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passeio ciclístico do
trabalhador foi no domingo

ONG quer mais

ciclovias na cidade
Cerca de 70 ciclistas de to

das as idades participaram do

10 Passeio Ciclístico do Tra

balhador. Foram sorteados

capacetes e uma bicicleta entre
os integrantes do passeio.
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CesarJunkes/CP Iaraguâ do Sul sedia encontro estadual do PMDB e apóia candidatura de LHS. Página 4
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Guaramirim pode ficar sem o

Posto da Polícia Rodoviária
A decisão da superintendência da Polícia

RodoviáriaFederal em fechar postos em Santa

Catarina, alegando falta de policiais, .está
preocupando a Câmara de Guaramirim. Na

sessão de quinta-feira passada, o vereador

Altair Aguiar (PPB) alertou para o risco do

Município ficar sem aunidade, na BR-280.

Aguiar conclamöu os colegas a perma
necerem mobilizados para afastar a possi
bilidade e lembrou o fechamento dos postos
de Itajaí, São José do Cedro e de Itaiópolis.
Página3
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do Varzeano
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Falso brilhante

Soou falsa apregação favorável ao afastamento do presidente
doPMDB nacional, senadorJáderBarbalho, feitapelo deputado
estadual João Henrique BIasi, durante a reunião regional da

legenda, que aconteceu nanoite de
sexta-feira, em Jaraguádo Sul. O
silêncio revelou o consentimento da
cúpula e deixou transparecer o
oportunismo de ocasião. O gesto
teve como objetivo evitar que as

denúncias que envolvem o senador

possam comprometer o partido e

, inviabilizarumacandidaturaprópria
em2002.

O oportunismo ficou patente
pelo inusitado. Desde abril de

2000, Barbalho é acusado de enri

quecimento ilícitoedecomandarum
esquema de desvio de verbas pú
blicas naSudam. As irregularidades
eram conhecidas hámuito tempo,
mas só tomaram forma depois que

o também senador Antônio Carlos Magalhães, na época
presidente do Senado, as denunciou na tribunada Casa.Mesmo
assim, o PMDB bateu o pé, ignorou os fatos e fez de Barbalho

presidente do Congresso, apesar dos protestos.
Desde quando assumiu apresidência, tem colecionadomuito

mais críticas e denúncias do que ações administrativas, com
provando que, às vezes, a vitória temum viés semântico. Apesar
dos documentos comprovaremo envolvimento deBarbalho com

ilegalidades, oPMDBmanteve o apoio e, numgesto corporativo,
tentouminimizaros fatos. Entretanto, apossibilidade de cassação
deACM e JoséRobertoArruda, pelo envolvimento na violação
dopainel de votação, suscitou apreocupação dos peemedebistas.

Querem se livrar do líder antes que aonda demoralidade e

deprincípios éticos, que se instalanoCongresso, graças àpressão
popular, atinjaoPMDB e o joguenamesmavala comum com os

demais partidos. Dão os anéis para não perderem o dedo.
Todavia, amácula ficará impregnadapelos anos de complacência
com a ilegalidade administrativa. Aliás, o mesmo BIasi não
recomendoua investigação das denúncias contramembros do
partido e sequerquestionou oporquê das divergências emJaraguá
doSul.

As irregularidades no governo Paulo Afonso e na ad

ministração de BarraVelha, sob o comando do prefeitoOrlando
Nogaroli, não foram objetos de críticas. As imposições do

deputado Ivo Konell, quemantém o controle do partido a ferro
e fogo, não foram citadas. Opta-se pela covardia, tal qual os
tucanos, que atiraramArruda aomar, num gesto extremo demau
caratismo. Correto ou não, oPFL, por convicção e circunstância,
nega a evidência e penhora O apoio aACM, até a conclusão das
investigações.

Seja qual for o desfecho das investigações da violação do
painel do Senado, uma coisa é certa: apopulação (os eleitores)
estáatenta aos políticos, exigindomais respeito. Por isso, serão .

precisosmuitomais do que afastamento e punições internas aos
corruptos. Será necessário demonstrar compromisso com a

probidade e com a ética.'Operigo reside nas ações eleitoreiras,
nos sofismas. Finda as eleições, acomodam-se asmaçãs podres
nos balaios do poder e recomeçam, como se nada tivesse
acontecido.'

..
, . .. ,

.

o poder sem constrangimento
oi: Executiva do PT de Jaraguá do Sul

O patrulhamento ideológico
na Câmara de Vereadores de

Jaraguádo Sul atinge aconduta '

do vereador petista Marcos

Scarpato, numa comprovação
de que não existe o mínimo

preparo para se encarar com

respeito, e naturalidade as

criticas de uma verdadeira opo
sição político-partidária no

Município. O Legislativojara
guaense não está acostumado
a isso. Scarpato é questiona
dor, assim como o é o Partido
dos Trabalhadores, em cada
canto deste País. Ingressou na .

política com o desafio de lutar

pela moralidade, para trans

formar o que está aí, porque
sentia-se inconformadocom os

favorecimentos, a submissão e
o comprometimento do Legis
lativomunicipal frente aoExe
cutivo, fato corriqueiro até en
tão.

Os vereadores petistas
Marcos Scarpato e José Pen

.

diuk dos Santos representam a

mudança.Econtamcom alguns
vereadores "independentes"
dentro da Câmara para levar o

projeto adiante. Como ocorreu .

dias atrás, quando a oposição
solicitou informações sobre
gastos da Secretaria da Saúde.
E foi derrotada por 12 votos
contrários - somente seis
votaram a favor. Rejeitaram o

pedido. Quemal existeemurna

solicitação de informações aurn
órgão público? Basta uma crí
tica mais contundente, uma
suposta desconfiança sobre a

gestão dos recursos públicos,
para que os vereadores do blo
co govem�sta a rejeitem e par
tam para cima com ameaças no
intuito de desviar a atenção
sobre os verdadeirosobjetivos
do pedido de informações.

O Partido dos Trabalha
dores - ainda - não tem o

poder político no Município
mas, até por isso, tem odever
de denunciar as possíveis ir
regularidades e cumprircom o

seu papel de fiscalizador do

poder público. É preciso ao

menos constranger os pode
rosos. B ninguém vai nos tirar
deste rumo. Se os vereadores
situacionistas realmente boico

tarem, como anunciaram, os

pedidos de informações, indi
cações e projetos de lei en

caminhados pelo vereador
Marcos Scarpato, daqui para
a frente, que se preparem. A

população vai tomar conhe
cimento e não haverá subter

fúgios que confundam a opinião
pública. A população pode ter
a certeza de que oPTno Legis
lativo é sinônimo de seriedade
e resistência aos desmandos da

administração municipal. Se
nhores vereadores: fiquem do

lado que estiverem, como esti
verem e com quem estiverem,
mas não venham com inti

midação. O PT e seus

representantes eleitos tra

balham em nome da serie
dade.

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
entre 30 e 35 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e

fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

CORREIO DO POVO
Gráfica, e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
RuaWalterMarquardt, 1.180 - CEP89259-700 - Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC- Fones/Fax(O.4i)
370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correipdopovo@netunoócom.br/cp.redacao@jprnalcorreiodopovo.com.br '
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MILTON RAASCH

Mais de 30 produtores de banana de Schroeder
realizaram viagem de conhecimento a São Paulo, na semana

passada. A viagem foi custeada pela Associação dos
Bananicultores de Schroeder e serviu para

que os sócios conhecessem as condições em que o produto
chega em centrais de abastecimento, empresas produtoras e

sistemasde colheita por cabo aéreo e de embalagem. São Paulo
é hoje o segundo produtor nacional de bananas,
perdendo apenas para a Bahia. Santa Catarina

é o terceiro colocado nessa escala, mas estaria oferecendo

produto de melhor qualidade do que os Estados

concorrentes. Com isso, detém maior fatia nas exportações do

produto.

Qualidade
O bananicultor Filipe Voigt, que
é também presidente da Câmara
de Vereadores de

Schroeder, e que participou da

viagem a São Paulo, não
acredita que o atual preço pago
aos produtores, que oscila entre

R$ 5,50 a R$ 6,00 a

caixa, tido como bastante

satisfatório, vá reagir ainda
mais nomercado. A tendência

percebida em São Paulo e

mesmo entre os agricultores
catarinenses é de que existe

muito produto ainda

para entrar no mercado, que
inevitavelmente comprimirão os

preços. A saída será

apostar nas exportações,
estimuladas pela boa
qualidade da banana
catarinense.

Exportações
Cresceu nos últimos dois

anos, entre os bananicultores

catarinenses, em função do
volume considerável das

exportações de banana
verificado no Estado, a

consciência de que vale a pena
apostar na qualidade como

forma de garantir mais espaço
no mercado e por

conseqüência, melhores
perspectivas de preço.

Compradores da Argentina, do
Uruguai e até do Paraguai
voltaram a percorrer as

regiões produtoras no

Estado, atraídos,
principalmente pela qualidade

.

do produto oferecido. É
lógico isso. Na hora de

adquirir, quem compra sempre
busca pelo melhor.

Pedra no sapato
O vereador Salim José Dequêch (PFL), de

Guaramirim, garante que colocou o cargo de líder do governo à

disposição do prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL),
depois que os aliados do PPB o transformaram
em alvo de críticas na última reunião do partido,
por causa da postura contundente ostentada na

atuação no Legislativo. Dequêch disse que não quer ser pedra de

tropeço. Mas, aparentemente, o prefeito deverá mantê-lo na

função.

ENTREASPAS _

"Se não tivesse voto secreto, não teríamos essa polêmi
ca toda que está acontecendo no Senado Federal." (Vereador
Salim José Dequêch - PFL -, autor da proposta para extinção do
voto secreto no Legislativo de Guaramirim)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Vereador alerta sobre risco de

desativação de posto da PRF
Altair Aguiar
teme fechamentos

queocorrem
no Estado

Guaramirim - o vereador
Altair Aguiar (PPB) alertou os

colegas do Legislativo, durante a

sessão ordinária realizada quinta
feira à noite, para o risco de desa

tivação do Posto da Polícia Rodo
viária Federal da BR-280, no

Município. Ocupando a tribuna,
Aguiar conclamou os vereadores
a permanecerem desde já mobili
zados para afastar prontamente
essa possibilidade, preocupado
com a decisão da superintendência
da Polícia Rodoviária Federal de
fechar unidades no Estado, devido
à falta de policiais.

