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Jaraguá do Sul, terça-feira, 24 de ae- Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

370-4523
LONAS

o

Cassuli
Advogados Associados SIC

Brasileira
Homenagem especial
ao Dr. Victor Bauet Jr.
Dia 5 de maio, 110 Clu� Atlético Bru;pendi

Ecson Junkes CP Grupo de 40pessoas visitou o pesque-pague Reck, um dospontos turísticos de JS. Página 6

Vereador PetrasKonell preside
comissão provisória da.JPMDB
o vereador Petras Konell vai presidir a

comissão provisória daJPMDB (Juventude do
PMDB) de Jaraguá do SuLA escolha aconteceu
no último sábado, no Restaurante Burg Garten,
e reuniu lideranças municipais do partido e

aproximadamente 50 jovens.

Konell disse que o objetivo é incentivar a

participação do jovem na política, ampliar o
quadro de filiados e contribuir para o forta
lecimento do partido, Ele fica no cargo até

setembro, quando acontece a convenção mu
nicipal que renovará a diretoria. Página 4

Ano ß2 - W 4.426 - R$ 1,00

EdsonJunkes/ÇP No domingo
aconteceu desfile das delegações,

na Rua WalterMarquardt.

Desfile reuniu cerca

de 1,5 mil pessoas
No último [mal de semana,

aproximadamente 1,5mil pes
soas prestigiaram a 6a Con

venção Integrada dos Lions
Clubes de Santa-Catarina, no
ParqueMunicipal de Eventos.
Página6

Conserto de celulares

Global/Tim
370-5511

RuaMaxWilhelm, 43 - Vila Baependi

Não deixe o consumidor na dúvida,
procure uma agência de publicidade.

Faça um planejamento de comunicação para sua empresa e fortaleça sua marca,

Os produtos e serviços mais desejados do mercado são os que mais anundam,

Publicidade criativa e bem plélFl�jada vende, Solicite nossa visita ou venha conhecer-nos.

�47) 275-0432 e 275-3741 - Jiuaguá do Sul

ZoomCreative
Aproximando marcas e consumidores

.
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*EduardoGelinskiJúnior
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schroedense Natureza Central de Tratamento-de Resíduos
Industriais, acusada de enterrar

material tóxico. Ações deste tipo
reacendem as esperanças de um
maior controle ambiental e de um
futuro mais civilizado e menos

incerto. Já que nem todos os em

presários são conscientes, há a

obrigatoriedade de fiscalização para
evitar a degradação. Há suspeita
que os resíduos enterrados sejam
da classe I, considerados altamente
tóxicos e perigosos.

Após denúncias feitas aoMi
nistérioPúblico Federal, fiscais do
Ibama comprovaram a irregula
ridade. Além damulta de R$ 750
mil, a empresa teve as instalações e
os equipamentos lacrados. Em

outubro de 1�99, a Resivale, empresa do mesmo grupo, foi
acusada de causar degradação ambiental. Na época, fiscais da
Prefeitura encontraram tonéis de óleo enterrados napropriedade.
A reincidência revela a falta de consciência e de visão de futuro e

As políticas públicas envolvem
aprioridade dada ao capital. um complexo sistema de aspi-

O debate em tomo da questão ambiental ultrapassou as rações nacionais e de: compro

fronteiras ideológicas para atingir anecessidade de preservação. metimento de diversos agentes re

A degradação aomeio ambiente vem causando sérios prejuízos gionais e locais. A implementação
ao planeta, comprometendo a vida das futuras gerações. "A de políticas públicas via projetos

.

d " que visem resolver os diversos
vingança a n�tureza .termo usado pela "Revista Veja" para problemas da sociedade deve estar
retratar as seqüelas decorrentes dapoluição, preocupa omundo. sempre embasada na busca do
Efeito estufa, aquecimento global, contaminação do solo, alteram crescimento, equilíbrio e a eqüi
a estruturabiológica, sendo responsável por uma infinidade de dade social. Traduzindo assim, em

doenças. desenvoivimento, seja social,

A falta de umapolítica ambiental séria e eficiente tem levado econômico, político, cultural e

o País ao caos, considerado irresponsável em relação às con- educacional da região atingida.
A Unoesc, entidade criada pelo

dições ambientais e alheio aos apelos danatureza. As ações con- poder público e de legitimidade
eretas partem das ONGs, que lutam paradifundir a consciência social, tem como missão gerar e
ambiental e em favor da recuperação das áreas degradadas. difundiroconhecimentocientífico,
Entretanto, há outros fatores determinantes para a inanutenção artístico-cultural, mediante.o ensi
do estado de coisa: a impunidade e os interesses econômicos, no, a pesquisa e a extensão, nas

. diferentes áreas do saber, ,com o
que ditamas regras sob a "lógica" da corrupção.

objetivo de promover a cidadania,As ações governamentais são pautadas segundo a ótica do o desenvolvimento humano e cul-
poder, onde o quemenos importa é omeio ambiente.A propina tural, em âmbito local, regional,
foi institucionalizada, reforçando as dúvidas emrelação àseriedade estadual, nacional e internacional,
das instituições fiscalizadoras. Desde outubro, pordeterminação .

vem expressar o seu posiciona
da juíza federalÉrikaGiovaniniReupke, aFatmanão fazmais mento quanto ao projeto de desas

monitoramento da natureza. É acusada de não exigir oRelatório soreamento do Rio do Peixe,
Considerando a origem públicade Impacto Ambiental. Todavia, o cerne da questão reside na dos recursos a serem empregados,

injustiça. Casos de poluição sãomilhares, mas somente alguns, o projeto de redução das exter-

quandomuito,punidos. nalidades negativas QO cres-

Háoperigo da asfixiaecológicacomprometer avidahumana
'

'

�-
______

no planeta. Enquanto persistir aopção econômica emdetrimento Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WaLterMarquardt, J, J 80, As cartas devem conler

entre 30 e 35 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o lextO e

das condições humanas, nenhumaesperançaà vista. "Jeitinho" fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

não combina comresponsabilidade. Não hámais Gomo esconder
os resultados nefastos decorrentes da degradação aomeio am
biente.É preciso intensificar a fiscalização e ampliar o debate em
tomo da educação ambiental. Punição é essencial. Todavia, é
mister reconhecerque falta incluir outras poluidoras.

,

#. C.-':I�

Preservar para viver

cimento no Vale do Rio do Peixe,
traz em si um importante e fun
damental questionamento sobre as

necessidades de intervenções
públicas nas cidades que com

põem a região, em especial com
recursos públicos para a busca
do bein-estar de toda a sua po
pulação.

O desassoreamento do Rio do
Peixe é importante para a Região
de Videira por reduzir os depósitos
de matéria orgânica em seu leito
dando novamente possibilidade de
melhor vazão, oxigenação da água
e estimula o afloramento da fauna

e flora, com redução de possíveis
enchentes, e a procriação de veto

res transmissores de diversas do-

, enças. É uma atividade de inter

venção do homem na natureza, -

porém com intuito de reduzir os
diversos problemas decorrentes da
situação de degradação atual, ou

seja, uma ação mitigadora dos im
pactos já instalados.

AUnoesc acredita que somente
esse projeto não será suficiente

para garantír a melhoria do bem-
estar na região, é necessário a

* Pró-reitor de Pesquisa,
aceitação de novos paradigmas Extensãoe Pós-graduação
com a efetivação de um amplo

"

Unoesc, Campus Videira
.

programa ligado à Educação
Ambiental, em que todos os ci

dadãos estejam conscientes e

participem. A instituição não

medirá esforços em buscar par
cerias para efetivar uma melhor
tomada de consciência, pois é sua

missão como entidade educa

cional. Também é necessário efeti

var um amplo programa de mo

nitoramento e de pesquisas para o

gerenciamento da hidrobacia çIo
Rio do Peixe e que possa efeti
vamente contribuir com soluções
alternativas à vida. Acreditamos,

também, que devemos buscar

parcerias estratégicas para essa

questão.
A busca de soluções e a sua

efetivação no nossomeio ambiente
é papel de todos nós, e a Unoesc

Campus de Videira sempre hus

cará estar envolvida com todos os

projetos que visem a busca do

desenvolvimento sustentado.

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e OficinaS
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 «Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC - Fones/Fax
(047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opiniiio do jornaL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1 JARAGUÁ DO SUL, 24 DE ABRIL DE 2001

MILTON RAASCH

Os servidores do Hospital Municipal Santo Antônio, de
Guaramirim, farão esta noite, às 19 horas, conforme já estava

previsto, nova reunião com o presidente do
'

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde,
Lorival Pisetta, para analisar os últimos acontecimentos

relacionados com a série de reivindicações encaminhadas à

direção daquela casa de saúde e ao prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL). Os servidores não concordam com
'

diversas medidas administrativas adotadas pela direção do

hospital e já encaminharam documento sobre o assunto para a

apreciação do prefeito, que pediu pelo menos 30 dias de prazo

para dar resposta. A reunião de hoje deverá decidir se esse prazo
será concedido ou se os servidores partirão para posições

extremas.

Bolsas de estudo
A Prefeitura de Guaramirim
está enviando projeto para

aprovação na Câmara de
Vereadores que institui o

Programa de Garantia de
RendaMínima Associado a

Ações Socioeducativas. De
acordo com a legislação serão

beneficiárias famílias com
renda familiar per capita até R$
90,00, que tenham sob

responsabilidade crianças com

idade entre 6 e 15 anos,

matriculadas em
estabelecimento de ensino
fundamental. Dessa forma, o
Poder Executivo pretende
formalizar a adesão ao

Programa Nacional de Renda
Mínima, instituído pelo
governo federal e prevendo a

concessão de bolsas de estudo.'

Casan
O prefeito Mário Sérgio

Peixer (PFL) tem cobrado
com veemência mais ação da

direção estadual da Casan em

relação às 'obras de conclusão
da ampliação do sistema de
abastecimento de água em

Guaramirim. Peixer tratou do
assunto em recente viagem
para Florianópolis e ficou de
realizar novos contatos por
telefone 'com a empresa. Ele
fica numa posição de alguma
forma constrangedora nessa

questão, porque, tendo sido
funcionário da empresa por
muitos anos, o mínimo que

poderia esperar, agora, é

justamente maior apoio para
Guaramirim. O que,

infelizmente, ainda não está
acontecendo.

Sondado
Uma das pessoas que o PPS está sondando na região, tentando
trazer para suas fileiras, é o advogado Rui Lessmann, de Jaraguá

do Sul. O convite já foi feito.

ENTREASPAS _

"O PPS não vai servir de agenda de aluguel para
ninguém." (Coordenador regional do partido na Região Norte do

Estado, João Gomes da Cruz Filho, o João do Táxi, falando da

preocupação da-legenda em ser seletiva na atual campanha em busca '

de novos filiados)

"A úriica comparação que pode ser feita é que entre
eles há um traidor. " (Coordenadormicrorregional do PT, Dionei
da Silva, sobre a relação entre os 12 vereadores jaraguaenses da si
tuação e os 12 apóstolos)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

j

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879
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PPS faz contatos visando o

crescimento namicrorregião
João do Táxi e
Reinaldo Safanelli
estão incumbidos
da torefo

GuaramirimlJaraguá doSul
O PPS incumbiu Oll empresários e

militantes Reinaldo Safanelli, de
Guaramirim, e João Gomes da
Cruz Filho, o João do Táxi, de Jara
guá do Sul, de realizar os contatos

políticos e promover a expansão
do partido na Microrregião do Vale
do Itapocu, através da instalação
de comissões provisórias e dire
tórios do partido. As articulações
já estão acontecendo em toda a

Região NOIte do Estado, desde Bar
ra Velha até RioNegrinho, conforme
o coordenador regional do partido,
João do Táxi.

