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Vereadores aumentam diárias
na_Cômara.de Jaraguá do Sul

Aprovada na última sessão, resolução não estava na cht (pC do B) foram os primeiros a usufruir dos novos

pauta do dia, mas foi incluída a pedido do vice-presi- valores, destinados a cobrir despesas com hospedagem
dente Isair Maser (PR). Ele e o president�rJean Leutpre-

.

e alimentação. Os dois estão em Brasília.
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EX-DELEGADA PRESTA DEPOIMENTO
DEPOIS DE TER O INTE�ROGATÓRIO ADIADO POR DUAS VEZES, JUREMA WUlF FOI OUVIDA PElA'JUíZA PATRíCIA NOm NATARD-É DE ONTEM:

JUREMA ESTÁ PRESA DESDE NOVEMBRO DO ANO PASSADO, QUANDO FOI DEFLAGRADA A OPERAÇÃO GAME OVER. O MINISTÉRIO PÚBUCO ACUSA A
EX-DElEGADA DE CORRUPÇÃO PASSIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL PREVARICAÇÃO, FALSIDADE IDEOlÓGICA E ADVOCACIA ADMIN ISTRATIVA.

Visite o apartamento �ecorado

8'ESTRUiuRA
3273'·7466 _- Plantão

www.grupoestrutura.com.br .

Malwee vence

e já é vice�líder.
_

Time jaragua-ense saiu atrás contra
o São CaetanojCorinthians e conse

guiu a vitória por 6x3 com direito a

golaços de Ari e Falcão.
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o Bmsil deve continuar registrando forte desa

celeração econômica nos próximos seis meses,

seg undo relatório publicado pela OCDE (Orga
. nizoçãõ para a CQoperação e Desenvolvimento

-

Econômico). O relatório diz que, apesar de os

países ricos continuarem sofrendo forte retra

ção em sua lItividade- eGonômico, "possíveis
sinais de melhora come�m a surgir no Itália,
na França e no Gro-Bretànha". "Na móior par-

'. te das outros grandes economias do OCDE, os

Indicadores Compostos Avançados (lCA) conti
I nuam mostrando oma deterioração do ciclo de

crescimento", diz o documento.

fAMEG

(41) 3373 ..9&@0
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, 'CHARGE

PADRE FACHINI...
LAMENTO DIZER,
MA? ESTOU DE

DIETA!

É PROIBIDO
PASSAR'
FOME!

QUER
AJUDAR?

I

PONTO DE VISTA

As antologias e os neves escritores

LUIZ CARLOS AMORIM,
IiSCR!TúR E ED!TOR

(Im?:;jBR.GEOC!TIES.
COMj?ROSAPúES!tlEC!A).:

publicação do gênero, apareceram as an

tologias. As páginas e os suplementos li
terários estavam sumindo rapidamente e

'os alternativos sobreviviam com dificul
dades. Havia sido encontrada a, solução
milagrosa para suprir a falta' de espaço

.para o escoamento da produção literária
dos novos: as antologias cobravam por
página e os "editores" publicavam volu
mes com mais de quatrocentas páginas,
em alguns casos, e em coleções de quatro
ou cinco volumes. Désta maneira, as an

tologias publicavam centenas de novos

escritores, a peso de ouro, cobrado antes

.de imprimir o livro, é daro.
.

Pagava-se para entrar e, em se pagan
do, publicavam qualquer coisa. Muitas
vezes sob a alegação de que' se tratava
de um concurso, com seleção dos me-

lhores textos, só que todos que paga
vam, entravam. O resultado era uma

torre de babel, com pouca qualidade e'

muita coisa ruim.
.

Para os "editores" era um grande ne

gócio: além de cobrar caro e receber
adiantado, eles nem sequer precisavam
se preocupar com a distribuição ou ven

da dos livros: eles já estavam vendidos,
pois cada um dos escritores que pagou,
antecipadamente, na verdade estava

comprando exemplares.
'.

,

E essa "indústria" das antologias exis
te ainda hoje. É comum reéebermos, em

.

nosso e-mail, "convites" de algumas "edi
toras" para participarmos de determina
das antologias, com relação de preços
por página e número correspondente de
exemplares a que se tem direito.

'

Não é de agora que publicar um livro
é muito difícil, principalmente para os

novos escritores, às inéditos. As editoras
não arriscam com autores desconhecidos,
e edições próprias são muito caras, sem

falar na distribuição. do livro acabado,
pronto, que é um problema à parte.

Nos anos 80, valendo-se desse anseio
de escritores que não tinham'ainda nada
da sua obra em livro, mas que queriam
ver seu trabalho publicado, fosse em

uma edição solo ou em qualquer outra

DO LEITOR

Mãe
Mãe!

Símbolo de Amor e ternura.

Envolve todo o teu Ser com -o manto da

paz e aconchego ..

Teu nome, está nos lábios de todos as

- filhos!
Por onde, tu andas, teu nome é

lembrado,
" é referenciado pelos caminhos da vida.

É uma canção cantada com cinco letras,
.É um som que ecoa da boca dos

pequeninos,
nos momentos de Amor, Dor, Prazer e

Alegria.
Neste dia,tão maravilhoso, tão

especial,venho lhe dizer;
o quanto és especial p-ara mim, .

o quanto Eu Te Amo!

Mãe!

Um ato de anío'r e generosidade.
,

Gerou vidas e foigerada.
Foi menina e tornou-se moça,
Foi moça e tornou-se Mulher,
De mulher-tornou-se Mãe.

Cuardasno teu coração,
um amor sem fim. Não tem preço.

�

Entregas com devoção, simplesmente
pelavalíosidade de ser chamada de Mãe.

Parabéns a todas as Mães do mundo
inteiro .

.

Parabéns a menina-mulher, que teve a

coragem
.de dizer sim para vida!

De dizer Sim para o Amor!

Com carinho a todas as mamães.

SANDRA ANDRADE, SI.lPERVISORA EDUCACIONAl..

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2 000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta para a

Av. Prefeito Waldemur Grubba. 1400 • Baependi' CEP 89256·500' CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão. 'CPF e

• telefone (' não serão publicados).
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,

" Está na

hora de o Congre�o
criar juízo. "

EDISON ANDRINO (PMDB),
, DEPUTADO, discursondo cõi1tro o

,

proposto que tromita em Brasílio pelo
voto atrovés de listos fechados e não

aos candidatos como é hoje.

"Oueremos
mudanças, e os

jovens também." "

RAIMUNDO COLOMBO (DEM},
senador e pré-condidato o

governador, em encontro com

jovens democratas e citando Borack,
Obamo como exemplo.

"Um drama
na política é o

ubusn do poder,
econômico. "

HENRIQUE FONTANA (PT-RS),
DEPUTADO FEDERAL, defendendo

o financiamento público poro os

campo'nhos eleitorais.

,,-

,

Terceiro mandato
"Retrocesso, nunca mais! A reconquista da democracia-veio para ficar. E,
pelo apreço ao estado de direito, não permitiremo_s enxertos nocivos, so

bretudo se, na essência, significarem ameaças ao saudável' princípio da
alternância no peder", discursou o senador Arthur Virgílio (PSDB-AM),'
condenando qualquer tentativa de se incluir no projeto de reforma política

- a possibilidade de um terceiro mandato consecutivo para o presidente lula
-. (PT). A justificativa para essa modificação, a aprovação popular, f{)i

,

criticada pelo sennder Ele considerou "esdrúxulo" que a popularidade'
de alguém determine a quantos mandatos poderá concorrer, já que,
com base nessa lógica, um presidente impopular também _poderia ser

retirado em seis meses. O senador disse acreditar que o presidente
lula tem "dignidade suficiente para se' mqnter fiel a sua palavra e

dizer que isso é uma aventura que não serve ao país". Observou, no

_ entanto, que se o presidente "vier a fraudar nua própria palavm e

insistir numa rematada tolice", o Congresso reagirá, "pois a sorte do
país não está nas mãos de uma só pessea".

FOME 1 FOME 2
"Ao-proibir as crianças de passar fome, Se houver respaldo de doares e vo-

num almoço diário de segunda a sex- luntários, Guaramirim será o primeiro
ta-feira, também queremos atingir o município do Vale do Itapocu a ter uma
coração de pessoas físicàs e jurídicas. delas. São números renls que mostram
E não só deixar na mão do Poder PÚ- o horror em que vivem seres humanos:
blico, apesar de ser um dever do Poder nada menos que um bilhão de pessoas
Público garantir a cidadania, 'condi- no mundo não têm comida todos os

ções de vida digna' para todos muní- dias; 5,2 milhões de crianças morrem

clpes", O apelo é do padr.e Fachini, de de fome a cada ano antes de comple-
Joinville, que coordena 31 cozinhas

-

tarem os primeiros cinco anos de vida;
comunitárias na região, alimentando' são 14,2 mil morrendo de fome todos
crianças carentes. os dias em todos os lugares.

o CÓDIGO
,

Vereadores' partidários' do governador
luiz Henrique da Silveira (PMDB) ma

nifestam apoio ao novo código flores
tal do Estado. Perguntar não ofende:
Já leram o dócumento? Quem aplaude
nas câmaras de vereadores tem o ne

cessário conhecimento técnico sobre
as consequências positivas e negativas
no futuro? Aliás, o documento é umcdns
ferramentas que ,lHS usará na campa-

/ nha para o Senado. Não por acàso, 95%
das propriedades rurais cetartnenses se

caracterizam como minifúndios. É voto
para dar com um pau.

REFORMA POLíTICA
"O sistema político de hoje favorece quem engana, quem é corrupto, quem
tem dinheiro, dificultando as grandes e boas lideranças, que há neste Brasil
ntem.que têm condições de prestar relevantes serviços a nossa sociedade".
O discurso é do deputado federal EdiQho Bez (PMDB), em defesa do finan-

-

,

ciamento público de campanha, fidelidade partidária e votação em lista,_
"que _garanta ampla representação e participação popular, proporcionará a

valorização os programas do partido, diminuirá a corrupção e aperfeiçoará
o Estado Democrático de Direito". Na contramão de colegas de partido, que
consideram a lista fechada como uma excrescência.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna
público pelo presente edital, que SEVERINO KQSlOSKl, CI
n 19R-1984.389-SSP-SC, CPF n" '247.136.869-72,
aposentado, brasileiro, casado com BARBARA KOSlOSKI, CI
n" 19R·-2,448.058-SSP-SC, CPF n''866.611.599-87, pelo
regime da Cornunttáo Universal de Bens, anterior à vigência
da Lei 6.515/77, residente e domiciliado na Estrada Garibaldi,
neste município; requereram com base no art. 18 da lei
n"6.766/79, '-- -'

o REGISTRO DE. DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 646-leopoldoAugusto IMnkler e 941-
Marfim, Bairro Jaraguá 99, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC: conforme Certidão n° 347/2008,
expedida em 15.10.2008, assinando como responsável técnico, a engenheira civil Miriam
Elisabeth Forbici, CREA n" 52034-3, ART n° 2645993-0. O desmembramento é, de caráter
residencial, possui a área total de 5.746,42m2, sendo conslituído de 7(sete) parcelas, sistema
viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve esse, no

endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraquá do Sul/SC.

JARAGUÃ DO SUl", 04 DE MAIO DE 2009.
AOFICIALA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelion�to de Munidpio EC' Comarca de Jerequé de Sul

, Margot Adelia Grubba Lehrnann,
'rebellê e oücíale Designadil

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n° 1589,
Telefone: (47) 3273:2390 H, de sunc. 09,0011 às 18,OOh

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que Foram apresentados nesta serventia os titulas abaixo relacionadcsjlcando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no trtduo legal (3 dlasútete), alertando-se, desde jé.vquarttc à
possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sobpena de, etn não o fazendo, ser lavrado e. reqlstradc o protesto
correspondente.A presente publicação se deve ao fa.to de a(s) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pag<tr(em)

.

sertemjdesconbecldas. sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for{em) residentejs) ou domlciliada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresente, tudo 'em
conformidade cornos arts. 995. 997 cle 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 110142 Sacado: MARCOPNTONIO DASILVA CPF:444.491.789-04
Cedente: REFRIGERACAOTEX FRIO LTDA-ME CNPJ: 83.130.2521000

������raoni��������5JRÃ�fLé��.: Duplicata de ven�����7�ltn���;��J��09 valor. 289,00
Liquidação após a intimação: RS 10.00, Condução: R$ 13,19, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

Pro-tocolo: 110295 Sacado:EDNELSONILZENDEOLl\IEIRA ,CPF: 936.434.549-53
Cedente: COREMMAlTDA Cf'JPJ: 83.109.504/000
Número do TItulo: 0703783201 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil pcrtndicaçâo
Apresentante: BAt-:ICODOBRASll SA Data vencímento: 231Q4/2009 Valor: 179,00
liquidação após a Intimação: RS 10,00, Condução:RS1B,82, Diligência: R$ 20,00, Editai: RS 10,00

P�t��:-t1Õ632-Sa�;d��õÃ�LCÕOPERÃi-lVAAGROINÕusmjÃl-- CNPJ: 79.863.569/000
Cedente: ESTRATEGtASOlUCOES FINANCEIRAS lTOA
Número do Titulo: 2�07.0J1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil pcrfndicaçãc .

Apresentante: HSBCBANK BRASllSA MNCO MjJlTIPlO Datavencimento: 2410412009 Valor: 360,00
liquidação apôs a inümação: RS 10,00, Condução: RS 13.19, Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,00
___________._"- ..o. � _: _

Protocolo: 1'10640 Sacado: LECIP MONTAGEM E MANUTENCA01NDlJSTRIAL L CNPJ: 09.600.710/000
Cedente: SVSERVlCOS DE COBRANCAS LTDA

-

...

Número do TItulo: 01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: HSBCBANKBRASllSA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 24/0412009 Valor. 576,52
liquidação após a intimação: RS10,00, ccnouçãc: RS 14}6�0, Diligência: RS 20,00, Edital: RS 10,00

'

Protocolo: 110695 Sacado; ROGERIO DEALCANTARAR OACONCEICAO CPF: 382.921.018-37
Cedente: BVFINANCEIRASlA-é.F!. CNPJ: 01.149.953/000
Número do Titulo: 131003815 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERG10SCHULZE&ADVOGADOSASSOCIADÇ>S DataVenc)mento: 1810712007 Valor: 1.538,41
Liquidação após a intimação: RS10,OO, Condução:RS14,60, Diligência: R$ �O,OO, Edital: RS'10,OO

Protocolo: 110807 Sacado: CVJ COMUMCACOESVISUAL INTELIGENTE LTDA CNPJ: 09.123.307/000
Cedente:VERSATlLlf\OECOMOÉTlNTASLTDA ·CNPJ:07.9S6.147/000'·

,

Número do Titulo; 070�9-B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil pcrtndicação
Apresentante: CAlXAECONOMICAFEDERAl Data Vencimento: 24l04/2009 Valor: 302,38
Liquidação após a intimação: RS10,00, Condução: R$ 23.04, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 110265 Sacado:CONCEICAOfvlACIEl
.

CPF: 035.620,549-55
Cedente: BANCOFINASASlA CNPJ: 57'.561.615/000
Número do Titulo: 3670348065 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: CONTINI,CER�O& MOUNA.R!ADVOGADOS DataVencimento: 1311212008 Valor: 5.838,47
Liquidação após' a intimação: RS10,00, Condução: RS 23,04, Diligência: RS 20,00, Edital: �$10,00

p;���;:11Õ542-:-S;�;d��HiAGÕRENEÕASiLVÃ---------CPF:Õ4a.048.74��92-
Cedente: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SM-JTACATARINA, CNPJ: 84.684.1-821000
Número do Titulo: 800114501S Espécie: Duplicata de Venda Mercantilporlndicação
Apresentante: BANCO REAl Data Vencimento: 3010312009 Valor: 158,40
liquidação após a intimação: R$1 0,00, Condução: R$ 8,96. Diligência: RS 20,00, Edital: RS10,00

Protocolo: 110693 Sacado: OTILlASULZDO PRADO CPF: 000.590.609-13
.Cedente: BVFINANGEIRASlA·C.FL

.

CNPJ: 01.149,953/000
.

Número do Titulo: 131013325 Espécie: INDICACAO
.

Apresentante: �ERGfQ,SCHULZE &ADVOGADQS.ASSOCIADOS DataVencimento: 1210312008 Valor: 522,80
liquidação spósa intimação: R$10,00, Condução: RS 18,82,_Diligência: R$ 20,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 110'883 Sacado: CRISTIANE BRUEHMULLER CPF:: 050.230.369*79
Cedente: ISOLDE DAlMONICO CPF: 964.365.739-68
Número do Título: 01 Espécie: Nota Promissória
Apresentante:ISOLDE DALMONlCO

•

'. DataVencimento: 25/11/2008 Valor: 130,40
Liquidação apôs a inti�ação: R$10,00. Condução: R' 13.89, Diligência: RS 20,00, EditatR$ 10,00

p;i�-;i�:1104i9--s;;;d;JuliÊTAANT�ESTiBEs�-E---------êNPJ:08.660.3331000
Cedente: DISTRIBUIDORARIOMANFRENSE DE VEICULOS S/A CNPJ: 85.131.7041000
Número do TItulo: 31050-03 Espécie: Duplicata de Venda Mercan.til porlndicaçêo
Apresentante: 8ANCODÇ>BRASllSA Data vencimento: 1310412009 Valor: 1.636,00
liquidação após a i.ntimação� RS 10,00, Condução: RS16,OP, Diligência: R$ �0,00, Edital: RS 10,00

Protocolo: 110480 Sacado:JUNTOATICOMEReIOLTOAME CNPJ: 10.224.439/000
Cedente: MAURlclO MACHADO M; CNPJ: 03.423.479/000

���:���aonI������6�����tp��e: Duplicata de ve��t� �:�����1���������9 Valor: 377,2�
Liquidação epós a intimação: .RS10,00. Condução: RS18.82, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00
---------_._-------------------------*._*-------------------

CPF: 622.698.879-72Protocolo: 110624 Sacado:ADENIRDE CARVPJ..HOCORREA
.

Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAREINOlDO BARTEL
Número dó Título: 1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
.Apresentante: UNIBANCO-UNIAO os BANCOS BRASILEIROS S.A. Data Vencimento: 20/0412009 Valor. 155;62
Liquldaçâo.após a'lntímaçâc: RS 10,00, Condução: R$ 13,19, Dijigência: R� 20,00, Edita!: R$ 10,00
-----------�---------------------------_._--_._*.*---------------

Protocolo: 1 10643 Sacado: PRISMAELETRiCAE TERRAPlANAGEMLTOA CNPJ: 73.340.721/000
. Cedente: CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI COS LTOA

Número do'Título: 192252 Espécie: Duplicata de Venda Mercantílporlndi<:ação
Apresentante: HSBC BANK BRASILSA BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 24/0412009 valor: 1.161,00
Liquidaçãb após a intimação: R$ 10,00, Condução: RS 4, 74, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 110661 Sacado: RESTAURANTE PANELAOE BARROLT Cr-:JPJ: 01.1 03.959/000
Cedente: RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA CNPJ: 00.282.7171000

�����a�T!�������TAÚ�.�r�Cie: Duplicata de V�a�: �:�'�����i�1���Jgg8 \/alor. 349,12
Liquidação após a intimação; RS 10,00, Condução: R� 13,19, Diligência: R$ 20,00, Edital: R$10,OO

.

Protocolo; 110691 Sacado:OHMSCOM,DE MAl ELETRlCOlTDA CNPj: 73.340.721/000
Cedente�·DIFUSO D!STR PAR,AFUSOSEWALDLTOA CNPJ: 82.88.7. 17·5/000
Número do TItulo; 78885 Espécie: INDlCACAO
Apresentante: CAIXAECONOMICAFEDERPL Data Vencimento: 23/0412009 Valor: 47.1.69
Liquidação após a intimação: RS10,OO. Condução: RS 4, 74, Ditig_ência�R$ 20,01), Edital: RS10,00

Protocolo: 110694 Sacado: PAULO CEZAR SPONCHIADO CPF: 819.679.779-68
Cedente: BVFINANCEIRAS1A-C.FL CNPJ: 01.149.9'531000
Námero dd Tltulo: 131001309 Espécie: lNDICACAO
Apresentante: SERGIO SCHULZE &AOVOGADOSASSOCIAOOS DataVenclmento: 1410512007 Valor: 3.884,89
liquidação após a intimação: RS 1 0,00, Condução: RS 13,19. Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00

Protocolo: 110698 Sacado: If\Ll\JAAADAROCHAAMARAL CPF: 062.930.829-23
Cedente: BVFINANCEIRASlA-C.FI. CNPJ: 01.149.953/000
Número do Titulo: 131004379 Espécie: INDICACAO
Apresentante: SERGIOSCHULZE &ADVOGADOSASSOCIAOOS Data Vencimento: 03/0812007 Valor. 1.40S,48
Liquidação após alntimação: RS 10,001 Condução: RS13,89, Diligência: R$ 20,00, Edítaf: R$10,00.

