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PERFORMANCE

Evento homenageia
.Colisão entre Brasilia e caminhão ocasiona quatro mortes no centro de JS Dia da MulherEdson Junkes/CP

o vice-prefeito de Guarami
rim, José Joaquim Fernandes (o
Zezinho), disse que o prefeito
Mário Sérgio Peixer tem inte

resse de candidatar-se à presi
dência da Fecam. A Federação
tem eleições previstas para os

dias 15 e 16 demarço, no Semi
nário de prefeitos, vice-prefeitos
e assessores municipais, em
Balneário Camboriú. O prefeito
deve oficializar o pedido de par
ticipação na eleição nos pró
ximos dias. Página 3

Zezinho revela que
Peixer pretende ser

GráficaCP candidato à Fecam
\

Floriani quer
tarifa única no

transporte de JS
Página4

Com apresentação de teatro
e reflexões, os sindicatos orga
nizaram evento emhomenagem
aoDia Internacional daMulher,
realizado sábado, no Sindicato do
Vestuário. Participaram cerca de

300 pessoas. Página 6

Cerca de 50 duplas participaram do 5° Wizard

Streetball, realizado neste fim de semana. Página 8
- ,I
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Cantos e prantos
Há um ditado popular alemão que diz: "O povo que não

preserva seu passado não merece o futuro". A frase é simples,
mas de urna profundidade imensurável. Todavia,mesmo fazendo

questão de manter as tradições e

os laços culturais germânicos,
Jaraguá do Sul - autoridades
responsáveis - segue negligen
ciando em relação àHistória do

Município. Os dois museus da
cidade há seis anos estão confi
nados em caixas, quandomuito,
abandonadas no depósito do

prédio da rede ferroviária.
OMuseuMunicipalEmílioda "

Silva entra.no sexto ano sem sede

própria. Aguarda a conclusão das
obras de reforma rio-antigo prédio

.

da Prefeitura: onde deve se ins
talar. Assim, um dos mais ricos.
acervosmuseológicos do Estado
permanece encaixotado e àmercê
das intempéries, traças e ratos. A

situação demonstra a falta de compromisso com o passado e

seus personagens, que demarcaram e definiram o perfil da cidade,
além da falta de respeito e consideração à memória do grande
pesquisadorEmílio da Silva.

Na mesma circunstância encontra-se o Museu do

Expedicionário. Desabrigado há três anos do prédio onde

funcionava, transformado em terminal urbano de ônibus, o acervo
teve o mesmo destino, as caixas e o depósito. Aliás, a

transformação das instalações merece um capítulo à parte. A
adaptação do prédio não obedeceu nenhum critério arquitetônico,
muito menos atendeu o bom senso. Foi totalmente des- .

caracterizado, um verdadeiro atentado à arquitetura e aos

princípios de civilidade.
.

Hádiversos motivos para se explicar o descaso e a negligência.
Entretanto, duas são as principais: a prioridade exagerada ao

econômico e a cultura hegemônica de apatia àHistória. A falta
de memória do brasileiro é famosa, sendo reforçada diariamente.
Para piorar aindamais o quadro, os recursos prometidos pelo
vice-governador Paulo Bauer para a revitalização do centro

histórico estão bloqueados, dependendo de boa vontade política
e articulações com OBancoMundial, além de boa dese de sorte.

Na esteira das contradições culturais estão também a

bibliotecamunicipal e o arquivo histórico, importantes fontes de
pesquisas. Funcionam em condições inadequadas, o local éde.
difícil acesso, €ontribuindo aindamais para agravar o desiriteresse
de pesquisadores e estudantes. A situação só não é pior porque' .

alguns poucos funcionários, liderados pelo chefe do Serviço de
PatrimônioHistórico,Artístico eCultural, Egon Jagnow, superam
as dificuldades com extrema dedicação e compromisso-com a

memória da cidade.
A ampliação do�spaço do Patrimônio Histórico é um alento,

já que possibilitará a reorganização do acervo. A conclusão das
obras do prédio da antiga Prefeitura renova as esperanças de
novos teínpos para os museus. Todavia, não são suficientes para
resgatar amemória e incentivar a busca do conhecimento. Serão
precisos projetos culturais e programas que reforcem e

esclareçam a cidadania. Enquanto persistir a cultura econômica
autofágica a culturae as artes estarão relegadas aos depósitos,
mesmo que organizados.

Excessos tecnológicos

Já de algum tempo nos

preocupa os avanços tecno

lógicos que não são acompa-
.

nhados pelo público em geral.
Você compra ummicroondas,
um videocassete, uma calcula
dora, uma secretária eletrô

nica, um computador, um ce

lular, etc., e recebe um pro
duto com vários atributos téc

nicos, cobrados no preço [mal
do produto e alardeado pela
propaganda as várias qualida
des técnicas: faz isso, faz aquilo.

Todavia, omortal comum
muitas vezes não usa a quarta
parte da tecnologiaembutidano
produto. Além do mais, cada
novo produto temummanual,
commuitas págin� cansativas

para ler. Lido hoje, você lem
bra, amanhã,jáesqueceu tudo.
Temque ler tudo novamente se

quer mexer no aparelho. O

*Walter Batista Falcone

excesso de tecnologia está
causando uma certa fobia a

produtos novos. Levei quase
ummês para ler omanual de
um automóvel comprado anos
atrás. Me desfiz do veículo e

não cheguei a ler todo omanual
do rádio (outro à parte).

Oproduto ideal deurn custo
acessível teria que ser simples
de operar, que tivesse símbolos

gráficos explicativos. Coman
dado pela voz. Que fosse

vendido conforme a neces

sidade do cliente. PQrexemplo:
preciso de um celular que
apenas receba e faça as li

gações. Não precisaria de

agenda, de caixa postal, de
identificador de chamada, de
diferentes tipos de campainha,
etc. Naturalmente iriapagarum

preço menor pelo produto e

consumir apenas pelo que
-,

necessitasse.
As pessoas que passamdos

35 anos de idade, commuitos

afazeres, não têm tempo de
ficar lendo manuais. Daí os

filhos menores serem craques
da informática. Pois eles têm
uma coisa que nós não temos:

tempo. Aliás, duas coisas,

tempo epaciência Vamos fazer
produtos que atendam as '

necessidades do cliente. E não

apenas as necessidades eco-
.

nômicas das empresas. É bom

lembrar que tecnologia vem

baratearumproduto e não para
encarecê-lo, como sempre
ocorre, principalmente nos

equipamentos da áreamédica.

* Médico e bacharel em

Direito
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Peixer deverá candidatar-se

para a presidência da FecamMILTON RAASCH

Aproximadamente 40 municípios catarinenses tiveram problemas,
em maior ou menor grau, com as enxurradas

que atingiram o Estado de Santa Catarina, nas últimas semanas. A

informação foi dada pelo coronel Sidney Carlos Pacheco, em
conversa mantida com representantes da Prefeitura de

Guaramirim, que estiveram na capital do Estado,
na semana passada, tratando dessas questões. Pacheco confirmou

que o relatório dos prejuízos ocorridos em Guaramirim, com
danos estimados em mais de R$ 400 mil ao

patrimônio público, será incluído no documento geral que o

Estado está enviando às autoridades federais, em Brasília.

Arquivo/CP:Edson Junkes

Informação
é antecipada
pelo prefeito

;; .

em exercício

Guaramirim - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) deverá
candidatar-se à presidência da
Fecam (Federação Catarinense de

Associações de Municípios), que
tem eleição de diretoria prevista
para os dias 15 e 16 de março, no
10 Seminário de prefeitos, vice
prefeitos e assessores municipais, '

em Balneário Camboriú. A infor-
i

mação está sendo antecipada pelo
prefeito em exercício, José Joa

quim Fernandes (PPB), a quem
Peixer manifestou esse interesse e

que ontem à tarde esteve represen
tando-o durante reunião da Fecam,
na Capital.

Conforme Fernandes, o prefei
to ainda não formalizou o pedido
para participação na eleição, mas
irá fazê-lo dentro dos próximos
dias. Atualmente, Peixer é vice

presidente da Federação, condição
que herdou de seu antecessor na

Prefeitura de Guaramirim, ex
prefeito Antonio Carlos Zimmer

man (PMDB). Responde pela
presidência da Fecam, hoje, o pre
feito de Quilombo, município da

Região Oeste do Estado, Antonio
Luiz Zamignan.

Ontem, Fernandes cumpriu
um dos primeiros atos como

Tribuna Livre
O secretário do Planejamento e

Desenvolvimento Urbano, de
Guaramirim, Valéria Verbinem,
quer participar de
sessão da Câmara de

Vereadores, através da Tribuna
Livre. Verbinem vai fazer relato
sobre as diversas providências
de ordem administrativa que
estão sendo tomadas pela
pasta.

