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Kremer destaca que número
de eleitores aumentou em 70/0
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PROCURA

Esmeraldo pede ajuda para
encontrar o pai e dois irmãos

• PAGINA 6

LEGISLATIVO

Homenageados ou seus representantes durante sessão solene realizada pela Câmara de Vereadores de Corupá

Solenidade homenageia
ex-prefeitos de Corupá

A Câmara de Vereadores de Corupá realizou na noite de
ontem sessão solene comemorativa aos 107 anos de fundação
do Município e 46 anos de emancipação político
administrativa. A outorga de títulos Honoríficos e Beneméritos
marcou a solenidade realizada na sede do legislativo, que

RETORNO

Prefeitura de Jaraguá do Sul
volta a depositar lixo no aterro
o lixo recolhido em Jaraguá do Sul estava sendo levado
para um aterro sanitário particular controlado de Brusque.
Porém o ·transporte das 70 toneladas diárias custou ao

município nestes seis meses RS 1,4 milhão, que não
estavam previstos no orçamento. O gerente de meio
ambiente Robin Pasold explicou que aguarda uma resposta
da justiça para o pedido de reavaliação que determinou o

fechamento do aterro sanitário. PÁGINA 6

Cassuli Advogados Associados SIC
OAB I se 397/99

(47) 371-7511

D���!t:a1hi���RI'esaria1

homenageou os ex-prefeitos' de Corupá Adelino Hauffe,
Albano Melchert, Engelbert Oechsler (em memória), Ernesto
Felipe Blunk, Francisco Mees (em memória), Willy Germano
Gessner (em memória) e também o desportista Gervásio

Zanghelini. PÁGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

N° 4.9211 RS 1,25

XADREZ

Viviane comenta sobre o

xadrez em Jaraguá do Sul
• PAGINA 7

ORGANIZAÇÃO

Segunda Festa da Porchetta
já em fase de preparação
As comissões que organizaram a primeira Festa da
Porchetta já deram início ao planejamento da segunda
edição do evento, realizada em Guaramirim .

• PAGINA 5

NATAÇÃO

Ajinc tem várias competições
� .

nas proxlmas semanas

• PAGINA 7

COMEMORAÇÃO

MartinWerninghaus, daWeg,
fala sobre o sucesso da empresa

"Comer do prato
pelas bordas" foi
o tema da palestra

proferida pelo
diretor

.

superintendente
da Weg Química,

Martin

Werninghuas,
marcando os 26

anos da Aciag

Compra Venda

3,0410 3,0418
3,1200 3,2000
2,9400 3,0600

• Cotação Euro Compra Venda

3,7337 3,7414

RS: 779,81 Oulho)

-Jndkes Pontos Oscilação
Bovespa 21.188 2,23 %

DowJones 10.219 0,62 %

Nasdaq 1.963 2,15%

_>Y:Jww,duasrodas,com
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ModaemJaraguádoSul
Quem conheceu Jaraguá

do Sul há 10 anos deve estar

surpreendido com as

mudanças ocorridas na cidade
em tão curto espaço de tempo.
Evidente que nem todas as

transformações foram para

melhorar, mas, sem dúvida,
muito do que mudou serviu

para revelar o outro lado da

um bom exemplo da

transformação cultural por
qual a cidade passou nos

últimos anos. A mostra,

organizada e produzida pelos
alunos da terceira fase do Curso
de Moda da Unerj,
certamente faz as pessoas

despertarem para uma nova

realidade vivida na cidade,

� A mostra, organizada e produzida pelos
alunos da terceira fase do Curso dé Moda
da Unerj faz as pessoas despertarem para
uma nova realidade vivida na cidade.

moeda, ou seja, serviu para
mostrar que existe muito mais

além do trabalho das
indústrias e do .potencial
puramente econômico dos

empreendimentos aqui
instalados. A exposição de

coleções de moda, à disposição
do público até o dia 13 deste
mês no primeiro piso do

Shopping Center Breithaupt é

que é a busca por outros meios
de sobrevivência e de
crescimento que não baseia
unicamente na indústria de
motores, malhas ou alimentos.
A cultura local também está

servindo de inspiração para os

futuros estilistas, pessoas

jovens, talentosas e com força
de vontade suficiente para

romper as barreiras do

FRASES

liA Aciag é parte integrante da história de Guaramirim pois participa
ativamente de todos os acontecimentos marcantes da cidade."
.Mario Glasenapp, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agricola de Guaramirim.

regionalismo e alçar vôos mais
altos do que a moda
industrializada pode oferecer.
Sem dúvida, daqui há alguns
anos poderemos dizer com a

maior tranqüilidade que

Jaraguá do Sul tem uma moda

própria, desenvolvida por
estilistas jaraguaenses,
formados pela Unerj, cuja
reitoria teve a sensibilidade de

perceber a carência da região
na formação de estilistas que

pudessem atuar aproveitando
as potencialidades técnicas já
instaladas e a marcante

produção têxtil de suas

indústrias. Certamente a

profissionalização e a formação
de estilistas representa um passo
à frente em busca de um futuro

que tem todas as condições de
semostrar generoso para quem
sabe aproveitar o presente. O
Curso de Moda oferecido pela
Unerj.espera-se, poderá ser

visto como ummarco divisor na
história econômica do

município.

NOTAS
�Homenagem
A nova campanha publicitária da

Consul, desenvolvida pela Talent,
apresenta o novo posicionamento
e a nova assinatura da marca: Consul
- A escolha da mulher brasileira.
Dados do IBGE de abril deste ano

apontam as mulheres como 51 % da

população economicamente ativa
do país. Pesquisa feita pela Multibrás
revela que ainda hoje é a mulher

que dá a palavra final na decisão de
compra de um eletrodoméstico. Ou

seja, em 99% dos casos é ela quem
decide o momento de comprar ou
renovar seu refrigerador, fogão ou

outra categoria de eletro
domésticos. Entre os principais
pontos analisados no momento da
decisão da compra estão a marca

do produto, funções que apresenta
e preço, nesta ordem de

importância.

� Congresso
Membros da União Nacional dos
Estudantes estiverem reunidos
recentemente com o governador do
Estado e com o consultor para
assuntos da Juventude em Santa

Catarina, Edilberto Ferreira, pedindo
apoio do Estado para a realização do
14° Congresso Latino Americano e

Caribenho de Estudantes, que será
realizado pela primeira vez no Brasil,
em Horianópel!s. em 2005. O

congresso será realizado uma

semana apó� o Fórum Social Mundial,
que acontece em Porto Alegre.
Conforme o vice-presidente Sul da

UNE, Rafael Jesus, há expectativa de

agregar ao congresso o 1 ° Festival
Latino-Americano e Caribenho de
Cultura ou a 4° Bienal de Cultura, Arte
e Ciência, da UNE.

Mundo I Pessoas & Fatos
� INGLATERRA

Aids continua a propagar-se
em escala mundial
As novas infecções pelo vírus da aids alcançaram
no ano passado uma cifra sem precedentes,
apesar dos esforços globais para conter a

epidemia, revela um relatório divulgado o

ontem pela ONU (Organização das Nações
Unidas). O número de pessoas que vivem com o

vírus da aids aumentou em todas as regiões do
mundo. No ano passado, cinco milhões de

pessoas foram infectadas, cifra superior à de

qualquer ano anterior. Nove em cada dez pessoas·
que precisam de tratamento urgente não

conseguiram e as campanhas de prevenção
alcançam efetivamente apenas uma em cada
cinco pessoas que deveriam ser alcançadas,
prossegue o relatório."O vírus avança com mais

rapidez do que nós'; lamentou o doutor Peter

Piot, diretor da Unaids, agência da ONU engajada
no combate à síndrome.
A cada dois anos, a agência compila um relatório

global sobre casos de aids. O informe deste ano
oferece o panorama mais completo até o

momento do avanço do vírus HIV pelo planeta.
Os novos casos parecem propagar-se sem

obstáculos pela Europa Oriental e pela Ásia.
Segundo o documento, o combate efetivo à

epidemia carece de US$ 12 bilhões ao ano, em

vez dos US$ 10 bilhões anuais previstos
anteriormente. Em cálculos revisados com base
em informações mais confiáveis do que as

disponíveis anteriores, a Unaids calcula que 38

milhões de seres humanos estejam com a

síndrome da imunodeficiência adquirida, em vez

dos 40 milhões anteriormente calculados. (AE)

� EUA

John Edward é o
vice de Kerry
o candidato democrata às eleições
presidenciais dos Estados Unidos, John Kerry,
escolheu seu antigo rival na disputa pela
candidatura do partido, John Edward para ser o
vice em sua chapa, que enfrentará o presidente
GeorgeW.Bush no dia 2 de novembro.Segundo
a agência de notícias Associated Press, ao

divulgar a informação ontem, Kerry deu

preferência ao político sulista e populista, em
vez de escolher políticos mais experientes,
numa tentativa de injetar na campanha mais

vigor e maior penetração entre os habitantes
das cidades pequenas. Kerry ofereceu o lugar
de vice na sua chapa a Edwards por telefone, na
manhã desta terça-feira, e o senador da Carolina
do Norte aceitou. (AE)

... BRASIL

Caminhoneirose transportadores
vão se encontrar com Lula
o risco de uma greve dos transportadores de

carga ficou menor, após reunião de duas horas e

meia ocorrida ontem entre o ministro dos

Transportes, Alfredo Nascimento, e

representantes da Frente Nacional do Transporte
Rodoviário de Carga. No encontro foi definido,
entre outras coisas, que os transportadores
discutirão com o governo a elaboração do

orçamento de 2005, definindo os projetos de

restauração prioritários. Ficou acertada ainda uma
reunião dos transportadores com o presidente
da República, na próxima semana. (AE)

<'

� BRASIL

Bingos do Rio conseguem
liminar para funcionar
Quinze bingos do Rio conseguiram liminar para
funcionar, desrespeitando uma decisão do

plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) -

órgãomáximo do Judiciário brasileiro.As liminares
foram obtidas através de artimanhas jurídicas, que
vão da mudança do nome jurídico (razão socialla
mandados de segurança impetrados em nome

de entidades esportivas mantidas pelo jogo - que
repassava, em tese, 7% do faturamento para
atividades esportivas.Segundo oMinistério Público
Federal (MPF), esses bingos estão sem fiscalização,
não pagam impostos e não têm concorrência. Os

bingosArpoador - omaiordo Estado -, Assembléia
e Central (Niterói) reabriram após uma manobra

jurídica que é imitada poroutras casas.A Federação
de Atletismo do Rio, entidade mantenedora (e
que recebe repasses) desses estabelecimentos,
entrou com uma ação pedindo para a União
"não fazer, não obstacirlarizar ou de qualquer
forma embaraçar o funcionamento" desses
bingos. O pedido foi negado pela 2." Vara

Federal.
A Federação recorreu ao Tribunal Regional
Federal da 2.a Região (Rio e Espírito Santo). A
desembargadoraTânia Heine,da terceira turma,
concedeu a liminar, argumentando que o

fechamento dos três bingos "gerou um

problema de verba para financiamento dos
atletas que irão participar das Olimpíadas que
se aproximam':A Liga Gonçalense de Desporto
conseguiu reabrir o Bingo São Gonçalo usando
o mesmo argumento e a Federação de Judô

aguarda decisão do TRF no mesmo sentido. (AE)
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SUA OPINIÃO

Cadeia de abastecimento
e a moda

DalbiArruda*

O mercado vive hoje uma onda de modismos em

torno do assunto cadeia de abastecimento. Por conta

disso, tem-se verificado freqüentemente distorções
no tratamento do tema. No fundo, o debate sobre

gerenciamento da cadeia de abastecimento está se

tornando cansativo, pela excessiva repetição de
teorias gerais, nem sempre alinhadas ao negócio de
cada empresa e muitas vezes abordadas sem o

devido embasamento. No entanto, é impensável que
uma empresa que esteja buscando qualquer

/

incremento em eficiência nos negócios prescinda B

de projetos na áreà.

Assim, há necessidade das discussões em torno

da cadeia de abastecimento trafegarem mais

profundamente por processos de negócios,
tecnologia da informação e conhecimento da
realidade operacional, financeira e mercadológica.
O fato é que a associação destes itens pode
realmente levar qualquer empresa a um ganho
ainda mais satisfatório na cadeia de abastecimento.

Os processos de negócios, por exemplo, contam
hoje com metodologias eficientes para sua perfeita
configuração. Pelo mesmo caminho, a tecnologia !ii
atualmente disponível suporta as melhores práticas
e os mais ousados desenhos estratégicos para a

cadeia de abastecimento.

J á o item referente ao conhecimento da realidade

operacional, financeira e mercadológica merece

particular atenção, pois é nele que reside o maior

número dos insucessos registrados neste tipo de
trabalho. A questão é que gerar cenários e planos
através de programações, minimiza_ções e

maximizações são atividades simples se comparadas
à necessidade de executar e controlar estes mesmos

cenários e planos. No entanto, considerar a realidade
da execução nos modelos de planejamento é vital,
pois é nela que se verificam os ganhos da cadeia e �
os objetivos de cada processo.