Ele lembrou o fechamento dos

postos da PRF de Itajaí, na BR

IOl, de São José do Cedro, na BR-
163, no Extremo Oeste do Estado,
e o de Itaiópolis, todos nos últimos
dias. "São razões mais do que sufi
cientes para que fiquemos todos,
mobilizados para que nada suceda
com nosso posto, em Guarami

rim", destacou o vereador, atribuin
do o problema ao descaso das auto
ridades governamentais que insis
tem em não realizar novo concurso

para a contratação de policiais.
Tanto ele quanto outros verea

dores defendem a mobilização dos

representantes políticos da região
para que fiquem inteirados, imedia
tamente dessas questões, e se em

penhem pela preservação do Posto

da PRF de Guaramirim, dada a

importância do mesmo, localizado
.numa rodovia com grande movi
mento de tráfego e numa região de
atividade econômica intensa. O
vereador Salim José Dequêch
destacou a importância estratégica
do Posto da PRF em Guararnirim

porque a região freqüentemente
funciona com<.? rota de fuga de cri
minosos na região.

OBRAS-- Dequêch voltou a

criticar a atuação dos deputados
que representam a região, dizendo

Arquivo/CP: Edson Junkes

Cautela: vereador do PPB abordou questão na sessão do Legislativo

que eles precisam ficar alertas. Na
mesma sessão, foram vários os

vereadores que manifestaram
descontentamento com a falta de

apoio do governo do Estado para
a conclusão de obras importantes
no Município, como a construção
do novo Fórum da Comarca e a

ampliação do sistema de abasteci-

mento de água da Casan, na cidade.
O vereador Francisco Luiz de

Souza, o Chiquinho, sugeriu a for

mação de uma comissão supra
partidária e com a participação
também de representantes do Exe
cutivo e da classe empresarial para
insistirnas reivindicações em Flori

anópolis. (MILTON RAASCH)

fiD) 9lJv�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista

De conformidade com o artigo 482
da letra I da CLT, convidamos a

senhora Ana Lucia ,ColeIla,
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.

ABANDONO DE EMPREGO

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade BrasUeira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV. Mal. Deodoro 7.76 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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Substituição
Os vereadores Augusto Müller
e Rui Lessmann, o ex
vereador Adernar Possamai, a
assessora regional Elisabet
Mattedi e o empresário
Eduardo Ferreira Horn foram
indicados pelo PFL de Jaraguá
do Sul para substituir
Martin Werninghaus e Walter
Jansen na Executiva do

partido. O presidente, Alcides
Pavanello, disse que a decisão
será divulgada na próxima
semana.

JARAGUÁ DO SUL, 1 DE MAIO DE 2001

PMDB praticamente homologa ��@lJb\(�@��
candidatura de Luiz Henrique
Partido insiste
na aliança com o

PSDB do prefeito
Irineu Pasold

Jaraguá doSul- O prefeito
de Joinville, LuizHenrique da Sil
veira (PMDB), teve a candidatura
ao governo do Estado praticamente

.

homologada pela cúpula do parti
do. A reunião regional, realizada na
noite da última sexta-feira, no CPL
(Centro Integrado de Profissionais
Liberais), foi transformada num

comício pré-eleitoral, onde a pa
lavra de ordem era eleições de
2002. Não faltaram críticas ao

atual governo e promessas de im

plantação de programas sociais.
Luiz Henrique foi recebido no au

ditório como o futuro governador
de Santa Catarina. O partido já tem
jingle e slogan para a campanha
de 2002.

O encontro reuniu as principais'
lideranças peemedebistas do Esta
do, entre elas, o presidente estadual
do partido, senador Casildo Mal
daner, o ex-governador Paulo
Afonso, que deve disputar uma
vaga à Câmara dos Deputados em
2002, deputados estaduais e fede

rais, além de prefeitos, vereadores
e dirigentes de diretórios daRegião
da Amvali (Associação dos Muni
cípios do Vale do Itapocu).

Luiz Henrique voltou a de
fender a inclusão do PSDB na ali

ança, que deve ser composta ainda
por PDT, PPS, PHS, entre outros.

Ele reafirmou a disposição em

continuar as negociações com o

prefeito Irineu Pasold. "Vamos
mostrar para o PSDB que no go
verno doPMDB o partido terá vez
e não ficaráno porão, como acon

tece agora", alfinetou, garantindo
que as conversas sobre aliança
"estão bastante avançadas". "Pre
tendemos repetir a coligação ven

cedora de Joinville", completou.

Tmnqidlidaderl.uizHenrique aposta na vitória doPMDB nopróximo ano

Em relação aos desentendi

mentos no Diretório do PMDB de

Jaraguádo Sul, LuizHenrique afir
mou que estão superados. Entre-

-

tanto, lideranças locais asseguram
que o partido está dividido. Amaio

ria'atribui as divergências à impo
sição do deputado estadual Ivo

Konell, que elegeu a mulher, Ce
cília, presidente do- diretório, e o

filho, o vereador Petras Konell,
presidente da Juventude doPMDB.
As eleições, por aclamação, acir
ram ainda mais os ânimos.

Sobre ser conhecido apenas no
Norte do Estado, Luiz Henrique
disse que "os boatos foram plan-

.

tados pelo senador Jorge Bornhau
sen", presidente estadual do PFL.
"Como não têm o que falar demim,
inventam essabobagem", declarou,
afirmando que tem apoio de todos
os diretórios do Estado. "Disputei
12 eleições e venci 11. fui de

putado estadual e federal, pre
sidente dos diretórios estadual e

nacional do PMDB e ministro,

como posso ser desconhecido?",
indagou.

PROGRAMA ---:- Na opinião
de Luiz Heruique, a atual adminis
tração é "litoranizada", relegando
o interior do Estado. "É preciso
reestruturar e descentralizar as

ações de governo. No governo do

PMDB, o Estado deixa de ser

obreiro para ser planejador e co

ordenador das obras, que serão

realizadas'pelos municípios, atra
vés de convênios firmados com a

administ:ração estadual", revelou,
afirmando que, hoje, o Estado é
um "paquiderme", grande e lento.

"Queremos um Estado ágil e pe
queno", completou.

O prefeito aproveitou para
criticar o govemoAmin (Pl'Bj.que,
de acordo com ele, não fez nada

para o Estado. "Há Ul1) sentimento

muito forte demudança na popula
ção, que se sente enganada pelo
atual governo", disparou, elencan
do diversas obras realizadas pelo
PMDB. (MAURíLIO DE CARVALHO)

O coordenador microrregional do PT, Dionei da Silva, pretende
implantar nas reuniões realizadas às quartas-feiras, nos bairros de

Jaraguá do Sul, noções sobre o socialismo no mundo.

Recém-chegado do curso de Formação Partidária, realizado no

último final de semana, em Porto Alegre, Dionei planeja discutir
nas comunidades a filosofia do PT, o surgimento dos movimentos

populares no Brasil e o programa de governo do partido.
De acordo com ele, o objetivo é formar lideranças identificadas
com a ideologia do PT, que possam difundir o programa e lutar

pela igualdade social.
A partir deste mês, às quartas-feiras, haverá cursos de formação

na sede do diretório, no Município.

Fico
A vereadora Maristela Menel

(PMDB) negou que esteja
negociando a transferência de

partido, como foi cogitada logo
após a discussão com o

deputado estadual Ivo Konell,
durante a eleição do presidente
do diretório de Jaraguá do Sul.

Ela, no entanto, mantém a

disposição em dar novos
rumos à legenda. Maristela foi

sondada pelo PPS, mas
descartou o convite. Por

enquanto!

Baile e CPI
Os sindicatos de trabalhadores de Jaraguá do Sul e região
promoveram; na noite de ontem, no Parque Municipal de

Eventos, o 8° Baile do Trabalhador. Logo na entrada do pavilhão,
havia um abaixo-assinado favorável à instalação da CPI da

Corrupção, que será enviado ao Congresso Nacional.
A presidenta do Sindicato dos Empregados no Comércio, Ana
Roeder, disse que o objetivo é inserir os trabalhadores nas

discussões nacionais. "É preciso lembrar que 1 de maio é um diá
de luta", justificou.

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

Seleciona

crianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

para o Di

JARAGUÁ DO SUL - SC

Que a valorização do trabalho esteja acima do lucro a qualquer custo.
E se possa repartir o fruto da riqueza gerada por todos e,

ainda hoje, usufruida por alguns.
Desejo da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de

Jaraguá do.Sul, Pomerode e Região, neste r de maio de 2001 - Dia Internacional dos Trabalhadores
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História, Fatos e Tradição
História em fotos

CORREIO DOPOVO
terça-feira,

1 de maio de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Ireis lida.

li

Rua Jo.' Th.odo.o Ribei.o, 165 • Clt. Poslai 84 •

Fon. (47) 371-0555 • Falt (47) 371·0403
.·mail • indumak@n.luDo.com.b.

GráficaCP

370-7944

A música fazia parte do cotidiano damaioria dos imi

grantes, principalmente dos imigrantes alemães'. Ale

gres, eles entoavam suas canções enquanto se dedica-
vam aos afazeres diários. E, não raro,

ao cair da tarde, sentavam-se nas varandas de suas ca

sas, tocando algum instrumento musical e entoando as

canções que aprenderam. A culturamusical era bas
tante forte nessa região. Conjuntos e grupos musicais

havia em abundância. De alguns destes temos
registros, de outros não. Hoje trazemos duas fotos,
daquelas que fazem parte do acervo de negativos de
vidro que, sob o patrocínio da Duas Rodas Industrial,
foram resgatadas. Falta-nos, no entanto, a identifica

ção das mesmas.
Se alguém puder colaborar nesta tarefa, entre em

contato comoCORREIODOPOVO.
Desde já agradecemos.
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MEMORIAS Terça-feira, 1 de maio de 2001

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

seu tempofoi bem empregado.