Casan
É necessário que os atuais

vereadores permaneçam
atentos em relação às obras

para conclusão da ampliação
do complexo da Casan. Com

tantos sobressaltos que
marcaram e atrasaram o proje
to até agora, não será nenhu
ma surpresa se o projeto não

ficar concluído até o último

prazo dado, fim de maio ..
Fernandes: vice-prefeito querapoiodogovemodoSstadoparaopasseescolar

valores do convênio referente ao

transporte escolar no Estado, sob
pena de ter muitas dificuldades

para manter esse benefício na

comunidade. Há uma semana, a

Prefei tura decidiu ampliar o

benefício concedendo gratuidade
total do passe escolar para os

alunos do Ensino Fundamental.
Isso implicará num aumento

considerável de custos para os

cofres públicos, A Secretaria

Municipal de Educação está
fazendo esta semana o levanta
mento de alunos com direito ao be
nefício e os cálculos sobre os gas
tos mensais para concessão do

passe. (MILTON RAASCH)

substituto de Peixer no Executivo

(o prefeito está em viagem aos Es

tados Unidos), participando da

reunião da Federação, na sede da

Associação dos Municípios da
Grande Florianópolis, na Capital,
que teve como principal assunto
em pauta a discussão do auxílio
financeiro do governo do Estado

para concessão do benefício do

transporte escolar. A Secretaria de
Estado da Educação está reno
vando os convênios com os mu

nicípios pelos mesmos valores do
ano passado, mas os prefeitos não

devem concordar.
O Município de Guaramirim é

dos que reivindicam a elevação dos

Decepcionado
O ex-vereador Irvando Luiz Zomer (PMDB) diz,

não ter mais nenhuma pretensão de concorrer ao Legislativo em

Guaramirim. Ele concluiu o mandato no ano passado e avalia que
"pelo trabalho feito deveria ter recebido votação melhor". Zomer,

que fez menos votos na eleição municipal do ano

passado, do que 1992, avalia que sofreu concorrência em excesso

de candidatos no Bairro Avaí, que tinha como

principal reduto eleitoral. Essa disposição até poderá
mudar no futuro, mas por enquanto o ex-vereador prefere ficar

distante.

Silêncio
O PMDB de Guaramitim não

realizou nenhuma reunião
partidária, 'após ter perdido as

, eleições municipais para a

coligação do PFL e PPB.

Alguns integrantes
do partido não estão

gostando dessa apatia, alegando
que só o trabalho vai conduzir' a
legenda para uma nova
realidade.

Convocação
A Apae (Associação dos Pais e

Amigos dos Excepcionais) de
Guaramirim realiza assembléia

geral ordinária no próximo dia
21 de março, na sede

provisória à Rua 28 de Agosto,
com início às 19h30. Será
feita a prestação de contas

relativas ao ano 2000, seguida
da discussão de assuntos

gerais.

PPS inicia debate sobrenomes para as eleições
Guaramirim - o PPS está

iniciando o debate interno sobre
a indicação de nomes para as

eleições do ano que vem. O par
tido ainda não decidiu, exata
mente, qual o caminho que será

seguido para o desfecho dessas

questões. Se será apresentado o

maior número possível de no

mes, como defendem algumas
lideranças, ou se haverá indicação
com apoio geral pormicrorregião,

Em Guaramirim, essa discussão
,

também depende de eventuais

combinações envolvendo outras

legendas, avalia o presidente do
diretório local, Reinaldo Safanelli.

De qualquer forma, o assunto
já começa a tomar conta das
rodas políticas, destaca o pre
sidente, e por isso pede defini

ções. Em Guaramirim, o PPS está
mantendo reuniões políticas
sempre na última sexta-feira do

mês. O partido está aproveitando
esses encontros, não só para
tratar das questões internas de
conteúdo político, mas também

para discutir e encaminhar su

gestões de obras e serviços ao

governo municipal. No último en

contro, foi extraída uma proposta
ampla para alteração no funcio
namento do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano), em
Guaramirim. (MR)

ENTREASPAS _

"O ConselhoDeliberativo não pode ficar aí de boneco."
(Vereador e presidente da Câmara de Guraramirim, Evaldo João
Junckes - PT -, afirmando que estão acontecendo muitas impo
sições na administração do Hospital Municipal Santo Antônio)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos ,automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Jr.

ij. ü

,.�nehmo.com.M� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA. Fone/Fax 371-0882

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Aterro
De acordo com Pasold, o aterro

sanitário de Jaraguá do Sul,
projetado para ser instalado no

Bairro Nereu Ramos, pode
transformar-se em regional,

desde que os

demais municípios da Amvali
atendam as exigências do

projeto. O Centro de

Reciclagem, no entanto, não

atenderia Barra Velhae

Massaranduba, a distância
inviabiliza a operação, devendo

as duas cidades se associarem a

outra proposta.

JARAGUÁ DO SUL, 6 DE MARÇO DE 2001

Vereadorpretende
se reunircom o

prefeitopara
debatera questão

Jaraguá doSul- O vereador
Paulo Floriani (PPB) disse que vai

aguardar no máximo 15 dias para
que a administração municipal e a

Canaririho, empresa concessio
nária do transporte coletivo, ana
lisem a possibilidade de implantar
tarifa única de R$ 1,00 ou de re

duzir o preço das passagens na

Região Ribeirão Grande do Norte,
atualmente em R$ 2,20. Na se

mana passada, Floriani enca
minhou ao prefeito Irineu Pasold

(PSDB) abaixo-assinado contendo
mais de 300 assinaturas reivindi
cando a redução do preço.

Em resposta, Pasold informou
ao vereador que a Prefeitura está

estudando, em conjunto com a

Canarinho, nova sistemática de

trânsito, "oportunidade em que
estará revisando e analisando a

questão das tarifas". Floriani
reclama da falta de uma data para

que a administração dê uma posi
ção sobre o caso. "Infelizmente,
não há uma' data prevista. En
tretanto, vamos aguardar no

máximo 15 dias. Depois disso, se
preciso, iremos promover um pro
testo em frente à Prefeitura para
cobrar nossos direitos", ameaçou.

Floriani classifica a tarifa de R$
2,20 de "um abuso". Na opinião
dele, o preço único para as pas
sagens no transporte coletivo da
cidade seria o ideal. "Minha luta é

pelo preço único, mas, se houver
a necessidade de tarifas diferen
ciadas, que não ultrapasse os R$

Floriani promete insistir na
implantação de tarifa única

Edson JunkeslCP

Floriani: "O preço da passagem vai baixar, pode escrever isso"

1,50, o que já é muito, se levar em
consideração que é 50% superior
à praticada nas outras regiões",
afirmou, lembrando que durante a

campanha eleitoral do ano passado
o preço da passagem na Região do
Ribeirão Grande do Norte era de
R$ 1,90.

- Até o Loteamento Schio

chet, cerca de três quilômetros do

ponto final do Ribeirão Grande do

Norte, a passagem custa R$ 1,00,
dali em diante é R$ 2,20. É um

absurdo, é mais de 100% de di

ferença -, reforçou, garantindo
que vai intensificar a campanha em
favor da tarifa única, porque é um

compromisso assumido com as
.

comunidades da Região de Nereu
Ramos.

APOIO - Floriani já havia
abordado o assunto na Câmara,

quando ocupou a tribuna para
protestar contra a diferenciação
das tarifas. Na oportunidade, apre
sentou o abaixo-assinado e soli
citou ao governo empenho na

tentativa de atender a reivindicação
da comunidade.

As críticas de Floriani recebe
ram apoio da bancada do PT e de

parte da do PMDB. O vereador
Petras Konell (PMDB) sugeriu que
o Legislativo convide os diretores
da empresa para explicar o porquê
da diferença. "Vamos esperar pri
meiro a resposta da Prefeitura e

da Canarinho", propôs Floriani.
Para o vereador José Pendiuk

dos Santos, o Zé Padre (PT), o

problema das tarifas está rela
cionado à falta de concorrência no

transporte coletivo da cidade.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Prefeitos discutem prioridades para a região
Jaraguä do Sul - Os pre

feitos que integram a Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) estiveram reuni
dos na semana passada, na sede
da entidade, para discutir e elabo
rar a agenda para 2001. Também

.

trataram de assuntos pertinentes à

associação, como transporte es

colar, realização de cursos, eleição
da Fecam (Federação Catarinense
das Associações de Municípios),
comitê de gerenciamento da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu e a

implantação do selo de qualidade
de Santa Catarina.

Com relação ao transporte cole
tivo, cujo compromisso foi repas
sado pelo governo do Estado aos

municípios, o prefeito em exer

cício de Guararnirim, José Joaquim
Fernandes (PPB), participou da
reunião realizada ontem, em Flori

anópolis, quando foi solicitada a

revisão da decisão. "Foi apresenta
do um relatório comprovando que
o valor gasto é muito superior ao
repasse feito pelo governo esta

dual", informou a secretária-exe
cutiva da Amvali, Maria Tereza
Nora.

AAmvali pretende realizar este
ano o curso de Capacitação de

agentes políticos e servidores mu

nicipais; o 20 Ciclo de estudos de
auditoria sobre movimento eco

nômico, a ser realizado em Ara

ranguá, entre amanhã e sexta-feira;

Organização administrativa, pla
nejamento e transparência na

gestão pública municipal, marcada
para acontecer em. Guaramirim
nos dias 28 e 29 de março, além
do 10 Seminário estadual para pre
feitos, vices e assessores muni

cipais, de 15 a 16 de março.
Sobre o selo de qualidade, os

municípios aprovaram a proposta
do governo do Estado, Unicef e
Fecam de criar o mecanismo de

controle, que permite aos muni

cípios trabalharem internamente,
apresentando propostas para me

lhorar os indicadores sociais. Os

prefeitos alertaram também para o

prazo para a indicação de titulares
e suplentes para o comitê.

A visita que o secretário estadual de Transportes, Leodegar
Tiscoski, faria ontem a Jaraguá do Sul foi transferida para o dia

19 de março.
Tiscoski deveria participar da reunião da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), quando explanaria

sobre as reivindicações feitas pela classe

empresarial à pasta .

. As solicitações foram entregues ao governador Esperidião Amin
(PPB) em fevereiro, quando o governador veio inaugurar a linha

de transmissão Blumenau-Jaraguá do Sul.

Reivindicam a pavimentação das rodovias que ligam Guaramirim a

Joinville e a que liga Massaranduba a São João do Itaperiú, além
da duplicação do trecho da BR-280 entre Guaramirim e BR-lOl.

