagitário.;;;;-- Você estará
mais fel;�e7\> poderá

aUrfJ�Q.ta;;o;_ d}sejos a dois.

Apr.ovJi�eJ. Cor: Vermelho,
mqvom �creme.
Capricórnio-Facilidade

pa,,�kWnar. No amor;.
hav��ó �f.:;':;'C.�es de realizar os

seus)so.(.)'l.es'Ifor. Preto, ,bege e)grdnf5.
'

1;:;*2#

]ARAGuA DO SUL -

Muito chope, música ale

mã e alegria marcaram o'

último final de semana

da 15a Schützenfest, rea
lizada entre os dias 9 e

19 de outubro. De acor

do com a CCO (Comis
são Central Organizado
ra) da festa, 91 mil pes
soas circularam pelo Par

que Municipal de Even

tos durante o período.
Na quarta-feira, dia 15,
por exemplo, o públi
co pagante foi de 2800 Vicky Bartel

pessoas, quase o. dobro O 2°desfile festivo das sociedades foi realizado domingo
da edição anterior, que
teve .1600, segundo o

presidente da CCO,
Dieter J anssen. "Em
praticamente todos os

dias, o público pagante
foi superior a 2002",
afirma.

)anssen acrescenta que
o consumo de chope au

mentou 10% e o núme

ro de tiros na modalida
de visitante subiu 17%
em relação ao ano pas
sado.

Para repercutir dessa

maneira, a Festa dos Ati-.
r ado r e s de 2003 foi

marcada por diversas

mudanças, que atraíram

novos investidores e atra

ções. Uma das novidades
foi o restaurante Fritz, de
Blumenau, instalado no

Pavilhão A pela primeira
vez. O Fritz é experiente
em festas de outubro.
Desde 1987 é o respon
sável pela gastronomia
da Oktoberfest, de
Blumenau e também já

A�u�rj(k;\CIima de tensão

hoí�:v1'$;If!r{J o risco de

cS>D3-��tivagâncias a

dOIS. Lar: Branco, azul e
rosa.

Peixes-Fique atenta! O

nl "'erá ótimo para

Leã!»�Bom astral nas
finah\as. �o campo afetivo,

v{{é'�dtrá contar com a

so��GC(f: Creme, vinho e

branco. ,Jj

Virgem - Deverá ter uma

liz nesse dia: os
rão ao seu

Marrom, azul e
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.RESULTADO: AVALIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA FESTA DO CASCUDO É POSITIVA

'ü "

Festa do Cascudo atraiu setemil

pessoas nos três dias de evento
GUARAMIRIM - Cerca

de sete mil pessoas

prestigiaram a Festa do

Cascudo, realizada entre os

dias 17 e 19 de outubro, em
frente ao restaurante repre
sa, em Guaramirim.

O evento foi promovi
do pelo Rotary Club em

parceria com a prefeitura
municipal e o restaurante

Represa, numa área de 930

metros quadrados, com
capacidade para receber
mais de duas mil pessoas
por dia:

Apesar da modesta di-

_ vulgação, feita em veículos

de comunicação regionais,
a participação não se limi

tou a população local. Se

gundo o presidente do

Rotary Club, Charles Kinas,
a festa recebeu visitantes de

diversas cidades catarinenses
e até de outras estados,
'corno Paraná e São Paulo.

''A Festa do Cascudo supe
rou nossas expectativas.
Está se transformando em

.urna festa de nível estadu

al", analisa.
Elvira MariaRadwanski,

responsável pelo setor de tu
rismo da prefeitura de

Vicky Bartel

O caldo de cascudo, servido em uma cumbuca de cerâmica, foi o prato principal <Ia festa
I

Guaramirim, acrescenta que
o crescimento estava dentro

do.previsto. "Nossa avalia

ção é muito boa. Cada ano

que passa percebemos que a

festa fica melhor", declara.
Os visitantes puderam

apreciar pratos como

cascudo recheado, cascudo
frito, pastel de c�scudo e o

famoso caldo de cascudo,
servido em cumbuca de

cerâmica, que podia ser le

vada como lembrança da
festa. Além da variedade

gastronômica, a festa teve

inúmeras atrações musicais,
como apresentação da du

pla Lucas e Cindi, Toninha
Bahia e o cantor Daniel

Lucena.

A 3a edição da Festa do

Cascudo foi realizada no

mês de outubro com o in

tuito de aproveitar as festas
que acontecem em todo o

estado durante o período e

inseri-la neste roteiro.

"Estamos trabalhando jun
to a Santur para que no pró
ximoano o evento passe a

integrar o calendário esta-

dual", afirma I<inas.

O resultado dos valores

arrecadados na festa será

anunciado ainda hoje pela
Comissão Organizadora,
que destinará 70% às enti

dades assistenciais de

Guaramirim e 30% a Fun

dação Rotary, que investirá
na campanha de combate

-à poliornelite, Polioplus.
N a próxima semana,

será iniciada a escolha da co
missão organizadora da 4a

Festa do Cascudo. (CAROLI
NA TOMASELLI)

Presidente do Siticomparticipa da Conferência das Cidades

lARAGUÁ DO SUL - O

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Constru

ção e Mobiliário, Riolando
Petry, e o vereador Marcos

Scarpato (PT) são os dois

jaraguaenses entre os 1.698
,

"

delegados de todos os esta

dos brasileiros inscritos para
a 1° Conferência Nacional

das Cidades, que acontece

de 23 a 26 de outubro, em
Brasília. Ao todo, devem
participar da Conferência
outros 57 delegados
catarinenses, militantes e

ativistas desde os movimen
tos populares ( Federação
das Associações de Mora

dores, Pastoral da Saúde,
Movimento Negro-Unifica
do) e acadêmicos (UFSC,
Unisul) W,'té associações de

() -

'

�iti

municípios. \
Riolando Petry é um dos

sete dirigentes sindicais ins
critos como delegado na

Conferência, que está divi

dida nos temas habitação,
saneamento ambiental,mo
bilidade urbana, ( transpor
,te e trânsito) e planejamento
e gestão do solo urbano.

Enquanto integrante daCo
missão de Habitação, o pre
sidente do Sinticom lembra

que a tendência nas cidades
é de se reduzir agressões ao

meio ambiente, pormeio da

ocupação de áreas centrais,
,

hoje ociosas, de fácil acesso
a transporte, construção de

postos de saúde, etc. ''A uti

lização de áreas de manan

ciais para habitação é um

r{i!oblema cultural que leva-

rá décadas para ser reverti

do, mas é um dos projetos
do Lula", adianta o sindica

lista.

