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Edson Junkes/CP Revolta: Merci Nichelatti reclama do acúmulo de lixo

o presidente da
ComissãoOrganizadora
da 12a Schützenfest,
Edelberto Schwanz,
diz que 36.926 pessoas I&1ifM'Jll
jáprestigiaram
a festa, 56.298

copos de chope foram
consumidos e 44.335

tiros foram disparados.

Schützenfest
reúne mais de

35 mil pessoas

Falta de estrutura
irrita moradores

Os moradores da Ilha da Figueira reclamam da falha na

realização dos serviços básicos como demora na coleta do lixo,
falta de esgoto, água encanada, posto de saúde, entre outros.

Eles acusam o prefeito de ter abandonado completamente o

bairro, depois de perder as eleições. Página 9

Mostra expõe á
'

história da bicicleta
Futsal jaraguaense
vence o Blumenau

A exposição "História da
Bicicleta" está sendo realizada,
desde sábado, no Shopping
Center .Breithaupt. A mostra

segue até o dia 29 de outubro.

Página 7 .

A FME/Breithaupt/Caraguá
venceu o Blumenau, por 4 a 1.

O time jaraguaense parte para as

semifinais, no próximo sábado,
contra a AABB de Chapecó.
Página12

Homem é espancado
e morto em Corupá

Encontro reúne

mais de 400 pessoas
o corpo do pedreiro João

Machado, 30 anos, foi encon

trado, no domingo, no Bananal

Tureck, na localidade de Hansa

Humbold, emCorupá. Elemorreu
com pancadas na cabeça.
Página 10

Primeiro Encontro Catari
nense de Jovens Empresários,
realizado no fim de semana,

superou expectativas dá comissão
organizadora. Mais de 400 em

presários e futuros empreende
dores participaram. Página 8.
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Coisas da política
Mesmo a contragosto, de cara amarrada, o PSDB paulistano

decidiu apoiar a candidata do Partido dos Trabalhadores,Marta
Suplicy, no segundo turno das

eleições paulistana. Além da repulsa
unânime a:Maluf, a cúpula tucana
argumenta que o malufi smo

representa o atraso e está associado
à corrupção. Em nota oficial, o

PSDB recomenda o voto emMartaTe
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Suplicy e proíbe a seus militantes

qualquermanifestação que possaser
interpretada como apoio à can

didaturaMaluf.
Sem meias palavras, o PSDB

afirma: "Por significar a negação da
democracia, da ética e da justiça
social, em detrimento do interesse

público, o PSDB repudia vigo
rosamente a candidatura de Paulo
Maluf à Prefeitura de São Paulo".

Entretanto, os tucanos ressaltarf,m "as profundas e notórias

divergências doutrinárias, conceituais e politicas com oPT". O
PFL decidiu-se pela neutralidade, mas o candidato derrotado no
primeiro turno,Romeu Tuma,manifestou apoio aMarta e disparou
.contraMaluf: "Ele joga sujo."

As palavras de Tuma esvaziaram o pronunciamento do

presidente nacional do PFL, Jorge Bornhausen, que após a

reunião negou aliança com o PT. "O partido libera seus

representantes para defenderqualquer candidatura, só não libera
para o PT", determinou. A falta de sintonia pefelista ficou
evidenciada quando o presidente do Diretório paulista do PFL,
Cláudio Lembo, afirmou: "Na hora certa fareiminha opção". E,
se há alguma coisa que Bornhausen eAntônio Carlos Magalhães
têm em comum é a ojeriza aMaluf.

As articulações e conchavos para o segundo turno das

eleições paulistanas deixam patentes a falta de um projeto e de
diretrizes comuns entre os partidos da base de sustentação do
governoFernando Henrique Cardoso. Estão unidos para e pelo
poder, e nadamais. Enquanto que as liderançasnacionais rejeitam
Maluf, epor extensão o PPB, em Santa Catarina estão coligados
no governo estadual e em vários municípios, desfrutando dos
prazeres e dasbenesses da união.

Em Jaraguá do Sul, a chapa vitoriosa é formadapelo PSDB e

PPB, reforçando a incoerência do discurso. E não há

argumentação suficiente que possa explicar as contradições.
Partido politico é uma coisa só, pelomenos deveria ser. Apesar
do nome (partido) se constrói em torno das mesmas propostas,
orientadas porumadiretriz ideológica,pragmática e administrativa.
Mas no Brasil as amarrações obedecem outros critérios. O

segundo turno deveria reunir as legendas em torno de idéias, e'
não de pessoas, de nomes.

No espectro politico, o PPB tem o álibi da segmentação. Está
limitado a São Paulo, comMaluf, e aqui, com o governador
Esperidião Amin: Por outro lado, os partidos não seguem o

modelo definido pelos lideres, o que contribui para confundir a
cabeça do eleitorado e .para facilitar os conchavos e as

incoerências. A união contraMaluf (PPB) não altera o quadro
no resto do País, infelizmente.A frágil democracia brasileira vai
se arrastar pelo menos por mais algum tempo, até que a

população resolva dar um basta a todo esse desajuste.

Os donos da verdade
* Transcrito do Jornal Estado de São Paulo

Não poderia havei' prova mais

eloqüente do zelo intolerante. à beira
do fanatismo - defeito incórnpatfvel
com o Estado de Direito e com os

princípios democráticos -. que'
caracteriza a ação de alguns membros,
do Ministério Público do que as frases
iniciais da carta das procuradoras Maria
Luísa Lima Carvalho e Isabel Cristina
Groba Vieira, que publicamos no Forum
dos Leitores de terça-feira, Escreveram
elas: 'Lamentável. mas não estranhável.

que o Estado continue propiciando a

pub licação de ataques levianos e

descabidos a membros do Ministério
Público Federal. pertencentes à

instituição incumbida pela Constituição
Federal da defesa dos inreresses da

sociedade. em proldos quais têm travado
combate incessante até mesmo com o

sacrifício pessoal de seus integrantes. que
não laboram em causa própria. mas

, como já foi dito. sempre no interesse da

coletividade, 'Ao defender o interesse

coletivo. é inevitável que venham a

contrariar interesses de poderosos que,
aborrecidos ao 'verem arruinados seus

ambiciosos planos para o futuro. se

voltam para o ataque. de maneira tola e

infundada. a membros do Ministério

Público que estão a agir dentro dos
estritos termos de seu dever funcional."

Por aí se vê que as duas procuradoras
não compreendem o papel da imprensa
livre e independente numa democracia,
'Atribuem ao Estado intenções menos

nobres que as delas por tel: o jornal
publicado artigo em que o sociólogo
Fernando Jorge C. Pereira. irmão do ex-

secretário-geral da Presidência Eduardo

Jorge Caldas Pereira, nas palavras das

missivistas, expõe suas opiniões sobre a

maneira como dois membros do MP

teriam conduzido os depoimentos de

quatro ex-secretárias do sr. Eduardo

Jorge quando este se encontrava na

Secretaria da Presidência da República",
Essa é uma das funções de um jornal

livre e independente: expor opiniões e

interesses diversos e muitas vezes

contrastantes. e não apenas as opiniões
que concordam com as do jornal; muito
menos. lavrar sentenças condenatórias

que não se originam dos tribunais

competentes. mas são partes de métodos

inquisitoriais que atropelam os direitos
, individuais - entre eles os direitos à

dignidade e a não ser considerado culpado
,

de crime a não ser após o pronun
ciamento definitivo da Justiça, _

No caso do Estado. se algum de seus

"ambiciosos planos para o futuro" está
sendo arruinado, é o de ver aperfeiçoado
nesse país o Estado de Direito - objetivo
pelo qual vimos lutando há 125 anos,

cuja conquista mais uma vez está sendo

retardada. agora pelo zelo fanático de

alguns procuradores que se arvoram em

consciência rnoral da Nação e. usurpando
funções que não são suas. investigarn..
julgam e condenam à execração pública
pessoas contra as quais não conseguem
reunir provas que um verdadeiro tribunal
considerasse cabais.

Esses procuradores - que feliz
mente não constituem a maioria do
Ministério Público. mas lament�v�l
mente contam com os "bens serviços"

de grande parte da imprensa - primeiro
escolhem os culpados e depois saem à

procura das provas: Quando elas não

surgem Com a espontaneidade que julgam
ser natural. pressionam, intimidam'.
amedrontam,

As duas procuradoras que assinam a

carta publicada pelo Estado afirmam que
convocaram as quatro secretáriasdo ex-

- secretário geral da Presidência para
saber como era a rotina do gabinete no

Palácio do Planalto e estabelecer "a

natureza" do relacionamento entre

Eduardo Jorge e o juiz Nicolau dos San
tos Neto, Julgaram que, pela "simpli
cidade dos fatos", os depoimentos seriam
breves, Como as secretárias fugiram à

"simplicidade dos fatos", isto é, não

confirmaram a sentença conde-natória

que já estava lavrada, e ainda

apresentaram versões diferentes de suas

mecânicas de trabalho', submeteram as

quatro funcionárias a 12 horas de inter

rogatório, cansaço e fome. Além disso,
ameaçaram as depoentes de processo
por crime de falso testemunho..