Propostas
O presidente do Diretório do PMDB de Jaraguá do Sul,

Adernar Duwe, pretende ampliar o quadro de filiados e "trazer de
volta ao partido antigos correligionários, que estão

afastados por discordarem da atual direção", além de tentar

aproveitar a convenção, que deve acontecer

em maio ou setembro, para oxigenar a legenda. A iniciativa faz

parte do projeto de aproximação com o PSDB e da

"política de boa vizinhança", recomendada
pelo prefeito de Joinville, Luiz Henrique

da Silveira.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

\

Prioridades
O presidente da Amvali
(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu), prefeito
Irineu Pasold (PSDB), disse
que as prioridades de sua

gestão é a concretização da

Agência Regional da Água e

do consórcio intermunicipal
de um aterro sanitário, que
devem estar implantados até o

início do próximo semestre.

Pasold informou que está
buscando recursos para
viabilizar a implantação dos

projetos.

Prazer em Entregamos em Guaramirim
>. atender bem.. '8��a-'�

371-'651

Pizzas
Pequena - R$ 6,90
Grande - R$ t2,90
Gigante - R$ t5,90
ealzone' - R$ t6,90

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila L'alau - Ja�aguá do Sul
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História em fotos

Vista da Avenida
Mal. Deodoro da

Fonseca, esquina
com a Avenida Getú
lio Vargas, vendo-se,
à esquerda, a casa de
José Emmendörfer, à
direita, relojoaria de
Walter Hertel, e, nos

fundos, o Hotel
Wensersky e a torre

da Igreja Católica

Vista do mesmo

local, só que em

sentido oposto.
Nole-se que ainda
não havia calça
mento. O mesmo

só iniciou em 1951

A AvenidaMarechal
Deodoro da Fonseca sem

pre teve sua importância.
Mas, até a década de 40, as
ruas mais importantes da
cidade eram a atual Avenida
Getúlio Vargas, naquele
tempo denominada Avenida

Independência, aRua Presi
dente Epitácio Pessoa e

suas transversais. A impor
tância da Marechal (assim
popularmente conhecida)
restringia-se, praticamente,
apenas ao fato de ser parte
do caminho que ia de
Blumenau aJoinville. A

partir dos anos 40, com a

terça-feira,
6 de março de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • ex. Pos lai 84 •

Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
e·mail • indumak@netuno.com.br

transferência da Prefeitura

para esta avenida, sua im

portância cresceu dentro
do cenário urbano, che
gando a tomar-se, a partir
dos anos 60, a via mais

importante da cidade.
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Confira a História
HA História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

Barão do ltapocu

Há 40 anos

Em 1961, o caldeirão político fervia nesse começo de ano. Pela
UDN (União Democrática Nacional) e mais o vereador Vitório

Lazzaris, ex-presidente (PSD), elegia uma mesa em circunstâncias

excepcionais, com o fechamento arbitrário do prédio pelo prefeito
Dornbusch, na noite de 13 de fevereiro. Por sua vez, no dia 17, os
integrantes do PSD (Partido Social Democrático) e mais Albrecht
Gurnz (UDN) convocavam sessão extraordinária e elegiam a sua mesa

com os vereadores Erich Baptista, presidente; João Hemúlio Cardo

so, como vice; João Mathias Verbinenn, 1 ° secretário, e Henrique
Boeder, 2° secretário. Tinha, pois, a Câmara Municipal, duas mesas,

cada grupo interpretando a seu modo. Criava-se o impasse. Sucedia
que o grupo do PSD, minoritário, abria a sessão mas não podia 'delibe
rar por falta de maioria e abandonava o recinto. Aí, a UDN, majoritá
ria,com um do PSD, ocupava o recinto para deliberar. 'Acontecia que,
de repente, a luz se apagava. Refeita a ligação, alguém (?) desligava a

chave-geral do prédio, impedindo os vereadores o exercício da Câma
ra. Podia ser à luz de vela, mas como conseguir àquela hora ...

Há 14 anos .,'

Em 1987, não estava terminado o caso do vereador Orival Vegini.
Nas páginas da imprensa local aparecia um "Apedido", matéria paga,
que desdizia e desmentia o que lá se dizia: "Nota de esclarecimento"
- "Tendo.em vista as publicações inseridas nos jornais CORREIO DO

POVO, 'A Notícia', 'Extra', 'Diário Catarinense' e 'Jornal de Santa

Catarina', em edições recentes, cumpre-me esclarecer o seguinte à

opinião.pública: 1°) Não é verdade e nem tampouco foi assinado por
nós a nota de esclarecimento à 'opinião pública', retratando-se-das
declarações feitas aos srs. Durval Vasel, Ademar Duwe, Ivo Konell e
Luís Oeschler. 2°) Cumpre-nos informar que na reunião do Diretório

Municipal, no dia 11 do corrente, após debates,'decidiu-se pela não

expulsão de minha pessoa do Diretório do PMDB, bem como chegou
se a conclusão que todos retratassem entre si das atitudes tomadas,
com o intuito de preservar a unidade partidária".

Há 4 anos

Em 1997, neste espaço da Coluna Confira a História, da edição
n° 4.399, de 20 de fevereiro de 2001, o Barão do Itapocu, seguindo
linha de pesquisa histórica, tentou em espaço reduzido comentar os

veteranos da política brasileira e os novatos, cheios de esperanças,
com vistas às próximas eleições, pois deles um em quatro anos foi

eleito três vezes para cargos diferentes, mencionado no editorial do
CORREIO DO POVO, ed. 4.082, pág.2, de 14/2 de 1997.

Ao reler o editorial que serviu de base para informação histórica, a,

expressão entrar na dança, é o equivalente a lembrança dos políticos
acima - veteranos e novatos -, cujos nomes eram mencionados.

O deputado estadual Ivo Konell sentiu-se atingido e mandou, ane
xo ao bilhete, acompanhado da Declaração de Renda do exercício -

ano-calendário 1999 e declaração de bens e direitos -, por onde se

constata a normalidade do crescimento do patrimônio pessoal.
Dado o exposto, cumprimentando-o pelo gesto de zelo pessoal que

acaba com especulações imaginativas, tomo a liberdade de apresen
tar ao senador, deputado federal, deputado estadual e vereador IVO
KONELL, as minhas mais formais desculpas pelo incômodo causado
ao brilhante parlamentar. Ao seu dispor, respeitosamente, o Barão do
Itapocu.

�
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Renovar a vida
Nossa vida, às vezes, é pesada demais. Ou

tras vezes é leve. Quando é pesada perdemos a

vontade de fazer as coisas e o entusiasmo do

próprio viver. Este peso muitas vezes está ligado
a dificuldades enfrentadas ou questões não re

solvidas no passado. Quem ao longo do cami

nho ajuntar pedras para atirar nos outros, ou

guardar no seu coração coisas ruins, terá urna

vida pesada.
A vida de boas relações e experiências com

Deus é, certamente, o caminho para uma vida

descarregada de incomodações e renovada em

fé, esperança e amor na relação com o próximo.
Na Oase (Ordem Auxiliadora das Senhoras

Evangélicas) temos a oportunidade de vivenciar

a Comunhão, o Testemunho e o Serviço, firman
do-nos no amor e na palavra -de Cristo, usando
nossos dons, recebidos de Deus em prol do nos

so próximo menos favorecido, da família e de
nós mesmos, procurando conforto e orientação
para nossas próprias dificuldades. Pois Deus, o

Criador, através de Jesus Cristo, ama todas as'
pessoas. E começando mais um ano de trabalho
convidamos vocês mulheres, independente de
serem jovens ou idosas, a participarem e enga

jarem-se em nossos grupos de Oase, certamente
haverá um próximo de você.

Tenha um dia abençoado por Deus, e se te

sentires chamada, venha servir ao Senhor!

Oase Terças-Feirinas

Estradas e pontes para o progresso

A Escola de EnsinoMédio Professora Darci FrankeWelk parabeniza os alunos que atingiram
seus objetivos no vestibular 2001.
Aos calouros, sucesso!
Dos 18 alunos que se inscreveram, 14 conseguiram aprovação.
Ana Paula Stolf - Tecnologia em automação mecânica
Bento Machado - Pedagogia
Cleide Julieze Macedo - Administração
Cristiano Pereira dos Santos - Tecnologia em automação mecânica

Daiane Maisen - Letras

Francine dos Santos - Tecnologia em automação mecânica
Josiane de Fátima Martins - Administração e Marketing
Marcia Dutra - Pedagogia
Marina Zangheline - Ciências Contábeis
Marisa Stein - Administração
Priscila da Silva Xavier Scheitzer - Administração
Robson Dias - Direito

Ronny Adriano - Técnico em Informática
Vanessa Hillesheim - Pedagogia
APP e Direção

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (78)

Tio Eugênio .

MaxMoritzWilhelm vinha em companhia de um grupo de imigrantes e entrava no Brasil peloPorto de São

Francisco, abandonando a pátria de nascimento, porque no pós-guerra e uma galopante inflação, a terra nada
mais tinha a oferecer. Depois de Joinville vinha a Jaraguá e tentou em Hansa-Hurnboldt, mas acabou no meio
do caminho Jaraguá. Tentou várias ocupações de caixeiro-viajante na firma Salinger & Feddersen, instalador
elétrico e professor, encontrou Johannes Theodor Tiedke, proprietário de pequena fábrica de gasosa, lá

ocupando emprego com 'moradia e 8Gmil réis mensais. Introduziu melhoramentos nas instalações usando
força motora e aumentando a produção e ampliando as atividades. Tiedke, por questões de saúde, teve que
abandonar as atividades, alugandoMax as instalações e, finalmente, comprando o estabelecimento, aumen
tando a fábrica de gasosa de Paulo Kaesemodel, de Hansa-Humboldt, transforrnando-se num dos maiores
distribuidores de refrigerantes, com filiais na Capital do Estado eRio do Sul.