Barão do ltapocu

Há 40 anos

Em 1961, desde terça-feira, dia 14 de março, a Ponte Abdon Baptista
dava passagem aos veículos que demandavam aos vários centros da
Zona Nordeste de Santa Catarina. O feliz evento foi possível graças à

ação pronta e benfazeja do comércio e indústria locais, que auxiliaram
com bens materiais e serviços para a rápida conclusão dos consertos,
sem o que ainda estaria interrompida com grandes prejuízos para toda
a zona que ela serve. CORREIO DO POVO, contudo, ao noticiar a volta
ao normal do tráfego na Ponte Abdon Baptista, desejava fazer um

apelo a todos os homens de bom senso e de responsabilidade para que
se unam em tornó de tão grave assunto, visto que uma nova ponte se

impõe a todo preço, 'e para cuja realidade não se deveria faltar o inte

resse dos bens jaraguaenses.
Padre Donato Wiemes SCJ - vigário de Jaraguá - divulgava pela
imprensa as soleni�ades da Semana Santa' que se estendiam de 26 de

.março a 2 de abril" e recomendava: "Peço que não deixem as confis

sões para os últimos' dias. Desejo a todos os estimados paroquianos
um grande proveito espiritual nestes dias, e uma feliz Páscoa".

Há 14 anos

Em 1987, o doutor Rui Francisco Barreiros Fortes, juiz de Direito da
2a Vara e presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Jaraguá do

Sul, baixavaedital de 23 de março, convocando, de conformidade pro,
cessual penal em vigor, os jurados sorteados que deveriam compor o
Conselho de Sentença do tribunal do Júri da Comarca, no ano de 1987:
Reinaldo Murara Jr., Evilásio Vargas, Tarcísio Küster, Luiz Luchini
Filho, Gelásio Campestrini, Marisa Strebe de Matos, Tarso Álvaro
Piazera, Carlos Elias Vailatti, Valmor José Garcia, Ana Bárbara Bu

chmann, AdolarGilberto Piccoli, AntenorGalvan, Afonso Piazera Neto,
Errol Kretzer, ValdirWatzko, Hamilton Garcia, Renato José Bortolini,
CarmemMaria Vailatti, Dorotea P. de Souza, Carlos Alberto Tomazelli
e José Eraldo Vilas Boas. Estes jurados eram designados pela Justiça
para atuarem nos dias 9 de abril, no julgamento do acusado Torezani;
dia 14, de Antônio Gualberto Pereira, e, dia 21 de maio, no julgamento
de Dinarte Bueno da Rocha, todos iniciando às 13 horas.
O deputado Adernar Duwe, fazendo estréia na tribuna da Assem

bléia, ressaltava o importante papel doMunicípio de Jaraguá do Sul no
contexto socioeconômico do Estado, frisando que iniciou um processo
de colonização através de um engenho -íe cana e se transformou no
terceiro parque industrial e terceiro arrecadador de ICM de Santa

Catarina, reivindicando obras de asfalto e construção de pontes in

termunicipais.

Há 4 anos
-

Em 1997, o ex-procurador-geral de JGS, na gestão Durval Vasel (en-
tão no PTB), Leonel Pradi Floriáni, entrava com processo trabalhista
contra a Prefeitura na tentativa de ser reintegrado ao cargo de auxili
ar administrative, pelo qual foi aprovado em concurso público em 1992,
alegando que foi demitido irregularmente, e dias depois para a chefia
da Procuradoria, recebendo salário superior ao de auxiliar administra
tive,Horiani alega que houve arbitrariedade. O prefeito GeraldoWer

ninghaus (PFL) afirmou que o ex-servidor está reivindicando cerca

de R$ 58 mil, relativos ao período em que esteve afastado do cargo
concursado, alegando que o prefeito quer confundir a opinião pública,
classificando como "perseguição política".

A energia elétrica (8)

Os advogados, examinando as propostas, chegavam à conclusão que
a proposta apresentada pela Empresa Joinvillense de Eletricidade era in

terpretada da seguinte forma: "Em linguagem clara isso quer dizer que a

empresa tinha 2 bois para vender a Rs 200$000 cada um, dava um de

presente à prefeitura e vendi-a-lhe o outro por Rs 400.000".
,-,>-Pp�_"'__ A AEG apresentava esquema de iluminação pública (melhor) ao custo
Tio Eugênio à municipalidade por Rs 3:052$000, mensal, ficando gratuitamente a ilu-

minação da Praça Lauro Müller, da praça ao lado do Paço Municipal e a

desse Próprio Municipal e mais as do Hospital e dos dois Asilos. A empresa propunha cobrar
7: 180$000 e a prefeitura tinha que pagar a iluminação do PaçoMunicipal, do Hospital, do Asilo de
Órfãos e do Hospício de Alienados. Os preços da força e da luz também eram taxas mais elevadas

que, se aprovada a proposta da empresa, sufocaria as indústrias de Joinville, então ligado com

motores com 3.100 cavalos instalados.
'

O CORREIO DO POVO, que acompanhava de perto os movimentos, defendendo grupos,
dizia: "É, são esses homens, que têm ideal, que, se intitulam de defensores do povo, quando não

passam de abusar de um mandato para defender interesses pessoais, seus, de seus pais e seus

filhos, como tiveram a coragem de dizer em pleno Conselho Municipal".
O racha na "situação" do Conselho Municipal alcançava o seu auge, com a manifestação

pública em favor do prefeito dr. Ulysses Costa, veiculando um convite para uma manifestação:
,
CONVITE: "Nós, cidadãos de Joinville, temos o prazer de convidar a população deste município
para as manifestações de solidariedade ao sr. dr. Ulysses Costa, prefeito municipal, às quais se

constituem de uma moção de aplausos que está circulando por meio 'de listas, marcha luminosa
em frente ao Paço Municipal e reunião cívica no Palácio Teatro, seguida de grande baile e outros

divertimentos populares, que se realizará hoje, 16 do corrente mês de fevereiro (1929). A marcha
luminosa terá o seu início na sede do Corpo de Bombeiros Voluntários. Estava assinado por:
Gustavo A Richlin, Olympio Oliveira, dr. Norberto Bachrriann, Marinho de Souza Lobo, Max
Keller, dr. Emesto'de Oliveira, Henrique Meyer, N. Mäder Jor., Eugênio Fleischer, Henrique Douat,
Rudolf Brand, Otávio Rosa, Max Lepper, Arnoldo Luz, Ricardo Karmann, José Honorato Rosa,
Guilherme F. Walter, Eleutério Maia." Está faltando fôlego ... , mas perseveroe volto.

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

CONVITE
A Comunidade Evangélica Luterana de
Guaramirim convida V. Sa. e família
para participarem da tradlclonal

churrascada que se realizará no dta

5/5/2001, após o culto, às 18 horas.
Local: Salão da Comunidade.

A Direção

371-82.22
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Distribuidora de Alimentos Dequêch Ltda.
A Diretoria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO
Jaraguéí do Sul, 1 de maio de 2001.

Seja você
também um 18 NÍVEL (ADM)

6 meses

Windows - Word - Excel
Power Point - Internet

.' I ,,-

jl/ campeão

7�;;" ® 371-1224

.� Reinoldo Rau, 299 - CentroFone/Fax
(47) 370-8200

Rua Itajaí, 1431 - Bairro
Vorsdadt - Blumenau - sc

Fone/Fax
(47) 340-6344

Rua Walter Marquardt,
744 - Vila Nova

Jaraguá do Sul - sc

• 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 Q andar SL 2 - Centro

Venha a .AU�{l::;�"%% conhecer o SUPER
SISTEMA de monitoramentode imagens via internet,

controlando alarmes, pessoas, rede elétrica, etc ..

f}fJev� vocês Fone: 370-0850

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:

- Frentista (com experiência)
- Marceneiro (de móveis)
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Auxiliar de Produção
(pará atuar nas imediações da Barra do Rio

Cerro e Rio da Luz)
- Auxiliar de RH (conhecimento em Rubi e

Ronda)
- Talhadeira
- Auxiliar de Produção (10grau incompleto)

- Digitador (com experiência em Excel)
- Auxiliar Contábil

.

(com experiência em Excel)
- Vendedor Externo
- Veterinário
- Chefe de Acabamento
- Chefe de Tinturaria
- Recepcionista/Telefonista
(para trabahar em Guaramirim)
- Farmacêutico
- Costureira

HUMANA. URGENTE

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 -

(Rua doHospital Jaraguá) -

.Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311 - FAX

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

- Engenheiro Agrônomo (com experiência
em agricultura).

,
\

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

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

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

R$ 3,49
EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72

EM 'FRENTE AO SHOPING

28NÍVEL 6 meses
Print Artis - Page Maker - CoreI

Draw - CoreI Photo-Paint
Básico

Seja você também um campeão'
Reinoldo Rau, 299 - Centro

38NÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor
Adobe PhotoShop
CoreI Capture

. móveis planejados .

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

Closets - Home Theater - Home
Office - Banheiros

372-0167
Av, Mal.' Deodoro, 1438, sala 01 - Centro - Jaraguá do sul - SC

e-mail: attualem@terra.com.br (

MÓVEIS GOMES
9{.este áia los mães presenteie com carinho e conforto

.

preCOf1.jira n,;oSSOS I

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 372-0002 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aproveite: compre sua cozinha,
área de serviço e dormitório
Dellanno/Bertolini,.

com 20io, 30io e 40io de desconto,
sobre preço de rebele,

omoção até 12 de maio de 200

einoldo Rau, 165 - Sala l - Centro - Jaraguá do S

�rhcitcn
Assessoria em Recursos Humanos Ltda

a -h.-.lt'a f"1 r'Alm '''''r Rua Marechal Floriano Peixoto, 103 (Sobreloja) - Céntro -

,�... .-Wi\ll h ",,;:v. .' '.,U ; CEP 89251-150 " Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Internet www.arbeiten.com.br E-Mail: arbeiten-jgs@netuno.com.br

-VAGAS DISPONíVEIS PARA JARAGUA DO SUL E REGIÃO-

SOLDADORES (exp.solda mig/magl)
GEREN"fE INDUSTRIAL Para ERECHIM-RGS
SUPERVISOR RECURSOS HUMANOS
GERENTE FINANCEIRO

SUPERVISOR MANUTENÇÃO (formaçioeng.mecänlco)

AUX.Pi=lODUÇÃO - MASCULINO

TÉCNICO QUIMICO

SUPERVISOR DE USINAGEM - Para ERECHIM·RGS

VENDEDORTECNICO - Para ERECHIM - RGS

COTUREIRA
COSMERCIAL ( Vendas assinatura de jomal /com carro/moto)
AUX.DEPCP

FREZADOR/FERRAMENTEIRO
ENGENHEIRO MECÃNICO (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 FLEXOGRAFICA

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 em alumínio)