Protocolo: 110891 Sacado: ClAUDIOTESKE , CPF: 802.673.789-04
Cedente: BVFINANCEIRASlA-C.F.1. CNPJ: 01.149.9531000
Número do TItulo: 131005018 Espécie: Cédula de Crédito Bancáriô
Apresentante: ADVOCACIABELl1NATI PEREZSlC DataVencimento: 21/0812007 Valor: 5.282,02
Liquidação após a intimação: RS 10,00, Condução:R$ 13,89, Diligência: RS 20,00, Edital: R$10,00
-----------.,.---------------_ .. __ ...:..._---------------_ .. _ ... -

Margot Metia Grubba Lehmann, Tabeliã e Orlclala Designada

pOLíTICA-------�--

,-
NA SURDINA

Presidente do Coso diz que reajuste do tabelo o quatro �ias de viagem o Brasília foi coincidência

Vereadores aprova
ste das di-árias

Resolução não estava na pauta da sessão

•

remu
JARAGUÁ DO SUL

Em votação única e, unâ- ,

nime, o plenário da Câmara,

aprovou 'na última quinta-fei
ra o reajuste dos valores das'
diárias pagas aos vereadores
e funcionários da Casa. A re

solução da Mesa Diretora não
.

estava na ordem' do dia, mas

foi incluída na pauta de vo

tação a pedido do vice-presi
dente Isair Maser (PR), sem

qualquer manifestação.
Ele e também o presiden

te Jean Leutprecht (PC do B)
foram Os primeiros a usufruir
dos novos valores, destinados
a

.

cobrir despesas com hospe
dagem e alimentação em mis
sões oficiais ou a serviço. Eles
chegaram ontem em Brasília,
ond€l permanecem até amanhã
acompanhando o andamento
de projetos protocolados pelo
município nos ministérios, em

especial nas áreas de Agricultu
ra e Esporte. Tambérri visitarão

gabinetés dos deputados e sena

dores da bancada catarinense.
Mas, segundo o presidente,

o aumento das diárias não tem

relação com a viagem à capital.

federal. "Foi coincidência", dis
se, justificando que a inclusão.
de matérias lidas no expedien-

Moser pediu poro votar resolução

te na pauta de votação ocorre

"para acelerar" as aprovações.
"E dependendo da necessida

continuou Leutprecht,
citando que, também na quin
ta-feira, foi votado pedido de �

informação sobre a compra do

Parque de Eventos que não es

tavana ordem do dia.
Lembrando que o último re

ajuste ocorreu há quatro anos,
o presidente também disse que
a nova tabela visa aproximar os

. valores praticados nas outras

de",

m

PERNOITE REFEiÇÃO
CAPITAIS
RS '300,00 RS 70,00

CIDADES DO INTERIOR
.) RS 280,00 RS 60,00

BRASíLIA
RS 350,00 RS 80,00

*RS 225,00 & RS 40,00 eram os

valores das indenizações para os

três destinos no tabelo anterior

EXTERIOR
Pernoite Refeição
RS 400,00 RS 100,00
valores que nôo sofreram reajuste

Câmaras da microrregião. O tex

to que fixa os critérios de inde

nização de despesas de viagens
dos vereadores e servidores da
Casa revoga duas resoluções
anteriores, de 2003 e 2005. A
medida exige a apresentação de
relatório comprobatório em até
três dias do retorno da viagem.

Em 2008, as despesas com

diárias na Câmara de Jaraguá do'
Sul totalizaram R$ 21.650,00.

CAROLINA TOMASELLI
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Dupla leva R$ 20 mil de lotérico
Funcionária foi rendida quando levava o malote até a Caixa Econômica

. .

e
.

GUARAMIR�M
Uma dupla de assaltantes

.Ievou R$ 20 mil em dinlieiro
da Lotérica Guaramirim, na

manhã de ontem. Por volta das
11h30, 'a auxiliar administrativa
da agência levava o malote a pé
até a Caixa Econômica Federal

'quando foi abordada por urn ra

paz em frente à Drogaria Catari
nense, que exigiu que ela entre

gasse o malote. Ao desobedecer a

ordem do bandido, a funcionária
foi jogada na calçada.

Dentro da farmácia, funcio
nários perceberam a agressão e

saíram para prestar socorro à ví

tima, que ficou com hematomas
no pescoço. Quando se aproxi
maram, o assaltante apontou a

arma - semelhante a um revól
ver calibre 38, e mandou todos
enfrarem na farmácia, enquanto
a funcionária da agência perma
necia caída no chão. Depois que
todos foram conduzidos para a,

,

drogaria, o assaltante subiu na

motocicleta de urn comparsa,
que havia encostado no meio fio
naquele instante.

De acordo com o policial
militar João Paulo Heckler,

que atendeu a ocorrência, a

dupla fugiu andando-pela Rua
28 de Agosto na contramão. A

, matá, uma Honda/CBX Twis
ter de cor prata, com placas
de Itajaí, foi abandonada 20
minutos depois na Rua Arthur
Butschardt, no Centro. O veí- .

culo tinha registro de furto.
Segundo informações re

passadas pela vítima à Polícia
Militar, o assaltante aparen
tava ter entre 25 e 30 anos, ti
nha aproximadamente 1,70 de
altura, pele bronzeada e usava

camisa roxa, calça jeans e boné.
Já o comparsa estava de capa
cete. Até Q fechamento desta
edição, os bandidos não foram
localizados. A suspeita da PM
é que a dupla pertença à mes

ma quadrilha que assaltou urna
,

lotérica em Iaraguá do Sul na

semana passada.
A Lotérica Guaramirim .fun

cionou normalmente na tarde de
ontem. A proprietária foi procu
rada pela reportagem de O Cor
reio do Povo; mas preferiu não
comentar sobre o assunto.

DAlANE ZANGHEUNI

LOTERIA

28·-40-43-45- 10
54 __w :';6 - 61 � 6(} .,'

-� 82 ,_ 84 - 95 _,

COMUNICADO
Sucatas Mader Ltda., torna público que solicitou junto a FAT

MA (Fundação do Meio Ambiente), renovação da Licença Am

bíental de Operação (LAO) para a atividade de armazenamento

temporário de resíduos industri-ais classe I e lIa, com localização
.à Rua Alberto Santos Dumont, n° 760, bairro Vila Lalau, [araguá
'do sul/se. o prazo pára impugnação junto a MTMA é de 20._
(vinte) dias corridos a partir da data desta publicação e o licen
ciamento'será concedido se atendida a legislação ambiental.

s
.

,

Lotérico funcionou normalmente na tarde de ontem. Ladrões fugiram e abandonaram a moto no Centro

Juízo ouve

ex-delegado'
JARAGUÁ DO SUL

Depois de ter o interrogatório
adiado por duas vezes.a ex-delega

'da regionalJurema Wulf foi ouvida
pela juíza Patrícia Nolli na tarde de
ontem� Jurema está presa desde
novembro do ano passado, quan
do foideflagrada a Operação Game
Over. O Ministério Público acusa a

ex-delegada de corrupção passiva,
violação de sigilo profissional, pre
varicação, falsidade ideológica e

advocacia administrativa.
Jurema estava acompanhada

dos advogados Osmar Graciola,
Hélio Rúbens Brasil e Marcelo
Galli Santana. Ela preferiu não fa
lar com a imprensa. Os defensores
informaram que iriam se manífes
tar sobre o processo somente após
a audiência, mas o depoimento
não havia encerrado até o fechá-

U) menta desta edição.
� Amanhã deve ser ouvido o bi- '

i cheiro José Wodzinski, o Zeca, que
� também teve o interrogatório sus

Presa há seis meses, Jurema é acusada de acobertar es_guema de jogos de azar penso por duas vezes.
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Professor Lourival Patrício Dias mostrou espaço da cozinha ópós as obras na escola Láuro Zimerm_a_nn

�DUCAÇÃO
"

Aulas recomeçaram
na Lauro Zimermann
Vigilância liberou b funcionamento da escola
GUARAMIRiM

Ontem, os 1.100 alunos do
ensino fundamental e médio
da escola estadual de educa
ção básica Professor Lauro
Zimermann, no Centro, em

Guaramirim, retomaram as

atividades. A Vigilância Sa
nitária havia interditado par-

.

te da unidade por apresentar
problemas de entupimento na

'

tubulação da cozinha, banhei
ro feminino, sala e banheiro
dos professores:

A escola foi fechada na

quinta-feira (30) - data que
os alunos não teriam aula

por causa da reunião do
conselho de classe dos pro
fessores. E, na 'sexta-fei
ra, feriado de primeiro de

'maio, também não teriam
as atividades. Por tanto, os

estudantes ficaram sem aula
durante cinco dias, de segun
da-feira (4) a sexta-feira (11),
que vão ser recuperados du
rante as férias de julho.

O professor de educação

física, Lourival Patrício Dias,
55 anos, que acompanhou as

obras, mostrou as reformas
feitas nas repartições da esco

la. Agora, o espB:ço que abri

gava a cozinha servirá para
as atividades esportivas e de
dança. E, a merenda escolar já
é produzida em outra sala da
unidade. "Essa foi a determi
nação da Vigilância Sanitária

para prevenir a contaminação
dos alimentos".

'

A aluna Márcia Elaine Pors
eh, 15 anos, do 20 ano do en

sino médio, define a situação
-

anterior na escola como terrí-

vel. "O banheiro das meninas
estava todo sujo, não tinha hi

giene por causa do vazamento
de água e do entupimento nos

vasos sanitários. Eu sentia o

mau cheiro da sala de aula".
Outra estudante do 20 ano

do ensino médio, a garota
Adaimara Adams, 16 anos, re-"

, clamou da estrutura da unida
de de ensino. E, emendou: "a

.díreção pediu para os alunos
venderem rifas com o objetivo
de reformar a escola, mas ain
da não vimos o resultado".

DAIANA CONSTANTINO

Feira educativa sobre Saúde
Bucal envolve os estudantes ,

SCHROEDER

Hoje, acontece uma feira
sobre Saúde Bucal, no Ginásio
Alfredo Pasold, em Schroeder,
a partír das 7h30. Cerca de 800
alunos do 1 � ao 50 ano, das es

colas municipais vão participar
de brincadeiras, exibição! de
filme educativo, entre outras

atividades. O evento será rea

lizado para simbolizar o fim da

programação do serviço odon
tológico oferecido pelo Sesc

(Serviço Social do Comércio),
de Florianópolis, em parceria
com a Prefeitura, através do
programa Odonto Sesc. Toda a

população terá acesso gratuito.
Cerca de 600 moradores já

tiveram acesso gratuito ao áten
;" dimento odontológico; em uma

� carreta dividida em quatro es

� paços para consultas. O serviço«

,� fica a disposição da população
até quinta-feira (14). O trabalho

deu largada no mês de janeiro,
no pátio da unidade de Saúde,
localizada na área central do
município.

O próximo município da
região a receber o serviço do

progr8?1a será Guaramirim. A
.prevísão ,é para começar no pró
ximo dia 25. As administrações
públicas interessadas em' ade
rir ao serviço devem entrar em

contato com a coordenação do
Sesc, de Florianópolis, através
do telefone (48) 3251-4896.

Segundo' o. coordenador da
unidade 1 do Odonto Sesc, Ta
mer Ferreira Schmidt, parale
lamente áo programa, a agente
de educação em saúde, Soraia

Catapan, realizou atividades nas

escolas, grupos de idosos, gestan
tes, hipertensos e diabéticos, com

material educativo, aplicação de
flúor, orientação de escavação e

doação de escovas de dente.'

,,',11>', .,'
Na carreta do Odonto Sesc, cerca de 600 moradores foram atendidos

Último prazO para pagar o

IPTU com 1 0% de desconto
'GUARAMIRIM

o segundo prazo estabele- '

cido pela Prefeitura de Guara
mirim para os moradores de-

,

sembolsarem o valor do IPTU

(Imposto sobre a propriedade
Predial e Territorial Urbana)
com desconto encerra nesta

quinta-feira (14). Os contribuin
tes que efetuarem o pagamento
nessa data vão ganhar 10% de
desconto.

A primeira parcela do ím-:

posto venceu no dia 14 de abril,
Segundo o secretário de Admi

.nístração e Finanças, Rolf An
tonius Júnior, 30% do total dos'
contribuintes já pagou o IPTU e

ganhou 20% de desconto. Isso

porque eles efetuaram o paga
mento à vista. Ao. todo 9.600
carnês foram distribuídos.

De acordo com o secretário,
os moradores também têm a úl
tima chance de pagar o impos
to à vista até -día 12 de junho

." ...

e ganhar 5% de desconto. Os '

contribuintes que 'optarem pelo
pagamento parcelado devem
obedecer a data devencimento

impressas nos carnês.
E, os aposentados que ga

nham no máximo dois salários
mínimos e que possuem ape
nas um imóvel devem requerer
a isenção do IPTU até 12 de ju-

"nho. O prazo também vale para
os agricultores que têm terrenos
'nas áreas urbanas e que com
provem-o trabalho 'corno pro
dutor através de nota fiscal e do
ITR (Imposto sobre a Proprieda
de Territorial Rural).

- Eni 2008, mais de R$ 1,5 mi
lhão foram arrecadados. Neste
ano, segundo o secretário, a: in

tenção é arrecadar R$1,7 milhão.

Hoje, a inadimplência é de R$,5
milhões. Os moradores que ainda
não receberam os carnês devem
retirá-los na Divisão de Tributa
ção, na sede da Prefeitura.
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Scar ,dá início às. aulas do
,

projeto 'Música para todos'Feira de Artesanato JARAGUÁ DO SUL

Começou ontem mais uma

edição do projeto "Música

para todos", da Scar. Com o

objetivo de estimular a for

mação musical na cidade, ele

abrange 115 crianças e adoles
centes. Essas pessoas têm au

las semanais que'passa_;p pelo
aprerrdizado do instrumento
escolhido e também pela har
monia e rítmica.

O programa contempla
turmas de piano, violão, tecla
do, flauta doce e transversal,
violino, bateria e percussão.
Conforme Elisabeth Mueller,
coordenadora dos qlISOS da
entidade, os mais concorridos
são os dois primeiros. No en-

'

tanto, praticamente todos tive-

começa na quarta
Arena vai ser tomada por 80 expositores
JARAGUÁ DO SUL

Utensílios para a casa,

roupas, acessonos, móveis,
bijuterias, enfeites. A terceira

edição da Feira Brasil de Arte
sanato é Decoração vai ofere
cer diversas alternativas para
quem gosta de adquirir produ
tos confeccionados de manei
ra manual e longe das linhas
de montagens de fábricas.

Com 80 estandes e um

número semelhante de for
necedores, ela começa nesta

quarta-feira, 13, às 18h com

programação especifica para a

abertura, e segue até o próxi
mo domingo, 17. O local esco

lhido para abrigar a exposição
foi a Arena Jaraguá. Conforme
Viviane Rosa, assistente ad
ministrativo da Episteme, res

ponsável pela organização do
evento, a maioria dos exposi
tores é de Santa Catarina, em

suma, da microrregião.
Ainda segundo ela, a ex

pectativa de público chega a

dez mil. pessoas ao longo dos
cinco dias de lojas abertas. E,
assim como ocorre todos os

anos, o acesso não tem custos
aos compradores. A última fei
ra tinha acontecido em 2007
já que a de 2008 acabou sendo
cancelada.

KELLY ERDMANN

o horário de
funcionamento

ram as vagas esgotadas. "Exis
te a possibilidade de abrirmos
matrículas em julho ou agosto,
mas caso isso aconteça vamos

divulgar com antecedência",
avisa.

Ó "Música para todos" exis
te desde 2003 .e costuma ofere
cer educação' musical a cerca

de cem jovens a cada ano. Os
estudantes pagam entre R$
15 e R$ 50 mensais, porém,
quando comprovam a carên
cia financeira da família po
dem ficar isentos dessa taxa.
O programa é mantido pela
Lei Rouanet, na qual o gover
no federal concede incentivo
fiscal a empresas parceiras de

projetos culturais realizados
Brasil afora.

,Inscrições para Festival da

Canção abertas até o,dia 15
JARAGUÁ DO SUL

OS cantores de [araguá do
Sul têm até a próxima sexta
feira, 15, para se inscrever no

Festival da Canção Sertane

ja e Popular. Promovido pela
Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, o evento está na 17a

edição. Ele é aberto a pessoas
com mais detsanos de idade
e com moradia fixada na cida-.
_de há, pelo menos-az meses.

Quem trabalha no município
tambémpode concorrer.

Todos -os interessados vão

passar por quatro etapas de clas
sificação. As duas primeiras es

tão marcadas para o dia 6 junho.
Já a terceira acontece no sábado,
20, e a decisiva em 18 de julho.
O festival é organizado em duas

categoriais, como o nome infor
ma. No entanto, cada candidato
(individual, em dupla ou trio) só
será aceito quando cadastrado
em apenas Uma delas. Os cinco
mais bem colocados dividem R$
8 mil em dinheiro e ainda ga-
nham troféus.

'

Para participar basta pro
curar a Fundação Cultural, na

Avenida Getúlio Vargas, e en

tregar o formulário de inseri

ção preenchido, cópia do RG
e comprovante de residência
e um CD. Ele deve conter a

letra da música escolhida e a

gravação original. O horário,
de atendimento vai das 8h às
11h30 e das 13h30 às 17h, de

,segunda a sexta-feira. Outras

informações pelo 2106-8704.

Quem quiser conferir de

perto os produtos vendidos
na Feira Brasil de Artesanato
e Decoração tem várias opor- Artesãos de Jaraguó do Sul e região vão habitar 80 estandes no 4\.,ena
tunidades para organizar a

agenda e 'transitar pela Arena

Jaraguá. Amanhã, por exem

plo, os estandes ficam abertos
das 18h às 22h. Já na quinta
feira e na sexta-feira, o horário
de atendimento vai das 15h às

�

22h._No sábado, os fornecedo
res ficam à disposição do pú
blico entre as 10h e 22h. Para
terminar, no domingo, o aces-

so segue livre das 10h às 19h. C�ntores solo$, duplos e trios podem participar do festival do canção
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TÃO ROMÂNTICO...

Alguns homens 00 sair pelo primeiro vez com

uma garoto, convidam o melhor amigo poro ser
. o parceiro do melhor amigo do tal garoto. As

mulheres também fazem isso. Para'o por de proa.
tagonistas está tudo certo, já se conhecem e tal.
Mos os acompanhantes normalmente não. E aí é
que está o problema. No maioria dos vezes em

que vivi o foto, eu era o acompanhante, o melhor
amigo -do protagonista. Sufoco dos grandes é o

melhor amigo do "amigo" ser completamente
sem noção. Ou feio demais e ainda chato. Ou
com bafo ruim. Tudo isso junto então ... Dá vonta
de bater no amigo do onça� Haja amizade!

·GOROROBA
Há coisas que são universais. Nunca encontrei 01.

guém que não gostasse de Coco Colo e chocolate. Alguns
obrem mão desse prazer em função do saúde ou formo
físico. Mos não ,gostar, ainda não vi. E batoto frito? Existe
alguém que digo: "Éca" e foz coro de nojo diante de uma

porção caprichado de batoto frito? Eu desconheço: Mos se

sairmos perguntando sobre os coisas estranhos que cada
um gosto vamos descobrir uma bizarrice atrás do outro.
Minha ex-sogro, quando grávida, comia arroz cru. Passava
os dias roendo mroz e acabou com os dentes. Eu �bstó de
pão com doce de banana e maionese. Tenho uma amigo
que adoçava (ainda mais) seu chocelete quente com leite
condensado! Algumas coisas você acabo experimentando

.
e se bobear, gosto. Mos tem coisas que você sequer cogito
imÍlginar o gosto. É o coso de milho verde com Nutella.
Argh! Oual é o seu "gosto estranho"?

DO INTERNAUTA
SOU profissional do área

do educação e quero recla
mar dessas escolas que viro
e mexe são interditados. Não
recebem verbo dos governos
estaduais e/ou

-

municipais?
Um bom percentual de pois
não pago o contribuição es

pontâneo? Não há parceria
com os prefeituras poro o

realização de obras simples e

rápidos? Onde está o compro
misso com os crianças? E vem

dizer que não tem dinheiro
poro reformas? Se os profes
sores ainda ganhassem uma

.
fortuna dava até poro pensar
antes de folar alguma coisa.
Mos esses profissionais ga
nham muito pouco! Poro onde
vai o dinheiro dos escolas?

JOCElITA M. CONTI
,

MEXE AS CADEIRAS
A gente sobe que folar no nosso país é folar em mulheres curvilíneos de

medidos foro dos padrões de passarela, mos completamente dentro do padrão
que os homens odoram. Poro os menos favorecidos nesse sentido, há sempre
uma solução. A modo começou com o lipo, algumas cirurgias localizados e o

prótese de silicone nos seios. A onda agora é o prótese fte glúteos. A alto procuro do
procedimento deve-se 00 desenvolvimento de próteses específicos. Antes, eram usa

dos os próteses de momo. Hoje, já há os formatos exatos poro deixar o popô durinho
e empinado. Com o "coro" do Brosil.