Ter excelência na cadeia de abastecimento,
preservando características que tornem a empresa,
seus produtos e serviços únicos é, verdadeiramente,
o grande desafio. Todas as organizações devem
buscar a primazia em absolutamente tudo o que
fazem. E na cadeia de abastecimento, devem primar
pela geração de produtos e serviços na quantidade
certa, no lugar certo e na hora' certa. Nem mais,
nem menos!

* Oalbi Arruda é gerente-sênior da consultoria BearingPoint
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Projetos serão determinantes
I

na escolha do voto em outubro

POL ICA

Cartório registra acréscimo
no número de eleitores em JS

POR FABIANE RIBAS

�Transferência de
títulos ocupa 50%

do atendimento
no cartório eleitoral

ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

}ARAGUÁ DO SUL'- A cada

eleição o número de eleitores em

Jaraguá do Sul e Corupá - duas
zonas correspondentes ao cartório
eleitoral do Município -

apresenta um aumento

aproximado de 7%. Em 2000,
quando houve votação para

prefeitos e vereadores, havia
77 .429 eleitores e, este ano,

foram 'computados 82.122. O
acréscimo provém da elaboração
de títulos para jovens com.idade
entre 16 e 18 anos, embora 50%
do atendimento do cartório

eleitoral sejam direcionados a

pessoas que ttesejam efetuar
transferência de título para

Jaraguá do Sul.
It

O prazo para fazer ou

transferir título de eleitor já
expirou. O chefe de cartório da
1 7ª Zona Eleitoral, Pedro Kremer,
destaca que em casos de

extravio, as pessoas pod-em

GUARAMIRIM - N a opinião
dos candidatos à chapa
majoritária pelos partidos PMDB
e PT, Nilson Bylaardt e Mario

Sergio de Amorim, as eleições
deste ano serão bastante acirradas
devido ao potencial das chapas
lançadas. Com candidatos

expressivos e composições fortes,
o fator que fará a diferença para o

eleitor no dia do voto serão os

projetos coesos. "Vamos implantar
em Guaramirim os projetos
efetuados em nível nacional,
como o orçamento participativo,
o Banco do Povo e o Fome Zero",
destaca Amorim.

Para a elaboração do plano de

governo, os partidos coligados
estão subdivididos em 15 núcleos
de campanha, cada um

responsável por um segmento a ser

analisado em termos de melhorias.
Para efetuar esta triagem, os

grupos estão percorrendo a

comunidade e colhendo sugestões
da população. ''Agora estamos nos
organizando para conseguir fechar
nosso plano de ação. Vamos fazer
uma campanha modesta, mas

apresentaremos propostas
condizentes para o desenvol
vimento socioeconômico de

• Guaramirim", observa Bylaardt.

Bylaardt diz que apresentarão propostas para o crescimento da cidade

PARCEIRO DO DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO DE CORUPÁ,
COMPLETANDO 8 ANOS.

A família Tureck estava

ansiosa-para mostrar o

empreendimento à sociedade,
empreendimento que agora é

considerado ri portão de
entrada da cidade,

A capital catarinense da
banana teve seu primeiro hotel

inaugurado em 04 de julho de
1996, ano em que Corupá

marcava seu primeiro século.
O Tureck Garten Hotel, agora

com 08 anos de atuação, é
uma empresa responsável pelo
desenvolvimento turístico da

cidade, já que atua no ramo de

hospedagem, eventos e

gastronomia.

VOTAÇÃO

ALEXANDRE BaGO

Pedro Kremer destaca que o cartório computou um total de 82.122 eleitores este ano

requerer a segunda via do menciona que segunda-feira foi candidatos a vereadores.

documento, até dez dias antes o prazo máximo para a entrega Nesta sexta-feira, às 14h30,
das eleições. "Quem não vota em dos pedidos e registros dos todos os representantes de

Jaraguá do Sul deve justificar nos candidatos e, até o próximo dia partidos políticos estarão reunidos
postos de votação e não existe 10 o cartório tem de analisar se no fórum para acompanhar o

limite máximo para isto. O que os documentos estão corretos sorteio dos outdoors colocados à

ocorre para pessoas que não para, em seguida, enviar os dados disposição pelas empresas de

votam e não justificam por três para Brasília. Ao todo, são em propaganda para a divulgação dos

eleições consecutivas é o média 120 registros, número candidatos. São

cancelamento do título", explica. considerado inferior ao das aproximadamente 40 outdoors,
Questionado sobre as últimas eleições devido à sendo 50% para candidatos a

campanhas eleitorais, Kremer redução do número de prefeito e 50% para vereadores.'

PT de Corupá é mais uma alternativa para 2004
CORUPÁ - Este ano, o Partido

dos Trabalhadores lança pela
primeira vez candidatos à chapa
majoritária para disputar as

eleições municipais, no mês

outubro. O candidato a prefeito,
João Gottardi, diz que se tornou

um militante da sigla em 1998,
quando o partido foi reestruturado
e organizado. Inicialmente,
quando os líderes estavam

discutindo as possíveis políticas de
aliança, cogitou-se a idéia de

aproximar-se do PMDB, porém,
depois da avaliação necessária,
chegaram ao consenso de que

lançariam chapa pura.
Na opinião de Gottardi, esta é

a hora de o PTmostrar o potencial
e levar para a comunidade as

propostas destinadas ao

crescimento sustentável de

Em 04 de- julho de 1996 era o tão

esperado dia... Seria a inauguração do

primeiro hotel da bela e aconchegante
Corupá. Era o presente que a família Tureck
entregava a sociedade corupaense no
centenário da cidade, e que após 08 anos de
atuação na área de hospedagem, gastronomia e

eventos é considerado o portão de entrada aos

visitantes de Corupá.
O Tureck sempre mateve uma característica

familiar, de forma a conquistar seus clientes
com humildade e simplicidade, mas sem
perder um padrão de qualidade aliado ao

cenário natural.
Pode-se dizer que o segredo do sucesso do
Tureck está nas mãos do Sr. Ivo Tureck
idealizador do projeto Tureck -, em estar

sempre por perto para dividir uma roda de
chimarrão, afim de conhecer
os cliente e suas necessidades.
E é claro, dessa forma estar

sempre modificando algo para
inovar a estrutura e garantir
satisfação dos clientes.
O Hotel está sempre
acompanhando o processo de
desenvolvimento, e
participando das ações para a

fomentação turística na

região, seja da AMVALI ou
Serra Imperial Dona
Francisca, pois acredita que
somente dessa forma é

possível valorizar as riquezas culturais e

naturais, e fazer do Norte de Santa Catarina
um destino turístico consolidado.
Hoje com 33 Unidades Habitacionais,
restaurante e espaço para eventos, o Tureck
coloca-se a disposição da comunidade
oferecendo conforto e tranqüilidade junto à
Natureza.

.

Candidato a prefeito ressalta as bandeiras defendidas pelo partido

Corupá. "Nós vamos fazer uma

campanha humilde, dentro de
nossas limitações. Nossos projetos
para a administração pública são

conhecidos por serembandeiras do
PT nacional, como o orçamento
participativo, investimentos nas

áreas da saúde e educação",
salienta. Ele destaca o trabalho que
será focado na agricultura e no

turismo, considerando o potencial
da cidade em termos de belezas
naturais. "Agora estamos

percorrendo a cidade para colher

sugestões da população parta saber
o que é preciso mudar e melhorar.
Não fazemos planos de govemo de

gabinete", diz.
.

FATOS

• Gottardi enfatiza que a

participação da
comunidade é

imprescindível nas
decisões de investimentos
dos recursos públicos.
• Intenção dos petistas é

investir na agricultura,
pensando as bem-feitorias

proporcionadas ao

turismo de Corupá.
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Aciag comemora 26 anos e

investe na ampliação da sede
POR MARIA HELENA DE MORAES

�Palestras com

empresários, Expo
Feira e ampliação da
sede marcam

aniversário
GUARAMIRIM - Palestras,

ampliação da sede e a realização
da 7° Expo Feira marcam as

comemorações de aniversário da
Aciag ( Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim) que completou 26
anos no dia 5. As comemorações,
de acordo com o presidente da

entidade, Mário Glasenapp,
iniciaram no início do mês, com
a palestra do empresário Antídio
Lunelli, diretor presidente da
Lunender e Samuel Eichstaedt,
superintende da empresa. Na

segunda-feira desta semana o

convidado especial foi Martin
Werninghaus, que discorreu
sobre os motivos de sucesso da

Weg Química, empresa que
administra em Guaramirim e de
todo o grupo Weg.

Participaram da solenidade
de aniversário o prefeito Mário

Sérgio Peixe r, secretária da SDR
Niura Demarchi dos Santos,
além de associados, políticos e

convidados especiais. O

presidente da entidade salientou
as inúmeras conquistas da Aciag

ANIVERSÁRIO
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Mais de 30 mil pessoas devem

prestigiar a Expo'2004 em JS
}ARAGUÁ DO SUL - Com a

expectativa de receber mais de 30
mil pessoas, a Apevi (Associação
de Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) abre, na próxima
terça-feira, às 19horas, mais uma
edição da Expo'2004, no Parque
Municipal de Eventos. A feira de

negócios multissetorial pretende
reunir 70 empresas dos setores

moveleiro, alimentício, metal
mecânico, têxtil, confecção,
cerâmico, comercial e prestador
de serviços, além de um mostra

agropecuária, organizada pela
Secretaria de Produção da
Prefeitura.

Segundo o presidente da

Apevi, Alessandro Coelho, o

evento terá várias atrações
paralelas relacionados ao

aperfeiçoamento dos empresários.
No dia 14, às 9 horas, acontece
um painel de negócios com os

empresários Vicente Donini (
Marisol), Leonardo Fausto Zipf (
Duas Rodas) e Décio da Silva (
Weg), que irão interagir com o

público relatando suas

experiências.
A área de cultura e lazet

também foi privilegiada. Nos dias
14 e 15, o cantor Sérgio Guimarães
faz apresentação no palco
alternativo interpretando grandes
nomes da MPB e ainda de Rita
Lee e Carla Erhardt. Essa

apresentação é oferecida pela
Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul, que promove o projeto MPB
ao pôr-do-Sol. Na noite do dia 15,
no Pavilhão A, acontece o Rock
in Jaraguá, com apresentação das
bandas locais. Na sexta-feira,
acontece a Primeira Noite da

Associação de Tradicionalistas e

no sábado, baile de chope com a

banda Cavalinho Branco. Para o

encerramento, show com a banda
KLB.

A Expo'2004 vai funcionar de
terça a sexta-feira, das 18 às 22
horas. No sábado, a feira estará

aberta das 10 às 22 horas e no

domingo das 10 às 20 horas.

Ingresso ao parque será R$ 2,00.
Eventos gauchescos e baile R$ 7,00
e show nacional, R$ 10,00.

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGa

A atual diretoria da Aciag está ampliando a sede em mais 180 metros quadrados, em dois pisos
ao longo dos anos, destacando a ampliar a sede em 180 metros a capital catarinense da Palmeira
realização da Expo Feira, que quadrados, em dois pisos, para Real, título concedido pela
chega em sua sétima edição com melhor atender os associados, Assembléia Legislativa do Estado
sucesso absoluto. A Expo Feira sendo que 90 metros quadrados através de indicação do
acontece de 27 de agosto a cinco serão no piso térreo e igual deputado do PT Dionei Walter
de setembro e todos os estandes metragem no piso superior. A da Silva. De acordo com

já estão vendidos, segundo intenção é finalizar a obra até Glasenapp, 95% das propostas da
informou o presidente da Aciag. novembro deste ano. atual diretoria foram ou serão

"O nosso associado aqui tem vez", Entre as principais realizações cumpridas. "O respaldo do
resume Mário Glasenapp, da Aciag, Mário Glasefiapp associado é o ponto forte da nossa

responsável pela iniciativa de lembra o fato de Guaramirim ser Associação", assegura.

inviável a instalação de uma sub

delegacia em Jaraguá do Sul, pelo
menos em curto prazo.

Uma dasprincipais reivindicações
doConselho diz respeito àdemorana
emissão das carteiras, que leva até 20
diaspara serementregues.A instalação
de uma máquina para a emissão das
carteiras também foi descartadapelo
delegado, assim como envio demais
fiscais do trabalho. Atualmente o

municipio conta com uma fiscal do
trabalho. Silva e Petry concordaram
que o atendimento temsido satisfató
rio, já que a delegacia envia fiscais de
outras regiõesparaatender ademanda.