Infelizmente, falecimentos sucessivos afetaram a estrutura da administração e do processo produtivo e

de distribuição.
Os herdeiros venderam as instalações ao Município para a construção da nova Prefeitura de Jaraguá do

Sul.

Ö dr. Marinho Lobo, em 1925, era deputado e superintendente
municipal de Joinville, que era de boas relações com o 2° Distrito

(Jaraguá) e, no seu período fez construir na região, pelo Município, as
seguintes pontes: uma sobre o Rio Cubatão, uma sobre oRio Itapocu,
em Bananal (Zimdars), uma no Rio Serro e uma sobre o Rio Jaraguá,
todas facilitando o trânsito.

Passando certa vez por Jaraguá, vindo da Capital, anunciava a

assinatura de contratoêom o governo estadual para conservação da

estrada Rio Serro a Joínville, numa extensão de 76 quilômetros, no
valor deRs. 65 :520$000 (sessenta e cinco contos e quinhentos e vinte
mil réis), e uma ponte emRio Novo, emHansa (atual Corupá), no valor

deRs.lO:000$OOO(dezcontosderéis).

A laranjinha do MaxWilhelm

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Chuvas e ventos

fortes em

Jaraguá do Sul
o mês de fevereiro passado foi marcado
por fortes chuvas, acompanhado de ven

tos de grande intensidade. A foto mostra

um instante do vento e chuva que cobria

a cidade.
.

Reunião de

companheirismo
o Rotary Club Jaraguá do Sul realizou uma
proveitosa reunião de companheirismo,
marcando o início das atividades do ano,

na chácara dos Marcatto.

A visita de Eni Herbst

Parentes entre si marcaram um almoço de reencon
tro no Restaurante Itajara, no dia 24. A foto toma

da na ocasião mostra o casal Aléssio Berri e Nilsa,
a visita de Eni Herbst, gaúcha de Porto Alegre, e o
casal Eugênio e Brunhilde Schmöckel confraterni
zaram.

rlJírculo
Italiano

CÍRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ NO 81.156_341/0001-5

JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITALDECONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os descen
dentes de italianos maiores de dezesseis anos para a

Assembléia Geral Ordinária de acordo com o Art. 14 letra
"A" do Estatuto, a realizar-se no dia 30 de março às
18:00 horas em primeira convocação, na Sede Social do
Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, na Rua José Marangoni
nO 355, em Jaraguá do Sul (SC), para deliberarem sobre
a seguinte:

ORDEMDODIA
1. Prestação de contas do exercício social encerrado em

31.12.2000;
2. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

NOTA 1 - A Assembléia Geral será constituída e

funcionará em primeira convocação, com a maioria ab
soluta dos sócios e em segunda convocação, 30 minutos
após, com a presença de qualquer número de sócios.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de fevereiro de 2001.

CURSO "The
Wine

Experience"
Vivavinho

São Paulo
10 e 11 de abril de 2001
Riode Janeiro
15 à 17 de agosto de 2001

Ö único evento que reú
ne workshop, degustação e

exposição das pr.incipais vi
nícolas e importadoras do

país!
Venha visitar o Viva-vi

nho 2001. A oportunidade
de conhecer um mundo de

prazer e cultura!

Degustação para público
em geral e cursos para pro
fissionais do setor.

Maiores informações pe
los fones 0800-15-1950 ou

0800-55-6258.

Devanir Danna
Presidente do Círculo Ita
liano de Jaraguá do Sul

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(LÚCIADA CUNHARANGEL-RotaryClub deCampos/I992)
Relações Públicas

373-0091

REUNIÃO Ol/MARÇO/2001 - Grande e divertida reunião de COMPA

NHEIRISMO. Houve presença maciça dos companheiros, esposas e filhos.

PARABÉNS aos companheiros organizadores. A próxima está agendada para o
dia 29/MARÇO, sob a responsabilidade dos companheiros ANGELO,
CHARLES e JUNIOR.

'

A IMPORTÃNCIA DAS REUNIÕES DE COMPANHEIRISMO (REUNI
ÕES DOMICILIARES)

Estas reuniões, como foi a do dia lO/MARÇO, são oportunidades de congra
çamento, intercâmbio, e desenvolvimento do companheirismo entre familiares e

amigos, sendo de extrema valia para a própria programação de serviços do Clube.
É a oportunidade ideal para a integração dos novos sócios e sua família, e a até

mesmo para ministrar informação rotária.

PRÓXIMA REUNIÃODODIA 08/MARÇO/2001...
Será r�alizadajunto a FAMEG às 20:00 horas. A comissão de SERVIÇOS

PROFISSIONAIS (companheiro CLEBER) está organizando os preparativos
finais junto com a diretoria daquela instituição.

.

Trata-se de uma reunião ordinária-plenária, com a participação de aproxi-
madamente 250 alunos.

DIA 08/MARÇO/2001 ...DIA INTERNACIONALDAMULHERES ...

AMULHERNO ROTARY (Impressões de uma rotariana):
"Não constitui mais novidade a presença eparticipação de mulher em

Rotary, já como sócia representativa. Contudo, parece não Ter havido,
ainda, tempo suficiente para a assimilação geral e conseqüente rotinização
do fato. Mas não há dú�ida de que ele é , agora, irreversível, em que pese a

resistência ostensiva ou velada que lhe oferecem muitos Clubes, ainda um

pouco receosos em admitir mudanças nos sus conceitos conservadores

que ainda incluem a alienação da figura e da contribuição da mulher em

áreas até há pouco tradicionalmente reservadas ao desempenho e influên

cia masculinas.

Ora, um Clube de serviços, pela sua própria condição e influência,
não poderia continuar por mais tempo prescindindo da ativa participação
da mulher em total e perfeita igualdade com o homem. Isso porque, já há

muito, amulher, em proporção cada vezmaior, vinha conquistando tal status,
através de ousados e seguidos esforços de qualificação profissional, desa
pegando-se da monopolizadora função de dona-de-casa e mãe de família,
segundo um figurino para ela talhado por uma sociedade autoritária co

mandada pelos interesses masculinos.

Hoje, além demanter sua posição de responsabilidade no lar, amulher
é também advogada, contadora, médica, arquiteta, engenheira, pesquisa
dora científica, economista, química, bióloga, veterinária, agrônoma, em
presária, jornalista, executi va, etc. abrangendo pelo seu interesse e dedica

ção, praticamente toda a gama de formação profissional que a tem levado,
-com merecido sucesso, a funções de direito nas mais variadas organiza
ções de trabalho e produção, ascendendo também por tais méritos, a car

gos oficiais, inclusive eletivos, revelando, a par da sua capacidade, também
espírito de liderança tão prezado pelos clubes de serviços.

Estou certa de que - como eu - todas as mulheres nas condições
apontada, estarão à vontade na atual estrutura de Rotary, sendo capazes,
tal como os homens que o fundaram numa outra época, de dar de si antes
de pensar em si, porque isso é o que na nossa condição original, temos feito
em favor da família e da comunidade. Ern Rotary, porém, esse trabalho será
mais produtivo porque filosoficamente orientado e valorizado pela
contrapartida masculina, em igualdade de condições e de interesses, tem
pormetamaior o desenvolvimento social com base na união comunitária."

1ilTabelionato-. de Notas e

Protestos de

OsnUdo Bartel
tr 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o que se fala no Senado
!

os", desde que comprove; entre

outras coisas, "ter recebido salári
os de pessoa jurídica ou pessoa fí
sica a ela equiparada, relativos a pelo
menos três meses cada, nos 36 me
ses imediatamente anteriores à con
cessão do benefício ... O projeto de
Althoff prevê o pagamento de se

guros-desempregos no valor de um
salário mínimo a ser pago durante
três meses, após cada período aqui
sitivo de 36 meses. Ou seja, a cada
três anos o trabalhador poderá so

licitar três meses de seguro-desem
prego, caso comprove ter trabalha
do nesse período pelo menos três

contratos temporários". "Jornal do
Senado", edição 1.277, pág0a 7.

Althoffpropõe seguros para tra
balhador temporário. "Está pronto
para ser votado n� CAS (Comissão
de Assuntos Sociais) projeto do se

nador Geraldo Althoff (pFL-SC) que
estende os benefícios do seguro

desemprego aos trabalhadores tem

porários ou sazonais. O projeto al
tera aLei 7.998, de 1999, para incluir
"umamodalidade especial de segu
ro-desemprego que contemple os

trabalhadores menos estáveis no

mercado". Na justificação dapro
posta, o senador sustenta ser justo
o seguro-desemprego aos "traba
lhadores contratados com menos

formalidades" e que vivem "a inse

gurança dos empregos temporári-

Humberto de Campos - Disc. naAc. Bras. de Letras, 8 demaio de 1920.

As leituras de Manoel de Souza

Nos últimos dias do século passado era famoso no Rio de Janeiro,
pelos seus processos de adquirir dinheiro, um boêmio cuja habilidade se

tornou proverbial. A sua fórmula, para promover a elasticidade das bol

sas, era cômoda e comovente. Chegava-se a um amigo, e lastimava-se:
- Veja só! Eu já tive uma fortuna regular, com os meus prédios, as

minhas apólices, a minha caderneta de banco ... E hoje sou isto! ...
E após uma pausa:

.

:_ Você, que me viu tão feliz, não poderá me "passar" uma de cinco
mil réis?

Comentando esse modo de vida, Emílio de Menezes explicava:
- Coitado do Rocha! O que ele diz é verdade. Ele teve posição, casa,

fortuna. Hoje, vive do "passado"! ...