Em três municípios da mi

crorregião - Jaraguã do Sul, Gua
ramirim e Schroeder - os dire
tórios estão constituídos, em Barra
Velha e São Bento do Sul já foram
formadas comissões provisórias, e
em Massaranduba e Corupá os

contatos com essa finalidade estão

acontecendo. A atividade de ex

pansão está sendo intensificada
visando a participação da legenda
nas eleições do ano que vem,

quando O' PPS deverá lançar um
candidato a deputado estadual,
"independentemente das decisões

que forem tomadas por outros par
tidos ou segmentos", antecipa João
do Táxi.

Em Massaranduba, o partido
está na expectativa de absorver

Arquivo/CP: Edson Junkes

uma ala de peemedebistas des
contentes com a situação política
no Município, principalmente
pessoas e lideranças radicadas na

Região de Guarani-Açu. "Os con

tatos ainda são bastante preli
minares, mas já estão iniciando",
garante Safanelli, que conta com

colaboradores no Município para
desenvolver as articulações. Uma
reunião já está marcada para acon

tecer no Município, nos próximos
dias, inclusive.

Caso venha realmente a ser

efetivado, o PPS será a mais nova

legenda política instalada em Mas

saranduba, que historicamente

sempre foi governado pelo PFL e

os adversários da aliança PPB e

PMDB. Nesse processo, Safanelli

quer conseguir filiações entre os

massarandubenses (de forma se

melhante ao que acontece em

Guaramirim). Esta semana, ele

buscava contato por telefone com

o ex-vice-prefeito Alfredo Vavas
sori (PPB), que no ano passado
pretendia sair candidato à sucessão
do prefeito Mário Sasse (PMDB),
mas não conseguiu apoio sufi-

,

ciente para concretizar suas inten

ções políticas.
JUVENTUDE - Outra pro

vidência do PPS é a formação da
ala jovem. Em Guaramirim, a

próxima reunião, nesta quinta
feira, no local onde habitualmente
os membros do partido se reúnem,
na Rua Irineu Villela Veiga, 195,
com início às 19 horas, contará
com cerca de 15 jovens convida
dos para o encontro. A intenção,
antecipa Safanelli, é formar uma
comissão provisória e depois) /

constituir o diretório juvenil do par-
tido. (MILTON RAASCH)

Nova Executiva do PFL assume no dia 4
Guaramirim - A nova Di

retoria Executiva do Partido da
Frente Liberal, com o empresário
José Dequêch Neto (Zeca) na

presidência, estará assumindo no

próximo dia 4 de maio. Dequêch,
substituirá_o prefeito Mário Sérgio
Peixer na presidência do partido.
A programação da posse vai
acontecer às 19h30, no restau-

I

rantedo ParqueMunicipal de Ex
posições "José Prefeito de Aguiar";
nas proximidades da BR-280.

Zeca Dequêch, 36 anos, as

sume pela primeira vez a direção
do partido. Até agora, vinha res

pondendo córno tesoureiro do

partido. No ano passado, par
ticipou, com destaque, das ativi
dades de coordenação da cam-

(]� 9lJv�8.�
CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
EspecializaÇão: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasíldra de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

panha que culminou com a elei-
, I

ção dos candidatos da coligação
Acerta Guaramirim, elegendo o

prefeito Peixer e o vice-prefeito
José Joaquim Fernandes (PPB).

A composição da nova Exe

cutivajá está definida e a reunião,
em maio, será para posse e con

firmação, além de promover a in

tegração pefelista. (MR)

370-0816
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PFL avalia participação no
governo e atuação legislativa

Partido reúne-se
amanhã para
reorganizar a
Executiva local

Jaraguä do Sul - A Exe
cutiva do PFL reúne-se amanhã

para avaliar a participação do par
tido na administração pública e a

atuação dos vereadores na Câma
ra Municipal. Na oportunidade,
serão discutidos nomes para inte

grar a Executiva, que está sem se

cretário desde quando o atual pro
curador-Geral do Município, José
Alberto Klitzke, deixou a legenda.
O presidente do diretório, Alcides
Pavanello, também secretario de

Gestão, adiantou que estará em

pauta, como não podia deixar de

ser, as eleições do próximo ano.

Na avaliação de Pavanello, a

participação do PFL no governo
municipal é "altamente positiva",
disse, porém, que é opinião pes
soal. "A avaliação do partido será
feita na quarta-feira (amánhã). Mas
não há motivos. para descontenta
mento. É evidente que poderão ser

apresentadas propostas para me

lhorá-la, mas críticas, não acredito.
Até porque, todos integrantes são
de inteira confiança do partido e

do prefeito", afirmou, garantindo
que as sugestões apresentadas se

rão "devidamente analisadas".
Sobre a atuação dos vereado

res na Câmara, Pavanello disse que
a intenção é traçar objetivos e me

tas. Ele não quis se manifestar a

respeito, mas deixou transparecer
que há um certo descontentamento
em relação ao bloco, quando disse

que o partido precisa marcar pre

sença e se posicionar mais.
Entre os nomes citados por

Pavanello para integrar a Executiva
estão o do coordenador de Co

municação, Valdir Bordin; do
gerente de Suprimentos, Werner

Schuster; do gerente de Finanças
e Tributos, José Papp, e dos ex

vereadores Adernar Possamai e

Elisabet Mattedi, essa assessora da

Regional 2. Klitzke deixou a se

cretaria do PFL 30 dias após ter

se filiado. Assumiu o segundo se

cretário, Rui Lessmann, também
diretor da Câmara de Vereadores.

Pavanello voltou a confirmar

que o PFL vai lançar candidato a

deputado estadual em 2002, inde
pendente do número de postulante.
Ele reafirmou a disposição em

disputar o cargo.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Apoio: Cecília Konell fala aos jovens durante encontro da IPMDB, no sábado
.

(

Criada a comissão provisória da JPMDB
I

.

Jaraguá doSul- o vereador'
Petras Konell vai presidir a comis
são provisória da JPMDB (Juven
tude do PMDB), até setembro,
quando acontece a convenção mu
nicipal que renovará o diretório e a

entidade. Petra Konell foi escolhido

por aclamação para presidir a

JPMDB. A solenidade de instalação
aconteceu no início da tarde do úl
timo sábado, no Restaurante Burg
Garten, e reuniu lideranças muni

cipais do partido e aproximada
mente 50 jovens:'

A diretoria da JPMDB é com

posta ainda por Ivaldo Sá Júnior,
vice-presidente, e Luciana Leh

rnann, secretária. De acordo com

Petras Konell, a entidade tem como

. objetivo incentivar a participação
do jovem na política, ampliar o

quadro de filiados e contribuir para

o fortalecimento do partido noMu
nicípio. "Nossa intenção é trazer o
jovem para a política, desrnitifí
cando o sentido pejorativo, que in
felizmente é dado a ela. Muitos
gostam, mas se recusam a partici
par porque acreditam que não é

bom", declarou.
A 1PMDB pretende reunir-se

no dia 15 de cada mês para discutir

política e propor ações para o di
retório. "Queremos participar ati
vamente das discussões do dire
tório, além de organizar reuniões
nos bairros para recolher suges
tões, avaliar o comportamento do

partido em relação aos programas
propostos e filiar pessoas", revelou
Konell, informando que está acer

tada uma reunião regional das
JPMDB para iniciar o debate em

torno das eleições do próximo ano.

Sobre a crise interna no partido,
Petras Konell acredita que já foi

superada. "A decisão 'do diretório
não agradou_ _a todos, é claro, mas
amaioria, que quer o partido unido
e forte em Jaraguá do Sul", discur
sou, afirmando que, em nenhum

momento, o PMDB esteve enfra

quecido, "basta analisar as eleições
anteriores e perceber que, mesmo
com toda dificuldade, elegeu Um

deputado estadual em 1998, e fez
35% dos votos nas eleições muni
cipais do. ano passado".

Na opinião da presidenta Ce

cília Konell a instalação da JPMDB
vai garantir o futuro do partido e o

compromisso com a renovação.
"Estamos iniciando um momento

forte e especialmente feliz do

PMDB", definiu, colocando-se à

disposição da juventude. (MC)

o deputado estadual Ivo Konell (PMDB) rebateu as informações do

ex-presidente do partido em Jaraguá do Sul Adernar Duwe, de que
estava agendada para o dia 6 de abril uma reunião com o diretório

para discutir os destinos do PMDB. Segundo Konell, o encontro

tinha como objetivo organizar a reunião regional do partido, que
aconteceria na próxima sexta-feira, no Sindicato do Vestuário.

Sob o lema: "A força do 15", os peemedebistas pretendiam unificar
os discursos às eleições de 2002.

- Não seria uma reunião com o diretório de Jaraguá do Sul, mas
um encontro regional. Em momento nenhum ele (Duwe) mostrou
disposição em reunir-se com o diretório -, afirmou, Justificando a

convocação de eleição para a escolha do novo presidente da

legenda.
Inválido
Konell garantiuque o diretório
não reconhece as filiações do

advogado Altevir Fogaça e do

empresário Carlos Reali. "As
fichas de filiação ficam no

diretório, não de posse do
filiado. As filiações não têm
validade para o diretório",
reforçou, acrescentando que a

Executiva tem poderes para
anular as filiações. "Essas
pessoas tramam contra o

PMDB. Basta lembrar onde
estavam nas eleições
passadas", completou.

Candidatura
Com relação à disputa interna

.

pela indicação a deputado
estadual no próximo ano, Konell

disse que abre. mão do direito

adquirido, "desde que a

candidatura pretendida seja
viável, com chances de

vencer". Ele informou que, na

condição de parlamentar,
poderá concorrer à reeleição,

.

tendo a candidatura

homologada pelo diretório

estadual, sem que haja
necessidade da aprovação do
diretório de Jaraguádo Sul.

Convênio
A Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu)
assinou, na semana passada, com a Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente convênio que permite
o assessoramento técnico de engenheiro agrônomo e florestal da

associação para acompanhar o corte da vegetação secundária, nos

municípios da entidade que não possuem esses profissionais. A
medida visa atender o acordo estabelecido pela Fatma (Fundação
de Amparo e Tecnologia ao Meio Ambiente) que autoriza o corte.

Visita
O presidente da Atrio
Administradora e

Incorporadora, Ninfo König,
participou, na noite de ontem,
da reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
realizada excepcionalmente no
Parthenon Century Suite
Hotel. Após a explanação, os
empresários visitaram o fiat.

Curso

O coordenador microrregional
do PT, Dionei da Silva,

participa neste final de semana,

em Porto Alegre, da segunda
etapa do curso de Formação
Política. O programa inclui a

história do partido, a opção pelo
social e as alternativas para
reduzir as diferenças e as

injustiças sociais, entre outroS

tópicos.

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

Seleciona

crianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

para o Di
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MEMORIAS

Confira a História

"A História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

Barão do Itapocu

Há 40 anos

Em 1961, o presidente do Clube Aimoré, Mário Tavares da Cunha
Mello, publicava Edital de Convocação dos antigos associados para
se reunirem em Assembléia Geral, no dia 25 de março,no Restauran
te Buhr, pelas 20 horas, constando da ordem do dia: 1 ° - Discussão
e aprovação das contas da atual diretoria; 2° - Eleição da nova

diretoria e, 3° - Outros assuntos de interésse social. Não havendo
número legal, realizava-se meia hora depois, com qualquer número de
sócios presentes.
O escritório local de Jaraguá do Sul da Acaresc (Serviço de Extensão

Rural) prestava relevantes serviços à comunidade agrícola, orientan
do os lavradores de como proceder corretamente para aumentar a

produtividade de lavouras e criações, divulgado no CORREIODO POVO.
As Sociedades Anônimas publicavam seus balanços: Manoel F. da
Costa S.A. tinha as contas aprovadas pelo Conselho Fiscal; Agosti
nho V. do Rosário, Rodolfo Tepassé e Eugênio Victor Schmöckel;
Indústria de Calçados Gosch Irmãos S.A. apresentava ao Conselho
Fiscal balanço assinado por Walter Gosch, Herta Gosch e Eugênio
Victor Schmöckel, contador, e PauloWagner S.A., firmado porAffonso
Wagner, Curt Fleming, diretores, e contador Oswaldo Borges, com
parecer doConselho Fiscal, de Rudolfo Tepassé, João Crast e Eduar
do Leschinsky.