Conselho solicitamelhorias ao delegado regional do Trabalho em SC
}ARAGUÁ DO SUL - Diminuir o

tempo de demorapara a confecção de
carteiras de trabalho e intensificar a

fiscalização foram algumas das
necessidades apresentadas aodelegado
regional do Trabalho em Santa

Catarina,OdilonSilva, pelopresidente
doConselhoMunicipaldeTrabalho e
Emprego,RiolandoPetry.OdilonSilva
esteve emJaraguá do Sul na tarde de
ontem a convite do presidente do
Conselho.O objetivo, de acordo com
Petry, foi o de esclarecer dúvidas e

apresentar as reivindicações da região
ao delegado.

Segundo o delegado Odilon, é
Silva esteve ontem em Jaraguá
do Sul para ouvir reivindicações

INF R ECP
� MISSÃO EMPRESARIAL

Conselho deTurismo realiza viagem
Integrantes do Conselho Municipal de Turismo de
Schroeder e do Sebrae partidparão, no sábado, de missão
empresarial ao Município de Garuva. O objetivo, segundo
o presidente do Conselho, Harildo Konell, é colher idéias,
através de visitas às pousadas daquele Município, que
possam eventualmente ser implantadas em Schroeder.

� Corupá
Reeditado Guia deTurismo
Uma nova edição do guia de informações e atrativos
turísticos Destino Corupá foi editada pela Secretaria

.

deTurismo da Prefeitura de Corupá.Aproximadamente
10 rnll'folders, que foram reeditados e impressos,
serão distribuídos nos principais portais turísticos do
Estado e agências de turismo da região. O guia contém
os principais pontos turísticos do Município, com seus

respectivos endereços e telefones. Também traz um

mapa da cidade e da Rota das Cachoeiras.

� ATENDIMENTO

Cumprindo agenda do mês
O técnico do setor de Relações Empresariais
do BRDE, Vicente Zenon Farias cumpre
agenda no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul hoje, no período das 8h30 às 18 horas.
Ele estará à disposição dos associados para
prestar informações, tirar dúvidas e orientar

quanto às linhas de financiamento
oferecidas pelo Banco Regional de
Desenvolvimento o Extremo Sul,como valor,
garantias necessárias, exigências mínimas,
custo financeiro, prazo de pagamento,
carências, documentos necessários, entre
outros esclarecimentos. As empresas
associadas interessadas em manter contato

direto com o técnico deverão agendar
horário pelo telefone (47) 275-7020 com o

coordenador de serviços, Luiz Antonio Dalri.

• O presidente do

Conselho Municipal do
Trabalho e Emprego,
Riolando Petry, afirma que
há necessidade de ampliar
as parcerias.
• De acordo com a

funcionária do Sine em
Jaraguá do Sul, Márcia
Izidoro, o município registra
uma demanda de cerca de
300 carteiras por mês.

107 anos
conectado com a

evolução e a

prosperidade

Parabéns
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CORREIO DO POVO

Para você anunciar ou participar
com sugestões e tirar dúvidas
entre em contato conosco:

Por telefone: 371-1919.
Por fax: 276-3258.

Por carta: Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246, Centro -

Jaraguá do Sul - SC.
Por e-mail: comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
Para qualquer forma de contato, não esqueça de informar seu nome
completo e telefone.
CONTEÚDO é uma publicação mensal do
Jornal CORREIO DO POVO distribuida
gratuitamente aos assinantes.

Produção: Cromoart Criação e Fotolitos (370
0816).
Impressão: Gráfica CP (370 7919)
Jornalista responsável:Márcia Bento
comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
Fotos: Horst Baümle, César Junkes,Vicky
Bartel e Alexandre Bogo

CROMOART
CRIAÇÃO & FQTOllTO

GráficaCP
47370-7919

t' 'H "1" . ., �

OPINIÃO DO LEITOR

CONTEÚDO número 6, junho
"Gosto bastante do Conteúdo. Acho a idéia de
abordar profissionais de Jaraguá do Sul e região
bastante interessante, assim como as dicas de moda e

estética. Chamaa atenção"
Solange Guise

ESCOLHIDO A DEDO

CDS
Eu me transformo em outras
Zélia Duncan - Universal Music

O tempo não para
Trilha sonora do filme biográfico
Cazuza - Som Livre �

, ..

Baptism
LennyKravitz - EMI

Two
The Calling - BMG

Acústico MTV
IRA- Sony

LIVROS
• Mister Muss
Eliana Ribeiro e Lair Ribeiro
• Eu mexi no seu queijo
Darrel Bristow-Bovey

.

·Troia
O romance de uma guerra.
Claudio Moreno
....................

• Pegadas na Areia
Margaret Fishback Powers
• Criando Beb2s
Howard Chlinton

PROGRAME-SE

Treinamento

Trabalho em equipe, liderança e comunicação organizacional
Desenvolver habilidades e competências para o atingir a liderança eficaz e

despertar sobre a importância do autodesenvolvimento, são alguns dos
objetivos do treinamento que o Núcleo de Metalmecânica da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) promove, entre os

dias 12 e 15 de julho sobre desenvolvimento da liderança. O treinamento

será coordenado pela instrutora Janice Breithaupt.
O curso será no período noturno, inscrições e informações na Acijs, com
Ionimara, pelo e-mail núcleos@aeijs.com.br. ou telefone 275-7012.

215-0929/311-9135
Rua 'Exp. Gumercindo da Silva, 62
Centro • Jaraguá do Su I • SC
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BOA FORMA

Boa orma

•

nOlnverno

Com
a chegada do

inverno, mudamos
nossos hábitos

alimentares, comemos coisas

mais gordurosas, visando
manter o corpo aquecido.
Fondue, pinhão, pipoca
entram no cardápio,
enquanto as frutas e os sucos

leves do verão saem da mesa.

Por isto nesta época do ano

precisamos intensificar as
atividades físicas, para
manter o metabolismo.

Ao exercitar o corpo liberamos várias substâncias químicas
benéficas ao organismo, como LDL (o colesterol bom),
catecolarninas, aminas, seretonina, entre outros, melhorando o

sistema cardiovascular. Com as endorfinas e as aminas produzidas
pelo corpo combatemos o estresse físico emocional e a depressão. -

Segundo Lediane Sulczinski Zardo, professora de educação física,
mestrada em-Fisiologia do Exercício e Atividades Físicas Infantis, a
prática do exercício proporciona as pessoas um aumento na auto

estima, e com isso o poder de realizar e vencer obstáculos. "A

indicação de atividade física não ocorre pela idade da pessoa, mas

pela necessidade e pelos objetivos que ela tem", completa.
A prática de esportiva também auxilia no

controle do diabetes, do colesterol e do

peso. Nos diabéticos, o esporte
proporciona a queima do excesso de

açúcar, potencializando a insulina
sintética ou produzida pelo organismo.

"O sedentarismo não trás nenhum

benefício, mas o condicionamento
físico evita várias doenças",
completa Zardo.

Não é segredo para ninguém
quefazer exercícios deforma
contínua é saudável.Quando

'O' se faz atividades físicas
alteramos o nosso

metabolismo, ou seja,
gastamos mais calorias,
mesmo quando não estamos

praticando exercícios, de
quebra moldamos o corpo,
mantendo a flacidez, a
celulite e as gorduras
localizadas afastadas.

•• •

• • •

Crianças
Na faixa dos 10 anos de idade, cerca de 20% das crianças
brasileiras estão acima do peso. A obesidade infantil cresce a

medida que as facilidades do dia-a-dia necessitam menos do
esforço físico. Controle remoto, videogame, e agenda lotada
tiram as crianças da rua, onde brincavam de bicicleta, pega
pega, esconde-esconde. "Nas crianças que praticam exercícios

podem acontecer duas coisas. A negativa é quando ela é

obrigada a praticar esportes, gerando a falta de interesse e a

desistência. Já quando o incentivo e o exemplo dos

•pais é positivo, a criança cria rotina de interesse D.pela prática e tende a se tornar um adulto "'�.. .

praticante", ensina a professora �

JULHO 2004 • CONTEÚDO CORREIO DO povo, 3
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CÂMARA DA MUlHIER EMPRESÁRIA

Empreendedo
(CASA DO CHOCOLATE

Q
ualídade, treinamento e cursos. São
nesses pilares que a empresária Giovana
Luiza de Oliveira Hornburg acredita e

investe, há cinco anos, com a Casa do
Chocolate. Participante da Câmara da Mulher

Empresária há três anos ela também atua na

diretoria do núcleo, já fez parte da diretoria da

Apevi e acredita na troca de experiências:
"Agora nossas reuniões são nas empresas assim,
além da troca de experiências podemos
conhecer melhor cada uma das participantes e

também os negócios", comenta.
Especializada em produtos para a produção do
chocolate caseiro, como forminhas, papéis,
recheios e todos os tipos de chocolates em
barras para derreter. "Atendemos a vários tipos
de comercio, como pizzarias, confeitarias,
panificadoras, isso sem contar os nossos clientes

próprios", explica Giovana. Além destes a Casa
do Chocolate dispõe de produtos

especiais como pasta
americana, glacê, ácido
cítrico e glucose.
A Casa do Chocolate
também produz
chocolates artesanais,
produzidos, com chocolate

de qualidade, da Qaroto.

•

nsmo

"Nestes cinco anos conquistamos
a confiança dos clientes através da

qualidade do nosso chocolate",
confessa. São 15 tipos de bombons,
recheados, trufas, caixas
decoradas para presentes, todos os

produtos para a montagem das
cestas de café da manhã. Giovana
também é associada da Apeafa
(Associação dos Pequenos
Produtores Familiares e

Artesanais), onde os produtos
produzidos pela casa do chocolate
também são comercializados na

loja da associação no Mercado
Municipal.
Nas datas especiais como o Natal são produzidas cestas

personaliíàdas para as empresas presentearem seus funcionários e

clientes. Já na Páscoa deste ano foi grande a procura por
chocolate artesanal e testas de Páscoa já prontas. Após a Páscoa a

novidade foi o chocolate com pimenta, inspirado na novela da
Rede Globo. Outro sucesso é o chocolate artesanal diet, vendido
sob encomenda.
CURSOS: A Casa do Chocolate oferece todos os meses cursos de
culinária. São aulas simples, como docinhos para coquetel,
pastéis, doces e salgados. As inscrições são feitas

antecipadamente, e com o custo dela é fornecido todo o material'
para a produção dos quitutes.

e�&��
---r:?���Fone:372-0316� ,

Rua Neco Spézia, 98

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 533
Telefone: 275-2912. 215-2888 - 215-3487

Rua R@lnoldo Rau. 3�O

Fone
275
29
12
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Indústria Metalúrgica L.tda.

Fçme:276-1510
Rua Barão do Rio Branco, 862
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exo na
gravidez

H
á alguns anos a sexualidade feminina (e por que
não, humana) vem sendo discutida nos

consultórios médicos. Antigamente estes terrias não
eram discutidos com ninguém, principalmente durante a

gravidez.
Por causa das mudanças hormonais, dos tabus, da
santificação da gravidez (o bebê é sagrado, a mãe é

comparada a Virgem Maria), e muitos outros
fatores, influenciam nas alterações da relação
sexual (por relação sexual se entende aqui como
todos os aros afetivos) do casal durante os

nove meses da gestação. Resumindo, as
mudanças afetam os laços afetivos e não a

sexualidade.

Existem três tipos de alterações que podem acontecer, são elas:

Posições
o Dr. Beleza explica que qualquer posição sexual pode ser feita
durante a gravidez, desde que não haja pressão sobre o abdômen
feminino. "Pressionar a barriga pode romper a bolsa, complicando
o parto", completa.
Mesmo assim duas posições são bastante indicadas. Em T, onde a

mulher fica deitada de lado, com as coxas flexionadas e o parceiro
se encaixa de lado. E a posição conhecida como "colher', quando
o parceiro abraça, por traz, a mulher deitada de lado.
•

Saiba mais
•

• Não há contra-indicações para a prática do sexo oral. "Na

Europa existe a prática de soprar durante o sexo oral, pois
com o aumento da pressão do ar dentro da cavidade vaginal
aumenta-se a sensação de prazer, que também pode iniciar o
trabalho de parto"
• A estimulação dos mamilos também é liberada. Ela não

desencadeia ou aumenta a produção de leite.
• Se existirem casos de abortos anteriores à gravidez, deve
se evitar a prática e procurar orientação especializada, que .

vai poder liberar o relacionamento sexual.
• Atualmente observa-se a perda da libido, devido a

qualidade de vida. Excesso de trabalho e o estresse

influenciam na resposta sexual da mulher, que é definida

pelo dia. Mulheres que fazem a jornada tripla (profissional,
mãe e esposa) acabam priorizando outros valores e

esquecem da sexualidade.
• Muitos homens ainda têm preconceito com a gravidez.
Acabam não querendo manter relações com as parceiras por
que elas não estão mais "atraentes",

..

existe também estão "grávidos"
(gravidez psicológica). A dica é

conversar. Com o diálogo os

homens vão entender melhor o
momento que as parceiras estão

passando. Eles devem ser

pacientes, e elas podem usar

do estatus de "ser

sagrado" e

conversar com

os parceiros,
suprindo as

necessidades
afetivas;
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MODA

m
Vai

tirar umas férias rápidas ou passar um final de
semana em algum lugar para relaxar e mudar de
ares? OK! Hora de descanso, mas não se estresse

com a mala. Para não levar nem demais e nem "de menos"
siga algumas dicas do que levar de básico para a praia,
campo ou cidade, e divirta-se.