Em tudo isso há uma lógica tão

perversa quanto implacável, típica das
mentalidades inquisitorais e dos regimes
autoritários: o investigado é sempre

culpado: quem não fornece as provas de

sua culpa é igualmente culpado; e

somente condenam tais métodos de

investigação' os "poderosos" que têm

interesses contrariados.

Por tudo isso. urge a criação de con

troles sobre o Ministério Público, para
o bem da sociedade e a preservação dos

valores que sustentam a democracia.

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados p a ra Rua Waller Murquardt, 1.180. As cartas devem conter
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indagado sobre as.,imJ;wessçÍ,�s políticas após, a.derrota do partido
nas eleições em Corupá) I ,"

"Fizemos o que pudemos', O' resultado foi muito

surpreendentê ,âra eles I(ääversários do PMDB'e PFL),
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,,veraad(i),lies i nicjou, ontem a

discussão .do projeto de-Iei, que
( .Itrata da. [pIibpo�ta Ido orçamento
- da administração municipal para
L O, an'0'J :00(i})l: A previsão or-

�iamerttáriálestá estimada ein'R$
4;2' ihillhpes.-'Na, sessão de'ontem
'foi f�i!ta a'leitura' dámatéria, que
'só s�M vörada depois de tramitar

n�rs comissões de Justiça e

Finanças' O brçamento do ano

"apMin��trati�? ,9u_� está em; curso
está estimado em R$3,1 milhões.
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A maior fatia de dotação

orçamentária para o-ano que vem
está destinada para a Secretaria

de Educação, Cultura e Esportes,
nornemante de RI$ 1,3 milhão; a
Secretaria de-Obras e Serviços
Públicos é a segunda com maior

dotação, no valor de R$ 949 mil;
a Secretaria da Saúde e Bem-estar.
Social vai receber R$ 468 mil. A
previsão de recursos para a

Câmara de Vereadores é de R$
266mil.' I
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A proposta do novo orçamen-
(!) 'I <

to devera ser votada e aprovada
até o final do mês de novembro.
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Blunk acredita na superação
das dificuldades do PFL

Partido perdeu a

representação
,

que possuio no
I Legislativo

Edson Junkes/ I!.:P

qüecido, de quatro vereadores, com o PMDB e o elevado custo

terá dois. Já o PFL não conseguiu financeiro da campanha. "Elegeu-
reeleger os atuais vereadores, se quem tinha dinheiro", desa-

AmiltonDuarteeopróprioBlunk, bafa. Ele também criticou a

por isso, fie atá sem repre- distribuição de cestas básicas de
sentaute. alimentos entre os eleitores nos

.
Apesar do fraco desempenho, últimos dias da campanha,

__entretanto, o partido atingiu o conforme denúncia formalizada

principal objetivo que era a na Justiça Eleitoral. Blunk

reeleição'do prefeito Luiz Carlos acredita que a recuperação do
Tamanini (PMDB), destaca partido virá com a participação
Blunk, Ele atribui a vários motivos no governo municipal e com a

o insucesso dos pefelistas nas convenção do PFL no início do
urnas, citando a desistência de ano que vem, para a renovação
companheiros por moti vos di-, do diretório.

Corupá - O vereador e

presidentedo PFL, Ernesto Filipe
Blunk, acredita na recuperação do
partido no Município, apesar dos
resultados inexpressivos con

seguidos nas eleições de I de

outubro, com perda, inclusive, de
duas cadeiras na Câmara de
Vereadores. Dos dez candidatos

lançados para o Legislativo,
apenas cinco ainda estavam em

atividade no final da�campanha
elei toraI. Juntos, eles fizeram

apenas 293 votos. Os vereadores
Blunk e Amilton Duarte não

conseguiram a reeleição. Diante
disso, o PFL não terá nenhum

representante na Câmara de

Corupá, na próxima legislatura,
a' partir de janeiro .

Na comparação com' os

outros partidos, a situação pe
felista pode ser considerada
crítica na Câmara de Corupá. O
PMDB, que tinha cinco

vereadores, elegeu seis. O PSDB,
que não tinha representante (o
partido só foi formado em 1998),
passará a contar com dois
vereadores. O PPB saiu enfra-

Blunk: presidente avalia que partido recu[!erará espaço político

versos, as críticas sistemáticas
dos adversários, ao acordo feito

EXPECTATIVA - O PFL

tem a promessa do prefeito de

que uma secretaria e uma

diretoria serão' cedidas ,ao

partido, embora ainda não se

tenha falado em nomes e setores.

Tamanini pretende reunir os

atuais secretários nds próximos
dias, quando começará a tratar

das alterações administrativas,
devendo encontrar-se em

seguida com a aliança PMDB/
PFL. Antes, o prefeito deverá
ausentar-se por alguns dias para
descansar. "A campanha foi

desgastante", justifica.
(MILTON RAASCH)

ENGENHARIA E ARQUlTtTURA
Proietos e Construções CGZtHla4 'Hi"f',,.t4t

SARIELLYA�L�.M��
CIlEA'41995-J

Almoço e Jantar de Segunda a Sexta
Entrega em Domicílio - Fornecemos
e Fazemos Refeições para Empresas

Fone: (0**47) 275·3441 / 9975·1749
NOVO ENDEREÇO

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
eEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul- SC
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União

Lideranças do PDT e PTB

negociam a fusão entre os

partidos. A idéia é criar a frente
trabalhista já a partir do segundo

turno.

A proposta cai como uma luva

para as duas legendas, que estão

se definhando em números de
filiados e de votos. Por outro

lado, é uma tentativa de
retorno às origens.

O PDT foi formado no final dos
anos 70 por

lideranças oriundas do antigo
PTB de Getúlio Vargas.

JARAGUÁ DO SUL, 1'0 DE OUTUBRO DE 2000

Arquivo/CP: Edson Junkes
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Tietz: decisão tomada para mudar de partido e chance de permanecer na Prefeitura

Prefeito fará em dezembro a

nova opção político-partidária
Tietz promete'
conclulr o
mandatosem
dívidas

Schroeder - o prefei to
Gregório Tietz (PFL) afirma estar

sendo sondado por outros partidos
para fazer nova opção político
partidária. Ele não revela quais as

legendas que o tem procurado,'
desde que anunciou a decisão de

desligar-se do Partido da Frente

Liberal, descontente com os

últimos acontecimentos políticos
em Schroeder e que culminaram
com a derrota do PFL nas eleições
municipais.

Tietz disse que vai concluir o

mandato em dezembro sem deixar
dívida na Prefeitura.

Para Tietz, a derrota do PFL

nas eleições já era prevista em

Schroeder, porque o candidato a

prefeito, Hilmar Hertel (PFL), não

contou com o apoio do governo
municipal e também não conseguiu
fazer acordos políticos com

partidos fortes e estruturados, que
acabaram dando sustentação ao

candidato adversário, Osvaldo
Jurck (PMDB). "Política é coisa
de momento, e o momento era do

Osvaldo", analisa.
Ele não acredita que terá

dificuldades para abrigar-se em

outra legenda, porque já acumula
mais de 20 anos na vida pública,
tendo atuado como vereador e

prefeito. E não descarta a possi
bilidade de, no futuro, concorrer
novamente a um mandato eletivo.
"Em política, nunca se deve dizer

que alguém não será mais

candidato, pois pode acontecer de
os correligionários nos procurarem
em outra oportunidade", destaca.
Ele cita o exemplo do empresário
e ex-prefeito Salim José Dequêch
(PFL), que elegeu-se vereador em

Guaramirim, novamente, depois
de dez anos de afastamento da vida

pública.

O prefeito negou ter feito

qualquer tipo de acordo para apoiar
Jurck na campanha, dizendo que
não haviamotivo para isso, porque
o prefeito eleito já sabia do apoio,
muito antes disso. "Mas se o

Osvaldo precisar de mim, estou
disposto a ajudar", emendou. Os
adversários acusaram Tietz de ter

negociado participação no

secretariado do futuro governo.
Tietz ressaltou que o principal

objetivo agora é concluir o man

dato deixando a administração com
a situação em dia. Segundo'ele, não
ficará nenhum tipo de pendência
com o sucessor. "Nem de finan

ciamentos, nem de fornecedores
ou de obrigações 'com o funcio

nalismo", destaca.
Entre as obras a serem concluí

das pela Prefeitura, está a pavi
mentação parcial da Rua Ponte
Pênsil. A Prefeiturajá providenciou
financiamento através da Caixa
Econômica Federal, para a execu

ção do trecho de 870 metros.

(MILTON RAASCH)

Nopé
Ex-presidente do Instituto dos

Advogados do Brasil e ex
conselheiro da Ordemdos

Advogados do Brasil Bonfim,
aos 83 anos, ironiza o sociólogo
e político FHC - autor de

Dependência e

subdesenvolvimento na

América Latina - no exercício
da presidência, e sentencia:
"Queres conhecer o homem,
bota-lhe o bastão na mão. Nada
mais conservador do que um

pseudo-revolucionário no

poder: ele se transmuta".

