
Ano 82 - W 4.423 - R$ 1,00Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, terça-feira, 17 de abril de 2001

LONAS
370-4523

,,(;;;;;d;;;�
.", _",.ri�fu'�

GráficaCP
370-7919

370-0816

2"�

Herlim
373·1010

EdsonJunkes/CP Biólogos Germano e Elza Woehl (C) lançam cartilha sobre preservação dos sapos. Página 6

.PSDB mantêm tradição e não
define participação no governo
o Diretório do PSDB deGuaramirim ainda

não tem posição definida sobre a participação
no governo da coligação Acerta Guararnirim
(PFLIPPB). Apesar do convite feito pelo pre
feito Mário Sérgio Peixer, o partidomantém a

tradição de "em cima do muro".

o presidente do PSDB, Marcos Mannes,
pretende discutir o assunto em reunião do
diretório. A indefinição está sendo dificultada

porque, no ano passado, o partido aliou-se ao

PMDB - adversário do PFL e PPB - para
disputar as eleições noMunicípio. Página 3
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Edson JunkeslCP Müller diz que
os ladrões levaram o

carro e R$ 85,00

Trêshomens armados

assaltaram mercado
oMercadoRole, no Bairro

Três Rios do Norte, foi palco
de assalto de três homens

armados, na tarde de sábado.
Os ladrões também renderam
o dono do Posto de Medica
mento Kury. Página 7

J\presentação de

skate é sucesso

Na tarde de sábado, mais
de 500 pessoas prestigiaram o

primeiro Planet Tour de Skate,
\

no Skate Park do ArthurMül-
ler. O evento contou com apar
ticipação de skatistas profis
sionais. Página 8

• Logomarca/Logotipo
• Folders
• Catálogos
·Impressos
• Home-page
• CD-Rom
• Embalagens

CAMPANHAS PUBUCITÁRIAS:
• Outdoor
• Anúncio ijornal/revista)
• VT, filme (comercial- de TV)
• Spot, jin,9le (comercial de rádio)
• Mídia exterior (banner, placa etc.)
• Material promocional

l.iqué aqora: (47) 275-0432 ou 275-3741 - Iaraquä do Sul

ZoomCreative \

Aproximando 'marcas e consumidores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Passa-seú'poãto
-

Na condição de pré-candidato àPresidência, oministro José
Serra vem percorrendo o País divulgando os feitos da pasta e

implantando novos programas de
saúde. Entretanto, os indicadores
dos últimos anos mostram que,
apesar da propaganda, os resul
tados ficam aquém dos esforços.
Doenças como dengue,meningite
e febre amarela vêm resistindo às

'o Brasil-não 1

NM@

consegue

sequer
investidas e outras como tubercu
lose e poliomielite, que se pensava
erradicadas, voltam à cena. Em

pleno século 21, convive-se com

epidemias do início do século pas
sado.

O que se conclui é que os inves
timentos em saúde e a evolução
tecnológica do setor estão restritos
à elité(. Os números prestam-se a

interpretações e análises que não
.

deixam dúvidas quanto à eficiência dos projetos e à eficácia das

ações. Ajulgar pelo número de casos registrados dasdoenças,
há uma distância considerada entre os discursos doministro

quase que semanalmente em rede de rádio eTV - e os resultados
dos programas. Os sociais-democratas usam um expedientemuito
comumno regimemilitar.

Enquanto ludibriava a população com a dialética ufanista do
Brasil grande - "Ninguém segura este País" -, era obrigado a

esconder as estatísticas. Chegou-se ao absurdo de sonegar
informações sobre a poliomielite, gerando uma expectativa de
que a doença teria sido erradicada. Hoje, o governo insiste.na
retórica da estabilização econômica em detrimento da desi

gualdade social, mascarando os indicadores da saúde pública.
. Aposta no marketing para evitar o debate.

A saúde do Brasil está na UTI e não há CPMF que possa
alterar o quadro. O imposto, que incide 0,38% em todas as

movimentações bancárias, arrecada anualmente R$ 16 bilhões.

Todavia, a malversação dos recursos e os cortes feitos no

orçamento doministério, em virtude daCPMF, contribuem para
manter a situação endêmica. É inconcebível que, em pleno terceiro
milênio, pessoas são infeccionadas pelo bacilo da tuberculose,
doença de caráter romântico do início do século passado.

Entretanto, a principal causa do caos instalado é a falta de
auto-estima dosbrasileiros e a indiferença da eli te em relação
aos vergonhosos índices de distribuição derenda. Embora seja
mote de campanhas elei torais e promessas à comunidade
internacional, o Brasil não consegue sequer reduzir a diferença

, entre ricos e pobres. Segundo o IBGE, os 10% mais ricos têm
rendimento médio 19 vezesmaiordo que os40% mais pobres.
Os dados confirmam que temos uma sociedade extremamente
injusta.

Como conciliar estabilização econômica e programas sociais?
Como atender as exigências doFMI e incluirmilhões de brasileiros
miseráveis? São temas que deveriam ser amplamente debatidos,
mas são relegados criminosamente. Opta-se pela apatia na

esperança que a população esqueça as trampas. Por outro lado,
ao insistir em reeleger os mesmos, referenda e legitima o status
quo. Todavia, o cerne da questão reside na prática de usar

recursos públicos para promoção pessoal de políticos, de olho
em eleições futuras.

reduzira

. diferença
.,

entre ricõs l�
I
'pobres
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Suicídio ...
* Marlon Daniel Mattedi

que em Jaraguá do Sul os núme
ros apontam nos últimos três me
ses para um índice acima damédia

nacional, ficando em tomo de 6,O%.
. O meiomais comum utilizado

entre homens e mulheres é o en

forcamento, depois, entre os ho

mens, a arma de fogo e o enve

nenamento, e entre as mulheres
é utilizado primeiramente o en

venenamento e então a arma de

fogo.
.

. A pessoa que pensa, fala,
tenta e comete o ato suicida o faz

porque está sofrendo, na verdade
não quer a morte, e sim acabar

com o sofrimento.
O suicida em potencial dá in

dícios da sua intenção. De forma
verbal ou não-verbal, deixa trans

parecer sua dor, normalmente
para a família, mas como esta já
não o apóia ou não o apoiava da
maneira que deveria, deixa passar
despercebido os sinais e recados
dados. Quando notam, tentam
acreditar que não pode ser ver

dade, e para não causar dor ou

espanto não vêem a realidade.

CORREIO DO POVO

Quando presenciamos pes
soas avisando "que irão se ma

tar", no mesmo instante precisa
mos estar atentos ao pedido de
socorro feito. Quando os mes

mos nos procuram para dar o

recado, esperam que algo possa
mos fazer por eles.

Por ser um atomuito comple
xo, devemos dar uma atenção
especial, e é neste momento que
precisamos disponibilizar a nossa
ajuda, procurando, inclusive, au
xílio de profissionais especi
alizados.

Psicólogos e psiquiatras são

exemplos claros de profissionais
que recebem treinamento para
auxiliar em casos desta natureza,

O suicida, acima de tudo, é al
guém que muitas vezes procurou
auxílio, mas por não encontrar

quem lhe desse ouvidos, escreveu
a sua história no próprio corpo, o
que é lamentável...

* Acadêmico de Psicologia
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Infelizmente, nos últimos dias,
pudemos constatar mais alguns
casos de suicídio em Jaraguá do
Sul, umnúmero que vem aumen

tando e que está despertando uma
maior atenção por parte dos pro
fissionais competentes.

O suicídio ou ato suiéida acon
tece' com o sujeito que está em

desespero, encontra-se depres
sivo, e/ou nummomento de gran
de solidão. Passou por medos,
perdas ou ausências de "objetos"
desejados e, não conseguindo
obtê-los, investe contra si mesmo.

Trata-se de um processo que
tem todo um enredo, mas que de
forma equivocada é apontado
como tendo uma só causa, esque
cendo que o processo envolve

u�a estrutura psíquica que vem

sendo formada desde os primei
ros anos de vida.

Em pesquisa feita há alguns
anos, verificou-se que em médi�
4,6% dos óbitos são causados por
suicídio, e quenoBrasil, naRegião
Sul o número é maior do que na .

Região Nordeste. Vale registrar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o ginecologista Eduardo Pinto, um dos médicos descontentes

com a política imposta pela nova direção do Hospital Municipal
Santo Antônio e afastado da prestação do serviço público

municipal, em decorrência desses acontecimentos, não deverá
deixar Guaramirim. O ginecologista continuará atuando

profissionalmente em parceria com os colegas Paulo Veloso e

Paulo Odebrecht e pretende instalar consultório para dar
atendimento na localidade de Guamiranga, no interior do

Município. Eduardo traz no currículo passagem pela Maternidade
São Luiz, em São Paulo, instituição célebre no gênero. O

ginecologista disse que na questão das divergências entre parte do

corpo clínico e direção do hospital prefere não se manifestar, pelo
menos' por enquanto.

Diana I
A Sociedade Atiradores Diana
está na iminência de viabilizar
urnà permuta de imóveis, que
irá possibilitar a construção
da nova sede social da

entidade, concretizando um

sonho dos associados e atual
diretoria. O presidente Ivaldo
Kuczkowski, com apoio de
outros dirigentes, trabalha nos

últimos dias nessa transação,
que envolverá a antiga sede
localizada na Rua Atiradores.
Batido ó martelo, a direção
pretende tratar do início das
obras da nova sede social, no
mesmo local onde já funciona
a sede campestre, no Bairro
Avaí.

Diana II
Para Kuczkowski, o projeto

transcende ao

interesse apenas dos
associados da Sociedade

Atiradores Diana e remete ao

benefício da

própria comunidade. Afinal,
a cidade se ressente, hoje, de

locais adequados para
eventos sociais de porte.

Uma das idéias, por exemplo,
é anexar a instalação

de um auditório. O estudo

arquitetônico para
viabilização dessa

ernprei tada já está
acontecendo e conta com a

colaboração de técnicos do

Unerj. I

Expofeira
A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Guaramirim divulga
nota informando que, faltando mais de quatro meses para a

realização da 6a Expofeira de Guaramirim (de 24 de agosto a 2
de setembro), todos os H2 estandes viabilizados neste ano já

foram comercializados. São 92 estandes internos e 20 externos.

Outras 12 empresas interessadas permanecem cadastradas e

serão chamadas no caso de alguma, desistência. Cerca de 60%
dos expositores são de Guaramirim. O comércio deverá liderar a

ocupação de espaços na Expofeira com 49%, seguido da
indústria com 32% e prestação de serviços com 16%.