ASSISTENTE TÉCNICO exp área Mecânica/

pneumática/elétrica
SOLDADOR -MIG (4 VAGAS)
OPERADOR MÁQUINA EMBRULHO (c/ exp.anterior)
VENDEDOR EXTERNO (Publicidade)
ALMOXARIFE

\

ASS.EXPORTAÇÃO C/INGLÊS
ANALISTA DE PROCESSO

ANALISTA DE QUALIDADE (EXP.EM METALURGICA)
PINTOR A PISTOLA
O�IMPRESSORA-CARTONAGEM

OP.MAQ. RISCADEIRA

TECNICO(A) NUTRiÇÃO
ENCARREGADODE PRODUÇÃO
TECNICO QUIMICO
OP. DE MAQUINAS BORDADOS
VENDAS DE CONSORCIO

AUX. DE PRODUCAO (2 GRAU INCOMPLETO)
ENCARREGADO DE PRODUCAO (METALURGICA)
SECRETARIA (CONHECIMENTOS EM TRANSPORTES)
ANALISTA CPD

REPRESENTANTE (TRABALHAR LlTORAU

SALARIO+COM+AUTO)
ENGENHEIRO INDUSTRIAL

ELETRICISTA INDUSTRIAL

MARCENEIRO

"Um novo estilo de trabalhado, trabalhando para você"

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODESANTACATARINA·MUNlCÍPIOECOMARCA DEJARAGUÁ DOSUL

TABELONATO DENOTAS EOFÍCIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS ÁUREAMÜLLER GRUBBA

EDITAL ESPECIALDE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber aos

responsáveis: João Nascimento e Magali Menslin Nascimento, pelos Títulos da empresa
Hand-Dress Confecções Ltda., abaixo relacionados, que os mesmos sé acham neste

Oficio de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao

apresentar declaração de resposta por escrito.

Devedor Documento Credor
I'

Espécie Número Vencimento Valor Sacador
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hand-Dress Confec8ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 1·01 29/03/2001 2.709,40 Omesmo

Hand-Dress Confec8ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 96·1 29/03/2001 2.823,84 Omesmo

Hand-Dress Confec8ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 7·01 29/03/2001 2.284,40 Omesmo

Hand·Dress Confec8ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 0·01 29/03120.0 I 3.133,46 Omesmo

Hand-Dress Confec8ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 4·01 29/0312001 2.850,93 Omesmo

.

Hand·Dress Confec8ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 5·01 29/03/2001 2.562,49 Omesmo

Hand-Dress Confec8ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 3·01 29/03/2001 2.422,50 Omesmo

Hand-Dress Confec8ões Ltda 03.276.288/000 '·10 Werner Marquardt
D 9 2·01 29/03/2001 2.884,10 Omesmo

Hand-Dress Confecgões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 8·02 02/0412001 2.072,12 Omesmo

Hand-Dress Confecjões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8' 2·02 02/04/2001 1.952,94 Omesmo

Hand·Dress Confecjões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 3·02 02/0412001 2.037,77 Omesmo

Hand·Dress Confecjões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 4·02 02/04/2001 2.188,13 Omesmo

Hand-Dress Confecjões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 0·02 02/04/2001 1.979,32 Omesmo

Hand·Dress Confecgões Ltda 03.276.288/0001·10 'Werner Marquardt
D 8 9·02 02/04/2001 2.026,32 Omesmo

Hand-Dress Confecjões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 1·02 02/04/2001 2.089,80 Omesmo

Hand-Dress Confeciões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 9·01 04/04/2001 2.847,14 Omesmo

Hand-Dress ConfecJões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 90·01 04/04/2001 2.939,78 Omesmo

Hand·Dress Confeciões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 7·01 04/04/2001 2.876,61 Omesmo

Hand·Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10
'

Werner Marquardt
D 8 2·03 11/04/2001 '1.770,23 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 3·03 11/04/2001 2.020,94 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 4·03 11/04/2001 1.982,69 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 5·03 11/04/2001 1.899,95 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 6·03 11/04/2001 2.087,79 Omesmo

.

Hand-Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
II D 8 7·03 11104/2001 1.919,31 Omesmo .

Hand-Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 3·02 13/04/2001 1.780,11 Omesmo

Hand·Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
II D 8 4·02 13/04/2001 1.982,93 Omesmo

Hand-Dress Confeciões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 8·01 04/04/2001 3.134,79 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 95·01 13/04/2001 1.778,64 Omesmo

II Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 2·01 13/04/2001 1.968,10 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 94·01 13/04/2001 1.999,75 Omesmo

Hand·Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 3·01 13/04/2001 1.928,98 Omesmo

Hand·Dress Confec�Oes Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 2·02 13/04/2001 1.723,85 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/000·1·10 Werner Marquardt
D 8 1·02 13/04/2001 1.754,62 Omesmo

Hand·Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 5·02 13/04/2001 1.614,01 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 8 0·02 13/04/2001 1.861,91 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 6·01 13/0412001 1.704,01 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 1·01 18/04/2001 2.137,37 Omesmo

Hand·Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 0·01 18/04/2001 1.991,37 Omesmo

Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt
D 9 2·01

'

18/04/2001 2.113,54 Omesmo
Hand·Dress Confec�ões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt

D 9 3·01 18/04/2001 2.059,25 Omesmo
Hand-Dress Confec�ões Ltda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt

D 94·01 18/04/2001 2.703,58 Omesmo
Hand·Dress Confecgões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt

D 8 2·03 19/04/2001 1.695,51 Omesmo
Hand·Dress Confecgões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt

D 8 3·03 19/04/2001 1.652,10 Omesmo
Hand-Dress Confecgões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt

D 8 1·03 19/04/2001 1.777,77 Omesmo
Hand-Dress Confecgões LIda 03.276.288/0001·10 Wérner Marquardt

D 8 4·03 19/04/2001 1.793,17 Omesmo
Hand-Dress Confecgões LIda 03.276.288/0001·10 Werner Marquardt

D 8 5·03 19/0412001 1.460,97 Omesmo

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n° 7.661/45· Art. 10, e
Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaragá do Sul, 30 de Abril de 2001.
llton Hoffmann

Tabelião Substituto

Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790

,Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fones: 370-7393 - 370-7550 371-1524

TUDO EM ALUMÍNIO - SOB MEDIDA

Box para banheiros - cercas - janelas -

portas - portões - pantográficas
Rua Emma Rumpel Bartei, 55 - Baependi

-:ZL vidraçaria

�VI.Wille
Orçamento sem compromisso

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

lG�� �',J.E ��
�em��. - ,

Fone/Fax:
371-7584

CeI. Procó io Gomes de Oliveira 382 - Centro .
O I R E G T V

fabricação e Colocação
FAZENDO UM CA.MINHO 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 - JoãÇl Pessoa

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Tudo- 0'Wl/

��rÚíV�
elés:« ico-,

da. fWltrcuicv
de:� at-& o

�J'1IV0'V\It"o-

fi/vu;v�

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.-

275-3462
275�0549

maRmORaRIa
BI.InaR'"

Tudo em mármore
e granitos

Pias
cozinhas
túmulos
soleiras

pisos e
churrasquei ras

Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
demadeiras emgeralemadeiraspara cobertura Rua 25 de Julho, 220 - Vila

, Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

NIMARAN _

&

ACM Telecomunicações

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

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

Pinscher e Dachshund

Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jara uá do Sul

Nova - próximo ao Posto Mime
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371-1224
Seja você também

um campeão
Reinaldo Rau, 299 - Centro

Não Perca tempo! 4" NÍVEL 6 meses

Navegação Internet - E-mail

(Outlook Express) - Corei Phot�
Paint Gif - Gifs animados - Flash.

Páginas pl internet - Front Page.
Instalação de páginas

ANUNCIE
370-8649
370�7919

NegóciQ$�Ofertas
5" NÍVEL 6 meses

AutoCad Básico - Manutenção
Micros - Programação Básica

2
7
5

EMPÓRIO DAS
PEDRAS DECORA�IV�S

Pedras: São Tomé. Miracema. Lajinha.
Luminária. Pedra de Rio. Pedra Madeira.
Brita Branca. Rajada e revestimentos em geral
NM-cobr�fret& 191'milMYe,ypre.çoye@r�

(Rêmlh&de;pedr(lisâo-romb� 'R$�
371-3522

�'Brasil
_'v/'v/p i sos
370-7197-arquitetura �

_",_,Ides i 9 n 4
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

'

7 Rua WalterMarquardt, 759· Próx. ao Pavilhão da Schützen!e�

Rua Walter Mar Uardt 1777 - Vila Nova - Jara uá do Sul - SC Fone Fax: 47 370-771�

TÚMULOS, JAZIGOS, SOLEIRA PARA JANELAS,
TAMPOS PARA PIA, PISOS, MÁRMORES, GRANITOS,

...........................

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
Rua Woher Marquardt, 2828 . em frente trevo Argi . Barra do Rio Molha· Jaraguá do Sul

Marina Frutuoso, 180- Centro: 89252-101· Jaraguá do Sul-Se
E·mail: gessocom@netuno.com.br

.

� ,

[ßí]j]�©1}íllt�
"ROMANAS

,..• GERMÂ.N!CA. "
'FRANCESA
'ESMALTADAS MONTEIRO MONTEIRO

'Ie '''-d,: "I�. q. � .. , ).:

Panificadora
e Confeitaria

ripan' 370-7861
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

Uo J jii)' TÄrs'/A)i{s TIN

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 275-1830 - 275-4102
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centr

BEDROOM
À vista CONFIRA NOSSOS

R$ 899,00 PREÇOS DE

ou 1+2X =
BOX SANTA

/.!
,. MARI NA

R$-33 ,00 1 ,90cm alt x 1,30 larg.
3X R$ 89,63

Superpromoção
Titolo de vidro
A partir de

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

R$ 74,00
I

�

Fone: (47) 425-1213
'\

F�x: (47) 425-2946 w

R$ 78906
" �/
ou�1+2X =

R$ 290,00
Rua Dr. João Colin, 2097 - América (em
frente ao Mini Preço) - Joinville - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Foi encontrada uma bicicleta feminina a lado da papelaria
Demos. O proprietário poderá entrar em contato

pessoalmente na papelaria, na Rua 28 de Agosto, 2140
ou no telefone 373-0073, falar com Osvaldo.

