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ESPECIAL

Saiba tudo sobre a História de Massaranduba,

dos colonizadores à emancipação
• ENCARiFe

DNA PRESERVADO

Totalmente renovado,Explorer ;
quer reconquistar seu espaço.

MANOBRA

Até ontem, com exceção do PT, os
demais partido que integram a

Câmara de Jaraguá do Sul não

haviam indicado os membros para

compor a CEI (Comissão Especial
de Inquérito) que pretendia

investigar denúncias de desvios de

mais de R$ 10 milhões no Issem.

O presidente do Legislativo
Municipal, Eugênio Garcia

(PSDB), alegou falta de tempo

para concluir os trabalho. Já o

vereador Marcos Scarpato (PT),
autor da proposta de criação da
CEI, acredita em manobra da

bancada governista para impedir a

investigação.
A presidente do Sindicato dos

Servidores, Idinei Petry, lamentou
o funeral da comissão.

Em setembro, os vereadores realizaram
eunião para decidir sobre a instalação da

CEI do Issem. Dias depois, assinaram
requerimento justificando a necessidade

de investigação
• PAGINA 3

ereadores preparam funeral
para e t rrar a CEI d tssem

PROJETO

'Educação Ambiental sobre Rodas',
é apresentado às escolas públicas

• PAGINA6

JASC

Piloto de Schroeder disputa o

Down Hill hoje em Pomerode
• PAGINA 7

\'j

'I INDICADOR ECONÔMICO

�
"GARArmAÍleBONS�'
Auto EstaçãoVeículos

.

Garantia de Bons Negócios
Te1.373-3001

373-0253
Rua: 28 de Agosto, S/N
Centro - Guaramirim -

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

!

IUnimedlft
I Unimed.Seu Plano, Sua Vida
!- I

13702200
I

! www.unimed.com.br
I
L__ . . .__ ._. . .__

i
OAB / se 397/99

(47) 371-7511 r �

��ocacia Empre8ru:!�J www.duasrodas.com

r--------------------

��� .. �!
(j)��1.. I

Faça o seu Empréstimo I
com as melhores taxas. �It,t� I

,"�, Qli I� I� t-,.!. I
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO

Síndrome de avestruz
o drama vivido pela

família Proença de Souza,
desalojada da casa no Bairro

J araguá 84, expõe a fra

gilidade das ações gover
natrrentais,.h�âmBifcr fili·_·

l ,," _, ,�;, d :�- ;.""

nicipàt 'tanto em relação' ào .
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pular quantci no" amparo
social' das vítimas dá 'ex
clusão. O despejo foi mo
tivado por decisão judicial,
já que os Proença d,e Souza
invadira� a casa de uma

o�tra família, tão carente

quanto. Todavia, não há
como negar a omissão

(negligência) do setor

público no intervalo entre a

invasão e a decisão judicial
de, despejo. Neste tempo, a

Gerência de Habitação,
quanto muito, tergiversou.
A construção das casas

populares no Jaraguá 84 foi
mote de campanha para o

atual governo e candidatos

ligados diretamente' à

administração municipal:

Tanto que foi motivo de ação
judicial durante o período
eleitoral. Mas o que os

administradores da obra não

falaram para. o distinto

públiJ;o é.ql,(e os. recursos

eram ,doC'go\r'�'i�l).d' federal,
q'ué: Q,'rrkun�cipá( apenas
administrou6uinheiro. Este,. : .\ �,.,

não pagou sequer amão-de-

obra, já que a construção das

e falta de respeito. Posturas
extremament'e con'tra

ditórias à razão daexistência
dos órgãos. Mais, quem

procura esses setores da
Prefeitura são pessoas

fragilizadas, vítimas da
.

centenária omissão dos
sucessivos governantes.
Cidadãs e Cidadãos comuns

que precisam de atenção,

.... Há uma preocupação' constante em

negar as mazelas sociais e a exclusão a que
estão submetidas milharesde pessoas

moradias foi feita pelos
detentos. O que permite
concluir que a boa-fé das

pessoas foi explorada e que
houve festa com chapéu
alheio.

Aliás, os setores da
Prefeitura campeões de'

reclamações e críticas são

justamente Habitação e

Desenvolvimento S�tial.
Inclusive com denúncias d�'
favorecimentos, indiferença

proteção e amparo dos

agentes públicos. Nada

além.da obrigação constitu

cional do Estado, que reco
lhe.regulamente a contribuí
çãó,\leles, via impostos.

. Talvez o cerne da questão
esteja ria constituição do
modelo administrativo
'adotado que, em quase seis

anos, colecionou mais

críticas do que soluções. Há
uma preocupação constante
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em negar as mazelas sociais

e a exclusão a que estão

submetidas milhares; de '.

pessoas. Áb'dica-�e de
discutir com o conjunto da
sociedade alternativas .de
combate dos problemas
sociais e suas conseqüên
cias ..Em nenhum momento

admitiu a necessidade .de se

construir albergues para

abrigar pessoas em situações
de risco.

Não se trata de apologia
à irregularidade (defesa de

invasões), muito pelo con

trário. A intenção é provocar
a. discussão acerca de

situações sociais .corr i

queiras, que desfilam
diariamente diante .de olhos
e corações insensívéis.cA
persistir a síndrome de aves

truz, as clltnces de reverter

o atual quadro serão

mínimas. 'Permitindo vislum
brar.um futuro incerto, com

ações pontuais de acordo
com a necessidade.

FRASES
1/0s vereadores líderes dos partidos que engavetaram a cÊr :dq Is�em deram mais úm� prova
à população de Jaraguá do Sul que só legislam em causa própria e a mando do 'brefe'ito" .

\
. - �.

• Idinei Petry, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, criticando a falta de interesse dos vereadores de investigar as
denúncias de desvios de verbas no Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais.

\{'-

Mundo I. Pessoas & Fatos I
.... IRAQUE

Membros da resistência
saíram antes do ataque'
o rápido avanço das> forças 'militares

americanas sobre Faluja talvez tenha custado
um dos principais objetivos da operação:
capturar ou matar quantos supostos militantes
fosse possível. Relatórios militares mostram

que guerrilheiros realmente fugiram da cidade
ern pequenos bandos de no máximo 15

homens cada nos dias e semanas que
antecederam' a ofensiva, amplamente
divulgada por autoridades locais e pela.
imprensa. "Talvez seja por isso que tenhamos
àvançado tão rápido assim'; comentou um

oficial dos Estados Unidos. (AE)
.

.... IRAQUE

Familiares de Allawi
são .seqüestrados
Três membros da família do primeiro-ministro
interino do Iraque, Ayad Allawi, foram

seqüestrados ontem, em Bagdá, por homens
armados que invadiram a casa de Allawi. Um
dos reféns é Ghazi Allawi, 75 anos; primo do

primeiro-ministro. Ou outros dois são a esposa
e a cunhada de Ghazi. Numa página na'

internet, um grupo autodenominado Ansar al
Jihad assumiu a autoria do seqüestro e

ameaçou decapitar os reféns dentro de48 horas
se as exigências não forem cumpridas. O grupo

exige que o governo liberte todos os homens
e mulheres presos no Iraque e levantem o cerco

à cidade sunita de Faluja. (AE)

.... EQUADOR

Governo comemora derrota
da oposiçâo noCongresso
o governo equatoriano celebrou o revés sofrido

pela oposição, que não conseguiu os votos neces
sário para a formação de uma comissão parlamen
tarinvestigadora para analisarse procedia ou não
o julgamento político do presidente Lucio

Gutiérrez."Nós e o povo queremos paz para traba

lhar'; disse o ministro da Agricultura, Leonardo
Escobar, um dos políticos que compareceram ao

palácio do governo para demonstrar apoio a

Gutiérrez. "Foi urna derrota rotunda dos

opositores; completou. A oposição contou 48

.

votos dos deputados, de 51 necessários, para a

criação de uma comissão especial. (AE)

.... PALESTINA·

ANP ainda não definiu
sucessor de Arafat
Ainda não está definido como será eleito o

sucessor do presidente da Autoridade

Nacional Palestina,Yasser Arafat,mergulhado
em coma profundo num hospital militar em
Paris. De acordo com o vice-ministro da

Informação, Ahmed Sobeh, a votação poderá
ser ou direta ou indireta, via Parlamento. "Se
os israelenses deixarem, logicamente será

direta'; disse Sobeh. "Se continuar como está,
obviamente não será possível'; acrescentou
o dirigente palestino, referindo-se aos cercos

-rnllltares israelenses às cidades palestinas.
Dirigentes decidiram que a sucessão

obedecerá à Constituição palestina. (AE)

.... COSTADO MARFIM

França inicia a retirada
de estrangeirosdo país
A França e as Nações Unidas, com a ajuda da

Espanha, Bélgica e Itália, lançaram ontem uma

das maiores retiradas de estrangeiros de um país
da África nos últimos 40,anos. Milhares de
franceses e cidadão? de outros 42 países foram
retirados em aviões comerciais requisitados,
depois de dias �e violência contra alvos da França.
Longos' comboios buscavam estranqelros em

casas, enquanto a tevê estatal alternava apelos
por calma com pedidos por um levante contra a

França. O presidente francês, Jacques Chirac,
exigiu que o colega da Costa dó Marfim, Laurent
Gbaqbo, contenha seus seguidores. (AE)

' .... HOLANDA

Forças promovem cerco

a supostos extremistas
Aumentando a tensão criada no país corno
assassinato no dia 2 por islâmicos radicais do
cineasta Theo van Gogh, um crítico contumaz
do Islã, forças especiais holandesas invadiram
ontem uma casa em Haia ocupada por
supostos extremistas. A televisão informou

que pelo menos três agentes e um suspeito
ficaram feridos durante a operação policial que
durou cerca de 15 horas e mobilizou até

helicópteros. Uma testemunha disse que vários

helicópteros sobrevoaram o bairro ao

amanhecer enqpanto atiradores de elite se

postavam nos telhados de edifícios vizinhos e

punham a casa sob a mira de seus fuzis. (AE)
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Airton Weber Silva*

lrif�tma'ção veiculada neste jornal, dando'
conta. de, t��,ca. de horário de profissionais
médicos pertencentes ao quadro desta secretaria,
para obtenção de futuro benefício previdenciário,
é totalmentê infundada. Não houve qualquer I ato

tipo de acerto neste sentido em relação aos
I deú

médicos pertencentes ao nosso quadro. k

Também é preciso deixar' claro que atual- l

a ad
mente, apenas os médicos lotados no Programa I inlor
de Saúde da Família - PSF, tem vínculo de 8 med
horas/dia e estes �stão sim sendo cobrados pela "Co
sua presença em tempo integral. Em relação aos I ed
demais médicos lotados por 2 ou 4 horas/dia, I
estamos constantemente fiscalizando seus I

, atendimentos, seja em relação ao cumprimento
de horário e/ou produtividade, conforme rotina

do serviço. I ,

Tanto é assim que recentemente tres

Icardiologistas e um o tor r in o lar ingologist!
pediram demissão do quadro por não terem

condição de prosseguir com seus atendimentos I
em função da necessidade do ajuste de seus I

horários e outro otorrinolaringologista solicitou

redução de sua carga horária em função da

impossibilidade de atendimento em tempo

integraL
Outros médicos que trabalhavam em Posr»

de Saúde e não cumpriam com suas obrigações
tamb é.m pediram demissão do quadro após

I

questionados pelo serviço de auditoria. '

Cabe entretanto ressalvar, que em função das

peculiaridades do serviço médico, de plantões,!
escalas de sobreaviso e' atendimento à urgências I

e emergênc. ias, por vezes há problemas em relação

Iao atendimento. '"

Isto é inerente da profissão e um problema de

difícil' solução. Nestes casos, o bom senso deve

prevalecer sob pena de num curto espaço de

tempo não termos principalmente especialistas I

à disposição para atendimento a rede pública.
,

de s
Vale também a pena ressaltar que to os o

serviços essenciais estão 'em pleno (un-
. . .

I
. . dos pela I

ctonamento, me USIve os serviços presta ,

Vigilância S ani t ár i a que segundo outrO

informativo, dava conta de que haveria si�O
interrompido por falta de combustível, o que naO

correspondo à realidade.

"Secretário Municipal de Saúde {
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MOSAICO �Maurílio de Carvalho
--------------------------------------,

�Distância
Quem não conhece os nobres

vereadores pode até se enganar. Mas a

maioria já sabia que entre o discurso a

. favor das investigações e a intenção
de apuraros desvios de mais de RS 10

milhões existe uma enorme distância.