PRAIA
Apesar de estarmos na estação mais fria do ano,

sempre acontece um calorzinho para os "ratos e ratas

de praia" correrem para aproveitar. Os menos
friorentos que o digam. Melhor ainda: você resolve dar
uma esticadinha até uma praia do Nordeste ... O que
não pode é se descuidar com o Sol.
ítem número um da mala: protetor solar com filtro

adequado para seu tipo de pele.

• 2 camisetas
(uma pode ser baby look)
• 1 chapéu (branquinho
de algodão)
• 1 jaqueta
• 1 par de tênis
'1 chinelo
• 1 roupa de dormir
• me�ªs, .

• roupa intima
• óculos escuros

• 2 biquínis ou maiô
• 1 casaco de moletom
com capuz
• 1 calça branca
• 1 bolsa de praia
• 1 mocassim ou

sandália
• 1 blusa leve
• 1 calça jeans
• 1 cardigã
• 1 short

Sujestões
Escolha peças com cores que combinem entre si:
• calça jeans + blusa leve + jaqueta + mocassim -

para passear e namorar
• calça branca + mole tom + tênis para caminhar
• calça branca + camiseta + cardigã + macassim -

para fazer compras
• short + camiseta para ir à sorveteria ou ficar em
casa.

USE SUA CRIATIVIDADE.
Se for a algum lugar mais formal, jantar por exemplo,
leve um traje para noite com escarpim e bolsa
pequena.

Não esqueça
Não esqueça também seus cremes de tratamento para
rosto e corpo, xampu, condicionador, acessórios que
costuma usar como relógio, cintos, prendedores de

cabelo, bijuteria, maquiagem (só não apareça maquiada
na areia, só um batom com filtro solar é suficiente).

ti. (QI'nl:�OO CORREIO DO POVO· JUlHO�004
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Por
Diane Freiberger Marinho

ndo
as

a as
CAMPO
O campo pede roupas adequadas e confortáveis. Item indispensável: o jeans.

__----------------�.I�------�

Se quiser incrementar o visual, ou gosta do look country, use chapéu e cintos mais

largos.
• calça jeans + blusa tricô + óculos de sol + botas baixas para andar a cavalo
• calça jeans + camiseta baby look + botas baixas e chapéu para dar uma caminhada
• calça veludo + jaqueta de couro + tricô + bota bico fino para ir à um restaurante

ou namorar

Leve
• 1 jaqueta jeans
• 1 jaqueta de couro
• 1 bota baixa para o dia
'1 cachecol

• 2 calças jeans
• 1 calça de veludo
cotelê escuro

(marrom por exemplo)

• 2 blusas de tricô
• 1 camiseta baby look
• 1 camisa mangas longas
• 1 colete e óculos de sol

Sujestões

CIDADE
Se você é daquelas que foge do sol para manter a pele bonita e gosta do agito da cidade,
nada melhor que tirar uns dias para fazer compras, ir ao cinema e a baladas .:

1 blusa de tricô
1 bota
1 sapato baixo
1 bolsa e óculos de sol

'�

1 blazer
1 camisa branca
1 vestido mangas longas
(pretinho de preferência)

1 calça capri
1 par de escarpins
1 calça jeans
1 twinset

Sujestões
• calça jeans + blusa tricô + sapato baixo para ir ao shopping
• vestido + escarpins para ir ao teatro
• calça capri + tricô + bota para o restaurante
• calça jeans + twinset + bota para o cinema
• calça jeans + camisa + blazer + bota para o carro ou avião

Ao acondicionar as coisas na mala, prefira as peças de tecidos que não amassem,

para não ter o trabalho de passar; faça rolinhas com peças de lã ou tricô para

ocupar bem todo o espaço; coloque cintos ou meias enroladinhas dentro dos
sapatos para aproveitar bem o espaço; use nécessaire para cosméticos e outros

utensílios; o que você irá usar com mais freqüência (como óculos, batom, escova de
dente, pente ... ) deixe na bolsa de mão.

Se tiver dúvidas, prove as roupas antes de fechar a 'mala.
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o
exceSS1VO e a

ascensão profissional

me

Ultimamente
tenho confrontado com

.

profissi�nais q�e dura,nte as conversas realçam
. algum upa de mterferencza em seumodo de agir

em sociedade, assim como também, estranham sua

conduta em determinadas situações nas organizações
onde trabalham. Estes profissionais, relatam seus

temores, seus medos, diante destas situações, não
sabendo o que lhes acontece na "hora H", na hora do
desafio, simplesmente não dão conta de assumir o

proposto. Na maioria das vezes, quando menciono a

palavra medo, já com medo de suas reações, eles não
interpretam essas condutas, esse comportamento, como
sendo resultado do medo. É que para eles, torna-se
difícil e comprometedor aceitar que o tem,

principalmente diante da profissão, perante seus colegas.
Mas, como para todos os problemas, conflitos, há uma

solução certa, não se excluiria esta. Pois, é possível
trabalhar os medos obtendo sucesso na maioria das
vezes. Portanto, o primeiro passo para libertar-se desse
sentimento é, consentindo-se que se tem e se quer
trata� arrumar-se!

Enfim, o que é Medo? Quando é prejudicial? O medo

pode ser saudável? Entre outros questionamentos ...
Desta maneira, resolvi escrever, hoje sobre este assunto

porém, acentuando para o lado profissional o Medo
'

Excessivo e a Ascensão Profissional.
O medo é uma reação natural a uma ameaça real,
porém, quando ganha maiores proporções e não se

justifica, estabelecendo limitações na vida da pessoa,
deve ser encarado como uma fobia que é o medo
irracional de algo que não apresenta riscos iminentes.
Essa sensação, geralmente, é acompanhada de

ansiedade; aflição, agonia. As fobias atingem cerca de

,10% da população, não importando se essas pessoas são

competentes, inteligentes, responsáveis, sensíveis, se
têm tendências a sesem.detalhístas e controladoras, os
medos não escolhem.
No ambiente de trabalhá, podemos perceber diversas
fobias, como medo de falar diante dos outros, o medo da

imperfeição, das mudanç1ls, de utilizar escadas ou
elevador e até mesmo medo de computador. Essas
manifestações, que transparecem pelas próprias reações
da pessoa, prejudicam. se!.! desempenho profissional na
medida em que ela não Consegue focar suas atividades
sem se deixar influenciar pela sensação do medo e da
ansiedade.

Por Janice Breithaupt
Consultora em Gestão de Pessoas.

(fone - 372-0138 ou janice@jhb.etc.br)

•

O tratamento de fobias é realizado com psicoterapia e,.em

alguns casos, com o uso de medicamentos para baixar os níveis
de ansiedade, fazendo a pessoa adotar uma atitude ativa

levando-a a confrontar seus temores. Se a neurose que
desencadeia a fobia estiver carregada: de traços obsessivos,
traços que conotem perseguição, preocupação com uma

determinada idéia que domina doentemente o espírito, é
necessário um tratamento mais profundo e reservado.

T�nte se recordar... você já tomou o elevador com alguém
visivelmente transtornado? Com alguém que estivesse

manifestando sintomas como palpitação, tontura, mal-estar ou
suor �xcessivo? Pois é, talvez tenha estado com uma pessoa que
se encontrava em pânico por conta de estar rium ambiente
fechado. É a chamada claustrofobia.
Quando esses medos ou fobias impedem que um profissional
desenvolva seu trabalho com satisfação e tranqüilidade, é hora
de procurar ajuda.
As dez fobias que mais atrapalham o desempenho profissional
segundo o Dr. Luiz Gonzaga Leite, professor e coordenador do
Departamento de Psicologia do Hospital Santa Paula, em São
Paulo são:
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SUPER MULHER .. Célia Gascho Cassuli

•

A primeira advogada
de Jaraguá do Sul

Nascida em Jaraguá do Sul e criada no bairro de Santa-Luzia, Célia
Gascho Cassuli é descendente de alemães e húngaros. Em casa só

falava o alemão, até entrar na escola, aos seis anos deidade, e já
€

alfabetizada pelo próprio pai, Germano Gascho. "Fui uma filha temporã, a mais
nova de oito irmãos", completa. O pai é o grande ídolo de Célia. "Dedicado,
estudioso, visionário. Era um homem que achava que a única coisa que podia
deixar para os filhos era a cultura e a educação".
Os pais tinham apenas o primário e sempre incentivaram os filhos a estudar. O

pai era industrial do ramo de pasta mecânica; e era plantador de bananas,
como era comum à classe média da época. Nas horas vagas Célia ajudava nas

tarefas domésticas, e nas criações de animais como porcos e galinhas.
"Brincava muito de bonecas, era bonequeira"
Em Santa Luzia fez a escola primária na Escolas Reunidas Elza Granzotto
Ferraz e para continuar estudando morou durante dois anos na casa de um dos
irmãos, por que naquela época nem tinha ônibus. Então fez o ginásio e a escola
normal (equivalente ao magistério de hoje) no Divina. "A adaptação não foi

. difícil. Em Santa Luzia era uma escola reunida, pequena, mas eu tive
oportunidade de estudar": Célia era boa aluna e gostava de matemática:

minhas matérias prediletas, história e biologia, não têm muito a ver com o que

faço hoje.

Nas bodas de prata dos Pais (sentados, Sr. Germano eMaria Gascho),Dra
Célia, ainda criança entre os pais. Em pé da esquerda para a direita os

irmãos: /me/da, Lurdes, Edir, Terezinha, Juca, Guido e João

8· CONTEÚDO CORREIO DO POVO, JULHO 2004

Célia parou de estudar ao terminar a escola normal, em
1972. Ela voltou para casa dos pais em Santa Luzia. Deu
aula de educação física, para crianças, durante um ano,

na mesma escola em que estudou. "Adorei a experiência
de dar aula, e não quero morrer sem tentar de novo",
afirma a advogada sobre o sonho de passar para os outros

tudo o que já aprendeu na profissão. Célia parou de
estudar por que sonhava em ser jornalista. "Infelizmente
naquela época cursar jornalismo significava.ir morar no
Paraná". Como a família tradicional, religiosa e rígida
não permitiria que uma moça fosse estudar tão longe, ela
acabou parando por um ano.

Família
Gusada lui tá anos com Gilberto, o casal têm
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Faculdade
estuda» Direito não foi

dei COIIUI que ClI

terceiro :1110 ("18

Profissão
Foi na faculdade que Célia conheceu o

marido, Gilberto Cassuli. Ele era um colega
de classe e no terceiro ano começamos a

namorar. "Nos casamos logo depois da
formatura e fomos morar na cidade dele, .

no oeste do Paraná. "O pai do Gilberto já
. tinha um cartório e achamos que seria

mais fácil começar de lá". Como a

experiência não deu certo voltamos dois
anos depois. "Eu já estava grávida, de dois

meses, do primeiro filho".
Quando voltaram para Jaraguá do Sul, em
1980, Célia abriu um escritório e

advocacia, para todas as causas, já o

marido, Gilberto, veio para formar o setor

jurídico da Marisol. Apesar do grande
preconceito contra uma mulher advogada,
Célia ganhou a confiança dos clientes.
Com o tempo o negócio cresceu e acabou
se voltando para a área tributária. "O
Gilberto saiu da empresa e acabou
trabalhando como assessor jurídico da
Marisol e para outras empresas também".
Os Cassuli foram os primeiros a trabalhar
com a área de direito tributário, até mesmo

em Santa Catarina. Célia acabou ficando
nos bastidores, enquanto Gilberto visitava

as empresas e .defendia as causas nos

tribunais. "Eu gosto de estudar, procurar
mais informações. Fui autodidata em

direito tributário". Nessa época eles

Formatura do Normal:Aparecem na foto o padre Elemar (im memoriam) e,
entregando o diploma à Célia, o Sr. Eugênio Victor Schmockel (im memoriam)

empregaram o primeiro estagiário. Hoje a

Cassuli Advogados tem 25 colaboradores.
Em 1983 o casal teve um empurrãozinho da
sorte. Eles descobriram que a Celesc
cobrava retroativamente os aumentos, e

com isso eles trabalharam para várias

empresas, em todo o Estado. "Temos
clientes em Chapecó até hoje."
Em 1991/92 Célia fez especialização
em Direito Processual Civil, e em
2000/01 foi estudar direito tributário.
Durante dois anos, foi todo fim de
semana para São Paulo, para
estudar no Ibet (Instituto

No início do casamento, com Q

Brasileiro de Estudos Tributários), com Dr.
Paulo Barros, o guru do direito tributário no

Brasil. "Foi quando vi a essência do direito
tributário." E agora ela está fazendo mestrado
acadêmico em Ciências Jurídicas, na Univalli, e

até o fimdo ano defende a

tese. Célia tem

outros cursos e

.

congressos no

currículo.
Nunca

parou de
estudar.