ENTREASPAS __

"De repente terei de rever a possibilidade em perma
necer no partido, mesmo que, por ventura, aconteça a

filiação do' Ivo." (Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold -

.

PSDB -, recuando da decisão anunciada há tempo de que deixaria
o partido caso o deputado estadual Ivo Konell- PMDB - se filia
se à legenda)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

PSDBainda não tem posição
sobre apoio ao governo Peixer

Decisão será
discutida em
reunião do
diretório

Guaramirim - o PSDB
ainda não tem posição definida
sobre a participação no governo
da coligação Acerta Guaramirim

(PFL/PPB). O prefeito Mário

Sérgio Peixer já acenou convi

dando o partido a participar das
. decisões do governo, mas os tu

canos ainda não discutiram a

questão suficientemente. No ano

passado, o PSDB aliou-se ao

PMDB para disputar as eleições
municipais em Guaramirim e, pa
ra o ano que vem, existe a pers-

, pectiva de que essa aliança seja
projetada em todo o Estado, atra
vés da articulação liderada pelo
prefeito de Joinville e virtual candi
dato ao governo estadual, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB).

O presidente do PSDB, Mar
cos Mannes, diz que até agora o

partido participou de uma só reu

nião, a convite de Peixer, mas pre
tende discutir melhor o assunto

em reunião com o diretório, a ser

marcada para os próximos dias.
Na opinião dele, a participação nas

reuniões quando convocadas pelo
prefeito podem ser positivas, na

medida; em que os tucanos po-'
derão emitir opiniões sobre as

suntos que interessam diretamen
te à comunidade. Na opinião de

Mannes, mesmo tendo sido ad
versários e até derrotades nas

eleições do ano passado, os tuca

nos devem "colocar os assuntos

Caropreso: críticas de vereadores, mas afinidade com o prefeito
I

da comunidade acima das ques
tões políticas".

Mannes quer o PSDB mais
atuante no Município e tem como

tarefa o fortalecimento da legenda
em Guaramirim, através da bus

ca de novas filiações partidárias ..
O partido conta com 209 filiados

e, conforme o presidente, deverá
ampliar o engajamento, visando
atrair principalmente os jovens.
Ele considera cedo fazer qualquer
projeção para a convenção do

PSDB, em outubro, mas não des
carta a possibilidade de buscar a

reeleição para a presidência da
Executiva e não sabe prever ainda
se concorrerão uma ou duas cha

pas.
CAROPRESO - Segundo

Mannes, até agora não houve

nenhum contato formal do PMDB
com os tucanos em Guaramirim,
para tratar sobre a possível apro
ximação entre as duas legendas,
a exemplo da tendência que se

desenha em Joinville e outras.

cidades do Estado. Para ele, esse
assunto ,está praticamente into

cado entre os tucanos guarami
renses, Mannes também não sou

be informar se o deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB) com
parecerá na Câmara de Verea

dores para falar sobre a obtenção
de verbas para o Município, con
forme questionamentos feitos por
vereadores. Recentemente, Caro

preso acompanhou o prefeito em
'

audiências em Brasília, e, desde

então, 9 assunto parece encer

rado. (MILTON RAASCH)

Prefeitura prepara confraternização para 1 demaio
Guaramirim - o prefeito

Mário Sérgio Peixer (PFL) anun
ciou na entrevistá coletiva sema

nal, quinta-feira, que será ofere
cido um almoço de confrater

nização no dia 1 de maio, pela
passagem do Dia do Trabalho. O

almoço vai acontecer no Parque
de Exposições e será destinado

aos 250 servidores municipais e

familiares. O cardápio terá feijoa
da e leitões no rolete. Já a Secre

taria de Esportes, Lazer e Eventos
iniciou a organização do Baile-do

Trabalhador, que será no mesmo

local, dia 30 de abril.
Na semana anterior ao baile

serão realizados os Jogos do Tra-

-o� .. (jjjV�8. JItennw.
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio'de Janeiro

e Curso na Sociedade BrasUeira de Oftalmologia do' Rio de Janeiro

balhador, com várias modalida
des esportivas e de recreação,
com participação também de

equipes representando empresas
locais. A programação quer pres
tar homenagem e o reconheci
mento do governo municipal para
com a classe dos servidores pü
blicos, destaca o prefeito. (MR)

370-0816
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Vereador descarta intervenção
da direção estadual no PMDB
PedroGarcia
rebate acusações
de irregularidades
naeleição
�-

I'
I

� :

Jaraguá doSul- o líder da
bancada do PMDB na Câmara de

Vereadores, Pedro Garcia, des-
- cartou a possibilidade de inter

venção da direção estadual da le
genda no diretório local, como
chegou a sugerir o advogado AI
tevir Fogaça, que se auto-intitulou

porta-voz do grupo liderado pelo
ex-presidente do partido Adernar
Duwe. Garcia rebateu as acusa

ções de irregularidades apontadas
por Fogaça na eleição que es

colheu Cecília Konell como presi
denta. "Os argumentos podem
ter fundamentos, mas não se sus

tentam porquê não houve nenhu
ma ilegalidade no processo", afir
mou Garcia.

Na semana passada, após as

,
- eleições, Fogaça concedeu entre
vista garantindo que o grupo es

tava disposto a pedir intervenção
estadual no diretório de Jaraguá
do Sul. "Hoje, o PMDB tem dois

presidentes. Um que assumiu le

galmente o cargo depois da renún
cia do presidente e outro pela
vontade do Ivo (deputado esta

dual Ivo Konell). Além do que,
as eleições deveriam ser secre
tas", declarou, assegurando ser

filiado ao PMDB, contrariando as

Convite: Garcia, recusou os apelospara assumirapresidência doPMDB

informáções dadas por Konell.
Garcia informou que a con

vocação da eleição para presidente
do partido, feita por um terço do

diretório, está previsto no es

tatuto. De acordo com ele, o do
cumento foi assinado por 20
membros do diretório. Na opinião
do vereador, a escolha de Cecília
para presidir o PMDB até se

tembro, quando acontece a con

venção para renovação da
_
Exe

cutiva local, foi a mais acertada

para "reoxigenar" o partido. "Ela
prometeu que vai se encontrar

com o Duwe e com a Maristela

(vereadora Maristela Menel, que
deixou a reunião após discussão

com Konell) e buscar os descon
tentes para propor a unidade

interna", revelou.
A reportagem do CORREIO

DO POVO tentou por várias vezes

contato com o empresário Ade
rnar Duwe. Não foi encontrado
na empresa, onde foi deixado

recado, e o telefone celular estava

desligado. Também não conse

guiu ouvir a vereadora Maristela.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Pesquisas tentam adivinhar candidaturas de2002
Jaraguá doSul- Apesar da

distância e da indefinição do qua
dro, as eleições parlamentares de
2002 jámovimentam os institutos
de pesquisas de intenção de votos.
Dois deles acabam de copilar os
últimos dados referentes às en

quetes. Os resultados apresentam
números bem próximos e confir
mam as lideranças do deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) e do
coordenador microrregional do
PT, Dionei da Silva.

Os dados extra-oficiais (as
pesquisas não foram registradas e

uma delas sequer foi encomen

dada, o que justifica a omissão dos

institutos) são resultados de si

mulações - todas estimuladas -
com os prováveis candidatos a

deputado estadual. Em uma delas,
estão Konell, Dionei, o secretário
de Gestão, Alcides Pavanello

(PFL), o vice-prefeito Moacir
Bertoldi (PPB), o presidente da Câ
mara de Vereadores, Lio Tironi

(PSDB), e o ex-candidato a vice

prefeito na eleição passadaNelson
Eischstaedt (PPS).

Konell lideracom cerca de 30%
das intenções de voto - no outro

instituto, o deputado perde alguns
pontos. Dionei vem em segundo
lugar, sustentando algo próximo de
17%, seguido bem de perto por
Bertoldi. Pavanello aparece e�
quarto, com índice que não chega
a dois dígitos. Tironi e Eischstaedt
estão empatados tecnicamente,
commenos de 5%. A diferença de

-

um instituto para o outro varia entre

1,5 e 4,2%. A margem de erro é 5%.
Em �utra simulação, os candi

datos são: avereadora Maristela
Menel (PMDB), o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, Jair

Mussinato (PT), o prefeito de
"-

Massaranduba, Dávio Leu (PFL),
ex-deputado estadual UdoWagner
(PPB) e do coordenador regional
do PPS, João Gomes, o João do
Táxi. Wagner, que nega categori
camente que não irámais candida
tar-se a nenhum cargo eletivo,
lidera com folga a-disputa, mesmo
assim não atinge 15% das inten

ções de votos. Leu aparece em se

gundo, com menos de lQ%. Ma
ristela, Mussinato e João do Táxi

têm menos de 5%.
Nessa última simulação, o

'

número de indecisos e "não opi
nou" dobra em relação à anterior,
somando quase 55%. Ainda é

muito cedo para qualquer análise,
mas os números, embora oficio
sos, servem de parâmetros, tanto
de possibilidades quanto de es
tratégias a serem adotadas. (MC)

O governo federal tentará mais uma vez a flexibilização dos
direitos dos trabalhadores. No próximo mês, o ministro Francisco
Dornelles pretende se reuni!' com as centrais sindicais e entidades

patronais para discutir os termos do projeto de lei que permite que
os acordos coletivos de trabalho estejam acima da legislação -
entendimento patrão-empregado valendo mais do que a lei.

A intenção-é pactuar sobre o detalhamento do contrato nos pontos
que não estejam relacionados aos direitos constitucionais, entre

eles o horário de trabalho, transporte, assistência médica,
refeições, feriados, gratificações, permanecendo a jornada de 44
horas semanais, férias, 13° salário, fundo de garantia, licença
gestante, licença-paternidade, multa por demissão imotivada e

irredutibilidade de salários.

Insistência
Na opinião de Dornelles, "o

negociado tem que estar

acima do legislado, dando
força aos sindicatos para
Ipactuarem os termos que
considerarem mais adequados
à categoria que representam".
Assim, a: legislação geral só se

aplicaria às categorias que
não firmassem açordos
coletivos. A idéia foi cogitada
em 2000, quando tentou-se

fazer com que os pactos se

sobrepusessem ao que está

previsto na Constituição.

Recusa
O vice-presidente

Marco Maciel (PFL) não topou
a homenagem que o presidente

Fernando Henrique (PSDB)
pretendia fazer ao

presidente da Câmara
dos Deputados, Aécio Neves.

FHC propôs que ele
e o vice deixassem o País no

final de semana, apenas para
ceder a Presidência da

,

República ao neto do ex

presidente Tancredo Neves, que
morreu antes de assumir o

cargo.