AI ''JESUIS''!
Vocês devem ter visto que Madonna e o tal Jesus

Luz vão assumir oficialmente um compromisso. Pore- �

ce até que o garoto de 22 anos largou o catolicismo
poro seguir os crenças do "amada". Se!Íundo boatos,
o casal realizará uma cerimônia de compromisso em

um centro de Cabalo, uma dos ramificações do reli-
.

gião judaico. Lourdes, o filho de MÍldonna gosto de
brincar com o brasileiro, chamando-o de babysitter.
E olho quen menino só tem 12 anos. Ouem largaria
familla, carreiro, crenças e ainda serviria de babá,
pelo simples chance de ter tudo-o que quer e ainda
uma pequeno, mos possível, chance de entrar em um

testamento milionário?

''I
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CRÔNICA

PATRíCIA MORAES, JORNALISTA

Mãe a gente
só tem uma

A semana começou depois de um do
mingo de Dia das Mães. Data que tem

apelo comercial sim, mas que faço ques
tão de comemorar. Quando criança dei
xava bilhetinhos e desenhos espalhados
pela casa. Sei que alguns ela ainda guarda
com carinho. Outros estão bem separados
num cantinho do coração. Porque mãe é

_ um ser divino mesmo. -

A minha então nem se fala. Bonita,
dedicada, trabalhadora, romântica e pre
ocupada com a felicidade das filhas. Ca
rinhosa sempre tentou resolver os confli
tos familiares e assim conseguiu manter
a união de todos. Família é porto seguro,
onde à gente é o que é. Se está triste não

precisa ensaiar um sorriso amarelo. Deu
fome a gente abre a geladeira. Às vezes

ela liga no meio da tarde me chamando
para jantar. Convite irrecusável porque
ninguém em sã consciência diz não para
um tempero de mãe.

Sinto orgulho quando dizem que pa
reço com ela. E na minha missão como

mãe desejo ter o mesmo sucesso que a

minha. Quando engravidei ficamos ain
da mais próximas. Era para mamãe que
eu corria quando tinha uma dúvida, um

medo, um problema. Ela que me levou
para maternidade. Nos seus olhos Cu via
felicidade e nervosismo: Foi na casa dela
que me alojei quando sai do hospital com

o Lucas nos braços. Nunca vou esquecer
aqueles dias. '

Meu coração pulsava forte quando ob
servava a minha mãe trocando a fralda e

dando banho no meu filho. É o milagre
da vida, a ligação, sanguínea, a força do
percurso de cada um de nós. Qualquer
palavra que eu escreva aqui vai ser pouco
para demonstrar todo o meu amor e mi
nha gratidão.

Foi minha mãe que me incentivou
falar sempre a verdade, respeitar as pes
soas, ter carinho pelos mais velhos. Sem
pre me falava sobre corno era importante
estudar, conhecer, fazer amigos e ser fiel.

,

Também era dela que eu levava um pu
xão de orelha quando tirava nota baixa ou

quando namorava escondido no portão
do prédio. Foi com ela que eu aprendi a

nunca me atrasar, a ter responsabilidade,
a pagar as contas em dia. É gratificante
olhar.para trás e ver a história que cons
truímos juntas. Lembro com carinho e

compreensão até dás brigas que tivemos
quando eu estava na adolescência e .rezo
para ter a mesma paciência e sabedoria
quando chegar a minha vez de estar' do
outro lado. Ser mãe é estar sempre com

sinal de alerta ligado, isso eu já 'aprendi!

NOVELAS

'VARIEDADES------�--

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA

• Cine Sh()pping 1
• X Men Origens Wolverine (Leg) (16h40, 19h, 21 h20

- lodos os dias) (14h20 - sel, sab,J!lpm, quo)
Kt

• Cine Shopping 3
• Presságio (Leg) (18h50, 21 h10 - todos os dias)
• Evocando Espíritos (leg) (16h50 - todos os dias)
(14h40 - sex, sob, dom, seg)

JOINVILLE:
• Cine Cidade 1
• Dragonball Evolution (Leg) (14h40 - Iodos os dias)
• Ele Nôo ESIóJõo A Am de Você (leg) '"

(19h, 21 h30 - Iodos os dias) ,

"

• Eu Odeio O Dia Dos Namorados-(Leg)
(16h40 - Iodos os dias)

• Cine Cidade 2
• X Men tlrigens Wolverine (L�g) .,.,

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• X Men Origens Wolverine (leg)
(14h30, l7h, 19h30, 22h - Iodos os dias)

• Cine Mueller 2�
• PreSságio (leg) (16h45, 19h15 .:todos os dias)
• Velozes e Furiosos 4 (leg) (14h15, 21 h45

- Iodos os dias)

Acreditando
na inocência

Lisbeth Salander é acusado de trio
pio assassinato, e o polícia está em seu

enc�lço. A jovem hacker pode ser mui
to violento quando provocado. Mikael
Blomkvist, edlter-theíe do revisto Mil·
lennium, sobe muito bem disso. Mos, 00

contrário do restante do imprenso, que
nõo se acanho em crucificá·la., ele acre

dito no inocência do moço.

.CineMuell
:.• Stdr Trek (Leg)
�14h, 16h30, 19h,21h30-lodososdios1

Tudo novo

nas férias
Chloe é uma cadela Chihuahua ml

modo que vive em Beverly Hills. De férias
no México ccm cs donos, acidentalmente
se vê perdido pelo ruas· onde elo nõo
encontro nenhum spa canil ou butique do
Rodeo Drive à visto. Sozinho pelo prlmel
ra vez no vida, Chloe terá de contar com

novos e inesperados amigos.

PARAíso
Alfredo Modesto repreende Otóvio, Zeca zombo
de, Tobi por ter inventado uma mentira para
impressionar Das Dores. Aninha fica feliz com

Dona Ida, Norberto se irrita com Aurora. Otóvio
revela para Maria Rosa queesni pensando em ir
emboro-de Paraíso. Terêncio pede para Rosinha
ir embora com ele, mas ela nõo aceita para nõo
magoá-lo e ele vai se lamentar com os peões
da fazendq. Mariana destrato Zeca e Eleutério
ao chegarem a sua casa, mas vai chamar Maria
Rito mesmo contrariado.

CARAS E'BOCAS
, Simone apresenta Edgar a Denis. Judith arma

um encontro com Laís. Esther diz a Hannah e
-

Rebeca' que elas ficarõo hospedadas em sua

casa, Dafne e Gabriel namoram. Felipe repre
ende Bianca por enganar seu pai e sua avó,
mas elo só penso em garantir a herança da
mõe. Milena revela para Nicholos que Dafne
reatou com Gabriel. Judith fica preocupada e

decide usar Laís para atrapalhar a relaçõo de
Dafne e Gabriel. Denis chega em casa desolado
com a rejeiçõo de Simone e decide investir nas

pinturas de Xico,
'

CAMINHO DAS íNDIAS
Duda chega atrasada ao aeroporto e vê Raj em

barcando em um táxi. Chanti procura Shankar.
,Gaby deixa claro para Ramiro que nõo quer ter

apenas um caso. Cadore e Castanho especulam
sobre quem poderia ter acessado a conto de
Raul no exterior, Deva aconselha Maya a contar

pàra Raj sobre'a conta bancária de Raul. Melis
s� diz a Ramiro que vai usar o colar que com

prou de lIana no jantar. Raj conta a Maya que
encontrará Bahuan. Ramiro apresenta Melissa
a Raj, que vê o colar que deu para Duda.

PODER PARALElO
Tony sorri para Capo. Capo diz que conheceu
bem o pai de Tony. Tony pergunta o nome 'do
Capo: Capo finge que nõo escuto. Capo diz que
Tony tem, contatos com o mercado dos Estados
Unidos e tem acesso ao DEA (Departamento
Antidrogas dos Estados Unidos). Capo diz que
logo Tony irá saber quem deu a ordem paro lhe
executarem.Capo diz para Tony se aliar em

vez de matá-lo. Capo tira a armo do lugar onde
Tucci escondeu. Capo coloca a arma na mesa e

diz para Tony alirar se tiver coragem.

PROMESSAS DE AMOR
Leonor, Cléo, Perpétuo e Carvalho socorrem Fe-

_ lipe. Felipe diz que estó com medo de morrer, A
aranha vai em direçõo o Leonor. Perpétua joga
raios elétricos contra a aranha. Cláudia, Hiromi
e Aline correm do lobisomem. Nestor liga para
Armando e cobra uma posiçõo em relaçõo a

Amadeus. O playboy diz que estó cansado de
Amadeus e avisa que pretende se livrar dele
de uma vez por todas. Armando fica assusta
da. Nestor resolve se hospedar no pousada e '

diz que vai dar em cima de Sofia na frente de
Amadeus.

'

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa-
bilidade das emissoras).

'
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DIVIRTA-SE
'

Pensão
A filha faz 18 anos e o pai está todo feliz
por emitir o último cheque da pensão
que é paga à ex-mulher, há 17 anos e 11
meses. Pede para a filha levar o cheque
e retornar rapidinho, para contar-lhe
como ficou a cafO da mãe dela, ao

dizer-lhe que este é o último cheque
que ela verá' da parte dele.
A filha entrega o cheque à mãe, ouve o

que ela diz e volta para a casa do pai. \,
- Diga-me, filha, qual foi a reação da

sua mãe!
- Ela mandou lhe dizer que você não é

o meu pai!

Dia das Mães
no hospital
Em seu primeiro Dia dos Mães com

um filho, Claudio Leitte comemorou o

recuperação de Davi, de três meses e

meio./Há uma semana acompanhando
o menino no hospital, onde ele foi .in
ternado com meningite, o contara disse
à mãe, IIna, que não via problema em

passar o doto no hospital. "Meu maior
presente é o Davi estar com saúde. Não
estou triste de estar aqui porque o meu

filho está bem"; afirmou elo.

Maisa chora
em programa
A-apresentadora Maisa, do S8T, provou
que, apesar de ser considerado uma ga
roto-prodígio, não posso de uma criança
e também tem seus medos. Após Silvio
Santos chamar 00 polco Daniel, um me

nino com maquiagem que imitava um

monstro, Maisa não pensou duas vezes

.
e começou o chorar, espernear e gritar
00 mesmo tempo, muito apavorado. A
criança saiu correndo e Silvio precisou
chamar outro atração.

SUDOKU·

SOBRE O J060
É um 'jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

De 6 a 13 de maio
o melhor clic sera presenteado pelo

Canil 8aby Dolly

I A Layka é uma cachorrinha muito es'perta!
Ela foi clicada pela leitora Nafana Engler.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri
,

Presença de sol e colar. Entre o tarde e o noite,
q nebulosidade aumento, com condições de � fases !Ia hHI
chuva com risco de temporal,. devido 00 avanço ""C'R"'E'S"C"E"N'T'E" ',·,···.,.'·'C·H"El"A" ·,,··,,·,,····,··,.··'M'I't'J·QU'··'A'N"T'E'

"."", .• ,

""N"O'V"'A"
".",.,."., .

. de uma frente frio ..

I> Jaraguá do Sul e Região

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 16° G MíN: 18° C MíN:13°C� .MíN: 9° C
MÁX: 29° C MÁx: se- c I MÁX:23° C MÁX: 20" C
Sol Sol I Nublado

.

Nublado

_I, ÁRIES .

4.ff (20/3 a 20/4)
Com marte, seu

� [ regente, livre em

seu signo, você deve
tomar alguns cuidados com o

excesso de energia. Procure não .

se deixar levar pela ansiedade,
faço o que deve fazer mais
lentamente, pois há riscos de
ocidentes ou contusões.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Você pode ainda
passar por mu

danças em seu

trabalho. Existe o necessidod�
de pensar no que você poderio
fazer poro inovar IIS energias em

sua vida cotidiana. Sua rotina
doméstica também está preci
sando de mais humor e leveza.

:fi:
LIBRA
(23/9 a 22110)
Não se deixe levar
por qualquer tipo
de dúvida ou baixo

astral no dia de hoje. Procu-
re se conscientizar de suas

emoções poro não se tornar
vítima delas. Alguma situação
passageiro em suo vida domés
tico pod.e incomodar.

L� LEÃO

�,.:l (22/.7 022/8)
::. ') Vida profissional

...., ""'-: continuo em alta,
"

com aprovação de

antigos projetos e melhoria de
suo imagem e carreiro, Possibili
tando mudanças positivos. Boas

energias prometem momentos de
muito forço e alegrias também no

setor amoroso de suo vida ..

TOURO
.

(21/4 o 20/5)
Você continuo

querendo silêncio

poro definir os

novos cominhos. Sue mente'
está unido 00 seu coração e

agora você se prepara poro
limo novo fase. O trabalho
continuo intenso, mos com

obe�tura de novos_portos.

,.. ""
CÂNCER

��_, (21/6 o 21/7)
;��!� Hoje com a lua em

. : ; seu signo oposto
unido o Plutão você

pode sentir-se fechado em seu,

mundo e refletindo sobre seus

relacionamentos. O cerco se

fecho cada vez mais e você se

vê obrigado a tomar decisões
, contra sua vontade.

rrr
VIRGEM

.

. (23/8 o 22/9)
O peso dos
problemas que
tem carregado .

nos últimO.s'onos começa o

diminuir em alguns dias. Você
está entrando no fase de fun

damentação de tudo o que você
construiu através de .muito luto
no ultimo ano.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Vida emocional e

afetiva em alto e

convívio familiar re

pleto de alegrias foz
com que seu otimismo e fé na vida
aumentem. Você preciso apenas
precaver-se de gostos desneces
sários, pois há certo instabilidade
em sua vida financeiro.

SAGITÁRIO

(.
• (22/11 o 21/12)

O encontro do lua
.

com Plutão pode
trozer o você certo

sensação de instgbilidode. Procure
.

não se aventuror nessa área, faça
investimenios seguros. Mantenho
o trabalho sob controle,pois o

excesso pode dor certo sensação
de inseguronça.

� CAPRICÓRNIO
r 11.'" (22112 a 20/1)

",.[. A lua se unindo
o Plutão em seu

\

signo traz a você
energias um pouco pesadas no

dia de hoje. Procure não permi
tir que pensamentos negativos
e o baixo astral contaminem
o seu dia, especialmente seu

co�ação.

o ·CORREIO DO POVO mTERÇA-FEI� 12 DE MAIO DE 2009

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Todo pressão
que você viveu
especialmente nos

estudos, certamente começo o

ficar mais distante. Agora você
pode respirar e colher os frutos
do que plantou. No entanto, o

fase que você se eócontro é de
plantar, plantar e plantar.

PEIXES

... (19/2 o 19/3)
•• Ótima fase poro

.....,<t*' investir em novos

conhecimentos.
Aproveite as boas energias poro
começar aquele curso que tem

planejado. O trabalho tende o

ficar melhor o cada dia, pois
você está envolto em uma ouro

de criatividade e inspiro�ão.
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Bernt Entschev
HEADHUNTER

Dê o poder a ele, e descubra
quem ele realmente é

Há alguns dias, um leitor me solicitou que fa
lasse um pouco sobre os "chefés malas". Apesar
de ser uma expressão bastante popular, gostei do
tema e hoje o retrato aqui. Os indivíduos caracte
rizados como "malas" nada mais são que pessoas
extremamente chatas. Suas chatices (ou esquisiti
ces) podem ser notadas de diversas formas. Sejam
pela sua intransigência, inflexibilidade, cobranças
exageradas. ou, simplesmente, pela forma que tra
tam os outros. -De antemão digo que tais caracte
rísticas não combinam com o perfil de um bom
profissional e, muito menos, de um líder. Resolvi
acatar o pedido do leitor e relatar a história de um

coordenador que conheci.
. [avier era um profissional extremamente compe

tente tecnicamente e entendia todos os processos da
empresa em que trabalhava, Talvez por isso, foi no

.meado como Coordenador de Operações: No come

ço, como ainda não estava acostumado a lidar com

subordinados, sua liderança foi levada de forma ine
ficaz. Em pouco tempo, pode-se notar uma drástica

queda nos resultados da empresa.
Para a surpresa dele, a empresa não estava satis

feita com seu trabalho. Os demais funcionários não
encontravam firmeza em suas diretrizes. Javier no

tou que seu maior problema.era a forma de liderar,
e decidiu que, a partir de então, usufruiria de seu'
poder para botar ordem na empresa. Foi ai que o

erro todo começou. Javier MO soube medir o ta
manho e a finalidade do seu poder.

Em questão de semanas, ele começou a abusar do
domínio que possuía para exigir, de forma nada con

vencional, que seus subordinados fizessem suas tare
fas. Tornou-se um profissional altamente intransigen
te e não aceitava nenhuma opinião que divergisse da
sua. Queria que tudo 'girasse em torno dos processos
estabelecidos e qualquer coisa que saísse além desses
limites era tratado de formá humilhante.

Não demorou muito para que funcionários co

meçassem a pedir as contas. E o pior, cada novo

funcionário que entrava na corporação, era tam
bém uma nova decepção. Porém, o que os funcio
nários mais antigos não entendiam era como que,
em tão pouco tempo, Javier mudara tão drastica
mente de personalidade.

Eu tenho uma explicação muito simples para isso.
Na verdade, Javier sempre teve um pouco de "chati
ce" em sua personalidade. A forma com que tratava
as pessoas que ele julgava inferiores a ele mesmo,

seja por questões sociais; religiosas ou raciais, mos

trava bem quem ele realmente era. Talvez seja por
isso que ele era sempre visto sozinho pelos cantos,
pois ninguém queria sua companhia. Preocupo-me
com a forma que as coisas acontecerão com Javier
lá na frente. A tendência é que ele se torne cada vez

mais sozinho e que afaste de si boas pessoas e bons

profissionais.

. M�SDECOMEMORAÇAo
-

,
'

Equipes diferentes. Uma única missão
Setor financeiro' e de RH trabalham visando o crescimento da empresa

O setor financeiro de qual
quer empresa é a base para o

seu crescimento. Nele são to

madas as decisões do que será

comprado ou investido, são
feitas as cobranças e o contro

le de gastos. E no jornal O Cor
reio do Povo não é diferente.
Esse setor da empresa é muito
bem gerenciado pela analista
financeira, Rosangela K. Mi

nel, tendo como assistente ad
ministrativa, Daniele Santos,
e o auxiliar· administrativo,
Álvaro Oliveira.

Rosangela é a mais expe
riente dessa equipe. Ela tra
balha há 22 anos na área das
finanças e no Correio há sete.
A analista, que é responsável
pelo setor, ressalta: a impor
tância desse departamento
no jornal. "Toda empresa
precisa que o departamento
financeiro seja ágil; competen-

o

te e acima de tudo organizado.
O que engloba faturamento,
vendas, cobranças, compras,
pagamentos e recebimentos

passa pelo financeiro". Ro

sangela afirma ainda que
este trabalho, apesar de grati
ficante, é também uma tarefa
difícil. ''A responsabilidade é
enorme. Não pode haver er

ros", reconhece.
o

A assistente administrati- o

va, Daniele Santos, trabalha
no financeiro há um ano, mas

já está no Correio há quatro.
Daniele é responsável pela
parte de compras, faturamen
to e cobranças via telefone.
Ela também faz um relatório

interno de controle, para saber
como estão as vendas e se as

metas estão sendo atingidas.
Álvaro, o novato da turma,

além de auxiliar Rosângela e

Daniele nas cobranças internas
e externas e no faturamento, faz
todo o serviço de banco e en

trega de boletos. "Tem que ter
muito cuidado com O que faz,
as coisas devem ser bem espe
cificadas e claras", declara ele.

DÉBORA KELLNER

Rosangela, Daniele e Álvaro fazem parte do setor financeiro

Patricia coordena o RH da empresa
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ARISTIDES PANSTEIN
Gostei do secretürle de Planejamento Aristides Panstein. Recentemente ques
tionado por esta coluna sobre o porquê do àtrase para liberar loteamentos na

_

cidade. Simpático e prestativo como sempre, ligou aqui para redação dando
todas as explicações. Ele garante que é uma questão administrativa e no que

"depender da sua pasta, dentro dns normas da lei, tudo será agilizado para
que os loteamentos sejam liberados. Segundo ele, a sua maneira de traba-
lhar é simples, ágil e sem preconceitos a credo, cor e político.

.

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é Adriel de Carva
lho. Ele também lê Ir coluna tndes.ns
dias para ficar antenado no que acon

tece de melhor em nossa sociedade.

BUXIXO
Na rodinlÍa de comandres, comenta-se

que aquele partidão v�i para o Chile
com a namorada de 28 anos. Estão de
malas prontas para embarcar por es

ses dias... Aquela senhora separada e

que estava no páreo para conquistá
lo já perdeu apoie position. A jo
vem moçoila� que malha' na mesma

academia que ele, é quem vai curtir
a delícias do inverno dos andinos.
E viva o amor! Enquanto isso, nada
melhor que saborear uma taça d'a
nossa Cave Pericó Brut,

"Se os porcalhões
que sujam o cidade
de laraguó forem

atingidos pelo gripe
suíno, a mortandade

vai ser grande. "

MACARRONADA'
BENEFICENTE
No próximo dia 23 de maio, numa
iniciativa deste colunista e do site
www.moagoncalves.com.br será rea

lizado na Choperia Scondindo uma

deliciosa Macarronada Beneficen
te. Quem pilotará o fogão será o o

competente gou.rmet Tato Branco e

sua equipe. A renda será totalmente
revertida em prol da compra de duas

próteses para os br.aços do senhor
Valdir Alves dos Santos, perdidos
num ncldente.