Vende-se OmegaGLS 4 portas,
azul escuro, completo, ar, dir.,
trio, teto, ano 93 mod 94 -

R$ 13.500,00. Tratar com
Everton - 275-0056

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Trr: Ai-v F. <9.0-Yú:rVor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr.V� lvfCL-Vce1o-Web-eY SílJvcv

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
. D�"março ar junho estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França
:;�=..........., --"""'''' .= . '.

ENDOCRINOLOGIA

Vv.CUwev�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA·
BRONCOSCOPIA (Especialista pela SBB)

Dr: C�L�do1rSet-V\.t�: 1

Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5�17 - SQ�,�qz�:n�,,",mJ
PROCTOLOGISTA

�--==='----'--..
Dr: A�EV L. 5

Proctoclin Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

GIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Vv.C�T�·

orle/Fax: 371-8743 - Sala 705

CARDIOLOGIA .

VV. Fabio-C. lvf�e.ú'-o
Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

B�ª,��iltl��'!!� yy��g�'. §9 = �ªrªg�ª º2 §�I = §ç I

(47) 371-8957CHURRASCARIA
"BIIVIBDS <'�

* Filé Duplo - R$ 6,50 por pessoa
* Filé Simples ou Costela R$ 4,80 por pessoa
* Frango ou Carne de Panela - R$ 4,00 por pessoa
* Alcatra - R$ 12,00 para 2 pessoas,
acompanhamento Buffet e Sobremesa

BR-280 - Km 69 (Anexo ao Posto Marcolla) - Jaraguá do Sul - sc

PRECISA-SEDENSTALADOR
de som automotivo, alarmes, vidros

e travas elétricas.
Tratar 370-9005·

l1li

UNI.tlO·
S A ú D. E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

Rua João Pico!li, 109 - Centro - Fone 371-7331

Pequena - R$ 7,90
Crande - R$ 13,90
Cigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

pra'zer em Entregamos em Guaramirim
v atender bem. ��1�� .

3,71-'655
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! Negóci .

ANUNCIE �Q$.ç:ertas370-8649/370-7919 l\�UII

INGLES

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

. - Inscrições permanentes;
- Não cobramos matrícula;
- Diploma reconhecido pelo MEC (Inglês); Biblioteca;
- Para conhecer as outras vantagens venha na Wisdom assistir uma aula demonstrativa grátis.CONVERSAÇAO

Fone/Fax:
(47) 371-7665

Rua Angelo $chiochet,118-Centro Jaraguá do Sul-SC
Promoção:Faça suamatrícula e na primeiramensalidade só pagará 50% do valor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



._:;....;Ja;._.r_ag........u_á_d_o_S_u...L..1,_l_d_e_m_a_io_d_e_2_O_O_1__NegÓc�fertas ___;C;;...;;;;O...;;;..;;RRE=IO;;;;_;;D;;....;;O;;....;;;;P....;;;;..OV"",,--,O;;;._--,-7

I
,

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

Mania de Vender Barato

Sanduicheira Britânia

Batedeira
'Britânia
Pérola

Espremedor de Frutas
Néctar Britânia

A previsão do tempo indica ventos fortes
em Jaraguá do Sul e região

48 meses

83.25
91.95
99,77
114,75
120,26

Nova Honda CBX 'T�;Sle{. A evolução do vento.

CBX 250 Twister R$ 142,89 (60 meses)

Grupo motocicletas
C100 Giz
C100 Gjz ES
CG 125 Titan KS
CG Titan ES
XLR125
XLR 125 ES
CBX 200 Strada

Rua Walter Marquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fana (47) 370-8800 - Rua Adélia Fischer, 239, - Fone (47) 371-2999 - Jaraquá do Sul

144,72

60 meses

67,40
74,45
80.78
92,91
97.30
103.59
117,18

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CURSOS PARA PROFISSIONAIS E ADOLESCENTES
I� - f}fJ� - Frarvcé« - A�

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

Treinamento Empresarial
em Idiomas e Consultoria.

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

ESTAGIÁRIOS
Para área de Alimentos.

ENVIARCURRICULUM PI jaragua@rhbrasil.com.br
i

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 FRESADOR

vagas para admissão imediata: Com experiência em torno de fresa mecânico para indústria

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

Com bacharelado ou técnico em qutrnlca com ampla experiência em

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

CALDEREIRO ou SERRALHEIRO
Com experiência em corte e dobra de chapas de aço. Necessário
leitura e interpretaçâo de desenho.

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

MODELISTA
CHEFE DE ACABAMENTO Experiência em modelagem adulto e infantil.
Com experiência em processo de acabamento e enobrecimento de
tecidos, necessário conhecimento em ramas e tecidos sintéticos. NlflRICIONISTA

Recém-formada para atuar em Restaurante, disponibilidade de horário.
CHEFE DE PCP
Com experiência em programação e controle e produção em malharia
e tinturaria.

OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
Com experiência em máquina injetora de plástico.

CHEFE DE TINTURARIA·
Com experiência em processos de tingimento (parte úmida) e

habilidade na formação de equipe e coordenação do fluxos de

produção.

OPERADOR DE MÁQUINA RISCADEIRA
Para indústria de embalagens, excelente remuneração. Dispönibilidade
para turnos e horas extras.

COORDENADOR DE PRODUÇÃO E QUALIDADE
Experiência em empresa do ramo metalúrgico.

PROGRAMADOR E CONTROLADOR DE PRODUÇÃO
Experiência em indústrias têxteis.

SOLDADORES
Diversas vagas para Jaraguá do Sul e Guaramirim, com experiência
em Solda Mig.

ENGENHEIRO INDUSTRIAL
Com formação em Engenharia Mecânica ou Elétrica e experiência
em manutenção de máquinas industriais de automação.

TÉCNICO ELETRÓNICO
Com experiência.ESTAGIÁRIOS

Cursando Ciências Contábeis ou Administração.
TORNEIRO MECÂNICO
Experiência em torno convencional, conhecimento em leitura e

interpretação de desenho mecânico.

Escoteiros,114.

Vende-se terreno de 3.000m2,
na Rua Henrique Marquardt,
antiga Tifa dos Pereiras após a

Gruta Perpétuo Socorro. R$
35.C::lO,00. Aceita-se carro.

Tratar: 371-7341.

Vendo casa de alvenaria com 70m2,
semi-acabada, com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia evaranda,

No Bairro Ana Paula, ponto
estratégico. R$ 22.000,00.

Tratar: 9103-611, cl Genilson.

Vende-se terreno de 390m2, com
muro na lateral e atras com água
e luz, uma asfaltada. R$13.500,00
na Barra. Tratar: 370-7716 ou

376-0874 com Valdete e Helcio.
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
dos Escoteiros, 114.

Vende-se terreno de 390m2, com
muro nos fundos, rua asfaltad�

na barra, R$ 13.000,00.
Tratar 376-0874 ou 370-7716,

com Valdete.

Vende-se, próximo ao Posto
Marcolla, casa mista, grande, com
4 quartos, sala, copa, cozinha,

banheiro, lavanderia e garagem,
com terreno de 600m, rua calçada.
R$ 32.500,00. Aceita-se negociação.

Tratar: 371-6069.VENDE-SE TERRENO na Rua
Luís Marangoni, com 2.533m2,
VilaNova. Tratar: 371-7070. PRECISA-SE de uma pessoa para trabalhar em

casa de família com criança que possa dormir no

emprego, indispensável referências e no mínimo

5 anos de experiência. ��lário a combinar .

..._,..

Tratar 371-7494, somente dia 3

de maio das 8 às 12 horas.

Vende-se terreno no Bairro
Amizade, próximo ao Salão

Amizade. R$ 7.000,00.
Tratar: 371-2829.

Vende-se, próximo ao Rodeio
Crioulo, terreno de 450m, pronto
para construir. R$ 4.500,00. Tratar

pessoalmente na Rua dos

Seja você
também

um campeão

63 NÍVEL 6 meses

Formação de

professores
Estágio 500 horas

371-1224

Reinaldo 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

RESTAURANTE
�"_�,�"�_",_,,=,,,'''',�,,m .. ,,'''''''''w., Promoção de

Aniversário
Mês de abril somente

,275-0980 Promoção de segunda a sexta-feira

RuaWalterBreithaupt, 85 - Centro (BeiraRioOubedeCampo)

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

T� óv }(WVÚ;O- da.�
RuaJoão Picolli, 94 - Centro - Jaraguádo sul-se Fone/Fax: (47) 371-7646

Moda bebê e infantil para
festas sociais e em jeans.
Acessórios e calçados,

batizados meninos e meninas

Av. Getúlio Vargas, 268 - Sala 219 - 275-0240
Shopping Center Breithaupt - Jaraguá da Sul - sc

BARBADAI
Vendo cpor-tcmento novo, 69m 2, térreo 02

quartos, garagem coberta, no Jardim das
Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glatz, 40.
Entrada R$ 15.000,00 + 22 prestações de

R$ 1.000,00 (aceito propostas)
À vista R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIDA ROTÁRIA

rante

nal

a casa da vó
ho acompanharam as

da vó Brunhilde, onde se

ranças de Páscoa.

espediam, na porta do

el, ela será a diretora da
maio. Parabéns para a

m votos de muita dedi-

Neste Dia do Trabalhador e Trabalhadora,
queremos homenagear todos os trabalhadores

e trabalhadoras que querem construir, com seu trabalho,
uma Guaramirim e um Brasil melhor.

A luta por trabalho digno e para todos com justos salários
deve ser contínua enquanto houver um desempregado e

um trabalhador que não conségue sustentar

a sua família com seu salário.

Companheiros trabalhadores e trabalhadoras de Guaramirim,
a Câmara de Vereadores de Guaramirim,

na pessoa do seu presidente, quer ser um espaço
de luta e conquista para todo trabalhador.

Queremos com nossa atuação construir uma Guaramirim
para todos os trabalhadores e trabalhadoras.

CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

EVALDO JOÃO JUNCKES (PUPO) PT

PRESIDENTE

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

REUNIÃO 26/ABRIL/2001 - Reunião ordinária - Discussão dos

últimos preparativos para oROTAPAE.

A COMISSÃOORGANIZADORADOROTAPAE ...