Estratégia
O argumento oficial era homenagear Tancredo Neves, deixando

que, no aniversário de sua morte, 21 de abril, o neto estivesse no

cargo para o qual o avô fôra eleito. Mas o PFL fez uma leitura
menos inocente e solene do gesto. Primeiro, porque FHC decidiu

pela homenagem sem consultar Maciel, sucessor direto; depois,
porque Aécio não esconde de ninguém o desejo em disputar o

governo de Minas Gerais. Além do que seria um afago
desnecessário e comprometedor ao tucano. ,

Filiado Audiência
O advogado Altevir Fogaça
promete divulgar a ficha de

filiação ao PMDB de Jaraguá
do Sul, abonada, segundo ele,
pelo ex-presidente Adernar
Duwe e pelo prefeito de

Joinville, Luiz Henrique da
Silveira. A decisão é em
decorrência da afirmação do

deputado estadual Ivo Konell,
de que Fogaça não é filiado.

A bancada federal catarinense
tem audiência marcada hoje
com o presidente Fernando

Henrique Cardoso. Os

pariamenrares pretendem incluir
no orçamento da União para

2002 a duplicação das BRs-280
e 470 e do trecho Sul da BR

IOl. Se os recursos não forem
suficientes para as obras serão

apresentadas emendas.

Suge� para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Seleciona

crianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

para o Di
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História. Fatos e Tradição
História em fotoso

e

IS

Jaraguá do Sul, hoje, é altamente
industrializado. Contudo, até a dé
cada de 60, sua economia era pre
dominantemente agrícola. Reuniões,
exposições agropecuárias, relatórios
sobre as atividades agrícolasfaziam
parte da rotina econômica do Muni
cípio. Havia o envolvimento direto
das autoridades locais_' prefeito e

vereadores _ com as atividades

agrícolas. A atuação daEpagri, na
época, eramuito destacada. Esta
década pode ser considerada a dé
cada damudança da economia lo
cal. A indústria, paulatinamente, foi
tomando o lugar de destaque que
era da agricultura. Não que a agri
cultura ficou abandonada, 'mas foi
sobrepujada'pela indústria. E a par
tir dos anos 70, a indústria iria pro
jetar Jaraguá do Sul em âmbito na

cional.

CORREIODOPOVO
terça-feira,

17 de abril de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • c". Postal84·
Fone (47) 371·0555 • Fa" (47) 371·0403

e·mail • indumak@netuno.com.br

o prefeito Víctor Bauer discur
sando para os agricultores no

Parque Agropecuário Ministro
João Cleophas (atual Parque de

Eventos)

o chefe local da Acaresc relatando sobre as atividades da mesma à Câmara Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREIO DO POVO MEMÓRIAS

Há 14 anos

Em 1987, na criação do Arquivo Históric� do CA Baependi, eram lem
brados os presidentes do período d'\; atual denominação, a saber:
EdmundoEmmendoerfer, Luiz de Souza, Álvaro Batalha, José Narloch,
Murillo Barreto de Azevedo, Haroldo Ristow, Loreno Marcatto, Antô
nio Zimmermann, Arno Henschel, SigolfSchünke, Victor Bauer, Fran
cisco Fischer, Geraldo Marquardt, Artur Breithaupt, Alfredo Krause,
ArthurMüller,EugênioVictor Schmöckel, Octacílio PedroRamos, Heinz
Mahnke, Bertoldo Klitzke, Alfredo Leitholdt, RainerWiele e Freimund

Grimm, naturalmente não em linha de sucessão. Por falta de memória

histórica, que se estava corrigindo naquela oportunidade, a própria in
formação à imprensa era transmitida de forma errônea, como suce

dendo o Sport Club Brasil. Fontes fidedignas mostram a trajetória que
apontam a origem na Sociedade Schützenverein Jaraguá, em 6/3/1906,
que teve problemas com a nacionalização da guerra de 1914-1918,
voltando chamar-se de Sociedade de Atiradores "Jaraguá". Com a

g.uerra de 1939-1945 voltou a nacionalização, criando-se um Clube

Jaraguaense, que teve 60 dias de vida, e a sociedade e seu patrimônio
passaram para a atual denominação, ter-se-á nova rodada de presi
dentes do clube que, em março de 2001, completará 95 anos de exis

tência, o maior clube social esportivo do Município. As sobras das vá
rias sociedades foram incorporadas ao CA Baependi. E os sócios, tam
bém.

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, oMunicípio de Jaraguá do Sul tinha duas Câmaras, uma com
seis edis e outra com cinco, reunindo-se os dois grupos no mesmo local

e, coincidentemente, o Estado de Santa Catarina passava a ter duas
Assembléias Legislativas. A bancada governista, composta de 23 de

putados, retirava-se do recinto da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina e instalava-se no Teatro Álvaro de Carvalho. A banca
da da oposição, com 18 deputados, continuava as suas sessões no an

tigo local. Estava, assim, aberta séria crise. política no Estado de Santa

Catarina, com ampla repercussão no cenário político nacional. As duas
Assembl�ias até o momento em que se redigia notícia tão insólita limi
tavam-se apenas à realização de sessões, sem qualquer deliberação de
seus pares. Acreditava-se que a crise deixaria de existir até a eleição
da nova Mesa, a 10 de abril, se novos fatos não determinassem outros

inesperados rumos.

Há 4 anos

Em 1997, Irineu Pasold era secretário de Planejamento do prefeito
GeraldoWerninghaus, que fazia avaliação preliminar dos primeiros três
meses da administração, concluindo que a situação financeira da Pre
feitura estava saneada, permitindo investimentos nas áreas prioritárias.
O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) estava
elaborando projeto de saneamento e tratamento de esgoto no Bairro

Amizade, faltando definir local para a construção da estação de trata
mento e levantamento planialtimétrico. Previsões apontavam cerca de
25 km de vias públicas que deveriam ser levantadas para possibilitar a
distribuição de água e para escoamento de esgoto. Na área da saúde

aguardava-se repasses doMinistério da Saúde para construção do Pama
na Barra do Rio Cerro. Com referência à segurança, era contratada

equipe para levantamento do tráfego na cidade e limites de velocida
des, afirmando que estava prevista a construção das vias públicas à

BR-280, sentido do atual Centro Universitário - Unerj,
J

Temos "pedras" a remover em nossa vida?

A AEG adquiria também as empresas de São Bento e deMafra-SC, estando
em negociações com as de Hansa (atual Corupá) e de Blumenau ..

O jomallocal, CORREIO DOPOVO, comentava a grandemobilidade da AEG,
deixando transparecer a perspectiva franca de esperanças, e essa projeção
aclarava um futuro promissor, não muito longe, que se completará para maior

grandeza do Distrito de Jaraguá. A ação do capital canalizado para cá fará o

milagre de-iniciativas maiores, num crescente desdobramento de vontades.

Havia muito que se fazer, afirmava o arauto da imprensajaraguaense. Aliás,
não se podia dizer que estacionamos: O esforço de vontade aqui é visível.

Trabalha-se. Temos nosso comércio, temos a nossa indústria. Mas precisamos de mais, ainda. Agora, com
a poderosa empresa AEG, melhor oportunidade terão os nossos capitalistas. E tudo nos faz crer que não

esperaremos em vão.

Coincidentemente, ancorava no Porto de São Francisco o navio da Marinha Mercante alemã, perma
necendo de 20/12/1928 a 4/1/1929, o navio escola "Grossherzögin Elisabeth", e a colônia alemã de Joinville

preparava recepção à oficialidade e sua tripulação. As notícias circulavam rapidamente, de tal forma que
já estava marcado uma excursão coletiva para Jaraguá e Hansa. Igualmente a recíproca também era verda
deira, incentivava-se uma viagem a São Francisco para uma visita ao navio ali ancorado.

No ano de 1929, o contrato com a Companhia Sul Americana deEletricidade era recebido com elogios
pelos dirigentes políticos que entendiam que a medida correspondia aos interesses do povo, uma teoria
de inteligência e de honestidade para a administração. Apenas não agradaria ao sr. Richlin, o que era

lamentado. Gustavo A. Richlin, presidente, diziam os conselheiros que Joinville era Santa Catarina, mas

que Santa Catarina não era todo o Brasil. E, sobretudo, que sem união o trabalho não frutifica. De lembrar

que a direção do ConselhoMunicipal de Joinville se constituía pelo presidente, Gustavo A. Richlin; vice-
presidente, Eduardo Schwarz; 10 secretário, Sérgio Vieira, e 20 secretário,Rudolf Schlemm.

.

A discussão do contrato com a AEG - da Companhia S�l Americana de Eletricidade, assinado em 311
10/1928 - para luz e força era atentamente examinada, sendo a posição do conselheiro Schwartz violen
tamente agredida pelos cons. Dr. Plácido Gomes, Rodolfo Schlemm eMax Colin, acusando os signatários
de interesses pessoais (estes não eram os donos da antiga Cia. de Eletricidade?). Continuo no assunto.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

o período que antecede a Páscoa, ou
seja, a época da Quaresma, nos convida
a olharmos um pouco para dentro de nós
mesmos. Quem sabe, uma reflexão em

torno do nosso ser cristão?
Temos consciência do que significa

o túmulo vazio, a Ressurreição de Cris

to, namanhã do domingo de Páscoa, para
a nossa.vida? Quantas são as nossas pe
dras no decorrer da caminhada, as quais,
muitas vezes nos deixam impotentes di
ante de uma situação e mesmo assim te

rnos dificuldades em admitir: "sozinho
não consigomais?"

Páscoa está longe de ser um simples
acontecimento histórico, com a tradição
de "ovos de chocolate" que alguns ga
nham e com os quais festejam dias se

guidos. Todos sabemos que o comércio

apela para isto com .0 seu marketing.
Importante é que nós nos alimentemos

.

do verdadeiro alimento que vem da Pás
coa. Jesus Cristo diz: "A minha carne é
verdadeira comida e o meu sangue ver
dadeira bebida. Quem deles se alimenta,
viverá para sempre." Sem a presença da-

'-:..o. ...... q.,."ú-S---

TioEugênio

Terça-feira, 17 de abril de 2001

quele que venceu a morte perdemos o

sentido da vida. A cruz de Cristo nos dá
nova esperança e a certeza de um novo

começo a cada dia. O verdadeiro senti
do da Páscoa está na renovação diária

daquela certeza de que alguém irá "re
mover a pedra." Tenhamos a coragem de
deixar para trás desavenças quemartiri
zam a nossa vida e busquemos forças que
contribuam com o amor e a fraternidade

proporcionando vida em abundância.
O mesmo Deus que, contra tudo e

contra todos, removeu, aquela pedra da
manhã daquele domingo de Páscoa, sem
interferência humana, continua cumprin
do suas promessas para conosco. Após
a ressurreição Ele nos deixa isto claro
em Mateus 28, 20: " ... eis que estou

convosco todos os dias até a consuma

ção do século."