Quanto o vereador Marcos Scarpato
(PT) apresentou os documentos

comprovando as irregularidades, foi
um festival de discursos emocionados

e comprometidos com a moralidade

pública, mas agora ... É preciso lembrar

que, naquela noite, a Câmara estava

cheia,

�Preocupação
Não se trata de causar pânico ou coisa

parecida, mas não dá pra ficar indiferente
à série de ações de bandidos e à violência

urbana dos últimos meses em Jaraguá
do Sul e região. É triste, mas é preciso
reconhecer que a bandidagem já
descobriu o Vale do Itapocu.
Tem gente que já achou o culpado: o
jornalista Márcio Moreira Alves, que
escreveu um artigo elogiando a cidade e

contando peculiaridades dela, publicado
no JornalOGlobo. Elas alegam que o texto

do jornalista serviu de chamariz para os

bandidos do Rio de Janeiro.

�Música ambiente
A 13a Câmara Civil do Rio de Janeiro,

por unanimidade, decidiu que o Ecad

(Escritório Central de Arrecadação e

Distribuição) não poderá cobrar direitos
autorais de lojas que mantêm música

ambiente. A decisão é resultado de

ação movida por uma loja de roupas e
materiais esportivos, da qual o Ecad

exigia RS 6 mil mensais. Outros

estabelecimentos comerciais pro
metem exigir o mesmo tratamento.

O Ecad é responsável pela fiscalização,
arrecadação e distribuição de direitos

autorais

�Aviso
informado que a Câmara de

Ao ser . .
.

a, do Sul decidiu arquivar a CEI
Jaragu . da.eoui

I m um dos Integrantes a.equipe
dosse, '-

de transição disse que a manobra nao

, 'f ncionar porque o futuro governo
Ira u '

.'

tende fazer audítorta em toda a

pre .,

I
.

I
d inistração mumopa , em especta

a �sem, em decorrência de denúncias
no s

I dí id
d desvios de recursos e pe a IVI a
e

a com o fundo de previdência do
par ..

f ncionalismo municipal.u�áO vamos assumir irregularidades';
� garantiu, prometendo

auditoria "séria

e independente':

� Reunião
o Diretório do PT de Guaramirim realiza

segunda-feira, dia 15, às 19 horas, na Câmara
de Vereadores, reunião para discutir a

estruturação do partido e traçar as diretrizes

para os próximos anos. Na pauta: organização
da legenda e da sociedadee"oposição cons-

.

ciente e consistente" ao governo municipal.
Os petistas pretendem debater ainda o

processo de eleição direta nas instâncias

partidárias - marcado para 18 de setembro

de 2005 - e a disputa pela presidência da

Câmara e farão uma prévia da avaliação das
eleições 2004, que acontece dia 27 próximo,
em Florianópolis.

ereador questiona compra

de remédios pela Prefeitura

CoRUPÁ - o vereador reeleito

ariano Costa (PSDB) deve

rotocolar, ainda essa semana,

uerimento que será encaminhado

o prefeito Luiz Carlos Tamanini

�MDB) pedindo informações sobre
compra e venda de medicamentos

as farmácias pela Prefeitura, Na

'0 daCâmara da última segunda
feira, o plenário rejeitou, por cinco
ata;contraequatroa favor, opedido
de informações apresentado pelo
parlamentar,

Nodocumento, costasolicita que
a administração repasse todas as

informações referentes à aquisição de
medicamentos, feitas em setembro.
"Como não consegui aprovação do
edido de informação, resolvi

encaminhá-lo diretamente ao

prefeito", justificou, lembrando que a

Constituição Federal garante a todos
o direito à informações dos órgãos
públicos.

Costa alegaque, em setembro, as
despesas commedicamentos sofreram

reajustesmuito acima damédia.
Ele cita um documento enviado

pela Prefeitura à Câmara de

Vereadores, onde aparecem as

despesas com medicamentos. O
vereador aponta como justificativa ao
pedido de informação as distorções
nas notas das farmácias. "Por que ao

longo do ano é uma quantia e depois
salta", declarou, lembrando que a

aquisição de medicamentos é feita
comverbasextra-orçamentárias,

RAPHAEL GÜNTHER

Ensino Médio no Colégio
Marista

As perspectivas do mercado e as possibilidades de autonomia
para0 jovem, trazem para pais e educadores a preocupação cada
vez '

,

, �als eVidente de como preparar não somente para o ingresso
atunlverSidademas para o estudo, a rotina e os desafios que esta
eapa .

'

eXige. Estas perguntas devem ser respondidas na proposta

�edagógica do colégio escolhido pela família.

de�sando nisso, o ColégioMarista São Luís, através do projeto
r
e, armação Continuada dos Professores, estuda os objetivos

p��IS d�ste.nível de ensino, organizando atividades que

P
,�orClonem o contato com a informação transformada em

N�atlca,em construção e reconstrução do conhecimento.

faso Podemos deixar de ressaltar as necessidades próprias a esta
Pr e, do desenvolvimento (de afirmação e contestação).

nae�lsamos dialogar continuamente e oportunizar a participação

con u�ca de caminhos para uma convivência e formação mais

O esCI:nte da realidade de nossos jovens.
.

ativi�slno Médio Marista busca através da sistematização de

e pr ades,ressaltar a importância da organização, do estudo diário
dúv:orClon� além das atividades de sala de aula, plantões tira

individ
sm,onltorados�elo.s,professores, com atendim�ntomais

COnn Ualt�ado frente as dificuldades que possam surgir.

Proro a,POIO da infraestrutura de laboratórios, salas ambientes e '

inte IsslOnais habilitados, os alunos podem aproveitar

do v�s��mente o dia-a-dia na escola e se preparar para muito além

Ibular, se preparar para a vida.

GAVETA

Manobra da base governista
consegue arquivarCEI do Issem

Denúncias apontam desvio de R$ 10 milhões

�Partidos não

indicaram os membros

da comissão, alegando
falta de tempo para os

trabalhos

]ARAGUÁ DO SUL - A CEI

(Comissão Especial de Inquérito)
do Issem será arquivada no dia 15

de dezembro, última sessão

o'rdinária da Câmara de
Vereadores, Até ontem, com
exceção do PT, os demais partidos
não indicaram os membros da

comissão, alegando falta de tempo
para investigar as denúncias, Na

opinião do vereador Marcos

Scarpato (PT), autor da proposta
de criação da CEI, o arquivamento
foi uma forma encontrada para

não investigar as "graves"
denúncias,

Os partidos tinham até ontem

para indicar os sete membros da
comissão (cinco titulares e dois

suplentes), instalada em 9 de
setembro. O presidente da

Câmara, EugênioGarcia (PSDB),
diz que ficou "surpreso" com a

decisão dos colegas, mas que irá

acatar "já que é a maioria". Na

avaliação dele, o período que
antecede o recesso parlamentar é
curto para apuração das

denúncias, que exigiriam prazo

maior para ser concluída.

Segundo Garcia, o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) garantiu
que a lei não obrigava a Prefeitura

a fazer o depósito na época, Mesmo
assim, prometeu verificar a

necessidade.

Scarpato não concorda com a

O pedido de instalação da
CEI tinha como objetivo
investigar 'denúnciasde desvio
de R$ 10.364.894,00 no Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Públicos), entre
setembro de 1996 e março deste

ano.

Na sessão da Câmara de 2

de setembro, o vereador

Scarpato (PT) foi à tribuna,
munido de documentos doTCE

(Tribunal de Contas do Estad9)
e do Ministério da Previdência,

Pasold iembrou que apoiou a instalação da CEI, "que esclareceriam as ações da Prefeitura"

alegação apresentada pelos demais
partidos para não indicar os

integrantes da comissão. "Um

mínimo de boa vontade e

compromisso para com a população
é suficiente para investigar
tamanho absurdo", discursou,
acrescentando que considera

imprescindível a conclusão dos

trabalhos, que podem ser

concluídos ainda esse ano por se

t

garantindo que, no total, a

Prefeitura deve R$ 46 milhões ao
Fundo Municipal de Previdência
Social.

Pasold também lamentou o

arquivamento. "As investigações
das denúncias iriam provar que a

CEI foi ummovimento politiqueiro
doPT", disse. Contraditoriamente,
aposta que o arquivamento foi uma
manobra dos adversários.

tratar de uma apuração específica,
"O problemamaior é a sonegação
de dados pelo prefeito", completou.

O Sinsep (Sindicato dos
Servidores Públicos) lamentou o

arquivamento da CEI. "São
denúncias graves e a população,
em especial o funcionário público,
tem o direito de saber o que de
fato aconteceu com o Issern",
declarou a presidente Idinei Petry,

para pedir aos colegas que
assinassem o requeri-mento de

ínstalação da comissão,
Na sessão seguinte, com

exceção de Vitória Lázzaris (PP),
os demais parlamentares 'assina..

ram o requerimento. Para a

instalação da comissão são

necessárias sete assinaturas.

A primeira denúncia de

irregularidades nO lllstitutú foi feita
ao TCE, em abril de 2002, pelo
Sindicato dos Servidores

Municipais e por membros do

Conselho Fiscal do Issem,No final
de junho último. a denúncia foi
encaminhada ao Ministério da
Previdência, que prometeu para a

segunda quinzena de agosto uma
audItoria.

Segundo Scarpato, a

Prefeitura, além de não depositar
a parte patronal no- Fundo de
Previdência dos funcionários

públicos, ainda emitiu documen
tos falsos à Previdência para

gar;anlÜr O Cer.tificadq de

Regularidaâe Previdenciária. O

certificado serve para que os

municípios possam assegurar
transferências voluntárias de
recursos da União, celebrar
convênios, acordos, contratos e
empréstimosdogoverno federal,
além de outros benefícios.
A maioria dos vereadores

considerou as denúncias graves e
secomprometeu a investigá-las.No
dia 3, o prefeito Irineü Pasold

(PSDB) declarou apoio à CEI

afumandoqueseriaaopüj.tUnidade
paraesclarecer todoo caso.

---
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PREVENÇÃO Convênio Acijs e BRDE facilita
informações de, financiamentosInvestimentos em segurança

\

aumentam em Jaraguá do Sul
ALEXANDRE BaGO

JARAGUÁ DO SUL - As empresas
que necessitam de financiamentos.
dispõem de uma importante ajuda
na fase inicial' do processo, A

Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul e o BRDE (Banco

,

Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul) formalizaram
convênio de cooperação, através
do qual em toda a primeira quarta
feira do mês o técnico de relações
empresariais Vicente Zenon Farias
atende os empresários e explica
sobre as linhas de financiamento

paramicroempresas e empresas de

pequeno porte, que têm condições
diferenciadas e, para as demais

empresas de modo geral.
Durante as consultas, cada
interessado recebe um kit com os

documentos para enquadramento
da proposta de financiamento da

pessoa jurídica e explicações sobre
os itens financiáveis e não

financiáveis, as garantias,
exigências mínimas e condições
operacionais.O contato prévio com
o técnico de relações empresariais

do banco é uma oportunidade
, '

da Acn qUI
o convemo a CIJS com o BRDt
oferecem, conquanto o empres"

_ ", ano
nao necessita Ir a Capital a
Estado, onde fica a agência úni�
de Santa Catarina, para buscara;
informações,

De acordo com Zenon
, li

parcena começou em abril de 2001
e, em média, são atendidas a�
empresas por mês. "Cerca de l�
empresários já nos procuraram
desde que iniciamos a parceria com
a AssociaçãoComercial e lndustml
de Jaraguá do Sul e destes, 20por
cento fizeram a solicitação aI
financiamento. Estimamos qUI
entre 18 e 20 empresas finnaramo
contrato com o banco".

A próxima vinda do técnico
será 12 de dezembro. O atenai.
mento começa às 8h30min.
Conta tos podem ser feitol
diretamente na Acijs ou no BRD�
pelo e-mail zenon.fariar
@brde.com.br., telefones (48) 211
8135/9983-8176 ou pelo fax (4i)
221-8003.O site é: www.brde.com�

MARIA HELENA MORAES

...Empresas do setor

registram aumento

significativo nas vendas
de equipamentos

JARAGUÁ DO SUL-As empresas
de equipamentos de segurança têm
registrado um aumento de até 30%
nas vendas em relação ao mesmo

período do ano passado. A

informação é do funcionário da

Portec, JeanRicardo. Segundo ele, a
preocupação com segurança tem

aumentado gradativamente entre a

população e atualmente a instalação
de equipamentos para esse fim é feita
tanto em empresa como em

residências. Ricardo salienta que a

Portec está há 10 anos nomercado e
faz aproximadamente quatro a cinco
instalaçõespormês.Osequipamentos
mais procurados são alarme e

automatização de portões, seguidos
pelo sistema de circuito fechado.