A definição de políticas
públicas esteve no centro dos
debates ocorridos nas Con

ferências Muniicáis e Esta
duais das Cidades. Riolando

Petry participou da Confe

rência Microrregional, reali
zada nos dias 14 e 15 de ju
lho, na Unerj, e da Estadual,
de 28 a 30 de setembro, em
Florianópolis ( esta, coorde
nada pelo governo do Es

tado e onde elegeu-se o

Conselho Estadual das Ci

dades). A intenção é estimu

lar a criação de Conselhos

Municipais nas cidades. "Em
nosso caso, o Conselho deve

sermicrorregional já que não

adianta pensarmos o meio

ambiente sem envolvermos

toda a bacia do Rio

exemplificaItapocu",
Riolando.

As conferências e a forma

ção dos Conselhos das Cida

des estão previstos no Estatu
to da Cidade ( Lei 10257/
2001), "uma nova base jurídi
ca para o desenvolviment�
urbano, que estabelecemudan
ças sobre o direito de propri
edade e sua função social".

Durante a Conferência Naci

onal será eleitooConselhoNa-

ológicos devido a ex

posição às radiações
geradas e presentes no

meio urbano e de tra

balho, além de diretri

zes sobre a tendência

normativa do País.

De acordo com o

professor doutor Hugo
Domingues Almaguer,
(cubano radicado no

Brasil há cinco anos)
não existem, ainda, es

tudos científicos con

clusivos sobre os males

do uso de equipamen
tos eletrônicos, como o

celular e o forno de mi

croondas. "80% .do que

aparece na mídia é fru

to da ignorância", afir
ma o professor. Segun
do ele, trata-se da

eletrofobia, mas admi

te que, até agora, foi

comprovado que exis

tem efeitos negativos ao

corpo .humano, como

aquecimento dos te,ci
dos e prejuízo para os

olhos, (catarata) mas

descartou qualquer liga
ção com a incidência de

câncer.

O professor aconse
lha ao cidadão interes

sado em tirar suas dú

vidas' sobre o assunto

que procurem informa

ções em sites confiáveis,
como o da AnateI ou da

Organização Mundial

da Saúde, ONGs euro

péias, como 'a ICNIRP.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Evento aconteceu durante o dia de ontem, na Acijs

Seminário discute os efeitos

dos campos eletromagnéticos
lAR.AGUÁ DO SUL -

Celular e formo de mi- '

croondas fazem mal

para a saúde? Estes

questionamentos e mui

tos outros foram res

pondidos pelos profes
sores doutores Adro

aldo Raizer (UFSC) e

Hugo Dominguez Al

maguer (Furb), que par

ticiparam, como pales
trantes, do 3° Seminá

rio Ambiental, ocorrido
durante todo o dia de

ontem, nas dependên
cias do Centro Empre-
\sarial de J araguá do

Sul. O evento teve

como tema central

"Campos Magnéticos:
Aspectos Ambientais e

reuniu um público de

aproximadamente 100

pessoas.
A promoção do

evento é da Prefeitura

de J araguá do Sul, atr�
vés das secretarias de

Desenvolvimento Mu

nicipal e Meio Ambien

te e teve por meta pro

porcionar aos partici
pantes conhecimentos

sobre a propagação de

ondas eletromagnéticas,
criadas pbr equipamen
tos como, linhas de

cional das Cidades, a ser for- \ transmissão de energia,
mado por representantes dos antenas de rádio, TV e

poderes executivo e legislativo, telefonia celular, equipa-
movimentossociaisepopula- mentos e máquinas elé-

res, empresários e operadoras tricas e' equipamentos
e concessionárias de serviços eletrô�icos em geral e

públicos. também seus efeitos bi-
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Governo em parceria com a comunidade do interior
EM PALESTRA AOS PROPRIETÁRIOS E DIRETORES DE JORNAIS LOCAIS, O SECRETÁRIO DE ESTAOO DA INFORMAÇÃO, DERLY MASSAUD DE

ANUNCIAÇÃO, REVELOU COMO SERÃO APLICADOS OS RECURSOS DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, NA GESTÃO DE LUIZ HENRIQUE
,

.

Derly Massaud, secretário de Estado da lntormação

Convidado pela Associ-

ação dos Jornais do Interior
do Estado de Santa Catarina

(Adjori/SC), entidade que
congrega 135 filiados, o se

. cretário de Estado da Infor
� mação, Derly Massaud, par

ticipou de uma reunião de

negócios, em Florianópolis,
nesta segunda-feira, 13,
onde estavam presentes
jornais locais de todo o Es
tado.

O tema do encontro - a

distribuição das verbas go
vernamentais da área de

comunicação - permitiu ao

secretário explicar as dire
trizes de sua Pasta ao

mesmo tempo em que as

segurou a maior participa
ção da mídia local na dis

tribuição dos recursos

destinados' à publicidade
governamental.

Registramos as princi
pais declarações do Secre

tário, respondendo em

J.. grande parte, às principais
questões levantadas pelo
empresariado presente.

Escolha
dos veículos

. Existem em Santa Cata
rina, cerca de 400 veículos
de comunicação. São apro
ximadamente, 180 rádios,
mais de 180 jornais além
das transmissoras de tele
visão. Assim, em cada

campanha do governo, va
mos ter que- analisar, pri
meiro, a relevância e ade

quação do meio de comu

nicação (rádio, tv, jornal) e

Rede Catarinense de Notícias: o Falcão, Abelardo Luz; O Tempo, Araranguá; Folha do Vale, Braço do Norte; Gazeta, Caçador; O Planalto, Canolnhas: A S!3mana, Capinzal; JVC Regionai, Capivari de
Baixo; Tribuna do Dia, Criciúma; A Coluna, Fraiburgo; Cruzeiro do Vale, Gaspar; O Popular, Imbituba; Jornal de lndaiat, Indaial; O Atlântico, Itapema; Folha Regional, Jaguaruna; Jaraguá News, Jaraguá do Sul; Jornal'
do lririú, Joinville; Diário da Noite, Lages; Raízes, Luzerna; Gazeta de Rio Mafra, Mafra; Novoeste, Maravilha; Hoje, Orleans; Expresso d'Oeste, Palmitos; Jornal do Comércio, Piçarras; Jornal de Pomerode, Pomerode;
Nova Era, Rio do Sul; Informação, São Bento do Sul; Visão do Oeste, São José do Cedro; F�ha do Oeste, São Miguel do Oeste; FolhaSete, Seara; O Barriga Verde, Taió; Jornal de icas, Tijucas; Jornal do Mé� Vale,
Tlrnbó: Jornal de Bairro Tubarão' Folha do Alto Irani Xanxerê. ' la

depois, a importância e

abrangência de cada título
de jornal, de cada emisso
ra de rádio ou de tv. Pensá

vamos, inicialmente, fazer
uma pesquisa para identi
ficar quais os veículos de
maior peso e alcance para
montar o plano de mídia do

Governo, mas resolvemos

começar a anunciar, muni
ciados de informações
coletadas junto ao merca

do e junto às SDRs e sentir
o impacto. Se percebermos
que estamos errando mais
do que acertando, vamos
recorrer às pesquisas.