Que apoiemos a nossa fé e confiança
nesta promessa de Jesus. Assim teremos

uma vida abençoada porDeus.

Isolde Herberts
- Obreira Catequista

A energia elétrica (6)
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CORREIODOPOVO
Jaraguá do Sul, 17 de abril de 2001.

EMPÓRIO DAS
PEDRAS DECORATIVAS

la NÍVEL (ADM) 6 meses

Windows - Word - Excel

Power Point - Internet

Não Perca tempo!
Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
NM-cobrCt+llCi'fr� O)'mclhcrlWpr!lÇCl'wr�

ANUNCIE
370-8649 / 370-7919

Negóci9$
�,ufertas Tel. (47) 370-8849/9979-3251

Rua Walter Marquardt, 2828 • em frente trevo Argi . Barra do Rio Molha· Jaraguó do Sul

AUTOI1E�'
EQUIPAMENTOS'PI SEGURANÇA ELETR&NICA

(�7) +�903 -4382
Rua Reinoldo �ílY, 806; sala 4 � Centro - Jaraguá do Sul- SC'o

�j/f4..m Jr ,

• Alarme comercial/residencial;'
• Automação/portão';
• Interfone;
• Vídeo porteiro;
• Central telefônico
• Circuito fechado de TV (CFTV)

BELGO COBRANÇAS LTDA. ME

JARAGUÁ DO SUL
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - 1 º andar SL 2 - Centro

Fone: 370-0850

'A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:,

curso)
� Encarregado de Setor Pessoal
- Auxiliar de Funileiro (colocação de

calhas)
- Pintor de Automóveis
- Gerente Administrativo (áreas de

vigilância, limpeza)
,

- Televendas (com experiência)
- Auxiliar de Encanador
- Auxiliar de RH (experiência em

Departamento Pessoal)
- Enfermeiro (a)
- Preparador de Máquina
- Fresador (para trabalhar em Corupá)
- Bordadeira (or)
- Programador de PCP

- Padeiro
- Confeiteiro
- Auxiliar de Confeiteiro
- Cozinheira (20 grau)
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Vendedor de Material de Construção
- Ferramenteiro
- Motorista de Caminhão (com experiência
comprovada)

,

- Comprador Senior
- Eletricista de Automóveis (cdnhecimento em
travas)
- Representante Comercial (Blumenau, Alto
Vale, São Bento do Sul)
- Mecânico de Manutenção de Máquinas
- Técnico Eletrônico (com experiência e

.HUMANA URGENTE

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 - (Rua
do Hospital Jaraguá) - Cx. Postal

200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX

(OXX)47372-1091
humana@humana.com.br
www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EMPÓRIO DAS
PEDRAS DECORATIV�S,

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
N�colwettnOi'fret& OI' tnclMreypr�c.Utt regiM;

Seja você tambéll1
um campeão
28NÍVEL 6meses

Print Artis - Page Maker
Corei Draw - Corel Phot

Paint Básico

Fone 371-4754

ESQUADRIAS
I .'

T

.jJ '..

JARAG.UA .. T,
;j , ,�

,

H';'; - ,�,' -

• .<= �.iM�\�

Não Perca tempo! T
TEeN.
CALHAS

•
ANUNCIE

370-8649
370-7919

NegócJ�fertas

TUDO EM ALUMÍNIO - SOB MEDIDA •

38NÍVEL 6 meses (

Microsoft Photo Edit
Adobe PhotoShop
Corei Capture

Box para banheiros - cercas - janelas
portas - portões - pantográficas

Tudo- eM1I

wuvte,;vÚiV�

eUA:vWo-J
da: fWtt"vcuLcv

��cábo
CVVtNb-cvwt,.e;vtt"o-

fVvu;v�

371-3522<'"

Manila Frutuoso, 180 - Centro - 89252-101 - Jaraguá do Sul-SC
E-mail: gessocom@netuno.com.brReinoldo Rau, 299 - CentroRua Ernma Rumpel Bartei, 55 - Baependi

�t,_, vídraçaria

��IWille
Orçamento sem compromisso

371-0568 Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro. 371 8131/9987-8562Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

275-3462
275-0549 Panificadora

e Confeitaria
L�trmlr'l�llPan 370-7861

7«dD.em��.

Fone/Fax:
371-7584

�l':D __
C1IICUIO
-

0.1V
aN

maRmURaRIa
DI.IDiJRIJI

._J,
DIRECTV

2' a sábado 6:.30 às 20:00 Domingo 7:30 às 11:00 - 15:00 às 19:00

Rua Walter Marquardt, 1140
CeI. Procó io Gomes de Oliveira 382 - Centro

PERFLEXr�
Fabricação e Colocação Tudo em mármore

e granitos
- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

370-2689
370-2017'

Lajota Sextavada natural e

colorida, meio-fio, cerca
palito, tubos de concreto e

casas pré-moldadas
Pias

cozinhas
túmulos
soleiras
pisos e

churrasqueiras

Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa

I MPI Madeireira Flórida Ltda.

Engenharte Pinturas Ltda
Fones: 370-7393 - 370-7550 371-1524 Loja das Tintas Regina

�ONE (47) 2"75-1830 - 275-4102 '

Tudo para pinturas comerciais e residenciais
Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centr

Especializada emmadeirasnobre, beneficiamento
demadeiras emgeral emade/raspara cobertura Rua 25 de Julho, 220 - Vila

Nova - próximo ao Posto Mime

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

,À vista

'R$ 899,00
/9u 1+2X,.,

R$ 33 ,0:0

MARAN 2
7
5
-

3
5
4

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474 7

NI CONFI RA NOSSOS

PREÇOS DE

BOX SANTA
MARINA

1 ,90 alt x 1 ,30 larg.
3X R$ 89,66

Superpromoção
Tij,olo de vidro
A partir de

R$ 5,80
Conjunto Sanitário
Incepa - À partir de

R$ 74,00

�- ,8 r a s i I
v'-/P i s'o s

370-7194'

BEDROOM

""�,....�e

&
ACM Telecomunicações

(47) 371-1111
'JLUb����!

Rua Ângelo Schiochet, 223 - Centro

arquitetura
".,__",.�d e s i 9 n

Rua WalterMarquardt, 759 - Pr6x. ao Pavilhão da Schütze/lfl,

v ''iii ..•

Fonei (47) 425-1213
"

Fax: (47) 425-2946
,

CURSOS PARA PROFISSI'ONAIS E ADOLESCENTE

I� - EÇp� - Fraeccê« - A�'

Inglês por imersão
Agora em Jaraguá do Sul, com ensino focado para
negócios: cursos in company e -em sede própria·

\'tl\\\'\)
À'}vista

RC� 789',-00��
ou "+'2X =

R$ 29.0,00

I·· I · (47) 370-1159

nranguae
Treinamento Empresarial
em Idiomas e Consultoria.

Rua Maximiliano Hiendlmayer, 31- Centro
E-mail: jaragua@inlinguae.com.br

Rua Dr. João Coltn, 2097 - América (em
frente ao Mini Preço) - Jolnvllle - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INTERESSADOS COMPARECER A
RHBRASIL NA RUA PRESIDENTE

I EPITÁCIO PESSOA, 383 - Centro

Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 horas.

ENVIARCURRlCULUMP/jaragua@rhbrasil.com.br
HOMEPAGE: www.rhbrasil.com.br

A RHBrasil está selecionando candidatos para as

seguintes vagas para admissão imediata:
ESTAGIÁRIOS
Cursando Ciências Contábeis ou Administração.
ESTAGIÁRIOS
Para área de Alimentos.
FRESADOR
Com experiência em torno de fresa mecânico para indústria

metalúrgica.
GERENTE'DE LABORATÓRIO
Com bacharelado ou técnico em química com ampla
experiência em produtos e processos têxteis em colorimetria.
INSPETOR DE QUALIDADE
Com experiência em produção de indústria do ramo

plástico. Habilidade para formação de .equipe e

disponibilidade para horários.
MECÂNICO DE MANUTENÇÂO
Diversas vagas. com experiência em manutenção de,
máquinas industriais têxteis.
NUTRICIONISTA
Recém-formada para atuar em Restaurante, disponibilidade
de horário.

.

OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
Com experiência em máquina injetora de plástico.
OPERADOR DE MÁQUINA RISCADEIRA
Para indústria de embalagens, excelente remuneração.
Disponibilidade para turnos e horas extras.
SOLDADORES

'

Diversas vagas para Jaraguá do Sul e Guaramirim, com
experiência em Solda Mig.
TORNEIRO DE PRODUÇÂO
Experiência em torno convencional, conhecimento em

leitura e interpretação de desenho mecânico.

AJUDANTE DE PRODUÇÂO
Residir nas proximidades do Colégio Professora LlLIA
AYROSO OECHSLER.
AUXILIAR DE EXPORTAÇÃO
Curso Superior incompleto no mínimo. Conhecimento na área.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 ° e 2° graus completos.
CALDEREIRO ouSERRALHEIRO
Com experiência em corte e dobra de chapas de aço.
Necessário leitura e interpretação de desenho.
CHEFE DE ACABAMENTO
Com experiência em processo de acabamento e

enobrecimento de tecidos, necessário conhecimento em

ramas e tecidos sintéticos.
CHEFEDEPCP
Com experiência em programação e controle e produção
em malharia e tinturaria.
CHEFE DE TINTURARIA
Com experiência em processos de tingimento (parte
úmida) e habilidade na formação de equipe e coordenação
do fluxos de.produção.
DIGITADOR
Com experiência na área, cursando o 2° grau e morador
de SCHROEDER. .,

ENGENHEIRO INDUSTRIAL
Com formação em Engenharia Mecânica ou Elétrica e

experiência em manutenção de máquinas industriais de

automação.

,II

I
I

J\rhcitcu
Assessoria em Recursos Humanos Ltda
Rua Marechal Floriano Peixoto, 103 (Sobreloja) - Centro -

CEP 89251-150 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Internet www.arbeiten.com.br E-Mail: arbeiten-jgs@netuno.com.br

iI
II

fll'
I

-VAGAS DISPONíVEIS PARA JARAGUA DO SUL E REGIÃO-
.