I
,

A Editora Destaque está lançando o livro A outra face do presidente,
do advogado, escritor e editor Benedito Calheiros Bonfim. Uma

coletânea dos discursos proferidos pelo então senador do PMDB

Fernando Henrique Cardoso, nos dois mandatos que cumpriu no
\

Senado.
Entre eles, um feito no dia 17 de junho de 1983, quando defendeu a

moratória brasileira e elogiou o colega Itamar Franco.
É um daqueles que o atual presidente da República, ainda na

campanha para o primeiro mandato" em 1994, pediu que fossem
esquecidos e sepultados.

Entre outras FHC diz: "A decisão do país não é dizer 'não pagarei',
mas sim 'não posso pagar', o que é diferente. ( ... ) Não podemos pagar

e não vamos pagar. Pagaremos renegociando. Chamemos de
moratória. Não vamos ter medo de palavra ...

" Nada como um dia após
outro dia.

Perdido
O vereador Pedro Garcia (PMDB), reeleito para o terceiro mandato
consecutivo com 1. 172 votos, ainda não tem em mente como vai

desenvolver a função parlamentar na próxima legislatura.
Sem conseguir distinguir projetos de indicações de obras, disse que
vai "lutar para a instalação de uma escola municipal no centro de

Jaraguá do Sul", e apresentar outros projetos, que preferiu não revelar

"para não serem copiados".
Sobre a presidência da Câmara Municipal, disse que não conversou a

respeito com os colegas, mas deixou escapar que tem interesse pelo
cargo.

Especulação
Apesar do prefeito Irineu
Pasold (PSDB) ter informádo
que os cargos de secretários
serão preenchidos de acordo
com o número de votos obtidos

pelos partidos coligados,
obedecendo os critérios da

experiência e competência, dois
nomes surgem como futuros
secretários. Do vereador
Afonso Piazera, para Secretaria
de Desenvolvimento Urbano, e
do médico Airton Weber da

,

Silva, para Saúde.

CASA DO COBRE,
Trabalhamos com venda de produtos para

rebobinamento e conserto demotores elétricos.

- Fios de cobre;
-Capacitores de partida e permanentes;
-Cabodeligação;

,

- Rolamentos;
-Espaguete;
- Ventiladores demotores;
-Selo mecãnico;
-Verniz;

Desmentido
A possibilidade de Weber da
Silva assumir a Secretaria de

Saúde surgiu ainda no início do
ano. Segundo fontes, o próprio

Pasold teria convidado o médico

para ocupar a pasta num eventual

segundo mandato. Desmentido
dias depois pelos dois'. Já Piazera,

dizem, será indicação do
PSDB, que elegeu

cinco dos 19 vereadores. Os dois

possíveis candidatos já
ocuparam as respectivas

secretarias.

JV VeículOS e Auto·Elétrica
Para Automóveis· Caminhões ·

Tratores · Serviços em Geral

370..4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2000 CORREIO DO POVO POlÍTICA - 5

Projeto do ISS voltará em 2001
Jaraguá do Sul - o ve

reador Carioni Pavanello (PFL),
reeleito para mais um mandato,
pretende apresentar projeto de lei

que reduz de 4% para 2% a

alíquota do ISS (Imposto Sobre

Serviços), para todas as classes.

Pavanello é autor de outro projeto
que reduziu a taxa de 5% para os

atuais 4%, sendo diferenciada por
categoria. Segundo o parlamentar,
o projeto será apresentado ao

plenário da Câmara nos primeiros
dias da próxima legislatura.

No final de 1997, o então

prefeito, Geraldo Werninghaus '

(PFL), encaminhou ao Legisla
tivo projeto de lei que alterava a

lei de cobrança do imposto. A
proposta governamental foi mo
dificada pelos parlamentares, lide
rados pelo vereador Vicente Ca

ropreso (PSDB), hoje deputado.
federal. O episódio quase custou
a aliança entre as legendas, crian
do o primeiro sismo entre eles.

Coluna do

Reeleito com 1.679 votos, o

segundo mais votado do

Município, Carioni promete ainda
incentivar a reforma do projeto
que instituiu o estacionamento

rotativo, "Zona Azul", explorado
peja Empresa Transitar. "A

intenção é entregar às entidades .

filantrópicas de Jaraguá do Sul a

responsabilidade pela exploração'
do sistema, gerando renda e

possibilitando que os recursos

fiquem na cidade", justificou.
Outra proposta a ser apresentada
refere-se ao turismo de negócios.

- Precisamos trazer pessoas
para Jaraguá do Sul. Para isso é
necessário que o poder público e

a i niciati va pri vada di scutam

alternativas e propostas para
fomentar o setor de turismo na

cidade-, declarou, revelando que
irá buscar apoio dos vereadores das
legendas coligadas para ter

aprovado os projetos.
(MC)

Sindicato dos Contabilistas de Jà;raguá do Sul e Região
Nós doSindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul (SINDICONT),

através desta edição, estamos iniciando uma coluna semanal com a

intenção de divulgar os trabalhos desenvolvidos pela entidade e prestar
esciarecimentos técnicos sobre a atual legislação Contábil, Fiscal e

Recursos Humanos.
O nosso objetivo aqui não é interpretar e nem fornecer uma síntese

dos assuntos aqui abordados, mas sim lembrar de forma curta e objetiva,
havendo a necessidade de uma interpretação mais profunda para
aplicação ao interessado cabe procurar seu contador para um maior
esclarecimento.

O Sindicont está situado em sede própria na Rua Marina Frutuoso
400: salas 2 e 3, edifício Asterem Jaraguá do Sul, mantemos uma infra
estrutura completa com secretaria e sala para pequenas palestras/Cursos/
Seminários e Workshop. Contamos atualmente com 125 associados, en
tre Escritórios Contábeis e contadores de empresas, que abrangem as

cidades de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e

Schroeder,
.

Atualmente são desenvolvidos Grupos de Estudos (FiscallPessoal/
Contábil) com o objetivo 'mútuo de auxiliar e trocar experiências na

interpretação, aplicação da legislação. Pois consideramos que somente a

união pode fortalecer e melhorar a qualidade dos serviços por todos

prestados.
Até a próxima semana.

Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o melhor

jornal da região
pagando'

apenas R$ 8,00
por mês

Sílvio Celeste quer mais
investimentos no esporte

Vereador aposta
na disseminação
do esporte como
forma de lazer

Jaraguá do Sul - Eleito
com 1.204 votos, o primeiro su

plente do PSDB, Sílvio Celeste

Bard, promete reivindicar mais
investimentos para educação,
cultura, esporte e lazer, na pró
xima legislatura. Ex-secretário
de Cultura, Esporte e Lazer,
Bard teve a oportunidade de
conhecer as dificuldades finan
ceiras e as potencialidades das
áreas. Segundo ele, é preciso
avançarmuito em alguns aspec
tos no Município. Sobre a atua

ção parlamentar, disse que pre
tende trabalhar em "sintonia com
os colegas", garantindo a con-:

tinuidade da atual administração.
De acordo com Bard, a in

tenção é apresentar projetos de

construção dos ginásios 'es
portivos nos bairros de maior

concentração populacional,
"para oportunizar o acesso a

práticas esportivas". "Pre
cisamos incentivar a prática de

esportes populares, como forma
de lazer, e não somente de

competição, o que acaba ini
bindo muitos", explicou, acres
centando que pretende elaborar
projetos em conjunto com o

Executivo e a Secretaria para o

Desenvolvimento do Esporte, no
Município.

Outra proposta a ser de
-fendida pelo vereador a partir
do próximo ano é a abertura das

DALTERRA MANUTENCÃO
HIDRÁULICA LTDÁ.

DESENTUPIMENTO
.

Rede de Esgoto
LIMPEZA
Caixa O'Água

Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

..
Rua: Urubici, 31 21 Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

.

Promessa: Bard vai defender bolsa de estudo aos universitários

escolas municipais, nos finais de
semana, para que a população
possa usufruir das áreas de

esporte. "A idéia é criar um

programa municipal, onde a

população tenha acesso aos

esportes, sempre orientados por
profissionais. Além do trei
namento de rendimento.para
competições oficiais, o Muni

cípio deve incentivar as. pessoas
a praticarem esportes por
lazer", defendeu, afirmando que
quer dar ênfase aos esportes
populares.

EDUCAÇÃO - Além das

reivindicações para o apare
lhamento e aperfeiçoamento das
escolas municipais, Bard disse

que vai discutir com o governo
formas e alternativas para
assegurar recursos aos alunos
carentes que cursam o terceiro

grau. "É dever do governo
garantir a seus cidadãos acesso

à formação educacional, prin
cipalmente aos menos fa-

vorecidos. O Estado não pode
ficar insensível a is� muito
menos se omitir diante dos

problemas sociais", discursou.
Na opinião dele, o aluno

beneficiado com bolsa de estudo
ou com algum tipo de financia
mento da Prefeitura poderá
retribuir prestando trabalhos
comunitários. "Seriaurna forma

justa de compensar o .inves-"
timento público, além de provar
que é merecedor desse recur

so", completou.
Bard assumiu a vaga na

Câmara Municipal em abril
deste ano, após desincompati
bi lizar-se da Secretaria de
Cultura Esporte e Lazer para
disputar a eleição. O segundo
suplente do partido, vereador
João Prim, que assumiu em

janeiro de 1999, quando o titular,
o vereador Vicente Caropreso
foi empossado deputado federal,
foi para primeira suplência.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

rosé ARISTIDES M/ARCHETTI torna público
que requereu junto à FATMA a Licença

Ambiental de Operação-LAO, para obra de
terraplanagem, no local Tifa Monos, Mun,

I
,

,

.