.

O proprietário de uma loja de
celulares localizada no Calçadão,
Eduardo Luiz Gomes possui um
sistema de sistema integrado para
monitoramento da loja já hámais de
cinco anos. Ele visualiza ornovimento
da loja através do computador, no
escritório do estabelecimento. Como
o equipamento é antigo, em preto e

branco e a qualidade da imagem é

baixa, Gomes afirma que pretende

Comerciante Eduardo Luiz Gomes mostra sistema de monitoramento usado em sua loja, no centro da cidade

no que se refere à segurança",
analisa Gomes, que até hoje não

conseguiu detectar, através da
câmara instalada na loja, nenhum
furto, mas ressalta quê já teve vários
celulares furtados, sem que

ninguém percebesse.
A superintendência do

Shopping Center Breithaupt

investir na compra de um

equipamento mais moderno, com
capacidade para gravar imagens e

monitorado pelo computador.
De acordo com o comerciante,

-

a criminalidade crescente tem

preocupado não apenas empresários,
mas toda a população. "Toda a

sociedade encontra-se apreensiva

também está investindo em

segurança. De acordo como gerente
de marketing do shopping, Miguel
Ângelo dos Santos, serão instaladas
em breve aproximadamente 35
câmaras digitais, com cobertura de
100% da área comum do shopping.
O valor do investimento não foi
revelado.

Produção industrial estabiliza após seis meses de crescimento
BRASÍLIA - A produção da

indústria brasileira ficou estável
em setembro após seis meses de

crescimento, de acordo com

dados do IBQE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística). Em setembro, o

Banco Central elevou a taxa

básica de.juros pela primeira vez

desde fevereiro de 2003, o que,
\ em tese, contribui para esfriar a
economia.

Na comparação com agosto,
a indústria ficou estacionada, sem
expansão nem queda na

produção. Já em relação a

setembro do ano passado, houve

expansão de 7,6%.
A estabilidade da produção na

comparação entre agosto e

setembro contraria as previsões do
chefe de Coordenação da
Indústria do IBGE, Silvio Sales. No
mês passado, Sales afirmou que o

crescimento da indústria era
consistente e deveria continuar

, 'com base não só nas exportações e

na agroindústria como também no

mercado interno.

Hoje, entretanto, o IBGE
afirmou em nota que os índices
revelam uma "acomodação no

ritmo industrial".
Analistas destacam que a

capacidade instalada no limite e

os gargalos de crescimento

podem se tornar entraves a uma

maior expansão da atividade
indus trial.

Em agosto, a indústria havia
crescido 1,1% na comparação
com o mês anterior.A interrupção
no ritmo de crescimento em

setembro está relacionada à

melhora na base de comparação.
No ano passado, a indústria e a

economia brasileira em geral
.
tiveram um desempenho muito
fraco no primeiro semestre e

deram sinais de recuperação na

segunda metade do ano.

• O aumento de 0,75

ponto percentual nos
juros, acumulado em

setembro e outubro,
elevou a taxa básica para
16,75% ao ano.

• Das 23 atividades

pesquisadas pelo IBGE, 12

registraram crescimento
de agosto para setembro.
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concurso: 1372
14-19-21

54 - 78

� ENSINb 1

Pouca cultura
Em relação à utilização de equipamentos
culturais (teatro e museus) em suas cidades,
87% dos jovens afirmam que nunca ou quase
nunca o utilizam. Já cinemas e bibliotecas são

nunca ou quase nunca freqüentados por 60%
dos jovens entrevistados
Em relação a estádios e ginásios esportivos,
59% dos jovens entrevistados afirmam que
nunca ou quase nunca os freqüentam."Esses
-dados levam à conclusão também de outra

discussão, que é a necessidade de políticas
públicas que sejam globais'; afirma Miriam

Abramova, pesquisadora da Unesco e uma das

responsáveis pela pesquisa.

concurso: 614
,

12-16-31

48 - 57 - 60

� ENSINO

58% não estudam
Parte de uma pesquisa divulgada nesta quinta
feira pela Unesco, o órgão das Nações Unidas
para a educação, lazer e cultura, revel'a dados

preocupantes sobre a situação do estudante

jovem brasileiro. Segundo a prévia do estudo

-cuja íntegra ainda não tem data para ser

apresentada-, 58% dos entrevistados com

idade entre 18 e 20 anos não estudam mais.

Ao todo, a Unesco ouviu 10.010 jovens entre
15 e 29 anos em todo o país. Dos entrevistados
entre 15 e 17 anos, 18% disseram que só

trabalham e não estudam. Além de estar

afastado dos estudos, o jovem também está

longe da cultura.

� CRESCIMENTO

Mercado de vinhos
'A economia brasileira se reaquece e o consumidor de
vinhos está mais exigente, buscando melhor relação
entre custo e benefício. Por isso, o mercado de vinhos
finos importados deve fechar ao ano com vendas de

3,3 milhões de caixas, 17% a mais do que as 2,8 milhões
de caixas comercializadas em 2003, movimentando
cerca de R$ 1 bilhão. Esse volume representa 55% dos
seis milhões de caixas que o Brasil deve consumir este
ano. Baseada nesses dados e na previsão de mercado

para 2005, a Expand, maior importadora de vinhos do

Brasil,dona de 20% do mercado em que atua, trabalha

para fechar este ano com crescimento de 30% nas

vendas. Desde a abertura das exportações, há 13 anos, o

mercado de vinhos tem crescido de forma animadora.

_1il(.ju6hi&1
concurso: 468

02 - 08 - 15 - 17 - 21,- 32 - 42

43 - 49 - 59 67 - 71 - 72 - 73
80-84-86-88-91 -97

_"<4ioa@,,"
concurso: 03883
1° Premio: 70.577
2° Premio: 42.208
3° Premio: 13.330
4° Premio: 07.395
5° Premio: 1 0.790
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MODA

'Identidades Latinas'expõe
vestidos em museu municipal
...40 alunos produziram
as 25 roupas expostas,
em Jaraguá do Sul
até o fim de novembro

RAPHAEl GÜNTHER

}ARAGUÁDO SUL-A exposição
de moda "Músicas Latinas", aberta
ao público desde segunda-feira no
Museu Emílio da Silva, faz parte das
atividades da etapa brasileira do
Circulo Identidades Latinas,
promovido pelo curso de moda da

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul). São 25 manequins
expostos e produzidos emequipe por
43 alunos, sob a supervisão de duas
professoras: Angeli(tR.ubino, do
Uruguai, eMaraRúbiaUmlauf.

O tema da exposição é amúsica
latina. As inspirações sãomúltiplas,
como o rockdos anos 60,Garota de
Ipanema, a tropicália emovimentos

musicais de outros países cornoCuba.
Todos os vestidos foram confec
cionados comdiversos tipos de papel
branco que apesar da fragilidade do
material foram costuradosmm linhas
e aviamentos comuns à costura em

roupas convencionais. Alguns foram
costurados à mão, outros com a

máquina de costura.
OCirculodeIdentidadesLatinas Vestidos, em exposição, foram inspirados na música latina

ESTADO DE SANTA CATAHINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

E o IT A L

CONCORRÊNCIA N° 142/2004
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

o MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em conformidade com o que
preceitua a Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores. fará realizar na sede da

Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, na sala de reuniões, sob a coordenação
�a Comissão de Licitações, uma licitação sob a modalidade de CONCORRÊNCIA do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa para a prestação de serviços
d:engenharia referente à locação com cessão definitiva ao final do contrato, assistência
tecnica corretiva e preventiva de 09 (nove) sistemas de gestão de passagem de nível,
compreendendo controlador de passagem de nível e cancela eletrônica no Município

�eJaragUá do Sul- Se. O orçamento estimativo dos serviços importa em RS 3.770.000,00.
ATAS E HORÁRIOS:

� Para visita técnica - até às 10:00 hora,s,do dia 06 de deze�bro de 2004;
) Para apresentação dos envelopes - ate as 09:00 horas do dia 13 de dezembro de

)
2004, no Setor de PROTOCOLO, no endereço acima;

�N/ara abe�tura dos envelopes - às 09:15 horas do dia _13 de dez�mbro de ��o�. .

L' .ORMAÇOES - Informações aos interessados serao fornecidas na DIVisa0 de

(�Cltações, no horário de 07:30 às 12:30 horas, no endereço acima citado, ou pelo telefone
47)372-8085.. o,J,

AQUISiÇÃO DO EDITAL - O Edital, com seus anexos, estará disponível na Internet, no
'

endere derá doui id
n

ço www.iaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo, ou, po era ser a qUIrI o
o Serviço de Protocolo, mediante o pagamento da taxa de RS 20,00 (vinte reais).

Jaraguá do Sul (Se), 10 de novembro de 2004

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

foi promovido pela Unerj, Centro'
Metropolitano de Disefio, da

Argentina, FADU UBA, da

Argentina, e pelo Inacap, do Chile.
A etapa brasileira aconteceu em

outubro e promoveuworkshops,mesa
redonda e exposições.

Ahistoriadora e coordenadorado

museu, AIcioni Canutto, acredita
que opapel dosmuseus é abrir as portas
para a história contemporânea, atual:
"É um momento muito importante
para o museu, por que finalmente a

universidade está ocupando e

, utilizando o espaço do museu,

salvaguardando a história

contemporânea e contribuindo para
amelhoria da sociedade".

O Museu Emílio da Silva está

aberto em horário de verão, de

segunda a sexta-feira, das 7h30 às

12h30. Aos sábados, pelamanhã, das
9h às 12h e aos domingos, de tarde,
das 15h às 18h.As exposições também
estão abertas às quartas-feiras, das
19h30 às 21h30. Apesar do horário
reduzido de visitas, no último

Domingo, o museu recebeumais de
200 visitantes. "Estamos trabalhando
com alguns horários especiais; para
atender as escolas da cidade e da

.

regiãoque tinhamhorários vespertinos
de visita agendados", afirmaCanutto.

A exposição de moda "Musicas
Latinas" pode serconfetida até o fim

. de novembro.

Cultura Artística ao Cidadão faz apresentação
}ARAGUÁ DO SUL - O grupo

de Iniciação Musical da Escola

Municipal Santo Estevão, lo
calizada no Bairro Garibaldi, abriu
a apresentação dos alunos que

participam do projeto Cultura
Artística ao Cidadão, terça-feira
à noite, na Scar. Orientados pelo
professor Jorge César de Araújo
Pires, as crianças mostraram o que

aprenderam sobre música desde

que o projeto foi implantado na

Escola, há cerca de três anos. A

orientadora educacional da
Escola Santo Estevão, Juciana
Krutsch destaca a importância da

iniciativa, que tem servido como
fator de inclusão entre os

estudantes que apresentam
dificuldades de aprendizagem ou

de relacionamento. Na terça
,feira, 10 grupos de escolas que
aderiram ao projeto se

apresentaram.
O projeto Cultura Artística

ao Cidadão é resultado de

parceria da Prefeitura com a

Se ar e tem por finalidade

"oportunizar aos estudantes das
escolas municipais o acesso à

cultura", conforme definição da

presidente da Scar, Mônika

Hufenüssler Conrads. Segundo
ela, a Scar cede os professores
(cerca de 20 profissionais das
mais diversas áreas artísticas)
para que os mesmos ministrem

aulas aos estudantes do ensino

fundamental de 18 escolas da
rede pública municipal.

A coordenadora do projeto
na Prefeitura, Sílvia Piazera,
informa que cerca de 900 alunos

participam da iniciativa, implan
tada em 2001. São ministradas
aulas de iniciação musical,
teatro, dança, artes plásticas,
violão, viola, violino e capoeira.