FESTA DO CHAMPANHE
A minha querida amiga, a farma
cêutica Dani Didzian, da Biadora,
também está prestigiando com a

sua empresa a 30 Festa do Cham
panhe, que acontece dia 24 de ju
nho, na Adega Airoso Menezes.

FESTA CHAMPANHE II
Os convites da Festa do Champa
nhe já estão "saindo do forno". O
charme, esse ano, fica por conta da
criatividade e bom gosto da artista

. plástica Elaine Cotrin, que assina.
a criação e desenvolvimento das

peças. ficou curiosa? Corra pra ga
rantir o seu!

NAS RODAS
• Os irmãos üemel.e Bruno lu
nelU, figuras simpáticas, sempre.
são o centro das atrações nas lu-
gares da moda:

'

• Pela meu MSN, fiquei sabendo
que minha amiga de velhos tem

pos Marilia Prudente, futura odon
tóloga, está turbinada. Colocou

.

silicone nos seios e renovou o look.
Está toda feliz! Ela já era um shaw,
agora então .....

• A bonita filha da minha amiga
Dalila, Karoi Schmitz, está na terra
do Tio Sam. Por lá, ela permanece
rá por um ano na cidade de Hun
tington, long Island, que fica a 45
minutos de New York, fazendo um

intercâmbio cultural.

• 'Quem a esqueceu está em tempo
de desculpar-se: Tânia Dantas foi
a mais querida aniversariante da
cidade; no sábado. Ela vai adorar
saber que foi lembrãda. Igualmen- .

te Valéria Pazzeto.

Nayama e Vera Lenzi, da agência de modelos Nayama, preparando
os detalhes para o curso de modelos deste mês de maio

PEDALADA FAMOSA
Glha só que legal, além de vários
prêmros que já divulgamos: a Fes-

;} porte, atrovés de seu presidente
Caca Pavanello, vai oferecer troféus
e medalhas paro várias situações..
E o que é melhot serão distribuido
RS 3 mil. A 1 li Pedalada Famosa
acontece dia 7 de junho. Paro
participar é só retirot no CarpI} de
Bombeiros Voluntários, a sua fita
de identificação.

MICO
Acontece cada. uma! E tudo vem paror
aqui na minha caixa de e-mail... Olha só
essa: um jovem e charmosa empresário,

.

solteiro e de bem com a vida, pagou o

mico do ano; fim de semana, foi com

sua turma paro uma balada· e ficou de
olho numa figum exótica, que chamava
a atenção de todos. Teve corogem de
encoror e'fgi paquemr o "mulherão".
Quando se deu conta, em um trovesti.
Saiu correndo do ambiente mais verme

lho que pimenta do Quintal de Casa.

A equipe técnica, professoras e estagiárias Luana, Lucimar, Joseane,
Mora, Fábio, durante a primeira festa Indiana, na Acade�ia Curves.

TE CONTEI!
*;��"'" se :'i &

1,0 amigo e'empres9rio Die1er
Dowe, que e!ll nosos encontros

'Sempre é úm bOm papo, e�t9 tro- .

zendo novidade porcií. Segundo
consta, vem direto do,Peru. Quem
viver verá.

• No domingo o aniversariante
mais festejado foj Ma(co Antonio
.Missel. Parabéns e muHa saude,
amigo!

Curtir o inauguração do novo poiot de
Joroguõ do Sul. Troto-se do Botequim

Universitário. Untlugor especial que deve
.

olroir todo a 'jeunesse dorê" da região.
fernondo Raboch, dono do pedaço, garante
que o esp.aço será. ímpcq; longe de tudo que

já. fizeram em Jaraguâ.'Está esperando o

{juê? É melhor conferir!
,
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Primeirona
Os nove times anunciados aqui no semana pnssnde, convidados o

participar do Primeirono do Ligo Joroguoense, confirmaram presença ,

no compeiição. A partir de 2 de agosto, Flamengo, Cruz de Malta, Bo- •

tofogo, João Pessoa, Coxias, Atlético En ec 1J Bordados, Vitóri o e os

juniores do Juventus (foto) iniciam o brigo pelo título de uma dos
m!lis acirrados competições de futebol om.odor em SQnto Cotorino.
O regulamento prevê que todos se enfrentem em turno único e o

primeiro colocado se garante no semifinoi automaticamente. E
de segundo 00 sétimo lugares se enfrentam (vice contra o sétimo,
terceiro contra sertoe quarto contra quinto) poro definir os outros
semifinalistas. Não haverá rebaixamento neste ano, poro que no

ano que vem sejam dez times no competição.

eco marcou o terceiro gol do Molwee no noite de ontem; vitória coloco os joroguoenses mais perto do II er

.

JOGAÇO

De virada, Malwee
.

-
.-

vence em Londrina
Time volta a jogar amanhã em Petrópolis
JARAGUÁ DO SUL/LONDRINA leiro da Malwee. Melhor na par-

Foi uni jogaço, digno do futsal tida, os paulistas chegaram ao se

hexacampeão .mundial. Melhor gundo aos 9min51. Léo recebeu

para a Malwee, que venceu, de' de Danilo, - ajeitou e chutou no

virada" o São Caetano/Corinthians canto. Sofrendo com a marcação,
por 6x3 e alcançou a vice-lideran- a Malwee teve sua primeira boa

ça da liga futsal com 21 pontos, chance só aos 13min54, quando
.

cinco a menos que o líder Krona/ Lenísio chutou para boa defesa

Joinville (os jaraguaenses têm três de Uma. Dois minutos depois,
jogos a menos). Apesar do man-. Chico recebeu 'e -tocou rasteiro,
do do campo ser dos paulistas, a no meio das pernas do goleiro,
partida aconteceu em Londrina. A para- diminuir. Logo na sequên
.Malwee voltaà quadra amanhã de da, Falcão acertou a trave. Até o

noite, às 19h30, quando enfrenta o final da primeira etapa, o jogo foi

Thtrópolis fora de casa. - mais equilibrado, com ambos os

Os . mandantes começaram times perdendo boas chances.
melhor a partida, exigindo boas Depois do intervalo, o jogo ga
defesas do goleiro Tiago. De tan- nhou ainda mais qualidade. 'Aos
to tentar, o São Caetano/Corin-' 2min31, Ari roubou na defesa,
thians abriu o placar aos ôminl.ô. chapelou o marcador e avqnçou
Danilo fez bela jogada individual .para o ataque, tocando na saída
na direita e tocou na saída do go- do goleiro para fazer 2x2. Mas aos

5min18, Magui aproveitou rebate

para fazer o terceiro dos paulistas .

. Aos 7min34 a Malwee empatou
novamente, desta vez com Leco
chutando forte da entrada da área,
Nos seis minutos finais, os jara
guaenses definiram a vitória, com

três gols de Falcão. O primeiro aos

'14rnin38, depois de receber passe
de Tiago. O segundo por cobertura
aos 18min48, aproveitando que o

goleiro-linha estava fora do gol. E
o terceiro uin golaço, digno de me
lhor dornundo, no último segundo
da partida O camisa 12 recebeu,
passou por dois marcadores, pelo
goleiro e fechou o placar em 6x3.

,

Mas o craque não jogará a partida
de amanhã, já que levou o terceiro
cartão amarelo.

JUUMAR PIVATTO

--------�------tl.!!'iiidJ.---------�---
CLASSI.FICAÇÃO

.

Coi, TIme P 'J V E D GP GC S6 APR
1 ° Krona/Joinville· 26 .11 5 2 1 37 20 17' 78.18% .

2° Malwee Futsal- 21 8 7 O -139-18-21--87.50%'--
3o�':-CãrtosBãiiiõsa---20 -----9· 6 2 1'- W-20--:r674,õw.--
4�

•

Atlântico
.

18 9 5 3 1 33 23 10 66,67"(0
F---iIlTüã-s,------17-·--'9----T-·-2--T'-3,c-Ts16- 62,96%-
ó"---Gorça-'

_, __lL__9_.J._.I___1____1§�_1!_,--º-_��J��_
lÕ-" Sãa Caetana/Corinthians 16 11' 4 4 4 40 35 5. 48,48% -

8° CartianalUCS 16 10 '-4' 4. 2 26 23 2 53,33%
9°-lntelií-:------ 16 11 4 --4--3----w-W--.-2-48,48%

'

'{Õ;;--Petrópolis
_.

14 10 4 2 4 27. 26 ---'1--'46,66%'
11° Praia Clube 14 12 4 2 6 36 40'. -4 38,89%
11°---êãséãv-el---12-lf--3-3-6-2j-'-41'--=14--33,33%
13° . Unisul 10 10 3 1. 6 31 3'(}1--33.33%-'
14D-UiiiIiãIa�---1-0'--9�-3----1-'S-'--22-ZS-'T" 37,Õ3'%-
��i!!_ .

, 1_0_L__ L_.1__ª-_1_2__ lL--::j _47,62%.
16° Colegial 7 7 2 1 4 16 24 -8 33,33%
17° . Sãa Paula 6--9-1-.-3-'-5-19-35'- -1�_ 33,33%-::
18° Vasco 3 1-1 O 3 8 19 44 -25 9,09%
W Alvares 2 9' O 2 7 19 39 -20 "7,40%'
PG, pontos ganhos; J, jogos; v' vitórias; E, empates; D, derrotas; GP= gols pró; GC, gols contra; SG, saldo de gols: APR . aproveitamento
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NAS QUADRAS CAMPEON'ATO BRASILEIRO - SÉRIE A -

CLASSIFICAÇÃO

Voleibol vence duas
está-em segundo

Marisol/FME está a dois pontos da liderança

e

JARAGUÁ DO SUL

o fim de semana foi positi
vo para a equipe Marisol/FME.
O time venceu as duas parti
das que disputou pela quarta
e quinta rodadas do turno do

Campeonato Estadual Infan

to-Juvenil.' Agora a equipe
'está na vice-liderança, atrás
do Bonja/Joinville, com dois

pontos a menos (dez a oito).
Mas' o Blumenau teve suas

partidas adiadas e pode alcan

çar os jaraguaenses no quadro
de classificação, Eles estão em

terceiro com' seis pontos em

três partidas.
O time comandádo por

Kadylac não deu chances

para os adversários e venceu

as duas por 3 sets a 0, contra

, a Unisul e o São José. As par
tidas refletem o bom desem

penho do time coniandado
por Kadylac, No jogo contra a

Unisul, que aconteceu no sá
bado no Arthur Müller, tive
ram parciais 25x19, 25x23 e

25x17. Já a partida de domin

go contra o São José teve, os

seguintes resultados: 25x21,
25x21 e 25xl1.

GENIELLI RODRIGUES

Time evolui
ofensivamente

4° .3
3

100%
100%

-. Corinthians Ox11ntemacional
.

Atiético-PR 0x2 Vitória
Fluminense lxO São Paulo
Cruzeiro 2xO Flamengo
Santo André lx1 Botafogo
Grêmio lx1 Santos
Goiás 3x3 Náutico

1 1 r O
1 1 1 O

1
1

Fluminense·
Internacional

8° Avaí
Atlético-MG 33.3% 2' RODADA

'. SÁBADO (16(5)
18h30 - Corttíba x Santo André
18h30 - Flamengo x Avaí
18h30 - Atlético-MG x Grêmio
DOMINGO (17(5)

'16h - São Paulo x Atl�tico-PR
16h - Santos x Goiás
16h - Barueri x Fluminense
16h - Internacional x Palmeiras
18h30 - Vitória x Sport
18h30 - Náutico x Cruzeiro

18h30 - Botafogo x Corinthians

1 1 ,O 2
1 1 O 2

2, O

2' O
33.3%

12° Grêmio
santos ,

33.3%
1 1 O 1
1 1 O 1

1
1

O
O

33.3%

19° Atlético-PR

Flamengo"
o 1 O O 2

.
-2 0.00%

O 1 O O 2 -2 0.00%

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE �
CLASSIFICAÇÃO

Pos. GC SG RESULTADOS - l' RODADA
Bragantino 2x0 São Caetano
Ponte Preta 2xO ABC

Figueirense 3xO Ipatinga
Campinense 1x2 Duque de Caxias
Vila Nova OxO Portuguesa
Fortaleza 2x4 Guarani

6' Duque de Caxias 100%
Bahia 2x0 Paraná
Vasco 1xO Brasiliense
Juventude 2x2 Ceará
América·RN lx2 AtléticcrGO

Ceará 1 1 O 2 2 O 33.3%
2'RODADA
HOJE

21h - Portuguesa x Fortaleza.
21h - Atlético-GO x Bragantino
SEXTA·FEIRA
21h - Paraná x Ponte Preta
21h - Duque de Caxias <Juventude
SÁBADO
16h10 - Ceará x Vasco
16hl0 - Guarani x América·RN
16h10 - São Caetano x Bahia
16h10 - lpatinga x Vila Nova

.

16h10 - ABC xFigueirense
20° Ipatinga O ·1 O O 3 -3 0.00%

.

21h - Brasiliense x Campinense

PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró;'
GC - gols contra; SG - saldo de gols; APR. - aproveitamento

.Segundo Kadylac, a equi
pe apresentou evolução no

sistema ofensivo e que .este

cres.cimento foi resultado
de muito treinamento. Com

apenas duas partidas para
terminar o turno do cam
peonato o técnico atribui
ao novo sistema de disputa
(turno e returno) como um' Jogadores do infanto-juvenil superarám o Unisul no tarde de sóbado
dos responsáveis pelo bom

z; desempenho do grupo. "Este
'sistema favorece a avaliação
de rendimento da equipe,
pois possibilita a comissão

..

técnica dirigir' o treinamen
to para minimizar os pontos
fracos da equipe e com isso
obter um melhor rendimento
'l cada jogo", comentou.
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LIBERtADORES

ESPORTE�---�-----

SPORT E PALMEIRAS O ELAM PELA VAGA
Segundo jogo das oitavas foi confirmado para hoje à noite na Ilha do �etiro

RECIFE de", previu Willians. O atacante

Depois do troca-troca de era dúvida para o confronto de
datas, o segundo jogo das oi- hoje, devido à uma contusão
tavas-de-fínal da Taça Liberta- que teve no jogo contra o Corítí
dores entre Palmeiras e Sport

.

ba, mas está confirmado.
está definido: os -tímes entram' O Sport, ao contrário da
em campo hoje, às 20h15, para primeira fase onde estava
decidir quem segue na princi- rnaís tranquilo que o rival, não

pal competição da América, O terá motivos para ser gentil.
Sport tem que ganhar de dois 'O-time deve tomar a iniciati-:

golsde diferença para garantir va da .partida, jáque 'precisa
a vaga. Sé ficar '�xO a decisão vencer, O técnico Nelsinho .

-

será, nós pênaltis, Qualquer Baptista disse que esta pres
outro resultado por um gol de são é normal. "Ainda bem que,
diferença' classifica o Palmeiras, estamos na pressão, pois isso

já que golfara de casa é critério - é sinal que estamos em com

de desempate.'
'

petições importantes, como 'a
- Por isso os jogadores pal- .Libertadores e o Campeonato

meírenses estão prevendo Um Brasileiro", declarou.
-

Sport muito mais ofensivo do O treinador não poderá con

que o, time enfrentou na pri- tar com o volante Hanrilton,
meira fase. A aposta alviverde é expulso no jogo de ida e o tam

aproveitar as jogadas de contra- bém Daniel Paulista, que sentiu

ataques. "Vamos jogar fechadí- dores na coxa direita; ainda é
.nhos, esperando a oportunida- dúvídà para o confronto. ' Jogadores do Verdão treinaram, prevendo um Sport bem mais ofensivo, pressionando do iníCio ao fim

,

,

4 LTDT

Cebo 2002 /
: 2 AC TE AL AQ.LT DT _

Cadastro sujeito à anáhse de crédito, A concessão de qualquer percentual de desconto exclui
automaticamente as vantagens desta promoção, Validade desta promoção: 1a/05/200,9, Caraguá Auto Elite

Uma relação de confionçc .

.-

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � �. &Ia' .. 47 3274 6000
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OCORREIO

DOPOVO,
desde 1919

Valendo-se de um breve resgate históri
co, faz-se necessário registrar que o jornal O
Correio do Povo nasceu num momento con

textual em que imperava a chamada Repúbli
ca Velha (1889 - 1930). Como todos os jornais
que circulavam naquela época, também O
Correio do Povo vivenciou as consequências
do insano Decreto 85, de 23 de dezembro de
1889, cujo teor determinava que "os indiví
duos qu-e conspirarem contra a República e

o seu governo: que aconselharem ou promo
verem por palavras, escritos ou atos, a revolta
civil ou a indisciplina militar...serão julgados
por uma comissão militar... e punidos com as

penas militares de sedição." Decreto esse que
fundamentava, em sua essência, a notória re

pressão à liberdade de expressão social e, em

particular, à liberdade de imprensa, essa por
sua vez, cerceada completamente por ocasião
do golpe de estado de 1937;

Os anos se passaram, assim como os insa
nos, embora, espectros remanescentes con

tinuem vagando nas noites. Já não causam
espanto e, tampouco, comprometem o pro
cesso de evolução de nosso estado democrá-

• Nelson Luiz
Pereira, Diretor

tico de direito. Entretanto, tal evolução não

tem, necessariamente, assegurado a liberdade
de imprensa em sua plenitude, não obstante,
avanços nessa direção têm efetivamente. se

registrado. Podemos considerar como prova
dessa asserção, a recente revogação, votada

por maioria dos ministros do STF, da total e

retrograda Lei de Imprensa.
Nesses 90 anos de existência, O Correio

do Povo resistiu e superou caminhos tortuo

sos e inevitáveis da evolução da sociedade,
ajudando a registrar a história do mundo, do
Brasil, do nosso Estado e, notadamente, de
nossa Iaraguá e região. Vencidos os obstácu
los e com determinação para prosseguirmos
no processo de evolução; cabe-nos a honra de
prestar uma homenagem especial aVenâncio

.

da Silva Porto, Arthur Muller, Honorato Tome
lin, Eugênio Victor Schmõckel, Yvonne Alice
Schmõckel, Walter Janssen Neto, a nossos assi
nantes, leitores e parceiros anunciantes, bem
como, anossos perseverantes colaboradores,
e reafirmar nossa missão de "contribuir para o

desenvolvimento social, cultural, econômico
é político de nossa.região",

UMA LEITURA FIEL QUE
PERDURA HÁ DÉCADAS

Os arquivos comerciais do O Cor
reio do Povo indicam quase 36 anos de

parceria Mas, o advogado Humberto
Pradi, 62, acha que a cumplicidade
mântida com o jornal existe há mais

tempo, muito mais, aliás.
Isto porque, um dos assinantes

mais antigos da publicação a- conhe
ce íntimamente desde criança, desde

quando o pai a recebia semanalmen
te em casa e incentivava os filhos a

apreciar cada possibilidade de leitura
Quando cresceu, levou na bagagem
esse aprendizado e também o interes
se pelas notícias de relevância local.
Por isso, diz não abrir mão de acom

panhar cada irÍformação dada pelo O
Correio. Ele percorre com os olhos to-

. das as páginas, dia após dia, sem dei
xar nada de fora.

Além' disso, Pradí ainda guarda
alguns recortes antigos como lem
brança e fonte depesquisa, Entre eles
estão matérias sobre a Segunda Guer
ra Mundial e a explosão da Fábrica de
Pólvora, ocorrida em 1953 no Bairro
Czerniewicz. Outro retalho ímportan
te' é a nota de falecimento do pai, Vic
toria, publicada em 1949.

Segundo o advogado, a aborda

gem dada pelo diário às matérias o

EXPEDIENTE

Humberto
Pradi
diz que
o hábito
de ler O
Correio
do Povo
iniciou já
na infância

faz permanecer como um assíduo
leitor. "Eu continuo assinante porque
jamais se desvirtuou da proposta ini- .

cial, de ter o enfoque em Jaraguá do
Sul e região", complementa. Para ele,
também é válido de comentário o

editorial da página número dois. "Ex

põe aquilo que o jornal pensa, todos
deveriam ler", diz. A curiosidade pelo
O Correio tem sido tamanha que nos

fins de semana, por exemplo, quan
'do ele já se informou com as repor
tagens, ainda reserva alguns minutos

para folhear os classificados.
Conforme. Pradi, esse interesse,

incutido pelo pai, tomou forma ao co

nhecer EugênioVictor Schmõckel, his
toriador e proprietário do OCP entre

ps anos de 1958 e�2004. A admiração
pelo dono foi estendida ao produto e

dura até a atualidade.

Textos: Carolina Tomaselli e Kelly Erdmann • Edição: PatriciaMoraes

Programação Visual: Márcio Schalinski
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o ano era 1919. Foi ao longo da
queles 12 meses que a Alemanha as
sinou o Tratado de Versalhes. Ele pos
fim, oficialmente, à Primeira Guerra
Mundial e obrigou o país a assumir
a culpa pelo confronto. Além disso,
ainda estabeleceu diversas prerro
gativas àquela nação. Na contramão,
enquanto alguns encerravam os com

bates, nascia a batalha Greco-Turca.
Ao longo desses 365 dias também

se conseguiu inaugurar uma impor
tante experiência científica: a desin
tegração artificial do átomo'. Outra
experiência de sucesso datada de
1919 é a criação da primeira linha
aérea comercial do universo. Ela li
gava Berlim a Leipzig e Weimar, na

Alemanha. E, para completar, os fãs
dos desenhos animados ganharam o

Gato Félix, personagem do cartunista
australiano Pat Sullivan.