""'-.

,_\"'vo -s
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VIDEO&DVD

O MELHOR DO DR. SEUSS

Neste DVD você assiste a uma história
incrível do fenômeno da literatura infantil

mundial, Theodor Geisel, publicado sob o

pseudônimo de Dr Seuss. Geisel embora

razoavelmente desconhecido entre crianças brasileiras
é unanimemente conhecido pelas crianças nos EUA e

seu trabalho é educativo e informativo para as crianças.
Aqui você assistira a história "O Melhor do Dr. Seuss".

Infantil • Ano 2004· Duração 58 mine. disponível em OVO

,IJA HISTÓRIA DO ROCK' N ROLL- 5 OVOS

-. Confira neste DVD o melhor da História do
Rock em uma col1;ção inédita! Cenas clássicas
e raras dos grandes ídolos do rock.
Performances incríveis de U2, The Beatles,
The Who, Pink Flovd, [imi Hendrix, Janis

[oplin e diversos outros artistas! Entrevistas com as

maiores estrelas do Rock, como Little Richard,
Mick Jagger (Rolling Stones), Bruce Springsteen e

Bano Vox (U2). Você não pode perder essa
oportunidade!

Vários· Duração: 562 minutos· Ano 2004 • Censura Livre· Disponível em OVO a partir de agosto

O ULTIMO SAMURAl

Nathan Algren (Tom Cruise) é um veterano

da guerra civil americana que após a guerra vê

seus ideais de honra, coragem e devoção ao

seu país se esfacelarem diante de um novo

mundo mais pragmático e voltado aos

interesses próprios. Katsumoto (Ken
Watanabe) é o último líder de uma antiga

linhagem de guerreiros conhecidos como samurais, que
dedicavam suas vidas ao serviço do imperador e do
pãís. Fascinado pela dedicação e força com que os
samurais lutavam por seus ideais, Agren vê um reflexo
do homem que fora, pego entres duas eras e dois
mundos diferentes, contando apenas com seu senso de
honra para guiá-lo. Um filme eletrizante.

-

Romance histórico Ano 2004 duração 154 min disponível em VHS e OVO

PEDRO ALMODOVAR

Tudo Sobre Minha Mãe: Esteban completa 17 anos. A mãe,
Manuela, promete contar ao filho tudo sobre seu pai. Mas um
acontecimento inesperado a impede. Desde esse dia, Manuela
guarda um caderno de seu filho, com anotações para uma história
intitulada Tudo Sobre Minha Mãe, e promete a si mesma sair em

casa da amante de seu marido. busca de "Lola", pai de.Esteban e travesti.

Fale Com Ela: Na platéia de uma grande peça Ata-Me: Antonio Banderas interpreta Ricky, um rapaz recém

teatral, dois homens estão sentados juntos por mero saído de uma clínica para doentes mentais e que deseja constituir
acaso. A apresentação é tão comovente que Marco se família com uma esposa dedicada. Para sua noiva, ele escolhe a

põe a chorar. Benigno vê o brilho de suas lágrimas na rainha do cinema pornô Marina, a quem rapta e mantém como

escuridão do teatro e sente vontade de dizer a Marco prisioneira.
que também está comovido, mas falta-lhe coragem. Carne Trêmula: Victor, um entregador de pizzas, estava
Meses mais tarde, os dois'voltam a se cruzar na clínica discutindo com Elena. O tumulto acaba atraindo dois policiais,
particular EI Bosque, onde Benigno trabalha: É o início David e Sancho. Uma arma dispara acidentalmente. Quatro anos

de uma profunda amizade. mais tarde, seus destinos começam a se. cruzar novamente.

Coletânia • Ano 2003 • Censura 14 anos· Disponível em OVO

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos: O
filme consagrou o cineasta Pedro Almodóvar
em diversos países. Na trama, várias situações
absurdas levam uma mulher infeliz e louca à
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TURISMO

, .

erlaSct::JU I hO
As

aulas estão acabando e para os pais que trabalham esta é uma

época bastante conturbada. As crianças estão em casa, sozinhas.
O que fazer? São muitas as opções de entretenimento para os

baixinhos, como colônias de férias, viagens, passeios na casa de parentes.
Antes de decidir qual será o destino das crianças é importante se

.

certificar que o local escolhido tem pessoas qualificadas para cuidar dos
pimpolhos, além de um programa de atividades específico para a faixa
etária. O grande perigo é que as crianças fiquem entediadas, por isso
sempre é bom conversar com elas, e perceber se elas estão a vontade com

a escolha do lugar e das pessoas com quem vão passar as férias.
Para Mirian Sasse Iwasaki, que vai mandar pela primeira vez a única filha,
Iasabelle, de 4 anos para a colônia de férias a principal preocupação é não

deixar a menina sozinha. ''As amiguinhas do colégio vão junto e confio na

organização da colônia", completa Iwasaki. Isabelle, por outro lado está

ansiosa: "não vou ficar com medo, nem de ficar sem a minha mãe".

A melhor diversão para seu filhos ...

COLÔNIAS DE
I

FERIAS
I'

FAMILIA
Opção mais acessível e variada
são as colônias de férias. Com
uma duração média de cinco

dias elas podem incluir ou não o

pernoite das crianças. A dica é

procurar uma que satisfaça as

necessidades físicas e

psicológicas das crianças, com
atividades voltadas para a faixa
estaria do seu filho. As
atividades mais comuns são

passeios ao cinema, torneios

esportivos, como futebol e valei,
bailes temáticos, trilhas
ecológicas, cavalgadas, pescaria,
pedalinho, passeios de charrete,
videokê. Os preços variam

muito, dependendo das opções,
de R$ 50,00 até R$ 400,00.

Passar as férias com membros da família
também é muito comum. Normalmente os

avós são "requisitados" para esta tarefa. É o

caso de Betina Magda Chiardine, 11 anos.

Como ela é filha única e os pais trabalham
o dia inteiro a mãe, Irani, acredita que esta

convivência com a família é importante:
"Ficar com os avós acaba estreitando os

laços familiares, além da confiança que é

muito importante. Como eu iria trabalhar
em paz sem saber como a minha filha está

sendo criada?", afirma Irani Chiardine.
Para a avó de 69 anos, Ursula Manske é
um prazer ficar com a neta, "nos mudamos

para Jaraguá do Sul por causa dela",
completa. Para Betina o mais importante é
a companhia: "fazemos muitas coisas

juntos, jogamos dominó, assistimos
televisão, é muito legal!".

Mirian e Isat�Ue, primeira vez

em uma Colônia de Férias.

FÉRIAS NA

DISNEY
Férias na Disney
Uma das opções mais
tradicionais é a excursão para a

Disney. Atualmente, com a

alta do dólar a viagem também
se tornou cara e elitizada, mas
ainda existe muita procura.
Conhecer a terra do Mickey e

toda a turma da Disney, além
de parques como Magic
Kíngdom, Wet /

nWild,
Animal Kingdom e estúdios de
cinema estão presentes no

imaginário de muitas crianças
e adolescentes. Os pacotes
chegam a custar R$ 2.500,00
para 15 dias - e não incluem

despesas com passaporte, visto
e taxas de embarque.
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ESTÉTICA

Pee
•

ln
afinandosua pele
O

inverno é a época ideal do ano para quem quer fazer um

peeling. Peelir;g é uma palavra de origem inglesa que significa
descamação. E um método utilizado na medicina para

tratamentos estéticos, como a retirada de cicatrizes de acne, acne,

estrias e rugas - desde as mais finas e superficiais até as mais profundas.
Existem dois tipos de peelings:
• Os químicos onde são utilizados ácidos, que podem ter seus efeitos
medidos como: superficial, médio e profundo.
• Peeling físico que é resultante de uma descamação na pele provocada
por abrasão mecânica (lixamento da pele). "Hoje a tendência dos

•

médicos é não utilizar peelings profundos, por que a recuperação é

lenta, além do risco de complicações ser maior", explica a médica

dermatologista Alessandra Lombardi Pradi Guenther. "

Clair Krutzsch Meyer, 38 anos, faz a três anos o tratamento para

espinhas, rugas e manchas, durante o inverno. Para ela o efeito é

fantástico: "renova a pele, que fica com brilho, vida". A Dra.
Alessandra explica que só faz este tipo de tratamento no inverno, mas

que ele pode ser realizado no verão: "por que existem mais riscos

devido a maior exposição ao Sol, e as pessoas ainda não são 100%
conscientes da importância do uso correto do protetor solar",
complementa.
Os tratamentos são personalizados de acordo com o grau das lesões e

<.'

com o tipo de pele. Mariléia Gessner Koslowski, 25 anos, fez dois
tratamentos com a Dra. Alessandra. Primeiro tratou as espinhas com
remédio e agora está no quarto peeling: "Vale a pena fazer o

tratamento, porque melhora muito a auto-estima", completa Mariléia.

ANTES

1. Paciente Mariléia Gessner Koslowski, antes do tratamento
2. Após tratamento com Isotetinoína oral (seis meses) e 4 sessões
de Peeling (Ácido Retinóico e solução de Jessner)
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O peeling é um tratamento indicado para todas as idades, porém
é contra-indicado às gestantes e lactantes, e

às pessoas com alergias aos ácidos
utilizados no tratamento. A Dr.
Alessandra alerta e ressalta que é

importante usar sempre o protetor
solar: o uso do protetor correto,
para a cada tipo de pele, é a melhor
maneira de prevenir rugas. "Passar
o protetor é um hábito, não é

chato, é como o condicionador
do cabelo, lavou tem que

passar", afirma Clair
Krutzsch Meyer.
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Por Ellen Silva Prodõhl Hansen
(fone - (47) 371-1590)

•

Dicas

E'
com muita satisfação que estaremos a partir desta edição, escrevend9 sobre beleza para
você leitora deste Suplemento Feminino do Jornal Correio do Povo. E mais uma

. responsabilidade, em se tratando de comunicação, que visa compartilhar um pouco do que

aprendemos -e podem crer: sempre aprendendo - nesta tragetória de atividade no ramo de
o

cosméticos e perfumaria. E como vem sendo dito muito nos últimos tempos: o segredo de
sucesso em qualquer negócio é gostar do que se faz, então estamos aqui. Sempre dissemos que o o

nosso universo é muito gratificante pois nossa missão é a de que as pessoas vivam experiências
de felicidade, alto astral, elevar a sua auto-estima, enfim tudo de bom!' Escolhemos como

primeiro tema a maquiagem, em especial a pele, e nos inspiramos nos ensinamentos da Dior,

Vamos lá:

• escolha uma cor ligeiramente mais clara, ou em

harmonia com sua base,
• aplique após a base (fond de teint)

, -aplícado antes da sombra, realça a maquiagem dos
olhos.

o TOM DA PELE
,

Um bonito tom de pele, realça o conjunto do rosto dando-lhe luminosidae. É a tela de fundo

para uma maquiagem perfeita.
Podemos optar: você prefere uma base (fond de teint) fluída ou compacta? Que resultado você

prefere: mais transparente ou mais mate ou com maior cobertura? Fizemos estas perguntas pois
são estas respostas que irão lhe auxiliar na de comprar o produto que mais se adapta ao seu estilo
e resultado que você busca. A base hoje é um complemento do seu tratamento, pois com a

tecnologia agregada, pode oferecer: hidratação, filtro solar, Iifting; luminosidade e outras coisas

mais. E, para ser usada todos os dias.

os PóS
IJltima etapa da maqüiagem da pele, o pó
"cllÍssico":
• facilita a aplicação antes dos outros produtos,
• alisa,
• dá um acabamento mate e fixa a maquiagem.
Exl!ltem dois tipo!! de pós:
• solto (utilizar de manhã).
• compacto (utilizar em retoques ao longo do dia).
Geralmente deve ser escolhido um tom ligeiramente
mais claro que o .da base.
O "pó do SOL" proporciona um belo tom dourado à

pele, tanto no verão como no inverno. Aplique nas

zonas mais salientes do rosto: maçãs do rosto, testa,
arcada das sobrancelhas, nariz. Podes aplicá-lo
igualmente nos ombros e no decote.

OS CORRETIVOS
Estão disponíveis vários tipos, de produtos que atendem as mais diversas necessidades como por

exemplo: apagar as olheiras, hidratante e de longa fixação, ou alisa os sinais de fadiga e rugas,
"camufla" impefeições do rosto, enfim você sabe da sua necessidade.