ASS.EXPORTAÇÃO C/INGLÊS
ANALISTA DE PROCESSO

,

ANALISTA DE QUALIDADE( EXP.EM METALURGICA)
PINTOR A PISTOLA
ORIMPRESSORA-CARTONAGEM
OP.MAQ. RISCADEIRA
TECNICO(A) NUTRiÇÃO
ENCARREGADO(A) PRODUÇÃO
GERENTE DE FILIAL - JOINVILLE
AUX. CONTABIL
OP. DE MAQUINAS BORDADOS
REVISORA/AUX. DE COSTURA
VENDAS DECONSORCIO
AUX. DE PRODUCAO( 2 GRAU INCOMPLETO)
ENCARREGADO DE PRODUCAO(METALllIRGICA)
SECRETARIA (CONHECIMENTOS EM TRANSPORTES)
REPRESENTANTE (TECNICO AGROPECUARIA ,

CONHECER IMPLEMENTOS AGRICOLA)
AUX.PRODUÇÃO - MASCULINO
TÉCNICO QUIMICO
AUX.LABORATÓRIO (Area alimentos)
COMERCIAL (Vendas assinatura de jornal/com carrol

moto)
TALHADEIRA - CADASTRAMENTO
AUX.DEPCP,
FREZADORIFÊRRAMENTEIRO
TORNEIROMECÂNICO
ENGENHEIROMECÂNICO (Representante)
MECÂNICO MANUTENÇÃO (cl curso)
COSTUREIRA (Barra/jaraguá esquerdo/centro)

CRONOMETRISTA - CADASTRAMENTo
ANALISTA RECURSOS HUMANOS
AUX. ADMINISTRATIVO (exp.arquivo imobilizado)
VIDRAÇEIRO (exp.06 meses cl CNH) ,

BALCONISTA -CADASTRAMENTO
SUPERVISOR MANUTENÇÃO (formação
eng.mecânico)
ENCARREGADODE PRODUÇÃO
IMPRESl?OR ( exp.maq.bicolor/04 cores)
SECRETARIA.
OPERADOR DE IMPRESSORA FLEXOGRAFICÄ
AUX.EXPEDIÇÃO ( exp. em cartonagem)
COORDENADOR DE,CAFFETERIA (exp .01 ano) ou
Gerente de Restauránte
TÉCNICO TÊXTIL (em confecção si experiência)
ANALISTA DE ESTOQUE (ex. anterior / informática)
ANALISTA .DE CUSTOS (conhecer métodos e

processos)
.

GERENTEANANCEIRO
FERRAMENTEIRO (exp. anterior 01 ano)
AUX. DE VENDAS (feminino/ informática)
SERRALHEIRO (exp em alumínio)
SOLDADOR (exp.solda mig/elétrica/conh.desenhos/
medidas)
LABORATORISTA (exp. em laboratório de Análises) -

CADASTRO
ASSISTENTETÉCNICO exp área Mecânica/pneumática!
elétrica
SOLDADOR - MIG {4 VAGAS)10 VAGAS ZELADOR,
MASCULINO

"Um novo estilo de trabalhado, trabalhando para você"

,F'

Jaraguá do Sul, 17 de abril de 2001

Ã,i;':;"s371-1224 '

une
Reinaldo Rau, 299 - Centro

6" NÍVEL 6 meses

Formação de professores
Estágio 500 horas

Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jaraguá do Sul

,.,

UNIAO
S A ú O E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

RESTAURANTE
��-,,��,", ..

'

.........,.�-.'.. '.'�'���- Promoção de
Aniversário
Mês de abril somente

275 - O9'8O Promoção de segunda a sexta-feira

uaWalterBreithaupt,85-Centro (BeiraRioClube deCampo)

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

r� Cv �víço- da.�
RuaJoão PicolIi, 94 - Centro - Jaraguádo Sul- SC Fone/Fax: (47) 371-7646

Xicoffe !J]aby
Av. Getiílio Vargas, 268 - Sala 219

Shopping Center Breithaupt - Jaraguá do Sul- ?C

ADMITE-SE

A Gráfica e Editora CP Ltda.
está admitindo auxiliar de guilhotina

.

com experiência. Interessados tratar

'pelos telefones 370-8649/370-7919
ou na Rua Walter Marquardt, 1180 -

Barra do Rio Molha

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[iJírculo
Italiano

RESULTADO DA AÇÃO ENTRE AMIGOS

1 ° prêmio - Celta O km - 042 - Carione Pavanello
20 prêmio - Televisor 20

'

- 503 - Rudiberto Piaz
30 prêmio - Videocassete - 106 - Flávio Mohr
40 prêmio - Forno microondas - 492 - Paulo Donizete
50 prêmio - Biçicleta 18 marchas - 762 - Textipan
Os respectivos prêmios foram entregues no dia 30 de março no jantar mensal.

lia FESTA ITALIANA '

Começam os preparativos para a 11a FESTA ITALIANA.
Data: 29 e 30 dejunho de 2001
Local: Parque Municipal de Eventos
Programa: nas próximas edições daremos início a divulgação da programação.
Faltam 80 dias.

rói, vê se vem!

4a EDIÇÃO DA AGENDA DE EVENTOS

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da
Secretaria de Produção - Divisão de Turismo, está'dis
tribuindo os 10.000 exemplares da Agenda de Eventos
do município, nela são encontradas as datas dos even
tos do Círculo Italiano ou se preferir, visite o site

www.jaraguadosul.com.brjprefeitura.
, ,

Devanir Danna
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

3711-822'2
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

ABANDONO DE EMPREGO
II De conformidade com o artigo 482 da letra I da CLT, convidamos a senhora
Ana Lúcia ColeUa, portadora do RG 870704 SSP - SC e CPF 786.556.921-15 -

Carteira de Trabalho nO 37007 - Série 022 - SC, a comparecer no prazo de 72
horas na Empresa Atelier NN. O não comparecimento caracterizará Abandono
de Emprego.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURAMUNICIPALDEJARAGUÁDOSUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 43/2001

C?BJETO: Contratação de serviços 22 (vinte e dois) caminhões do
tipo caçamba basculante com capacidade para 05m3 e 10m3, para
um total de 700 (setecentas) horas de serviço para cada caminhão;
01 (um) trator de esteirascom peso operacional mínimo de 12.000kg
cl escarrificador, para 600 (seiscentas) horas de serviço; 02 (duas)
retroescavadeiras 4x4, para um total de 600 (seiscentas) horas de
serviços para cada uma, conforme consta no Edital completo.
TIPO: Menor preço por item .

REGIMENTO: Lei Federa18.666/93 e demais alterações posteriores
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até as
09:00 horas do dia 04 de maio de 2001, no setor de Protocolo
desta Prefeitura,
ABERTURA DOS ENVELOPES: 09: 15 horas do dia 04 de maio de
2001 na sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nº 1.111,
ou pelo fone OXX (47) 372-8072 ou 372-8058, ou ainda via Internet
no endereço: www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

Jaraguá do Sul, 16 de abril de 2001

IRINEU PASOlD
Prefeito Municipal

GráficaCP
Aimpressão
que marca!

370-7944

Cargas aéreas
nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363

RuaCei.ProcópioGomes, 246
E-mail: bra�l@nebJno_com.br

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(l'UNDADO EM 21/JULIIO/1967)

correto.

REUNIÃO 12/ABRIL/2001 - CANCELADA - QUINTA-FEIRA
SANTA.

ABRIL - Nas suas colunas anteriores demos ênfase ao tema ANI
VERSÁRIO DEPAULHARRYS (FUNDADORDOROTARY).

Hoje, 191ABRIL, ROTARY INTERNACIONAL comemora

efetivamente o aniversário do seu fundador, quer com sua iniciativa

semeou uma idéia entre apenas quatro companheiros e, hoje, floresce
em mais de 1.180.000 companheiros, por todo o mundo.

PARABÉNS COMPANHEIROPAULHARRYS ! QUE SUA INI-
.

CIATIVA JAMAIS ESMOREÇA, E QUE SEUS IDEAIS DE
COMPANHEIRISMO E PAZ MUNDIAL PERPETUEM-SE PELA

FILOSOFIA ROTÁRIA PROPAGADAAOS COMPANHEIROS DE

TODO O MUNDO.

PORQUE SERROTARIANO?
CRESCIMENTO PESSOAL
Os sócios do Rotary contribuem para seu crescimento, educação

nas relações humanas e desenvolvimento pessoal.

TUDO AQUILO QUE É BOM DEVE SER COPIADO, TRANS
MITIDO...

AlbertEinsteindisse que:
"Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tor

nará uma máquina utilizável, más não uma personalidade.
É necessário que se adquira sentimentos, senso prático, que vale

a pena ser empreendido, naquilo que é belo, do que é moralmente

A não ser assim, ele se assemelhará, com seus sentimentos pro
fissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosa e

desenvolvida.
Deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas

quimeras e suas angústias para determinar, com exatidão, seu lug� em

relação a seu próximo e a sua comunidade."

ROTAPAE - Jantar Dançante (28/ABRIL)
Apenas uma semana nos separa deste evento de companheirismo

e parceria pelo objetivo beneficente.
A comissão organizadora está empenhando-se ao máximo para

que você divirta-se e além de tudo, concorra a belíssimos prêmios.
Não se preocupe com o traje, vista a camisa do evento (fornecida

"gratuitamente na compra do convite) e ... ROTAPAE!!!

BODASDECASAMENTO ... (MADEIRA)
Dia 20, o companheiro presidente Rildo Albuquerque e sua espo

sa Ana Paula completam 5 anos de convivência conjugal.
PARABÉNS!!

ANIVERSÁRIO...

Dia 23, a pequena BRENDA, filha do companheiro Ângelo da

Silva, também completa 5 anos de vida.
PARABÉNS!!

Relações Públicas
373-0091

'liTabelionato.

.. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 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
Congresso instala nova

sessão legislativa - O novo

presidente do Senado, Jáder
Barbalho (PMDB-PA), instala a

terceira sessão legislativa da 51 a

Legislatura, em cerimônia que
simboliza amudança na direção
das duas casas do Congresso
Nacional. Depois de chegar ao
Senado e passar a tropa da Guar
da Presidencial em revista, Jáder
presidiu sessão solene do Con

gresso em que era lidamensagem
do presidente daRepública.