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Comentamos na coluna da edição anterior, osConceitos Gerais sobre Noções de
Contabilidade, Objetivos da Contabilidade, O Patrimônio: Objetivo da Conta
bilidade e Finalidades das InformaçõesContábeis, nesta semana:

Informações geradas pela Contabilidade
De forma geral a Contabilidade, quando aplicada a uma entidade particula

rizada, visa à geração de informações a ser utilizadas por determinados usu

ários em decisões que buscam a realização de interesses e objetivo,s pró-:
prios. A precisão das informações demandadas pelos usuários e o próprio
desenvolvimento de aplicações práticas da
Contabilidade dependerão, sempre, da observância dos seus princípios, cuja
aplicação à solução de situações concretas deverá considerar o contexto

econômico, tecnológico, institucional e social em que os procedimentos .serão
aplicados. Isso significa, com grande freqüência, o uso de projeções sobre os
contextos em' causa, o que muitos denominam de "visão prospectiva nas

aplicações contábeis".
As informações quantitativas que a Contabilidade produz, quando aplica

das a uma entidade, devem possibilitar ao usuário, como partícipe do mundo

econômico, avaliar a situação e as tendências desta com o menor grau de
dificuldade possível, bem como:

observar e avaliar o comportamento da empresa;
· comparar os resultados obtidos com os de outros períodos ou entidades;
· avaliar os resultados à luz dos objetivos estabelecidos;
· projetar seu futuro em relação aos aspectos políticos, sociais e econômicos

em que está inserido.

Tudo isso permite que o usuário possa planejar suas próprias operações e

leva à conclusão de que deve haver consistência nos procedimentos que a

entidade utiliza em diferentes períodos e, tanto quando possível, também no

que se refere a entidades distintas que pertençam a um mesmo mercado como

um todo. Continua na próxima edição.

R$

GERAL

REMINISCÊNCIAS

Terça-feira, 6 de março de 2Q.gl,

Por que "antigamente" e
"outrora"? XLI

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (056)

ImigraçãoAustro-Húngara
Com este título aparecia uma

nota dizendo achar-se em Flori

anópolis o sr. CARLOS BERTONI,
incumbido pelo governo austríaco
de estudar as condições econô

micas deste Estado e, especialmen
te, as colônias austríacas.

O sr. Bertoni estava em missão

aos Estados do Sul do Brasil como
na República Argentina.

Em relação ao assunto, nosso

compatriota, sr. Alfredo Filippini
Dreux, como intermediário do côn
sul brasileiro em Viena D'Áustria,
realizou diversas conferências com
os da diretoria da Sociedade Colo
niaIAustro-Húngara, que acaba de
organizar-se para se ocupar do de

senvolvimento da imigração e do

comércio europeu, no Brasil.

Consulado-gerai Austro-Húngaro
Em 16/6/1905, o coronel Vidal

.Ramos - vice-governador no exer
cício de governador de Santa Ca
tarina - dirigia-se ao ministro das

RelaçõesExteriores, em ofício: "Te
nho a honra de acusar em meu pó
der o ofício circular de Y.Excia., sob
número 18, de 8 do corrente, em que
comunica o reconhecimento como

gerente interino do Consulado-ge
ral da Áustria-Hungria, nessa cida
de (Rio de Janeiro), comjurisdição
também nesteEstado (SC), do sr. dr.
Stanislau Ritter von Milkowski,
durante a ausência do sr. coronel

Pistra, e declaro ter tomado em con

sideração o pedido, providencian
do com relação ao reconhecimento .

por parte deste governo, do mesmo
sr. Milkowski, e reitero à Y.Excia. os
meus protestos de estima e consi

deração."

Exposição deAgricultura,
Indústrias eArtes

A exposição realizada em 12/6/
1905 apresentava longa relação de

premiados nas diversas secções, a
que compareciam pessoas e mu

nicipalidades de Tijucas, Palhoça,
Campo Alegre, Brusque, São Bento
do Sul, Urussanga, Biguassu,

Foto sem data e identificação das pessoas, tirada em Garibaldi, entre
velhasfotos dafamília Scheuer

Blumenau, Curitibanos, Lages, São
Joaquim da Costa da Serra, Joinville,
Florianópolis, Tubarão, Portei Belo,
São José e Imaruí, todos premiados
com medalhas, menção honrosa.

Nada encontramos sobre Jaraguá, em
si ou como distrito de Joinville. Ape
nas encontramos na secção XII (Fu
mos e seus derivados) a medalha de .

2" classe à H. Meyer - charutos de

Hansa -, como Joinville. Aparece
na secção XV (plantas forrageiras) o
premiado com medalha de 3" classe,
o sr. Théodoro Crusemann, com "Ca

pim Jaraguá", mas que estava re

gistrado como Palhoça.
Aliás, apareceu um expositor: na

secção XX (Laticínios), com meda

lha de 3" classe, o sr. Georg Czer

niewicz, como expositor demanteiga
em lata, como Jaraguá, Joinville.

Índios assaltam tropeiros
Entre Pouso Redondo e Rio do

Sul os índios assaltavam tropeiros,
matando um e ferindo dois que fica
ram abandonados por falta de gente.
Era a tropa de José Germano. A tropa
de Pedro Werner, de Lages, também
era atacada, em que os índios mata

vam os animais, tirando a carne.

Governador deSC ao Congres
soRepresentativo

Na abertura do Congresso Repre
sentativo de Santa Catarina, em 30/7/

1905, o governador Vidal José deOli
veira Ramos Júnior ánalisava o ano

pretérito de sua administração aos

senhores deputados:
a) Terras e colonização
"O povoamento do solo e a aqui

sição de trabalhadores que exploram

R$

a terra e suas riquezas constituem
.

serviços de tanta relevância que mal

se compreende não tenham sido
ativados com vigor. Os Estados não

têm meios eficazes para promovê
los, embora se observe, que em al

guns não ficou paralisado o movi
mento imigratório. É do seu interes

se facilitá-lo, cedendo, mesmo a tí

tulo gratuito, à União, as terras que
forem julgadas necessárias para o

estabelecimento de trabalhadores

estrangeiros ou nacionais que pre
ferirem uma zona a outra. Os lucros
indiretos que o Estado alcançará
com o aumento da sua produção,
com o desenvolvimento do seu co

mércio ecom aabertura deestradas por
conta dos cofres federais, compensa
rão sobejamente o prejuízo resultante
da cessão gratuita de terras.

Estradas

Tenho 'a satisfação de comuni
car-vos que a estrada de rodagem
do Estreito a Lages atingirá a zona

dos campos, tendo transposto a

SerraGeral.
A estrada de rodagem que Iiga

a sede do governo ao Norte do Es'

tado está bastante adiantada, não

obstante a retirada de grande nú

mero de trabalhadores (colonos
contratados para abertura, median
te retribuição pecuniária) devido às

febres palustres que na estação
calmosa reinam naquela zona. Man
dei empregar na construção dessa

estrada' os colonos 'devedores ao

Estado, cujo valor leva-se em conta

do débito do colono. Segue. (FRITZ
VON JARAGUÁ)

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COQUETEL
A Clínica Odonto Laser, localizada no

Centro Médico Odontológico, na Rua
Guilherme Weege, realiza hoje, às 20h30,
coquetel de apresentação da nova clínica e o

lançamento de um serviço inédito na região:
o clareamento dental a laser.

ECOLOGICAMENTE CORRETA

O diretor-presidente da Marisol S.A.,
Vicente Donini, ao lado do diretor indus

trial,.Silvio Punchirolli, recepcionaram a

imprensa na última sexta-feira para apre
sentar o projeto de gestão ambiental da

empresa. Todos os investimentos foram
detalhados durante café da manhã e uma

visitação à Estação de Tratamento de Eflu
entes. A Marisol, com isso, está recebendo a

Certificação ISO 14000. A natureza agradece.

DIA INTER,NACIONAL DA MULHER
ACâmara daMulher Empresária promove

no dia 8 de março, às 20 horas, na SER
Marisol, a palestra: "A mulher no caminho
do autoconhecimento e em busca da reali

zação", em comemoração. ao Dia Interna
cional da Mulher. A palestra será proferida
pela sra. Rosemeire Vasel, doutorada em

História pelaUniversidade de León, Espanha,
formada em Estudos Sociais e Pedagogia.

SESC
O Sesc (Serviço Social do Comércio) pro

gramou para o dia 10 de março, das 9 às 17

horas, mais uma edição do Sesc Saúde e

Lazer, na Praça Ângelo Piazera. Todos po
derão ter acesso a atendimentos gratuitos de
lazer e serviços. A data marca o encer

ramento da promoção Jaraguá Liquida
Verão.

SORTEIO
O próximo sorteio de um Celta Okm, da

promoção "Sua sorte hoje", do Shopping
Center Breithaupt, será no dia 11 de março,
às 1,9 horas, no primeiro piso do Shopping.

E a última chance de curtir o verão com

Um Celta Okm.

LIQUIDAÇÃO
Centenas de estabelecimentos comerciais

de nossa cidade estão participando, desde o

dia 1 até o dia 10 de março, da promoção
JARAGUÁ LIQUIDA VERÃO. Sábado, dia
9, o comércio terá horário especial até às 17
horas, sem intervalo. Estão chovendo ofertas
para os consumidores ... aproveite!!!

Cercada do carinho e admiração dos familiares
e de centenas de amigos, Zulmar de Souza Schli

chting, a 'vó Zulma', comemorou aniversário no

último dia 25 de fevereiro. Parabéns!

Euridice Zanella aniversariou no dia 24 de

fevereiro. Parabéns!