Grupo de Iniciação Musical da Escola Santo Estevão apresentou-se terça-feira à noite" na Scar
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Projeto leva conscientização
ambiental às escolas públicas

CELICE GIRARDI

�A expectativa é

atingir cerca de 540

crianças do ensino
fundamental

}ARAGUÁDOSUL-Duas carretas
estacionadas noParqueMunicipalde
Eventos chamam a atenção de quem
passa, O projeto "Educação
Ambiental sobre Rodas" temobjetivo
de estimular a consciência ecológica
'de alunos e professores do ensino

público fundamental.O programa é

dirigido a estudantes de primeira à

quarta séries em cem cidades do país.
Para as crianças da Escola

Cristina Marcatto, as primeiras a

serem contempladas no projeto, a
, curiosidade sobre o que continha
dentro do caminhão era grande. O
estudanteJoão Paulo Sacani, 8 anos,
estava ansioso para ver o que os

esperava. Ao entrar na primeira
Scania, na sala de cinema, ficou
.encantado. "Nunca tinha visto um
cinema dentro de um caminhão",
confessou. A' colega Scheila

Schumann, 9, sabia que dentro do
caminhão iriam aprendermais sobre

Curiosas, as crianças escutaram as informações sobre meio ambiente
i

educação ambiental, E ficou feliz com
a possibilidade. "Gosto de saber tudo
sobremeio ambiente. É sempre legal

DVD 'Ensaio - Elis Regina'
será lançado esta semana

SÃO PAULO - Talentosa,
inteligente, polêmica e politizada
como poucas cantoras brasileiras,
Elis Regina (1945-1982) teve a

I

carreira marcada por dois

arrependimentos célebres. Um
deles foi ter sido obrigada a se

lançar em disco como concorrente
de Celly Campello (1942-2003),
com apenas 16 anos de idade, por
força de um contrato com a

, gravadoraContinental. O outro foi
não ter revelado Chico Buarque,
quando o tinha à mão com,

exclusividade, Esses dois episódios
estão entre as curiosidades de
"Ensaio - Elis Regina", o primeiro
DVD da cantora, que a gravadora
Trama lançou esta semana em

parceria com a TV Cultura e a

Telelmage.
Além de grandes canções de

compositores com quemmais tinha
afinidade - como Gilberto Gil,
Baden Powell, Edu Lobo, Milton
Nascimento e Tom Jobim -, o

programa traz declarações
reveladoras de sua personalidade,
intransigente no melhor sentido.
Trabalhominucioso de recuperação
de imagem e áudio, oDVD, que sai
com 100mil cópias, é o registro da
histórica participação de Elis no

"Ensaio", da Cultura. Produzido e

dirigido por Fernando Faro, o

programa, que também teve a

variante "MPB Especial" no título
quando migrou da Tupi para a

Cultura, estreou em 1969 e ainda
está no ar. O DVD de Elis é o

primeiro de uma série de dez

programas "Ensaio" que aTrama vai

.produzir com aTelelmage, empresa

• A gravadora Trama lança
esta semana, em parceria
com a TV Cultura e a

Telelmage,
o DVD "Ensaio - Elis Regina';
que revela algumas
curiosidades da carreira da
cantora

• Além de grandes
canções de compositores
com quem mais tinha

afinidade, o programa traz

declarações reveladoras de
sua personalidade,
intransigente no melhor
sentido,

sabermais sobre as coisas", declarou.
Os veículos fazem parte de uma

frota de seis carretas, equipadas com

salas de cinema e exposições
interativas, que rodam o país em

duplas, por três rotas distintas e

simultâneas: Sudeste; Sul; e Norte/
Nordeste. Alémdas carretas, oprojeto
inclui a doação, às bibliotecas das
escolas municipais das cidades que
estão no percurso da caravana, do
livro "Quem vai salvar a vida?". Os
alunos também receberão a cartilha
"Cuidando do futuro: Educação
Ambiental sobre Rodas", que

apresenta os temas abordados na

exposição,
O protagonista da cartilha,

Kiko, é o mesmo personagem do
vídeo exibido na sala de cinema

de um dos caminhões. O material
faz referêncial)aos temas: Água,
Energia, A�, Rêciclagem de lixo e

Biodiversidade. A estimativa é

contemplar cerca de 58 mil

crianças até o final de 2004, com
um investimento de aproxima
damente R$ 2,5 milhões.

Não só os alunos aprendem no

projeto. Os professores também'

participam de capacitação, para
debater em sala de aula, as questões
abordadas nas carretas. A visitação
tem duração de aproximadamente
uma hora e também é aberta a

comunidade.

Prefeitura promete retirar

relógios digitais da cidade
}ARAGUÁ DO SUL _:_ As oito

placas com marcadores de hora e

temperatura espalhadas pelo
Centro serão retiradas nos próximos
dias. A depredação do, relógio
localizado naRua Procópio Gomes,
esquina do calçadão daMarechal,
no último final-de-semana, forçou
a Prefeitura a tomar providências,

,

De acordo com a gerente de

Planejamento, Clarice Coral, a
retirada das placas deveria ter sido
feita há tempo, já que a empresa

responsável, a Visual e Marketing
Ltda., de Florinapólis, há anos não

cumpria o acordo. Tanto que em

2002 o contrato, que aprincípio seria
de dez anos, foi rescindido por parte
do Poder Público, por falta de
atendimento e manutenção dos

equipamentos. Clarice informou

que a retirada só não aconteceu

especializada em restauração de

imagens.Entre Os 20 nomes cotados

para os próximos nove lançamentos
estão Tom, Toquinho e Vinicius,
CaymmiNara Leão, Baden Powell,
Caetano, Paulinho da Viola,
Pixinguinha e Gal.

"Todos são importantes, mas
escolhemos Elis não só pela
importância, mas pela força
comercial do produto. Outros já
têm DVDs lançados e ela, uma
cantora que morreu há 22 anos,

nunca teve nenhum", diz João
Marcello Bôscoli, filho de Elis e um

dos sócios da Trama. Além do

programa na íntegra, o DVD
oferece a opção de ver a entrevista
e o show separadamente, Boa parte
do ótimo roteiro musical vem desse
disco e do anterior.

ainda por causa do acúmulo de
trabalho no setor de obras,

O contrato com a empresa
Visual e Marketing Ltda, de

Florianópolis, aconteceu em 19 de

agosto de 1996, mas em 10 de junho.
de 2002, o responsável pela empresa,
Douglas dos Santos, recebeu o

termo de rescisão contratual.
"Como não nos foi enviada
nenhuma contestação desde então,
dá-se por desfeito o acordo",
explicou o assessor jurídico, Eduardo
Marquardt.

'

A P�efeitura pretende abrir
nova licitação para empresas
interessadas em instalar relógios com
painéis giratórios, com propagandas
visuais. "Estes painéis são uma

comodidade para a população, �as
para isso precisam estar

funcionando", finalizaMarquardt.

Todas as placas de relógios digitais serão recolhidas

NÚCLEOS EM PAUTA
� Missão à EXJ?o Transcom

O Núcleo das Transportadoras ACIJS-APEVI pro.move Missã
Empresarial para a EXPO TRANSCOM, no dia 11 de novernbr:
(quinta-feira), em Blumenau, no Pavilhão de Exposições da PROEB
com apresentação, exposição e comercialização de prOdutos'
equipamentos e serviços nas áreas de transportes, logística'
combustíveis e derivados. Transportadoras, fabricantes'
distribuidores, representantes e revendedores de materiais'
equipamentos, produtos e serviços para transportes, logística'
montagem, automação e manutenção de frotas, postos d�
combustíveis, derivados e componentes para o setor, agent�
financeiros, bancos, seguradoras e rastreadores estão entre os
expositores da TRANSCOM. Saída dia 11 de novembro (quinta.
feira), às 17 horas, do CEJAS, com retorno no mesmo dia,
Investimento de RS 10,00 para Associados e integrantes do NÚcleo
das Transportadoras, com transporte em Van.lnscrições e ingressos
com Alberto, fone (47) 275 7005, e-mail alberto@acijs.com.br.ou
com loni, fone (47) 275 7012, e-mail nuc.leos@acijs.com.br.
Paralelo a TRANSCOM será realizado o 10 SINTRA - Simpósio
Nacional de Tecnologia do Transporte de Cargas.

CP NOTAS
� ENCONTRO

SigatokaNegra
Acontece amanhã, em Jaraguá do Sul, a audiência pública sobre a

"Siqatoka-Neqra" Os interessados em participar devem ir ao Sindicato
das Indústrias doVestuário de Jaraquá do Sul,na rua Francisco Fisher,60,
no centro. O encontro acontece a partir das 1 ;ihs.

� CORUPÁ
GrupodeTeatroapresenta peça
Estréia no dia 13, a peça "Garagem das Trevas'; livre adaptação da peça
de teatro; Bumbo da Vitória de André Faxas. A apresentação acontece

ainda nos dias 14, 21 e 22 no auditório da Fundação Municipal de
Cultura de Corupá.lngressos devem ser. adquiridos antecipadamente a

RS 2,00 (dois reais) na Fundação de Cultura ou com os integrantes da

peça.

� ALMOÇO
Risoto com Frango
o Núcleo de Comunicação da Acijs e Apevi promovem dia 20, às

11 h30, almoço "Risota com Franqo" no salão da Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz. O valor é de RS 6,00 e a salada mista RS 1,00. O telefone

para contato é o 275-7012.

... PALESTRA

EncontrodeEmpresários
A Acijs e a Apevi promovem dia 24, o 480 Encontro de Empresários, no
grande teatro da Scar,a partir dás 19h30.No evento o empresário Carlos
Alberto Mira, do setor de logística e transporte, falará sobre "Logísti�a
O último rincão do Marketinq" Inscrições podem ser feitas até dia 23,

pelo fone 275-7010. Inscrições efetuadas até dia 19, terão 10% de

desconto.

� PROFESSORES
Decreto lança concurso para professor
o Diário Oficial do Estado, publicou na terça-feira, decreto assinado pelo
governador Eduardo Pinho Moreira lançando, em caráter nacional, o
Concurso de Ingresso para o Mágistério Público Estadual. São cercade
15 mil vagas/horas para professor de todas as disciplinas do ensino

fundamental emédio e Educação. Profissionálizante. As inscrições abrem
em 17 de novembro e vão até 16 de dezembro. O objetivo da

contratação dos aprovados para atuar em escolas de todo estado já no

início do próximo ano letivo é, segundo o secretário, compor o quad�o
, do magistério com o máximo de professores efetivos e o mínimo �
Admitidos em Caráter Temporário (ACTs). Hoje o quadro docente e

formado por 24.798 efetivos e 17.522 ACTs.

� PROFESSORES 2

Remuneração inicial RI
Para os futuros ingressantes no Magistério, o edital estabelece em

d1.026,00 a remuneração mensal dos recém-ingressos no cargo de
Professor, nível 7, com licenciatura plena, referência "A" e jornada e

trabalhá de 40 horas semanais. Já estão computados nesse valor asvan'

tagens pecuniárias, auxílio alimentação e os abonos para servidor e p�;
professor em exercício de sala, que em fevereiro chegará a RS 250d ;
Nas 40 horas estão incluídos 20% de hora/atividade para preparo a

aulas, dois dias de descanso semanal e dois recessos escolares por ano,

Falecimentos
Faleceu às 10:25 de 9/11 a senhora Romilda Bruhs N�h,S',�O:aidade de 51 anos. O sepultamento foi realizado no Cemlten
Barra do Rio Cerro.

id de
Faleceu às 22:30 de 9/11 a senhora Ingerborg Fischer,com I a

tO
de 6S anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de Tes

CentralAlto.. rio
Faleceu às 5:00 de ontem a senhora Valentina Cristina Na�\;
com idade de 86 anos. O sepultamento foi realizadoflo (emite
de Nereu Ramos.
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� BICICROSS
E uipejaraguaensetemoitocampeõesSul-Brasileiroq

'ltimO sábado, no Parque Malwee, foi realizada a última etapa do
No u

anato Sul-Brasileiro de Bicicross, onde 147 pilotos participaram das
campe. . -

A E
.'

J /0 R d fitegorias da compençao, qUlpe, araguaense uas o as ICOU
32 ca

segundo lugar geral da competição, conquistando 50 troféus e oito
'

com °eões: Jade Hillesheim (Girls 7/8 anos), Aline Muller (Júnior Feminino),
camp

Moretti (EliteWoman),Guilherme Getelina (Boys 12 Anos), Fernando

Jdoypce do (JúniorMan), SebastiãoVieira (Cruizer40/44), Dorival Grutzmakero ra
) Q bé

.

(e izer 45+) e Fábio Prieber (Expert 17/25. uem tam em consequiu o

tít��O foi o piloto de Schroeder, Carlos Miguel Strelow, na Boys oito anos.
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� JASC II

Organizadoresaprovam sede em trêsmunicípios
A opinião dos prefeitos anfitriões dos 44° Jogos 'Abertos de Santa
Catarina e do presidente da CCO é unânime: o evento é um sucesso.