O presidente foi conduzido
até a primeira plataforma da ram
pa, onde se reuniu aos líderes dos

partidos políticos no Senado e na
Câmara para ouvir o Hino Na

cional, executado pela Banda do
10 Regimento de Cavalaria de
Guardas. Ao mesmo tempo foi
hasteada a bandeira do Brasil.
Finalmente foi realizada a Salva
de Gala (21 tiros de canhão) pelo
320 Grupo de Artilharia de Cam

panha. "JORNAL DO SENA
DO", edição 1.240, página 2

As leituras de Manoel de Souza

D. Duarte da Costa, que sucedera a Tomé de Sousa no go
verno geral do Brasil, costumava rondar alta noite o povoado
que era então a Bahia. Certa vez, percorria assim uma das vie
las escuras, quando, ouvindo vozes no interior de uma casa fe
chada e em que havia luz, se chegou, cauteloso, a ouvir o que
diziam. E notando que o assunto era a sua própria pessoa, a

quem todos atacavam impiedosamente, soprou, baixo, para den
tro, por uma fresta da tábua:

- Falem baixo, que os ouve o governador...
E deslizou, de novo, na sombra.

<'

Frei Vicente do Salvador -, "História do Brasil", página.
163.

CENTRO POUTÉCNICO GERALDO WERNINGHAUS
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE JARAGUÁ DO SUL - ApOLITEC
Rua dos Imigrantes, 500 - Cx, Postal 251 - 89254-430 Jaraguá do Sul - SC

CNPJ 02.800.036/0001-85 - fone/fax: (47) 371-0983 e.mail: reitoria@unerj.br

AVISO
ENTIDADE DE LICITAÇÃO: Associação Politécnica de Jaraguá do Sul -

APOLITEC
FONTE DE RECURSOS: Contrato de Empréstimo n." 1052/0C-BR - MEC/BID
CONVÊNIO: MEC/l84/99/PROEP
OBJETO: obras civis do Centro Politécnico Geraldo Werninghaus, área total de
3.714 m', em três pavimentos.
MODALIDADEITIPO DE LICITAÇÃO: Concorrência n." 00112001 - Menor Pre

çoGlobal
LICITANTES ELEGÍVEIS: Licitantes originários de países membros do BID
PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: dia ii de junho de 2001,
até às 15:00 horas
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES:
Rua dos Imigrantes, 500 - Bairro Rau, Jaraguá do Sul - SC, nas dependências do
Centro Universitário - UNERJ (saída para a cidade de Corupá-SC) - fone/fax: 47-
371-0983
EDITAL E INFORMAÇÕES: No endereço acima VALOR DO EDITAL: Taxa não
restituível de R$ 200,00 em papel ou R$ 30,00 em CD-ROM, a ser recolhida à
conta corrente número 10.217-2, da Agência código 405-7 do Banco do Brasil em
Jaraguá do Sul, tendo como titular: APOLITEC REC PROPR.

Jaraguá do Sul(SC), 9 de abril de 2001.

Lucélia Maria Araldi Lessmann
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Parati do MêsConfirme logo a sua presença

na grande festa de ofertas da

Caraguá, antes que não sobre

nenhum motivo, ou melhor,
carro pra você comemorar.

REMINISCÊNOIAS

Cônsul daÁustria em
Florianópolis

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (062)

Por que "antigamente" e
"outrora"? XLVII

o governador do Estado de San
ta Catarina, coronel Gustavo Ri

chard, no dia 17/6/1907, assinava o
"Decreto n° 326

O coronel Gustavo Richard, gover
nador do Estado de Santa Catarina,
atendendo à participação feita pelo
sr. ministro das Relações Exteriores,
em aviso n° 10, datado de 7 do cor

rente, resolve reconhecer o sr.

ERNESTOVAHL,
no caráter de Cônsul da Áus

tria, nesta Capital.
Palácio do Governo, em Floria

nópolis, 17 de junho de 1907. (ass.)
GUSTAVORICHARD - Honório
Hermetto Carneiro da Cunha - Se

cretário-geral dos Negócios do Es
tado."

O episódio do súdito alemão
KULIAK

O súdito alemão Ernesto Kullak,
residente em Jaraguá, escrevia à

Companhia SãoPaulo--Rio Grande
uma carta intimando-a a indenizá-lo
dos terrenos ocupados pela mesma,
sob pena de fazer voar a dinamite os

trilhos colocados em seus terrenos.

Não tendo resposta, Kullak, na noi
te de 22 para 23 de agosto de 1907
foi explodir uma bomba debaixo do
bueiro construído em seus terrenos

e leito da estrada, danificando-a com
pletamente. Kullak foi preso, mas

impetrou uma ordem de "Habeas

corpus". Durante muito tempo re

COrreu a todas as instâncias, mas
. acabou condenado. Curiosamente
me Ocorre um pensamento: sendo
ele proprietário a justo título e, em

havendo garantia da Rede sobre as

margens laterais da linha férrea, de
veria dirigir-se ao governo exigindo
a indenização pelo prejuízo que lhe
causara.

Povoamento do solo e exposição
Com as alterações introduzidas

pelo governo da União, no que diz

respeito ao povoamento do solo, o
governador coronel Gustavo Ri

chard, de Santa Catarina, sanciona
vaaLei n° 722,de 17/8/1907,modifi-

Afoto mostra a visita do embaixadorda Hungria. no Brasil, sr. José
Sabó Filho, homenageado no Restaurante [tajara pela Prefeitura,
Associação Húngara de Iaraguâ do Sul e Weg

cando o atual regulamento de Terras

eColonização.
Através do Decreto n" 6.545, de

4/7n907, aprovavam-se as bases pa
ra a organização de uma Exposição
Nacional de 1908:

"O Presidente da República dos

Estados Unidos do Brasil, usando da

autorização conferida na letra "(f", do
n° 1, Art. 35 daLei n° 1.617, de 30 de
dezembro de 1906, e para comemorar
o CENTENÁRIODA ABERTURA
DOSPORTOS DOBRASIL AOCO
MÉRCIO INTERNACIONAL,decreta:

Artigo Único - Ficam aprova
das as bases para a organização de

wnaExposiçãoNacional em 1908, que
com este baixam, assinadas pelo mi
nistro da Indústria, Viação e Obras
Públicas. Rio de Janeiro, 4 de julho
de 1907, 19° da República. (ass.)
AFONSO AUGUSTO MOREIRA
PENA - Miguel Calmon du Pin e

Almeida".
A exposição constava de: agri

cultura, indústria pastoril, várias in

dústrias e artes liberais. Eram convi

dados os governos dos Estados, do
DistritoFederal, Associações Comer
ciais, Agrícolas, Fabril e Pecuária e

os que se dedicarem a artes liberais,
quer sejam nacioríais.quer estrangei
ros domiciliadçs no Brasil.

De acordo com Decreto Estadual
n° 331, o Estado exercia a superin
tendência da colonização dentro do
território catarinense, podendo ser

pelo governo federal, com ou sem au
xílio da União, por empresas de via
ção ou de qualquer outra e por parti-

culares. De acordo com o Artigo SO,
o serviço de povoamento do solo
ficava a cargo da Diretoria de Via

ção, Terras o Obras Públicas, sendo
em tempo conveniente reorganiza
do o Comissariado-Geral do Estado.
Pelo Artigo 6°, seria considerado
Núcleo Colonial para os efeitos das

presentes bases, a reunião de 50 lo

tes de terras, pelo menos. O gover
no poderia adquirir, também, por
compra ou desapropriação, qual
quer área de terrenos particulares,
quando oferecem reais vantagens,
sob todos os pontos de vista, à fun

dação de núcleos coloniais. Para
fundação de núcleos, levava-se em
conta que devia satisfazer as exigên
cias do Artigo 6°, situação à mar

gem ou proximidades de vias férre
as ou fluviais ou estradas car

roçáveis, de modo a ser, o mais pos

síve!, favorecido o transporte dos

produtos aos mercados de consu

mo, fertiliçlade e fácil adaptação às

culturas comuns da região respecti
va ou à indústria pecuária, condi
ções hidrográficas que permite fácil
e permanente abastecimento de

água potável à população e outras,

e condições naturais que permitam
francamente a lavoura por proces
sos mecânicos.

Pela Lei n° 744, o governo mar

cava a data de 6 meses, dentre eles
os posseiros, para que promovam a

legitimação da posse e obtiverem

sentença favorável extraírem o res

.pectivo título de propriedade.
(FRITZ VON JARAGUÁ)

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SHOW

Os dois mil ingressos para a apresentação das

Meninas Cantoras de Petrópolis já estão à

disposição do público e podem ser adquiridos nos
postosMime e na portaria daPrefeitura de Jaraguá
do Sul, sendo que cadabilhete deve ser trocado por
um quilo de qualquer alimento não perecível. O
show será realizado no dia 10 demaio, no Ginásio
de EsportesArthurMüller.

ExPOFEIRA

Todos os 112 estandes da 6a Expofeira de

Guaramirim"que acontece de 24 de agosto a 2 de
setembro, já foram comercializados. O comércio
lidera a ocupação dos espaços com 49%, seguido
da Indústria com 32% e Serviços 16%.Um público
de cemmil pessoas é aguardado nos dez dias do
evento. O lançamento oficial da feira e o Baile da
Escolha da Rainha estão marcados para o dia 11
demaio, no Parque de Exposições.

Romeu Piazera Jr., Décio Bago, Paulo Roberto. Mendes,
Mário Nenevê e João Carlos Cassuli Junior no almoço de

confraternização em homenagem a Cassuli Advogados
(Gilberto Cassuli), dia 31 de março, no Restaurante ItajaraINAUGURAÇÃO

A empresa JHB - Desenvolvimento do Potencial
está organizando a inauguração do Big Bowlling.
A grande festa será amanhã, dia 18. A partir do dia
19, a casa estará funcionando para todo o público.
9 Big Bowlling traz oito pistas de boliche adulto,
duas pistas deboliche infantil, palco e área especiais
para show.

Mário Kenji Iriê, diretor da Makenji, e Janice
Breithaupt, da JHB (Desenvolvimento do

Potencial), na inauguração da badalada loja.
no Shopping Center Breithaupt, dia 5 de abril

NOVIDADE

Ajoalheria Simara, do empresário Reinaldo Esser,
em breve fará parte do mix de lojas do Shopping
CenterBreithaupt.

PRÊMIO'
Três empresários de Jaraguá do Sul: Vicente Donini
(Marisol), Leonardo Fausto Zipf (Duas Rodas) e

RobertoBreithaupt (Com. Ind.Breithaupt) figuram
na lista dos dez indicados para o Prêmio Homem
deVendas da ADVB/SC.Os empresáriosWandér

Weege (Malwee),DécioSilva (Weg) eVicenteDonini
(Marisol) já foram agraciados com o prêmio.