Entidades

Respeito o trabalho
das entidades do setor,

.

como a AdjorilSC (Asso
ciação dos Jornais do In
terior de Santa Catarina),
ADI (Associação dos Diá
rios do Interior) e a Acaert

(Associação Catarinense
das Emissoras de Rádio
e Televisão) defendendo'
os interesses de seus

associados. O governo é

que se beneficia com

isso. Essas entidades
têm colaborado muito
conosco e esperamos
continuar contando com

esse apoio logístico.

SORs

Sem dúvida, as Secre
tarias de Desenvolvimento

Regional terão um papel
importante nas construção
do plano de mídia do Go-

verno. Como o secretário

regional vive na comunida

de, ele sabe qual a impor
tância e alcance de cada ve
ículo local. Acreditamos que
as indicações dos secretá
rios irão nos ajudar a ali
mentar a eficiência na co

municação institucional do

governo, atingido maior nú
mero de pessoas, com me

nor verba. Os secretários,
porém, não terão autono
mia para anunciar. E nem

terão os "duzentinhos" para
colunistas, como chegaram
a nos pedir. O Governo Luiz

Henrique, enquanto eu es

tiver na a Secretaria da In

formação, não irá cornprgr
matéria. Vamos comp rar

espaço para prestar contas
à população.

Matériax Anúncio

Nossa preocupação,
na Secretaria, é garantir in
formação de qualidade, de
forma ágil e eficiente, a to
dos os veículos de cornu
nicação do Estado. Ao

disponibilizar material na
internet, estamos assegu
rando essa democratiza

ção da informação.
Naárea comercial, va

mos nos empenhar para
privilegiar sempre Os as

pectos técnicos na .esco

lha dos veículos. Sabe
mos que a interferência

política existe e não. se eli
mina da noite para o dia.
Mas temos que nos esfor

çar para construir um novo

modelo de relação entre e

mídia e os políticos. Os
veículos de comunicação
precisam das verbas do

Governo, que é maior
anunciante do Estado -

mas o Estado também

precisa dos veículos de

comunicação. Não deve
haver relação de favor,
mas sim de respeito.

Verba de 2003

Estamos assinando, exa
tamente hoje, 13 de. outubro,
os contratos com as agênci
as de publicidade vencedoras
da licitação. E não haverá re

curso judicial, o que é uma

grande vitória, agilizando o

processo. Até o final deste
ano, graças às

suplementações solicitadas,
ainda temos R$ 5 milhões

para aplicar em publicidade,

dos quais R$ 2 milhões vão

para o Turismo, em veículos
de comunicação de fora do
Estado. Dos R$ 3,2 milhões

gastos' até agora, apenas
19% foram consumidos com

produção, quando o usual é
40%. Reduzindo drastica
mente o custo de produção,
sobrou mais dinheiro para
veiculação. E do que aplica-

,

mos em mídia, 'consegui
mos distribuir equili
bradamente as verbas para
o meio jornal, o meio rádio e

o meio TV.

Orçamento 2004

No orçamento de 2004,
estão previstos R$ 34 mi
lhões de verba de comuni

cação para a administração
direta. Considerando a ver

ba das autarquias, o valor
se eleva para R$ 43 mi
lhões. Trabalhando com

competência, todos terão
chances de participar des
se bolo, que será de aproxi
madamente R$ 130 mi

lhões, durante todo o Gover
no Luiz Henrique. Só para
ilustrar, o governo Amin in
vestiu cerca de R$ 103 mi
lhões. Lembrando que a

média de custos de produ
ção era de 40%, sobrou
para veiculação pouco mais
de R$ 60 milhões. Nós va

mos aplicar na mídia prati
camente o dobro. Não pe
los critérios de favor, nem
por retribuição a eventuais

apoios políticos, mas por
merecimento do veículo.

Em defesa
das verbas

Temos que estar jun
tos, agora, Governo e veí

culos, para que as verbas
de comunicação sejam vis
tas pelos deputados, espe
cialmente pela oposição,
como algo necessário e

produtivo. O usual é a opo
sição derrubar as verbas e

isso encolhe nossa capa-
. cidade de investir em publi
cidade. E sabermos que o

deputado, em época de

eleição, precisa muito dos
veículos regionais, que cir
culam em suas bases elei
torais. Na verdade, todos te
mos interesse em contar

com veículos de comunica

ção fortes e financeiramen
te saudáveis, em todas as

regiões do Estado. Por isso

podemos estar juntos na

luta pela manutenção de
bom volume de recursos

para aplicar em comunica

ção social. Não queremos
fazer política, queremos fa
zer comunicação.

Os setores

Nossa política de atua

ção é comprar mídia. Não
vamos comprar projetos.
Turismo, Saúde, Educação,
Segurança, Agricultura são
os setores com maior ne

cessidade de mídia. O cen

so agropecuário, o projeto
de maior fôlego do governo
neste ano de 2003, terá um

reforço de R$ 500 mil. No

lançamento da iniciativa, ex
cepcionalmente, gastamos
80% da verba com produ
ção para disponibilizar ma
terial informativo a 1300
recenceadores e só 20%
com mídia. Agora, vai ser
possível investir a maior

parte em veiculação.

Chegou a vez da
mídla local?

Tenho repetido, nas mi
nhas idas às Secretarias
Regionais, que estou

gratamentEf surpreso com a

qualidade da mídia local.

Rádios e jornais estão aten
dendo suas comunidades
com eficiência, competência
e qualidade. Vamos traba
lhar profissionalmente - en

tidades, veículos, governo -

para que cada segmento al
cance seu objetivo.

r

Carta de

Florianópolis
A reunião de negóci

os promovida pela
Adjori/SC, no Hotel

Iguaçu, em Florianó

polis, proporcionou dis
cussão sobre o papel da
entidade na busca de
maior participação dos'
jornais associados na

veiculação das campa
nhas publicitárias go
vernamentais e também
na iniciativa privada ..

Após a palestra, a

Adjori/SC entregou ao

secretário Derly
Massaud a Carta de

Florianópolis, elaborada
por uma comissão e

aprovada por todos os

presentes. O teor do
documento reitera o

apoio dos jornais locais
à entidade, como repre
sentante dos seus asso
ciados.