Mentor do inédito projeto de promover a competição em três

municípios de médio porte o ex-atleta olímpico e dirigente Marcelo
Greuel acredita que ficou provada a viabilidade de os JASC serem

realizados em parceria por mais de um município."Antes era um desafio,
hoje é uma realidade"afirma Greuel, presidente da CCO dos 44° JASC,
convicto de que fel escrita uma nova página do esporte nesta edição
da competição com o que foi chamado de Tríplice Aliança. Segundo
ele, o crescimento da estrutura dos JASC remete para soluções como
a de dividir a sede da etapa estadual em mais de um município.
"Provamos que com a união de forças é possível realizar a competição
e ainda deixar uma estrutura esportiva totalmente renovada nessas

cidades'; diz. Greuel destaca que a idéia podia assustar num primeiro
momento; mas que aprátka mostrou que a experiência deu certo e

que pode ser transportada a�o)'� pàra;outn?s municípios.
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espanhol
"'17701/2005 a 25/02/2005
" taça �quivalente a um ano

,. aulas de 2a a 6a à noite,
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ESPORTE

ApOIO

Boxeador procura patrocínio'
para disputar o Brasileiro

, '

JULlMAR PIVATTO

....Chiquinho é o atual

campeão catarinense
na categoria
meio-médio ligeiro

Chiquinho também é professor do Boxê lKickboxer, na academia que fica, na antiga estação ferroviária

montou uma associação que já admin?stração possa repassar mais segunda a sábado, na sede da
conta com 40 sócios, onde dá aulas \Ítrbas para o esporte, para que eu Associação]araguaense. "O B'oxe
e treina pessoas interessadas em

-

possa estender o trabalho dá um raciocínio melhor, traz

competir. voluntário e também continuar disciplina. Ele não é violento. Só
Chiquinho tem um espaço na competindo por ]araguá do Sul", será, se treinado da forma

antiga estação ferroviária, que fica disse. Outro compromisso do atleta incorreta", informou.' Os alunos
em frente ao terminal, na Rua é disputar o Forja dos Campeões, interessados ou quem estiver
Getúlio Vargas. Além de trabalhar que acontecerá dia 15 de' janeiro interessado em patrocinar o atleta,
com os alunos na academia, ele em São Paulo. é só procurá-lo na sede da
atende 18 crianças no Morro da Além de atleta, Chiquinho 'academia, na RuaGetúlio Vargas,
Boa Vista. "Espero que a nova também é professor, e dá aulas de ou pelo telefone 9159-517.9.

Piloto de Schroeder poderá
.

definir Ciclismo no Jasc

Markolf Berchtold é o favorito ria categoria Oown Hill

SCHROEDER - O piloto de

Schroeder, Markolf Berchtold,
pode definir, na' tarde de hoje, o
troféu do Ciclismo para

Florianópolis. Competindo na

modalidade de Down Hill, onde é

tetracampeão pari-americano,
Markolfé o favorito na prova, que
acontece noMorro da Turquia, em
Pomerode, e que tem quatromil e
duzentos metros. A capital está
com 48 pontos, contra 36 de

Blumenau, 35 de ]oinville e 21 de

Brusque.
Markolf esteve ontem à tarde

no local da prova, para
reconhecimento da pista. "O trajeto
está commuita lama, mas já estou
acostumado a esse tipo de situação.
Acredito que posso fazer uma boa

prova", informou o piloto,
tetracampeão dos Jogos Abertos.
Sobre seus adversários, o 'atleta
reconhece' que terá dificuldades
em conseguir o título, já que o

esporte é imprevisível.
] á a vitória do blumenauense

Pedro Autran Nicácio, ontem no

quilômetro contra relógio
individual, evitou a disparada de

Florianópolis na disputa pelo título
do cíclísmo dos Jogos Abertos.
Pedro fez os 30 quilômetros do

percurso com 42min46s73
garantindo a segunda posição para
Blumenau na classificação geral.
Em segundo chegou ItamarCalado,
de Brusque, com 42min48s43 e, em

terceiro.ficou Daniel Gonçalves,
de [oinville, com 43min01s33.

Florianópolis pontuou, com o

quinto lugar, de Rafael Silva, e o

oitavo de Daniel Rogelim, o que
ajudou na manutenção da
liderança na luta pelo troféu. Às
16 horas de hoje será disputada a

quarta etapa do ciclismo com os

quatro mil e duzentos metros do
Down Hill, a penúltima da '

competição de ciclismo.

Basquetemasculino perde para
Concórdia e dá adeus aos Jogos

}ARAGUÁ DO SUL - Depois
de perder as três partidas do

grupo na segunda fase,' o
Basquetemasculino se despede
dos [ase (Jogos Abertos de

-

Santa Catarina). É a primeira
vez, nos últimos quatro anos,

que os jaraguaense não ficam
entre os melhores da

competição. Campeã em 2001,
vice em 2002 e terceira

colocada em 20031 a equipe se

despediu na manhã de ontem,

após ser derrotada por 72 a 70

por Concórdia.
De acordo com o assessor da .

Ajab, Henrique Porto, a equipe
encontrou muitas dificuldades
durante o 'ano. Para os] ase, o

técnico Milton Mateus teve

apenas nove atletas à sua

disposição, enquanto o ideal
seria doze. Além d isso , o

treinador sofreu com as

contusões dos armadores Hugo
e Chitas e dos alas Alessandro e

Duda.
A Ajab estreou com vitória

na última sexta-feira, vencendo
Mafra por 85x41, pela Chave A
da competição. No sábado,
venceu Balneário Camboriú por
98x70 e encerrou sua

participação na primeira fase no

domingo, perdendo por78x55
para Blumenau. As três derrotas
da segunda fase foram para

Brusque (80x68), ]oinville
(89x76) e Concórdia (72x70).

SCHROEDER - Quem
também deu adeus -à

competição foi o Futsal
feminino a-. Schroeder.

Participando pela primeira vez

da fase estadual dos] ase, a

equipe estreou na sexta-feira,
5, vencendo ]oinville por 4x2. '

Nos outros dois jogos da

primeira fase, perdeu para

Caçador (5x3) e Blumenau
. (6x3), mas conseguiu a segunda
vaga do grupo B para a segunda
fase.
(

• As atletas caíram na

chave E, na segunda fase,
onde perderam as três

partidas que disputaram:
Blumenau (9x2l, Videira
(9x3l e Criciúma (6x1 l.

� JASCI

punhoboi começa hoje
o campeonato catarinense deve se refletir na competição do punhobol
uecomeça hoje, na Sociedade Vera Cruz, em Pomerode. As duas chaves

�e oito equipes classificarão os dois primeiros colocados em cada uma,

com cruzamento e final o que, de acordo com, o sorteio no Congresso
O

. JARAGUÁ DO SUL -

Técnico, praticamente encaminhou a definição damodalidadeaosmoldes � 'boxeadpr Maurício de Souza, o
do estadual. Na chave A estão Blumenau e Pomerode com classificação -

Ilh h,
'A' Chiquinho, está a procura de

garantida. Rio Negrinho vai participar apenas e ata gan ara expenenoa,
.•

'1 N h B d rt 'patrocínio :'para disputar o
pois conta com uma equipe juvenu. a c ave uma as vagas pe ence

a São Bento do Sul enquanto a outra será disputada por'Joinville e Campeonato Brasileiro, que

Florianópolis, ainda assim 'se a representação da capital conseguir um
:
acontece no próximo dia 28, em

chegar completa aos Jasc para conseguir um desempenho melhor do Belém O?A). O lutador é o atual

quenoestadual.Timbóestá na mesma situação de Rio Negrinho,chegando
'

campeão catarinense de Boxe,
a estes Jogos Abertos somente para competir.Confirmada esta projeção,

' lalé� de ser pentacampeão
as duas equipes com maior número de títulos em Jogos Abertos devem estadual, campeão sltl-brasileiro e

repetir a decisão do campeonato catarinense e chegar à final de 2004. São . terceiro colocado brasileiro no

Bento do Sul, campeã em 2003, tem dez troféus, contra 19 de Blumenau, Kíckboxer, Chiquinho disse que
a vice-campeã. A primeira rodada começa às 16 horas com São Bento x tem proposta para dispu tar a

Timbó, Joinville x Flórianópolis, Blumenau x Ilhota e Pornerode x Rio competição por ltajaí, mas prefere
Negrinho. representar Jaraguá do Sul.

, "Eu nasci e me criei aqui.
Gostaria de continuar levando o

nome da cidade para o Brasil",
comentou o atleta, praticante do

esporte há 11 anos. Chiquinho
sempre competiu nas duas
modalidades, mas está se

dedicandomais ao boxe. Para isso,

·0 armador Chitas levou

oito pontos na mão ao

disputar urna.bola no jogo
contra Brusque e jogou as

demais partidas com parte
da mão imobilizada.

·www.�reisjr.com.lJr
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Unimed. Seu Pla.no. Sua. Vida.

RuaMarina Frutuoso, 149·Centro
47 370, 2200

Esta edição Especial do Jornal Correio do Povo,
comemorativa aos 43 anos de emancipação de

Massarenduba, faz parte de um projeto amplo, de resgate da
cultura e da história dos municípios da micro região do Vale
do Itapocu.
Mesmo sendo um município jovem, Massaranduba está

preocupada em preservar a memória dos antepassados. A
maior prova disto é a maturidade dos cidadãos e dos
representantes políticos, incentivadores do projeto de Luiz

Saulo Adami, o livro: "Terra Generosa: a história de
Massaranduba se. É jmportante ressaltar também que este

projeto não pode ser o único investimento em cultura. É
preciso a união, entre 9S setores público e privado, para formar
centros de pesquisa e preservação da história.
Outra peculiaridade deste município é a sua economia,
baseada na agricultura. As comunidades, mesmo pequenas,
ainda mantêm a cultura como receberam de seus pais e avós,
imigrantes europeus.

\
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EDITORIAL

Levantar a bandeira

da história
e do desenvoLvimento

sustentáveL
Assim como os especiais, deste ano, do Jornal Correio do Povo que
retrataram a história de Jaraguá do Sul, Guaramirim e Schroeder,
tentamos fazer o mesmo com este especial de aniversário da cidade de
Massaranduba. Fazer pesquisas históricas tem se mostrado 'uma das
tarefas mais pesadas e ao mesmo tempo mais gratificantes para várias

'

pessoas dentro do Jornal. I '

Maior cidade da região do Vale do Itapocu, Jaragu\do Sul é a pioneira a

escrever sua história, preservar seus documentos e outros acervos,

através de museus e arquivos históricos. Em Massaranduba o livro
I

�

,

'Terra Generosa', de
Luis Saulo Adarrii e

A preocupação com a
Tina Rosa, conta a

história desta cidade
e de algumas de suas

famílias. Deve servir

também de modelo e

exemplo, pois seus

autores estiveram

preocupados, não
apenas em relatos,
mas em documentos
históricos.
Claro que a

preocupação com a montagem de um museu e um arquivo histórico não

pode e não deve ser postergada pela edição de um livro. Muitos objetos
e documentos referentes ao desenvolvimento de Massaranduba estão

\

sendo 'garimpados' por pessoas que não vão mantê-los lfa cidade.

Outro grande problema das cidades que tem sua base econômica no
setor agrícola, como é o caso de Massaranduba, é o abandono das zonas

rurais. Além do êxodo rural, provocado pela industrialização e pela
mecanização das lavouras, as estradas que ligam estas ilha� de
desenvolvimento ao centro da cidade estão abandonadas. São acessos

de chão batido, que atrapalham o escoamento da produção agrícola, e
afugentam os turistas. Estradas bem cuidadas e melh�r sinalizadas
serviriam como facilitadoras para o turismo.

Uma alternativa viável para o desenvolvimento destas comunidades
seria a implantação de uma política agressiva no turismo rural. São

imensas áreas ainda preservadas com a Mata Atlântica e cachoeiras. A

exemplo de outros municípios que implantaram rotas turísticas

aproveitando não apenas a natureza, mas a cultura dos imigrantes locais
e a produção de alimentos típicos.
Os passeios ecológicos não estão apenas na moda, são fontes de renda

palpáveis para muitas famílias. Ainda assim podem ser incrementadas,
através da implantação de áreas de estudo e preservação permanente.

montagem de um museu e

um arquivo histórico não (,

pode e não deve ser

posterg-ada pela edição de

um livro

ESPECIAL - CORREIO DO PÜVij

•

I
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Luiz Saulo Adami (*)

Fevereiro de 2004. Depois de pouco mais de quatro meses de
trabalho, Tina Rosa e eu imprimimos a última página dos originais de
"Terra Generosa: História de Massaranduba se: Porém, nossa missão
ainda não estava concluída:era preciso"vestir"a criação,dando-Ihe uma

I

capa, uma quarta capa, um dorso, duas abas, e ilustrá-Ia com as imagens
cedidas pela Prefeitura Municipal. A responsabilidade aumentou

porque daríamos um passo além das visitas que já fizéramos aos

descendentes dos imigrantes alemães, poloneses e italianos que
constsutrarn no território de Massaranduba a sua trajetória de vida.