Jaragua do Sul, Sc. '

CEMAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
Serviços de Transportes e Terraplanagem
Venda: Barro - Saibro - Areia - Brita

, '

Teleassinaturas:
371-1919 /370-0816/275-0105
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Encontro de Jovens Empresários
Jaraguá do Sul
sediou no final de
semana o lº
Encontro
Catarinense de
Jovens Empresários.
O ponto alto do
evento foram as

visitas às empresas
da cidade e às

palestras realizadas
no sábado (7), na
sede social da
Marisol, com os

empresários Vicente
Donini, Ninfa König,
Décio da Silva e

Vinícius Lummertz. E
como ninguém é de
ferro, os

.

participantes do
encontro

aproveitaram para
curtir um pouquinho
a nossa Schützenfest.

Cassius Gonçalves, ArsanjoPaulColaço eDieter Janssen,
da novageração de empresários de Jaraguá do Sul

Gisel« Zimders, mais conhecida como "dona Celly", apagou
velinhas, em comemoração ao aniversário no último dia 9. A
data foi bastante festejada pelos familiares e amigos, com a

presença do CoralEvangélico de Guaramirim iazendo uma

linda surpresa para a aniversariante. Parabéns!

I
.

. I f:.e·li..

aflores@nEituno.com.br

JARAGUÁ DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2000

Com promoção da
RBS Tl!, foi eleita no
dia 29/9, nas
dependências do
Restaurante Clube
Alegre - anexo ao

Beira Rio Clube de
Campo, a
representante de
Jaraguá do Sulno
Miss Santa Catarina
2001: IsabelLeithold

Kellyn, Cintia, Adriano eRodrigo persbenimm amamãe e amiga,
Ingrid, que acaba de concluir o curso Técnico em Vendas e

Marketing. Parabéns e sucesso!

7/10
Bruna Behling
Pâmela Danna

TELEENTREGA

8/10
Carla Utech

Vali Beatriz Zanghelini

275-0583 - 371-7365 -

371-6547

Udo Raurietsch Anderson Grutzrnacher

Cristhiane Voltolini
9/10
Cristiane Voltolini
Barbara Werner

B ianca Werner

David Staffun

10/10

Darcy Arnoldo Buchmann
HelOisa Alves
Silvio Barbetto
Thiago Kupas

Davelli. a loja
que veste o

homem de
bom 8o�to.

CalçacJão,364-desiacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010.- fax: (047) 433-3501

RESTAURANTE CLUBE ALEGRE

r:ff' O desfile de 12 clubes e

sociedades de caça e tiro do
Vale do Itapocu, realizado na

manhã de domingo, ao longo
da RuaWalter Marquardt, em
Jaraguá do Sul, atraiu centenas

I

de pessoas. Uma das atrações
mais prestigiadas em todas as
edições da Schützenfest (Festa
dos Atiradores), a iniciativa
reuniu o público que se espa
lhou nos dois lados da pista,
aplaudindo e dando mostras

calorosas de aprovação. As
outras 11 sociedades realizam
o 2º desfile no próximo do

mingo, às 10 horas

'ir O piloto Douglas Boga, de
Jaraguá do Sul, é novamente
o campeão catarinense de

.

Marcas "A". O título de bi

campeão foi conquistado
domingo, no autódromo de
Lontras. Foi por antecipação.
Outro jaraguaense, o piloto
Dirceu Rausisse, conquistou
também por antecipação o

título da temporada na No
vatos. Ainda haverá duas
rodadas neste campeonato.

o melhor e mais bem localizado
restaurante de Jaraguá do Sul,
com amplo estacionamento,
anexo ao Beira Rio Clube de

Campo. Atendimento ao público
em geral. De 2a a 2a com almoço

em kg e jantar à la carte.
Todas as 6as-feiras, à noite,

r:ff' Os Clubes de Mães e da 3ª
Idade abrem mais cedo hoje e

amanhã, às 14 horas, a

programação da Schützenfest.
Quinta-feira, Dia das Crianças,
tarde especial para a garotada.

'ir Está programada para o

dia 11 de novembro a 6ª Noite
dos Mares do Sul, do Clube
Atlético Baependi, que será
realizada junto às piscinas, com
uma tonelada de frutas tro

picais, muita gente bonita e a

animação da banda "Cartão
Postal". Imperdível!

=. O Sesc de Jaraguá do Sul

participa pela primeira vez da
rede de exibição do Festival do
Minuto. Começa nesta semana
nas escolas e no Sesc. Inte
ressados ligar 371-8930 ou

371-9177.

Shopping Center

BREITHAUPT

Atendimento para
festas em geral.

275-1122

I\IBARATO
Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



História. Fatos eTradição
História em fotos

ÁGUA FILTRADA DE BOA.QUAUDA.DE
-

o FILTRA0 SEGURA T'QDA SUJEIRA!
Instale o filtrão na entrada da casa, prédio, escola, indústria, padaria ... cidade, campo e praia. Após a instalação do fil-trão, a
caixa d'água receberá água filtrada que distribuirá para todas as torneiras, havendo mais higiene, evitando escovar os dentes

com água suja e contaminada da caixa d'água. Não haverá mais necessidade de limpeza de caixa d'água.
FILTRAGEM NATURAL - a filtragem é natural, através de um processo construido por uma camada de carvão ativado e por
várias camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades. Construido em aço inoxidado.

CAPACIDADE DE FILTRAGEM: 1.000, 3.000, 5.000 e 10.000 litros por hora.

� *

GARANTIA: 3 anos aprovado em todos os testes Superpromoção
Preço à vista
1· + 3 vezes

I;bzão 1.000 litroslllOra
DISQUE-FILTRÃO:

(OXX47) 435-4725/9984-7075

Por Egon Jagnow

CORREIO DO POVO
terça-feira,

10 de DutubrD de 2000

"é�Llgu.1 g3y(õ}[:)::JJ0
�li(]Pl?oo

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua Jo.e Theodoro Ribeiro, 165 - ex. Postal 84 •

Fo.e 147) 371·0555 • Fax 147) 371·0403
,-mail • indumak@n�tunD.com.br

A década de 1940 marca o iní

cio de um novo desenho urbano

de Jaraguá do Sul. O primeiro
fato foi a saída da Prefeitura e

do Fórum do eixo da Avenida
Getúlio Vargas (na época co
nhecida como Avenida Indepen
dência), indo para a Avenida

Marechal Deodoro da Fonseca.

Mas, mesmo assim, a Avenida
Getúlio Vargas continuava com
sua importância. Em 1943, foi

inaugurada a nova estação fer
roviária e ampliada a a�a es

tação/armazém. Defronte à

nova estação foi construída a

. estação rodoviária e o prédio
dos Correios. Um pouco mais

adiante,já na década seguinte,
surge o mercado municipal,
onde os agricultores podiam
comercializar seus produtos
coloniais. Enquanto isso, a Pre
feitura atraía para a Avenida

Mal. Deodoro da Fonseca inú
meros emprFendimentos co
merciais e crescia de importân
cia no cenário urbano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SC,HÜTZENFEST "

O N@ Ger@l traz esta semana um especial completo sobre a mái
dos atiradores em Jaraguá do Sul.

Só fotos!

PRINCIPAIS BOXES

'CORREI,,'
_&

",',', ,,_O<,

sruu

OfRETOR1A REGIONAL DE SANTA CATARINA

GUARDA-VOLUMES DA FESTA
, SERVIÇOS PRESTADOS:

VENDA DE SELOS
CARTÃOPRONTO

CARTÃO POSTAL DA CIDADE
CARTÃO TELEFÔNICO

APOIO

N@ GER@L
WWW.NAGERAL.COM

SORVETE E GELO
DURANTE A

SCHÜTZENFEST É NO
BOX DO PINGÜIM!

,

VARIOS SABORES
NÃO PERCA TEMPO,

,

PASSE LA E CONFIRA!

Humor, notícias]
otos da noite ja",

enccn'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



UP SUL! Agenda
DIA 10/10 - Terça-feira

14hs - Início das comemorações dos "Clubes de Mães"
20hs - Início do baile nos pavilhões liA" e "C"

DIA 11/10 - Quarta-feira
14hs - Início da tarde dançante para "Idosos" nos

pavilhões liA" e "B"
20hs - Início do baile nos pavilhões liA" e "C"

DIA 12/10 !. Quinta-feira
14hs - Início das comemorações do "Dia das Crianças"

20hs - Início do baile nos pavilhões liA" e "C"

A ,

�uaense voce SO

tem:

BLITZ
Começa toda quarta-feira no Smurfs Lanches

Quinta-feira: ChoperiaBierkrug
Sexta-feira: Pingüim Bar

.

No final de semana na Notre, Chopp &Club e

Café Confusão.