4/3-
Celso E. LenZÍ
Errol Schmauch
Ivo Ristow Júnior

5/3

Margarida Schwarz
Elisabeth Anklen Koch

Jandira BosseHerrmann

Murilo Kuszkowski
6/7
Jaber da Silva

ElviraAp. Keske
7/3
Dr. Lodimar Resner

�IBARATO
Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banho

Com omelhor preço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mai. Floriano, 35

SOCIAL - 5

Fotos Divulgação

Advogada massarandubense Joziane Bramorski foi
cumprimentada no sábado, dia 3, pela idade novf;l. Ela
é a mais nova integrante da destacada equipe do escri
tório Mattos, Mayer, Bianchi e Dalcanalle

INAUGURAÇÃO Adilson José Amorim, da Ciluma

Alimentos, foi o mestre-de-cerimônia na inauguração da
Cia. do Pão, na Rua Roberto

Ziemann, 813, Bairro Czerniewicz, na sexta-feira, 23 de

fevereiro. Ao seu lado aparecem os
.

sócios-proprietários: Andréa Krug Frank, Cláudio Gilvan

Pinheiro, Leandro Krug Frank e José
Carlos Pinheiro

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

CaIçadãq364-c/esfacionamentoanexo-nãofechamosparaaJmoço
.

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

W'��'''''�l'l�''1,n=l't"t\;�''��''·====rw,",=',,:·m\<O'''''''';)'7�>\t

Clínica e cirurgia de olhos
�T", -'0- %'0 .»1 ",�•••i,*w;.,..�.A�mw."��'>m:��' ���

'Lentes de contato.

(41) 311-1801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Janiguá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Homenagem: a valorização profissional da mulher foi um dos temas discutidos durante o encontro

Mulheres recebemhomenagem
pela passagem do 8 de março
Evento reuniu
cerca de300
trabalhadoras,
nosábado

Jaraguá do Sul _: Decorado
com bexigas lilases (a cor do pano
que 129 tecelãs tingiam quando
foram queimadas em 1857, em
Nova York, lutando por igualdade),
o auditório do Sindicato do Ves
tuário recebeu na tarde de sábado
cerca de 300 pessoas - 90% mu

lheres - para as comemorações
antecipadas aoDia Internacional da
Mulher, 8 de ma�ço. O encontro

intersindical foi aberto a mulheres
e hbmens de todas as categorias e

ofereceu atividades culturais, re
flexão, café e tarde dançante.

A performance "Universo

Feminino", do grupo alternativo de
teatro e música Unicórnio, foi
destaque nas atrações. Sob a

direção de Isuciano Fusinato, as

atrizes Ilaine Melo e Vera Seco re

presentaram a luta das mulheres

por igualdade de oportunidades,
pesquisa que o grupo joinvilense
desenvolve. Foram apresentados
fragmentos de textos de Marina

Colassanti, Clarice Lispector e

Adélia Prado.
Há mais de dois séculos as

trabalhadoras lutam por igualdade
de condições, "mas ainda existe

diferenciação de salários", lembra
a presidenta do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio, Ana

Roeder. Ela acredita que os planos
de cargos de salários e as con

quistas de piso para as categorias
tenham aliviado essas diferenças.
"Mas as promoções são dadas

sempre para os homens", ressalta.
A diretora do Departamento da

Mulher do Sindicato do Vestuário,
Rosane Gieburowski, revela que
80% das pessoas portadoras de

doenças' profissionais são mu

lheres. "A mulher tem que se

conscientizar de seu real papel.
Não adianta esperar as coisas do

céu", defende. Em busca de igual
dade de condições, os homens
também foram convidados para o

evento que homenageou as mu

lheres. "Eles também têm que
ouvir, aprender e participar", opina
Rosane. (LISANDREA COSTA)

,

Programa fornecerá projetos paramoradias
Guaramirim - A Prefeitura

está enviando projeto de lei à Câ
mara de Vereadores instituindo o

Programa de Moradia Econômica.
Pela proposta, a administração
municipal deverá fornecer os

projetos, com respectiva responsa
bilidade técnica, na construção de
moradias com área construída final
de 70 metros quadrados. A habi

tação deverá ter um só pavi-

menta, sem pertencer a agrupa
mento ou conjunto de realização
simultânea. Poderão se beneficiar
as famílias com renda até cinco
salários mínimos.

O envio de projeto nestes ter

mos ao Legislativo foi confirmado
ontem pela secretária de Planeja
mento eDesenvolvimento Urbano.
Essa providência atende instrução
normativa do Crea (Conselho Re-

rtD) 9lJ1!�fÃ�,V CRM: 3059 - CPF: 468859357JOO

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estàdo do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center

gianal de Engenharia e Arquite
tura). Para ter direito ao benefício,
o proprietário deverá ser pessoa
física, ter residência fixa no Muni

cípio e não possuir nenhuma outra

moradia noMunicípio. O alvará de
Habite-se não será liberado para

pessoas que não atenderem as exi

gências citadas. A morada também
não poderá estar alienada, quando
em construção. (MILTON RAASCH)

AKJ negociaprazo comaFatma
Jaraguá do Sul - A Fatma

,(Fundação de Amparo à Tecno

logia e Meio Ambiente) e a gerên
ciade Meio Ambiente daPrefeitura
deram prazo até sexta-feira para

que a Comércio e Confecção AKJ
apresente documentos sobre o tra

tamento de efluentes, sob pena de

multa. A empresa vai pedir que o

prazo para adequação do' trata
mento de resíduos seja ampliado
em 90 dias. A AKJ é acusada de

lançar dejetos de tinturaria em

afluente do Itapocu.
- Nós realmente tivemos

problema com as enxurradas. Uma

grande quantidade de material de

um dos tanques acabou descendo

para o rio -, confirma o gerente
da, empresa, Tadeu José Vieira.

Mas ele assegura que o tratamento

de efluentes já voltou ao normal.
Não está completo, porque a

empresa precisa adquirir três

equipamentos avaliados em cerca

de R$ 200 mil. "Quando pegamos
essa empresa (antiga Dalmar) não
havia nada. Estamos pedindo mais
,um prazo porque temos interesse
em regularizar a situação", diz
Vieira. Ele garante que adquiriu esta

semana, de uma cervejaria que
fechou no Rio Grande do Sul, um
filtro para prensar o lodo, um dos

equipamentos que faltam.
O coordenador da Fatma para

a Região Norte, Guilherme Adolfo
Voss, informa que o órgão fez vis
toria na empresa na sexta-feira.
"Foi expedido um auto de infração
que será encaminhado aoMinistério
Público e serve de denúncia contra

a empresa". Pela lei de crimes am

bientais do governo federal, per
mite-se o chamado ajustamento de

conduta, com concessão de prazo
e redução da multa em até 90%,
se o infrator, além de sanar a po

luição, comprometer-se a melho

rar o sistema. (LC)

Prazo: Vieira garante conclusão da estação de tratamento em 90 dias

Apeijas busca formação dos sócios
Jaraguá do Sul - ODepar

tamento de Extensão da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) propôs à Apeijas (Associ
ação de Poetas e Escritores Inde
pendentes de Jaraguá do Sul) a

realização do curso de Literatura

catarinense e literatura brasileira.
O curso é oferecido como opção
ao de Produção de texto, que a

Apeijas tinha solicitado à Unerj no
ano passado, como instrumento de
formação aos membros da asso

ciação e outros interessados.
- Buscamos um aperfeiçoa

mento maior dos membros -, ex-

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

plica um dos diretores da associa

ção, Inacio Carreira. A Apeijas tem

17 pessoas interessadás no curso,

aberto a turma de 25 alunos. O

curso de Literatura catarinense e

literatura brasileira tem 80 horas!
aula, com início previsto para 17

de março e final em 14 de julho.
"É uma oportunidade de conhe
cer os movimentos e as formas

dé expressão da literatura cata

rinense, sua tradição, construção
e renovação", defende Carreira. A

Unerj prometeu à Apeijas realizar
o curso de Produção de texto no

segundo semestre de 2001. (LC)

GráficaCP
370-7919
370-7944
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,Atentado ao pudor
Corupá - A dona-de-casa Roseli Engel, 27 anos, moradora

do Bairro Ano Bom, compareceu à Delegacia de Polícia neste

domingo para prestar queixa contra o servente geral João Maria
Padílha, 42, morador do Bairro Alto Garibaldi. Roseli relatou que
seu marido, o aposentado Luiz Paulo Dias, 42, viu Padilha

lambendo a barriga da menor L.L.D., de sete anos. Segundo o

delegado de plantão, Ilson José da Silva, foi instaurado inquérito
e, se for constatado ato libidinoso, Padilha pode pegar de 7 a 12

anos de detenção. Ele prestou depoimento, mas nega ter cometido
ocrime.

Afogamento
Jaraguá do Sul- o jovem PeterWillian Sestrem, 19 anos,

morreu afogado ontem à tarde, no Rio Garibaldi. Ele estava

tomando banho no rio e ao tentar pular de uma árvore o galho
quebrou, provocando queda dentro do rio. Sestrem caiu de cabeça
e quebrou a coluna cervical.

Secretaria de Estado
da Fazenda

Colisão entre carro e caminhão
ocasiona quatromortes em JS

Jaraguá do Sul - Acidente
entre uma Brasilia e um caminhão
ocasionou a morte de quatro ho

mens, na sexta-feira, às 22h30, na
Rua Epitácio Pessoa, centro do

Município. Durante ultrapassagem,
o operário Vanderlei Hellihein, 20
anos, que conduzia o veículo

Brasilia, placa LZI-1123, de Jara
guá do Sul, bateu de frente com o

caminhão Mercedes-Benz, placa
LZL-7678, de Joinville, conduzido
porClaudinei Alex, 23.