Iara Emmendörfer, Edilia Lazzaris e Neila Bianchi no

Café da AMA (Associação dos Amigos do Autista),
dia 4 de abril, 'no Clube Atlético Baependi

A· �.A
tmversarrou on em

" " , o" /'

(16),à1\1organa Maíochí.
��iJos e felicidade�4e.
s�s pais, Milton{.lAngela Malocht:

TURISMO
Loreno Hagedorn, como segundo tesoureiro, e o

secretário de Produção daPrefeitura,DieterJanssen,
como integrante do Conselho Deliberativo, são os
doisnovos representantes deJaraguá doSulnaORT
(Organização Regional do Turismo). A eleição foi
realizada semana passada, em Blumenau.

r�-li� v1rtiV:,�'r8ári@
15/4 - Caetano C. Pedri

Raquel Sinara Paulli
16/4 - Moacir Mareio Lawin

Roberta G. Kuster
Afonso Piazera Neto

Daniel Eduardo Bockor
Eder R, Nicholetti

17/4 - Luiz CarlosWinter

Francisco de Assis Réus '

Jackson Rosa
18/4 - RodolfoMarchi

Elvir� Buergger Voigt
Ivonete Prusse
EmanuelaAparecida Krüger

Marialva Boga Sterpin acaba de retornar de um

giro pela Itália

Q'8.velli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

�._,,_um ' _, .. o_ou Mo_'
Clínica,e cirurgia de olhos

b",,",=,=,;AA'*fuilliJ{-·'·'-···�/'>t··�w, hY''' .. )'; 1 ,.�_,�%�. 'v'<,>_ ��"',.% v·to ,·.·.,1 ii

i�!!:'!�S_de �ont��

371-7801Te/�
Calçadão,364-c/estacionwnentoanexo-nãofechamosparaaJmoço

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501
. I Rua Guilherme Weege, 327 - Centro' - Jaraguá do Sul - SC

Cartão Fidelidade

o Boticário Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583
Av. Mal. Deodoro, 183 Tel. 371-7365,

Guaramirim -

Rua 28 de Agosto, 1939 Tel. 373-1065

Adquira o seu em uma de nossas lojas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Meio ambiente: estudantes de 1" a Ba série receberão cartilha sobre preservação de sapos

Cartilha vai ensinar crianças
I

sobre a vida dos sapos
Publicação
patrocinada pela
Weg deve atingir
20 rnll alunos

Jaraguá do Sul - Os sapos
têm veneno? Essas emuitas outras
dúvidas sobre o assunto podem ser

resolvidas através da cartilha

"Sapos, Rãs e Pererecas: Guardi
ões da natureza. A publicação, pa
trocinada pela Weg a partir da

pesquisa dos biólogos Germano e

Elza Woehl, foi lançada na tarde
de ontem com a finalidade de ser
vir de instrumento no processo de

conscientização ambiental dos
alunos da redemunicipal, estadual
e particular de ensino. Participam
do lançamento domaterial diretores
e professores da microrregião.' O
apoio, segundo o diretor de mar

keting da Weg, Valter Jansen
Júnior, faz parte do projeto co

munitário desenvolvido pela em-

E presa.
A cartilha tem 20 páginas e

370-7919
370,-7944

busca tirar todas as dúvidas a

respeito do assunto. Através de
,.-

linguagem simples e clara, Elza e

Germano explicam como r�co
nhecer um sapo de uma perereca,

por que devemos respeitá-los, a

que categoria pertencem, como
respiram, o que comem e qual a
rel�ção com a preservação domeio
ambiente,

"Qualquer problema detectado
. em um sapo ou rã serve de alerta

para nós", ensina Germano. Se

gundo ele, através das reações dos
sapos podemos sentir as conse

qüências nefastas da degradação
da natureza. Uma dessas conse

qüências é o desaparecimento
desses anfíbios aqui em nossa

região. "Os 'sapos estão morrendo
por causa de uma espécie de car

rapato", explica o biólogo. Ele e a

esposa, Elza, pretendem utilizar a
cartilha como instrumento de in

formação e conscientização. "As
nossas crianças aprendem muitas
coisas sobre todos os tipo de ani

mais, menos sobre os sapos, que
existem aos milhares por aqui",
justifica.

Os biólogos Germano e Elza
Woehl são proprietários do San
tuário Rã-Bugio, em Guaramirim,
e desenvolvem pesquisas e estudos
sobre a vida dos sapos e das rãs.

A preocupação dos dois é fazer
com que as crianças desenvolvam
o hábito da observação e da pre
servação. A idéia é atingis cerca

de 20 mil alunos através da car

tilha, que será distribuída em todas
as escolas que demonstrarem in

teresse. "Das mais de cinco mil

espécies de anfíbios que existem

no mundo, cerca de 25% estão no

Brasil, e só na nossa região vivem
mais de 40 espécies diferentes.

,

Paralelamente ao lançamento
da cartilha a Weg também pro
move um concurso Guardiões da

Natureza, que vai premiar os dez
melhores trabalhos - poesia,
redação ou desenho - sobre o as-

.

sunto. Os vencedores ganharão
uma bicicleta. Além do concurso

também haverá um sorteio entre

os participantes com direito a uma

viagem de estudos ao Santuário

Rã-Bugio, oferecida a toda a sala
de aula. (MARIA HELENA MORAES)

Escritório Virtual
Locamos por hora, dia ou mês, escritório execu

tivo e sala de reunião, pronto para usar.

Fone I fax : Oxx 47 423 0020

www.jotnvilleotttce.com.br

JARAGUÁ DO SUL, 17 DE A BRIL DE 2001

Prefeitura contrata empresa
para fazer geoprocessamento
Guaramirim - A Secretaria

de Planejamento e Desenvolvi
mento Urbano vai contratar servi

ço especializado de geoproces
sarnento por satélite (GPS). O es

tudo fornecerá informações téc
nicas com aplicação em diversas

áreas, como na elaboração do
novo Cadastro Imobiliário doMu

nicípio, execução de obras de re

tificação no sistema de escoa

mento pluvial, atualização do sis
tema de tributação sobre imóveis
da cidade, entre outras finalidades.

A secretariajá fez sondagens
com empresas especializadas em
Florianópolis e Rio do Sul e vai
definir com o prefeitoMário Sér

gio Peixer a extensão dos serviços
que serão contratados. Conforme
o secretário de Planejamento,
Valério Verbinern, a utilização do
GPS representará importante
avanço para a modernização de

vários serviços da área técnica da
Prefeitura. Ainda nesta semana,

a secretaria começa a tratar dos

detalhes pata a licitação desses

serviços, o que deverá acontecer

até o final de maio.

Através do GPIS, Verbins
espera, por exemplo, atualizar a

planta de valores dos imóveis. O
último estudo nesse s.entido foi
realizado em 1993. POl: causa dís
so, atualmente, cerca c Ie 40% dOI
imóveis deGuaramirimnão constam
do cadastro municipal. para efeit
de recolhimento do IPTU (Im
posto Predial e Terri torial Urba
no). Com a atualização da planta
o número de propriietários que
recolhem o imposto deverá saltar
dos atuais 3,5 mil para cinco mil.

LOTEAMENT()S -Comas
dados captados através do sa·

.
télite, a Prefeitura terá melhore!
subsídios para fazer as obras cot
retivas para o escoamento plu
vial, amenizando os problemas de

alagamentos, a cada enxurrada
Outra finalidade será intensificar

a fiscalização sobre a instalação
de loteamentos clandestinos Ui
existem 20 na cidade) e a cons

trução de moradias irregulares. Só
neste �no, foram embargadas as

construções de oito residência!

que não atendiam as exigências
de praxe. (MILTON RA�SCH)

Pizzas
GPS:40%dos imóveisdeGuaramirimnão constam do cadastromunicipal

Prelzer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

't1��a,�
371."".

Pequena - R$ 7,90
Grande - R$ 13,90
Gigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguã do sul
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Políciajá te� um suspeito
da execução dos patrulheiros
Joinville/Curitiba - A ope

ração especial desencadeada pela
polícia para apurar a autoria das

mortes dos patrulheiros rodoviários
Airton Machado Borges, 29 anos,

eRodrigo Zonta deOliveira, 24,já
localizou o primeiro suspeito, Tra
ta-se de Marcos Antônio Pirroti,
foragido da Justiça do Estado do

Paraná e identificado como sendo

e proprietário do Gol prata, placa
AGQ-5056, de Colombo (PR),

.

que foi abandonado na Vila Nova,

,
em Joinville, depois de praticados
os homicídios. A carteira de iden
tidade de Pirroti estava no local.em

que os corpos das vítimas foram

encontrados, no quilômetro 35 da

BR-10l, nas proximidades do Au
topasta Ipê.

O suspeito foi preso em Curi

tiba, durante o de final de semana,
mas alegou para a polícia ter ven
dido o carro. Além do envolvi
mento com a Justiça do Paraná, a

.

Polícia Federal, que assumiu o'

i caso, investigou também a infor

mação de que o suspeito teve

passagem pela Penitenciária de

Chapecó, mas nada ficou confir
mado. Na consulta feita pelo sis-

tema de informática, o veículo não

constava como tendo sido furtado
ou roubado. As investigações pros
seguirão agora, principalmente em
cima das pistas e informações já
conseguidas no feriadão. O dele

gado da Polícia Federal, Paulo Ce
zar Dias Magalhães, está coorde
nando a operação.

Aparentemente, os dois patru
lheiros rodoviários podem ter sido
mortos com as próprias armas

(uma pistola automática PT 380 e

outra ponto 40), que lhes foram
tomadas após terem sido rendidos
e dominados, durante uma abor

dagem de veículo, considerada
manobra normal do serviço de pa
trulha. Eles foram mortos com vá

rios disparos feitos na cabeça e a

curta distância. Os corpos de am

bos estavam de bruços no chão, o
que confirma a execução.Borges,
que era policial rodoviário hã seis
anos, foi atingido duas vezes, e seu
colega Rodrigo, com menos de
dois anós de serviço prestado na

PolíciaRodoviária, recebeu quatro
tiros. A espingarda calibre 12 da

guarnição foi encontrada em um

mato próximo. (MILTON RAASCH)

Ocupantes demoto que bateu
com ônibus estão n.o hospital
Guaramirim - Os dois

ocupantes da motocicleta CBX
Ronda, placaMAU-8I22, que no
sábado à noite envolveu-se em

colisão com o ônibus placa
MCZ-6710, da Viação Canari
nho, na BR-280, permanecem
hospitalizados no Hospital São
José, em Jaraguá do Sul. Antônio -

da Silva, de 24 anos, que con

duz ia a motocicleta no mo

mento do acidente e ficou ferido
no tórax, com suspeita de he

morragia interna, permanece na

-Unídade de Tratamento Intensivo
do hospital. Já a acompanhante,

Cátia Esperoto, de 20 anos, teve

fratura no fêmur esquerdo e esco

riações generalizadas. Ela continua
recebendo cuidados médicos, já
instalada na ala de recuperação.