Agradece sinceramente as empresas/pessoas abaixo relacionadas,
pela colaboração financeira/brindes/prêmios oferecidas para o evento:

MAFSfRI
TINTASFISCHER

\AILAHTAN
MERCEARIAZICO

SUPERMERCAD01JlliIS
SUPERMERCADOBREITIJAUYf
MACOLTECIDOS
SILVESTREMANNES
TRANSMAGNA
RIBOLDI TINTAS
AZEVEDOAUTOMÓVEIS
CLASSIC
G.MAIOCIll
lRJNGARIATURISMO
SUPERMERCADOMARTINI
ESTOFADOSMANNES
KOERIaI
LABORSAD

.

DMCHMAUIAS
MARKETINGFSfAMPARIA
POSTOMAIOCm
POST028
POSTOGUARAMIRIM
POSTORUDNICK

DISTRIBUIDORADEQUECHALIMENTOS
SALüMÃODEQUECH
CAMPESTRINITEXTIL
ROSEBACHMANN
A vocês que contribuíram diretamente com patrocínio e, a todos

aqueles que participaram adquirindo um convite e desfrutando do

ROTAPAE, temos a dizer que:
Uns criticam, outros destroem. Vocês são os que servem. Servir não

é atividade de seres inferiores. Vocês são os que removem as pedras do
caminho, o ódio dos corações, e as dificuldades dos problemas. Sabe
mos que há a alegria de ser puro e de ser justo. MAS HÁ, SOBRETU
DO,AALEGRIADESERVIR.

Agradecemos também aos amigos da imprensa:
JORNALDOVALE(FLÁVIOEISABEL)/
JORNAL CORREIODOPOVO/RÁDIO RBN

RÁDIOSTUDIOFMIRÁDIOJARAGUÁ
Registramos aqui nosso agradecimento especial ao

"companheiro" ILTONPIRAM daRÁDIO JARAGUÁ, que "vestiu a

,
camisa do ROTAPAE" , desde o seu lançamento até sua realização.
Parceiros assim são imprescindíveis nas empreitadas beneficentes.

ANIVERSÁRIO!!!!
l° DEMAIO foi a vez do companheiroMADRICI ZANGHELINI,

presidente da ACIAG.
PARABÉNS!!!

�

"-

Relações Públicas· 373-0091

!IITabeltonato. de Notas e

Protestos de
--

.

Osnildo Bartel
tr 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul

I Telefones: 371-5531 - 982-0710
Roa 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
Falta de dinheiro provoca

contingenciamento - Em de

poimento à Comissão Mista de

Orçamento, o ministro Martus
Tavares atribuiu o contin

genciamento de R$ 7,35 bilhões
de gastos previstos para 2001 à
falta de dinheiro. E negou que o

governo estivesse descumprindo
ii Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ex-conselheiro do Vasco
acusa diretoria - Os senado
res Geraldo Althoff (SC) e Álva
ro Dias (PR) ouvem o conselhei-

ro do Vasco, advogado Levi La
fetá.

A afirmação de Hércules Fi

gueiredo Sa�tana ocorreu du
rante depoimento à CPI do fu
tebol. Para o presidente da co

missão, senador' ÁIvaro Dias,
é necessária a elaboração de
lei que promova um "choque
de moralização" no futebol

brasileiro, prevendo inclusive
a prisão para os ilícitos mais

graves. "JORNAL DO SENA

DO", página 1.

As leituras de Manoel de Souza

Acabava Nilo Peçanha, então chefe incontrastável da política
fluminense, de formar a Assembléia Estadual, compondo-a de ele
.mentos amorfos e de, apenas, duas ou três figuras de valor, quando
um amigo lhe observou, intrigado:
- Eu não sei como é que você, um homem inteligente, organiza
uma Assembléia daquelas. Apenas dois ou três rapazes de talento,
para 20 nulidades, há tanta gente aproveitável no Estado.
Nilo Peçanha fez dançar no dedo o seu pince-nez de aros de tartaru

ga, pendente de uma grossa fita negra, e sorriu:
-,- Ora, filho]. .. Você já viu esses ramalhetes que as meninas ofere
cem à professora nos dias de festa? Pois, as Assembléias devem
ser assim.
E com perversidade:
- Duas ou três rosas bonitas, o resto manjericão ...

Contada pelo dr. Levi Carneiro.

Pince-nez, s. m. 2 num. (fr.) Óculos sem hastes que numamolamantém no nariz,
Pron.: penc'nê.

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Imposto de renda: Retifigue os erros

para evitar problemas
Se você cometeu algum erro nesta ou em declarações anteriores; deve

fazer uma declaração retificadora. Isso porque a Receita pode pedir esclare
cimentos até cinco anos após a entrega.

No prazo de cinco anos após ter feito as declarações, o contribuinte pode
ter de pagar uma diferença, se cometeu algum erro, ou até receber a restitui
ção após a retificação, afirma William Haruo Toda, especialista em Imposto
de R!,!nda do Grupo lOB. Depois disso, não faz sentido retificar, porque não é
possivel receber ou cobrar nada.

A contagem é feita assim: a declaração do ano-calendário de 1995 é
entregue no ano 1996, e os cinco anos só começam a ser contados a partir de
1997, ou seja, terminam nesse ano. Ou seja, até dezembro de 2001 a Receita
pode questionar sua declaração de 1995. A declaração de 2000, que você
está entregando agora, poderá ser questionada até 31 de dezembro de 2006.

Os erros mais comuns, segundo o especialista, referem-_se à declaração
de um imóvel pelo valor do contrato e não pelo efetivamente pago, ou esque-
cimento de inclusão de um bem.

'

Se você quiser mandar a declaração retificadora pela internet, é bom se
apressar, porque isso só é possível até o dia,30 de abril, prazo final para
entreça das declarações. Depois disso, só na Receita Federal, pelo formulário
escrito ou por disquete. Outra facilidade que você tem antes de 30 de abril é
a possibilidade de mudar de formulário. Isso pode ocorrer se você fez a

declaração simplificada e depois percebeu que tinha mais de R$ 8 mil de
deduções possíveis e vale mais a pena fazer a completa; Depois dessa data
quem fez pela simplificada tem de retificar pela simplificada, por exemplo.

'

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente" e
"outrora"? XLIX

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (064)

VoltamestreEmílio da Silva a

informar que "aquele pequeno
grupo de bucovinos recebeu
lötes já demarcados onde se

alojaram em syus ranchos, próxi
mos uns dos outros, em proteção
contra ataques dos índios da

região."
Lehmert nascia em 6/8/1851 na

cidade de Möhren, do Império
austríaco, intemando-o em 1864
na Universidade de Viena, onde
estudou engenharia civil até o

ano de f869, quando seus estu

dos foram- interrompidos pela
peste cólera morbus. No ano

posterior (1870), conseguiu ser

viço de assistente para trabalhar
no traçado da estrada de ferro
recortando o território Bucovino,
em demanda aos Montes

Cárpatos, e finalizando na cidade
de Moscou, na Rússia".
Voltando à construção do ramal
de São Francisco, espalhava-se a

notícia pela região que eram es

perados em Curitiba 2000 pola
cos, que vinham trabalhar na

.

estrada de ferro.
Um comentário dizia que há dias,
em virtude de ordem telegráfica,
foram suspensos os trabalhos
dessa estrada de ferro no ramal
São Francisco, dizendo-se na
quela cidade só se conservaria
aberto até o fim do corrente mês.

Agora, nova ordem manda resta
belecer tudo e prosseguiam os

trabalhos. O que teria motivado
tão rápidas mudanças?
Eis que, mais do que de repente,
o telégrafo de JoinviIIe recebe
nova mensagem:
"Joinville, 18 - A diretoria da
Estrada de Ferro ordenou conti
nuar serviços entre: São Francis
co a Hansa, somente". Hum!

###
O governador coronel Gustavo
Richard, do Estado de Santa

Catarina, auxiliava a

municipalidade de JoinviIIe com 8
contos de réis, para construir
uma ponte baixa sobre oRio

Itapocu, cujo orçamento monta-

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. venho conferir.

NoCemitério deGaribaldio epitJí.fWdeAntonSomlai; onde se lê- ausungarn

va a 12 contos, unindo as duas

margens do lugar JARAGUÁ,
então ainda Estabelecimento da
Colônia e distrito policial, que se

desenvolvia.

Exposição nacional
O coronel Gustavo Richard, go
vernador do Estado de Santa

Catarina, ao apresentar a sua men

sagem ao Congresso de Repre
sentantes de Santa Catarina, na 2a
Sessão da T' Legislatura, em 2/8/

1908, levava ao conhecimento dos

legisladores, de que o governo
recebera 421 volumes de produ
tos, que foram remetidos para o
Rio de Janeiro', por intermédio dos
srs. Pedro da Silva e Adolfo

Konder.

Colonização
A fundação do Núcleo Colonial
de Braço do Norte ficava a cargo
da União.
A CompanhiaColonizadora
Hanseática, de acordo com o rela
tório apresentado pelo seu diretor,
teve, no ano findo de 1907, uma
receita de 80:380$640contra uma

despesa de 133:�99$420, apresen
tando um déficit de 53:380$780.
Despendeu em construção de

estradas de rodagem, caminhos
provisórios e medição de lotes
7 :943$790, e distribuiu 29 lotes
rústicos e 25 urbanos, medindo
78.072 hectares no valor de
35: 133$240, introduzindo durante
o ano cem colonos. europeus, e
declara estar aparelhada para loca
lizar 200 imigrantes, mensalmente.