Diante daqueles originais, também relembramos as viagens de I
pesquisa à Guaramirim, Itajaí, Luiz Alves, Jaraguá do SuL .. Em cada um

dos endereços mapeados, encontramos uma informação a mais, uma I
fotografia preservada, uma memória rebuscada; e de cada uma das,
pessoas que entrevistamos ouvimos histórias tão empolgantes quanto I
aquela que estávamos escrevendo. Quem sabe, numa outra

oportunidade ...

Imagine a emoção que sentimos e que responsabilidade a nossa!

diante da oportunidade de escrever aqueles capítulos, organizar
ilustrações e fotografias, transcrever e editar entrevistas para publicar a

história de Massaranduba e de sua gente, pela primeira vez em um livro,
I

A história de uma cidade na qual deixamos amigos e colaboradores.
Uma história que não ficará apenas entre os livros de nossa estante,

mas guardada em nossos corações como uma lembrança de um tempo
bo�: um tempo no qual pudemos nos sentar para ouvir histórias
comoventes como a chegada dos imigrantes às nossas florestas; a

história revoltante do assassinato do pastor Roesel; a história dos

pioneiros da educação, do comércio, da indústria, da política, da

comunicação.Enfim, uma história de todos nós.
Hoje.cumprimentamos o prefeito Dávio Leu e através dele toda a sua

, equipe de colaboradores e a comunidade que representam pela
passagem de mais um aniversário de fundação de Massaranduba.Queo
livro que escrevemos se torne, no presente ou no futuro, motivo de

inspiração para as novas gerações de pesquisadores e historiadores que

começam a surgir.Que Deus os abençoe!

(*) Luiz Saulo Adami,39 anos, é co-autor (com Tina Rosa) do livro Terra

Generosa: História de Massaranduba se (S&T Editores/Prefeitura de

Massaranduba,2004).

Edição: Francisco Alves - Textos: Márcia Bento - Fotos: Raphael Güinther, Márcia Bento e Francisco Alves - Paginação Eletrônica:Vinicius Schane

Opto. Comercial: (47) 371-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br- Fotolito: Cromoarte Criação e Fotolitos - 370-0816 -Impressão: Gráfica
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lrineu Manke, filho de [ohanna e

FeIlipe Manke, nasceu dia 8 de

agosto de 1929 na Vila Itoupava,
em Blumenau. O pai era sócio
minoritário da Emílio Manke SA,
sociedade familiar com sede na
Vila ltoupava e duas filiais em

Massaranduba.
No início de 1933, seu Fellipe foi
indicado para gerenciar a filial de

Massarandubinha, transferindo
sua residêi-tcia com os familiares

para aquela comunidade dia 6 de

março.
lrineu iniciou os estudos na Escola

Municipal José do Patrocínio em

Massarandubinha, concluindo o

primário em 1939. Em 1940 foi
estudar como interno no Colégio
Santo Antônio, em Blumenau,
concluindo o primeiro grau em

1945. No ano seguinte
matriculou_se no mesmo Colégio
no curso de Técnico em

Contabilidade, trabalhando em

expediente integral no escritório
de Contabilidade da Concisa e

depois na Malta Ferraz, sua sucessora.

Colou grau como técnico em

contabilidade em dezembro de 1948..

A carreira profissional de Irineu
Manke começou logo após sua

formatura, quando foi requisitado
pelo pai para assessorá-lo na área

comercial em Massarandubinha.

Em 1951, o pai, Fellipe, assumiu o

ativo e passivo da filial Emilio Manke

SA, vindo a falecer em 12 de junho
de 1955. Inventariados os bens,
constituíram uma empresa com 'J

participação dos herdeiros e a mãe,

que foi administrada por elá e por

Irineu até 1967, quando foi vendida.
No dia 25 de janeiro de 1958, Irineu
casou-se com Anne Lore Schreiber,
com quem teve sete filhos: Liane,
Roseli, Aldo Felipe, Adilson Luís,
Elizabeth, Rosane e Roberto João.
Na sala da residência que o casal

adquiriu há seis anos, Dona Anne

conta que Irineu não gostava de

viajar, pois era muito apegado ao

trabalho e a família. "Ultimamente

ficava 24 horas ao lado dele", lembra.

C�:,����,�,�:,:�t=o,I �o nordeste de Santa Catarina carecia de orientações.
Essa necessidade unia-se a introdução de novas

tecnologias e na organização dos produtores de forma

que fosse facilitada a aquisição de insumos e dos

principais componentes para o desenvolvimento das

lavouras dos produtores rurais.

Começou, então, um trabalho de conscientização e

agregação dos produtores em torno dos ideais do

cooperativismo e das inúmeras vantagens desta forma

associativa de organização e produção.Como resultado,
foi admitida a hipótese da criação de uma cooperativa
dos produtores de arroz, idéia que foi concretizada no

dia 30 de março de 1968 com cinqüenta e sete

aqricultores reunidos em Assembléia Geral, que
decidiram pela constituição da Cooperativa Agrícola
Mista Juriti Ltda. (CooperJuriti), quando foi aprovado o

seu estatuto social e eleita a sua primeira diretoria.

O primeiro passo significativo para a consolidação foi a

aquisição do engenho de arroz Cerealista Primo Ltda.,
onde a cooperativa iniciou suas atividades industriais

no dia 02 de janeiro de 1969. A filosofia inicial da

empresa e que permanece até hoje orientou a série de

modificações estruturais da organização, de forma que
ficassem assegurados o funcionamento e a produção de

forma contínua.

O processo de crescimento da CooperJuriti deu um

passo substancial com a aquisição, em 1975, de uma

área de aproximadamente vinte mil metros quadrados e

com a construção da Unidade II, onde foram instalados

também os tanques suspensos para a imersão do arroz,

'os primeiros construídos na região do litoral norte

catarinense.O crescimento continuou com o aumento

do seu quadro social e da produção, que exigiu a

ampliação anual das instalações da organização.
Em 1987, foi inauguradª a Unidade de Beneficiamento

de Sementes (UBS), construída em parceria com a

Secretaria de Aqricultura, através da ClDASC

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de

Santa Cata rina.
.

Por dois anos consecutivos, 1989 e 1990, a Cooperativa
foi distinguida com o Prêmio Qualidade do Brasil pela
Internacional Exporter's Service, com sede na Itália.

No ano de 1999, seguindo a tendência dos novos

tempos, a Cooperjuriti incorporou a Cooperativa
Agrícola Mista Itajara Ltda. (Cooperltajara), de Jaraguá
do Sul, ampliando assim a captação de produto na

região norte do Estadona ordem de 5.500 toneladas de

arroz e criando sua unidade de beneficiamento de arroz

branco na extinta Cooperltajara.
Atualmente, seu produto está presente nos principais
centros consumidores do país, tornando-se na região
metropolitana de Curitiba, líder de mercado no ramo de

arroz beneficiado parboelizado.
Conta com 702 cooperados atuantes que depositam
nos armazéns da cooperativa mais de um milhão de

sacas de arroz natural e, que buscam em seus depósitos
fertilizantes, sementes e defensivos para a manutenção
de suas lavouras.

I'

I
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Casa estilo enchaimel construída na década de 1940:
marco na arquitetura da colonização alemã

�_ PRIMEIROSCENSOSPOPULACIONAIS §_----,

Em 1920 foi realizado um recenseamento do Distrito Municipal de
Massara nd uba, tocalidade por loca lidade.

<'

Distrito deMassaranduba Famílias Habitantes

Itoupava Alto 13 72

(Ilegível) 22 124
Areias 20 103
Valle deRosas 14 78

Itoupava Rega 109 624
Ribeirão 13 de maio 52 297

Ribeirão Braço do Norte 34 202
Ribeirão Braço do Sul 63 350

'RibeirãoMassaranduba Fundos 115 726

Benjamin Constant 46 289

Guarany 125 759
7° de Janeiro 26 124
Jacu Assú 63 409
Fundos de Irmão 22 130
RibeirãoWilde 30 158
Ribeirão Irmão 23 158
Ribeirão Gustavo 16 115
Ribeirão Humbold 23 158
RibeirãoComprido 5 28
Ribeirã6 Putanga 27 142
Terrasde Patrimônio 113 703

Total 961 5.804

12.562
4.629
6.339
6.223
4.629
7.933,
3.422

A partir desta pesquisa detalhada podemos perceber que a média de

pessoas por família em 1920 era de 6,03. Dois anos depois foi realizado um

novo censo que constatou um crescimento da população para 1.040 famílias
e 6.216 habitantes,caindo a média para 5,97 membros porfamília.

No último censo demográfico, em 2000, o IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia é Estatística) dividiu a população de Massaranduba assim:

Total de Pessoas Residentes
Pessoas Residentes na Área Urbana
Hornensresidentes
Mulheres residentes
Pessoas residentes - área urbana
Pessoas residentes - área rural
Domicílios particulares permanentes

Fonte: IBGE,CensoDemográfico 2000.

A imigração européia principalmente de poloneses, alemães e

.

italianos para Santa Catarina, tem início na primeira metade do
século XIX. O Brasil vivia então um período de transição, a

substituição do trabalho escravo pelo imigrante. Os colonizadores e

desbravadores de Massaranduba não vieram diretamente para a

cidade. Primeiro as terras de Massaranduba pertenciam à Vila
Blumenau, e depois à Colônia Dona Francisca (atual Joinville).
Mais tarde, já na época da emancipação política Massaranduba foi

I

emancipada, com Guaramirim como distrito, mas a história acabou
se invertendo e Massaranduba passou a ser distrito de Guaramirim,

ESPECIAL· CORREIO DO POVO t)

Ocupação
A ocupação dos lotes precisava ser organizada, principalmente nas duas
comunidades já habitadas. Em 1885, o agrimensor Oscar Shippmann foi
autorizado a iniciar as atividades de demarcação e medidas das terras devolutas do

Lago Massaranduba, trabalho que foi concluído em 1892. Em 1898, Theodoro
Kleine concluiu o relatório referente das anotações, à demarcação e medidas dos

primeiros lotes feito por Shippmann. Até 7 de agosto deste ano, Shippmann havia

demarcado 550,8 hectares e Theodoro Kleine 1.245,8 hectares, totalizando
1.796,6 hectares.
As terras do lago Massaranduba somavam 2178 hectares, foram divididas em 105

lotes. As vendas, aos colonos que já ocupavam ou a outros interessados, foram
autorizadas pelo governo estadual em 15 de abril de 1893.

Prefeitura Municipal de

Corupá
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__...............IIRMÃSFRANCISCAN·AS�__
A pregação das Irmãs
Franciscanas da Santíssima
Trindade no Brasil teve início na

localidade de São Felfcio,
diocese de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul. Em Santa
Catarina a primeira comunidade
atendida pelas Irmãs
Franciscanas foiGuarani-Mirim
em Massaranduba. As

percussoras do movimento foram
as irmãs polonesas Aloísia
Casemira Cach e Rosa Antonina

Hutnik, que vieram como

missionárias ao Brasil, em 1920.

Chegaram em Massaranduba,
em 1933, mas devido a

precariedade das instalações as

irmãs apenas iniciaram o

atendimento espiritual, mas a

comunidade lutou pela continuidade do trabalho.
Os líderes conscientizaram a comunidade sobre a

necessidade de melhorias em morada e para
trabalho e assistência religiosa.
Com a colaboração dos moradores da colônia foi

possível fabricar tijolos, retirar madeira e construir

a casa das irmãs. Com as atividades catequ�
lecionar, grupos de canto e teatro - a todo vap�, as
Irmãs se organizaram para construir o co�ento;
visitaram municípios vizinhos e, em 1935,
iniciaram a construção do convento. Em 1937 foi

inaugurado o Convento Nossa Senhora
Claromontana, que no dia de sua inauguração
recebeu a primeira noviça, nascida na comunidade
de Guarani-Mirim.
"Madre Aloísia é uma verdadeira heroína. Foi ela
quem lutou pela instalação de tudo isto, mas como
ela faleceu cedo, em 1937, por isso muitas pessoas
não a conheceram", afirma irmã Natália. Hoje,
Massaranduba pode ser considerada o berço da

congregação das Irmãs Franciscanas da Santíssima

Trindade no país.
Em maio deste ano a congregação completou 71
anos de presença na cidade: "Muito mais antiga do

que o próprio município", confirma irmã Natália.
Para atender as necessidades da.comunidade as

irmãs construíram um hospital, que foi inaugurado
em julho de 1950. A responsável por esta obra foi a
Madre Rosa �ntonina Hütnek, que hoje é

"."�·'.·'·%'W'''_/ "' ••·T··••·.·�."'
•.
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L NESESI---_ li Estrutura que vai abrigar o Revitacentro

lembrada através da rua, que ganhou seu

nome. As irmãs conseguiram sustentar o

hospital até 30 de setembro de 2001,
quando foi fechado, sem dívidas: "não
tínhamos nenhuma previsão para utilizar
este espaço", afirma irmã Natália.