Segundo informações da
sobrinha de Hellihein, Patrícia
Hemacki, na noite de sexta-feira,
Hellihein e os amigos Márcio

Rosniek, 22; Celso Urbanski, 21,
e Elessandro Barbosa dos Reis, 20
anos, haviam saído para fazer
festa. "Eles eram fIamenguistas
fanáticos e, como teriajogo no dia

GuinclwJaragutí:AntônioFreibergerdizquenãoseaproveiJanadadaBrasiJia

seguinte, resolveram 'sair para fazer
torcida na rua", conta. Ela relata

que os quatro haviam tomado be
bida alcoólica durante o dia, o que
pode ter levado à imprudência.

Rosniek, Hellihein e Reis

morreram no local do acidente.
Urbanski foi encaminhado para o

pronto-socorro do Hospital São

José; ainda com vida, mas entrou
em óbito logo em seguida.
(FABIANE RIBAS)

COMp·ROMISSO GOM A TRANSPARÊNCIA
SANTA CATARINA

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
Janeiro/�OOl .Acumul�do 2001,

Saldo iniciai ..

Saldo de Provisão do 13° Salárto .

Saldo Inicial de Aplicação Financeira ..

SALDO EM C/C· RECOLHIMENTO
SALDO EXERCíCIO 1999 ..

9.614.223,46 9.614.223,46

80.697.690,09 80.697.690,09

RECEBIMENTOS
RECEITASPRÓPRIAS 217.459.509,95 217.459.509,95
LC.M.S. (1)

...• 181.417.135,59
LP.VA (2)... 4.766.104,55
I.T.C.M.D. (3)

... 363.189,68
TAXAS (4)

... 309.369,78
OUTROS (5) 1.153.059,23
FUNQEF (6)

'. ..mm • 28.655.066.32
DEPOSITaS JUDICIAIS ·ICMS m

.

FADESC / BADESC (81. • .

Rentabilidade de Aplicação Financeira �) 795.584,80

181.417.135,59
4.766:104,55
363.189,68
309.369,78

1.153.059.23
28.655.066,32

795.584',80
RECEITASDETRANSFERÊNCIA 55.379.940,95 55.379.940,95

. F.P.E. (10) •.. 17.821.110,84
LP.L (li) 9.598.864,22
SalárioEducaçã;;iiii·.· •••••••••

····

10.525.088.06
Lei Kandir· Desoneração do I.C.M.S. (13) 6.833.045.61
Imposto de Renda (14)

.... ... . .• "....
. 10.601.832,22'

17.821,1,10.84
9.598.864.22
10.525.088.06
6.833.045.61
10.601.832,22

RECEITAS VINCULADAS �....... 8.389.956,56 8.389.956,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (15)

.....•..... 57.000,00
IPESC (16) 1.704.499,20
OUTROS (24) ::.: .. : .. :.:.:.::::::::: .. ::::::::::::::::::: 5.266.848,00
Recolhimento $aldo Exercício 2000 (26)

• .... .. 1.361.609.36

57.000.00
1.704.499.20
5.266.848,00
1.361.609.36

TOTAL .- 281.229.401',46 281.229.407,46

DEMONSTRATIVO Valor
Eis PAGAMENTOS do Mês

Acumulado no

ano até o mês
Acumulado
na Gestão

Pessoal 153.388.896.65
13' Saláii�·::::::::::: ..

Divida Pública / Flutuante 29.065.. 854,41

�usteio dos Poderes 5.201.584,94
ncargos Gerais e Manutenção

do Poder Executivo 17.323.648,06
Restos a Pagar Anteriores a 1999 288.721,98

�:���I�/:f��'SÄDÖS ..

P'ELÖ· G'ÖiiER�ci .599 .154,34
ANTERIOR PAGOS NESTE PERioDO
229.268.191,06
�uÇáo Saldo Exercicio 2000... 71.860,483.76
�l 320.041.953,69

�ONSTRATtVO DE PART. MUNtCIPAl

153.388.896,65

29.065.854,41
.5.201.584,94

3,432.821.159,40
177.571.767.69
690.284.068,06
112.516.588,21

17.323.648,06
288.721,98

11.599.154,34

31.313.609,55

71.860,483,76

320.041.953,69

690.672.294,90
42.690.859,50

. 42.032.194,45

31.313.609,55

100.676.327,07

5.518.533.450.34

Vator do Mês Acumutado

Janeiro/2001 Acumulado 2001

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAl· PODER EXECUTIVO (17) 111.718.090,92
ATIVO 93.734.459,43
INATIVO ,.......................................... 17.983.631,49
13° Salário .

FOLHA DE PESSOAL· EMPRESAS DEFICITARIAS (18)

1'1.090.363,65
.

EPAGRI , ..

CIOASC .

SANTUR .

ICEPA .

REPASSE AOS PODERES (")
..

Ministério Público .

Folha de Pessoal .

. Regularização de Imposto de Renda .

Re�ularização do IPESC ..

13 Salário ..

Outros ..

Tribunal de Justiça ..

Folha de Pessoal Líquida .

Regularização de Imposto de Renda ..

Re�ulariz�ção do IPESC .

13 SaláriO : ..

Outros ..

Tribunal de Contas ,..........
.

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda .

Re�ularização do IPESC .

13 Salário ..

Outros ..

Assembléia Legislativa ..

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Renda ., .

Re��larização do IPESC .

13 Salário ; ..

Outros .

UDESC .

Folha de Pessoal , .

Regularização de Imposto de Renda ..

Re�ularização do IPESC � .

13 Salário .

Outros =.:........ 1.671.337,87
RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000(20).. 288.721,98
RESTOS A PAGAR DE 2000(28) 11.599.154,34

i���mg� :1��A�RM�i�í���E�5��. 31.313.609,55 31.313.609,55
REPASSE AOS ORGAOS E ENT.
• PODER EXECUTIVO / EGE E TGE (21)

..... _ 17.323.648,06
D!VIDA F�UTUANTE (U) 258.433,05
DIVIDA PUBLICA (23) 28.807.421',36
DIvida lnterna ,...................................... 23.598.174,09
Dívida Externa 5.209.247,27

6.690.884,57
3.779.028,38
304.818,31
315.632.39

35.782.027,02
6.586.015,54
4.732.920,49
253.126,61
991.888,93

608.079,51
14.046.119,44
12.300.000,00

396.047,50
1.350.071,94

2.729.175,33
1.718.134,55

86.688,68
192.486,65

731.865,45
8.044.273,08
5.109.697,89
206.023,32
538.249,76

2.190.302,11
4.376.443,63
2.328.662,13
155.737,84
220.705,79

111.718.090,92
93.734.459,43/
17.983.631,49

11.090.363,65

6.690.884,57
3.779.028,38
304.818.31 •

315.632.39
35.782.02-7,02
6.586.015,54
4.732.920,49
253.126,61
991.888,93

608.079,51
14.046.119,44

12.300.000.00
396.047,50

1.350.071,94

2.729.175,33
1.718.134,55

86.688,68
192.486.65

731.865,45
8.044.273,08

5.109.697,89
206.023,32
538.249,76

2.190.302,11
4.376.443,63
2.328.662,13
155.737,84
220.705,79

1.671.337,87
288.721,98

11.599.154,34

17.323.648,06
258.433,05

28.807.421,36
23.598.174,09
5.209.247,27

Devolução Saldo Exercício 2000 (271m.. 71.860.483,76
TOTAL 320.041.953,69

71.860.483,76
320.041.953,69

Saldo de Aplicação Financeira 34.976.067,44
Provisão do Décimo Terceiro 9.306.116,97
Saldo em C/C 7.217.182,91

34.976.067,44 /

9.306.116,97
7.217.182,91

Provisão 13'
Necessidade de provisão para pagamento do
13' salário do ano de 2.000.............................. 9.306.116,97 9.306.116,97

Roberto Henrique Lichlenfelz
Gerente de Programação Financeira

Alcioneu Olílio da Silva Filho Acioli Vieira Filho
, Gerente de Tesouraria Diretor de Cont. Geral- Contador CRC 5.339

NOTAS EXPLICATlIIAS

RECEITAS
1 • ICMS • rnposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal de

25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF.
2 • IPVA • Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores, deduzida a cota municipal de

50%.
3 • TCMD • Imposto de Transmissão 'Causa Mortis" e Doações.
4 • TAXAS· Valor arrecadado em decorréncta de Atos da Administração em Geral.
5 • OUTROS· Outras Receitas Arrecadadas (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis, Adici·

onal de Imposto de Renda, Receitas Extra-Drçamentárlas, Restituições, Convênio com a

Agência Nacional de Petróleo etc.),
6 • FUNDEF • Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do

Magistério· Retorno para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do
Estado.

7 • DEP.óSITOS JUDICIAIS· ICMS, • Levantamento de valores depositados ,judicialmente em
conta poupança por contribuintes diversos.

8 • FADESC / BADESC • Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina.
Hetere-se a repasse de cobrança pelo BADESC de valores emprestados pelo FADESC, na sua
forma atual ou como FUNDESC ou PROCAP" à empresas catarinenses.

9 • RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA· Resultado de aplicação financeira no mês.
,

10· F. P. E.• Fundo de Participação dos Estados· Deduzida a cota mensal de 15% ao FUNDEF e
1% ao PASEP.

11 • L P. I.• Imposto sobre Produtos Industrializados· Deduzida a cota municipal de 25% das
Prefeituras e 15% ao FUNDEF.

12 • SALÃRIO EDUCAÇÃO· Contribuição sobre Folha de Pagamento .das Empresas, com apäca
çäo dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.

13· LEI KANDIR • A lei Complementar n.' 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou as expor
tações, os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas da
incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre preso
tações de serviços de transporte inter"stadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
• Deduzido 15% do FUNDEE

14 • IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE· Valor retido na folha de pagamento de pessoal da
Administração Direta, Indireta e Poderes.