Cidade Ín:fierne��Gome,,�
oferecer acesso pago!
A Internet gratuita

brasileira sofre mais uma
. baixa. O provedon.Cidcde
�Inlero>et, etJq>pres�Jdo grcf�o
.argentino Clarín e, do O Dia,
informou que com,e;'Ot.,ne$le,
mês, a cobrar pelo acesso'. A

opção de acesso g.ratuito
não serrieltmincdc. De?'

acordo com Vivien Rosse.
díretcre-çerol do�pr;lovedé,r�
essa estratégia já fazia
pcrte do piamo d& neg.ác.i!��
da Cidade Internete repete
'modelo utilizado no mercado
argentino, onde oempresa
oferece as duas opções de,

acesso: gratuito e pagq;�
Quem optar pelo acesso

pago terq, um serviço
melhor, de mais velocidade e

'qualidade, bem como direito
ao suporte técnico. A Cida'Cf'e
Internet está presente em

cinco cidades brcsileircs:
São Paulo, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Brast,lia e"a>�IQ

Horizonte:'

KIBARATOI

!II

Atriz de "O silêndo ·,Cilósw >

inocentes" vai _produzir
filme sobne Er naz.ismot,
A atriz Jodie Foster

anunciou que vai produzir um
filme sobra a vide-de teni
Riefenstahl, uma das

grandes colabceodcrcs cfQ
nazismo.

Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com o melhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:

Av. Mal. Floriano, 35

�//\>� Av. Mal. Deodoro da

I�� Fonseca, 1699
�/C \�Fone:371-7847
/',., ,......

""
\ Jaraguá do Sul- SC

DIREÇAO
�
z::::

Rua MaL Deodoro da�
Fonseca, 1452�

Fone/Fax:. 372-3306 9:iC -'D·Jaraguá do Sul - SCO II I .

I o Boticário

TELEENTREGA

275-0583 -.371-7365-
371-6547

CD's - DISCOS - FITAS

Av. Mal. Deodoro,406
FONE: 371-2847

Dra. Talge Celuppi
Gonçalves
Espec.
Odontopediatria,
ORTODONTIA e

ORTOPEDIA-FACIAL
Proteesore do curso

de Ortodontle
Preventiva da EAPIABO -

Florianópolis
Dr. Mauro Monteiro
Celuppi
Espec. .

ORTODONTIA e

ORTOPEDIA DENTO
FACIAL

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
PERIODONTlA, PROTESE
DENTÁRIA e IMPLANTES
Av. Prel. Waldemar Grubba, 1570

Fones: 371-7209/371-6158

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"MOMENTOS DE REFLEXÃO"

Um dos pilares de sus

tentação mais resistentes da
grande maioria de nossas

comunidades é a Ordem
Auxiliadora de Senhoras

Evangélicas (Oase).
A Oase realiza diversas

atividades quemovimentam
a vida comunitária e é sem

dúvida o setor de trabalho

organizado e mais coeso

dentro da IECLB com 1200

grupos espalhados no Bra
sil. Ela visa proporcionar o
crescimento e fortaleci
mento da Fé em Jesus
Cristo, o acolhimento mú

tuo, valorizar amulher como
um ser feito a imagem e

semelhança deDeus, ajudá
la a encontrar soluções para
seus problemas, desen
volver seus dons, integrá-la
na Igreja encorajando-a a

testemunhar sua Fé, ofe
recer condições para aceitar
a realidade que a cerca e

incentivá-la uma ação res-

'i Prazer em
"elender bem.

J'

3'71-'655

Oase

ponsável no presente, e,

preparar a mulher para o

trabalho diaconal. As mu

lheres da Oase precisam ser

fortes, ao mesmo tempo
compreensivas e suaves,

ativas e ter tempo para estar
com aqueles que têm todo
o tempo do mundo e nin

guém com tempo para eles
ricos ou pobres, jovens ou

adultos. Devem ser luta
dores e ao mesmo tempo
pacificadores.
A Oase tem a função de

estar estritamente vinculada
a servir, temos espaço e

oportunidade de servir
umas as outras, dentro e

fora dela. A partir do dia

19/7/2000 foi fundado o 10

grupo de Oase noturno,
estamos convidando todas
as senhoras e senhoritas

que quenam participar
deste grupo.

Abraços dos grupos de Oases
da Paróquia Pedro - Centro

Pizzas
Pequena - R$ 5,90 '

Crande - R$ 10,90
R$ 13,90
R$ 13,90

Cigante
Calzone -

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

DESPACHANTE
FRE'ITAG

Veículos com
placa final 7 e 8

prazo para
licenciamento
até 30/9,
IPVAcom

placas finais 9
até 30/9

Rua Athanásio Rosa, 115 - Fone/Fax (Oxx47) 373-0703
E-mail: freitagd@netuno.com.br - Guaramirim - SC

o governador Hercíl io Pedro da

Luz dirigia-se, em despacho de 13/

12/J 895, a Axel von Diri ngshofen:
"Para que volte a ... para informar
se já foi lavrado o contrato com

Emílio Carlos Jourdan, e no caso

negativo porque deixou ele ser".
Em 30/12/1895, o governador

Hercíl io da Luz voltava a despa
char: "Mandando entregar ao

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (38)

Esta foto foi tomada em 6/7/2000 e mostra o Rio Jaraguazinho, em
período de seca. A margem esquerda extrema com as terras dafilha
e genro de Alfredo Witt

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente" e
"outrora"? XXIV

Era ainda o Jornal REPÚBLI
CA, da capital catarinense, que
abria espaço na primeira página da

edição n" 268, de J 7/1 1/1895, vice
governador no exercício do cargo
de Governador de Santa Catarina,
o engenheiro civil Polydoro Olavo
de S. Thiago, em despacho de 25/

10/1895, mandava "entregar ao'
Superintendente Municipal de

Joinville, pela respectivaMesa de

Rendas, a quantia de 463$400,
como indenização de igual impor
tância que despendeu do cofre

municipal com a ahertura do traça
do de uma estrada do Rio Itapocu
(onde hoje está a Ponte Ahdon

Batista) para o Sul até o Rio

Jaraguá (um pouco acima daquela
do retorno pelaWalterMarquardt,
no final da Marechal Deodoro,
antigamente conhecida como ca

minho para Blumenau e homena

geava Abdon Batista).
Ainda o REPÚBLICA, de

Florianópolis, dava espaço de pri
meira página: "Do norte da Repú
blica, procedente do Rio de Janei

ro, com escala por Santos, Iguape,
Cananéia, Paranaguá, Antonina,
São Francisco e ltajaí, entrou on

tem de manhã o vapor 'Porto Ale

gre', do L10yd Brasileiro, que trou
xe os seguintes passageiros: Co
ronel dr. Emílio Carlos Jourdan.
aI feres Colimero Lumhabo, sua se

nhora e uma criada, Targínio
Viegas, Antonio Linhares, Targínio
da Silva Mafra, Antonio G. de

I Avellar, Antonio Brandt, sua se

nhora e três filhos menores, Anto
nio Martins, Carlos Severino

Müller, Paulo Huckmann e 26 imi

grantes" .

É ainda o REPÚBLICA, de

Florianópolis, que comenta a pre

sença dos Xoclengs, os índios
chamados de bugres que apareci.
am no Distrito de Jaraguá, confir
mado pelo correspondente da "Re
púhlica", em Joinville, o que, aliás,
é confirmado por um despacho de .

Origem oficial, sahia-se que a Pre
feitura de Polícia providenciava
com a urgência que o caso reque
ria.

chafe da Comissão de Terras, em
Blurnenau, uma petição do tenente-.
coronel Emíl io Carlos Jourdan, hem
como qualquer outro documento a

respeito ao dito requerimento a fim

de que o mesmo chefe preste escla
recimentos respectivos". Havia uma

manifestá má vontade da Reparti
ção de Terras, Colonização eObras

Púhlicas, a ponto de o 'governador
ter que in!ervir no andamento bu-

.

rocrático.
De acordo com o telégrafo do

RiodeJaneiro,às II horas de 14/1/

1896, ficava-se sabendo em

Florianópolis que Luiz Piazera era

nomeado escriturário intérprete da

quela agência, ele que fôra o con

dutor daquela leva de imigrantes
húngaros e conduzidósà região de

Garihaldi

Emílio Carlos Jourdan trabalha
va firme no projeto de junçãd.dos '

rios Itapocu e Perequê, através de

um canal, com vistas a alcançar o

porto de São Francisco, via fluvial,
para a exportação de produtos
agroindustriais. Os meios hurocrá
ticos apontavam. impecilhos, visto
que o canal teria que passar pelo
Município de Paraty, hoje Araquari.
Navegava-se no Rio Negro - por

que não navegar pelo Itapocu?
Com relação ao canal, o governa-

dor Hercílio Luz despachava: "In
forme o Superintendente de

Paraty". Em novo despacho, o go
vernador dizia: "De acordo com o

parecer do Chefe da Comissão de
Melhoramentos do Porto de San
ta Catarina, deferido".