Convênio com IVC

Francisco Alves(E) e Ricardo da Costa Silva

Em reunião de negó
cios promovido pela
Adjorisc no dia 13 de ou

tubro, em São José, o

JORNAL d(!,RREIO DOPOVO
assinou convênio com

Instituto Verificador de

Circulação (IVC), que cer

tamente cóntribuirá para
a transparência junto ao

mercado publicitário, atra
vés desta auditoria e

certificação, já que a im

prensa do interior não ti-.
nha legalmente como

comprovar sua circula

ção. "Esse convênio é re

flexo do trabalho sério

que estamos realizando
e da percepção do IVC
sobre a relevância dos
veículos de comunica

ção que prezam pelo re

gional"
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Parabéns para Greicy Grazielle
Bonatti que completou 14 anos
dia 22. Beijos de seus pais
Oldemar e Silvana, sua irmã
Treicy, o irmão Jefferson e a

cunhada Lady

Carlos Eduardo Rosa cola grau,
no dia 24 em Administração,
pela Unerj. Seus pais José e

Selma desejam muito sucesso

Toda equipe da Loja Jomar, em ritmo da
15a Schützenfest atenderam seus clientes
com muita alegria em traje típico

17, Emilio Tironi e no dia 20,
Florentina Tironi completaram mais um ano

de vida. Quem deseja-lhes felicidades é seu

filho Airton, a nora Letícia e o neto Gustavo

A jovem senhora Tereza
Martins Stein completou 90
anos no dia 15. Parabéns e

felicidades de seus familiares
e do seu amigo Fábio

Neste sábado, Karen Cristiana
Gõedke está de aniversário.
Felicidades!

371-28:t7
275-2005

CENTER'

•
Cd's' DVD's· ACESSÓRIOS PARA SOM

PARABÉNS
Arn a n d a

Pinter
Cristina

esteve de

Parabéns aos formandos da 5° turma do
Curso de Tecnologia em Mecânica da
Unerj, que colaram grau no dia 03

I
Feliz aniversário Johny pelos
seus 15 anos que completa
hoje. Quem manda são seus

pais Arnaldo e Waidi e seus

irmãos Walério e Nicole

FELICIDADES
Gilson de Lara aniversaria
neste Sábado, dia 2,5.
Parabéns e felicidades da
sua esposa Rosângela e o

, filho Vinícius.

aniversário no dia
1. Felicitações dos
seus tios.

Casaram-se no dia 11, na Igreja
Rainha da Paz, Elcio Lotito Júnior,
filho de Elcio(E) e Cleide, e Keila
Correia Lotito, filha de José e Maria
das Graças. A recepção foi na Malwee

Estela Carolina Ruysam
completou 18 anos dia 17. Esta
é uma homenagem com

carinho de seus pais Amaury e

Maria e seu tio Ademar

Olívia Leite aniversariou dia 18;

Parabéns dos seus amigos, Iris,
Ademar e Tiêta

Renato Koslowski, seus famili
ares e amigos o parabenizam
pelo seu aniversario que foi no
dia 20

FELICIDADES
A nossa querida Úrsula
Alves, está de aniversário

hoje. Muitas felicidades é
o que deseja todos os seus

familiares.

12/10
Dnosan�a�r�I����==��====�
Rosimery Maria Schroeder
Greyce Gireane Moser
Daniel Mello Rosa
Victor Demarchi
Dr. Roberto Rapozo de Oliveira
Leodomar L. Lopes
Fabio Hanemann
Ivana Izabel Vargas Capraro
Eduardo Augusto de Souza
Ricardo Luis Maas

2011.0
Aline Crístine'Boc cor
Gisele Oliveira
Jackson Roepke
Jonas Deamthê
Antonieli Mirine
Renaldino Rahn
Giovani Venturi
Guido Barg
Salete Popialarz
Claus Milcher
Everson Jagn

Ze inca Gneipel
Rafael V. Duarte
Eliane Kruçer Lessmann
Dionei Schiochet
Avenitá Gessner
Reni de Liz
Anderson Nasato
Marli Rengel
Inaura Mattos
lido Wolf'
Charles Roberto Gomes
Richard Mahnke
Dorita Schalinski
Valburqes Salete Plccoli

2211.0,
Halo Cassio Mayer
Isabel K. Fagundes
Jairo José Maestri
João Vitor Bier dos Santos
Laudelino Macedo
G reyce G. Bonatti
Cenise Maria de Oliveira Motta
Edemilson Luis Baade
Sérgio Rabello
Rosani Porath
Maria Sflvia S. Kanchen
Viviane Verbinen
-Erna Zanella
Dirceu Luiz Lenzi
João Waldemiro Hohl
Ana Kruçer
Luiz Fernando Franzner
Daniel Alexandre Bartel
Lurian Paul Gehrke
Vilma Morais
Dayse Ribeiro
Ivonete Bompani I<reutzfeld

,23)10
Cino Dalpiaz
Juceli da Silva
Ivone Berci
Rafael Jonas Campestrini
Valdirene Rosa
Marcelo P. B. Buchmarm
Mirson Baumgartel
Henrique Pinto Loja Filho
Valmir de Avila Velho
Ilete Uller

IngricfBriCfãroli
Olanda Lewerenz
.Adernir Pfiffer
Valério Deretti
Alcido Nitzke
Odair José Amaral
Sandra Rosa Nicolini
Marisa Gerent
Carlos Fontan ive
José Boshammel
Aldolino Gonzaga

�L�l�O�����==========��
Orias Souza'STlveira
Cinthia Mara Frledernann.
Vilma Zlmermann
Dária Emirisch
Catarina Lopes
Ernesto Riegel
Alcebiades Luiz Bassani
Alberto R isso

.

Janaina Freiberger Benkendorf
Marcia R. Ferreira
Luciane Scheidt
Ketlin Cristina Fischer
Letícia Siewerdt
Adi Ison Kath
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nacionais e importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 91.12-6117

E-mail: bia:s@terra.com.br

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO. 763 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659

'j1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓ

CORREIO DOPOVO 9

•

Imagens de' um tempo que dizem que não

voltam mais: Um "valente=Ford A

seguindo seu caminho, não muito

tranqüilo - às vezes, lamacento, outras
- vezes, barrentos e cheios de atoleiros -

ladeado de mata em ambas as margens. É

uma das muitas imagens que nos fazem

refletir sobre o passado, o presente e o

futuro: Como era, como é e como queremos
que seja no futuro. Se você tem imgens do

passado, comparti I he-as conosco. O nosso

objetivo é parti lhálas com as gerações
futuras. Entre em contato conosco, neste

jornal e pelo fone 275-1300

Há 15 anos

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

Em 1988, o Prefeito Durval Vasel retornava da

capital de mãos vasias, apesar das audiências com o

Governador Pedro Ivo e Secretários de Estado. Pedi

dos de recurso para terceira ponte, rodoviária, quartel
da Polícia Militar eram anotados, aguardando respotas
que quase sempre com a resposta de que o Estado

não tinha recursos para tal fim. E ponto final.
A Associação Jaraguaense de Farmaceuticos e

Bioquimicos(AJFB) entidade fundada a nove meses,

composta de trinta, profissionais e prisidida pelo Dr.