Visando dar continuidade à missão. de
cuidar da saúde, após muito trabalho e

planejamento as Irmãs Franciscanas da '�
Santíssima Trindade estão abrindo um

novo espaço de serviço à comunidade e à

população massarandubense e de cidades

circunvizinhas: o Revitacentro (Centro
Trinitário de Revitalização).
O objetivo do Revitacentro é elevar o
nível de consciência e saúde das pessoas e

através da teoria e prática de terapias
alternativas trabalhar o equilíbrio entre o

corpo, mente e espírito. As terapias
alternativas são preventivas e

complementares à medicina alopática. ''A
idéia é levar um serviço de revitalização.
às pessoas acometidas pelos males da
modernidade", afirma a irmã Natália. O
centro ainda não tem uma data prevista
para sua inauguração, mas em breve
estarão divulgando os serviços disponíveis
à comunidade.

o atendimento religioso dado aos

imigrantes poloneses era feito a

partir dos frades franciscanos
vindos de Blumenau. No início as

reuniões eram realizadas na casa de
Wladmir Jaroczeski, até que no fim

do ano de 1893 foi construída uma

capela em Guarani-Mirim. O

terreno foi adquirido pelos frades
com a ajuda da comunidade.
Em 1911 a comunidade polonesa
solicitou à autoridade diocesana,
Dom João Becker, que lhes
enviassem um sacerdote da mesma

nacionalidade, para atendimento
religioso. Desde 1903 já existiam
religiosos lazaristas e vincentinos

instalados em Curitiba, no Paraná.
Os lazaristas poloneses atenderam
ao pedido da comunidade, e se

estabeleceram em Massaranduba e

Rio Vermelho, permanecendo ali
por uma década.
Também em 1911, a comunidade
pediu o seu desligamento com a

paróquia de Blumenau, criando
assim o curato do distrito de
Massaranduba. Para isso

comprometeu-se a construir uma
casa ao lado da igreja de Guarani
Mirim, para morada' dos sacerdotes;
pagar anualmente a quantia de
5$000 (cinco mil réis) para o

SUstento do curato e prestar
.

obediência às determinações da

autoridade diocesana e seus

representantes.
Em 1920 os lazaristas deixaram em

definitivo a região, que passou a ser

atendida pela comunidade salesiana de
Luiz Alves, por causa da proximidade
entre as duas regiões. Os primeiros
registros salesianos aparecem em 1923,
sob a tutela do Padre Tycner, que por ter
nacionalidade polonesa, foi bem aceito

em Massaranduba e Luiz Alves. O
atendimento se estendia às capelas de

Braço do Norte, Treze de Maio,
.Massarandubinha, Rio Branco, Sete de

Janeiro e Linha Telegráfica.
Hoje a paróquia atende a 25
comunidades e em seus registros atende

,

a 3.175 famílias. "Aqui as pessoas ainda
estão ligadas à raiz religiosa- de sua

.

cultura, dos primeiros imigrantes. Muitos
ainda rezam em polonês", afirma o

pároco Dionísio Hülse. Outro indicativo
da preservação da cultura dos primeiros
imigrantes é que cada comunidade tem a

sua igreja, o cemitério e o salão

paroquial.
Na paróquia também funcionava um

seminário, onde as crianças da

�omunidade podiam estudar e até

completar o ginásio. Hoje, o prédio que

abrigava o seminário está alugado para
uma escola. Os registros do
estabelecimento foram levados para a

cidade de Ascurra, aonde a comunidade
salesiana ainda mantém um seminário.

Prédio do

Massaranbuba 43alroS
43 anos de muita
liistória para contar

Massaranduba
merece nossa homenagem

"COM VOCÊ O ANO TODO"
n b

'

",rara ens ...Rua 11 de Novembro, 2376 - Ma�saranduba - se (47) 379-1000
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Nos bairros rurais, mais afastados do centro dá cidade, as comunidades estão sofrendo com o êxodo rural.
Cada vez mais os filhos estão trocando a lavoura e a pecuária pelo trabalho em empresas. A vida destas
comunidades está cada vez mais ligadacom o tradicional binômio Igreja-escola, acrescidos de um posto
de saúde, e pequenos mercados

Segundo Paulo Adami e Tina Rosa, no livro Terra
Generosa o nome Ribeirão da Lagoa surgiu por
causa de uma nascente localizada no morro dos
Pauli. Este ribeirão faz as divisas entre as

comunidades de Santa Cruz, Ribeirão do Salto,
delimitando o município de Massaranduba.
Suas águas deságuam numa lagoa, que deságua
no rio Putanga.

A colonização do bairro Ribeirão da Lagoa é

principalmente açoriana, e por causa de sua

localização geográfica, no Norte do município, a
região sofre influencias do litoral, principalmente
do município de São João do Itaperiú.A
responsável pela Escola, Alice Terezinha O. Pinto,
revela que não há uma descendência:"Está tudo
rnisturado.No bairro são 349 eleitores.

A Escola de Ensino fundarrfental
Professora Maria Machado.

Kreutzfeld, do bairro Ribeirão da

Lagoa, atende aproximadamente 50

crianças, entre o pré e a 4ª série do
ensino fundamental. A noite a

escola oferece educação para

adultos; são mais 15 alunos. Para

complementar o ensino fundamental
(1 ª a 8ª séries) as crianças vão até o

bairro Massarandubinha.

Passeio peLa herança deixadl

RIBEIRÃODALAGOA

A religiosidade é um dos fatores de união da comundsi
O padroeiro da comunidade é São João Bosco. A

comunidade católica Dom Bosco, reúne
aproximadamente 600 fiéis. Existem também

representantes das religiões Batista e Luterana.

fi:'! 19rej!J Coiouca

I
I
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I' Casa onde funcionava o comércio Wolf
,-------�,�-����"""""'-.,...,...,.."""""'---

� Igreja da Linha Telegráfica
---»---_.._-_.

TElEGRÁFiCA,___1_--.
�
Cavalo de arado

A utilização de animais
para o plantio ainda é

bastante comum nas

comunidades rurais.O
cavalo de arado, aqui,
está plantando milho,

para consumo próprio,
como ração animal,Na
foto aparecem Arno
Kreutzfeld e Luiz de
Souza.

11 Raia de cavalo.

Está parada há seis anos. Nas décadal
de 70 e 80 a raia ia para o lado opostO
ao que ela está construída hoje. Depo

foi mudada e funcionou por

aproximadamente quatro anOS corno

ela está hoje.
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Aregião da GrandeCampinha tem uma área territorial a�roximada
de 123 km2 e aproximadamente três mil habitantes. E formada

pelas localidades de
Treze de Maio Baixo,Treze de Maio Alto, Braço

do Norte, Benjamin Constant, Campinha Central, Braço Campinas,
RibeirãoGustavo e RibeirãoWilde.

Em RibeirãoWilde as

principais fontes de
renda são: o arroz

irrigado, o frango de

corte e a pscicultura. São
aproximadamente cinco
pesque�pagues, com a

criação de vários tipos de

peixes, entre eles a carpa,

atilápia a traíra e o pacu.
.

O Freqüentador de
J I

.

J
,mil Casa enxaimellocalizada em Ribeirão Wilde

pesque-pague u rmr ose

Rosa, de Jaraguá do Sul, explica que o que vale mesmo é o lazer,

principalmente para as crianças.

"'.. Já em Campinha o forte ainda
.,. ['ri é a agricultura,-

principalmente o arroz
irrigado. Muitas famílias da
região usam terras

arrendadas, onde os

arrendatários ficam com 35%
da produção. A região é
bastante rica e toda a

produção, da preparação da
nsque-pague: lazer e fonte de renda terra, até a colheita é
mecanizada. Os tratores facilitaram o trabalho das famílias, que
ainda utilizam a 'Tobata' (micro trator) como meio de transporte.

O bairro Santo Antônio foi colonizado por
italianos. Os primeiros colonizadores chegaram
em 1875 e 1878.Vivem hoje na localidade

aproximadamente 280 famílias, que preservam
a cultura italiana. Segundo Dona Generosa

Rangeti Tirania, a maioria dos moradores ainda

fala o italiano:"quem não aprendeu quando era

criança, não fala, mas entende o italiano e

responde em português':
A principal cultura da região era o fumo e

muitas casas ainda preservam a estufa,
construção que ficava sempre perto da casa, o

que facilitava cuidar do fogo que 'secava as

folhas de fumo. Hoje a economia da região é
bastante diferente. Não se vê mais plantações
de fumo, mas de banana e palmeira real."O

fumo era barato demais, não dava lucro';
comenta Generosa.Já Ana Dereti Zapelini, diz
que outro motivo incentivou o êxodo rural:

"depois que as firmas começaram a contratar

muitos foram trabalhar em Jaraguá do �I, no
centro de Massaranduba e até em Luiz A�es':
Hoje a economia local é bastante de�ndente
das serrarias e fabricas de esquadrias. As mais
antigas, ainda em funcionamento são a Serraria

Zappa e a Esquadrias Zapellini.
A religiosidade é outro fator de identificação da

cultura italiana. A comunidade católica de

Santo Antônio é muito forte.Todos participam
das atividades promovidas pela igreja, como
postulados da oração, encontros e grupos de

idosos. 'A comunidade é tão religiosa que daqui
já saíram 23 padres e mais de 40 irmãs';afirma
Ana Dereti Zapellini.
O posto de saúde Júlio Vegini, para
atendimento da população local, está bastante

abandonado. Duas enfermeiras atendem

durante período integral, mas faltam médicos e

remédios.
A escola Maria Konder Bornhausen atende

crianças para a educação fundamental (1" a 8"
séries) diurno e a noite oferece o ensino

complementar, antigo segundo graü."O nível
cultural e econômico das famílias é
relativamente bom, por isso, muitos dos
professores, com faculdade, são da nossa

comunidade'; comenta Jair Pessani, dono da
mercearia local e também agente dos Correios.
"São cerca de 300 cartas por semana, e as

pessoas vem buscar aqui.'; explica Jair.

rui a economia local é bastante dependente das serrarias e

fabricas de esquadrias .

II A escola Maria Konder Bornhausen atende crianças
para a educação fundamental

II Comunidade católica de Santo Antônio é muito forte. Todos participam das atividades promovidas pela igreja

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

Aemancipação política de Massaranduba foi obtida de

municípios diferentes. No livro Terra Generosa, parte das terras

que hoje pertencem a Massaranduba eram de um di*ito de

Itajaí. São os bairros mais afastados do centro, no rl6rte e

Nordeste do município, que pertenciam a Luiz Alves. ct

"Em 1900 o território de Massaranduba pertencia ao município
de Itajaí. A primeira escola, localizada em Massaranduba Alto, e

a primeira casa de comércio, pertencente a Fritz Witte

mostravam o desenvolvimento da comunidade
, massarandubense. Em 1949 o município de Itajaí era dividido em

quatro distritos, no 3° Distrito-Ilhota, estavam localizadas as

terras do atual município de Massaranduba."

O restante das terras massarandubenseses pertencia ao

município de Blumenau e Guaramirim. No livro A primeira
história de Guaramirim está bem retratada as duas

emancipações políticas:
"Em 30 de dezembro de 1948, pela 'lei n. 247, o Governo
Estadual cria o município de Massaranduba, que tinha como seu

o distrito de Guaramirim. Naquela época Massaranduba

pertencia a Blumenau e Guaramirim a Joinville. José Borges
Cordeiro da Silva foi seu prefeito nomeado. Sua instalação
ocorreu em 13 de fevereiro de 1949. O povo e os políticos
guaramirenses não se conformaram com esta decisão.