Há 14 anos

Em 1987, a expropriação do Morro do Jaraguá ia a estudos. O prefei
to Durval Vasel determinava o levantamento de áreas necessárias do
Morro do Jaraguá, para a expropriação, de cima para baixo, em face
das agressões ao meio ambiente, com derrubadas e queimadas, desti
nadas, principalmente, para pastagens, alterando completamente o vi
sual e o meio ambiente. A expropriação deveria ser gradativa e; dian
te disso, seria quantificado o custo das terras. Além dos recursos do

Município, seriam tentados igualmente junto aos governos federal e
estadual.
Frei Álido Rosá continuava a escrever a história de sua terra de nas

cimento - a Região do Itapocuzinho-Santa Luzia - e estampava
no CORREIO DO POVO a 7a parte de OS HERDEIROS DA DUQUE
SA, lembrando como eram as estradas do ducado.

Operava-se uma mudança na cúpula da Igreja Católica em Santa
Catarina. O bispo de Lages, dom Honorato Piazera, jaraguaense nas

cido na Barra do Rio Cerro, passava o comando da Diocese para dom
Oneres Marchioni, por ter completado o limite de 75 anos.

Há 4 anos

Em 1997� os principais rios que banham o centro da cidade estavam

em estado lastimável, não cuidando a população de defender a rique
za que eles estavam representando. Pior, ainda, quando a população
se desfazia de suas impurezas, estas eramjogadas nos rios e algumas
empresas deixavam fluir os líquidos, que não eram tratados, poluindo
suas águas. Depois dos trabalhos de limpeza do Rio Itapocu, onde
foram retiradas mais de 60 toneladas de lixo, a Secretaria de Agricul
tura e Meio Ambiente e os integrantes do Jeep Club programavam
para a primeira quinzena de maio a limpeza do Rio Jaraguá. A opera
ção envolvia o Corpo de Bombeiros Voluntários, Clube de Canoagem
Kentucky e o PX Clube (Rádio Amador), abrangendo a área Sul da
cidade. O secretário Werner Schuster afirmava que a falta de

conscientização da população em relação ab meio ambiente ainda era
a principal causa de poluição dos rios.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Terça-feira, 24 de abril de 200

Segurem a corda!!! -

' ............ q..!'oú�

TioEugênio

Aconteceu numa pequena cidade ao pé de uma

montanha, de onde caía um rio turbulento. Uma tar
de surgiu um alvoroço: "Menino caiu no rio! Socor
rol Depressa!" Muitas mães, correndo, até o local
com o coração batendo de medo, pensaram: "Será
que é meu filho?"

Um rapaz, o melhor nadador da aldeia, passou
uma corda ao redor da cintura, firmou-a com um nó.

Jogando a outra extremidade em direção à multidão

sobre a ponte, gritou: "Vou buscá-lo. Segurem a

corda!" Mergulhando nas furiosas águas, nadou
em direção da criança, que desaparecia, levada pela
forte correnteza. Da ponte, o povo observava apavo
rado. Quando afinal o jovem conseguiu pegar a criança,
houve um coro de vivas: "Graças a Deus! Estão salvos!

- Puxem a corda -, gritou o herói do meio das

águas.
Para o horror de todos, foi verificado que nin

guém havia lembrado de segurar a corda. Cada um

pensou que o outro a segurava. Como resultado,
dois jovens pereceram.

###

Estamos cercados de situações de crises e con

flitos. Rios turbulentos nos cercam. De fato as pes
soas são arrastadas pelas drogas" bebida, corrup
ção,-pela desintegração da familia, pelo desempre
go e pelo desespero, pelos novosparadigrnas e no

vos valores.
Talvez não somos aqueles "corajosos" que até

se jogam para dentro desses rios para salvar al

guém. Quem .sabe até por uma questão de falta de
habilidade ou até sensatez de nossa parte. Talvez
somos aqueles que estão na ponte acompanhando
tudo e de fato sofrendo com toda aquela situação.
Com certeza é um gesto solidário.

###

Mas como é triste quando não passamos de

pectadores passivos. Nossos comentários são vazi
os e sem compromissos. No entanto, o desafio i
mesmo "não sabendo nadar" - permanecer na pon
e "segurar a corda".

Na prática isto não significa que talvez não te

nhamos condições de adotar uma criança de ru

mas posso contribuir com aquelas que o fazem. Talv
não tenho a habilidade para ser um professor, m
posso ser um incentivador daqueles que o fazem
Talvez não tenho a menor vocação para ser uma p
soa pública, isto é, um político, mas qual a minh

contribuição diante daqueles que o fazem com res

ponsabilidade? Assim poderíamos também falard
área de saúde e também da missão da igreja. Talve
não sei lidar com pessoas enfermas, servir, falar, evan
gelizar, como alguns o sabem fazer, mas posso es

dando o meu apoio e contribuído - segurando a cor<h!
###

.

A grande diferença reside, portanto, em não ser

mos mais alguém apenas com um discurso descom

prometido, mas alguém que esteja segurando a cor

da para que ao menos outros possam "mergulhar"
Passarmos de espectadores passivos para aqueles
que dão retaguarda e apoio aos que atuam diretamen
te nas frentes de trabalho. Precisamos daqueles que
rriergulham, mas não adianta mergulhar se não tem

aqueles que seguram a corda. Sozinho é muito difí·
eil, A gente desanima! Precisamos unir forças. Peno
semos nisto!

"Vocês são o sal para a humanidade, mas se o

sal perde o gosto deixa de ser sal e não serve mai:

para nada". Mateus 5.13
PastorWilliam Bretzke

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (84)

Tio Eugênio

A energia elétrica' (7)
Em continuação ao assunto, dizia, vinha a tona a rivalidade que reinava em

Joinville, como sócios (acionistas) da Empresa de Eletricidade de Joinville,
sendo o dr. Plácido Gomes um velho opositor.

Jaraguá entendia que a não aceitação da proposta da Companhia de

Eletricidade de Joinville (Max Colin eRudolfo Schlemm) e a aceitação da ABG
davam vantagem ao 2° Distrito de Joinville (Jaraguá).

Ocorre o processo Prefeitura x AE6. Em tempo de guerra, mentira como

terra, dizia-se. Andava muito agitado o Município, com a concessão da exploração de força e luz para
Joinville, que o prefeito, dr. Ulysses Costa, a AEG, através da Companhia Sul Americana de Eletricidade
Havia muita exploração do assunto, que não tinha fundamento e não passava de invenção de cabeça
doentia - segundo os quais - a Prefeitura tinha que pagarmil contos por este emil contos para aquele
(estão percebendo os leitores?), "pois perde o_processo e tem que aumentar os impostos para resgate
dessa dívida."

Aberta a concorrência da concessão, foi dada à AEG, por ter apresentado a proposta mais vantajosa.
No ConselhoMunicipal, composto de novemembros -três eram acionistas daEmpresa Joinvillen�

de Eletricidade, dos quais dois amicíssimos do prefeito (dizia-se que dormiam na mesa de despachos da

Prefeitura), um era inimigo e mais um que não se compreendia bem o que é um dever público, baldeou-se
para a oposição, por amizade ... não se sabendo a quem.

'

Começou, então, a discussão do contrato que já havia sido aprovado no conselho, por cinco a um,

estando ao lado do prefeito os srs. dr. Marinho Lobo, GustavoRichlin, Sérgio Vieira, Eduardo Schwartz
eRicardo Karmann.

A Empresa Joinvillense de Eletricidade, tendo perdido a concessão no Conselho, recorreu à Justiça,
propondo a anulação do contrato, alegando ter o prefeito feito alterações - que foi o-de que a AEG ter

cedido em benefício do público, como iluminação grátis às praças, etc.
A municipalidade constituiu advogados de peso, nas pessoas dos drs. Marinho Lobo, Nereu RamoS

e Leonel Costa. No exame das propostas apresentadas pelas partes, chegavam a coisas curiosas. Ufa!
Ainda mais uma vez volto ao assunto.
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Del
CORREIODOPOVO

Jaraguá do Sul, 24 de abril de 2001.

Não Perca tempo!
ANUNCIE

370-8649 / 370-7919

N
,.

egocJfBfertas
AUTD�z·
EqUiP'A;';'EN'T09, PI SEGURAN'Ç,6,.'ELETRÓNICA

(47) 9903-4382

Rua Reinoldo Rau, 806, sala 4 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Alarme comercial/residencial;
Automação/portão;

• Interfone;
• Vídeo porteiro;
• Central telefônica
• Circuito fechado de TV (CFTV)

"/ � t;:!�é::OC�m

«: 371��m;��
� Reinaldo Rau, 299 - Centro

18 NÍVEL (ADM)
6 meses

Windows - Word - Excel
Power Point - Internet

BELGO COBRANÇAS LTDA. ME

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

Fone: 370-0850

'H',·'U·',,'.·, "
"

... ,,'

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 -

(Rua do Hospital Jaraguá) -

C'x, Postal 200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX

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

- Auxiliar de Produção (10grau)
- Veterinário (Zootécnlco)
- Talhadeira
- Costureira
- Auxiliar de Depósito (10grau completo)
- Farmacêutico
- Tintureiro
- Chefe de Acabamento
- Vendedor Externo
- Vendedor Interno
- Bordador (deira)
- Enfermeiro (a)
- Auxiliar Contábil (Cursando o 30 grau)
- Torneiro Mecânico para trabalhar na Barra do Rio Cerro
- Técnico Têxtil
- Fresador para trabalhar em Corupá
- Operador de Torno CNC para trabalhar em Guaramirim
- Conferente de Material para trabalhar em Guaramirim
- Tintureiro para trabalhar em Schroeder
- Auxiliar de Tinturaria para trabalhar em Schroeder

- Costureira para trabalhar em Schroeder
- Zeladora para trabalhar em Schroeder
- Preparador de Máquinas para trabalhar em Corupá
- Marceneiro (móveis sob medida)
- Operador de Dobradeira para trabalhar em Corupá
- Operador de Guilhotina para trabalhar em Corupá
- Auxiliar de Confeitaria
- Confeiteiro Ca)
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Coordenador de PCP
- Auxilair de Departamento Pessoal (experiência em sistemas
Rubi e Ronda)
- Comprador Senhior (30 grau)
- Encarregado de Pessoal
- Auxiliar de Funileiro (com carteira de motorista)
- Preparador de Pintura de Automóveis
- Porteiro de Edifício (com conhecimento em eletricidade e

encanamento)
- Mecânico de MáqUinas
- Eletricista Automotivo (conhecimento em travas elétricas)

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FA
371-0154

CHEGOU O NOVO
-

FRALDA DESCARTÁVEL SLEEP BASIC
com 10 unidades P - M - G

R$ 3,99
FRALDA DESCARTÁVEL POOPY
com 12 unidades P - M - G

R$ 3,49tOM EU Vott fEM tRÉPl'fO PRt.APII;(.)VIWO
,IM 'rODAS .1& LOJU DA REDE IMlJIIIAIS.

PE�A JÁ o SlU.

• AIIIIJDADI íGunll .> EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72
EM FRENTE AO SHOPING

48 NÍVEL 6 meses

Navegação Internet- E-mail
(Outlook Express) - Corei Photo
Paint Gif - Gifs animados - Flash

Páginas pl internet - Front Page -

Instalação de páginas

Seja você também um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

5"NÍVEL 6 meses
AutoCad Básico - Manutenção
Micros - Programação Básica-

Av. Má!. Deodoro, 1438, sala 01 - Centro - Jaraguá do sul - se

e-mail: attualem@terra.com.br

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

Closets - Home Theater - Home
Office - Banheiros

372-0167

"

MOVEIS GOMES
?leste áia ias mães presenteie com carinho e. conforto

C011-fira ff,OSSOS prt

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219

,

.t6"':�S 9Áotlu[aáQs
f})ortnt , IN'

372-0002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Sugar de 6 bocas

(novo), R$ 95,00. Tratar:
370-0984. Após às 19 horas.