Irineu Pasold sediava a 1 a

Jornada' Jaraguaense de

Framácia e Bioquímica, envolvendo os ligados aos ra

mos de farmácia, análises clínicas e tecnologia de ali

mentos. A jornada iniciava na sexta-feira e encerrava

no Domingo, no Centro Educacional Evangélico cum

prindo uma vasta programação e palestrantes de re

nome. No Domingo, a partir das 10 horas, os partici
pantes visitavam o Parque Malwee, seguindo-se o al

moço no local.

Há 3 anos

polietileno expandido. O valor da transação não era

divulgado.
O desenvolvimento o bairro de Barra do Rio Cerro exigia
uma paralela, o que acontecia com a abertura e a drenagem
da rua serviria de paralela a Ângelo Rubini, na Barra do Rio

Cerro, ligan�o o trevo de Pomerodeao trevo da Carrocerias

Argi garantiam melhorias no trânsito da região. A prefeitura
criava anel binário e asfaltavaa ruaLuiz Feliciano Bortolini até

o final da gestão. Nessa primeira etapa, a rua teria a extensão

de dois quilômetros, somados os trechos que já estavam

abertos. Mas antes o poder público precisava o acordo com
os moradores da região. O prefeito Irineu. Pasold garantia
que a pavimetação asfáltica aconteceria ainda este ano.

O Grupo Weg adquiria o controle acionário da fábrica de

motores elétricos para lavadoras e secadoras de roupas
Morbe. A empresa Argentina era líder de mercado naquele

,

pais e atuava tambémnoChile, Paraguai,Uruguai eVenezuela.
Com a aquis�ção da empresa, oGrupoWeg assumia posição
estratégica no Mercosul, além de aumentar a participação
da empresa no mercado de motores para eletrodomésticos.
O presidente executivo do Grupo Weg, Décio da Silva,
informava que a Morbe poderia alcançar faturamento de

US$ 5 à 6 milhões, este ano.

Eduardo Ferreira Horn, membro do Conselho de
Desenvolvimento da Região Joinville-Jaraguá do Sul e

Microrregião, comparecia com oportuno artigo Rodovia
do Arroz f', abordando da Rodovia 280 e a importância
no norte-nordeste de SC, puxando a orelha de que é -de

direito, muito elogiado.

Em 2000, a Cryovac, empresa do Grupo Sealed Air

Corporation, comprava aMenegotti Embalagem, fabricante
de embalagem de proteção de produtos e badejas de

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessórts

Venha
",

conhecer ...
f--� Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Menino de seis anos morre

atropelado na rodovia SC-416
]ARAGUÁ DO SUL

- A preocupação
exaltada durante mani

festação organizada
por moradores dos

Bairros Rio Cerro I e

II na tarde da última

sexta-feira repercutiu
em toda a região. A

comunidade reivindica

há muito tempo a ins

talação d.e controla

dores de velocidade

nas proximidades das

instituições de ensino

daquela localidade,
além da construção de

acostamento nas mar

gens da SC-416, ro
dovia Wolfgang We

ege. Ontem à tarde,

por volta das 13h30,
mais um acidente foi

registrado naquele
local, vitimando des
ta vez o rn e nm o de

s e i s anos, Jefferson
Lorenzeti Pereira.

A criança transita

va de bicicleta pela
rodovia, nas proximi
dades do Motel

Kalahari, quando foi

atingida pelo veículo

Monza, placa LZV-

4250, de J araguá do

Sul, cpnduzido por
Milton Ernst, 35 anos.

Socorristas da sub

sede do Corpo de

Bombeiros Voluntári

os do Bairro Barra

do Rio Cerro deslo
caram-se para atender

a vítima, que estava

em óbito no local.

J effeson apresentava
traumatismo craniano.

Efetuamos aquela
paralisação na SC-416

para ver se conseguí
amos a atenção das

autoridades sobre a

importância de aten

der nossas reivindica

ç

ô

e-s. A morte dessa

criança não foi a pri
meira nem será a últi

ma enquanto não fo

rem tomadas as medi

das cabíveis. Depois
do ato de protesto de

s ex ta- feira, re cebi li-

gações de pessoas da

Secretaria de Desen

volvimento Regional,
afirmando que iriam

nos atender. Espero
não demorem em to

mar alguma decisão

para que não ocorram

mais acidentes assim -

, diz o presidente da

Associação dos Mora

dores dos Bairros Rio

Cerro I e II, Jurandir
Michels. Ele enfatiza o

sofrimento da família

que perdeu o menino e

do condutor envolvido

no acidente. "A ferida

vai ficar para sempre na

vida dessas pessoas",
lamenta. (FABIANE RIBAS)

Mais uma morte registrada na Rua Adélia Fisher

]ARAGUÁ DO SUL
- Apesar de todo em

penho de entidades e

.
instituições em campa
nhas de trânsito, o ín

dice de acidentes con

tinua aumentando a

cada mês. Em janeiro,
o Corpo de Bombei

ros Voluntários do

Município atendeu

uma média de 80

ocorrências, envolveri
do ciclistas, motoci
clistas e veículos, con
tra 130 casos compu-

tad'bs em setembro.
Até o fechamento des

ta edição, osonúmeros
de a tendimen to

registrados apenas este

ano chegam a 1,1. mil.
N o domingo à noi

te, os bombeiros des
locaram-se até a Rua

Adélia Fisher, próxi
mo à recreativa da

Marisol, para atender a

mais um atropelamen
to. O ciclista José dos

San tos P e re i r a, 35

anos, transitava pela.

via quando foi atingi
do pe�o veículo Corsa,
placa MGS-0140, de

J araguá do Sul, condu
zido por Volnei

Charles Weller, 50

anos. A vítima apre
sentava ferimento pro
fundo na cabeça, sus
peita de lesão na colu

na cervical e entrou em

parada cardiorrespira
tória no caminho para
o Pronto-socorro do

Hospital São José.
- A falta de atenção

dos motoristas, ciclistas
e motociclitas que circu

lam em alta velocidade

contribui para o au

mento do índice de aci

dentes. Final de sema

na passado, por exem
plo, chegamos a aten

der 53 ocorrências de

trânsito, todas derivadas
de imprudência. As pes
soas têm de se

conscientizar e respeitar
as normas do trânsito

-, diz o bom beiro

Marcelo Klitzke. (FR)