Em seguida, oREPÚBLICA, na
edição n" 54, de 7/3/1896, na pági-

.

na I', publicava o expediente do

governo, que dizia: "Comunican
do que o coronel Emílio Carlos

Jourdan vai entrar para os cofres
do Tesouro com 12:000$000, im

portância de I 0.000 hectares de
.

terras devolutas que comprou ao

Estado; no Vale do Itapocu".
Quando tudo indicava que os

problemas estavam resolvidos,
eis que uma petição dirigida ao

govern ador en ge n he i ro c i v i·1

Hercílio Pedro da Luz, por parte
de Emllio Carlos Jourdan, ela re

cebia os seguintes despachos: 1 °

- Encaminhe-se; 2° - Informe a

Repartição de Terras; 3° - Ao sr.

Capi tão do Porto para informar e,
em 30/5/1896, 04° despacho: "Re
queira ao governo da União". Em

terras da Marinha era a União que
decidia, e os 9 quilômetros já pron

tos, paralisou. Até hoje. Mas es

tão visíveis os trabalhos realiza

dos.

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exposiçãonarra ahistória dabicicleta e a cultura local
•

Edson Junkes/CP

Visitantes poderão
conferir a mostra
até o dia 29 de
'outubro

Jaraguá do Sul - Parte do
acervo do Museu da Bicicleta de
Joinville está na cidade. A

exposição "História daBicicleta
Uma verdadeira viagem no tempo
em duas rodas" ocupa, desde

sábado, sala no Shopping Center

Breithaupt, numa promoção do

Sesc (Serviço Social do Comér

cio). Até o dia 29 de outubro,
visitantes poderão conhecer a

história deste instrumento peculiar
na cultura catarinense, e concorrer
a uma bicicleta doada pelo Sesc.

. O coordenador do museu e

curador da exposição, coleciona
dor Walter Busto, diz que a

exposição é resultado de trabalho
de pesquisa realizado há mais de

20 anos. "A bicicleta faz parte
da cultura catarinense em

função da imigração (princi
palmente de alemães). O catari
nense conserva muito interesse

pela 'zica' ou 'magrela', como
também é chamada". Ele lembra

que, nas cidades catarinenses,
é comum as famílias terem esse

único veículo para se locomo

ver, irao trabalho, para a escola
ou até mesmo fazer um

passeio.
A mostra "História da Bici

cleta" é somente parte do acer

vo do museu, que inclui pesqui
sas sobre a bicicleta e a filatelia,
a bicicleta nas artes plásticas e

a bicicleta conquistando pais e

filhos no mundo inteiro. "In

felizmente, devido ao espaço,
não pudemos trazer todo o

acervo dessa exposição, mas

ela ficou belíssima e o público
nos recebeu muito bem", come
mora busto. A exposição traz

dez bicicletas, além de textos e

ilustrações. A mais antiga peça
presente é uma bicicleta Idealli,
italiana, da década de 30, restau
rada. Há peças raras, como a Caloi
66 com a pintura original e a

francesa Peugeot, de 1947, na sua

forma original e com registro no

museu da Peugeot, em Paris.
Além de bicicletas originais,

a mostra conta com miniaturas,
buzinas, e outros acessórios.
Passa pelos 200 anos de exis
tência da bicicleta, das formas

simples até as mais ousadas,
como a contemporânea Moun
tain Bike. De acordo com o

coordenador de Cultura do Sesc

Jaraguá do Sul, cerca de 60
visitantes por hora têm passado
pela exposição, que deve fechar
a estada na cidade em dez mil

visitantes. Itinerante, a mostra

percorre o Estado. Em novem

bro, estará em Blumenau.

(LiSANDREA COSTA) Acervo: ainda originais, as bicicletas remetem à história catarinense

Prefeitura M'unicipal de Jaraguá do Sul· SC
'AssQciação dos Clubes e Sociedades

: .;,�,e:J\iró do Vale do Itapecu-

Apoio Cultural

Câmara setorial fechapropostas
turísticas para oNorteINordeste�

Jaraguá do Sul - A Câ
mara Setorial de Turismo da Re

gião Metropolitana Norte/Nor

deste, reuniu-se ontem, às 9

horas, na Centro Universitário,
para apresentar as propostas
conjuntas de planejamento do

turismo na região. O órgão, que
abrange 20 municípios de Santa

Catarina, tem a missão de realizar

trabalho integrado para a promo
ção do desenvolvimento turístico
no Norte/Nordeste do Estado.

A câmara setorial é dividida

em quatro subcâmaras: turismo;
meio rural, ambiente e cultura;
turismo de eventos e turismo

litorâneo. �articipam de cada
. subcâmara representantes dos

municípios interessados no

desenvolvimento do setor. "A
,

revela o coordenador da divisão
de Turismo em Jaraguá do Sul,
Loreno Hagedorn. As demais,
discutiram as propostas que serão
anexadas num volume único e

apresentadas à presidência da
<,

câmarasetorial, para que sejam
viabilizadas as propostas.

A idéia de turismo integrado
o

é que se pode aproveitar as

características da região e pensar

estratégias que atraiam o turista

para o local, de acordo com o que
cada Município pode oferecer.

Existem outras duas câmaras

setoriais para o desenvolvimento

turístico em Santa Catarina. Uma
na região de Florianópolis e outra

no Vale do Itajaí. Na região Norte/
Nordeste, a presidência do grupo
cabe ao prefeito LuizHenriqueda
Silveira, de Joinville. O prefeito
jaraguaense, Irineu Pasold, é o

vice-presidente do órgão. (LC)

única subcâmara que não

conseguiu fechar as propostas
foi a de turismo de eventos",

COMUNICADO
Valdir Weber comunica que perdeu os blocos
de notas fiscais nO de 002201 a 0022250,

003001 a 003050, 001501 a 001550, 001551
a' 001600, 001601 a 001650, 001651 a

001700, 001701 a 001750, 001751 a 001800,
001801 a 001850, 001951 a 0012000 e

000001 a 15000 que estavam em nome do
mini Casino Weber, conforme boletim de

ocorrência nO 111/00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encontro deJovensEmpresários superaexpectativas
Eventocontou com

a participação de
maisde400

pessoas

Jaraguá do Sul - o 10
Encontro Catarinense de
Jovens Empresários, orga
nizado pelo Núcleo de Jovens
Empresários da Acijs (As
sociaçãoComercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) e Facisc
Jovem (Federação das As

sociações Comerciais e In
dustriais de Santa Catarina),
contou com mais de 400 par
ticipantes, entre 17 e 25 anos,
de várias regiões do Estado. O
presidente do núcleo, Dieter
Janssen, diz que o encontro foi
importante pela troca de

experiências e de conhe
cimentos entre empresários e

Horst Baümle

W.�F��",,-
. FAC!SC

N
Conselho F,laduol

do Jovem Emp,esórlo

SE=i

liegócios: encontro envolveu empresários efuturos empreendedores empalestras e esportes ecorradicais

novos empreendedores. '�O

objetivo também era despertar
a criação de novos núcleos do
setor em Santa Catarina,
motivando os participantes a

investir no seu desenvolvimento

pessoal", conta.
Ele destaca que o público

apreciou as palestras e teve

participação expressiva nas

atividades. "As pessoas se

interessaram porque os temas

abordados eram bastante
interessantes. Na sexta-feira,
eles tiveram a oportunidade de

conhecer algumas empresas
com história de sucesso no

Município".
O presidente do núcleo

enfatiza que o desempenho dos
participantes nos esportes
ecorradicais, como VôoDuplo
de Parapente, Trekking -

Caminhada nas cachoeiras -

e Rapel, na cachoeira, foi
bastante positivo. "Serviu para
divulgar a beleza natural da
nossa região, demonstrar nos
sos esportes e alavancar outros
negócios. À noite os partici-

.

pantes puderam conhecer a

Schützenfest", diz.
Segundo Janssen, o pre

sidente da AssociaçãoComer
cial e Industrial de Tubarãopar
ticipou do evento e já demons
trou interesse em organizar a
segunda edição do encontro

dos Jovens Empresários na

quela cidade, a ser realizada no
mesmo período.
(FABIANE RIBAS)

Po--í4r .qcceen» V(;(A/ tie«
·�CtAltto- .OiAtn.Or

T�V(;(A/�V�
C�����!

12 de outubro
..FeJiz Dia das Crianças

.

"enba conhec�r ii nova coleção primavera/verão 2000

A Brincadeira de vestir,

1 Vestir Joy... E vestir alegria OlEGITIMO

'{

Rua Relnoldo Rau
'Hf

116 - Centro - Jara uá do Sul - SC .. fone: 371-7788
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moradores daDha daFigueira
denunciamabandono

Falha ou
inexistência de

serviços básicos
irrita população

Guaramirim - o caminhão
de coleta do lixo pode levar até
dez dias para passar; o pó cobre
as casas dos moradores; não há

esgoto, água encanada ou posto
de saúde; a escola oferece apenas
o pré e quem não tem carro não

pode usar comércio, igreja,
hospital e órgãos públicos de

Guaramirim porque não há
ônibus para deslocar-se até o

centro. Os moradores apelidaram
a Ilha da Figueira de "o bairro dos

.

esquecidos".
As pessoas foram se ins

talando em loteamentos ir

regulares (histórico comum na

região), em meio a arrozeiras e o

agrupamento virou um bairro.