Argumentavam que Guaramirim era um centro maior que

Massaranduba, que aqui se encontravam todos os serviços

indispensáveis e que aqui ficava a ferrovia. Consta que a sede do

novomunicípio foi Massaranduba, devido à influênci� política
do massarandubense RicardoWitt. Mas diante da reação dos

políticos de Guaramirim, ele acabou cedendo e a sede foi

transferida para Guaramirim, mediante a condição de que o

primeiro prefeito seria de Massaranduba. De fato, o primeiro

prefeito eleito acabou sendo Emílio Mahnke Júnior. E já no ano

1949, esta lei foi revogada, tendo sido editada outra, criando o

município de Guaramirim, que tinha como distrito

Massaranduba."

ESPECIAL - CORREIO DO POVO

pela

II o Jornal correio do povo,
@

acompanhou de perto a
, bàtalha pela

emancipação e trouxe em

primeira mão a notícia

para a região do Vale do

Itapocu

Através da Lei Estadual n? 746, de 29 de agosto de

1961, Massaranduba volta a ser emancipado, mas o

nome escolhido foi Adolfo Konder. A população,
através de um abaixo assinado, pediu que o

município voltasse a se chamar Massaranduba. Em

11 de novembro de 1961 foi instalada a sede do

município, tendo sido nomeado como prefeito
provisório Ricardo Witte (PSD).

Em sete de outubro de 1962 Massaranduba vai

às urnas. Os 2.709 eleitores escolheram os seus

representantes da seguinte forma: Partido
Social Democrata (PSD): 1.462 votos; União

Democrática Nacional (UDN) 1.154 votos;

brancos 63 e nulos 30. Para prefeito foi eleito
Emílio Manke Júnior (PSD), com apoio de

quatro vereadores e três vereadores da UDN.

FinaLmente a emancipação!

.--- � PREFEITOSt.,......__._ _

Ano
1948-48

1961-6"

1962-66

1967-68

1969-72

1973-76

1977-82

1983-88

1989-92

1993-96

1997-00

2001-04

Nome
José Cordeiro (Prefeito nomeado na primeira emancipação; no ano seguinte

passaria a ser distrito de Guaramirim)

Ricardo Witte (PSD) (Prefeito provisório até as eleições de 1961)

Emílio Manke Júnior (PSD) (Em 1965 Emílio Manke Júnior teve que se afastar

para tratamento de saúde, assumindo o presidente da Câmara de Vereadores

Fritz Paul Techentin (PSD), que permaneceu no cargo até 1966)

Irineu Manke (PSD) (Início do regime militar, que manteve o presidente da

câmara de vereadores, como prefeito nomeado até 1968)

Ivo Bramorski (Arena)
Zeferino Kuklinski (Arena)
Dávio Leu (PFL)
Zeferino Kuklinski (PÓS)
Dávio Leu (PFL)
Odenir Deretti (PDS) (Durante o mandato a sigla PDS mudou para PPB)

Mário Sasse

Dávio Leu (reeleito)

MASSARANDUBA ME SURPREENDE A CADA DIA COM SUA BELEZA!

II ,

y���
�-6��

"

�/t'�e�

Homenagem pela passagem de seus 43 anos

Círi,o ,Ma
•

Vereador - PMDB

MASSARANDUBA

sucesso e paz para
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FAM fLIAFENRICH !---. �___-----1

--------,,,. ,----_._--_._-----_.----

Localizado no bairro de Massarandubinha o engenho da família

Fenrich iniciou prodúzindo açúcar mascavo na "década de 1910, com o

patriarca da família, Germano Fenrich. Hoje a produção é

administrada pelo filho,Victor.
Em uma decisão comercial, o açúcar mascavo deixou de ser

produzido. A produção é artesanal e a venda de cachaça e melado de
cana não acontece em mercados, apenas os que procuram
pessoalmente a propriedade da família."Tem gente que compra um

litro e tem alguns que compram até 3001 para colocar em barril de

carvalho'; explica Victor Fenrich.
Oengenho de Victor funcionou durante anos com a ajuda de uma

rOda d'água:"rio dia sete de agosto ela quebrou, por fora não dava pra
�rma' .

, s estava podre por dentro':
Oengenho produz 10 mil litros de cachaça durante a safra de cana de
açúcar e mais seis mil litros de melado de cana. Para suprir a produção,
a família planta mais de 25 mil pés de cana. Hoje o transporte da cana

de dentro da fazenda até o engenho é motorizado.
L----" Desenvolvimento '-

O '

eiXo de ligação para a região baixa de Massaranduba, que engloba

�,s bairros de Massarandubinha, Massaranduba de Baixo, Guarani-Açú,

��ha Telegráfica, Ribeirão da Lagoa, Alto Freymann, Alto Braço

v,I9Uel, Putanga,Tifa Bruhns e Tifa Safanelli, está sendo asfaltado. Para
Ictor Feinrich, o asfalto pode trazer benefícios para o turismo da
região'''s. e valer a pena podemos até reconstruir a roda d'água':

Os engenhos, primeiro movidos a boi,
roda d'água e finalmente motor, estão

sumindo da região rural de
Massaranduba. A plantação de cana e

a produção de melado e cachaça
ainda encontram abertura de
mercado, mas a produção de farinha
encontrou concorrentes fortes: a
farinha paranaense. No começo do
século alguns engenhos também
produziam o açúcar mascavo: "hoje
não tem mais mercado", afirma Victor
Fenrich, que ainda mantém um

engenho para a produção de cachaça
e melado.

FAMfLIABESEN '

__--........,.,.,.,

A família de Léo Besen também trabalha com a produção de cachaça e

melado."fiz farinha durante 40 ou 50 anos, mas a concorrência é

grande e não vale mais a pena'; confessa. O pai de Léo veio de Biguaçu,
região da Grande Florianópolis, em 1916, eloqo depois construiu o

engenho que naquela época era movido com animais de tração, como
o cavalo e o boi."Depois de.IT!�ta luta ele pode comprar mais um
terreno, para dar vazão a á9J.1a que hoje é o motor do moinho':

O enqenho da família é visitado por vários turistas e até universitários,
estudantes de engenharia, que ouvem com atenção as explicações de
Léo sobre o funcionamento do moinho.

Água mole em pedra dura

"A roda d'água que utilizamos hoje foi construída por um marceneiro e

pelo meu irmão. É feita de canela, que é uma madeira resistente, e

pode durar de 20 a 25 anos até apodrecer':
Hoje o engenho funciona de duas maneiras, com a roda d'água e com

o motor elétrico. Léo explica que por causa do desmatamento e do

reflorestamento com o pinus e eucalipto a água está acabando:"chove

um dia e no outro já não tem água suficiente pra impulsionar a roda':

A transformação de garapa ou caldo de cana em cachaça leva de 24 a

36 horas. O processo mais demorado é a fermentação. Léo explicá que

para haver a troca do açúcar da cana para o azedume ou vinhoto,
como é conhecido, é preciso utilizar um fermento, natural, vívorcorno
o de pão': A garapa fica em barris, junto com o fermento, que é sempre
reutilizado. Como o fermento é pesado, ele fica alojado no fundo,
enquanto o vinhoto é tirado por cima. Depois que o vinhoto está

pronto é levado para a fermentação, onde um forno a lenha aquece a

estrutura, até ferver o vinhoto. O vapor é transportado por canos e é

condensado. O produto é a cachaça pura. O envelhecimento é feito em

barris de carvalho, que conferem o aroma de cada safra.
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Arroz irrigado
Área plantada: 7 mil hectares
Pessoas envolvidas: 900 agricultores
Produção: 1.200.000 sacas

Rendimento: R$ 36.000.000,00 /
70% desta produção é beneficiada na própria d:lad� pelas
indústrias locais, o produto beneficiado é exportado para o

Nordeste, Paraná e Rio de Janeiro.

ESPECIAL· CORREIO DO POI é�

o Município de Massaranduba tem 63% da sua população vivendo ainda na zona
rural. As principais culturas são o arroz irrigado e a banana. O primeiro setor é

responsável por 65% da economia.

Banana
Segunda maior fonte de renda'

Área plantada: 1.500 hectares

Pessoas envolvidas: 250 famílias

Produção: 45 mil toneladas
Renda: tem grande tendência pra

expandir a produção, desde que a

Sigatoka Negra, doença que mais

preocupa os bananicultores, não

progrida. Hoje os preços estão

baixos, entre R$2,50 e R$3,00 a

caixa com 22 kg.Durante os oito

primeiros meses do ano o preço

estava muito bom, chegando a R$
8,00 a caixa. Por causa das

doenças, o Brasil tem tido
(

problemas com a exportação,
principalmente as barreiras

sanitárias impostas pela
Argentina e pelo Uruguai.

,

Palmeira real
O cultivo de palmeira real é
uma alternativa, como fonte
de renda complementar para
as famílias que moram na

zona rural. Muitos pequenos

agricultores fazem consórcio

da palmeira real com o

eucalipto. Alguns também
têm se dedicado ao

reflorestamento.

--_ -

Pscicultura
São três as formas de
investimentos em peixes de água
doce: pesque-pague, subsistência
e vendas para o comér�io em

geral.

I,
.

,

b�nsMassaranduba,II '

omemorar seus 43 anos nos
«

I

causa!muita satisfação./
iW*",,_'�m""''''._.�,*_,.= ...; I

Câmara de Vereadores
de Corupá

Criação de frangos de corte
Terceira maior fonte de renda do município
Pessoas envolvidas: 90 famílias
Número de aviários: 150 integrados com a Seara Alimentm,
de Jaraguá do Sul, e com a Frigo Vale, de Itajaí

, Produção: 8 milhões de frangos por ano. Na microregião do
vale do Itapocu (Corupá, Guaramirim,.]araguá do Sul,
Massaranduba e Schroeder) Massaranduba é o maior produt

1
I
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•

em

• A5 comunidades da cidade preservaram a cultura dos

imigrantes. Em cada uma delas há uma igreja, uma escola e um

cemitério. Hoje o município também investe na saúde e na

maioria destas comunidades existe também um posto de saúde.
Este é o cemitério de massarandubinha.

11 Algumas comunidades tem vida prápria. No 1 º Braço do Norte,
na comunidade Santo Antônio, uma agência dos correios

improvisada funciona na mercearia de Jair Pessani ..

11 Mecanismo utilizado na moagem da cana de açúcar, para a

extração da garapa, que ao ser preparada vira melado de cana ou

cachaça. Este equipamento é movido pela roda d'água no engenho
da família de Léo Besen.

11 Os engenhos são uma marca da comunidade massarandubense.
No princíPio era produzida a farinha; atualmente é produzido
melado de cana e cachaça. Estas são algumas das ferramentas
ainda utilizadas.

11 Visão da Igreja
Sagrado Coração

de Jesus, em
Guarani-Mirim.

A chegada desta data confirma
o sucesso empreendido durante

estes 43 anos. Parabéns!�Fi6Eu_j]-J
c'

- ----

amara de Vereadores de Schroeder
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Massaranduba, parabéns pelo seus 43 anos

- Front light - Banners
- Back light - Placas
- Outdoors - Painel trifacial
- Fachadas - Faixas
- Identificação de frotas

.comu'nicoçüo wisuCll
Rua: Prefeito Waldemar Grubba, 1583 - Vila lalau

Tel. 371-8637

Há 43 anos, Massaranduba nos r�vela ser
o melhor lugarpara construir nossas vidas"

7 5(41)
RUA:ALTQ GUARANI AÇU - GUARANI AÇU - MASSARANDUBA - se

ELLUS, NAKISKA; PLANET GIRL, PRESIDIUM� OCEANO, BASE, FICO,
MCD, FERRACINI, PÉ-OE-FERRO, FREE WAY, DAKOTA, RAMARIM,

VIZZANO, ADIDAS, OLYMPIKUS, NIKE E MUITAS OUTRAS.

Com muito orgulho
homenageamos este munícípio

que tão bem nos acolhe ...

Parabéns, Massaranduba

MASSARANDUBA - RUA 11 DE NOVEMBRO 2669

=Tel.: (47) 379-1310
JARAGUÁ DO SUL - CALÇADÃO DA MARECHAL 383

<'

=Tel.:(47) 371-6655

nossa terra, nosso orgulho!
Parabéns pelos seus 43 anos.

M SS®
Laberatór:c de Anátises Clínicas

Rua 11 de Novembro, 2961 - Ed. Interclínica Pró-Saúde - Centro - Massaranduba - Fone/Fax:47 379.1l!1

se

c

A AS MELHORES OUAlIOADll: :
fo

ia

rosperidade. Parabéns'! co

deep .
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43anos,

Parabéns!
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