Festival de Basquete eXadrez envolve cerca de 400 alunos
]ARAGUÁ DO SUL

-' O Festival-Escolar

de Basquete e Xadrez,
promovido pela Fun

dação Municipal de Es

portes nos últimos dias
16 e 17, envolveu cer

ca de 400 alunos de 15

unidades de ensino. De

acordo com a diretora

de Promoção de Even

tos, Cleide Mosca, a

modalidade de basque
tebol reuniu 240 atletas

dividic?s de 37 equi-

pes, tendo seus jogos
(triobol) realizados no

ginásio de esportes
Arthur Müller\--,Já o xa

drez contou com 159

competidores inseri tos
em disputas individuais
e por equlpe, que acon

teceram na Sociedade

de Desportos Acaraí.
No xadrez, a he

gemonia foi da Emef
Anna Tôwe Nagel, que
venceu em ambos os

aipes nas competi-

ções por equlpe, no

geral e no individual',
onde teve Lucas Gar

cia e Lucas L. Arneck

nas duas primeiras po
sições no naipe mascu

lino, enquanto que Sara

Marcarini (10 lugar) e

Ana C. Borba (4' colo
cação) são seus entre as

meninas. Já o Centro

Educacional Canguru
"A" e a Emef Renato

Pradi "A" , no mascu

lino e feminino, res-

pectivamente, foram

os vice-campeões ge
ral e por equipe. N-a
modalidade de basque
te, a equipe Colégio
São Luís conquistou o

título masculino e a

Emef Alberto Bauer

conseguiu o segundo
lugar, enquanto que a

Errí e f Renato Pradi

"A" foi campeã femi

nina, tendo como vice

a Emef Anna T'ô we

N agel "A".

TERÇA-FEIRA, 21 de outubro de 2003

FALECIM ENTOS
Faleceu às 5:00 horas em 19/10 a Senhora
Terezinha de Jesus de Bairros Blank com idade de
40 anos, deixando enlutados esposo, 2 filhos, mãe,
irmãos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 20/19 às 10:00 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério do Centro.

Faleceu às 6:00 horas em 17/10 o Senhor

Leopoldo Kitzberegr com idade de 69 anos,
deixando enlutados irmãos, irmãs, cunhados,
sobrinhos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 18/10 às 10:00

horas, saindo o féretro da sua residência seguindo
para o Cemitério Nereu Ramos. ,�':�

Faleceu às 16:00 horas em 16/10 a Senhora Ida

Schmidt com idade de 104 anos, deixando

enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos,
trinetos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 17/10 às 16:00 horas, saindo o

féretro da Capela Cristo Bom Pastor seguindo para
o Cemitério Cristo Bom Pastor.

Faleceu às 3:15 horas em 16/10 o Senhor José
Pedro Anacleto com idade de 87 anos, deixando

enlutados 6 filhos, 12 netos, 2 bisnetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

16/10 às 17:00 horas, saindo o féretro da Capela
Mortuária do Rio Branco seguindo para o Cemitério

Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 19:30 horas em 14/10 o Senhor

Manoel Paulo Tomio com idade de 77 anos, r
deixando enlutados esposa, filhos, filhas, genros,
noras, netos, bisnetos, irmãos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 15/10 às
17:00 horas, saindo o féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério Canpinha.

fj .

. ;

ar/onda, Gilberto, Américo.
/

C:arno{ô�), Osv!no
OdC)il; Gílson, I<ona/clo, SiMo, Melo

, ."

Divul�a\ão
Orlando, Gilberto, Américo, Camarão, Osnimo, Odair,
Gilson, Ronaldo, Silvio e Melo. Equipe de Bocha da

Arweg qué também participa do Campeonato
Municipal de Bocha

LOTERIAS
Megasena Quina
concurso: 506 concurso: 1213

04 - 15 - 31 - 34 - 37 - 38 07 - 24 - 41 - 52 - 77

Lotomania Loteria Federal
concurso: 360 concurso 03778
02 - 04 - 06 - 23 - 1° - Prêmio: 54.437
41 - 46 - 50 - 51 - 2° - Prêmio: 16.908
55 - 57 - 59 - 64 - 3° - Prêmio: 12.124
67-76-80-81- 4° - Prêmio: 10.448

I

88 - 93 - 96 - 98 5° - Prêmio: 72.988 ,
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Jaraguá do Sul compete
com 13 equipes nos Jasc

]ARAGuA DO SUL - o

Município compete com

13 equipes na fase estadu

al dos Jogos Abertos de

Santa Catarina 2003, que
acontece de 30 deste mês

a 8 de novembro, em

Blumenau - basquete e

futsal masculinas; tiro;
bolão 16 e tênis de cam

po femininas; atletismo,
natação, xadrez e

handebol, no masculino e

feminino. A delegação
jaraguaense deverá contar

com cerca de 130 inte

grantes, entre dirigentes,
pessoal de apoio, treina
dores e atletas, segundo
informação do diretor de

Esportes de Rendimen

to/FME, Hercílio Men

donça da Rosa, que

acompanha o superinten
dente de Esporte e Lazer,
Luderitz Gonçalves Filho,
ao congresso técnico da

competição agendado
, para as 15 horas de quin
ta-feira, no Clube

Blum e na ue n s e' Caça e

Tiro, no município sede

dos 43° Jasc.
- Vamos acompa-

nhar o sorteio das chaves

de cada modalidade e a

definição dos locais de

alojamentos das delega
ções -, explica Hercílio

da Rosa, salientando que

Jaraguá do Sul tem gran
des chances de conquis
tar troféus no futsal e no

bolão 16 feminino, mo
dalidades em que foi

campeão e vice, respecti
vamente, no ano passado.
O município também está

preparado para ganhar
medalhas em atletismo,
natação, xadrez e tiro. Já
o basquete masculino, que
também ficou em segun
do lugar nos Jasc/2002,
nesta edição deverá en

frentar dificuldades na

competição, pois atuará

com jogadores da catego
ria juvenil, contando com

apenas dois atletas adul

tos na equipe. Também o

handebol deve enfrentar

adversidades neste senti

do, uma vez que seus dois

naipes disputarão os J0-
gos Abertos tendo como

base os 'times dos

Joguinhos.

NOTAS _

PRÉ-MIRIM DA ADV /FME/MARISOL LIDERA

A equipe pré-mirim masculina da ADV /FME/Marisol
manteve a liderança do Estadual da categoria ao

vencer uma das duas partidas que disputou na segunda
etapa da competição que aconteceu no último sábado,
em Blumenau: superou o Verde Vale/Rio do Sul por
dois sets a zero e perdeu para o Barão/Blumenau

:?: pelo mesmo placar. A final ainda não, tem data
I

definida, mas provavelmente será realizada em Jaraguá
do Sul, pois a melhor campanha do campeonato é do

time jaraguaense, que, sob o comando do treinador

Luis C. Rodrigues da Silva - com o auxílio técnico de

Benhur Sperotto - tem atuado com os jogadores
Anderson, Carlos, Dionei, Éderson, Itanis, Jairo,
Jéferson, Maico, Maicon, Rodrigo Telles, Leandro e

Rodrigo Eyng.