Apenas uma rua tem nome, a Rua

Jaraguá, que liga Jaraguá do Sul
a Guaramirim por caminho de

pó, usado como desvio pelo
tráfego' pesado da região.
Revoltados com o descaso e a

falta de estrutura, os moradores
\

se juntaram e criaram a Ambif

(Associação de Moradores do
Bairro Ilha da Figueira), em

agosto. A associação gerou pauta
de reivindicações com pelo
menos dez itens, água, posto de

saúde, alargamento da rua

principal e ônibus, dentre outros.
A reivindicação de água foi

encaminhada à Casan, que

depende da ampliação do sistema
de captação para atender o bairro.
As demais reclamações foram
encaminhadas ao prefeito, Luiz
Carlos Zimmermann. "Marcamos
audiência com ele, mas não nos

recebeu. Tentei várias vezes, por
fim protocolei o nosso pedido,
mas não recebemos retorno",
reclama a presidenta da Ambif,
Merci Nichelatti.

AGRADECIMENTO
Em todas as competições há vencidos e vencedores. Não
seria diferente nesta campanha política.
Embora não tenha sido eleito considero-me um vitorioso,
pelos 629 votos recebidos.
Retribuo com 629 abraços.
Muito obrl�ado

Raimundo Rahn

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal' Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center -

Sala 8 - Jaraguá do Sul - sc - Fone: 371-2480

.

Como todos os moradores de
loteamentos irregulares, a po

pulação local espera que a si

tuação seja regulamentada. "Eles
alegam que aqui é zona rural, mas
isso já virou uma cidade", diz
Merci. Existe projeto para
regulaziração de um dos lote
amentos que forma o bairro. A

associação já cadastrou 176

famílias, mas estima que pelo
menos 200 residam no bairro.

ABANDONO - Os mora

dores acusam o prefeito de ter

abandonado completamente o

bairro, depois de perder as

eleições. Na sexta-feira; quando
a reportagem esteve no local, o
caminhão de lixo não passava há

dez dias e a rua principal estava
repleta de sacolas e resíduos.
"Antes da eleição, molhavam a

rua duas vezes por dia. Já era um
insulto porque molhavam às 7
horas e às 19 horas, isso não

adiantava nada. Passada a eleição,
o caminhão nunca mais voltou",
relata Merci. (LiSANDREA COSTA) Depósito: Merci diz que o caminhão de lixo não passa há dez dias

Bairro usa serviços de Iaraguá do Sul
Apesar de pertencer a Gua

ramirim, a Ilha da Figueira não

dispõe de linha de ônibus que li7
-gue a pow�!ação à cidade. "Nos
so único, acesso aqui é o ônibus

que vai para Jaraguä do Sul. Se
a gente quiser ir pro centro de

Guaramirirn, tem que ir até o

centro de Jaraguá do Sul e pe
gar outro ônibus", protesta a au

xiliar de produção Elza Ben-
.venutti. A falta de ônibus para
Guaramirim faz com que os

moradores utilizem os serviços
jaraguaenses, inclusive o posto

--de saúde da outrailha da Figuei
ra.

O mesmo motivo-dificulta o

vínculo empregatício em em

presas guaramirenses. O único
modo de chegar em Guara

mirim, para os operários que não

têm carro, é a pé ou de bicicleta.
Os moradores. arquivam

fotograflas de acidentes na Ru .

Jaraguá pata c0mpr0v;t:r , .•
periculosidade do caminho, end
há curvas perigosas, pista
estreita e desbarrancamento 'da
estrada, em certos trechos, Pelo
menos duas pessoas foram

atropeladas nos últimos meses

devido ao excesso de pó. "Meu
marido estava indo trabalhas de
bicicletã. Um carro ultrapassou
o ônibus da Canarinho e deixou
o motorista do ônibus sem vis'ão::
no meio' do pó. O ôníbàs,
atropelou meu marido", recorda
se a dona de casa Miriam
Amaral, O acidente aconteceu há
dois meses. '0 motorista sequer
viu a vítima, Jorge Ademir

'.

Amaral, 34 anos, que .foi so-'

coerido tempo depoi§ pel,os
yi�il'lhos.

.,......, QuaQdottfrn': S
ãOfsupOl:1.ia"o p,@,
e"alémfda lama" ao

raqueira imensa nessa .rua -,
>

relata a presidenta da Ambif. Ela
reside no local há seis anos.

"Quando vim morar, aqui,.
passava um carro a cada meia
hora. Hoje isso é um bairro

de e todo.o trânsito. ado

ataguá do ..S
lamenta. !t,

,
ereadonde.Guarartria

"'não ganhamos estrutura ue
a niaioria dos morádoFes.votaj�m
Jaraguá do Sul", diz.

O prefeito Antonio Carlos

Zimmermann, não foi en

contrado pela reportagem para
esclarecer o assunto. (L;.Ç),

t'

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30� 2 _;;O.rom.M� lABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr Màrlo Sousa Jr

Sábados
8:00 às q 1 :00 '

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Df;, Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Polícia investiga veículos
causadores de atropelamentos
Jaraguá do Sul-A Polícia

Civil de Jaraguá do Sul continua
, investigando para identificar os
motoristas e veículos causadores
de atropelamentos com vítimas
fatais. Qualquer informação
pode ser repassada para a DP

local, através do telefone 371-
0123.

No sábado, à 1 hora da ma

drugada, foi atropelada e morta

na Rua José Narloch, no Bairro
Ana Paula, a jovem Jucilene
Ribas de Lara, 22 anos de idade.
Jucilene estava grávida de 7

meses, e o veículo evadiu-se do
local.

O comissário de '

polícia
Jonas Bonifácio relata que,
conforme testemunhas, "o
veículo atropelador trata-se de

umaD-lO ou F-lOOO, com cabine

dupla e é de cor cinza". Ainda
conforme testemunhas, o veículo
carregava um caiaque ou uma

carretinha.
< Também na madrugada de

sábado, na Rua José Theodoro

Ribeiro, na Ilha da Figueira, às 4
horas, foi atropelado e morto o

ciclistaJoséOsni Xavier, 34 anos.
Antes de atropelar o ciclista, o
veículo colidiu contra a traseira
do Táxi Renault, placa LZU-

6903, conduzido por André

Nicocelli, 27 anos, que foi
socorrido e encaminhado para o

Hospital São José, com fratura
de fêmur. Na seqüência, o mo
torista iniciou fuga, colidindo e

matando, a poucos metros, José
Osni Xavier. Um FiatUno pode
ter sido o causador da morte.

(AGOSTINHO DE OLIVEIRA)

Criança' morre
atropelada

Jaraguá do Sul � o garoto
Adriano Lange, 4 anos, morreu ao

ser atropelado no sábado, às 18

horas, na SC-416, Rodovia Wolf

gang Weege, 'que liga Jaraguá do'
Sul a Pomerode. Ele morreu ao ser

atropelado pelo Uno, placa LXi-
0609, de P�merõde, conduzido
pelo bombeiro �d�ntário'Olgean

; I 1 '[
,

Post, 26 anos. No momento�do
atropelamento, Adriano! Linge
soltou a mão da mãe, que �a-

I I,)

minhava ao lado da via, e tentou
I, , • , ; ':

atravessar a SC-4l6. Olgean Post
, 'I

estava em Jaraguá do Sul par-
ticipando de curso, e retornava
para a cidade de Pomerode, onde
reside. (AO)

,
.

(jl

Escritório de Advocatia
r

J' I t[

* Civil

Dn: Atã» des Santos I "

OAB{SC 9760
_

' , ,-[

* Comercial '

I tI ..I
f" • I ) I ): I!

t

*Tributário *, Bancárie
.372-0582

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul, '

-

C9t:pO de pedreiro -éencqntradp
'embananal, emCorupá

, 1-

Corupá - Um àgricuJltior. . "puegado afirmou que os quatro
encontrou, às 1 O horas de do- queriam acertar contas com

mingo,ocorpodopedreiroJoão João Machado, e mandaram
Machado, 30 ��nos. Ô' corpo Ferreira sair cehG'ilclG.Q En?g�
estava iro Bànana{ Turêä:' na guida, Fep-ei.ra af�a,�'j2uvi�0localidade dd'Hahs{HUmbolÖ, doisdi'fparor aperito d�OOL
em Corupá.

( r f) L', I "I de' JaniguáUíö"�ub�,�1jj'sÊlnf
'

, ,
._ JJ) , () J r� ;

,._ :..1 � Q:if �
,

.
- v

,

No diá anterior, João J\.1\i- Rateke, relata que Machado
,

"

,
'

" , I') • �'" "'� n ...� "'.,'"
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Michael Schumacher acaba
com 21 anos de agonia

Próxima prova
do Mundial seró
no dia 22, na
'Malásia

Suzuka - Michael Schu

macher escreveumais um ca

pítulo da história da Fórmula 1.

O piloto alemão acabou com
uma agonia de 21 anos da

equipe mais tràdicional da

categoria ao vencer o GP do

Japão e conquistar um título
que os vermelhos deMaranello
não comemoravam desde

1979, com Jody Scheckter.
O time já bateu seus

recordes de vitórias e pontos
num mesmo campeonato, e

commais três pontos assegura,
,também, a taça dos constru-

• Envia e recebe mensagens de texto
• Display com menu gráfico
• 250 memórias alfanuméricas
• Identificação por grupo de chamadas
• Jogos, agenda, calculadora, relógio e

calendário
• Alerta vibratório interno
• Cores vermelha; carbono e azul
• Peso: 96g

tores. Falta uma etapa para o

encerramento doMundial, dia
22 na Malásia, corrida que
acabou ganhando um caráter

de amistoso de fim de ano.