Distante da Europa, no Brasil, o

período marcou a elevação do fure
bol à categoria de esporte predileto
dos brasileiros. Tudo porque a sele
ção conquistou o primeiro título su

lamericano em uma partida realizada
no campo das Laranjeiras, no Rio de
Janeiro, contra a delegação do Uru

guai. O estádio havia sido construído
especialmente para o jogo. Na arqui
bancada, mulheres exibiam longos
de seda e os homens desfilavam de
chapéus. No campo, o-juiz vestiu cal
ção, paletó e gravata e os jogadores
tinham cabelos curtos divididos ao

meio e, por vezes, bigodes bem apa
rados.

Na área política, foi a vez do pre
sidente Epitácio Pessoa assumir a ca

deira mais importante do país. Nessa

época, Santa Catarina era adminis
trada por Hercílio Luz e Jaraguá do
Sul pertencia ao distrito de Joinville.
Mesmo assim, já havia visto a che
gada do trem, a construção da ponte
Abdon Batista, no atual Centro da ci
dade, e instalação do Colégio Divina
Providência.

E, nessa época, também presen
ciou o surgimento do primeiro jornal
impresso do futuro município. Era 10
de maio de 1919 quando O Correio
do Povo começou a circular pelas
mãos dos jaraguaenses. Nas páginas
do semanário, distribuído sempre
aos sábados, textos em língua portu
guesa e alemã dividiam espaço. Eles
traziam notícias regionais, do Brasil e

do mundo inteiro, uma característica
até hoje presente na publicação, que,
a partir de agora, comemora nove

décadas de existência sob o título de
mais antigo jornal catarinense ainda

.

"m funcionamento.

..

Surge O Correiodo POVO:·
escrito em português e alemão

Sob a gerência de Arthur Müller, O Correio do
Povo começou a'circular em 10 de maio de 1919.
E, na primeira capa do jornal, estava escrito:

"Certos do benévolo e, generoso acolhimento
que nos dispensarão os nossos contemporaneos,
damos hoje a publicidade o semanario O Cor
reio do Povo. Fundado neste districto para ser o

porta-voz do publico jaraguaense, promettemos
nunca nos desviar da linha recta de moral e justi
ça que traçamos. Independente e noticioso, sem

pre prompto a defender os interesses deste nos

so torrão, veio o O Correio do Povo prehencher
uma lacuna que deha muito o povo jaraguaense
sentia a falta. Mas para coroar de êxito a luta que
encetamos, estamos certos que nãonos.deixarão
de auxiliàr os nossos comtemporaneos, promet-

tendo nós, trabalhar com afinco em pról do bem
collectivo.

-

Tendo por lema o progresso, vem Iaraguá, com

o seu povo laborioso, tomando um logar de desta
que no meio dos outros do nosso querido Estado.
Quem a cerca de annos atraz atravessasse as nos

sas mattas, onde apenas se distinguiain algumas
choupanas, espiadas pelos selvicolas, não pensa
ria, que neste curto espaço de tempo, se fundaria
esta sympatica povoação. Iaraguá com cerca de
dez mil habitantes, com260 kilometros de estra
da de rodagem, com a facil exportação pela Linha
E. R São Francisco, será em pouco tempo um das
principaes localidades de Santa Catharina".

(O texto é uma reprodução da época, por isso a

linguagem não foi alterada) r
:
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JARAGUÁ ZEITUNG

Levando em consideração a significativa presença de imi
grantes e descentes de alemães na microrregião, quando foi
lançado, em 1919, O Correio do Povo não trazia apenas notí
cias escritas em português. Ele também era publicado na lín
gua alemã. A cada semana, os leitores podiam apreciar quatro
páginas no idioma da pátria-mãe. O "Iaraguá Zeitung", como
era chamado circulou até meados da década de 1980, quando
foi definitivamente 'extinto. Durante as sete décadas nas quais
circulou, o caderno apenas deixou de ser encartado ao longo da
Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O motivo: a perseguição
sofrida pelo povo que possuía raízes fixadas na Alemanha.

I<:mçlo ESPEUAt

9f1ANOS

DOMINGO. 10 Df MAIO DE 2009
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BOLSA DE VALORES NORTE-AMERICANA QUEBRA
Década de fortalecimento da economia mundial, os anos de 1920

são lembrados como um período de prosperidade ,e de crise. Iniciada
com a consolidação dos Estados Unidos como potência mundial, ela
tomou um grande golpe nos seus últimos momentos. Foi em 1929 que
o universo assistiu à quebra da Bolsa de Valores norte-americana e se

desesperou. No entanto, a década de 20 também significou mudança
em outras áreas. No Brasil, ocorreu a Semana de Arte Moderna e as pri
meiras transmissões radiofônicas do país. Em território catarinense, Ia
raguá do Sul ainda era um distrito de Joinville e, por isso, governada por
intendentes. Entre 1920 e 1924, por exemplo, esse cargo ficou nas mãos
de Leopoldo Janssen.

Leopoldo Janssen governava Jaraguá do Sul na época

EXPEDiÇÃO POSTAL
Em 27 de setembro de 1919, aapa do O Correio do Povo trazia, em

suma, matérias de relevância internacional. Entre elas estava a de que
a Associação Comercial pedia a, intervenção da Chambre Commerce
Francaise para tanto o Brasil, como a França, tomarem medidas para
melhorar a expedição postal entre os dois países, na época, bastante,

'

devagar.
<'

IMIGRAÇÃO ITALIANA
Também em 1925, O Correio do Povo trouxe dados sobre a imigra

ção italiana no decorrer de 1924. Na época, 401 mil pessoas deixaram o

país, ou seja, cerca de mil a mais do que o registrado no ano anterior. A

Argentina era o terrítórío predileto dos italianos: 68 mil deles. Na segun
da colocação estavam os Estados Unidos, com 36 mil imigrantes, e, na

sequência, o Brasil, com outros dez mil. G ranking ainda era completa
do pela Austrália (cinco mil) e pelo Canadá (quatro mil).

PONTE
O início de 1925 marcou a execução de uma obra até hoje conside

rada de suma importância para Iaraguá do Sul. -A população da cidade
acompanhou, em março daquele ano, a inauguração daponte Bertha
Weege, no Barra do Rio Cerro. Atualmente, ela é imprescindível para
quem necessita transitar pelo bairro.

TERREMOTO ASSUSTADOR '

O mês de dezembro de 1927 foi de comoção em grande parte do
mundo. É que a Itália tinha SIdo atingida por um terremoto de 20 se-

gundos de duração. Q tremor de terra abalou extensa parte do país e, '

conforme O Correio, do Povo, ruiu duas casas. Outra curiosidade é que
ninguém morreu devido ao abalo, mas entre.os feridos esteve um bra
sileiro: o reverendo Hildebrando Fortuna, de 27 anos de idade. Nascido
no Rio de Janeiro, ele estudava na Universidade Gregoriana e foi atingi
do por uma pedra desprendida da torre da igreja na qual havia se abri
gado. A pancada gerou fratura no crânio, nariz e nas pernas. .

CORREIQS
Parte da capa do jornal O Correio do Povo de 15 de setembro de 1928

foi dedicada a informações acerca de melhorias feitas no envio de car

tas. De acordo com o semanário, os Correios fizeram avançossignifica
tivos no tráfego em geral e também nas agências de atendimento. Estas,
além de oferecer ligação diária e direta com a capital, haviam sido libe
radas a emitir vales postais e' maior suprimento de selos.

RAIVA
Com a capa da edição de 16 de março de 1929, os leitores do O Cor

reio do Povo tiveram uma notícia animadora. Segundo o jornal, o mé
dico veterinário Affonso Perdigão, havia anunciado, na cidade de Porto,
em Portugal, que estava comprometido em encontrar a cura da raiva.
A moléstia seria extinta ao longo de pouco tempo graças aos estudos
acerca da doença e da vacina antirrábica.

'

EDUCAÇÃO ,

Em 1929, Iaraguá do Sul contava com duas instituições de ensino

_ particular: o Colégio São Luís e aEscola Jaraguá. E, havia ainda duas
entidades públicas, uma para as mulheres e outra destinada aos ho
mens. No' entanto, a matrícula para todas elas tinha se esgotado ra-

pidamente e o Correio do Povo chamava a atenção, das autoridades

para o problema.
'

POLíTICA
,A campanha presidencial de Julio Prestes e Vital Soares ressoava em

todos os jornais no final de década de 1920. E, no O Correio do Povo não
era diferente. Em outubro de 1929, por exemplo, o semanário informou
a formação de um grupo de apoio aos candidatos. O Comitê da Retor

cida, como foi chamado, tinha Victoria Piazera (presidente), Narcizo
Ferrazza (vice), Henrique Mazzolli e João Moretti, como secretários" e

Arthur Carstens e João Machado, na posição de tesoureiros. Os demais
integrantes eram: Giardini Lenzi, Luiz Sarti, José Lombardi, IulioTissi,
Eugenio Nicolini, Egydio Machado, João Silveira e Oswaldo Duarte.

FUTEBOL
A restrição em se acessar meios de comunicação há cerca de 80 anos

não atingia somente a população. Os jornalistas da época também se

viam obrigados a trabalhar com notícias nada instantâneas. No caso

do futebol, isso significava poucas informações. Em outubro de 1929,
por exemplo, O Correio publicou a seguinte notá: "como era esperado,
encontraram-se quarta-feira, em Porto Alegre, o scratschs catharinense
e riograndense. Não podemos ainda dar detalhes da sensacional par
tida, mas concluímos que o combinado catharinense devia ter jogado
muito bem, pois conseguia empatar com os gaúchos deS a 3 goals. Isto

significa para nosso quadro uma quasi victoria, sabendo-se como são
os riograndenses senhores da bola. O jogo de desempate será amanhã

(domingo), caso o tempo permita".
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JARAGUÁ DO SUL SE TORNA UM MUNiCíPIO
Adécada de 1930 foi marcada por fatos relembrados até a atualidade

na história do mundo. Foi nesse tempo queAdolfHitler assumiu o cargo
de chançeler da Alemanha e iniciou o genocídio de milhares de judeus.
Foi ao longo desses anos também que se desenrolou a Segunda Guerra
Mundial. E, governos totalitários ganharam poder. Entre eles o de Mus
solini, na Itália, de Salazar, em Portugal, de Stalin, na União Soviética,
e de Francisco Franco, na Espanha. Já nos Estados Unidos, o mote do
período era a instauração do New Deal, o plano de recuperação do país
consequente da quebra da Bolsa deValores, em 1929. No Brasil, a vez foi
de GetúlioVargas com a chamada Revolução de 30. Seguindo o momen
to de episódios marcantes, para Jaraguá do Sul, a década também teve

importância. Em 1934, o território foi desmembrado do de Joinville e se

,

tornou um município propriamente dito.

COMUNICAÇÃO
Na edição de 29 de março de 1930, O Correio do Povo deu espaço para a

informação de que naquela semana foram inauguradas as comunicações.
radio-telefônicas entre o Rio de Janeiro e a cidade de Berlim, naAlemanha.

CRISE ECONÔMICA
.

Em agosto dé 1930, as notícias sobre uma crise econômica pairavam so

bre diversos países, entre eles também o Brasil. Conforme as páginas do O
Correio do Povo: "o dinheiro evaporou-se paranunca mais apparecer. O co
mercio luctacom maiores dificuldade, sem achar remedia a não ser a falen
cia E, enquanto tudo vai de mal a pior, os nossos senadores e deputados,
em vez de trabalhar, só cuidam de viajar a Europa". (português da época)

.

No mesmo mês, o semanário também trouxe uma entrevista com

SampaioVidal, da Sociedade Rural Brasileira. Segundo ele, as turbulên
cias no mercado financeiro tinham sido originadas por reajustes pro
venientes da Guerra.Mundial. Os Estados Unidos, anos antes, teriam se

considerado preparados para produzir e vender tudo na agricultura e

ria indústria a preços fantásticos. No entanto, após os combates, o país
continuou assim, o que elevou ainflação e, como em efeito dominó, de
sencadeou os problemas seguintes.

DESMEMBRAMENTO
O possível desmembramento de parte de Massaranduba, na época,

em território blumenauense, ganhou espaço da edição de 16 de julho
de 1934. A área seria anexada à Paraty, hoje município de Araquari. Mas,
a atitude não era vista positivamente. O Correio do Povo escreveu: "não

. é compreensível que se exija da população de Massaranduba que, para
tratar de seus interesses judiciários, passe a precisar de três dias, quando
o possa fazér em um"

.. '

AdolfHitler
assume o

. cargo de
chanceler da

Alemanha

ZONA ELEITORAL
Em 1934, segundo edição de julho do O Correio do Povo, foi criada a

zona eleitoral de Iaraguá do Sul. O início dos trabalhos somente depen
dia da chegada de materiais para a qualificação cj;Ii funcionários.

CACHAÇA
A redução do imposto de consumo sobre a aguardente ganhou desta

que também na década de 1930. Por decreto publicado no Diário Oficial, '

a chefia do governo provisório da época havia determinada a suspensão'.
das taxas que insidiam sobre a bebida, impulsionando o consumo.

Getúlio
Vargas

promove a

chamada

Revolução
de Bü

,EDIÇÃO ESPECIU/

gOANOS

MORTES
No mês de julho de 1934, O Correio do Povo lembrava que/empoucas

semanas o Brasil tinha perdido três importantes nomes. Um deles era

Miguel Couto, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Os
outros dois foram Medeiros de Albuquerque e Iulia Lopes de Almeida;
figuras de destaque na área das Letras.

PREFEITURA
As dificuldades de comunicação imediata e, com isso, de qualquer

jornalista chegar as informações rapidamente, ainda pairavam sobre a

imprensa na década de 1930. Exemplo é a notícia assim publicada: "dei
xou ou vai deixar o cargo de prefeito de Ioinvílle João Accacio Gomes,
que passou a dirigir a Empresa Luz e Força de Florianópolis. Para seu

'

substituto, se não bichar, parece indicado Max Collin". '

VISITA
A passagem por Jaraguá do Sul do diretor do Departamento .de Edu

cação do Estado, Luiz Sanches Trindade, preencheu as páginas do jornal
em dezembro de 1936. Na edição do dia 23, O Correio do Povo informou
aos leitores que ele havia visitado o município logo depois de deixar a

.

cidade de Porto União. Nesta, o governante fez jus ao título de paraninfo
da turma de normalistas do Colégio Santos Anjos.

CINEMA
A programação do cinema já ocupava a publicação jaraguaense há

50 anos. Nas festas de fim de ano, em 1936, por exemplo, o Cine Central
exibiria os seguintes filmes: Flor deAvay, Companheiros Errantes e Uma
Valsa na Rússia.

PARABÉNS JORNAL O CORREIO DO POVO
Fonte de cultura, modeio de comunicação moderna e dinâmica.
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REINOlDO RAU
A figura do industrial

Reinoldo Rau foi destaque
da edição de 10 de maio de

.

1939. Cidadão de Brusque,
ele se estabeleceu em Iara
guá do Sul no ano de 1920.
Na época, abriu urna casa

de secos e molhados, fer
ragens se miudezas na Rua
Epitácio Pessoa. Depois de
adquirir a fábrica de pól
vora de Augusto 'Mielke,
Rau se juntou a Rodolpho
Hufenüssler para criar as

Indústrias Reunidas. Foi
dele também, em parceira
com Edgar Píazera, o cíne
.ma do município.

FURTO
.

Em 20 de dezembro um furto ocorrido em Jaraguá do Súl deixou as

autoridades policiais de Iaraguá do Sul em alerta. Conforme O Correio
do Povo "audaciosos gatunos penetraram na casa comercial de Wi
lhelrn Weege, em Rio da Luz, de onde subtraíram 3.500 em mercado
rias e dinheiro. Consta que os autores são os irmãos Eger, que há dias
foram vistos vagando naquela estrada.

.

ANIVERSÁRIO
Em 10 de maio de 1939, O Correio do Povo lembrava que, cinco

.anos antes, o Distrito de Iaraguá era efetivamente transformado em
,

comarca autônoma.

TREM
O ano de 1939 marcou um passo avante e significativopara os

meios de locomoção. É que nos Estados Unidos havia sido criado

'um novo tipo de locomotiva. Ela era aerodinâmica, dotada de cal
deira, turbina e dínamo e a primeira a rodar a vapor e eletricidade
ao mesmo tempo. Além disso, tinha a capacidade ele executar o do
bro do trabalho de um trem comum a cada libra de combustível
gasto e percorrer o triplo de distância.

EXPORTAÇÕES
No final dos anos 30, as exportações brasileiras de arroz ultrapas

saram o montante de 56 mil toneladas. Naquele tempo, os principais
fornecedores do grão eram os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul
e Minas Gerais. Já os maiores mercados consumidores estavam na Ar

gentina e na Alemanha.

MILITARISMO
O número de militares brasileiros foi tema de matéria nos últimos

dias de 1939. Segundo dados da época, o país mantinha um exército de

80,:145 homens, 5.161 oficiais, 90.877 praças e 65.107 soldados.

GUERRA
A Segunda Guerra Mundial prejudicou também a impressão de

jornais no Brasil. De acordo com O Correio, em setembro de 1939,
as publicações já sentiam a falta da oferta de papel. Com apenas
um mês de combates, os diários dó país se percebiam obrigados a

reduzir o número de páginas. Como se não bastasse, muitos deles
se preparavam para retardar as edições especiais ou, então, utili
zarpapel nacional, considerado mais caro e de qualidade inferior..

FRÊUD
A morte do pai da psicanálise, Sigmund Freud, foi anunciada

aos jaraguaenses na edição de 30 de setembro de 1939 do jornal. Ele
havia falecido sete dias antes na cidade de Londres, Inglaterra.
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INAUGURAÇÃO
o dia 4 de outubro de 1941 representa' um avanço importante

para Iaraguá do Sul. Nessa data foram abertas, oficialmente, as por
tas da sede da Prefeitura, então chamada de paçermunícípal. O pré
dio atravessou as décadas e permanece visível à população, na Praça
Ângelo Piazera, no Centro. Atualmente ele abriga o Museu Histórico
Emílio da Silva.

A inauguração, ocorrida às 15h30, contou com a presença do Co
ronel Rodolfo Jourdan e do prefeito jaraguaense, o Tenente Leoni
das Herbster. O imóvel foi construídosobre um terreno doado pela
professora Constancia Piazera. Conforme reportagem especial do O
Correio do Povo, no pavimento superior 'havia um salão principal a

ser ocupado pelo Fórum. Já no térreo, entre outras dependências,
funcionava o gabinete do chefe do Executivo. Na época, os custos da
obra não tinham sido divulgados.No entanto, o primeiro orçamento
i�dicava gastos na altura dos 225:000 $ 000 réis.

, '

TALENTO DE
NELSON RODRIGUES
.. Em março de 1946, o jornal abria espaço em suas páginas paraE REVERENCIADO .

.

., . informar aos jaraguaenses que o Novo Hotel havia, recentemente, se
Os ano� 40 fora� marcados por eventos que contmu�, ate hoje, instalado commóveis e utensílios modernos. Ele era o mais próximo

rendendo lr:dagaçoes pelo mundo afora. Ao lon.go da decada, hou-
_ das estações Ferroviária e Rodoviária e, por isso, bastante procura

ve a ascensao e,� fim da Segunda Guerra �undlal, o ataque � P�arl do. A direção do estabelecimento pertencia ao também proprietário.
Harbor pelo lapão, o holocausto e a explosao das bombas atõmícas João Rodrigues de Souza.
sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Também du- .

.

rante esse período, Adolf Hitler se suicídou com um tiro da cabeça
e' o fascista italiano Benito Mussolini terminou fuzilado. Para com

pletar, as tensões diplomáticas entre a União Soviética e os Estados
Unidos cresceram e o desenrolar da Guerra Fria ocorreu.

'

Por outro lado, o Planeta Terra viu surgir o primeiro computador
da história, o helicóptero e o transistor. Nessa época, foram ainda
criadas as seguintes instituições: ONU (Organização das Nações
Unidas), OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), FMI,

(Fundo Monetário Internacional) e o Banco -Mundial. E, na Europa,
aconteceu a inauguração do Plano Marshall, uma aposta para a re

cuperação do continente depois dos sangrentos combates de 1939 .

a 1945. No Brasil; 1940 significou o ano da formulação do salário
mínimo. Já nas artes, o destaque pertenceu a Nelson Rodrigues. Em
1943 foi inaugurada a peça Vestido de Noiva. Logo em seguida, era a

vez de Álbum de Família ganhar as plateias brasileiras.

GUERRA
O 'desenrolar da Segunda Guerra Mundial e das .ações de

.