Para. um tom de pele perfeito
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ALTERNATIVA

Panela

H
á dois meses Jaraguá do Sul tem uma alternativa
de entretenimento para quem gosta de dançar
agarradinho. O Bailão Panela Velha, realizado na

Sociedade Botafogo, vem conquistando um público que
ainda não tinha opções: "Para mim este baile veio pra

ficar, quem tem a minha faixa etária, os cinqüentões, não
tinha aonde ir", confirma Doris Valle, cabeleireira e

freqüentadora do baile.
Aberto todas às quintas-feiras, das I8h à Ih, com sete

horas de duração o baile é bastante longa: "o pessoal mais
velho chega mais cedo, e às 21h chegam os mais novos,
mas não existe conflito de gerações", afirma-Adilson José t.

Naizer, um dos organizadores do baile. A entrada também
é bastante acessível, são R$ 3,00 para as mulheres e R$
4,00 para os homens.

CULTIVE A BELA LíNGUA PORTUGUESA

Além de proporcionar entretenimento, o bailão está

formando casais. Maria Marli Pereira, aposentada,e
José Antônio da Cruz, pedreiro, se conheceram no 2Q
baile e estão namorando desde então. "Eu vim
sozinho e já fiquei de olho nela", comenta José. "Nos
conhecemos dançando uma valsa, chamada
Fotografia. Gostei dele por que ele sabia dançar",
completa Maria.
No começo houve muita confusão por causa do nome
"Panela velha". ''Aconteciam muitas brincadeiras
como: - Não é panela velha, é só usada", brinca
Adilson, que acredita que o mais importante é ter um

local onde as pessoas possam se encontrar, fazer

amigos e, se divertir. Esse é o espírito do Baílão Panela
Velha!

Fi
<'

uras
de

pensamentos
ANTíTESE
É a aproximação de palavras ou expressões que exprimem idéias

contrárias, adversas.
Exemplos:
E Carlos, jovem de idade e velho de espírito, aproximou-se.
O que sempre foi simples tomou-se complexo.

EUFEMISMO
É uma maneira de, por meio de palavras mais polidas, tomar mais
suave e sutil uma informação de cunho desagradável e chocante.
Exemplos:
Infelizmente ele se foi (em vez de ele morreu).
A criança nasceu com problemas mentais (em vez de A criança
nasceu retardada)
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IRONIA

Figura que consiste em dizer, com intenções sarcásticas e zombadoras,
exatamente o contrário do que se pensa, do que realmente se quer
afirmar. Exige, em alguns casos, bastante perícia por parte do receptor
(leitor ou ouvinte).
Exemplos:
Olá! Júlio. Como você está em forma (considere-se que Júlio seja um
rapaz com mais de 130 quilos)!
Meus parabéns pelo seu serviço (considere-se que o vigia tenha dormido
e a empresa tenha sido completamente esvaziadadurante um assalto) ...

HIPÉRBOLE
Modo exagerado de exprimir uma idéia.
Exemplos:
Estou morrendo de sede.
Você é a garota mais linda do mundo.

PROSOPOPÉIA (ou personificação)
Éa atribuição de características humanas a seres não-humanos.
Exemplos:
O prédio sorria perante os trabalhadores (sorrir é uma atitude humana
atribuída a um imóvel, uma edificação).
Depois que o sol me cumprimentou, dirigi-me à cozinha (cumprimentar
é uma atitude humana atribuída a um astro).

.

FONTE:www.gramaticaonline.com.br
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ESTE MÊS A CONTEÚDO PREPAROU PARA VOCÊ UMA RECEITA MUITO ESPECIAL.

O Carneiro no Buraco é especial para grandes festas ou reuniões familiares. Esta receita
veio direto da 14' Festa Nacional do Carneiro no Buraco, em Campo Mourão, Paraná.

Delicie-se!

•

• pimenta do reino (10 g)
• alho (300 g)
• ajinomoto (100 g)
• cebolinha (2 "maços)
• salsinha (2 maços)
• vinagre de vinho (1 litro)
• óleo (300 ml)
• .sal (815 g)

• 27 kg de carne de carneiro de média idade
• tomate (2 quilos) • cebola (2 quilos)
• batata doce (3 quilos) • batata salsa (3 quilod
• chuchu (2 quilos) • abobrinha (2 quilos)
• cenoura (2 quilos) • pimentão (1/2 quilos)
• vagem(1 quilo) • mandioca (2 quilos)
• maçã vermelha (1 quilo)

PARA aSaM PREPARO DO CARNEIRO
Além de todos os ingredientes e condimentos é necessário providenciar
antecipadamente a escavação de um buraco - de 1,50 metro de profundidade e

1,05 metro de largura - no chão, além de dois metros cúbicos de lenha seca e um
...

'tacho de 30 polegadas, com tampa.

Os ingredientes do tempero são batidos no liquidificador e a carne, cortada em

pedaços pequenos, deve permanecer por três horas na vinha. No tacho lJ,ntado, a
primeira camada é sempre de chuchu e abobrinha. Em seguida, alternam-se as

,
. camadas de carne e legumes. No final da montagem, o tempero em que ficou a

carne é despejado no tacho. Apenas as tomates e maçãs; que ficam por cima, não
são cortados.

Após a queirrW. de dois metros de lenha começando sempre pela mais grossa - no

buraco, ao longo de cinco horas, é descido o tacho, que fica sobre as brasas e

coberto com uma tampa metálica. O buraco é tampado com tábuas e vedado com

terra. Ganchos especiais são usados na colocação e retirada do tacho. Após seis

horas, a iguaria está pronta. O pirão é preparado com caldo retirado do" tacho e

farinha de mandioca torrada, além de cheiro verde e pimenta a gosto.

O Carneiro no Buraco é servido acompanhado ainda de arroz branco e salada de
almeirão. Pode ser acompanhad� de vinho, cerveja ou refrigerante. Um tacho dá

para cerca de 60 pessoas. Tempo de preparação: aproximadamente 12 horas.
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os
melhores designers de interior

harmonizam forma, espaço, luz,
textura e Cor. De todos estes

elementos a Cor, é o elemento integral de
todo designo
A cor produz um estímulo natural que
altera o ser humano, tanto físico como

comportamental. Como não
sobrevivemos sem a luz, também não
sobrevivemos sem a cor.

O controle da cor e de suas nuances ou

tonalidades são os responsáveis pelo
sucesso de um espaço e

conseqüentemente pela satisfação de

quem os usa. Milhões de cores são visíveis

ao olho humano bem como suas

combinações, mas com a nossa

imaginação e com o uso adequado delas,
somos capazes de criar efeitos ilimitados a

serem sentidos por nós mesmos.
Porém, não é suficiente usá-las
individualmente ou compô-las, muito
importante é ter conhecimento da

psicologia do impacto que elas causam no ser humano.
Utilizando cores harmônicas, proporcionam�.s um bom efeito
estético, mas precisamos também, de cores confortáveis para
proporcionar em nosso trabalho, em nossa casa ou em nosso

quarto, um ambiente agradável e estimulante.
Assim, podemos dizer que, conhecendo melhor seus efeitos
naturais, podemos controlar ou estimular as sensações em
diferentes situações. Por exemplo: estimular o apetite,
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Cores primárias: vermelho, amarelo e azul;
Cores secundárias: obtidas através da mistura
de duas cores primárias: ex: laranja, verde,
violeta;
Cores terciárias: obtidas através da mistura
entre uma cor primária com sua adjacente
secundária: amarelo-laranja, azul-violeta, verde
azulado.
Composições: obtidas através da mistura de
cores primárias, secundárias e terciárias e suas

nuances ou tonalidades. Existem inúmeras

composições, mas mencionamos algumas das

principais.
Monocromático: l'iasicamente composto pelo
uso intenso de cores terciárias e suas nuances,

com predominância-do branco, bege, cinza e

preto. Em evidênõia na arquitetura moderna, a
composição monocromática proporciona

................
-e-s-paços sofisticad

.

s e el Ii�tes. Contudo,
considerados frios suger do s�ações
dramáticas às pessoas.
Neutros: composição harmoniésa entre cores e

nuances sóbrias, com predominân!::lp dos
brancos, beges e cinza. Muito utl:liiádo em
ambientes clássicos, com predollÚnio d0S tons

pastéis. Esta composição sugerea sensação de

formalidade) muita elegância e refinamento.
Degradê: co�o obtida através do usõ

uma cor primária e suas zores terciárias

adjacentes. Por exemplo: azul + azul-violeta +

violeta ou laranja + laranja-avermelhado +

vermelho. Esta combinação depende das
tonalidades utilizadas, podendo causar efeitos

tranquilizantes ou também arrojados e

energéticos. Muito utilizado em escolas,
.

consultórios, e espaços comerciais em geral.
Tríade: obtida quando usamos três cores

totalmente distintas, isto é, totalmente
contrastantes, porém de forma harmônica capaz
de proporcionar equilíbrio. Por exemplo:
amarelo + lilás + preto ou pink + amarelo +

chumbo. Esta combinação cria espaços
atraentes, descontraídos e com muita vitalidade.

Amplamente utilizados em escolas, museus ou
espaços públicos em geral.

tranqüilizar, estimular a concentração etc.

Contudo, não podemos deixar de
mencionar que além do conhecimento
teórico e psicológico das cores, precisamos
analisar a personalidade e gosto pessoal do
usuário como também o estilo de

decoração ou arquitetura proposto. Na
verdade para conseguirmos sucesso

precisamos usar a cor em sintonia à estes

quatro fundamentos básicos.
.

Podemos ainda proporcionar Cor com o

uso das luzes coloridas. A luz natural
branca está presente em todas as cores,

mas usando ou misturando luzes coloridas,
você adiciona cor, textura e efeitos aos

ambientes, objetos ou fachadas. Por

exemplo, teatros, danceterias e até lojas,
usam destes artifícios para causar reações
dramáticas ou estimulantes, elevando a

atmosfera de energia entre seus usuários.
Devemos entender que a relação entre luz
e cor é fundamental. Póis o uso da luz
natural, ou da luz emitida pelas lâmpadas
incandescentes ou fluorescentes altera

significativamente os efeitos da cor.

G�LUNELLI.372-3500
9973-9947

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS �AS
residendals de fino acabamento

Bernardo Dornbush, 1630 9915-2944/9915-4661
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Comissões iniciam preparativos
para segunda Festa daPorchetta

GUARAMIRIM - Detalhes' da

organização da segunda Festa da

Porchetta, que será realizada pela
Associação Italiana de Guaramirim
dia sete de agosto, no Parque de

Exposições Perfeito Manoel de

Aguiar, em Guaramirim, foram
discutidos sexta-feira durante o

lançamento do evento.
De acordo com o segundo

'vice-presidente da Associação
Italiana de Guaramiriin, Ilton
Piran, foram montadas oito

comissões para que os trabalhos
fossem mais bem distribuídos e

direcionados, uma vez que a

proposta do evento não se resume

apenas a uma festa, mas ao resgate
das tradições culturais folclóricas e

gastronômicas. Assim, um grupo
ficará responsável pela divulgação,
outro pela recepção, arrumação,
apresentações culturais, decoração,
porchetta, bebidas e alimentação.

Também ficou acordado que
no dia da Festa, os integrantes das

comissões vestirão um traje típico,

que será usado em todos os eventos

que a Associação Italiana vir a

participar.
O lançamento da Festa, que

aconteceu nas dependências das

Lojas Berlim, foi também um

momento de integração entre os -

descendentes de italianos do

Município, inclusive com

apresentação do grupo de canto

guaramirense Frateli di Itália. No
local, foi servido um jantar para os

convidados com variedades da
cozinha italiana.

Um dos fundadores da

Associação I taliana de

Guaramirim, CildoCampigotto, foi
apresentado como o Rei da

Porchetta, e abrilhantará o evento

com vestimenta específica emuita

descontração.
Os ingressos para a segunda

Festa da Porchetta podem ser

adquiridos com todos os membros
da diretoria da Associação Italiana
de Guaramirim. Informações com
Daiana pelo telefone 373-1010.

19 horas - Início das Apresentações
19h10 - Mocilin di Fiori (palco)
19h20 - Frateli di Itália (palco)
19h30 - Danças Folclóricas (salão)
19h40 - Shaw de gaitas (palco)
19h50 - Pronunciamento (prova do vinho)
20h 10 - Desfile da Porchetta
20h20 - Início do jantar típico - Magiare de Nostri Bisnoni
20h25 - Apresentação do Primi Tempi
20h40 - Grupo de canto Frateli di Itália (mesa)
21 hl O - Grupo Canti Macalin di Fiori (mesa)
21h40 - Apresentação dos cozinheiros e comissões
21 h45 - Dança da integração 2x - duas filas de casais

21h50 - Dança da integração dos associados - premiação
23 horas - Início do baile show com Ragazzi di Monti

Aclino Feder dá orientações aos demais organizadores do evento

GERAL

HOMENAGEM

Legislativo comemora 1 07 anos

deCorupá com sessão solene
POR CAROLINA TOMASELLI

� Seis ex-prefeitos e

um desportista
foram homenageados
na noite de ontem

CORUPÁ - A outorga de títulos
Honoríficos e Beneméritos a seis ex

prefeitos de Corupámarcou a sessão

solene realizada ontem pelaCâmara
de Vereadores de Corupá em

comemoração aos 107 anos de

fundação doMunicípio e 46 anos de

emancipação político-administrativa.
A solenidade também homenageou
o desportistaGervásioZanghelini.