O acidente entre amotocicleta
e o ônibus aconteceu por volta
das 23h50, no trevo que dá aces

so para a localidade de Guami

ranga, nas proximidades do Pas
ta da Polícia Rodoviária Federal.
Os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim prestaram os primei
ros socorros ao casal. O ônibus
estava sendo dirigido pelo moto
rista João Manoel. (MR)

Tmhomensannadosassaltaràm
mercado em Tm Rios do Norte
Ladrões renderam
proprietário de
postode
medicamento

,

Jaraguá do Sul- O Merca-

do Role, localizado no Bairro Três
Rios do Norte, foi palco de assalto
de três homens armados na tarde
de sábado. Antes de entrar no esta
belecimento comercial, os ladrões
renderam o proprietário do Posto

/

deMedicamento Kury (situado ao

lado do mercado), Sandro Artur

Müller. "Primeiro um homem bem \

vestido pediu por algum medica

m,ento e, quandome virei para bus
car, ele apontou a pistola na mi

nha cabeça e deu voz de assalto.

Logo em seguida, entraram os ou

tros dois e pegaram todo dinheiro

que havia no caixa, cerca de R$
85,00", relatou. Além &0 dinheiro,
os ladrões também levaram o

veículo UnoMile, cor prata, placa
LXI-7018, de proptiedade de Mül
ler (o vefculö já foi encontrado).

Conforme relato, os assaltantes
o arrastaram até o mercado e pe
diram paraque todos deitassem no

chão.
"O mercado estavamuito cheio,

Edson JunkeslCP

I Prejuízo: Lorenidi: que os assaltantes levaram cerca de R$ 6 mil

todos estavam com medo, a meni
na que cuida do caixa ficou nervo
sa e começou a chorar quando eles
abriram as gavetas dös três caixas

que temos", conta a proprietária
do estabelecimento, Loreni Barreto
Soberanski, Ela conta que os la
drões ameaçara� o açougueiro e

um cliente porque queriam saber
onde era o cofre. "Menti que os

proprietários não estavam e eles
acabaram desistindo, pegaram dois

calçados e o dinheiro das compras
efetuadas das 12 às 18 horas -

cerca de R$ 6 mil". Loreni solicita
que as pessoas que emitiram folhas
de cheque como pagamento de

copras neste período que procurem
o mercado para depois sustá-los.

O delegado de plantão, IIson
José da Silvainformaque a polícia
está investigando o caso e acredita

que os autores do crime sejam do
Paraná. (FABIANE RIBAS)

Ummortoevários feridosemcolisãofrontalnaBR-280
Guaramírim - Colisão fron

tal entre dois veículos registrada
por volta das duas horas da ma

drugada da Sexta-Feira Santa, no
quilômetro 40,9 da BR-280, cau-

.
sou a morte do motorista Osni Pe

reira, de 30 anos, funcionário da,

Transmagna Transportes, de Gua
ramirim. Ele seguia no Chevette

placa IBX-8440, com destino. a

Joinville, onde pretendia visitar a

farru1ia, quando chocou-se com o

Escort placa LZK-0889, de Gua

ramirim, ditigido por Luciano Ver
gani de Lima, de 23 anos, e que
conduzia outras quatro pessoas.

O motorista trabalhava há um

ano na Transmagna Transportes,
não resistiu aos graves ferimentos
e morreu pouco mais de uma hora

depois, quando já estava sendo
atendido no Hospital São José, em
Jaraguá do Sul. Dos ocupantes do
Escort, além do motorista, outro

ocupante, Cristiano Vergani de
Lima, 20 anos, teve ferimentos gra
ves. Ambos foram conduzidos pa
ra receber atendimento em Join
ville. Outro acidentado do grupo

que seguia no Escort, Marlon Si

mon, de 22 anos, foi atendido no

Hospital São José e liberado no
mesmo dia, enquanto Erasmo Ra
mos Maciel, 25, e Anderson da

Costa, de 17, tiveram apenas feri
mentos leves. (MR)
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Schroeder � Na semana passada,
aconteceram as finais da primeira Capi
nha de Verão, nas categorias Mirim e

,

Infanto. Na Mirim, a SER Floresta/AD
Pomerana perdeu para a Apama, de

Blumenau, por 4 a 1. Na final, CMEI
Schroeder ficou com o título de primeiro
lugar ao vencer a AO Hering,. de Blu

menau, por 5 a 1. O artilheiro da Capinha
foi o jogador Eder, da CME/Schroeder,
com dez gols assinalados. O goleiro
menos vazado foi Marcos, da AO He

ring. Ein cinco jogos ele deixou a bola

balançar a rede nove vezes.

Na categoria Infanto não aconteceu

CORREIO DO POVO

Apresentação de skate reúne
500 pessoas noArthurMüller

vemos sorte, porque o tempo estava pro
pício", conta, informando que o evento

foi organizado para comemorar a aber
tura da loja nacidade.

___
- -As pessoas gut( levaram um quilo de

.

alimento não perecível puderam concor

rer ao sorteio de um shape. Cerca de 50

quilos de alimentos foram arrecadados

por mais de dez integrantes do Grupo de

Escoteiros Jacoritaba e doados para a

Rede Feminina de Combate ao Câncer.
"Os responsáveis pela entidade vão re

passar os alimentos para quem realmen
te está necessitando de ajuda", diz.

Otto disse que duas enfermeiras da
Prefeitura acompanharam a realização
ao evento, mas não houve problemas de

quedas. "A intenção é incentivar a prá
tica. deste esporte aqui em Jaraguá do

Sul, tentar promover campeonatos e co

pas para motivar màis os adeptos desta

modalidade", destaca. (FABIANE RIBAS)
.

-

Williams eRalfdão novavida àFórmula 1
Ralf conseguiu a primeira vitória de

sua carreira em seu 70° GP. Tomou-se o

90" piloto a vencer na história da F-I e

deu à BMW, que faz os motores da

Williams, seu primeiro triunfo desde
outubro' de 1986. Naquela ocasião, no

. México, o vencedor fôra GerhardBerger,
hoje diretor-esportivo da marca alemã,
correndo pela Benetton.

AWilliams, terceira maior vencedora
daF-I, não sabia o que era o degrau mais
alto do pódio desde setembro de 1997.
Já a Michelin, que faz seus pneus, con

seguiu ganhar em seu quarto GP desde
a volta à categoria. A última vitória
acontecera no distante dia 21 de outubro
de 1984.

Com três equipes lutando pela ponta,
o campeonato só pode melhorar a partir
da Espanha, daqui a doas semanas. Em

Barcelona, voltam à legalidade os

controles de tração e os câmbios au

tomáticos à F-I. Mas isso é menos im

portante do que saber que Ferrari e

Mcl.aren.' agora, têm alguém para en

frentá-los. "Eu diria até que em Bar

celona a Williams é favorita", falou
Barrichello. (FLAVIO GOMES)

, /
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Finais daCopinha de Verão aconteceram
semanapassada, emSchroeder

a definição de terceiro e quarto lugares
devido à incompatibilidade de horários
entre as equipes daMetisa, de Timbó, e

Royal Júnior, de Indaial. A assessora de

esportes da Prefeitura; Edite Helena
Hang, diz ainda que não foi estipulada
data pata realização da disputa. Na final,
a Malwee Infantil venceu, nos pênaltis,
a equipe Japa's, de Piçarras, por 9 a 7,
No tempo normal as equipes empataram
'Por 4 a 4.

O artilheiro foi o atleta João, do Ja

pa's, com 14 gols marcados, e o goleiro
menos vazado foi o Carlos, da Malwee
Infantil, com 22 gols sofridos. (FR)

Evento contou
,

com a participação'
de skatistas

profissionais

Jaraguä do Sul :- Na tarde de sá

bado, mais de 500 pessoas prestigiaram
o primeiro Planet Tour de 'Skate, no
Skate Park da Arthur Müller. Promovi
do pela LojaPlanet, o evento contou com
a participação de skatistas profissionais,
conhecidos nacionalmente, como Gabriel
Rezende (Dentinho) e Wagner Ramos,
da Drop Dead, além de Alex Carolino,
da Child, e dois atletas amadores. O

organizador do evento e proprietário da

Planet, Eder Otto, diz que foi sucesso
total. "Tinha bastante gente assistindo ao

show dos skatistas, eles realmente são
muito bons nas manobras. Também ti-

Ímola - A corrida foi chata, mas 0

resultado·garantiu emoção aoMundial de
Fórmula 1 em 2001. Assim pode-se
resumir o GP de San Marina, quarta
etapa do campeonato, disputado em

Ímola, Ganhou aWilliams, interrompendo
uma seqüência de 22 vitórias divididas
entre Ferrari e Mcl.aren desde setembro
de 1999, equipes que vêm dominando a

categoria há mais de três anos. A vitória
de Ralf Sehnmacher não foi casual,
como aquela de Johnny Herbert em

Nürburgring, no GP de Luxemburgo. O
alemão liderou as 62 voltas da corrida,
depois de largar em terceiro no grid para
a primeira colocação. E provou, de uma

vez por todas, que a Williams vai brigar
por novas vitórias neste ano e, quem sabe,
até pelo título.

Rubens Barrichello fechou o pódio
depois de ganhar posições nos pit stops.
O mistério das paradas acabou sendo

desnecessário, porque' todos optaram por
duas trocas. Enquanto a maioria parava
entre as voltas 25 e 29, o brasileiro fez
seu primeiro pit na 32a, conseguindo
algumas voltas rápidas que lhe Jogaram
à frente de Hakkinen e Montoya.

CIRURGIÃO-;DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr: AL..v F é)0vio-Dov�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

o e,stáglID:na Universidade de Bordeaux França
,

ENDOCRINOLOGIA
t», CleversorvSclwnelqe«

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

P-NEUMOLOGIA - MED,IGI'
'1. .

, ..

BRONCOSCOPIA (Espe�
Dy.C�L�

Fone/Fax: 372-1553 ou �.,

PRoctOLOGISTA
Dv.A��L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

.CARDIOLOGIA
t». páhí.o-C. M�o

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC
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