Vende-se casa de 131m2,
de alvenaria, na Vila

Amizade. R$ 45.000,00.
Tratar: 371-4966.

Vendo loja de roupas
infantis, na Reinaldo Rau.

Tratar: 9102-9190.

Vendo aparelho de

ginástica Atletic, modelo
remador. Tratar: 370-7703,

com Valmir.

Aceita-se carro ou

negociação. Tratar: 9103-
6520, com Adriana.

Vende-se andador, R$
22,00, e cercadinho R$
50,00. Tratar: 370-0028,
com Sérgio ou Carlos.

Vende-se prens<;l. térmica
Metalnox. R$ 1.300,00 ..

Tratar: 372-3732. Vende-se banca, com
balcão, toldo e demais
móveis. R$ 1.700,00:
Tratar: 372-6704.

.

Vende-se carrinho de
. bebê, como brinde: 2

pacotes de fraldas, R$ .

40,00. Tratar: 372-3732: Vende-se ou troca-se

ciclomotor por aparelho de
CD para carro. R$ 400,00.

Tratar: 371-1355.
Vende-se clínica de
bronzeamento, com 2

máquinas. Aceita-se
veículo na troca. Tratar:

371-6111.
Vendo prancheta de

madeira, com réguas
paralelas, seminova, e

banqueta de desenho com

1 escalímetro grande, 2
esquadros de acrílico, 1

curva francesa, 1 gabarito
elétrico, 1 gabarito

arquitetônico, 1 gabarito
hidrossanitário, 1

compasso Staedher, 1
caneta nanquim

Desegraph. R$ 120,00.
\ Tratar: 371-4446.

Vende-se máquina de

estampar Metalnox. R$
1.000,00 + estampas de
brinde. Tratar: 274-$329

(coml.).

Vendo cabide para loja
(tipo arara). R$ 40,00.
Tratar: 372-3732.

Vende-se ou troca-se por
carro, terreno de 450m,·
com escritura todo

legalizado, no Bairro Santo

Antônio, próximo de
creche. R$ 5.800,00
(negociável). Tratar:

pessoalmente, na Rua d�s
Escoteiros, 114.

Compro loja ou comércio
em Jaraguá do Sul.
Tratar: 371-3835.

Vendo loja de material de

construção, com estoque,
ou somente estoque, para

, J\rhcitcn
Assessoria em Recursos Humanos Ltda

arbeiten com br Rua Marechal Floriano Peixoto, 103 (Sobreloja) - Centro-
. . .

. ,. , !l'.... . .!l' " CEP 89251-150 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina .

Internet www.arbeiten.com.br E-Mail: arbeiten-jgs@netun.o.com.br

-VAGAS DISPONíVEIS PARA JARAGUA DO SUL E REGIÃO-

\

SOLDADORES (exp.solda migJmag/)
GERENTE INDUSTRIAL Para ERECHIM-RGS
SUPERVISOR RECURSOS HUMANOS

GERENTE FINANCEIRO

SUPERVISOR MANUTENÇÃO ('ormaçAo eng.mecãnlco)

AUX.PRODUÇÃO - MASCULINO

TÉCNICO QUIMICO
SUPERVISOR DE USINAGEM - Pare ERECHIM·RGS

VENDEDOR TECNICO - Para ERECHIM· RGS

COTUREIRA
COSMERCIAL ( Vendas assinatura de jomal /com carro/moto)
AUX.DEPCP
FREZADOR / FERRAMENTEIRO
ENGENHEIRO MECÂNICO (REPRESENTANTE)
MECÂNICO DE MANUTENCÃO (COM CURSO)
COSTUREIRA (Barra/jaraguá esquerdo/centro)
AUX. ADMINISTRATIVO (exp.arquivo imobilizado)
SUPERVISOR MANUTENÇÃO (formação eng.mecânico)
IMPRESSOR ( exp.maq.bicolor/04 cores)
SECRETARIA COM INGLES FLUENTE.

OPERADOR DE IMPRESSORA FLEXOGRAFICÀ .

TÉCNICO TÊXTIL ( em confecção s/ experiência)
ANALISTA DE ESTOQUE ( ex. anterior / informática)
ANALISTA DE CUSTOS (conhecer métodos e processos)
FERRAMENTEIRO ( exp. anterior 01 ano)
SERRALHEIRO (exp emalumínio)

ASSISTENTE TÉCNICO exp área Mecânica/

pneumätlca/elétrlca
SOLDADOR -MIG (4 VAGAS)
OPERADOR MÁqUINA EMBRULHO (cl exp.anterior)
VENDEDOR EXTERNO (Publicidade)
ALMOXARIFE

ASS.EXPORTAÇÃO C/INGLÊS
ANALISTA DE PROCESSO

ANALISTA DE QUALIDADE (EXP.EM METALURGICA)
PINTOR A PISTOLA
ORIMPRESSORA-CARTONAGEM
OP.MAQ. RISCADEIRA

TECNICO(A) NUTRiÇÃO
.ENCARREGADODEPRODUÇÃO
TECNICO QUIMICO
OP. DE MAQUINAS BORDADOS
VENDAS DE CONSORCIO
AUX. DE PRODUCAO (2GRAU INCOMPLETO)
ENCARREGADO DE PRODUCAO (METALURGICA)
SECRETARIA (CONHECIMENTOS EM TRANSPORTES)
ANALISTA CPD

REPRESENTANTE (TRABALHAR LITORAU

SALARIO+COM+AUTO)
ENGENHEIRO INDUSTRIAL

ELETRICISTA INDUSTRIAL
MARCENEIRO

"Um novo estilo de trabalhado, trabalhando para você"

retirar do local.
Localizada no Bairro

América, em Joinville ..
Excelente ponto, com
ótima clientela. Motivo:

problema de saúde.
Tratar: 9994·,.1387.

Imperdível. Carta de
crédito de R$ 23.300,00
(R$ 216,00 por mês) para
Compra de imóveis e

carros. Tratar 275-1723 /
9993-2380 / 370-2995.

Vende-se.próximo Sociedade
Vierense, na Vila Lalau,

terreno de 400m, com água e

luz, todo murado, com
portão de alumínio, + meia

água de alvenaria. R$
25.000,dO negociável). Tratar:

275-2010 / 371-9028.

Vende-se terreno, no
Loteamento Versailes, de
4OOm, com rua asfaltada,

com casa mista. R$ 25.000,00.

Vende-se terreno na Vila

Lenzi, com água; luz e esgoto,
calçamento e escritura.

Por R$13.000,OO.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se terreno, na Barra,
no Loteamento Casa Nova II,

com 347m2, 26 salários
mínimos e assumir + 31x no
valor de 1 salário mínimo
cada. Tratar: 276-007Cl.

Vende-se terreno, com casa,
na praia de Itajuba, com
300m2• Tratar: 9962-6139.

Vende-se, na Vila Rau,
terreno de 400m, livre de
enchente. R$ 7.800,00.

Aceita-se negociação. Tratar:
9103-6520, com Adriana.

Vendo terreno com

101.000m:;!, e 3 chácaras, com
4.350m2 cada, em Schroeder,

próximo à Usina do
Bracinho com luz, ruiscente
de água, água da Samae.

Própria para agricultura,
agropecuária e outros.

Interessados. Tratar : 453-

1023/ 453-0964.

Vende-se terreno por
R$ 2.00,000 de entrada +

R$ 200,00 mensais.
Tratar: 9975-2164

Casa de alvenaria com

325m2, no centro, 1 suite,
2 dormitórios, demais

dependencias, escritorio,
semi-mobiliados, ampla
área de lazer, garagem
para 4 carros, terreno

714m2. Aceita imovel
menor valor no litoral.
Tratar: 47-370-1471.

Vendo casa em alvenária,
seminova com 03 anos,
acabamento interno em

gesso e massa corrida, bem
arejada, com 02 quartos,

sala, cozinha, bwc,
despensa, área de serviço e

garagem. Grades em todas
as janelas, calçada, jardim
frente e fundos e canil.
Local: Estrada Nova

proximo a BR . Aceita-se
terreno ( bairro água
Verde) como parte do

pagto ou carro. Valor: R$
39.000,00 Tratar: 372 3124

com Ivone ou Silvio.

Vende-se casa com 96m2,
mista, com + 1 quitinete de
30m2 de alvenaria, toda
murada, na Vila Rau.

R$ 23.500,00.
Tratar: 372-0391.

Vendo chácara, com casa,

lagoa e pomar, no Bairro

Bracinho, em Schroeder,
R$ 50.000,00. Tratar:
9973-9313 / 274-8013.

Vendo minichácaras, com
água e energia, no Bairro

Bracinho, em Schroeder.
R$ 15.000,00 a 25.000,00.

Tratar: 9973-9313 /
- 274-3013.

Ofereço-me para trabalhar
de pedreiro ou jardineiro.

Tratar: 9113-8129,
com Lauri.

Ofereço-me para trabalhar
em setor pessoal, 23 anos

de experiência, 40 cursos

profissionalizantes
formação escolar: 1° grau.
Tratar: 371-4853, com

Osmir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Box para banheiros - cercas - janelas
portas - portões - pantográficas

Rua Emma Rumpel Bartei, 55 - Baependi

//t: vidraçaria
�. 'AI/'�II� V!I. vvllle

Orçamento sem compromisso

371-0568
Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

Fone/Fax:
3,71-7584

CeI. Procó io Gomes de Oliveira 382 - Centro O J R E CTV

ARTEFATOS DE CIMEI[[!J�
CIIfII•••BTE

Fabricação e Colocação
FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natural e

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

casas pré-moldadas

Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa

IMPI Madeireira Flórida· Ltda.
Fones: 310-7393 - 370-7550

Especializada emmadeirasnobre, beneficiamento
demadeiras emgeralemadeiraspara cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

MARA&NQ9NI
.

ACM TeI.comunlcaç6M

(47) 371-1111
��<Ul1/���!
Rua Ângelo Schiochet, 223 - Centro

Raças de cães disponíveis para venda:
Boxer - Akita - Poodle - Border Collie

Pinscher e Dachshund

275-3462
275-0549

Tudo- e#1I

�e;vVcW
elécrLco-,

da: 0'Vlévcuicv
de:� CNt"& o

�W(.€/V\.t-o-

fí;VUi{,I�

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.