Adolf Hitler foram tema de matéria publicada no O Correio do
Povo na edição de 9 de junho 'de 1945. O jornal informou aos

leitores que aquele momento era marcado pela entrada elos
soldados brasileiros na batalha. E, assim escreveu: "O senhor

presidente da República, depois de reunir o ministério, assinou
decreto declarando o Estado de Guerra entre o Brasil e o Japão,
solidarisando-se assim com o seu aliado, os Estados Unidos da
América do Norte, no combate ao agressor amarelo".

NOVO HOTEL

Surge o primeiro computador da história

HIll Entregas protocoladas
Documentos· Malotes· Cobranças

Jornais· Revistas e Encomendas'

Fone: (47) 3376-1085 • Email:hugocelso@�r�urbo.com.br
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EDIÇÃO ESPECIAL

90ANOS

OS BRASILEIROS CONHECEM A TELEVISÃO
,

Após os combates que devastaram a Europa na década anterior, os

anos de 1950 foram de reestruturação: Ao invés de batalhas, o mundo

presenciou inúmeros momentos positivos. Nessa época, a população
do Brasil e da pátria-mãe, Portugal, conheceu a televisão e se apaixoná
ramo O cinema teve um período de glória e, o universo se deparou com

a música de uma das maiores bandas do século 20. Era.a vez dos Beatles
nascerem para, mais tarde, enlouquecer fãs espalhados pelos quatro
cantos do planeta.

-

Já na área científica, aquele tempo significa descobertas primor-:
diais. Uma delas foi a vacina contra a poliomielite, oferecida de forma

inaugural em 1955 por Jonas Salk. Já a outra é a realização do primei
ro transplante de órgão da história, em 1954, nas cidades de Paris e

Boston. No entanto, para os brasileiros apaixonados pelo futebol, esse

tempo foi uma mescla de tristeza e alegria. Logo no início da década, a

seleção perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai. Mas, depois, reverteu

a situação e terminou os anos 50 com o próprio título mundial.

CENSO
Imagine a cidade de São Paulo com 2 milhões 213 mil habitantes.

Difícil? Pois saiba que, no início da década de 19_50 era esse o número
de pessoas que moravam na capital paulista. Conforme censo realiza
do naquele ano, mas divulgado apenas em janeiro' de 1951, o Distrito
Federal contava com 2 milhões e 408 mil habitantes, Recife tinha popu
lação estimada em 530 mil.Porto Alegre 400 mil e Curitiba apenas 175
mil. Já Iaraguã do, Sul, de acordo com o levantamento possuía 3,3 mil
moradores.

USINA DO BRACINHO
Também em 1951, foi aprovada a ampliação da Usina do Bra-.

cinho, em Schroeder, A capacidade dela seria, posteriormente,
aumentada em 20 mil CV com a instalação de duas unidades
hidroelétricas. O intuito era minimizar os problemas de falta de

energia na região. Ela foi inaugura no dia 26 de julho de 1953,
pelo então governador Irineu Bornhausen e custou 36 milhões
de cruzeiros.

ELEiÇÕES
O ano de 1950 foi marcado pelas eleições municipais. Elas

ocorreram no mês de outubro e elegeram Arthur Müller como '

prefeito de Iaraguá do Sul. A posse aconteceu em 31 de janeiro
de 1951 e inclui também os seguintes vereadores: Adolfo Em

mendoerfer, Ney Franco, Curt Vasel, Otaviano Tissi, Mario Ni

colini, Willy Gessner, Herbert Schneider, Alwín Seidel, Walter
Iark, Kurt Hilbrecht e Artur Meister.

EXAME PSICOLÓGICO
O exame psicológico para a retirada de carteira de habilita

ção se tornou obrigatório na década de 1950. O teste deveria ser

feito na inscrição dos candidatos é também em casos' de moto-

ristas culpados em acidentes.
'

PORTO
Segundo reportagem do O Correio em fevereiro de' 1951, da

dos estatísticos da Associação Comercial de São Francísco do
,

Sul indicavam que o porto da cidade havia recebidoBôü em

barcações no ano anterior. Dessas, 729 eram nacionais e 131 es

trangeiras. Já a tonelagem daquele período chegou a 506.056 .

.

"
'

NOVIDADE
Na edição de 22 de dezembro de 1951, O Correio do Povo

trouxe uma informação curiosa. Ãmatéria informava que "o

prefeito municipal de São Paulo acaba de contratar o fome
cimento e instalação de escadas rolantes para a Galeria Pres-

,

tes Maia.' É a primeira instalação pública de escadas rolantes
do Brasil".
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..Há mais de 30 anos fornecendo
o melhor para sua impressão"

PONTES
Em 13 de maio de 1951, o jornal informa os leitores de que

a ponte sobre o Rio Iaraguá, na divisa com a cidade de Blume
nau, seria reconstruída em 30 dias após ter desmoronado. Já
em 13 de janeiro de 1952, O Correio traziaa notícia de que havia
terminado naquela semana um reforço da ponte Abdon Batis
ta, no Centro. No entanto, continuava proibida a passagem si
multânea de mais de um caminhão. As plataformas sobre rios
voltaram a ganhar destaque em 10 de fevereiro do mesmo ano,

quando foi inaugurada a do Rio Novo, em Corupá. Ela possuía
22 metros de comprimento.

ENERGIA
A rede de transmissão de energia elétrica entre Florianópolis

e Iaraguá do Sul foi garantida em reunião entre o governador
Irineu Bornhausen e o presidente Getúlio Vargas. O encontro

aconteceu em meados de 1951 no Rio deIaneíro. Os custos da
obra giravam em torno de 260 milhões de cruzeiros. Mas, o as

sunto gerou impasses. Conforme edição de 23 de setembro se

guinte do O Correio, o deputado Waldemar Grubba era contra

a ligação por causa do valor estimado para a construção. Ele

preferia ligar o município a Brusque.

CAlÇAMENTO·
No dia 3 de janeiro de 1952, a população de Jaraguá do Sul viu

o início da pavimentação com paralelepípedos das ruas Mare
chal Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas, Padre Franke, Ângelo
Piazera, Doutor Pedro IÍ e Coronel Emílio Carlos Jourdan.

TíTULO DE ELEITOR
.

Em janeiro de 1953, uma das informações de destaque do jornal
era a possível obrigatoriedade do Título do Eleitor. Sem ele, seria im

possível receber salário ou se candidatar a vaga de emprego.

FUTEBOL
Em junho de 1952 foi fundada a Liga Jaraguaense de Fute

bol. O cargo de presidente do grupo era de Arthur Müller e o de
vice acabou sendo dado a Julio Ramos.

POSTO AGROPECUÁRIO
Gerador de notícias até os dias atuais, o Parque de Eventos foi

inaugurado em 25 de junho de 1952, data na qual a cidade come

morava 76 anos de fundação. Naquela época, ele recebeu o nome

Posto Agropecuário de Jaraguá do Sul e na solenidade de abertura
houve a participação do governador Irineu Bornhausen.

HOSPITAL
Em setembro de 1953,.0 jornal dava espaço em suas páginas

para a fundação da Sociedade Hospital Santo Antonio, de Gua
ramirim .: O intuito era, futuramente, construir um prédio para
atendimento a pacientes na cidade.

ESCOLAS
Em 1954, eram inauguradas duas escolas na microrregião. A pri

meira, com o nome do educador Pastor E Schluenzen, iniciou as au

las no dia 10 de junho-na localidade Estrada do Morro, em Corupá. A

segunda seriaínstaladaemlv de julho em prédio próprio nalocalida
de Estrada Nova de Retorcida com o nome de D. Pio Freitas.

SÃO uns
Em abril de 1953, oGi

násio São Luís, adminis-
.

trado pelos Irmãos Maris

tas, recebia autorização
para estabelecer seção fe
minina no educandário.

ELEiÇÕES -__.

Jaraguá do Sul ele

gia Waldemar Grubba
como representante na

Assembleia Legislativa.

ENCHENTE
O dia 23 de outubro de 1953 teve ares de dilúvio na microrregião. Isto

porqueuma tromba d"água fez chover tanto que, em poucas horas, havia
feito os rios subirem seis metros, levando casas, pontes e animais. Essa

enchente foi considerada a mais violenta da história e atingiu, de manei
ra catastrófica, a cidade de Corupá.

EXPLOSÃO
Também no término de 1953, outro fato causou tristeza à microrregião. Logo

após a enchente, três explosões emuma fábricadepólvoraassustaram apopulação.
Na edição de 8 de novembro, O Correio dizia: "dia 6, pelas 10 horas, a cidade foi aba
lada Janelas quebradas, quadrosjogados daparede foram os primeiros danos. Mas

logo verificou-se ser a fábrica de pólvora que pela terceiravezvoava pelo ares. Peda

ços de corpos de humanos jaziam pelos pastos e 35 famílias que trabalhavam pe
los arredores gritavam desesperadamente a procura de seus entes". No final, foram
constatadas dez mortes e oito feridos. A fábrica havia sido instalada no município
no anC? de 1912. TInhaumaprodução diáriade cem quilos depólvoraAexplosão de
1953 foi sentidaa_SO quilômetrosde distancia

-

'- MORTE
O falecimento do presidente da República, Getúlio Vargas, era noticiado

pelo O Correio na edição do domingo, 20 de agosto de 1954. Já em 23 de de
zembro de 1955, o jornal publicou uma edição especial a respeito da morte

de Reinaldo Rau. E, em abril de 1957, o foco foi a perda deArthur Müller. Para

completar a década, ainda houve a despedida ao Papa Pio XII, em 1958. Em .

Iaraguá do Sul, o fato gerou o fechamento do comércio por um dia. EDIÇÃO ESPECIAL

90ANOS.INAUGURAÇÕES
A inauguração da Delegacia de Polícia de Jaraguá do Sul ganhou as pá

ginas do jornal em 31 de julho de'1955. Depois, em 20 de novembro, era a

vez de noticiar a instalação da agência local da Caixa Econômica Federal.
E, mais tarde, no dia24 de janeiro de 1958, O Correio informou à popula
ção que Corupá assistiria, no final do mês, à abertura da primeira Câmara

Municipal. O prefeito provisório era Francisco Mees, nomeado por ato do

governo estadual. Willi Germano Gessner foi o eleito em seguida. DOMINGO, 10 DE MAIO DE 2009

Honrados por fazer parte desta história,
paráb nizamos O Correio do Povo pelos
90 anos e agradecemos a cdi1fiança
depositada em nossos serviços.

íCONE

TECNOLOGIA G�F'CA'
.cTP, FOTOLITOS E EDITORAÇÃO GlAAf'ICA

(41) 3275..0254 - lcone@netuno,com.Gr
Jaraguá do Sul - se
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JUSCELINO KUBITSCHEK INAU(1URA A
NOVA CAP'ITAL FEDERAL, BRASILlA

. Uma década de profundas mudanças cornportamentaís, esses são os
anos de 1960. Foi nessa época que surgiu o feminismo e os movimentos
civis favoráveis aos negros e à liberdade sexual. Além disso, o hippie tam

bém começa a germinar, dando força à contracultura. Paralelo a isso, a

televisão inicia as transmissões, em cores e ela passa li se tornar um meio
de comunicação de massa. No âmbito político, é à vez de Fidel Castro su

bir-ao poder com a Revolução Cubana. E, no Brasil, Juscelino Kubitschek
. inaugurou a nova càpítal federal, Brasília. Na sequencia, Iânío Quadros
e João Goulart ainda governaram o país, mas não conseguem impedir o

golpe militar de 1964. Para alegria dos adoradores do esporte, no entanto,
a década significa uma conquista. É que em 1962, a Seleção Brasileira se

consagrou campeã mundial pela segunda vez na história.

PÓLVORA
Motivo de luto na microrregião, a explosão da fábrica de pólvora lo

calizada no Bairro Czerniewicz, em Jaraguá do Sul, continuou rendendo
discussões no início da décadade 1960. Em maio daquele ano, O Correio
levou às páginasdo semanário a notícia de que a Câmara de Vereadores
desconfiava de estocagem de material explosivo na chamada Tifa da Pól
vora e, por isso, exigia providências. A informação se espálhou e levou re

presentantes da empresa Pernambuco Powder Factory até a redação do

jornal. Na época, eles disseram se tratar de um depósito legal em cons-
.

truções apropriadas para tal atividade.

HOSPITAL
Na edição número 2.191, de julho de 1960, o jornal informou

aos leitores de qué o Hospital Iaraguá passava por dificuldades e

estava ameaçado de paralisação. A comunidade evangélica lutera-
.

na vinha manifestando a obrigatoriedade de repasse de recursos

para concluir obras no local e garantir a continuidade dos aten

dimentos. Devido à polêmica, o então vereador Eugênio Victor
Schmõckel havia requerido na Câmara a expedição de ofício à
Prefeitura exigindo o pagamento dos valores faltantes para o tér
mino da reforma sofrida pelo local. No entanto, seis anos depois,
a notícia já era muito diferente. No dia 27 de fevereiro seria inau

gurado o Hospital e Maternidade Jaraguá. A entidade ocuparia o

antigo prédio do Hospital São José, que foi remodelado, ganhando
aparelhos de raio-xvindos da Alemanha.

ENERGIA
Uma informação constante 110 jornal em 29 de maio de 1965

alegrou os moradores do Garibaldi, em Jaraguá do Sul, do Brü

derthal, em Guaramirim, de Schroeder e Barra Velha. É que na

quele período aconteceu a liberação da verba necessária para a

instalação de linhas de transmissão de energia elétrica naquelas
localidades. O pedido foi feito oficialmente.pelo deputado federal
Lauro Carneiro de Loyola ao Ministério de Minas e Energia.

_ DIPLOMAÇÃO
.

O dia 15 de novembro de 1965 marcou a troca dos nomes

que ocupavani as principais cadeiras do Executivo e Legis
lativo na microrregião. Nessa data, Victor Bauer assumiu o

posto de prefeito de Jaraguá do Sul, Arnoldo Bylaard, de Gua
ramirim, e Ludgero Tepassé recebeu as chaves da.Prefeitura .

de Schroeder.

,

DANÇA
O Clube Atlético Baependi foi o palco escolhido pela pro

fessora Zenilda Lenzi Zanluca para a organização do primeiro
Festival de Balé sediado por Iaraguá do Sul. As apresentações
de dança acontecem em 23 de abril de 1966.

.
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ENCHENTE
o início de 1966 não foi nada positivo para a cidade de Mas

saranduba. Em 9 de abril, O Correio informava que dias antes

, o município havia registrado a nona enchente daquele ano. Os

prejuízos alcançavam 40 milhões de cruzeiros, montante quase
igual ao orçamento disponível para o período.

TELEVISÃO
_

Na edição de 4 de junho'de 1966, o semanário publicou em

suas páginas a intenção dos moradores jaraguaenses de- o mu

nicípio ter uma estação repetidora de televisão. O movimento

ganhou força e inúmeras listas circulavam pelas mãos da popu
lação, que adetia à ideiacom facilidade. Isto porque, a instala
ção estava quase certa e a urgência possuía um motivo bastante
significativo: todos almejavam assistir às imagens das partidas
de futebol da Copa do Mundo, na qual o Brasil téntava o ter

ceiro título dá história. O campeonato aconteceu na Inglaterra
e acabou consagrando os donos da casa: A Seleção Brasileira,
para tristeza dos torcedores, não passou da lIa colocação.

BR-101
Você ainda consegue imaginar a BWlOI, no trecho Norte,

sem a duplicação? Então a desenhe no pensamento livre de pa
vimentação. Tarefa difícil, não é? Mas saiba que era essa a rea

lidade dos motoristas no final da década de 1960, deixada para
trás anos mais tarde. A garantia da mudança ocorreu em feve
reiro' de 1969, quando o Ministério dos Transportes anunciou

que havia autorizado o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem a contratar empréstimo de dez milhões de dólares
para o financiamento da obra. -

ELEIÇÃO-
A década de 1960 ter

minou com a eleição de
Hans Gerhard - Mayer
(prefeito) e de Eugênio
Victor Schmõckel (vice)
para o Legislativo ja
raguaense. Dos 13.132
eleitores inscritos para
o pleito, segundo O Cor

reio, 12.054 comparece
ram às urnas.

GOLPE
.

- Em 1965, Jaraguá do Sul
- deixou de sediar a Festa do

Colono, considerada até
então a maior confrater
nização específica para os

agricultores do Norte de
Santa Catarina. O anúncio
aconteceu em julho e foi
assinado pela diretoria da
Associação Rural da cidade.
A comemoração ocorria no

Posto �gropecuário, inau

gurado em 1946 e hoje cha
mado de Parque de Eventos.
A decisão levou em conta a

diminuição da verba des
tinada pela Secretaria da
Agricultura ao evento. Em
1961, por exemplo, os re-

- cursos enviados nem che

garam a cobrir as despesas
provenientes do banquete
das autoridades.

VERA FISCHER
A chegada da catarinense Vera Fischer ao primeiro lugar-do concurso

Miss Brasil foi o destaque da edição número 2.54, de 5 de julho de 1869, do
O Correio do Povo. Naquele sábado, o jornal também informava aos lei
tores que a blurnenauense seguiria para Miami, nos Estados Unidos, para
concorrer ao título de mulher mais bela de todo o mundo. Porém, em 19 de
julho, a coroa foi dada à representante das Filipinas, Gloria Maria Aspillera
Diaz. Vera Fischer ficou e-ntre as quinze finalistas.

.

.

Uma data tão especial que não pode ser esquecida,
10 de maio de 2009, quando o Jornal O Correio do Povo,

completa 90 anos de fundação. Uma homenagem
da Cômorc de Vereadores de Guaramirim.
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EDIÇÃO ESPECIAL

90ANOS·

ROCK E CRISE DO PETRÓLEO
Rockn roll em versão clássica e progressiva, psicodelismos, dan

ce music, hippie, punk, experimentalismo erudito. Os anos de 1970
marcaram o surgimento de todos esses movimentos e muito mais,
Foi logo no início da década que a Seleção Brasileira de futebol con

quistou o título da Copa do Mundo do México ..

No entanto, durante esse período houve duas crises do petróleo,
responsável por trazer a recessão à economia dos Estados Unidos e,

por consequência, dando problemas a outros países também, inclu
sive ao Brasil. Outra descoberta nada positiva é a do ecstasy, droga
que começou a ser usada como entorpecente em 1970 no território
norte-americano.

.

notícia de que a Prefeitura passava a abrigar também umposto
dos Correios. O comunicado foi feito pelo então prefeito, Aldo
Pasold.

.
.

EDUCAÇÃO
Em maio de 1971, O Correio tratou da educação jaraguaense.

A novidade era a obtenção do título de cidade com menor taxa de
analfabetismo de Santa Catarina. Segundo levantamento estadual,
em Iaraguá do Sul o número de pessoas que não sabiam ler e escre

ver não chegava a 4%.

ARTE
Entre os dias 4 e 10 de setembro de 1971, ocorreu a primeira edí

ção do Salão Iaraguaense de Arte. O evento foi realizado no Itajara
Tênis Clube e teve exposições com a presença de artistas da região.

INCÊNDIO
As chamas que consumiram parte do Morro do Jaraguá causa

ram preocupação nos moradores da microrregião em junho 1972.
Os causadores não foram descobertos, mas o fogo chegou a atingir
território guaramirense com a mudança de direção do vento, que so

prou rumo ao mar no dia 2 daquele mês. Logo depois, porém, fortes
chuvas extinguiram todos os focos de incêndio.

TELEFONE
A Cotesc (Companhia de Telefônica de Santa Catarina) garantiu

a instalação de 42 mil ramais no interior do Estado ao longo de 1973
e 1974. Em Iaraguá do Sul, o atendimento teria capacidade inicial de
mil terminais, com possibilidade. de ampliação para cinco mil.

ÁGUA
A inauguração do Sistema de Abastecimento de Água de Iaraguá .

do Sul foi tema de reportagem no O Correio na edição do sábado, 7
de novembro de 1970. A aberturacontou com a presença de Rocha

Lagoa, ministro da Saúde do governo Médici, e do futuro governador
de Santa Catarina, Colombo Salles. Na época, a capacidade da esta

ção, instalada no Bairro Estrada Nova, era de 36litros por segundo.
A primeira etapa da obra, além do tratamento e dos reservatórios,
compreendeu o assentamento da rede que abrangeu quase todo o

perímetro urbano, com extremos na antiga Rua Joinville, hojeWalde
mar Grubba, até a Jorge Czerniewicz. Já a segunda parte da implan
tação, cobriria as demais vias públicas e a construção de mais um

reservatório, este no Morro do Carvão, atrás do Colégio São Luís.

SCHROEDER
A população de Schroeder recebeu" em IOde maio de 1971, a
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PREFEITURA
O Legislativo jaraguaense começou 1977 com novos repre

sentantes. As eleições foram realizadas no ano anterior e leva
ram Victor Bauer e Sigolf Schünke às cadeiras de prefeito e de
vice, respectivamente.

FACULDADE
O então presidente da República, Ernesto

Geisel assinou no dia 5 de maio de 1975 o de
creto que autorizava o funcionamento da Fa
culdade de Estudos Sociais da Ferj (Fundação

.