O GP japonês não come

çou bem para o alemão, que
perdeu a ponta logo na primeira
curva paraMika e foi obrigado
a andar no limite para tentar

uma ultrapassagem emum dos
dois pit stops programados por
quase todas as equipes. Na
pista, era difícil e arriscado.

O momento decisivo da

corrida foi o segundo pit stop
de Mika, na 373 volta. Foi

rápido, sem maiores proble
mas, mas quando ele voltou à

pista a chuva apertou um

pouco, e os pneus novos, para
pista seca (ninguém usou

"biscoito", porque o asfalto não
chegou a ficar molhado),

começaram a escorregarmais
do que o normal. Schumacher
só faria sua segunda parada
três voltas depois. Os pneus
usados eram mais aderentes,
ele aproveitou para acelerar o

máximo, e enquanto isso Mika

brigava para se segurar na pista
e passar retardatários.

Coulthard chegou em ter

ceiro, mais de umminuto atrás
de Schumacher. Barrichello foi
o quarto, a Imin19s 190 do
vencedor.

O alemão, três dias antes,

já previa que a briga em Suzuka

seria travada entre ele e

Hakkinen, e que os segundos
pilotos de Ferrari e McLaren
não teriam impor tância
nenhuma na disputa. Soou

arrogante,mas no fundo era um

prognóstico realista.
(FLÁVIO GOMES).

Warm up

Grandeprêmio: Schumacherdi: quejá sabia que iria venceruprova

• Display gráfico
• Placa de fax-modem embutida
• Interface e navegação mais fáceis
• Cores cobre, champagne, azul e preto
• Vibra alert e flip ativo
• Identificação por grupo de chamadas

A TELTRON tem sempre as melhores opções para você.

• 199 memórias alfanuméricas
• Placa de fax-modern embutida
• Identificação por grupo de chamadas
• 4 jogos, calculadora, 'relógio e

calendário
• 35 tipos de campainha

orn

to

• 100 memórias alfanuméricas
• Bateria com 100 a 120min. de

conversação
• Identificação por grupo de chamadas
• 3 jogos, relógio e alarme
• 30 tipos de campainha
• Frentes coloridas removíveis

Envia e recebe mensagens de texto
Menu gráfico

• Relógio, data, cronômetro
Grupos de chamadas .

Design exclusivo e inovador
• Possui tecnologia WAP de acesso

a Internet
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Vitória: Douglas Bogo havia vencido a categoria B no campeonato realizado no ano passado

Bogo é campeão catarinense
Pilótoé
líder na
categoria
MarcasA

baterias, Douglas Boga foi

imbatível, liderando e vencendo
.,.

as duas baterias, conquistando
o título deste ano. Ano passado,
Douglas Boga havia vencido a

categoria "B".
Na Novatos, outro piloto de

Jaraguá do Sul levantou o

caneco de campeão, Dirceu
Rausisse, mesmo sem correr.

Depois de casar no sábado,
Rausisse, decidiu não disputar
as provas do final de semana.

Mas a combinação dos resul
tados deu o título antecipado

Lontras - O piloto ja
raguaense Douglas Boga, da
Bago Racing Team, é campeão
catarinense na categoria
Marcas "A". Precisando ven

cer apenas uma das duas

F-1-------------

Suzuka decide mais um título
Pela nona vez em 14 anos,

Suzuka proclamou um campeão
mundial. O circuito parece talhado

para decisões. Na primeira vez em

que sediou um GP, o autódromo

japonês já viu um título sendo
decidido, com Nelson Piquet
conquistando seu tricampeonato,
em1987.

Nos quatro anos seguintes, os
Mundiais também foram fechados
em Suzuka, com Ayrton Senna em
1988, 1990e 1991 eAlainProstem
1989. Depois, Damon Hill con
quistaria seu único título em 1996 e

MikaHakkinen seria bicampeão em
1998e 1999.

O .Mundial de 2000 foi o

primeiro definido antes da última

etapa desde 1995. Naquele ano,
Schumacher conquistou o título

pela Benetton em Aida, também no

Japão, no GP do Pacífico. Faltavam
ainda duas provas para o final da

temporada, em Suzuka e Adelaide.
De 1996 até o ano passado, todos
os campeonatos foram decididos
na última corrida. O encerramento

da temporada está marcado para a

Malásia, em 22 de outubro. (FG)

para o jaraguaense. O vencedor
em Lontras, da Novatos, foi
Raulino Kreiss Júnior, de

Joinville, que teve ainda o

segundo colocado, Sérgio Pien.
O terceiro lugar coube ao piloto
de Pomerode Rafael Ramthun.

No Marcas "B", Mateus
Greipel, de São Bento do Sul,
também 'levantou o caneco de

càmpeão deste ano. Rodrigo de

Borba, de Rio do Sul, chegou em
segundo, e Altair Ruffato, de

Curitibanos, o terceiro.
(AGOSTINHO DE OLIVEIRA)

Campeonato
EscolarMirim

Jaraguá do Sul- A segunda
fase, do Campeonato Escolar
Mirim contou com 21 escolas

inscritas, reunindo 1,3 mil alunos/
atletas de 7 a 13 anos. A

competição foi disputada de 5 a

8 de outubro, sendo organizada
pela Fundação Municipal de
Esportes.

O diretor de eventos da FME,
Caius Ananda Xavier dos Santos,
considerou bom o nível técnico
das escolas participantes. (AO)

JARAGUÁ DO SUL 10 DE OUTUBRO DE 2000

FME vence Blumenau e

decide vaga com Chapecó
Jaraguá do Sul - Num

jogo decidido no minuto final, a
FMElBreithauptJCaraguá ven

ceu a Taschibra/Unicardio, por
4 a l , no Ginásio de Esportes da
Acecremer, em Blumenau. Com
este resultado, o time jaragua
ense decidirá vaga para as se

mifinais do Campeonato Esta
dual de Futsal da Divisão

Especial, no próximo sábado,
com a AABB de Chapecó.

Com as duas equipes preci
sando da vitória, o início do jogo
foi nervoso, e a responsabilidade
de vitória fez com que os atletas
errassem muitos passes. James
abriu o placar para a FME aos

5 minutos de jogo: Na seqüên
cia, a partida criou alternativas

para os dois times marcarem,

mas os goleiros Cláudio, de

Blumenau, e principalmente
Ninho, da FME, estavam numa

noite inspirada.
No segundo tempo, COlJl 4

minutos emeio de jogo, o gol de
, empate. André Rocha, artilheiro
de Blumenau, recebeu lança
mento do goleiro Cláudio e foi

para ii linha de fundo, com a bola
saindo pelo fundo de quadra,
desferiu potente chute. Com a

potência do chute, a bola bateu
no peito e no rosto de Ninho,
antes de entrar. Depois do

empate, torcedores atrás do
banco de reservas jaraguaense
jogaram copos de cerveja nos

jogadores e comissão técnica,
paralisando a partida por cinco

minutos. Reiniciado o jogo,
embalado pela torcida, a Taschi
bra criou inúmeras oportuni
dades, principalmente com Dão,
mas Ninho continuava bem no

jogo. A FME também criava

oportunidades, até que, aos 9

minutos, Jédson chutou forte pela
esquerda para colocar novamente

. a PME em vantagem. Depois do

segundo gol, Jaraguä do Sul ia
marcando o terceiro, quando o

goleiro reservaCharles entrou em
quadra e evitou O gol, sendo

expulso de quadra. Não tendo
outra alternativa, em busca da
virada do placar, o técnico de

Blumenau, :Alexandre Jahn,
arriscou o tudo ou nada, tirando
Cláudio e jogando com o goleiro
de linha, André Amorim. Numa
das subidas de André, o goleiro

. Ninho defendeu e tocou para
Jédson, que fez por cobertura,
faltando 55 segundos para o

término do jogo. Jédson fez o

último gol faltando 43 segundos,
dando números finais ao placar.

Combinada com a vitória da
AABB sobre a Unoesc, por 7 a

4, a FME decide a vaga para as

semifinais, jogando sábado, no
Ginásio Arthur Müller, com a

AABB.
Os dois times estão em

patados no segundo lugar com
6 pontos, com o time de Chapecó
vencendo no confronto direto.
Blumenau está em último com

3 pontos, enquanto a Unoesc
lidera com 9. (AO)
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I venha conhecer ,laraguá Motos I
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I 1/EWJIP({jJE} só pra você. I
I Recorte este anàncio I
I e deposite na urna da I

loja e concorra a um

I capacete e uma camiseta I
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I

09/12/2000 I
I Nome: I
Endereço: Fone:

� II
Rua: Walter Marquardt, 1669 - Fone: (47) 370-7700 • Jaraguá do Sul- se

.JL _

Tudo em Granitos eMârmores
Pias - Cezinhas - Túmtll(i)s - Soleiras (Oxx47j 370-8432

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