Tudo em mármore
egranitos

Pias
cozinhas
túmulos
soleiras

pisos e

churrasqueiras

371-1524
Rua 25 de Julho, 220 - Vila

Nova - próximo ao Posto Mime

f�rtas Ja-r�ag�u-á-d_O-S-U-I�,-24--d-e-a-br-il-d-e-2-0_0_1 �--------C-OR-RE--IO-D-O-P-O-V-O-.5-

Reinoldo Rau, 299 - Centro

Seja você també
um campeão

_ 2ftNÍVEL 6 meses
Print Artis - Page Maker
CoreiDraw - Corei Pho

Paint Básico

EMPÓRIO DAS
PEDRAS DECORATIV�S

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
NM-colwlWlCY{r®. <9.1'me.lhor�preçcydatr�

Não Perca tempo!
ANUNCIE
370-8649
370-7919

NegÓC�Q$
. ,�ufertas

/ I ./

7l!:®
�

371-1224
3ftNÍVEL 6 meses

Microsoft Photo Edil
Adobe PhotoShop
Corei Capture

Panificadora
e Confeitaria

Peripan 37'0-7861
2a a sábado 6:30 às 20:00 Domingo 7:30 às 11:00 - 15:00 às 19:00

Rua Walter Marquardt, 1140

PERFLEX
- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias

Engenharte Pinturas Ltda
1

Loja das Tintas Regina
FON E (47) 275-1830 - 275-4102

Tudo para pinturas comerciais e residenciais
Rua Max Wilhelm, 4'3 - próximo Hotel Etalan - Centr

2
7
5

À vista

R$ 899,00,
'Brasil
Pis os BEDROOM

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS DE

BOX SANTA
MARINA

1 ,90cm alt x 1,30 larg.
3X R$ .89,63

, -Superpromoção
Tijolo de vidro
À partir de

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

R$ 74,00

-'

3
5
4

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474 7

arquitetura
design 370-7197

Rua WalterMarqlHlrdt, 759 - Próx. ao Pavilhão da Schützen}

TÚMULOS, JAZIGOS, SOLEIRA pARA JANELAS,
TAMPOS PARA PIA, PISOS, MÁRMORES, GRANITOS, Rua Dr. João Colin, 2097 - América (em

1 frente ao Mini Preço) - Joinville - SC
Rua Walter Mar uardt 1777 - Vila Nova - Jara uá do Sl,Il- se Fone Fax: 47370-17 R$ 290,0'0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
t», AW F. '<9Wrio-Oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

IN"OLOGIA
celo-Webe.Y: 5 ílNa/

giß na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA

Ov.CUw��S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOG'IA - M

BRO,NCOSÇOPIA (Es
Ov�,'"C�L

Fone/Fax: 372-1553

PROCTOLOGISTA

�--,=:��Ov. A��L. 5
Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

"TA - PERIODONTIA
",-n�

CARDIOLOGIA (

t», FMio-C. Mo-nteúro-
.
Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

,

I
......................... j

- ,.,

UNIAO·
S A ú D E

'PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

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

. Prazer em� Entregamos em Guaramirim
v atender bem. ��a,�

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 - Jaraguá do Sul

Não Perca tempo!
ANUNCIE - 370-8649 / 370-7919

Negóc· fertas
,INGLES

WISDOM®
- Algumas vantagens de fazer inglês na Wisdom:
-Turmas no máximo de 6 alunos; Férias de fim de ano mais curtas;

- Inscrições permanentes; Não cobramos matrícula;
- Diploma reconhecido pelo MEC (Inglês); Biblioteca;

COIVVERSAÇAO
- Para conhecer asoutras vantagens venha na Wisdom assistir uma aula demonstrativa grátis.

Fone/Fax:

(47) 371-7665'
Rua Angelo Schiochet,118-Centro Jaraguá do sul-se

Promoção:Faça suamatrícula e naprimeiramensalídade só pagará 50% do valor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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r-Ofertas válidas até31/04/01 ou enquanto 1

I' durars!lC os estoques. 1I Taxa de juros de 9x = 6,5% ao mês. •
As fotos impressas são meramente ilustrativas

Mania de Vender Barato
Cozinha Polmac 3 peças

- Balcão pI pia +

Americano + Paneleiro

pI cerejeira
À vista R$ 169,90

Mesa Zamarchi com 4
cadeiras padrão cerejeira

À vista R$ 129,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul Co SC - Fone: (47) 371-5800
Loja2:Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barrado Rio Cerro - Jaraguádo Sul-SC- Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua28 deAgosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

Regata
=5:::Motos
Loja 1 - Matriz: Rua Adélia fiseher. 239 - Centro

if (47) 371-2999
Loja 2 - Filial: Rua Walter Marquordt, 727 - Borra do Rio Molha

a (47) 370-8800
Entrada R$ 780,00 : 30 e 60 dias .: Saldo até 36x fixas

* Consórcios * Compramos sua moto usada * Oficina autorizada
. "

CO .. NSÓRCIO:!},
, ��

".jj;l,
mUI *k' "

125 Titan
60x

R$ 80,88

I
I,
I
I
I
I
I
I

Vil
I
I
I li

I
I
I

I I
I ssembléia I
t •
I 8/04/0:1; l
I à partlr das 19 horas, I'
I loja 1 I
I I

: Aceitamos sua usada :
I co.mo parte de

'

I t
I ,. liagamento I f
.. --.-:�"!I,�t :- - - - - - .I �

CBX 200 Estrada
60x

R$ 117,29

C100 BIZ KS
60X

R$ 67,39

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CURSOS PARA,PROFISSIONAIS E ADOLESCENTE�
,

I� - f}/JCVY\ho{; - Fv� - A leAnéi&

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

Treinamento Empresarial
em Idiomas e Consultoria;

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

ENVIARCURRICULUM P/ jaragua@rhbrasil.com.br
HOMEPAGE: www.rhbrasil.com.br

INTERESSADOS COMPARECER A
RHBRASIL NA RUA PRESIDENTE
EPITÁCIO PESSOA, 383 - Centro

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

A RHBrasil está selecionando candidatos para as seguintes
vagas para admissão imediata:

FRESADOR
Com experiência em torno de fresa mecânico para indústria

metalúrgica.
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Residir nas proximidades da Ilha da. Figueira. GERENTE DE LABORATÓRIO

Com bacharelado ou técnico em química com ampla experléncia em

produtos e processos têxteis em colorimetria.AUXILIAR DE PRODUÇÃO
12 e 22.graus completos.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Diversas vagas, com experiência em manutenção de máquinas
industriais têxteis.

CALDEREIRO oU.SERRALHEIRO
Com experiência em corte e dobra de chapas de aço. Necessário
leitura e interpretação de desenho.

CHEFE DE ACABAMENTO
<'

MODEUSTA

Experiência em modelagem adulto e infantil.
Com experiência em processo de acabamento e enobrecimento de
tecidos, necessário conhecimento em ramas e tecidos sintéticos.

.

NUTRICIONISTA
Hecém-formada para atuar em Restaurante, disponibilidade de horário.

CHEFE DE PCP
Com experiência em programação e controle e produção em malharia OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
e tinturaria. Com experiência em máquina injetora de plástico.

CHEFE DE TINTURARIA OPERADOR DE MÁQUINA RISCADEIRA
Com experiência em processos de tingimento (parte úmida) e Para indústria de embalagens, excelente remuneração. Disponibilidade
habilidade na formação de equipe e coordenação do fluxos de para turnos e horas extras,

produção.
PROGRAMADOR E CONTROLADOR D� PRODUÇÃO
Experiência em indústrias têxteis.ÇOORDENADOR DE PRODUÇÃO E QUALIDADE

Experiência em empresa do ramo rnetalúrgico.
\ SOLDADORES

ENGENHEIRO INDUSTRIAL Diversas vagas para Jaraguá do Sul e Guaramirim, com experiência
Com formação em Engenharia Mecânica ou Elétrica e experiência em Solda Mig.
em manutenção de máquinas industriais de automação.

TÉCNICO ELETRÓNICO
ESTAGIÁRIOS Com experiência.
Cursando Ciências Contábeis ou Administração.

TORNEIRO MECÂNICO
ESTAGIÁRIOS Experiência em torno convencional, conhecimento em leitura e

Para área de Alimentos. interpretação de desenho mecânico.

Empregos - Cursos - Prestação de Serviços
Variedades - Alimentação - Construção

Todas as terças no CORREIO DO POVO

Seja você
também

um campeão

6a NÍVEL 6 meses

Formação de

professores
Estágio 500 horas

371-1224

Reinoldo Rau, 299 - Centro '

Moda masculina e feminina
Coleção inverno 2001 em até 3x si juros

Base - Wrangler - Index - For urban - Ilícito ...

Av. Getúlio Vargas, 146 - Centro - Fone: 371-0425

Promoção de
Aniversário
Mês de abril somente

275 - 098O Promoção de segunda a sexta-feira

RuaWalterBreithaupt, 85 - Centro (BeiraRioOubedeCampo)

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS·

T� Cv }0VV� da/�
RuaJoão Picolli, 94 - Centro - Jaraguá do Sul- sc Fone/Fax: (47) 371-7646

Moda bebê e infantilpsra
festas sociais e em jesns,
Acessórios e calçados,

batizados meninos e meninas

Boxer - Akita -

Poodle - Border
Collie - Pinscher e

Dachshund

Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jaraguá do sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LIVROS NA PRAÇA

GERAL

Corrupção Endêmica

s

o Tribunal de Contas de Santa Catarina e a Associação
Catarinense de Imprensa convidam para amanhã (25), às 19

horas, no local do Tribunal de Contas, para o coquetel de
lançamento do livro CORRUPÇÃOENDÊMICA - Os Tribu
naisde Contas e o Combate à Corrupção, de autoria do con-

selheiro Salomão Ribas Junior.
O livro em questão reúne uma série de palestras com textos

que tratam de diversos aspectos da organização estatal e da

administração pública. A maioria contém observações inte-
ressantes sobre o controle público, o funcionamento dos

tribunais de contas e o combate à corrupção e à

improbidade.
O ensaio que dá título ao livro - CORRUPÇÃO

ENDÊMICA - aborda a história recente de tentativas de
melhorar o combate à corrupção no Brasil. Ao final, estão
contidas observações a respeito de medidas anunciadas

pelo governo federal para melhorar O controle público e

reformular os tribunais de contas e os órgãos de controle
interno.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

Grupo Serenidade
Se o seu caso É BEBER, o problema é seu.

Se o seu caso É PARAR DE BEBER, O
PROBLEMA É NOSSO.

EVITE O PRIMEIRO GOLE.

O Grupo Serenidade reúne-se às terças e quintas-feiras, às 20 horas, e sábados, às 19 horas. Rua Bertha L.

Kassner, 112 - Caixa postal 300 - Bairro Baependi - Cep 89256-025 -Jaragliá do Sul.
Os grupos de Jaraguá do Sul (4), de Guaramirim, Schroeder e Massaranduba adotam o lema acima e estão

prontos a ajudar.ra

))

�rculo
Italiano'

ENCONTRO MENSAL - Convidamos à todos para prestigiarem o nosso Encontro Mensal.
Aquele encontro tradicional, com boa comida, um gostoso vinho e especialmente muita alegria e um bom papo com os

amigos. Sempre na Vila Nova, no Salão da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, a partir das 19:30 horas. Então,
agende: DIA 27 DE ABRIL Ingressos a venda com os coralistas, ou na Floriani Equipamentos para Escritório.
U· FESTA ITALIANA - Em andamento os preparativos para a U" 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 68 dias. Tôi, vê se vem!

�HO PARA O CORACÃO 1 Além do prazer o vinho proporciona saúde. Estudos fermentam os motivos para se colocar o
Vinho no cardápio do dia-a-dia: ele faz bem ao coração.
Agora uma novíssima safra de estudos aponta o resveratrol - substância encontrada na uva - como um possível aliado na
luta contra o câncer e o herpes. Ainda mais saboroso foi o achado do químico gaúcho André Souto, da PUC do Rio Grande
do Sul. Segundo seu trabalho inédito; os tintos nacionais estão entre os vinhos com maior concentração dessa molécula'
pramissora.
DLvinhos brasileiros SÓ perdem para os franceses - O estudo comandado por André Souto é pioneiro no país. Ele

�nalisou quirnlcarnente 36 amostras de vinhos tintos produzidos no Brasil a partir de diferentes castas de uva. Depois se

ebruçou sobre as concentrações de resveratrol, urna das 200 substâncias polifenólicas encontradas normalmente em

,�.da cálloe. De posse dos números, comparou-os com as quantidades desse composto em rótulos de outros países. Então
OI 5wrpreendido. ,"Nesse aspecto, os vinhos nacionais só ficaram atrás dos franceses".
llnLbom hábito De fato, é uma notícia e tanto. O resveratrol vem sendo saudado pela comunidade científica como um'
antloxidante poderoso e um antiinflamatório competente. "Ele é hoje uma espécie de moléculada moda", incontáveis
estudos vêm sendo publicados sobre o tema em revistas médicas sérias de diversos países.Os cientistas começaram a desconfiar dos benefícios do vinho para o sistema circulatório ao observar estudos de
POPUlação. Ainda nos anos 50 chamou atenção para o que ocorria na França. Seu povo se' empanturrava de comidas
gordurosas, mas, mesmo assim, tinha um índice de mortes por doenças cardía-
cas menor do que em outros países ocidentais. O mistério foi resolvido quando
s� percebeu uma diferença fundamental eles são bebedores contumazes de
Vinho. A maioria não dispensa a bebida diariamente, durante as refeições. "É o

�ue chamamos de 'paradoxo francês' ", diz o cardiologista Fernando Lucchese,
a, S.anta Casa de Porto Alegre. Convencido de que beber vinho tinto faz bem, o

�edICO prescreve um cálice para acompanhar cada refeição. "O vinho está
Irando um lnqredíente do dia-a-dia de quem busca saúde.