15 • OPERAÇÓES DE CREDITO· Financiamento de contratos de Operações de crédito internas
e externas.

16· IPESC • Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina· Valor relativo a regularização
dos Poderes perante o IPESC.

24· OUTROS· . Receita de Fundos e Receitas eventuais.
26· RECOLHIMENTO SALDO EXERCiclO • Referente a recolhimentos efetuados no dia 29/12/

2000 pelos órgãos da AdministraçãO Pública conforme Decreto n.o 426/99.
DESPESAS

17· FOLHA DE PESSOAl·PODER EXECUTIVO· Valor da folha líquida mais encargos de Pessoal
Ativo dos óruäos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais e
Serventuários da Justiça inativos.

18· FOLHA DE PESSOAL·EMPRESAS DEFlCITÁRtAS • Valor liquido mais encargos.
19· REPASSE AOS POqERES • Valor Repassado aos Poderes· Montante destinado a pessoal e

outros.
20· RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2000 • Valores pagos relativos a dívidas efetuadas em

exercícios anteriores a 2000.
21· REPASSE AOS ÓRGÃOS E'ENTtDADES·PODER EXECUTIVO / ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

E TGE • Valores repassados para manutenção / investimentos de Órgãos e Entidades do
Poder Executivo, repasses de receitas a Fundos e outros repasses.

.

22'· DiVIDA FLUTUANTE· Valor referente a pagamento de dívida de curto prazo.
23· DiVIDA PÚBLICA· O Estado dispendeu para pagamento da Dívida Pública vencível em Janeiro

de 2001 o montante de R$ 28.807.421,33.
25 • SALÃRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERioDO • Salários brutos

até de R$ 5.350,00 do mês de Novembro de 1998, pago no mês. Folha de Novembro/98 Ativos
R$ 18.666.223,52. Novembro/98 Inativos R$ 12.647.386,03.

27· DEVOLUÇÁO SALDO EXERCicIO· Referente a devoluçãO de recolhimentos efetuados no dia
30/12/2000 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n.' 426/99.

28· RESTOS A PAGAR DE 2000 • Valores pagos relativos a dívidas efetuadas no exercício de 2000.
Observação: O pagamento a pensionistas é efetuado pelo IPESC, não sendo detalhado neste
balancete. •

Márcia Baldança Silveira
Diretora de Administração Financeira

Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda
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Ito diz que a

intençãoé
aproximar pais
e atletas

Wizard Streetball reúne
mais de cem atletas na

A.

Praça Angelo Piazera

Jaraguá doSul- Cerca de 50 duplas
participaram do 5° Wizard Streetball,
realizado neste fim de semana, na Praça
Ângelo Piazera. Um dos organizadores do
evento, Airton Schiochet (Ito), diz que as

competições foram sucesso e contou com

a presença de, pelomenos, trêsmil pessoas
em cada período. "A intenção deste evento,
era, além de incentivar o esporte, fazer
com que os pais participemdas atividades
dos filhos", destaca Schiochet, enfatizando
que a presença dos pais é fundamental para
o desenvolvimento e rendimento dos
atletas.

Na categoria Mirim, no feminino, a

dupla vencedora foi Rê e Jô, em segundo,
Invasoras de Priv.acidade, e em terceiro
Sabrina e Jocinéia. Na categoria Infantil,

primeiro lugar para Jack e Nice, segundo
para Thayse a Ana, e terceiro para The

Flash Girls. No masculino, categoria
Mirim, em primeiro ficou Rio Branco e

Só Mamões; segundo T J, e, terceiro, Air
Ball. No Infantil, primeiro lugar para a dupla
Hermes e Renato; segundo para Giban e

Giraia, e em terceiro Marrnitinha e Passa

Fome. No Infanto, primeiro para Us

Memo; segundo, Gordo e Magro, e,

terceiro, Cheirinho de Loló. A idade dos

participantes era de 9 a 16 anos. Todos

receberam troféu.
Novidade nas disputas deste ano foi o

torneio Mão Santa, onde foram sorteadas
dez pessoas, entre os atletas inscritos, além
de pais e familiares, para participar da
prova. Quem arremessasse mais bolas
num determinado período de tempo
ganhava o troféu. O vencedor do primeiro
Mão .Santa foi o pai de um dos atletas,
Lindolfo Rudinick. "O objetivo é fazer os

pais participaremmais e aproximá-los dos
filhos nas atividades esportivas", explica
Schiochet. (FABIANE RIBAS)

{�

Malwee/FME goleia/de 5 a O equipe
Crespom de Brasília em Fortaleza

Fortaleza - A Malwee/FME, de

Jaraguá do Sul, estreou com uma goleada
de 5 a O sobre o Crespom, de Brasília, na
fase final da Taça Brasil de Futebol de Salão
que está sendo disputada em Fortaleza, no
Ceará. O time jaraguaense entra em quadra
novamente nesta terça-feira, às L7h30min,
para eIlffentar a equipe da ACBF, do Rio
Grande do Sul. Caso vença os campeões
gaúchos de 2000, o time de Santa Catarina
dará um grande passo rumo à classificação
à fase semifmal.

O jogo começou com a equipe de Ja

raguá do Sulmostrandomuita determinação,
principalmente no setor defensivo onde o

fixo Chico apareceu bem nos contra ataques
do adversário. O time começou a render
melhor quandoDaniel fez (> primeiro gol aos
15 'minutos e Sandrinho ampliou aos 16
minutos. A partir da vantagem, a Malwee/

FME voltou a pressionar o Crespom e por
diversas oportunidades esteve próxima de
marcar o terceiro gol.

O segundo tempo. começou e o time
catariIiense continuou marcando firme não

deixando que o adversário reagisse. Aos
poucos o time da Malwee/FME se soltou e

Julio Cesar, aos dois minutos e Dedé, aos
três minutos, ampliaram a vantagem no

marcador. Depois de perdeu inúmeras
chances para ampliar o placar, Chiquinho,
aos 15 minutos, deu número finais ao

marcador.
Para a partida frente a ACBF o técnico

Fernando Ferreti não tem nenhum problema
de ordem médica. O ala Sandrinho, que
entrou durante a partida contra aCresporn,
não sentiu nenhum problema muscular e

poderá ser utilizado por maior tempo pelo
técnico Ferreti.

FÓRMULA 1 - OS NÚMEROS DE MELBOURNE

4 ...pilotos conseguiram ganhar 5 GPs seguidos na história da F-I: Schumacher

(99-00), Nigel Mansell (92), Jack Brabham (60) e Jim Clark (65).

Jaraguaenses destacam-se no
Campeonato Estadual de Tiro

Jaraguá do Sul - Os atletas jara
guaenses que participaram da primeira
etapa do Campeonato Estadual de Tiro,
realizado neste fimde semana, em Timbó,
foram destaques em algumas categorias.
A equipe do Município ficou em terceiro

lugar no geral, com 1640 pontos, entre os

seis grupos que' participaram das disputas
na carabina Ar Comprimido. Em primeiro
ficou Timbó, com i697 pontos, e em

segundo Blumenau, com 1666. "Este
resultado foimuito bom, considerando que
estávamos participando com atiradores

novos", diz o técnico de tiro, Samuel

Lopes.
No Individual, nesta mesma moda

lidade, na categoria A, o jaraguaense José
Amaro ficou em quinto lugar, com 556. O

primeiro colocado foi Mauro Sales, de
Timbó, Com 582 pontos. Na categoria B,
a jaraguaense Ciliane Bihr ficou em

segundo lugar, com 546 pontos. O pri
meiro foi Manoel Saleme, de Blumenau,
com 553. Na categoria C, o jaraguaense

Mauri Matias ficou em quarto lugar, com
502 pontos, e o primeiro foi James Ewald,
de Blumenau, com 550 pontos.

Na modalidade carabina Apoiada,
Jaraguá do Sul ficou em quinto lugar geral
.por equipes, entre as 12 participantes. No
individual, Arno Utpadel ficou em primeiro
lugar na categoria Master, com 105,6
pontos. No Individual geral, dos 180

competidores, Jaraguá do 'Sul ficou em

nono lugar com o atirador Marson Grucz
macher, e em 16° com Arno Uptadel
"Considerando que haviam atletas sem

experiência atuando, este resultado foi
muito bom, dois atletas da cidade ficaram
entre os 20 melhores de Santa Catarina",
destaca Lopes.

A próxima prova dos atiradores será a

segunda etapa do Estadual, que vai ser

realizada no dia 24 de março, em Blume

nau, na carabinaApoiada. No dia 7 de abril
vai ser disputada a primeira etapa do Cam

.peonato Estadual de Tiro, nas modalidades
carabina Deitada e Três Posições. (FR)

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr. Air F- <9jÓrCo-D�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

,
ENDOCRINOLOGIA

Dr. cle:verjOY\l"S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

,PNEU"O
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vr;.

PROCTOLOGISTA
Dr.A�e"LS�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701
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CARDIOLOGIA
Dr. Fábí:.o-C. ��o
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Rua Guilhenne Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se42 ...voltas mais rápidas na carreira tem Schumacher, e agora ele é recordista

absoluto. na F-I neste item; estav� empatado. com Alain Prost.

369,5 ...mil pessoas estiveram no Albert Park desde quinta-feira; o público de

ontem na corrida foi de 128,5 mil espectadores, recorde para Melbourne.

7 ...vezes Schumacher fez "barba, cabelo e bigode" na F-Ljpole, melhor volta e

vitória); ele empatou com Senna e só perde para Clark (11), Fangio (9) e Prost (8).

Um novo conceito na
" . -

pre-tmpressao
, 37()'()816, .

f'OfOl:lfO A CRIAÇÃO
\
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