O ex-prefeito Adelino Hauffe
recebeu a indicação da vereadora e

presidente daCâmara deVereadores,
Dolores Lunelli.O vereadorAntônio
CarlosBlunk indicou aos títulos os ex-

prefeitosAlbanoMelchert, Engelbert
Oechsler (em memória), Ernesto
Felipe Blunk, Francisco Mees (em
memória),WillyGermano Gessner
(em memória) e o atleta Gervásio

Zanghelini.
Aproximadamente 140 pessoas

compareceram ao legislativo corupa
ense que, segundo a presidenteDolo
res Lunelli, todos os anos realiza sessão'
solene comemorativa ao aniversário
doMunicípio. "Quero parabenizar o
vereadorAntônioCarlosBlunk pela
iniciativa das honrarias e dizer que a
casa do povo de Corupá sente-se

orgulhosa de compartilhar ao lado de
todos os corupaenses nestes 107 anos
de história", declarouDolores ao fim
da solenidade.

Após a sessão solene, homena
geados e seus familiares participaram
de jantar por adesão no Tureck
Garden.

ADELlNO HAUFFE
Filho de Guilherme Hauffe e Wanda Hauffe,

Adelino Hauffe nascss em Corupá no dia 18 de
abril de 1943. Foi eleito vereador em 1972 e em

1975 e 76 foi presidente da Câmara de
Vereadores. Em 1977 foi eleito vice-prefeito e

no ano seguinte, com o falecimento do prefeito
Engelbert Oechsler, assumiu o cargo de prefeito,
que ocupou também entre os anos de 1993 e

1996. É vice-prefeito desde 2001. Adelino
também foi tesoureiro da Sociedade Esportiva
Recreativa Guarani e presidente do Rotary Club.

ALBANO MELCHERT

Natural de Corupá, Albano Melchert nasceu dia
15 de junho de 1937, filho de Venonda Braun e

Guilherme Melchert. Iniciou sua carreira política
em 1969, quando foi eleito vereador para o

período letivo de 1970 a 73. Entre 1977 e 1981

atuou novamente como vereador e, em 15 de
novembro de 1982, foi eleito prefeito,

exercendo o cargo até 1988. Também foi
secretário dê obras de 1989 a 1992 e, em 3 de
outubro de 1992, foi eleito pela terceira vez

vereador, para o período de 1993 a 1996.

ENGELBERT OECHSLER

Engelbert Oechsler (em memória), no ato

representado pela esposa Edeltraut Oechsler, foi
cidadão dedicado para com a comunidade
tanto no setor social, quanto desportivo,

religioso e político. Presidiu por duas vezes o

Lions Club de Corupá, foi fundador da
Sociedade Desportiva Ouro Verde e presidente
do D. Pedro II e Sociedade Hansa Hulbold. Na

condição de vice-prefeito e prefeito municipal,
trabalhou acirradamente em prol do MobraL

r
,.

I 07 anos preocupado com a

QUalidade e prosperidade de seu povo
,

PARABENS

Câmara de Vereadores
de Corupá

Nascido em Joinville em 3 de maio de 1948,
Ernesto Felipe Blunk é filho de Adelaide e

Ernesto Blunk. Na política, atuou como

secretário do PDS em 1980 e secretário e

presidente do PFl em 1986. Foi vereador nos

períodos de 1977 a 83, 1983 a 88 e 1997 a 2000,
sendo três vezes presidente da Câmara de
Vereadores. Entre 1989 e 1992 foi prefeito
municipal. É o atual secretário de Turismo,

Desenvolvimento e Planejamento.

FRANCISCO MESS
Francisco Mess (em memória), representado

na sessão solene por seu neto, Francisco
Mees Neto, nasceu em Caldas da Imperatriz e

transferiu-se para Corupá em 1923. Foi

professor de língua portuguesa, alfaiate,
músico e regente. Destacou-se na política

como intendente quando Corupá era distrito
de Jaraguá do Sul. Quando da emancipação

do Município foi nomeado prefeito. Sua
maior bandeira' foi a luta para a construção

da rodovia Corupá - São Bento do Sul.

Autoridades

GERVÁSIO ZANGHELlNI �------

Nasceu em Rio dos Cedros no dia 13 de junho
de 1926. Jogador de futebol de destaque,

disputou campeonatos regionais .desde os 18

até os 47 anos. Foi um dos pioneiros na

descoberta e mapeamento da rota das
cachoeiras e adepto do montanhismo. Há 49

anos mantém o hábito de fazer visitas aos

internos do hospital, levando palavras de

conforto, além de aplicar massagens curativas

gratuitamente. Gervásio também colaborou na

formação de grupos de voluntários. Atuou no

AA (Alcoólicos Anônimos).

parabeniza sua cidade

pelos seus 107 anos

de grande
desenvolvimento

WILLYGERMANO GESSNER

Willy Germano Gessner (em memória),
representado na homenagem por sua filha

Gisela Gessner Peters, foi o primeiro prefeito
eleito de Corupá após a emancipação político

administrativa. Corupaense de nascimento,
dedicou-se à função política com afinco e

dignidade. leis de extrema importância para o

funcionalismo e funcionamento do Município
foram criadas em seu mandato.

9���
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�BAILE
3° aniversário Bombeiros deGuaramirim
o Corpo de Bombeiros Voluntários de Guaramirim promove
dia 9 de julho, o terceiro baile de aniversário da corporação.
O evento será realizado no Parque de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar, a partir das 23 horas, com animação do

grupo Rodeio.

�WORKSHOP

Demonstração de som
Nesta sexta-feira, dia 9, o guitarrista da banda Angra, Kiko
Loureiro, estará em Jaraguá do Sul a partir das 20 horas para
uma sessão de fotos e autógrafos na CPL, na rua Donaldo

Gehring, esquina com a rua Marina Frutuoso. Ingressos a RS
15,00, e informações na Arte Maior 371-1632 e Agito 274-

8576.

�SESC

Espetáculo teatral
o Sesc apresenta mais uma edição do projeto Emcena

Catarina - Circuito Catarinense de Teatro e Dança. A peça "Os
filhos da Água'; com o grupo "Carretel de Centopéia'; de
Concórdia. O espetáculo será apresentado dia 11 de julho,
domingo, a partir das 20 horas no restaurante do Centro
Cultural de Jaraguá do Sul. A peça é um trabalho de pesquisa
sobre as famílias que foram expulsas de suas terras pela
ocupação da barragem de Ita, se. Os ingressos podem ser

adquiridos no SESC por RS 5,00 (inteira) e RS 2,50 (meia -

estudantes, pessoas com mais de 60 anos e sócios do SESC
com carteira).

�APAE DE GUARAMIRIM

Divulgados os ganhadores da rifa da festa Junina
1° prêmio Posto Guaramirim

2° prêmio Valmor Gonçalves Filho
3° prêmio Kélson M. Mendes
4° prêmio Alcione - Formento
5° prêmio Gabriela F. Muller
6° prêmio Supermercado Bom Preço
7° prêmio Cirilo Kuchembecker
8° prêmio Odair Brühmüller

.

9° prêmio Antônio Luiz Vick
10° prêmio Josiane Kurtmer
11 ° prêmio Paulo Rodrigues
12° prêmio limar Morch

13° prêmio Maria Eduarda das Neves dos Santos

14° prêmio Valério Verbinen
15° prêmio José Cremente Vergini
16° prêmio Cidade Comércio e Veículos
17° prêmio Rubens Germano
.18° prêmio Valtair Maximiniano
19° prêmio Juarez Germano
20° prêmio Haide Roloff
21° prêmio Martin Kloss

22° prêmio Eliziário Giovanella

�TREINAMENTO

Desenvolvimento de líderes
A ACIJS/Apevi, através do Núcleo de Metalmecânica, promove
o curso Desenvolvimento de Liderança. O treinamento

acontece de 12 a 15 de julho, das 19 às 22 horas, na sede da
JHB Desenvolvimento do Potencial Humano, localizada na

rua Presidente Epitácio Pessoa, n. 836, no Centro. O curso é

voltado a profissionais que exerçam cargo de liderança nas

empresas e que estejam e que procurem seu auto

desenvolvimento. O objetivo é desenvolver nos participantes
habilidades e competências para o alcance de uma liderança
eficaz. A instrutora será Jeanice Breithaupt, mestre em

Administração de Empresas e especialista em Dinâmica de

Grupo. Ela abordará temas como conceito de liderança; equipe
- uma visão compartilhada; o porquê das mudanças;
administração do tempo; diferentes estilos de líderes e

diferentes personalidades e comunicação organizacional. As
inscrições podem ser feitas até o dia 10 de julho. O

investimento é de RS 170,00 para integrantes do Núcleo de
Metalmecânica e RS 180,00 para associados da ACIJS/Apevr.
Não sócios pagam RS 210,00. Inscrições e mais informações
podem ser obtidas com lonimara pelo fone (47) 275-7012

ou via e-mail nucleos@acijs.com.br.

Falecimentos
Faleceu às 11 :50 de 2/7 a senhoraAna Gresinger Horongoso, com

idade de 87 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério doCentro.
Faleceu às 3:30 de 3!7 a jovem Kelly Greice Soares, com idade de 25

anos.O sepultamento foi realizado noCemitério Municipal de Guaramirim.
.

Faleceu às 15:30 de 5/7 a senhora DalciTerezinhada Silva, com idade
de 62 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério daVila Lenzi.
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MEIO AMBIENTE

Aterro sanitário controlado
volta a receber lixo de JS

POR CELlCE GIRARDI

� Esgotamento no

orçamento impede
transporte de lixo para
aterro em Brusque

}ARAGUÁ DO SUL - Desde o

início deste mês a prefeitura de
,

Jaraguá do Sul voltou a depositar
o lixo recolhido das residências,
no aterro sanitário controlado
localizado na Vila Lenzi que
estava fechado desde inicio deste
ano pela Fatma (Fundação de
Meio Ambiente). A medida
ocorreu devido ao esgotamento
no orçamento da prefeitura
destinado a este fim. Desde

janeiro o lixo estava sendo levado
para um aterro particular no

município de Brusque. Segundo
o engenheiro florestal Robin
Pasold, gerente de meio ambiente
da prefeitura municipal o

contrato efetuado em caráter'

emergencial tinha um prazo de
180 dias, esgotados no último dia
30. "Como não tínhamos mais
dinheiro em caixa para continuar

pagando o transporte decidimos

Falta de recursos forçou prefeitura a voltar a depositar o lixo no aterro

não refazer o contrato", explica
Pasold. Mesmo com a coleta
seletiva implantada há oito meses,

Ângelo Tancon com José Kochella foram pavimentadas

Comunidade da llha da Figueira
recebeu ruas pavimentadas

}ARAGUÁ00 SUL - Ontem a noite

moradores da Ilha da Figueira
acompanharam a solenidade de
inauguração de seis ruas do bairro.A
cerimônia aconteceu na Rua José
Teodoro'Ribeiro, com a presença de
autoridades municipais e a

comunidade. As ruas Ângelo
Tancon, José Kotchela, Sérgio Sabel,
Marajó, Henrique Krause e

Clemente Schmitz, foram pavi
mentadas através doProgramaNosso
Asfalto que acontece através da
parceria entre prefeitura e co

munidade com a participação de pelo
menos 80% dos residentes. O custo

da obra é repartido em três terços,
sendo umaparte para a administração
municipal e os outros dois divididos
pelosmoradores de cada lado da via.
Estas ruas estão entre asmais de 50 a

serem pavimentadas até o final deste
ano através do Programa, com-

preendendo um investimento total de

aproximadamente R$ 3,5 milhões
financiados pelo Badesc. O evento

integrou a programação comemor

ativa aos 128 anos de Jaraguá do Sul.
De acordo com o secretário de
DesenvolvimentoMunicipal,Hum
bertoTravia adesão ao programa tem
sido exemplar. "Nós estamos muito

felizes com a adesão da comunidade
neste programa que tem recebido um
respaldo altíssimo da comunidade, o
que só contribui para melhoria da

qualidade da cidade", destaca
informando que o prefeito assinou na
tarde de ontem a ordem de serviço
na rua Santilha Rengel, última rua
na região que faltava entrar no

programa. Com extensão de 290
metros, está orçada em R$ 135 mil
e deverá ser entregue até final do
ano. O custo das seis ruas entregues
está orçado em R$ 382 mil.

com cerca de 300 toneladas de
material reciclado pormês, desde
janeiro de 2004 outras 1,8 mil

,
toneladas por mês de lixo
doméstico eram transportadas
para Brusque, elevando os custos

com o destino dos resíduos em

mais de R$ 1,4 milhão. "Nosso
aterro está dentro dos padrões
faltando apenas a manta

impermeabilizante. Fizemos as

adequações e temos ainda neste

terreno mais três anos e sete meses

de uso, podendo ser depositado
mais 138 mil metros cúbicos de
resíduos", explica o engenheiro
florestal que acrescenta "sabemos
que estamos descumprindo uma

determinação da Fatma, mas (
estamos aguardando uma decisão
da justiça e da Fauna. Solicitamos
através de liminar para que seja
reavaliada a medida que deter
minou o fechamento do aterro".
Entre os argumentos usados estão

que o município corre o risco de
ferir a Lei de Responsabilidade
Fiscal por ultrapassar o limite de
gastos no orçamento e as garantia
de uso e adequações no aterro.