CAMPEONATO ESCOLAR PRÉ-MIRIM
As inscrições para o Campeonato Escolar Pré-mirim

podem ser efetuadas até dia, 21, terça-feira. Esta é

mais uma competição escolar realizada pela Fundação
Municipal de Esportes, que envolve crianças de até

12 anos (nascidos a partir de 1991). Estarão em

disputa as modalidades de atletismo, basquetebol,

r
futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez, no
masculino e feminino, com exceção do futsal, que será

somente no masculino.

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

I SUPERAÇÃO: ATLETA GARANTIU OITO MEDALHAS, SENDO TRÊS DE OURO, DUAS DE PRATA E TRÊS DE BRONZE
*

Atleta destaca-se em provas
de natação em Florianópolis
]AiuGuÁDO SUL-'A

n a da-d o r a da .equ ipe
Aji�c!U r b a n o IPME
Matina Fruct;uozQ ?e�re
sentou '� eqJlIpe

jaraguaênse nis, cornpe
ti�ões do 14° Totndo

Sul-brasileiro Júnior e

Sê n io r (Tr()fé� ,Hugo
.Yab'e) e o 10° Troféu
Opén Sul-brasileiro de',
Natação. As pt.()vas'
aconteceram neste final

de semana" nacapital do "

Estado e, na oporrunl"
dade, a atleta atuou na

categoria Junior 1 (17
anos), superando às' ex

pectativas dos técnicos.

Ela garantiu oito meda

lhas, sendo três de ouro,

duas de prata e três de

bronze. Além de a

jaraguaerise pegar final
"A" em todas as provas

que disputou, ainda ob

teve quatro medalhas

nestas finais, sendo pra
ta nos 50 metros livre

(27"57), prata nos 200

metros livre (2'09"61) ,

, bronze nos 100 metros

costas (1 '07"80) e bron

ze nos 100 metros livre

(59"81).
- Fomos para este

campeonato sabendo

que iríamos bem nas pro
vas da manhã que são

'Técnico da Ajinc assegura que Marina Fructuozo está na melhor fase
Cesar Junkes

por categoria (Troféu
Hugo Yabe), onde

Marina conquistou três

medalhas de ouro e ima

de prata. Marina além de

se classificar em todas as

suas provas para a final

"A", ainda obteve segun
dos lugares (50 metros li
vre e 200 metros livre) e

dois terceiros lugares
(100 metros costas e 100

metros livre) com tem

pos bem expressivos, as
segurando a ótima fase

que passa a: nadadora",
enfatiza o técnico

Ronaldo Fructuozo.

A competição contou

com a participação de 26

clubes do sul do Brasil,
contando com aproxi
madamente 300 nadado

res. O grande vencedor

do torneio foi o Grêmio

Náutico União(GNU)
do Rio Grande do Sul,
ficando em segundo lu

gar o Clube 1 z- de Agos-
�

to de Florianópolis e 'em

terceiro o JTC/C3 de

Joinville. O evento foi

marcado pelo alto nível,
tendo sido quebrado o

recorde sul-americano dos

50 metros peito por Eduar
do Fischer GTC/C3).

O próximo desafio

da equipe será neste sá

bado e domingo, 25 e 26,

em Curitiba, na piscina
olímpica do Clube

Curitibano, quando
acontece o Sul-brasileiro

Mirim e Petiz de Nata

ção. A competição en

volve nadadores da fai

xa etária dos 9 a 12 anos

vindos do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do

Sul. A equipe AJINC/
URBANO/FME dispu
tará esta atividade com

cinco nadadores na cate

goria petiz 2 (12 anos):
Adriana Lessmann, Flá
VIa De Masi, Raquel
Mayer, Henrique Fruc

tuozo e Otávio de Aze

vedo. (FR)

cidades como Jaraguá do

Sul, Joinville, São Bento

do Sul, Guaramirim,
Brusque, São Francisco

do Sul e Blumenau.

Na opinião Cláudio

Almeida, um dos

organizadores, o festival

foi realizado com suces

so, superando as expec
tativas devido ao núme

ro de pessoas inscritas.
- Todas as crianças

que participaram recebe

ram medalhas como for

ma de incentivo à práti
ca dessa modalidade es

portiva. Um dos pontos
positivos do festival foi

o nível técnico dos

judocas, pois não houve

acidentes e atletas ma

chucados. O médico de

plantão não precisou
atender ninguém - sali

enta. Almeida enfatiza
@ .

que o evento" que coritn-

bui com o desenvolvi

mento, crescimento e edu

cação dos atletas, precisa
contar com apoio da ini

ciativa privada. ''Agrade
cemos a todos que nos

auxiliaram de forma a

tornar viável a realização
da atividade", diz.

A presença dos pai1
no ginásio também foi

Número de judocas surpreende organizadores de festival
outro ponto positivo, na
concepção do técnico.

"É muito importante que
os pais estejam juntos
com seus filhos, apoian
do-os à prática esporti
va", destaca.

O, festival faz parte
do calendário de ativida

des anual e certamente

será realizado com intui

to de ser ainda melhor

nas próximas edições.
"Vamos caprichar na or
ganização e tentar não

perder essa característica
de festival, pois se trata

de uma festa para�s cri
anças", explica. (F�lh

]ARAGuA DO SUL - O

Clube Atlético Baependi,
Colégio Divina Providên
cia e Associação Seido

Kan de Judô, com apoio
da Wizard, Jaraguá Mo

tos, Incatex Têxtil, Deja
Imóveis e Choco Leite

promoveram este final de

semana . o Festival

Jaraguaense de Judô: O
evento foi realizado no

ginásio de esportes do

Divina Providência e con

tou com a participação
de aproximadamente 360

judocas, com idade a par
tir dos quatro anos até ca

tegoria adulta, vindos de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Classificação Brasileiro

CoI. Time- PG V E D

1° Cruzeiro 76 37 23 7 7

2° Santos 67 37 19 10 8

3° Coritiba 65 37 19 8 10

4° São Paulo 61 37 17 10 10
5° Atlético-MG 61 37 16 13 8
6° São Caetano 59 37 14 14 9
7° Internaciona 57 37 16 7 14

8° Criciúma 55 37 16 7 14

9° Guarani 53 37 15 8 14

10° Paraná 52 37 15 7 15

11° Corinthians 52 37 13 11 13

12° Flamengo 51 37 14 9 14

13° Goiás 50 37 13 11 13
14° Vitória 48 37 13 9 15

15° Figueirense 48 37 12 12 13

16° Atlético-PR 44 37 12 8 17

17° Vasco 44 37 11 11 15

18° Ponte Preta 43 37 10 14 13

119° 42 37 9 12 16

20° 39 37 12 11 14

21° Fortaleza 39 37 10 9 18

22° Bahia 39 37 10 9 18

23°
'