� saudáveis -_Saiba quais as variedades nacjonais de uvas mais ricas em

aesveratrol (em miligramas por litro). A Cabemet Sauvignon, muito popular não

:�ece porque estaria em sétimo lugar. 5,8 - Sanglovese/ 4,2 - Tannat/ 4,0 -

Xie ot /3,4 - Pinotage/ 2,9 - Pinot Noir

""ste entre 0,03 e 0,15 miligrama de resveratrol em cada 100 gramas de uva.

fa�s.o v�nho tinto tem valores maiores que um SUCQ, graças ao seu processo de
ncaçao. (Extraído da Revista Saúde - Ed. Novembro/2000).

Devanir DannaPr .
'

eSldente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
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FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

3711-82.22
Rua Reincido Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

CORREIO DO POVO - 3

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/.JULIIO/1967)

BODAS DE CASAMENTO ... (CORAL)
Dia 28, nosso companheiro e fundador NELSON PEREI

RA � sua esposa ESTELITA completam 35 ANOS de convi
vência conjugal.

PARABÉNS!!
ANIVERSÁRIO ...

Dia 28, temos mais uma festa ... MARINA SAADE, filha
do companheiro Cleber estará completando 6 aninhas. PARA

BÉNS!!
Vamos comemorar juntos no ROTAPAE Jantar Dançan

te ... até lá!!!

ROTARY CLUB DE GUARAMIRIM - SC

(FUNDADO EM 211JULHO/1967)

REUNIÃO 19/ABRIL/2001 - Reunião ordinária com visita
de companheiros do Rotary Club de Massaranduba que nos con

vidaram para a T' "MEINBHAUM" que acontecerá no dia 10

DE MAIO com início às 9:00 horas com desfile de carroças e

desfecho com almoço "galinha à espanhola" servido no parque
da Fecarroz. A renda será destinada a Campanha de Visão que

aquele Clube está dirigindo em Massaranduba.

ABRIL - MÊS DA REVISTA ROTÁRIA ...

Como já publicado em colunas anteriores, o mês de ABRIL,
além do aniversário do fundador de Rotary (PAUL HARRYS),
é destinado também para divulgar a REVISTA ROTÁRIA. Tra
ta-se do veículo oficial de comunicação enviado a todos os sóci
os dos Rotary Clubs. O objetivo dessas publicações é divulgar
continuamente amensagem do Rotary; publicar avisos, notícias
oficiais e decisões importantes do conselho diretor de Rotary
Internacional, além de divulgar projetos relevantes implementados
pelos clubes, etc.

Em circulação mundial existe a "THE ROTARIAN" , e

cada país possui a sua revista específica, sendo que no BRASIL
I

circula a "BRASIL ROTÁRIO."
Qualquer pessoa, mesmo não rotariana, pode assinar a re-

vista "BRASIL ROTÁRIO."
,

Caso você leitor estiver interessado, contate nosso rela

ções públicas no telefone 373-0091, ou assine diretamente pelo
fone (21) 509-8142.

Relações Públicas
373-0091

LllTabelionato.

'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
• 373-0404

Rua Reinoldo 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
ACM faz ba1ançopositivode sua

gestão. O senador Antônio Carlos

Magalhães destacou, em seu dis
curso de despedida da Presidência
do Senado, amoralidade de sua ges
tão e anunciava que como parla
mentar, será um fiscal da adminis

tração pública. Ele pregou o com

bate à corrupção nos poderes Le

gislativo, Executivo e Judiciário.
Entre as principais realizações

da Casa nesse período, ele citou
mais de duas mil propostas apreci
adas e o estabelecimento de uma

comissão parlamentar de inquérito

para investigar denúncias de irre

gularidades no Judiciário.
Na produção legislativa, o se

nador destacou a aprovação, pelas
duas casas do Congresso, de emen
da constitucional de sua autoria que
cria o Fundo de Combate e Erradi

cação da Pobreza.
A aprovação pelo Senado do

projeto de um novo Código Civil e
da regulamentação da imunidade
parlamentar que ainda aguardam
deliberação da Câmara. "JORNAL
DO SENADO", edição 1.240, pági
na6.

As leituras de Manoel de Souza

A sessão da Câmara de 26 de junho de 1855 foi .a mais interessante,
talvez, de toda a legislatura, graças a um discurso de Justiniano José da

Rocha, omaior jornalista de Segundo Império.
Acusado de deserção pelo marquês do Paraná, que o elegera, Justiniano

sobe imediatamente à tribuna, e faz um discurso dos mais ingênuos, singe
los, comoventes e, ao mesmo tempo, divertidos, entre os quantos se en

contram nos Anais. Conta as suas origens, o dinheiro que os ministros lhe

davam, e, no meio de numerosos episódios pitorescos, este, reproduzido
textualmente:

- E já que falo nisto, sr. presidente, vá uma pequena revelação. Distri
buíam-se africanos, e estava eu conversando com o ministro que os distri-�,

buía, e S.Exa. me disse: "Então, sr. Rocha, não quer algum africano?" "Um
africano me fazia conta", respondia-lhe. "Então, por que o não pede?" "Se
VExa. quer.rdê-me um para mim e um para cada um dos meus colegas".
(Risadas).O ministro chamou imediatamente o oficial de gabinete e disse
lhe: "Lance na lista um africano para o dr. Rocha, um para o dr. Fulano, e
outro para o dr. Fulano".

Joaquim Nabuco - ''Um estadista do Império", vol. I, página 208.

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Confira quem terá que declarar o Imposto de Renda

o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda (IR)
está terminando. A entrega vai até o dia 30 de abril. O envio pela
Internet poderá ser feito até as 20 horas.

Quem não declarar dentro do prazo está sujeito à multa de 1%
ao mês, calculado sobre o imposto devido, com ltrnlte mínimo de R$
165,74 e máximo de 20%.

QUEM É OBRIGADO A DECLARAR:

1) Recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 10.800, como sa

lários, aposentadoria, rendimentos como autônomo, aluguéis e outros;
2) Recebeu ·rendimentos isentos (como poupança), não tributáveis
(FGTS) ou tributados exclusivamente na fonte (aplicações em fun
dos de investimentos) cuja soma foi superior a R$ 40.000;
3) Participou de empresa, como titular de finma individual ou como sócio;
4) Teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos cujo valor foi
superíor a R$ 80.000;

. .

5) Vendeu bens ou direitos e obteve lucro sujeito a imposto;
6), Efetuou operações em Bolsa de Valores, de mercadorias, de futu
ros e renda variável;
7) Passou à condição de residente no Brasil em 2000;
8) Teve receita acima de R$ 54.000 com atividade rural

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
Distrito de Veszprém (063)

Serviços de

propaganda na

Europa

A residência de Georg Wolf, em dia de grande festa, em Santo Estêvão

tendendo S.S. inspecionar, de visu,
não só a Região de São Francisco, s:

como o das Colônias de Joinville (in
cluindo Jaraguá), Blumenau � ter

ras vizinhas e fornecer quaisquer es
clarecimentos a empresas ou a pro

prietários de terras colonizáveis (Han
sa ?) sobre o serviço de povoamento.

A Diretoria de Viação, Terras e

Obras Públicas tinha em andamen
to os serviços relativos à agricultu
ra, comércio, indústria, estradas,
vias férreas e navegação, pontes,
canais e obras públicas em geral, li
mites, terras, mineração, privilégios,
correios, telégrafos e telefônicos,
colonização e imigração, carta do

Estado, teatros, catequese e civili

zação do índio. Como Diretoria ti

nha mais abrangência que as secre

tarias de Estado.
A Secretaria-Geral de Negócios

de Santa Catarina dirigia-se a vári

os superintendentes, dentre eles

JoinviIIe, o que beneficiava os la

vradores do Município com semen

tes de arroz.

###

A administração do ramal de São

Francisco, da São Paulo-Rio Gran

de, sediava-se naquela cidade por
tuária, respirava aliviada com as pro-

-

vidências adotadas quanto à moro

sidade dos trabalhos no trecho São

Francisco-Hansa e serra acima.

Um telegrama da sede dizi�: "Pa
rece produziu brilhante resultado a

rigorosa inspeção, há dias, ramal
São Francisco a Hansa, pelo enge
nheiro fiscal dr. Ignácio Oliveira. Os
trabalhos paralisados prosseguirão.
Alta administração da Companhia,

na Europa, determinou, superinten
dência da São Paulo-Rio Grande
atacar a construção na serra pelo
antigo traçado do ilustre engenhei
ro dr. Leite Ribeiro Jr., Q antigo tra

çado, -na linha S. Francisco, entre

Hansa e São Bento, reinando gran
de contentamento em Joinville",

Um outro telegrama, datado de

14/2/1908, de São Francisco. HA

diretoria da Estrada de Ferro S.

Paulo-Rio Grande' suspendia to.

talmente os serviços na região -

São Francisco -, tendo despen
dido todos os operários e empre

gados. Ignorava-se o motivo des

ta resolução".
Vale lembrar, a propósito dessa

construção, que Emílio da Silva,
menino de seus 7 - 8 anos, traba
lhou nos serviços da linha férrea,

serra acima, com o seu pai de cria

ção, Carlos Lehmert, e família que
vinha no ano de 1889, em cornpa
nhia das famílias deslocadas da

Província da Boêmia e da Buco

vina, do Império da Áustria, de

sembarcando no Porto de Joinville.
A leva de imigrantes Balloch, Pier
mann, Fossile e ele, Lehmert, e suas

bagagens era feita pelo encarrega·
do da Sociedade Colonizadora, sr.

Eduardo Krisch, conduzindo-os
até o Barracão dos Imigrantes, si

tuado na clareira do ItapocuzinhO
I, nas terras dos Príncipes de Join
ville. Dali, os homens seguiam com

Krisch - ensina mestre Silva -

pelo picadão de Itapocu_Hansa,
em direção Oeste da Colônia Dona

Francisca. Conclui na próxima se

mana. (FRITZ VON JARAGUÁ)

Por que "antigamente" e
"outrora"? XLVIII

O Brasil se ressentia da falta

de imigrantes nos últimos anos,

com a proibição da emigração da

Europa, e organizava-se em Floria

nópolis uma comissão, nomeando

pessoal da superintendência, ten
do por chefe o dr. Paula Ramos,
que levaria como secretário o en

genheiro Tobias Moscoso e dois
escriturários do tesouro e mais

Amfilóquio Marques e Arno Kon

der. Seriam convidados filhos de

colonos de Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul para serviços
de propaganda na Europa. Se fo

ram, ninguém viu. Se propagavam,
ninguém sabe!

A imprensa do Rio ocupava
se do desenvolvimento da indús
tria da seda em Santa Catarina, a

propósito dos trabalhos ofereci
dos ao sr. presidente da Repúbli
ca, Afonso Pena, pela fábrica em

Nova Trento, entregues na manhã

de 26/9/1907. Recorda-se que, em

Jaraguá, nos anos 20 e 30, havia
muita publicidade da implantação
da atividade do "Bicho-da-Seda"

que, infelizmente não prosperou,
apesar do bom preço que alcança
va no mercado.
A parentela dos imperadores ,

Falecia em Paris o príncipe Au
gusto, duque de Saxe - Coburgo
- e Gotta, genro do imperador d.
Pedro II. O extinto nasceu em

Neully, em 9/8/1845, e casou-se

com a princesa d. Leopoldina. Era
contra-almirante austríaco e tinha
diversas condecorações, entre as

quais a medalha comemorativa da

Campanha do Rio Grande do Sul e
da Rendição de Uruguaiana. No
Império brasileiro teve o posto de
almirante.