"Não queremos ir contra as

determinações ambientais, mas a

falta de recursos nos obrigou a

tomar estamedida. Aguardaremos
agora pela decisão da justiça",
finaliza Pasold.

Filho procura pelo pai e irmãos
que deixou no interior do Paraná

também", relata. Há três meses

Esmeraldo recebeu a informação
que o pai estaria morando em

Barra Velha. Sabendo disso
Esmeraldo foi a Barra Velha, mas
não encontrou nada que
pudesse leva-lo a encontrar o

pai. Então veio para Jaraguá do
Sul e hoje trabalha com

descarga de caminhão. "Soube
também que meu pai estaria em

Timbó. Fui até lá, mas não

consegui nada. Não vou sossegar
enquanto não encontrar ele e

meus irmãos", diz Esmeraldo
divulgando o telefone 9962-7164
para o caso de alguém souber do

paradeiro de Antônio Martins
de Souza ou de Daniel e

Ronaldo Martins de Souza.

}ARAGUÁ DO SUL - O
biscateiro Esmeraldo Martins de
Souza de 26 anos procura pelo
pai Antônio Martins de Souza e

pelos irmãos Daniel 24 anos e

. Ronaldo Martins de Souza, 22
anos. Esmeraldo, que há 15 anos

não vê o pai e os irmãos, saiu da
cidade natal Turvo, no Paraná

paramorar com a madrinha Elza,
quando tinha 11 anos. Passou
três anos em Guarapuava e

depois mudou-se para Pitanga,
onde foi viver com a mãe,
Dominga Aparecida Pereira de
Souza. "Ainda mantenho
contato com minha mãe, mas
desde que saí de Turvo, única
coisa que soube é que logo
depois meu pai saiu da cidade

Antônio (à esquerda) saiu de Turvo e estaria morando em Barra Velha

)

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,CORREIO DO POVO QUARTA-FEIRA, 30 de junho de 2004

ESPORTIVAS
.,..EVENTO
Academia promove festival de revezamento
Neste sábado, a partir das 15 horas, a Academia Impulso
estará realizando o 2° Festival de Revezamento Medley. O

evento consiste na formação de equipes, compostas por

quatro nadadores cada. No infantil, a prova será de 4 x 33m

medleye no adulto 4 x SOm medley, podendo as mesmas

serem masculinas, femininas ou mistas. Até o presente
momento estão inscritas 20 equipes, sendo nove infantis

e 11 adultas. Todos os nadadores serão premiados com

medalhas e após o festival haverá uma confraternização
será regado com quitutes de Festa Julina.

.,..BICICROSS

Equipe disputa Sul-Brasileiro no Paraná
Neste fim-de-semana os atletas da equipe jaraguaense de

bicicross disputam a 2a Etapa do Campeonato Sul-Brasileiro

que será em Toledo (PR). A equipe, que tem o patrocínio
da Duas Rodas Industrial, vai atrás do bicampeonato do

torneio. Os pilotos embarcam na sexta-feira à noite, onde

treinam no sábado de manhã e começam as disputas na

parte da tarde, que seguem até domingo. Já no dia 31 de

julho, eles estarão competindo em Brusque pelo
Campeonato Estadual, onde tentam buscar ° título por

Equipe e por Clube.

.,..REPASSE

Fesporte assina novos convênios
o Governo de Santa Catarina, através da Fesporte, assinou
um novo convênio com o Minis té r!o do Esporte para

ampliação de recursos para os projetes sociais "Segundo
Tempo" e "Pintando a Liberdade': O primeiro já recebeu R$

1,525 milhão e o segundo R$ 1,785 milhão. Com os novos

recursos o Projeto Segundo Tempo contemplará mais 70

núcleos de diversas cidades do Estado que beneficiarão

mais de 14 mil alunos, além dos 3 mil já executados desde

abril nos 15 núcleos da grande Florianópolis. O Projeto,
que em Santa Catarina é denominado "Segundo Tempo na

Cornunldadej tem como objetivo a inclusão social por meio

de esportes como futsal, vôlei, handebol, basquete, dança,
e capoeira. As atividades funcionam por 4 horas em dois

períodos, sendo adotado o contraturno (período em que o

aluno não está na escola). Florianópolis, Santo Amaro,

Palhoça, São José, Biguaçu e Antonio Carlos foram os

primeiros municípios contemplados. A filosofia do

Pintando a Liberdade também é inclusão social e tem a

parceria além do Ministério do Esporte, também da

Secretaria da Defesa do Cidadão. Pelo projeto os presos
de bom comportamento da Penitenciária de Florianópolis
trabalham na fabricação mensal de 2.500 bolas de futebol,
vôlei e futsal. Eles recebem dois reais por bola produzida e

têm redução de pena, na base de um dia por três

trabalhados.

ESPORTE/GERAL

BASE

Xadrez desenvolve trabalhos
de base em escolas de JS

POR JULlMAR PIVATTO

� Esporte desenvolve
raciocínio e melhora
a concentração do
aluno

}ARAGUÁ DO SUL - "O xadrez é

um esporte que desenvolve o

raciocínio das crianças e a

concentração em sala de aula". Para
a educadora esportiva Viviane
Koerich Gomes, esse é um dos

principais objetivos da prática do

esporte nos pólos que a Fundação
Municipal de Esportes vem

desenvolvendo no município.
Coordenado por Renan Levy. da
Costa, o xadrez tem dois pólos fortes
em Jaraguá do Sul, um na Escola

Municipal Renato Pradi (Caie) e

outro na EscolaAnnaToweNagel.
Além de desenvolver o trabalho

com os alunos, o projeto temo intuito

de descobrir n�os talentos para

representar o município em

competições cOljlo a Olesc

(Olimpíadas Estudantis de Santa

Catarina) .joguínhos eJogosAbertos.
"Nessas duas últimas, Jaraguá do Sul
tem o título no naipe feminino. Na

Alunos que se destacam nas escolas podem representar a cidade em competições estaduais

disputa da Olesc, que começa no

final de julho em Joaçaba, o xadrez
feminino de nossa cidade é favorito

para a conquista do título", explica
Viviane. Ela também ressalta o

interesse das crianças em praticar o
esporte. "Nesses dois anos que estou
trabalhando com essas escolas,
percebi que houve uma evolução

Equipe de natação se prepara

para maratona de competições
}ARAGUÁ DO SUL - Após uma

semana sem competições, a equipe
Ajinc/Urbano/FME de natação
enfrenta uma novamaratona apartir
dessa semana. Depois de disputarem
dois torneios importantes, oBrasileiro
Juvenil em 18/06 em Brasília e o

Júnior rio dia 22/06 em São Paulo, a
Ajinc tem várias competições

importantes nas próximas três

semanas. Hoje as nadadoras Talita
Hermann e Nathália Krelling
embarcam paraAnápolis, emGoiás,
onde disputam o Campeonato
Interfederativo Júnior de Natação.
Já nos dias 14a 18dejulho, a Ajinc
disputa o Campeonato Estadual de
Inverno na cidade de Blumenau. E
na semana seguinte, na cidade de

Joaçaba, a equipe participa da Olesc
(Olimpíadas Escolares de Santa

Catarina), onde a natação feminina
busca o tetracampeonato.

COROABOMDE BOLA
A FME (Fundação Municipal de
Esportes) informa que inicia, no

próximo dia 17, o 4°Campeonato de
Futebol Sênior "Coroa Bom de
Bola". A competição conta com

nove equipes divididas em três

chaves, classificando-se para a

segunda etapa dois times de cada

.grupo que formarão outras duas

chaves, de onde sairão os

semifinalistas para o cruzamento

olímpico. De acordo com os

organizadores, a tabela dos jogos será
divulgada nos próximos dias.
Promovido· pela Fundação
Municipal de Esportes, o evento é

destinado a atletas com idade a

partir de 38 anos integrantes de

equipes de Jaraguá do Sul.

muito grande, principalmente com
asmeninas", comenta.

Viviane não descarta a

possibilidade de criar pólos de
xadrez em outras unidades de

ensino, pois existe o interesse tantos
das escolas como também dós
alunos. "Em cornpe tiçoes
municipais que realizamos no ano

passado, chegamos a termais de 400
alunos inscritos. Para esse ano, a

FMEmudou um pouco a forma de

disputa, para facilitar o trabalho da
organização", explica. A próxima
competição do município será o

CampeonatoEscolar Pré-Mirim (até
12 anos) , a ser realizado nos dias 9 a

13 de agosto.

Prefeitura inaugura obras em

escolas de Jaraguá do Sul
}ARAGUÁ DO SUL - A

programação de aniversário de

Jaraguá do Sul prevê nove

inaugurações em estabelecimentos
escolares da rede municipal de
ensino. A primeira delas aconteceu
no último sábado, às 16 horas, na
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Marcos Emílio

Verbinem, no Bairro Estrada Nova.
A unidade de ensino conta com

607 alunos matricular e recebeu
um investimento de

aproximadamente R$ 750 mil,
onde foram ampliadas quatro salas
de aula, mais uma para a direção e

outra destinada à secretaria, além
da cozinha, refeitório e ginásio de

esportes. Na oportunidade da

inauguração, a secretária

municipal de Educação, Iris
Piazera, ressaltou a importância de
se investir na infância e na

adolescência, principalmente nos

campos da educação, saúde e lazer.
No decorrer de julho também

serão inauguradas obras em outros

oito estabelecimentos de ensino:
EmefCristinaMarcatto, no dia 9;
Emef Guilherme Hannemann e

Emef Gertrudes Milbratz, no dia

10; Emef Rodolfo Dornbusch,
Emef Luiz Gonzaga Ayroso e

Centro Municipal de Educação

Horário de Atendimento
Segundo o Sexto - 9h os 20h

Sábado - 9h os 19h
Domingo - lOh os 19h

370-2292

ALEXANDRE BOGO

Prefeito Irineu Pasold na

Escola Marcos Emílio Verbinem

Infantil Waldir E. Theilacker, no
dia 17; EmefAlbano Kanzler, no
dia 23; Núcleo Avançado de

Educação Infantil Guilherme

Tribess, no dia 24. Entre

construções de quadras esportivas,
ampliações, reformas e

ajardinamentos, além de aquisição
de materiais e equipamentos,
foram investidos um total de

aproximadamente R$ 3,9 milhões
nestas instituições educacionais.
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Comemora
idade nova

Maicom
Marcelo
Junckes. Seus
pais e Francine
lhe desejam
felicidades

Trocou
idade nessa

última

quinta-feira,
dia 1,
Edemir
Marcelino,
quem lhe

deseja
muitas
felicidades é Marlete e lauri da Silva, ela
a sua esposa aniversaria neste sábado dia 10.

- Joice Parabéns!

Curtindoas
férias I'nácio
lewandawski
partiu dia 2

para Polônia.

"Aproveite
você merece"

QUARTA-FEIRA,7 de julho de 2004

ODAIR FABIANO BOSSE

Uniram-se nos laços domatrimônio no dii
19/6, Andrey Roberto Erthal e Graciela
Tavaris

Enlace matrimonial de Charles Trisotto e

�
Patrícia de Andrade. A cerimônia foi na
Capela Nossa Senhora do Rosário e a

____ recepção na Armalwee rio dia 26/6

.PARABÉNS
Aniversariou dia 30/6, Julio Cela' •
Schneider. Parabéns de seus
familiares.

CENTERSOM'

..
Cd's· DVD's· ACESSÓRIOS PARA SOM

A
eI

m

se

pt
Av. Mal Deodoro, 406 - Centro 371-2847 diShopping Breithaupt - Centro 275-2005

01

re

João e Graciosa Sevegnani completaram dia 3, Bodas de Ouro. A
benção foi no dia 4 na Igreja Nossa Senhora do Rosário, e após teve
um almoço no Restaurante PerTuttLFelicidades!

o�,
d:

CORUP
exemplo de

•

crescimento,
cidadania e evolucão.
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PARABÉNS PELOS

a os
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