Educacional Regional Iaraguaense).
Logo em seguida, em 6 de setembro, foi rea

lizada a instalação oficial da entidade. O evento

aconteceu no Sesi (Serviço Social da Indústria)
e teve a participação do diretor, Padre Elemar
Scheid, de autoridades, estudantes, professores
e da comunidade em geralj.1ais tarde, O Cor
reio ainda noticiou a abertura das inscrições
para o vestibular, que ofertou cem vagas aos

estudantes da microrregião.
.

Já em maio de 1977, a Ferj anunciava mais
uma conquista. No dia 16, a Construtora Jaraguá
recebeu licença para começar a construção do

primeiro bloco da faculdade. Ela funcionaria em

um terreno próximo ao Posto Marcolla, como in
formou o semanário na edição do sábado, 21. O
edifico teria 938,36 metros quadrados. .

HINO
Os jaraguaenses finalmente puderam: homenagear a cidade

cantando o hino do município a partir de julho de 1975. Isto por
que, nessa data, os vereadores aprovaram o projeto do prefeito
Eugênio Strebe que instituía oficialmente a canção. A letra foi
assinada pelo empresário Rudolfo Hufenuessler e orquestração
por Alceste Bérri.

RECONHECIMENTO
O Iornal O Correio do Povo recebeu, em 22 de abril de 1978,

o título de Sentinela da Comunidade. Conferido pelo u.c. Pes

quisa Especializada de Opinião Pública, ele levava em conta o

trabalho realizado pela publicação em prol da sociedade local.
-,

VALE DO.ITAPOCU
Em reunião ocorrida na Cidade de Florianópolis foram ins

tituídas novas microrregiões para Santa Catarina. Durante o

encontro, em II de. setembro de 1978, um colegiado estadual
definiu que os municípios de Iaraguá do Sul, Corupá, Guara

mirim,Massaranduba, Schroeder e BarraVelha iriam compor o

Vale do Itapocu. A sede ficou com o primeiro.

REGISTRO CIVIL
A'edíção número 3.019 do o Correio, de 6 de janeiro de 1979,

informava que no ano anterior Jaraguá do Sul tinha registrado
1.228 nascimentos, sendo 630 de meninos e 598 de meninas..Além
disso, houve 237 mortes. Desse total, 130 vítimas foram do sexo

masculino e 107 do feminino. Já os casamentos somaram 417. En

quanto isso, 23 casais se desquitaram durante o período.

APAE
Na tarde de 6 de maio de 1974, Iaraguá do Sul inaugurou a

sede da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).
Conforme O Correio do Povo do dia 11 daquele mês, a entidade
foi instalada lia Rua Pastor Ferdinando Schülinzem e apadri
nhada pelo Lions Clube.
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CONSTITUiÇÃO APROVADA
OS anos de 1980 marcaram o levante da era da informação sobre a da

indústria. Foi durante essa década que surgiram os computadores IBM PC
e o Apple Macintosh. O CD é outro remanescente do período, juntamen
te com a popularização dos walkmans e dos videocassetes. A tecnologia
também se responsabilizou pelo lançamento da estação espacial MIR, da
União Soviética, em 1986.

Na política, o Brasil assistiu à morte de Tancredo Neves e à criação da
nova Coristituição. No mundo, subiram ao poder pessoas como Ronald Re

agan, nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, no Reino Unido. E, o neoli-
'

beralismo começou a se disseminar.
Para a cultura brasileira, foram tempos de criatividade e revolta. Bandas

como RPM! Ultraje a Rigor, Titãs, Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana,
Barão Vermelho, Kid Abelha e Os Abóboras Selvagens apareceram, dando
força à criação do Rock in Rio. Além disso, em terras cariocas; ainda há es

paço para a inauguração do Sambódromo.

MORRO DA ANTENA
Um dos principais pontos turísticos de Iaraguá do Sul, o Morro da Ante

na ganhou acesso a partir do início da década de 1980. Em janeiro daquele
ano, os primeiros trabalhos de abertura da estrada para veículos eram fina
lizados, possibilitando, em dias de sol, a subida de automóveis até o topo,
situado a mais de 800 metros de altura. Mais tarde, em julho de 1984, foram

, inauguradas duas rampas de voo livre. Elas haviam sido instaladas junto às

repetidoras de televisão que já habitavam o espaço; A novidade marcou as

comemorações de 108 anos de fundação do município.

Cassulí
www.cassuli.adv.br

/

ELEiÇÕES ,

Fevereiro de 1983 começou com a posse dos prefeitos que
haviam sido eleitos meses antes para governar por seis anos.

Bm Jaraguá do Sul, a cadeira mais importante do Legislativo foi

ocupada por Durval Vasel. Já em Guaramirim, a vez era José de

Aguiar. A cidade de Schroeder ficou com Aldo Passold, enquan
to Massaranduba e Corupá escolheram, respectivamente, Zefe
rino Kuklinski e Albano Melchert.

JOGOS ABERTOS
Jaraguá do Sul se transformou.na capital do esporte amador

em outubro de 1980. Isto porque, cerca de :3,9 mil esportistas
de43 cidades do Estado habitaramo municípiodurante a 21a

edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina.

CENSO
Conforme reportagem do O Correio,em janeiro de 1981, Ia

raguá do Sul era o 110 município mais populoso de Santa Cata-

,rina, com 48.801 moradores. Os dados foram divulgados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e indicam
que o Estado possuía 3 milhões 687 mil e 659 habitantes na

quela época. A cidade com maior número de pessoas, já nesse '

período, era Ioinville, seguida de Florianópolis e Blumenau.

FESTA DO ARROZ
Capital catarinense do grão, Massaranduba acertava os de

talhes da organização da 1 a Festa do Arroz em outubro de 1984.
A comemoração seria realizada no início de fevereiro de 1986 e

objetivava incentivar os rizicultores e divulgar a cidade.

OBRAS
O jornal O Correio do Povo começava.o ano de 1985 divul

gando a compra de um terreno que, mais tarde, serviria para a

implantação do Cemitério Municipal do Bairro Vila Lenzi. Na
área também seria construída a Companhia da Polícia Militar.
Além disso, a Prefeitura havia anunciado a obra de conclusão
de uma casa enxaimel nas margens da BR-280.
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DELEGACIA
Em novembro de 1983, O Correio trazia a notícia de queestavam

sendo projetadas duas importantes obras para Jaraguá do Súl e re-
.

gião. A Secretaria de Segurança Pública do Estado estudava a cons

trução de uma nova delegacia e cadeia para o município. Várias áreas
foram sugeridas pela Prefeitura, entre elas, a mais provável, na Rua
25 de Julho, Bairro Vila Nova.

-

ARTE
A Assarj (Associação dos Artesões de Iaraguã do Sul) foi fundada

no dia: 11 de setembro de 1984. A abertura oficial dos trabalhos do
grupo ocorreu no Centro Empresarial e contou com a participação
de 20 integrantes.

CICLOVIA
Os ciclistas de Jaraguá do Sul receberam, em setembro de 1984,

a informação de que tinha sido aprovada a concessão de 26 mil me

tros quadrados de área para a implantação de ciclovia no Centro. A

doação era da Rede Ferroviária Federal à Prefeitura e o espaço cedi
do seguia marginando os trilhos de trem da então Rua Ioínville, hoje
Waldemar Grubba, até a cancela da Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca.

FÓRUM
O município de Guararnirim inaugurou, no dia 28 de setembro de

1984, o Fórum Desembargador Maurílio da Costa Coimbra. Coilfor-· .�

me O Correio da época, ele foi construído a partir de convênio entre ·1
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Prefeitura.

FEB
Os veteranos da Força Aérea Brasileira foram homenageados com

a inauguração do Monumento dos Pracinhas, na Praça do Expedicio-
. nário, Centro, em agosto de 1985.

.

TURISMO·
Outra inauguração que ganhou destaque nas edições de 1985 do Em janeiro de 1989, O Correio noticiou a posse do prefeito eleito de

O Correio do Povofoí a do centro Turístico de Jaraguá do Sul e a Praça Iaraguá do Sul para os próximos anos. O nome dele era Ivo Konel1.
dos Imigrantes. Elas oco!reram no dia 18 de dezembro daquele ano.

ENCHENTE
As fortes chuvas registradas em fevereiro de 1987 castigaram as

cidades de Iaraguá do Sul, Guaramírím e Schroeder. Com ruas inun,
dadas, casas danificadas e desabamentos de pontes e barreiras, os

municípios chegaram a decretar Estado de Emergência.

SCHÜTZENFEST
Com mais 2,5 mil atiradores, começava no dia 13 de

outubro de 1989 a Schützenfest. Era a primeira edição
da festa, considerada a mais alemã do Estado. O evento
durou dez dias e tinha como endereço os pavilhões do
Parque Agropecuário.

FEIRA DA MALHA
O ano de 1987 marcou o lançamento da Feira da Malha, impor

tante evento do calendário jaraguaense que por muitos anos levou
milhares de pessoas às compras, no Parque Agropecuário, hoje de
Eventos. A realização era do Rotary Club da cidade em parceria
com a Prefeitura. O intuito era destacar os 111 anos de. fundação
de Jaraguá do Sul.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
O segundo semestre de 1987 começou com ações significativas

para a preservação do patrimônio- histórico jaraguaense. Em junho,
·0 município aderiu ao Roteiro Nacional de Imigração, que buscava
valorizar a preservar a cultura regional caracterizada por edificações
com traços germânicos ainda existentes, No mês seguinte, era a vez

da cidade abrir as .portas do Museu Erm1io da Silva, então instalado
na antiga Estação Ferroviária, hoje Centro Histórico. Mais tárde, em

abril de 1988, Jaraguá do Sul lançava o Arquivo Histórico, que fim
cionaria no mesrrio espaço. O trabalho foi organizado pela arquivista
Eliza Ressel Diefenthãler,

PREFEITO

CACHOEIRAS
A Prefeitura de Corupá concluiu, em fevereiro de 1989, a roçadura

do acesso ás cachoeiras dei Rio Novo Alto, local onde a pretensão era

construir infraestrutura própria para o turíamo e o camping. O local
hoje é conhecido corno a Rota' das Cachoeiras, importante destino
dos visitantes do município. DOMINGO, 10 DE MAIO DE 2009
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JUVENTUDE TOMA AS RUAS
Uma década de mudanças encravadas nas lembranças de muitos bra

sileiros. Assim foram os anos de 1990, que começaram com a posse do
então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Logo depois,
houve a abertura do mercado nacional às importações, o Programa Nacío
nal de Desestatízação e, também, o confisco das poupanças. Colocando
fim à era Collor, em 1992, ocorreu o impeachment. Dois anos mais tarde,
surgiu o Plano Real e Fernando Henrique Cardoso, na época ministro da
Fazenda, chegou ao poder por duas vezes seguidas. Na Europa, o irÍício da
década marcou a reunificação da Alemanha, o colapso da União Soviética e o

encerramento da Guerra Fria. No entanto, deu largada aos combates do Gol
fo Pérsico, que figuram na lista dos maiores-massacres da. história mundial.
Como contraponto, em 1990, o apartheid daÁfrica do Sul foi substituído peio
governo de Nelson Mandela. Nesse período ainda aconteceu o advento da

globalização, do capitalismo e da internet.

EDIÇÃO ESPECIAL

90ANOS

RÁDIO
Os primeiros dias da década de 1990 foram pautados por uma

novidade na microrregião: Em dois de janeiro daquele ano, O Cor
reio do POVO' noticiou a inauguração da rádio Studio FM, a primei
ra emissora em frequência moderada a lançar no ar programação
feita no Vale do Itapocu.

.
.

-

SAÚDE
O Hospital São José inaugurou, no começo de maio de 1990, a lITI

(Unidade de Terapia Intensiva) mais modema do Estado na época. A
nova ala da entidade custou Cr$ 6 milhões e foi instalada em área de
231 metros quadrados.

PETROBRAS
Já em 1991, as novidades não cessaram no Vale do Itapocu. Em

março daquele ano, foi a vez de Cuaramirim ser escolhida para a

instalação de uma base regional de'distribuição de combustível da
Petrobras. Ela serviu para garantiÍ o abastecimento de todos os mu

nicípios das regiões Norte, Nordeste e Planalto de Santa Catarina. A
obra tomou conta de 150 mil metros quadrados de área.

TRÂNSITO
Modificações no trânsito jaraguaense viraram notícia em ja

neiro de 1994 . .Isto porque, o novo plano viário da cidade tinha
ficado pronto e seria colocado em prática a partir de julho da

quele ano. O projeto incluía a abertura dó Calçadão da Avenida
.

Marechal Deodoro da Fonseca e a instauração de mão única nas

vias Bernardo Dornbusch e Waldemar Grubba, chamada de Rua
_

Joinville naquele tempo. Outra intenção era instalar lombadas el�
trônícas e sinalização própria para os turistas e, ainda, pavimentar
inúmeras estradas do município. Além disso, em agosto, O Correio
avisou aos leitores que a Praça Ângelo Píazera, no Centro, passaria
por reformas. O objetivo: torná-la compatível com o novo padrão
urbanístico em fase de implantação na cidade.

Estudantes do país inteiro pediram o

impeachment do presidente Collor

EXPRESSO E GHIA LTDA •Cobranças em Geral' Delesas de Multas de Trânsito
Defesas de CNH Apreendidas' Empréstimos·Financiamentos

Comemorar 90 anos não é para·qualquer um.

Parabéns ,Jornal O Correio do Povo

por mais esta conquista.

Rua Marina Frutuoso, 573 - Centro - Jaragua do Sul - SC jexpresso.multas@bil.com.br- 47 3371-4979 I 3273-0444
- -- - - -�----- -----�------- --------- --

Que delícia poder comemorar 90 anos

om muita história e informação. Parabéns!

Rua Rudolfo Hufenuessler, 466 • Centro· Fone: 3371-7575

CACHOEIRAS
Os anos de 1990 significam conservacionismo

para Corupá, Logo no começo da década, a cidade

ganhou o Parque Municipal Emílio Batistela, mais
comumente chamado de Rota das Cachoeiras. A

inauguração ocorreu em 17 de março.

ENSINO
O Ministério da Educação e CUltura oficializou, .

em outubro de 1993, a criação da Escola Técnica
Federal em Jaraguá do Sul.

.

ACIDENTES NA BR-280
O índice de acidentes registrados na BR-280,

entre. São Francisco do Sul e Corupá, já trazia

preocupação há 14 anos. Nó .dia 21 de janeiro
de 1995, O Correio tratou do assunto noticiando

que, nos cem quilômetros abrangidos pelo tre

cho da rodovia, a polícia foi avisada de 1.152 co

lisões ao longo de todo o ano anterior. O número
indicava média superior a três batidas díárías.
Felizmente no cómeço daquele mês, à taxa havia
baixado para um por dia.

i
)

ELEiçõES
Candidato com vantagem nas pesquisas, Dur

val Vaselse consagrou prefeito de Iaraguá do Sul
em outubro de 1992. Sobre isso o Correio escreveu:
"elevenceu comvantagem de 6.196votos sobre seu
concorrente,AdemarFrederico Duwe. A derrota de

.

seu candidato à sucessão já era admitida. às doze.
horas de domingo pelo prefeito Ivo Konell (pMDB)
que-como sempre, acabou culpando a imprensa.
A derrota de Duwe foi explicada de forma simples
pelo' petebista: "Não adianta fazer obras e dar pon
tapés no povo", ironizou o prefeito eleito".

ZONA AZUL
A implantação do estacionamento rotativo

nas ruas centrais de Iaraguá do Sul foi confirma
da na edição de maio de 1996 do O Correio. De
acordo com o jornal, a Zona Azul obrigaria, em
breve, que os motoristas pagassem pelo tempo
que deixassem os veículos parados. Para isso,
porém, a Prefeitura aguardava propostas de em
presas interessadas em gerenciar o serviço, Ele
-acabou sendo extinto pela adminístração públi
ca municipal em 2004 devido às inúmeras polê-
micas que o envolveram.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PRESíDIO
o então governador do Estado, Paulo Afonso Vieira assinou, em março

de 1997, a nomeação do investigador policial Ivo Ronchi para o cargo de
administrador do Presídio de Jaraguá do Sul. O local foi inaugurado símbo
licamente no ano anterior e posto em funcionamento em seguida, apesar
das supostas irregularidades apontadas poruma comissão formadaporve-:
readores e autoridades. Eles criticavam a falta desegurança do espaço.

ATERRO SANITÁRIO
Ainda considerado um problema para Jaraguá do Sul, a destinação cor

reta do lixo produzido pela população já era discutido por órgãos públicos
·

em 1991. Em agosto, O Correio tratou do assunto nas páginas da edição
número 3.601. Na época, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente havia confirmado a liberação de Cr$ 800 mil. O dinheiro seria

. destinado àelaboração do projeto que serviria para gerenciar a construção
de um aferro sanitário no município. Tudo porque todas as 30 toneladas
diárias de detritos provenientes das residências e comércios jaraguaenses
ainda estavam sendo depositadas no terreno atualmente ocupado pela
Arena Jaraguá. No entanto, mesmo com o aporte financeiro garantido, a

Prefeitura não dispunha ainda da área adequada para a obra.

SHOPPING
No dia 10 de dezembro de 1997, o empresário Roberto Breithaupt anun

ciou o início da construção do único shopping instalado até hoje em Iara
guádoSul.

ÔNIBUS
·

Em março de 1998, 'a Secretaria de Planejamento de Iaraguá do Sul
anunciou que construiria um novo terminal urbano de ônibus na cidade.
Ele seria anexado à Praça dos Expedicionários. No local, funcionava o Mu-

·

seu do Expedicionário, posteriormente transferido para o prédio da antiga
Prefeitura.O orçamento da obra era de R$ 300 mil.

LUTO OFICIAL
A cidade de Jaraguá do Sul amanheceu de luto no dia 9 de fevereiro de

1999. Nessa data, o prefeito GeraldoWeminghaus, 66, perdeu o controle do
veículo Mercedes que conduzia, bateu contra um abrigo de passageiros e,

em seguida, capotou. Oacídente aconteceu na curva do quilômetros 81 da

BR-280, no trecho que liga o município a Corupá. Ele sofreu traumatismo
. craniano.

PERDA
Logo depois de perder o prefeito Geraldo Weminghaus, Iaraguá do Sul

ainda se deparou com a morte do historiador Emílio da Silva, na época com

98 anos de idade. O falecimento ocorreu em 3 de julho de 1999.

TREM
Ainda existente apenas no papel, o contorno ferroviário de Iaraguá do

Sul e região figurava napauta O Correio em novembro 1999. Na época, a in

formação era de que o prefeito Irineu Pasold havia anunciado oficialmente
a obra para 2002. O Ministério dos Transportes financiaria o desvio da linha .

férrea do Centro da cidade que custaria, naquele tempo, R$ 45 milhões.

Prefeitura Municipal de Guaramirim

Tradição, qualidade e muita inforrncçõo, assim é o Jornal O Correio do Povo, que hoje comemora

90 anos trazendo as melhores notícias da região para todo Vale do Itapocu.
-
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DE S.EMANÁRIO
A DIAR.IO
O advento do novo milê

nio marcaria um período de
expansão para. este reconhe
cido veículo de comunicação,
que passaria de duas para
três e, finalmente, para cinco

edições semanais, de terça a

sábado. A internet, a fotogra
fia digital e mecanismos de

impressão gráfica seguindo
as novas tecnologias foram
inseridos ao processo de fazer

jornal, aliado a profissionais
com formação, dedicação e,
sobretudo, cornprometimen
to com as causas sociais.

. '-

PROTESTO CONTRA O LIXÃO
Reportagens sobre denúncias e dando cobertura à mobilização

da população do Vale do Itapocu foram frequentes, a exemplo do
protesto contra a instalação do lixão em Nereu Ramos, capa da edi
ção do dia 3 de maio 'de 2000. Temas que O Correio acompanhava
há anos ou até décadas continuaram sendo noticiados. As questões

.

envolvendo a BR-280 talvez sejamo maior exemplo.

CRIMINALIDADE AUMENTA
,

Os anos 2000 e 2001 também foram marcados por matérias que
levaram a conhecimento público estatísticas preocupantes como a'

do aumento em 80"% da criminalidade em Guaramirim, publicada
em Iê'de março, ou de que "mais de 90% dos 4,5 mil lotes de Iaraguá
do Sul não tem escritura", manchete do dia Iode junho. Números

positivos também mereceram destaque, a exemplo da capa deB de
dezembro de 2001: "Iaraguá do Sul é primeiro em qualidade de vida
em Santa Catarina".

PROTESTO NA SC-474
Moradores de Massaranduba e São João do Itaperiú cansaram de

esperar pelo asfalto, prometido pelo governo do Estado há 50 anos,

,e levaram caminhões e tratores para a estrada, como foi noticiado
na edição do dia 22 de janeiro de 2000. Completamente esburacada
e sem condições de tráfego, o trecho da SC-474, que liga Massaran
duba a Barra Velha, é a principal via de escoamento da produção

.

agrícola local.
'

títulos protestados em cartório. A deriúncia constava no relatório
final da Comissão de Inquérito da Câmara e foi publicada na edição
do dia 22 de abril do ano 2000.