Fiscalização do povoamento dosolo
No navio "Florianópolis" par

tia para São Francisco o dr. Ignácio
Francisco de Oliveira, engenheiro
inspetor da Comissão do Povoa
mento do Solo em Santa Catarina.
A viagem do dr. Oliveira prendia
se a sua importante comissão, pre-

UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO COM MUITA DIVERSÃO: INCLUSIVE PRECOS QUE PARECEM BRINCADEIRA.
#

.

•

A Caraguá está com uma condição incrível pra você ficar ainda
mais animado com o nosso aniversário: diversos modelos

Volkswagen com entrada + 48x de R$ 399,00. Venha conferir.
Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HOMENAGEM

Foi aprovado pela Câmara de Vereadores projeto
doExecutivo, com emenda do vereador JeanCarlo
Leutprecht (PTB), alterando a denominação dos

Jogos Escolares da Semana da Pátria, que passam e

ter, a partir de agora, a seguinte complementação:
"Troféu GeraldoWeminghaus".

TÍTULo

A empresária LauritaWeege (MalweeMalhas) e o
deputado federal Vicente Caropreso foram con

decorados durante a Convenção Lionística, em .

Jaraguá do Sul, como título de companheiroMelvin
Jones. O título é a mais respeitada honraria ou

torgada pela Fundação Lions Clube Internacional.
Já o industrial Wandér Weege foi o patrono do.
encontro.

LANÇAMENTOS
A empresa Mannes Estofados e Colchões, de
Guaramirim, prepara o lançamento de novos

produtos no mês de maio. As novidades em

estofados, sofás-camas, colchões e boxspringserão
mostrados em três feiras de hotelaria: de 2 a 5 de
maio, no Hotel Exposhow /Recife; de 16 a 19 de

maio, no Tecno-Hotel/Gramado (RS), e na Expo
Bus, de 7 a 11 demaio, em São Paulo.

CONCURSO

Jovens com idade entre 14 e 21 anos não completos,
até o dia 6 de setembro de 2001, podem participar
do concurso de escolha daRainha do ClubeAtlético

Baependi, que acontece no dia 26 demaio, durante
as festividades deEspírito Santo 2001. Informações
einscrições na secretaria do clube, até o dia 24 de
maio. A eleita irá representar o clube em diversos
eventos.

JANTARDANÇANTE
Nopróximo sábado, 28 de abril, acontece no Parque
de Exposições, em Guaramirim, o 10 Rotapae,
Jantar Dançante" (parceria entre Rotary e Apae).
Emais uma promoção emprol dos alunos especiais
da instituição. O ingresso, a R$ 20,00, dá direito a

uma camiseta. Informações: 47 - 373-0140.

FESTA DO MARACUJÁ
A Festa do Maracujá, que entra na sua 5" edi
ção, acontece neste final de semana, dias 27, 28 e

29 de abril, emAraquari, com extensa programação.

o professorDolcídio Menel estreou idade nova no último dia 20

Regina lriê, proprietária da

Makenji, e o cabeleireiro

Cali, na badalada

inauguração da loja no

Shopping Center Breithaupt,
dia 5 de abril

Maria de Fátima Faria Corrêa e Lis Maria Faria Corrêa

Gruber, mãe e filha, formam a dupla Abstrato, atração
especial em eventos de toda a região

A supergata
Francine

Junckes
aniversariou

.

no dia 23 de
abril

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Médico Oftalmologista - CRM 9066

7)371-7801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Cartão Fidelidade

o Boticário
Adquira o seu em uma de nossas lojas

22/4 - Miriam Hertel
Guiliano Tecilla
Wilson Eggert
Sebastião Lauro Nau
Edson Luiz Koch Júnior

23/4 - Francine Suelem Junckes
Laurita L. Simplicio
Mayra Lizziane Reiser
Edson Jorge de Oliveira
Deise Pricila Delagnalo

24/4 - Aldo Romeu Pasold
Silvino Lessmann
Cristiane Machado
Sibele Cristina Vailatti
Leonidia K. Sasse
Astrid de Carvalho

25/4 - Evani Alves
Rafael Gonçalves

Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 158 Tel. 275-0583
Av. Mal. Deodoro, 1.83 Tel. 371-7365

Guaramirim -

Rua 28 de Agosto, 1939 Tel. '373-1065

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Visitação: grupo conheceu a estrutura do Recanto Turístico Paraíso, no Rio da Luz

Representantes de entidades
visitaram pontos turísticos

Visitação faz
parte do Projeto
Caminhosde

Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul - No sá

bado, aproximadamente 40 pes
soas, entre representantes da

Prefeitura, agências de viagem,
imprensa e conselho municipal,
passaram o dia percorrendo as re

giões de Pedra Branca, Santo
Estêvão, Rio da Luz, Rio Cerro e

Garibaldi visitando os principais

A 6u Convenção Integrada dos
Lions Clubes de Santa Catarina,
realizada entre os dias 20 e 22 de

abril, reuniu cerca de 1,5 mil
pessoas no Parque Municipal de

Eventos. A governadora do
Distrito LD-5, Rosane Vailatti,

destaca que o objetivo do evento é

integrar os adeptos do Lions
Clube de Santa Catarina, além de

oportunizar a troca de conheci
mentos e experiências. No domin
go pela manhã foi realizado des

file das delegações, na Rua Walter

, Marquardt, no Bairro Vila Nova.

e:s
GráficaCP
370-7919
370-7944

pontos turísticos destas localida
des. O secretário de Produção,
Dieter Janssen informa que a ati

vidade t�z parte do segundo ro

teiro do Projeto Caminhos de Ja

raguá do Sul. "Nós visitamos 20

lugares. Agora vamos pegar os

questionários preenchidos pelos
participantes, analisar a opinião de
cada um para então definirmos os

melhores pontos turísticos visi

tados nesta segunda etapa", diz.
Os integrantes do grupo visi

taram recantos turísticos, igrejas,
salões, pesque-pagues, parques
aquáticos, entre outros, O secre

tário de Produção informa que os

programas do Projeto Caminhos
de Jaraguá do Sul vão começar a

funcionar em junho, através de

iniciativa privada. Ele convida as

pessoas interessadas em colabo

rar com a definição dos pontos
turísticos da cidade a entrar em

contato com a Prefeitura para re

servar um lugar e participar das
visitações.

O terceiro roteiro vai acon
tecer dia 28 e será nos bairros
Ilha da Figueira e Rio Molha. A

primeira visitação foi realizada na

região de Santa Luzia e Ribeirão
Grande do Norte, no mês de mar

ço. (FABIANE RIBAS)

Joinville Office Center

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

tivo e sala de reunião, pronto para usar.

Fone / fax: Oxx 47 423 0020

www.joinvilleoffice.com.br

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE ABRIL DE 2001 J

DiaNacionaldaFamílianaEscola

prevê atividades diferenciadas
Jaraguá do Sul- Todas as

escolas da rede municipal de
ensino programaram atividades
diferenciadas para o Dia Nacional
da Família na Escola, come
morado hoje (terça-feira, 24). A
campanha é promovida pelo
Ministério da Educação com a

finalidade de sensibilizar pais,
professores, diretores e a so

ciedade para a importância da

união e do entrosamento entre a
família e a escola na educação e

aprendizagem dos alunos.
Cada escola organizou sua

própria programação, que inclui
redação, cartazes, murais e pai
néis, sempre contando com o

envolvimento dos pais. O Minis
tério da Educação distribuiu ma

terial de divulgação, como car

tazes, folders e adesivos. Esta é

a primeira edição nacional da

campanha, que deverá se repetir
ainda no segundo semestre deste

ano, mas em Jaraguá do Sul a

organização de atividades en

volvendo a família é considerada
uma prática comum.

A diretora da Escola Muni

cipal AnnaTöwe Nagel, Heloiza
Padilha Bottaro, conta que todos
os pais de alunos da escola têm

oportunidade de interagir sempre
que quiser ou sentir necessidade,
mas salienta que as atividades

programadas para hoje têm o

objetivo específico de propor
cionar maior participação nas

atividades rotineiras de sala de

aula. "Agora os pais terão opor
tunidade de acompanhar de perto
como é a dinâmica dentro da sala

de aula, perceber como o filho

atua e quais as suas dificuldades -

e diferenças", explica a diretora,
De acordo com Heloiza, a

previsão é de que no mínimo rne- C
tade dos pais (são 870 alunos de S
jardim a 8a série)devem aparecer n

na escola. A diretora salienta que ai

a comunidade que freqüenta a es· d
cola é bastante atuante e par- d
ticipativa e cita como exemploa
realização do Festi val Interno da

Canção, que será realizado no dia
5 de maio, a partir das 13 horas, A
com homenagem às mães. "To- c

dos os temas são trabalhados em d
sala de aula e a comunidade sem fi

pre participa", reforça. d
Na EscolaMunicipal Guilher

me Hanemann, na Barra do Rio

Cerro, a direção enviou convites

a todos as famílias. Segundo a a

diretora Carla Diefenthaler, esta

é a primeira vez que os pais têm

-oportunidade de ocupar um es- O

paço que não seja unicamentede
cunho recreativo, tanto que os

alunos e familiares dos estudantes
de sa a 8a série farão avaliação
institucional, isto é, poderão ex

pressar sua opinião sobre o de
sempenho da direção e dos pro
fessores, além de opinar sobre o

espaço físico e dar sugestões de

melhorias.
Os alunos da Educação In

fantil até a sa série terão ativi
dades recreativas junto com os

pais, já que é nesta fase que se

desenvolve o prazer de brincare
o aprender brincando. Os alunos
de sa série realizarão atividades
variadas de teatro, dramatização
e aulas de leitura.
(MARIA HELENA DE MORAES)

,

NIO QUADROS
as flores e as coroas e, em

, à sra. Asnilda Adam, a

cuidou dele, ao Corpo de
da, Barra do Rio Cerro, ao
Müller, às enfermeiras do

José, de jaraguá do Sul, a

migas e conhecidos que o

hararn até a sua última

gradecem a viúva, 'Nair
ras, e a filha, Jaqueline
aria Quadros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Roubo de veículo
Anderson Pinheiro teve sua moto roubada neste final de semana.

O veículo, uma Honda Titan 125, placa MBM-485I, de Jaraguá do
e Sul, foi levada por quatro homens, um deles armado com uma faca,
,r nas proximidades do Colégio Holando Marcellino Gonçalves. De
e acordo com a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia, os la
I' drões obrigaram a vítima a entrar no carro e levaram sua moto,

documentos e ainda R$ 120,00 em dinheiro.

Arrombamento

Foi arrombado neste final de semana o arquivo morto da Seara

, Alimentos, localizado na Rua Ribeirão Grande da Luz. De acordo
I· com o Boletim de Ocorrências da Delegacia de Polícia de Jaraguá

do Sul sumiram vários documentos, cartões ponto de funcionários,
fichas-registro e guias de recolhimento e notas fiscais. Além dos

documentos, também havia sinais de vandalismo no local.