De um recenseamento feito pela
Superintendência de Blumenau,
elevava-se a população a 1.610

almas, sendo do sexo masculino

867 e do feminino 743. O repre
sentante da Companhia Coloniza-

. ção e Indústria de Santa Catarina
enviou um representante da po
pulação existente nos terrenos da

Companhia, e quase sobe a 175

famílias, compostas de 897 indiví
duos de ambos os sexos. Tam
bém ali se encontram duas esco

las, 36 fábricas e engenhos de

farinha, cana e outros, e oito

alambiques para destilar aguardente.
ExposiçãoNacional de 1908
Como já noticiado anteriormente,
inaugurou-se a Exposição Nacio
nal, naPraia Vermelha, com artís
ticos pavilhões. Os produtos de

Santa Catarina achavam-se no

pavilhão térreo do edifício da
Escola de Medicina e o presiden
te. Afonso Pena elogiava os pro
dutos catarinenses expostos.
Entre outros: erva-mate, digno de
nota pela qualidade e acondicio
namento, figuravam A. Baptista
& Co., Brockman, Celestino &
Cia., Alexandre Selke, H. A.
Lepper e Jordan, Gaerck & Cia.,
todos de JoinviIIe. Cumpria des
tacar, digno de nota, desde as

folhas secas até as inúmeras vari
edades desse artigo do expositor
Domingos Murara - entre ou

tros -, cervejas, vinhos e licores
de A. Thiedke.
(FRITZ VON JARAGUÃ)

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

••

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HOMENAGEM
O cardiologista, referência nacional,Victor Bauer
Junior, irmão do vice-governador Paulo Bauer,
será homenageado no próximo dia 5, às 20h30,
no Clube Atlético Baependi, durante a 5" Noite

Brasileira, promovida peloRotaryClub Jaraguá
do Sul- Pérola Industrial. Animada pela Banda
Estágio lO, de Florianópolis. Será "Uma noite ao

sabor do sertão". Imperdível!'!

SHOW
Os últimos ingressos para a apresentação das
Meninas Cantoras de Petrópolis continuam à

disposição do público nos Postos Mime e na

portaria da Prefeitura. Cada bilhete pode ser

trocado por um quilo de alimento não perecível.
O show será realizado dia 10 demaio, noGinásio
Arthur Müller. E para o dia 25 de julho, ani
versário da cidade, está confirmado show com

Sérgio Reis.

CDL
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas,
Hilário Corrêa, foi eleito por aclamação para o

segundo mandato na presidência da entidade.
Omais novo integrante da diretoria é o publicitário
Paulo César M. Saban, que ocupará a diretoria de

relações públicas. A posse estámarcada para o dia
10 de maio, no Clube Atlético Baependi, durante
jantar em homenagem aoDia dasMães.

RODEIO
O patrão do CTG Laço Jaraguaense, Augusto
Demarchi Junior, o Ninho, está ultimando os

preparativos para o 200 Rodeio Crioulo, dias 11,
12 é 13 demaio. Já estão confirmados bailes com
os grupos Fogo de Chão, Chiquito e Bordoneio,
Pé No Estribo, Cantos do Sul e show com Elton
Saldanha.

JOGOSDAINTEGRAÇÃO
Entre os dias 2 e 4 de maio, o Colégio Divina
Providência estará realizando os 5°S Jogos da

Integração, no ginásio de esportes do colégio. O
objetivo principal dos jogos, segundo a co

ordenadora, Maria do Carmo, é proporcionar
momentos de integração entre os alunos e pro
fessores e incentivar o gosto pelo esporte. Os jogos

,
serão disputados nas modalidades de futsal,
basquete, vôlei, atletismo e xadrez.

RtS SOCIAL-5

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

niversariou no

ltimo dia 25 de abril C'��i�nn; e ;;":;;;o's1&!*Albert,
têm muitos motivos para

tcomemorar. Dia 24 de abril foi

lt
o aniversdrio dela, �ia 25, o

dele, e no dia 29 ambos
comemoraram 1 ano de

c.asamento
_�__, '!w>.__������ �y

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

CaIçadão,364-desta::iorJwnentanexo-nãofechamosparaatnoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

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

r--- J-_. 11-''>-.--,_,:-8 a_ %w"m<�&,,'<"""*, &;;;:<M aML,,, ""*k.-,,,,J. ' \L'>"\,lg;%
.

Clínicg e c:irurgia de olhos.:
�="'�"""''''''''":::'"",r;0;·'''"�",;,�""",,,,,,;�,� -,fb.,<.",__=,_,,,,,,@,*,,,,,WI'."i""'g""__A--"''''''''----''''''W''''''··,'-'''''',·,JTI'···,··,'-_." ..;i F·o< k

!Le�tes de contQt�

371-7801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Cartão Fidelidade

o Boticário
Adquira o seu em uma de nossas lojas

20/4 - Célio Planinscheck
27/4 - Norma o. Torres
29/4 - Ademir Krüger

Darlorn Konell
Tadeu Hernacke

30/4 - Ilca Hauck
Osmar Gerent
Maria Packer
Everaldo Pedro Alves

1/5 - Alidor Luerders
Walter Kupas
Carla Felipe
Vandrei Pradi

2/5 - Izolde B. Gesser
Vilma Gadotti
Toni Atanasio
Jeferson Luis dos Santos
Christian Herrmann
Elmar Rueckert
Daniel Scoz
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Amigos da Bicicleta querem
mais ciclovias e segurança

Primeiro passeio
ciclístico
aconteceu no

domingo

Jaraguá do Sul- Aproxi
madamente 70 pessoas parti
ciparam do 10 Passeio Ciclístico
do Trabalhador, promovido pela
ONG Amigos da Bicicleta de

Jaraguá do Sul, que aconteceu

no domingo último. A intenção
dos ambientalistas que promo
veram o evento é sensibilizar o

poder público para a construção
de mais ciclovias, já que, de
acordo corri o presidente da

ONG, advogado André Tavares,
aproximadamente cinco mil tra
balhadores da região utilizam a

bicicleta como meio de trans

porte, tanto para passear quanto
para trabalhar.

. Além do uso para transporte,
a bicicleta também é vista como
meio de incentivar o turismo e

ainda como forma de manter a

saúde e reduzir os efeitos nefas- .

tos da poluição ambiental. O

passeio começou às 9 horas,
com saída daWeg e com destino
àCâmara de Vereadores, onde
foi realizada uma manifestação
em favor do projeto do vereador
Zé Padre (PT), que encaminhou
projeto de lei solicitando mais
ciclovias e mais segurança aos

ciclistas. A intenção do verea

dor é que sejam implantadas
ciclovias em toda a cidade, a

. exemplo do que já existe em

Curitiba (PR), que possui uma
malha de ciclovias commais de
100 quilômetros.

Depois do passeio foram
sorteados capacetes e uma bici
cleta entre os participantes. O
operário da Weg Wilson Bor-

<'

dinon,45 anos, ganhou um

capacete por ter a bicicleta mais
incrementada. A originalidade
do veículo de Bordinon ficou por
conta dos acessórios, retirados/
de motocicleta. Bordinan conta

que trabalha há 13 anos naWeg
e mora em Nereu Ramos. Nes

se período, poucas vezes foi ao
trabalho de ônibus. "Tenho duas

. paixões na vida: mulher e bi

cicleta", afirma.
A vencedora do sorteio da

bicicleta foi Laura Carolina Te

passe,4 anos, que participou do
passeio na carona do pai, Ru
bens Antônio Tepasse. Na ava

liação de Rubens, o fato de sua

filha ter sido a feliz ganhadora
do prêmio não deixa de repre
sentar um símbolo positivo. "O
futuro de nossas crianças de

pende em muito das condições
ambientais de nossa cidade e

acho importante que, desde pe
quenos, eles aprendam a preser
var o meio ambiente", afirma.

Codejas recupera saibreira
no Bairro Estrada No-va

Jaraguá do Sul - A Co

dejas (Companhia de Desenvol
vimento de Jaraguá do Sul) está
recuperando a saibreira locali
zada na Tifa Blease no Bairro

Estrada Nova. Esta é a segunda,
etapa dos trabalhos de recu

peração do Projeto de Extração
Mineral da Jazida B lease. Serão

plantadas cem mudas de árvo

res nativas até meados demaio,
quando começa uma nova fase

no processo de recuperação da

área, que consiste no plantio de

gramíneas e leguminosas.

A área foi explorada por 15
anos e, em 1999, por força de

lei, foi implantado o projeto de

recuperação e extração de sai
bro e argila, com prazo de seis

anos para a execução. A partir
de junho a Codejas inicia o plan
tio de 200 árvores nativas às

margens do Rio Itapocu, no tre
cho entre a ponte de Nereu Ra

mos e as proximidades da ponte
do Rodeio Crioulo. Este plantio
é compensatório, já que a Co

dejas é detentora de licença pa
ra extração de seixo neste local.

Joinville Office Center

Escritório Virtual
Locamos por hora, dia ou mês, escritório

executivo e sala de reunião; pronto para usar.

Fone I fax: Oxx 47 423 0020

www.joinvilleoffice.com.br
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Acidentemata adolescente

que estava de carona emmoto
Massaranduba - o ado

lescente Edivaldo Leandro, 16

anos, teve o corpo esmagado ao

envolver-se em acidente, sába
do, por volta das 20h30, na Ro
dovia SC-413, trecho entreGua
ramirim e Massaranduba, nas

proximidades do Posto Pache
co. Edivaldo seguia de carona

na motocicleta de placa MCB-
3820, deMassaranduba, condu
zida por Laércio Kaluchi, de 21

anos, quando ambos foram

atingidos por trás, pormotorista
não identificado, que evadiu-se
do local. Já caídos na pista, eles
foram novamente atingidos pela
Splinter, placa LZP-8424, diri
gida porOtávio ValdirFrancisco,
de Blumenau.

O condutor da motocicleta

teve luxação num braço, feri
mentos abrasivos pelo corpo e

um corte profundo na cabeça,
mas escapou com vida, confor
me o Boletim de Ocorrência
feito pelos Bombeiros Voluntá
rios de Guaramirirn, que atende
ram as vítimas. Já o caroneiro
teve menos sorte, sofrendo vá
rias fraturas graves pelo corpo
e traumatismo no crânio. O ado
lescente ainda chegou a ser con

duzido ao Hospital São José, em
Jaraguá do Sul, mas não resistiu.

A colisão teria acontecido,
conforme informações dos bom
beiros, no instante em que os

jovens, com problema em um

dos pneus damotocicleta, ma
nobraram o veículo do acosta

mento para retomar à pista.

"Não há nada mais ,i.
que o trabalho, ta " ara

dele tira o seu susten ,,/,P;qu�.�t,
quem' com ele gl�, o�pi�og'f�s

Sindicato dos Trabalhadores nas

Ind. Metalúrgicas, Mec. e do Material Elétrico
de laraguá do Sul e Região - Filiado a Cut

Jovem teve a perna decepada
em acidente ferroviário

Bombeiros

suspeitam que
ela tentava
suicídio

Guaramirim - A jovem
Laineci Poniecinski, 28 anos,

teve a perna direita decepada
pela locomotiva de prefixoBOF-
0856, da América Latina Logís
tica, em acidente ferroviário
ocorrido domingo, por volta das

20h45, no Bairro Avaí. A perna,
cortada um pouco abaixo do joe
lho, estava de um lado da fer-

rovia e a jovem no outro, quando
os Bombeiros Voluntários che

garam ao local e providenciaram
um torniquete para estancar a

hemorragia, providenciando a

remoção dajovem para o Pron

to-Socorro doHospital São José,
em Jaraguá do Sul.