POLÊMICA DO CARTÃO JARAGUÁ
Se desde que foi implantado o estacionamento rotativo mereceu .

destaque devido às discussões sobre a sua legalidade e necessidade,
entre os anos de 2002 e 2003 o Cartão Jaraguá voltou com frequência
às páginas de O Correio. Promotores defendendo a suspensão da

cobrança e vereadores pedindo a abertura de Comissão de Inqué
rito na Câmara para investigar denúncias foram temas de reporta
gens que retratam a polêmica, que ainda hoje divide a opinião da
população. O assunto virou manchete já nas primeiras edições, mas

só teria seu desfecho em 2004, com o encerramento do contrato.

COPADO
. _

MUNDO E ELEIÇAO
Em ano de eleição e de

Copa' do Mundo, a política e o

esporte também tiveram co

bertura privilegiada em 2002.
Na Coreia, o Brasil de Cafu sa

grou-se pentacampeão de fu
tebol, e nas urnas, apenas um

deputado estadual eleito por
Jaraguá e região, que ficou órfã
de representação na Câmara
Federal, onde até então ocu

pava uma vaga. "Único depu
tado estadual eleito na região
da Amvali é do PT" estampava
a capa em 8 de outubro, sobre
a vitória do advogado e profes
sor DioneiWalter da Silvá.

CÉLULA-TRONCO PRESERVADA
Outro fato importante para o Vale do Itapocu foi noticiado em

14 de agosto de 2003, sob a manchete: "Nasce o primeiro bebê da
região a ter célula-tronco preservada". A reportagem revelou que
um bebê nascido no Hospital Iaraguá foi o primeiro na região a: ter

o sangue do cordão umbilical preservado para fins preventivos de
saúde, através da técnica de criopreservação. "Isso pode evitar o

desenvolvimento de doenças graves através de transplante, como

leucemia e diabetes", informava o texto.
'

RETRATO DE PERSONAGENS.
RETIRADA DOS TRILHOS

.

Personagens que se eternízarám na memória dos moradores da
O prefeito de Jaraguá do Sul da época, Irineu Pasold, assinou região também não poderiam deixar de serem retratados. A edição

convênio para a elaboração do projeto da retirada da rede ferrovi- .' dê 22 de novembro de 2003 resume esta proposta, com uma repor
ária do centro da cidade no dia 12 de abril de 2000. Quase dez anos tagem de duas páginas sobre seu Ermelindo Rosa, o conhecido Zé

depois nada aconteceu. dá Pipoca. "Ele é hoje uma das figuras mais conhecidas e popula
res desta cidade colonizada essencialmente por alemães e italianos..
Mas este homem de origem humilde e analfabeto ganhou o respeito
e o carinho de muita gente", destaca a matéria publicada na Semana
da Consciência Negra. .

'

. HOSPITAL EMITE CHEQUES SEM FUNDO
Entre junho de 1998 e maio de 99, a direção do Hospital Santo

Antônio, eníGuaramirim, emitiu 333 cheques sem fundo e teve 101
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MUDANÇA EM SCHROEDER
Uma área de cerca de dois quilômetros da Vila Amizade dei

xou de pertencer a Schroeder e foi anexada a Guaramirim como.

noticiou o jornal na edição de 15 de outubro de 2002. O erro na

demarcação dos limites foi descoberto em julho do mesmo ano,
pelo IBGE, e deixou a população e as administrações dos dois mu

nicípios sem saber o que fazer.

COBERTURA
NO ESPORTE
As conquistas, as difi

culdades' a superação e os

desafios dos atletas
_

e das
equipes de Iaraguá do Sul e

região têm espaço garantido
nas páginas de O Correio.
Desde torneios varzeanos a

competições internacionais,
diversas modalidades mere
ceram destaque, a exemplo
da capa de 20 de outubro
de 2004, sob o título "Iara
guaense conquista ouro no

Brasileiro de Caratê".
Além dos títulos tra

zidos para a cidade, 2004
também marcou a retoma

da do Iuventus no futebol

profissional. Já rio ano seguinte, o jornal dá cobertura especial
ao Mundial de Futsal, na Espanha, para onde envia um corres

pondente. A volta do craque Falcão para a equipe da Malwee, depois
de uma temporada no São Paulo, também virou capa. "Quando ele

. chegou, tudo parou no WolfangWeege", relatava o.texto sob o título
"Torcedores deliram com a volta de Falcão em noite de empate", na

edição de 21 de abril de 2005.

"MENSALÃO" E NEPOTISMO
OS escândalos envolvendo políticos nas três esferas de poder,

como o esquema do "mensalão", e o nepotismo praticado sem res

trição nos órgãos públicos foram temas frequentes entre 2004 e

2005. O Correio denunciou os casos de contratação de parentes
sem concurso na Prefeitura e as discussões no âmbito da Câmara,
onde dois projetos foram engavetados, até que a lei fosse promul
gada, em 20077

TRAGÉDIA NAS ESTRADAS
As trágicas estatísticas da violência na região, sobretudo

nas estradas, também mereceram destaque, como enumerou a

manchete em 5 de agosto de 2004: "Acidentes matam dez em

uma semana nas rodovias da região". Já a capa de 12 de mar-

ço, de 2005 denunciava: "Burocracia demora, tragédias se su

cedem". A reportagem enfatizava que "enquanto o processo de

duplicação rola de gabinete em gabinete, na vida real as tragé- IJ,dias por causa dos acidentes na BR-280 deixam marcas profun-
das rias famílias". I

DRAMA DE FAMíLIAS I
O drama de famílias vivendo em condições subumanas foi resu-'

mido na manchete do dia 26 de maio de 2004. "Casa de um cômodo
feita de lona abriga casal e sete filhos". A reportagem relatava as con

dições precárias de moradoria da família de Ana Francíone e Silvio
da Luz, que viviam em um loteamento clandestino no Bairro Corti

ceira, em Guaramirim. Como única renda da família, o dinheiro que
ri filho recebia: como auxiliar de pedreiro. Além dos sete filhos, Ana
estava grávida de gêmeos.

DENÚNCIAS
Manchete sobre a SP Alimentação, no dia 26 de outubro de 2005,

responsável pela merenda em Iáraguá do Sul, que virava alvo de de
núncias em várias cidades, ínclusive.Florianopolis, onde foi desen
cadeada a "Operação Merenda". A reportagem informava sobre pedi- .

do de informação ao Executivo feito pelo vereador Carione Pavanello
cobrando explicações sobre o processo que resultou na contratação
da empresa.

NOVELA DA CANARINHO,
A partir da renovação do contrato de concessão do transporte com

a Viação Canarinho, em março, o tema transporte coletivo voltaria às

páginas de O Correio com frequência nunca antes vista. Somente em

novembro de 2006 o assunto foi capa em dez edições. As dívidas da

empresa dá ordem de R$ 193 mil em ISS perdoadas pelo goverrio em

troca de dois ônibus e motivo de uma ação civil pública contra o prefei
to Moacir Bertoldi; a tentativa do governo retroagir a lei que autoriza a

chamada dação em pagamento; a investigação feita pela Câmara sobre
-a suspeita de"favorecimento à concessionária; a prorrogação da conces

são por mais dez anos condicionada a investimentos da ordem de R$
3,7 milhões, entre os quais a construção de Um novo terminal urbano e

a implantação do passe único; as mudanças nos prazos para a execução
das obras e a sanção da lei com prazo diferente do que tinha sido apro

.

vado pelos vereadores. Tudo issovirou notícia.

GUARDA E ARENA
A implantação da Guarda Municipal é outro tema altamente polêmi

co e controverso que estamparia as páginas deste .diário. "Pressionado,
Bertoldi manda recolher projeto que cria a guarda municipal", trazia a

. edição de 26 de agosto de 2006. Cobertura também sobre a construção
da Arena Iaraguã, que teve o prazo de entrega prorrogado por pelo me

nos três vezes por falta de recursos para terminar a obra, que ficou para
2007. Foi também neste ano que uma explosão no complexo multiuso
deixaria três feridos. Os motivos do acidente acabariam sendo investi

gados pelos vereadores por meio de uma Comissão de Inquérito, que
teve o relatório arquivado pelo plenário da Câmara.

.

OBRA MILIONÁRIA
"Uma obra que consumiu mais de R$ 800 mil até agora, feita

a toque de caixa antes das eleições e depois abandonada por
falta de pagamento, será retomada sémana que vem pela Pre
feitura de Iaraguã do Sul". O texto de capa do dia 10 de março de
2005 referia-se ao Centro Vida, informando a obrigatoriedade
de o município transferir em 30 dias o posto de atendimento
médico que funcionava no prédio do INSS. No mesmo mês, dia
23, outra manchete, desta vez sobre o abatedouro municipal,
entregue à comunidade no ano anterior: "Mais uma obra de

véspera de eleição fechada em Iaraguá",

-

� .'
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Telecomunicações Ltda
coméRcIO e RSSlSTÊnCIA TécnlCR

Jornal O Correio do Povo, muita história
para contar nesses 90 anos de sucesso. Parabéns.

. .
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Parabenizamos o

JornaI O Correio do Povo
pelos 90 anos de informação e cultura.

EDIÇÃO ESPECIAL

90ANOS

www.tecnoflex.com.br

ABATEDOURO
O abatedouro municipal também mereceria um capítulo a parte.

"Abatedouro passa por obra sem nunca ter sido utilizado') foi a capa
de 25 de novembro de 2006. Reportagens também sobre pedido da
Promotoria Pública para destituir o prefeito do cargo e decretar sua

inegibilidade na ação civil pública que contestava a legalidade das
reformas. E, menos de uma semana depois, outra manchete: "La
drões levamos motivos de ação-civil no caso do abatedouro".

ELEiÇÃO PARA DEPUTADO
Mais um ano de eleição, em 2006, -e OCP intensifica a cobertura

sobre a corrida presidencial e para o governo do Estado. E, princi
palmente, corri reportagens sobre os candidatos a deputado pela

-

região, culminando com o resultado trágico para o Vale, que perdeu
a única cadeira na Assembleia Legislativa e coritinuaria sem repre
sentação na Câmara Federal. Fato inédito no pleito foi Iaraguá do
Sul participar da disputa ao governo do Estado, com Rosemeire Va- "

sel compondo na chapa de José Fritsch.

CÂMARA APROVA RENOVAÇÃO
O projeto que deu a Canarinho mais dez anos de exploração do

transporte coletivo urbano, com exclusividade e sem licitação, foi

aprovado no dia 16 de março de 2006.�Na edição do dia seguinte
O Correio noticiava que a Canarinho também ganhara mais tempo
para construir o novo terminal central. A empresa tinha até o dia 31
de julho de 2007 para entregar a obra. No mesmo dia foi protoco
lado na Câmara, pelo secretário-gera). do PSB,.Emerson Alexandre
Gonçalves; denúncia contra Moacir Bertoldi. Em dezembro do ano'
anterior, o prefeito tinha perdoado uma dívida daViação Canarinho
em troca de dois ônibus, mas a lei que regulamentou este tipo de -

ato, chamado dação em pagamento, começou a vigorar só em pri-
meiro de janeiro.

-

PAC ATENDERÁ BRS
A duplicação da BR-280, no trecho entre São Francisco do Sul e

Jaraguá do S\\l, no entroncamento de acesso a Tirnbd, foram inclu
ídas no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) -lançado
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva - como mostrou edição
do dia 24 de janeiro de 2007. O pacote de medidas previa investi
mentos na infraestrutura do país de pelo menos R$ 55,2 bilhões até
2010, sendo R$ 30,9 bilhões da União e R$ 24,3 bilhões da iniciativa

privada, por meio de parcerias ou concessões.

NÃO AO CEMITÉRIO
Cerca de -100 pessoas participaram de passeata, que saiu de frente <

do cemitério do Czerniewícz até a Câmara Municipal, contra a vertica

lização do cemitério do bairro. As obras no local já eram o motivo de

divergências há meses. Edição do dia 2 de março de 2007.

MAIS DESPESAS
_

Na surdina, a Câmara de Jaraguá do Sul aprovou projeto que
.

criou o cargo de chefe de gabinete, com salário de R$ 1.995,98. Com
isso, cada vereador passa a ter dois assessores. Apenas o vereador
Dieter Janssen (PP) foí contrário à.proposta, A noticia foi publicada
no dia 24 de março de 2007.

A TRAGÉDIA QUE ABALOU O VALE
O aviso da natureza veio no dia 31 de janeiro de 2008,

quando uma forte chuva causou alagamentos e deslízamen
tos de terra em Iaraguá do Sul. Dez meses depois, o desastre..
"Desmoronamento na Barra do Rio Cerro deixou dez soter

rados". "Mais de quatro mil casas foram atingidas pela chuva
na região". "Mãe e duas filhas morrem soterradas". Além dos
números das tragédias, as edições do final de novembro se

_ propuseram a traduzir em palavras o sofrimento das pessoas
que perderam amigos e familiares) a situação dos desaloja
dos e desabrigados, o sentimento solidário de voluntários na

ajuda às vítimas e os trabalhos da Defesa Civil em um univer

_

so de mais de quatro mil casas atingidas.
Semanas depois, já em 2009, a cobertura sobre as tragé-.

dias ganharia contornos políticos, com o impasse na libe

ração dos recursos federais prometidos para recuperação
do patrimônio público e atendimento às vítimas. Reporta
gens mostraram o drama de quem perdeu tudo e esperava

.
uma resposta do poder público para ter de volta um lar.
Em abril, mais uma decepção: a Prefeitura perdeu o prazo
para que famílias atingidas pudessem se cadastrar para re

ceber o aUXI1io reação, uma ajuda do governo estadual em

repasses mensais de R$ 415 para pagamento de aluguel.

MOMENTOS ÇOMO ESSE SÃ? ÚNICOS_ CELEBRE!

A Cosmos Turismo parabeniza
o Jornal Correio do Povo

pelo seus 90 anos

de Informação e cultura
COSMOSao povo Jaraguael1se!

TURISMO
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C"c:.=·.·.:",� Prefeiíure Municipal de Jaraguá do Sul

o jornal rnois antigo de Santa Catarina, completa 90 anos hoje. Parabéns e

sucesso ·sempre. Uma homenagem da Prefeitura Municipal de Icrcquó do Sul.

COBERTURA DAS ELEiÇÕES .

Mais urn ano de eleição municipal e O Correio, mantendo a tradi

ção de dar cobertura ao processo eleitoral, publicou reportagens quase
que diárias em 2008 sobre as negociações entre partidos para escolha de
aliados, os nomes para a disputa e seus projetas pára governar Iaraguá
do Sul. De forma democrática e sem privilégios, os candidatos a verea

dor também tiveram espaço para divulgar suas propostas. O resultado .

das eleições nos cinco municípios da microrregião foi publicado em urn

caderno extra na segunda-feira após o pleito.

O CORREIO NA ESPANHA
Em abril de 2008, à repórter DéboraVolpi foi à cidade de Granado,

.

na Espanha, para fazer a cobertura do Campeonato Intercontinental
de Clubes. Além das matérias sobre os jogos, a correspondente tinha
uma coluna onde contava sobre o que rolava nos bastidores do Mun-

. dial, o clima e a expectativa dos atletas, e também trazia curiosidades
sobre a cultura espanhola, seus costumes e tradições.

MAlWEE FATURA MAIS UM TíTULO
Para alegria de dez mil torcedores que lotaram a Arena no sábado,

a Malwee deu um verdadeiro show, Nem a vitória por 6 a 2 "foi capaz
de expressar toda beleza contida nos passes, dribles e gols. Depois do

tricampeonato, '0 time se prepara paia o Estadual e deve passar por
uma reestruturação.

.

OPERAÇÃO CONTRA JOGOS DE AZAR
Entre os presos estava a delegada regional JuremaWu1f, urna escrivã

e dois dos mais expressivos nomes relacionados aos jogos de azar da mi -.

crorregião: José Wodzinski, o Zeca, e Ademir Bell, o Adi. Também foram
apreendidos US$183 mil, 101 máquínas caça-nível, R$ 53 mil blocos de

anotação do jogo do bicho e três equipamentos de impressão de resul
tado. O fato teve destaque na edição do dia 4 de no�mbro de 2008.

e,

CRISE?
Principais líderes empresariais da região se mostraram otimistas

em relação aos rumos da economia e garantiram que não haveria de
missões eJJ? massa. Capa do dia 14 de fevereiro de 2009.

NADA DE,RECONSTRUÇÃU
Passados quatro meses da enchente que mudou severamente o

cenário em Iaraguá do Sul, a reconstrução dacidade não saiu do pa
pel. A promessa de liberação de dinheiro pelo governo federal veio
ainda no ano passado. Mas, até agora, nenhum centavo foi investido
na recuperação do patrimônio público. Além disso, ninguém sabe
informar com precisão o paradeiro dos R$ 9,8 milhões que os vere

adores do PT afirmam que o governo federal depositou na conta do
Estado e que deveriam ser investidos no município: (Reprodução da
manchete publicada no dia IOde abril de 2009)

PARQUE DE EVENTOS
Município ofereceu R$ 1 milhão para ter novamente a posse do lo

cal e vai arcar com os possíveis encargos do ex-procurador da Salvita,
Sávio de Azevedo. Ele pede na Justiça cerca de R$ 2 milhões. Agora, o

texto está no Legislativo para ser aprecia
do. O Correio publicou a reportagem no

dia 16 de abril de 2009.

"EU NASCI DE NOVO"
Renan Wilhem Lescowicz, 19 anos,

único sobrevivente da tragédia que acon-
. teceu na Barra do Rio Cerro, quebra o si
lêncio. Em entrevista exclusiva ao O Cor
reio do Povo, eie lembra da noite em que
perdeu os pais, o irmão, .os avós, os tios
e os primos. (texto reproduzido do dia 17

.

de janeiro de 2009).
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FATOS DE, DESTAQUE
Masculina Umbro de Futsal

28/8/2000

MULHERES TOMAM

ESPAÇO NA DIREÇÃO DOS
COLETIVOS URBANOS

• Junho
50 anos da Liga Jaraguaense

• Setembro
Mercado Público é inaugurado

13/1/2001
SAMAE INICIA EM FEVEREIRO
COBRANÇA DO ESGOTO

• Dezembro

Inaugurado Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus

2003
• Maia
Inauguração do Centro CulturalALGUMAS DATAS

2000
• Maio

Inaugurada a rede de gás em Jaraquá do Sul

• Julho
Primeira reunião do Conselho de

.

Desenvolvimento Regional em Jaraguá do Sul

• Setembro

Recomeçam obras no trevo da
BR-101 com a 280

• Agosto
Primeira edição da Festa da Porchetta,
em Guaramirim, e da Stamrnitsch, em

Jaraguá do Sul
• Outubro

Hospital de Massaranduba faz 50 anos • Setembro
Museu Weg é inaugurado

- • Novembro
. -

Padre Aloísio completa 60 anos

de sacerdócio 2004

• Outubro
Referendo do desarmamento

2006
• Janeiro

Malwee, antiga Firma Weege,
. completa 100 anos

• Outubro
Câmara de Guaramirim diminui o

recesso parlamentar para 45 dias

2007
• Janeiro

Inaugurada a Rodovia do Arroz

·Abril
Câmara de Jaraguá aprova
lei contra o nepotismo

�

• Maio

Inaugurada a Arena Jaraguá

2008
• Fevereiro

Duplicação da 280 começa este ano,

garante Dnit

2001
• Julho

Jaraguá do Sul é campeã geral da

Olimpíada Estudantil de Santa Catarina

• Setembro .• Março
Weg lança livro "Motor elétrico - uma história . Procurador anuncia bilhete único para julho
de energia, inteligência e trabalho"

2005
• Maio
O Correio passa para cinco ed-ições semanais
Morre O diretor do jornal Eugênio Victor - Frota cresce 68% em oito anos

Schmõckel em Jaraguá do Sul

.• Novembro

Weg instala primeira fábrica na Ásia
• Outubro

Inaugurado o Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul)

2002
• Março
Malwee conquista título da Copa

. ,,"

26/9/2006

Ação comunitária Weg

16/2/2007
Fogo destrói três galpões
da Tritec, no Rio da Luz, .

·Abril
Bertoldi ameaça romper contrato
com a Canarinho

, Maio·
Número de ocorrências cai com

a Lei Seca em Guaramirim

20/2/2007
Cidadão do samba

Manequinha, 86 anos, o mais antigo
carnavalesco da cidade foi homenageado, Ele

chegou à avenida acompanhado da rainha, do
Rei Morno e da princesa.
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DOMINGO, 10 DE MAIO DE 2009
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Mãe, palavra que representa proteção, educação, coragem,
dedicação, pureza, doação, amor.

Mãe, palavra que representa VIDA. '

Parabéns mulher, parabéns MÃE!

13/9/2005
Malwee-conqulsta troféu da Liga

,i

Perigo
constante
na BR-280

6HUlPEr \,

Rua Visconde do Ríó Branco, 222
Porto Alegre - RS - (51) 33464484

GHUIPEL PAPÉIS LIDA www.ghuipel.com.br

a imprensa se resume em um nome em Jaraguá do Sul, Jornal O Correio do Povo.'

Uma homenagem Caraguá Auto Elite pelo aniversário de 90 anos comemorado hoje.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

,-
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