Furto de veículo
,S Às 19h30 de sábado, o comerciante Alberto Florêncio Diaz Ayala teve

asua F-lOOO, placa HRA-9574, roubada à Rua Marechal Deodoro da
Fonseca. O furto ocorreu por volta das 19h30, bem no centro da cidade.
Também neste final de semana foi furtado o Fiat Fiorino placa AEB

l' 0374, de propriedade de Osmar Bernardo. O carro estava estacionado em
frente à casa da vítima, na Rua Henrique Lessmann, 406.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
I' Vara
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sorrAL .DE LEILÃO / PRAÇA

� DO_ElllIA.!..; dias

OCA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 14IMAIO/2001. às 14:30 horas, e, em segunda oportunidade,
no dia 24/MAI0/2001. às 14:30 horas, neste Juizo de Direito, situado à Rua Guilherme

Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão)
levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos
autos n" 036.97.002016-9, em que figura(m) como exequente(s) Unibanco Leasíng S/A -

Arrendamento Mercantil, tendo como executado(s) Resivale Transp. Com. de
Resíduos de Óleo Ltda e outro. Bem(ns): Cento e quarenta e dois mil litros de óleo

combustivel recuperado. Avaliação: RS 26.980,00, em 26/março/1999, cujo valor será

corrigido monetariamente até a data do(a) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao

débito cobrado. Ónus: Não há. Recursos ou pendências: Não há. Salienta-se que, em

primeiro leilão/praça, o valor dó lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo
que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado á segunda oportunidade, onde haverá a

alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s)
devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio d resente, da realização da hasta
pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecim de todos, partes e terceiros, eu,
Eliane Aparecida Stinghen Rausisse, o digitei, e eu, '_ ,

Cláudia Jenichen Janssen,
Escrivà(o) Judicial o conferi e subscrevi Comarca de Ja aguá do Sul(SC), 09 de abnl de
>m,

f1!!h...
Márcio Re� /:::
Juiz de Di�cha

•
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Sexta rodada do Integração
aconteceu neste domingo

FÓRMULA 1 -----------------------------------------------------------------------

Semana que vem
será realizada a
última rodada da
primeira fase

Jaraguá do Sul -- No do

mingo, aconteceu a sexta rodada
do Campeonato Integração. No
estádio do Esporte Clube Fla

mengo, o Alvorada venceu o Fla

mengo por 3 a 1, no aspirante, e
nos titulares o Alvorada goleou o

Flamengo, por 6 a 1. No estádio
da Ponte Preta, o Garibaldi ven
ceu o time da casa, por 4 a 3,
nos aspirantes, e nos titulares a

Ponte Preta ganhou do Garibaldi,
por 2 a 1. No estádio do Cruz de

Malta, o Cruz de Malta perdeu
para o Guarani, por 4 a 3, nos

aspirantes, e nos titulares o time

da casa e o Guarani empataram
por 1 a 1.

I

Na classificação geral dos ti
tulares, o Vitória está na liderança
com 13 pontos, seguido do Al

vorada, com 11; Cruz de Malta
também em terceiro, com 11; Ga
ribaldi, com 6; Ponte Preta, com
5; Flamengo 3, e Guarani com 2

pontos. O artilheiro é o Adilson,
dó Alvorada, que assinalou 9

gols. O goleiro menos vazado é

Ricardo, do Vitória. Nos aspi
rantes, o Vitória também está na

Edson Junkes'CP

Derrota: Cruz de Malta perdeu para o time do Guarani, por 4 a 3

liderança, com 13 pontos, Al
vorada, com 10; Garibaldi, 9;
Cruz de Malta, 4; Ponte Preta, 4;
Flamengo, 4, e Guarani, também
com 4 pontos. O presidente da

Liga Jaraguaense de Futebol,
Rogério TomazeIli, informa que
no próximo final de semana será

realizada a sétima e úl tima rodada
da primeira fase do Integração.

No estádio do Alvorada, jo
gam Alvorada x Ponte Preta; no
estádio do Vitória acontece o

clássico Vitória x Cruz de Malta,
e, no estádio do Guarani, Guarani
x Flamengo. (FABIANE RIBAS)

Testes de Mugello
Michael Schumacher fechou os testes de Mu

gello com o melhor tempo na semana passada. O
alemão da Ferrari completou 48 voltas, a mais rá

pida em lmin24sl91. Luca Badoer, piloto de tes

tes da equipe, ficou em segundo com lmin24s4l7

(63 voltas), seguido por Kimi Raikkonen, da Sauber,
com lmin25s573 (86), e Tarso Marques, da Mi

nardi, com lmin34s527 (42 voltas).

Não a Mazzacane

Um dia depois da demissão de Gastón Maz

zacane da Prost, a imprensa argentina começou a

especular que ele poderia voltar para a Minardi no

lugar de Tarso Marques. Giancarlo Minardi, sócio
do time, descartou a saída do brasileiro. "Inventam
cada uma!", disse. "Gastón fez uma escolha ao

deixar meu time no ano passado. Se tivesse agido
diferente, talvez estivesse aqui ainda.".
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Desfalque: equipe do Acaraíjogou com um atleta a menos e perdeu do Figueira, por 5 aI

Segunda fase do Varzeano
será neste final de semana

Timesforam
divididos em
duaschaves
de quotro

Jaraguá do Sul- o futebol
levou os jaraguaenses para os

estádios neste final de semana.

No sábado, aconteceu a sexta e

última rodada da primeira fase do
19° Campeonato Varzeano Raul
Valdir Rodrigues, Troféu 125

anos de Jaraguá do Sul. Pela Cha
ve A, a Eletropol perdeu para o

Atlético Paraná, por 4 aI,· e a

Figueira venceu o Acaraí, po,r 5
a l. Pela êhave B, o Amizade ven
ceu o Santa Luzia, por 4 aI, e o

Depecil ganhou da Instaladora

Cerutti, por 1 a O. Pela Chave C,
Real venceu o Kiferro, por 2 a 1

e, o Água Verde perdeu para
Amo Vila Lalau, por 3 a 2. Pela
Chave 'O, BangulTranze o Pé e

VitórialTransville empataram por
2 a 2, e Santo Antônio/Kethlin

empatou com o Supermercado
Brandenburg, por 3 a 3.

Na segunda fase, que inicia
no próximo final de semana, as

equipes foram divididas em duas
chaves. Na Chave E jogam entre

si o Atlético Paraná, Depecil,
Esporte Clube Kiferro e 'super
mercado Brandenburg, e na Cha
ve F, jogam Eletropol, Amizade,
Amo Vila Lalau e Bangu/Tranze
o Pé. A diretora de Promoções
de Eventos, Cleide Mosca, infor
ma que, na segunda fase, serão
definidas as duas melhores equi
pes de cada chave. Na terceira

fase, acontece cruzamento olím
pico. (FABIANE RIBAS)

Resultado das competições realizadas emSchroeder
Schroeder - Neste final de

Semana, foi realizada a terceira
rodada do 16° Campeonato Mu

nicipal de Futebol de Campo, no
EstádioCláudio Tomazelli. Nama
nhã de sábado, o Paraná foi der
rotado pelo Tupy/Aspirante, por 5
a 2, e o Atlético venceu o Sãocar

lense, por 5 a L À tarde, Esporte
Clube Rancho Bom ganhou do

.

TupylTitular, por 3 a 1, e o Co
mercial goleou o Desportivo Rio

Hem, por 6 a O. O Juventus folgou
nesta rodada.

Na classificação geral, o Es-

porte Clube Rancho Bom está na

liderança, com 9 pontos. A quarta
rodada do campeonato vai acon
tecer na próxima semana.

COMPETIÇÃO-Na sema
na passada, aproximadamente 130

estudantes, até 14 anos, parti
ciparam da fase municipal do
Moleque Bom de Bola. No mas

culino, primeiro lugar ficou a Es
Gola de Ensino Fundamental Luiz

Delfino; segundo lugar paraEscola
de Ensino Básico Miguel Couto,
e, em terceiro, Escola de Ensino
Básico Professora ElisaCláudio de

Aguiar. No feminino, primeiro
lugar para a Escola de Ensino Bá
sico Miguel Couto; segundo para
Escola deEnsino FundamentalLuiz

Delfino, e, em terceiro, Escola de

Ensino Básico Professora Elisa
Cláudio de Aguiar. A assessora

de Esportes da Prefeitura, Edite
. Helena Hang, informa que as es

colas que ficaram em Primeiro
lugar vão representar oMunicípio
na fase microrregional do Mole
que Bom de Bola, que será em

Guaramirim, na última semana de
maio. (FR)

MalweelFME conquista quatr
pontos nos jogos em São Paul,
Jaraguá do Sul- Um em

pate e uma vitória. Assim foi a

passagem da equipe Malweel
FME na estréia pelo returno da

primeira fase da Liga Nacional
neste final de semana, em São
Paulo. No sábado, depois de
estar perdendo por 3 a l , o time

jaraguaense soube dar a volta por
cima e empatar o jogo contra o

CorinthianslBarueri, em 3 a 3. No

domingo, jogando na casa do
único invicto da Liga, a Malwee
conseguiu ganhar do Banespa,
por 3 a 2, com um gol deManoel
Tobias quando faltavam 15 se

gundos para o encerramento da

partida.
O time de Jaraguá do Sul vol

ta à quadra nesta quartà-feira,

contra a Unoesc, em São Miguel
do Oeste, pelo Campeonato Ca
tarinense Divisão Especial. Na
sexta-feira, aMalwee vai receber
a Ulbrà, de Canoas, pela Liga
Nacional. Para esta partida, o ala

Dedé do Pará vai compor I

grupo.
Nas duas partidas disputa 1

em São Paulo o técnico da M
wee, Fernando Ferreti, fez qu I

tão de ressaltar que a equipe es I

va aplicando estratégia visan I

a classificação, embora con

derasse uma vitória fora de c

como de valor excepcional. "
I

tamos nos preparando para
próxima fase que certarnen

será mais 'difícil", considera. i

O ala Ortiz foi o jogador q Imais chamou a atenção nes

dois jogos em São Paulo.

CIsete gols marcados na com

tição, o atl�ta vem conquistan j
a mesma forma técnica e físi !
que o levaram à seleção brasilei i

. Para Manoel Tobias, o time ain

precisa de mais entrosamen
.

"Estamos conquistando pont I

importantes, mas vamos tra

lhar mais para que os erros n

se repitam", frisa.

Nadadores daAjinc/Urbano
trouxeram títulos paraJS

Jaraguá do Sul - A equipe,
de natação da Ajinc/Urbano/FME
participou de duas competições
neste final de semana. Em Bal

neário Camboriú, a última eta-pa
do Circuito Mercosul de Traves- \

sias - Primeira Travessia Uni

praias-, reuniu nadadores do Sul
do Brasil, além de representantes
dos países da Argentina, Paraguai
e Uruguai. Em Curitiba, a etapa
regional do terceiro Troféu Gus
tavo Borges contou com a par

ticipação de 600 nadadores da

Região Sul, além de representantes
dos Estados deMinas Gerais e São

Paulo, todos federados.

Sob o comando da supervisora
JaquelineAmorim, os jaraguaenses -

que participaram da travessia, em
Balneário Camboriú, trouxeram
diversos títulos para o Município,
como: primeiro lugar nas catego
rias Peixe Voador, Sardinha femi
nino e masculino, com os atletas

Marina Fructuoso, Ana Zanadréa

e Marcelo Córdova, respec
vamente. Na classificação ge
feminino, segundo lugar para

.

Ossowski, e terceiro para M
.

Fructuoso. Na geral, masculi
primeiro lugar para Eduardo M
'catto e terceiro para Marcelo C
dova.

Nas competições em Curiti
terceira colocação para Raq
Mayer, na -categoria Mirim 2 (
anos). Ela garantiu a classificaç
para a etapa final deste troféu, q
será realizado em Ribeirão Pre

no dia 6 de maio.
O técnico dos nadadores j

guaenses, Ronaldo Fructuozo,
forma que os próximos desafi
do grupo será o torneio region
que vai acontecer nos dias 5

de maio, em Porto União,

categorias Infantil (13/14 anos

Sênior (acima de 18 anos), ai

do Campeonato Sul-brasile"
�etiz,queserárea1izado
dias 19 e 20 demaio, emBlume
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