Fluminense 38 37 9 9 19

24° Grêmio 34 37 8 10 19

VITÓRIA: TIME JARAGUAENSE VENCEU A UNOESC DE VIRADA NESTE SÁBADO POR 6 A 5

EquipeMalwee volta à quadra
hoje à noite contra Colegial

]ARAGUÁ DO SUL -

Não faltaram emoções
na vitória da Malwee

sobre a Unoesç neste

sábado por 6 a 5, no gi
násio Wolfgang Weege,
em Jaraguá do Sul. De

pois de estar perdendo
por dois gols de diferen

ça até a metade do pri
meiro tempo, a Malwee

encontrou forças para
virar o marcador ainda

na primeira etapa e ga
rantir a vantagem na pri
meira partida da tercei

ra fase da Divisão Es

pecial do Campeonato
catarinense de Futsal. A

p ró x irn a partida do

time jaraguaense será

hoje, às '20h30, em

Florianópolis, contra o

Colegial.
Os dois times come

çaram a partida n:os
trando muita disposi
ção. Aos 2'10" Messias

cobrou pênalti cometi
do por Willian e abriu o

.marcador para o time

do oeste catarinense.

Doze segundos depois
J ames empatou após
uma cobrança de falta

ensaiada com Falcão.

Aos 3'42" Ricardo chu

tou forte de fora da

área, a bola resvalou nas

costas de Falcão e enga
nou o goleiro Marcinho.

Arquivo
Ferreti diz que a defesa da equipe Malwee estava aquém de suas possibilidades

Aos 6'13" Messias am

pliou para 3 a 1 para a

Unoesc numa jogada de

contra-ataque.
Depois de algumas

oportunidades perdidas,
entre elas a cobrança de

um tiro livre, a Malwee
<'

chegou aos segundo gol
aos 15'31", mais uma

vez com Jamdi)aprovei
tando uma cobrança de

lateral feita por Xande.

O empate veio aos

16'53" com Falcão co

locando a bola entre as

pernas do goleiro Mano.

A virada veio aos 17'08"

numa cobrança de tiro

livre feita por Falcão. O .

ala da seleção brasileira

fez 5 a 3 aos 17'43" após

uma tabelinha .c o rn

Xande.

Malwee e Unoesc

voltaram mais rápidas
para a segunda etapa. As
duas equipes resolveram
acelerar o ritmo de jogo
e as oportunidades co

meçaram a aparecer em"

bora, em ambos os la

dos, mal finalizadas. Aos
5'18", a Unoesc chegou
ao seu quarto gol atra
vés de Índio, que apro
veitou uma saída errada

de bola da defesa

jaraguaense para finali

zar forte' da ala esquer
da.

Embora dominasse

as jogadas ofensivas foi

o time do Oeste que

chegou ao empate aos

11'04", numa jogada
construída .pelo ala

Glauder. O desempate
da Malwee aconteceu

aos 11 '56" num chute

forte do goleiro Mar

cinho do meio da qua
dra no canto direito

rasteiro do goleiro
Mano. Depois do tér

mino, o técnico Fer

nando Ferreú conside
rou que a defesa da

equipe jaraguaense este

ve muito aquém de

suas possibilidades.
"Vamos corrigir estas

falhas nos dois treinos

que faremos antes da

partida na capital",
concluiu.

Próxima rodada do Aberto de Futsal será amanhã
]ARAGUÁ DO SUL -

Este final de semana foi

registrada mais uma ro

dada do Campeonato
Aberto de Futebol de

Salão, no Ginásio de Es

portes Arthur Muller. Na

oportunidade, Unidos
da Vila não conseguiu
evitar a derrota para
Kiferro Juvenil, por 5 a .

4; Posto Cidade venceu

o Belmec, por WO;
Indumak perdeu para a

Galvanização Batisti,
por 3 a.2; Icro Borda

dos fOI, derrotado por
l-f
D

2000 Auto Center, por
7 a 3; Franca Calçados
venceu o Baumann, por
2 a 1, e o Juventude per
deu para a Latoaria e

Pintura Aristides, por 7
. (])

a 5.

Até o momento, a de
fesa menos vazada é da

I<:iferro, com quatro gols
em três partidas, e os ar

tilheiros são Weuton José
da Silva (Roger Rent a

Carl Pontopiso), Rafael
Diego Caetano (Kiferro
Juvenil), Jerson Majollo

�}cro Bordados), e Igor

Tarnawski (Franca Calça
dos).

Os próximos con

frontos estão agendados
para amanhã à noite, no
Ginásio de Esportes
Arthur Muller. A partir
das 19h 15, o Tio Pati

nhas entra em quadra
para enfrentar o

Baumann; às 20h15, será
a vez da Roger Rent a

CarlPontopiso Jogar
com a Indumak, e às

21h15 acontecerá o con

fronto entre a Kiferro

EC e Unidos da Vila.

O Aberto de Futsal/
2003 envolve 15 equipes
e é disputado em duas

etapas classificatórias. Na

primeira delas, os times

estão divididos em três
chaves de cinco integran
tes, passando à fase se

guinte os dois primeiros
colocados de cada uma

delas para formarem ou

tros dois grupos com

três competidores. Nes
ta etapa saem os semifi

nalistas para o cruzamen

to olímpico e a decisão
do título.{FR)

FIGUEIRENSE SEGURA O FORTALEZA
Em uma partidamarcada pormuitas faltas e pouca técnica,
Fortaleza e Figueirense empataram em 1 a 1. Rena abriup

placar no primeiro minuto do segundo tempo para o

Fortaleza. Márcio Goiano fez o gol do time catarinense.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 39 pontos e

continua pe�to da zona de rebaixamento. Já o Figueirense
chegou aos 48 e está na zona intermediária da tabela,

-

AVAÍ FAZ PLANOS PARA 2004
Desclassificado da fase final da Segundona, sem dinheiro

em caixa e commuitos jogadores no elenco, o Avaí começa
a repensar as estratégias para a próxima temporada. A
contratação do técnico Abel Riberio será confirmada ainda

esta semana.

O problema maior está na liberação de alguns jogadores
com longos contratos - os lateraisMaurício eWagner, possuem
contrato com o clube até dezembro de 2004 e dezembro

de 2005, respectivamente. O Avaí já cogita a possibilidade de

que estes jogadores permaneçam no clube, além do zagueiro
Leandro, do'meia J0elson e do atacante Reinaldo.

�-------l
!
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Para a nova i
moelalidade que [
vai acrescentar !
�ás" na água. f

Você não perde
por esperar!

..
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