Os bombeiros suspeitam
que Laineci, que residia nas

proximidades da ferrovia, tenha
tentado o suicídio, com base nas

informações fornecidas pelo
maquinista Antônio Campolin
Peters e pelas circunstâncias em
que aconteceu o acidente. A

jovem, que estava no local des- )

de às 17 horas, segundo teste

munhas, teria fechado os ouvi-

dos e se colocado sobre a pista,
negando-se a sair, embora a es

tridência do apito, conforme o

relato do maquinista, que ainda
teria usado os' freios de emer

gência, mas não conseguiu evi
tar o atropelamento.

Outro indício, segundo os

bombeiros, foi o local escolhido

pelajovem, um trecho sem ilu

minação e com vegetação, entre
as Ruas Rodolfo Jahn e Horá
cio Rabello. A jovem sofre de

epilepsia. Este foi o segundo
acidente grave registrado na

ferrovia desde o ano passado,
quando um andarilho supos
tamente dormiu sofre os trilhos,
sendo atingido emorto no local.

FÓRMULA1 � __

Vitória caino colodeSchumacher DIÁRIO DE BARCELONA

.Barcelona - O GP da Es

panha foi muito parecido com

aqueles jogos de basquete que se

arrastam por minutos interminá
veis e se resolvema um segundo
do final. Uma corrida chata e sem
emoções acabou sendo decidida
nos últimos dois minutos. E a

vitória caiu no colo de Michael

Schumacher, que nem conseguiu
comemorar direito, de tão sem

graça que ficou. O "vencedor
moral" foiMikaHakkinen. Líder
da prova a partir da 44a volta,
depois da segunda bateria de pit.
stops, parou a três curvas da ban
deirada com seumotorenvolto em
chamas e fumaça na última volta.

O curioso é que o próprio
Schumacher chegou ao final com
seu carro em frangalhos. Pensou
até em voltar aos boxes para um
terceiropit stop,mas desistiu por
que achou que a situação estava

sob controle.
A McLaren jura que um

vazamento no sistema hidráulico
levou a uma série de problemas
que culminaram como estouro da

embreagem. Outra vítima de

problema mecânico foi Rubens

Barrichello, que andou em ter

ceiro durante a corrida toda e

acabou abandonando depois que
sua suspensão traseira direita

quebrou. Com isso, fecharam o

pódio duas novidades: Montoya,
.

daWilliams, e Jacques Villeneu
ve, que não sabia como era o

mundo visto daqueles degraus
desde agosto de 1998.

O alemão, com sua terceira
vitória no ano, voltou à liderança
isolada do campeonato com 36

pontos. Coulthard, com 28, está
em segundo. Michael chegou à
sua 47a vitória na carreira e ter

ceira na Espanha. (FLAVIO GOMES)

o rei, os atores
e o craque

Poucos "vips" apareceram
em Barcelona para a corrida.

Quem chamoumais a atenção foi
o rei Juan Carlos com seu séquito.
Esteve também no autódromo o

casal de atares Michael Douglas
e Catherine Zeta-Jones. O joga
dor holandês Kluivert, do Bar

celona, assistiu àprova nos boxes
daBAR. O público nas arquiban
cadas, segundo os organizadores,
foi de 91 mil pessoas.

Para Alboreto
JamoTrulli, da Jordan, dedicou

seu quarto lugar à memória de
MicheieAlboreto, ex-piloto deF-
1 que morreu quarta-feira nos

testes da Audi para as 24Horas de
LeMans, na Alemanha. O italiano
tinha 44 anos e foi cremado. (F�)
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Cesar ·Junkes/CP

Clássico: Cruz de Malta foi derrotado pelo Vitória, por 5 a 3, nos aspirantes
• I

Hoje inicia a prímeíra rodada
do returno do Integração

Vitória continua
na 'liderança

.

nos aspirantes
etitulares

Jaraguá doSul- o Vitória continua

na liderança do Campeonato Integração,
tanto nos titulares quanto nos aspirantes.
Nos jogos disputados no domingo, nos

aspirantes, o Guarani venceu o Flamengo,
por 4 a 1; Ponte Preta ganhou do Al

vorada, por 2 a 1, e Cruz de Malta foi
derrotado pelo Vitória, por 5 a 3. Nos ti

tulares, Guarani venceu o Flamengo, por
3 a: 2; Ponte Preta perdeu para o Alvorada,
por 4 a 2, e Vitória e Cruz de Malta empa
taram, por 2 a 2.

O presidente da Liga Jaraguaense de

Futebol, Rogério Tomazelli, informa que
hoje vai acontecer a primeira rodada do

returno, com os seguintes jogos: no Es
tádio da Ponte Preta, jogam Ponte Preta x
Cruz de Malta, sob o comando dos árbi
tros Laercio Pauli, Ivo Androvandi e

Álvaro de Melo; no Estádio do Alvorada,
os árbitros OlívioMathias, Jair Marcelino
e José Antônio de Andrade vão dirigir as
partidas entre Alvorada x Garibaldi, e, no
Estádio João Marcatto, enfrentam-se
Vitória e Guarani, sob o comando dos ár
bitros Marcelino Pires, Santiago Gomes e

Gerson Venturi. Os jogos dos aspirantes
iniciam às 13h30 e nos titulares 15h45.
Tomazelli comunica que em função de

acordo entre as equipes os jogos do Vitória
x Guarani foram antecipados para as

8h30, nos aspirantes, e às lOh30, nos
titulares.

Na classificação geral dos titulares,
Vitória está com 14 pontos, seguido do

Alvorada, com 14; Cruz de Malta, 12;
Garibaldi, 6; Ponte Preta, 5; Guarani, 5, e
Flamengo, 3 pontos. Nos Aspirantes,
Vitória está na liderança, com 16; Al
vorada, 7; Garibaldi, 6; Cruz de Malta,
Ponta Preta, Flamengo e Guarani estão
com 4 pontos cada. O artilheiro do

campeonato é o Adilson, do Alvorada,
com 13 gols assinalados, e o goleiro menos
vazado é o Ricardo, do Vitória, com 6 gols.
(FABIANE RIBAS)

Resultados da quarta rodada
do Campeonato Varzeano

Jaraguá do Sul - No sábado
aconteceram os jogos da segunda fase do
19° Campeonato Varzeano Raul Valdir

Rodrigues, Troféu 125 anos de Jaraguá
do Sul. No Estádio da Vila Lalau, Atlético
Paraná venceu o Supermercado Bran

denburg, por 4 a 1, e Amizade empatou
com o Amo Vila Lalau, por ° a O. No
Estádio do Santo Antônio, Depecil Esporte
Clube perdeu para a Kiferro, por 3 a 1, e
Eletropol venceu o BangufTranze o Pé,

por 3 a 1.
No próximo sábado, dia 5, será realiza

'da a quinta rodada com os seguintes jogos:
no Estádio da Arsepum, enfrentam-se
'Amizade x Eletropol 'e Supermercado
Brandenburg x Kiferro. No Estádio da Vila

Lalau, jogam Amo Vila Lalau x Bangu/
Tranze o Pé e Atlético'Paraná À Depecil
Esporte Clube.

Os primeiros jogos. têm início às 13h45 e,

às 15h30, iniciam as segundas partidas, (FR)

MalweelFME ganha da UCS
por 3 a 1 e está quase classificada

Jaraguá do Sul - A vitória por 3 a 1
contra a UCS (Universidade de Caxias do

Sul), neste sábado, praticamente garante
a Malwee na segunda fase da Liga Nacio
nal de FutsaI. Somando 17 pontos, uma
vitória contra o Flamengo no próximo
sábado em Jaraguá do Sul coloca o time
catarinense na próxima etapa da com

petição. Antes disso, na quarta-feira, aMal
wee enfrentará a Berlanda, de Curitibanos,
pelo Campeonato Catarinense Divisão Es
pecial.

Depois de empatar por 1 a 1 com a

Ulbra, na sexta-feira, aMalwee entrou em
quadra contra aUCS determinada a liquidar
a partida logo nos primeiros minutos.

Cumprindo um rigor tático sem prece
dentes, a equipe jaraguaense começou a

chegar ao gol de Ângelo com mais perigo
somente a partir dos 13 minutos, princi
palmente com chutes de Manoel Tobias e

Ortiz. O primeiro gol aconteceu aos 17

minutos, quando Júnior desviou um chute de

Chiquinho e enganou o goleiro adversário.
As duas equipes voltaram para o se

gundo tempo e a UCS assumiu uma pos-

tura mais ofensiva, com "índio e Abidéu
armando a maioria das jogadas que, en

tretanto, acabaram nas mãos de Franklin.
Com Altair cumprindo suspensão auto

mática pelo terceiro cartão amarelo, o time
gaúcho ficou sem sua principal força
ofensiva.

Numa das saídas de Ângelo para
auxiliar no ataque, Manoel Tobias tomou
lhe a bola e fez o segundo gol, colocando,
suavemente, do meio da quadra. Um
minuto depois Manoel Tobias acertaria a

trave da Ângelo, num chute cruzado

violento. O terceiro e mais bonito gol, sur
giu após dois dribles secos de Chiquinho
sobre Henrique e .Nê, que serviu Júnior

para deslocar o goleiro Ângelo. Pouco an
tes do final da partida, Índio aproveitou
uma bola rebatida para chutar rasteira no

canto e enganar Franklin.

Após a partida, o técnico Fernando
Ferreti comentou que gostou da postura
da equipe. Para ele, o time jaraguaense do
minou o adversário e soube administrar a

vitória, mesmo desgastada com a seqüên
cia de partidas.

ESTES SÃO OS ELOS

QUE FORTALECEM

CADA VEZ MAIS A RELAÇÃO
ENTRE A DUAS RODAS

E SEUS COLABORADORES.

Homenagem da Duas Rodas a você que

quer realizar diariamente seus sonhos.

Daas Rodas
,
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