
"

Ano 82 - N° 4.432 - R$ 1,00Diretor:' Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, terça-feira, 8 de maio de 2001

estofados eco/chões

_-=--:..

GráficaCP
47370-7944

PSDB de Jaraguá do Sul
nega acordo com PFL

Em nota oficial, distribuída ontem, a Exe
cutiva do PSDB de Jaraguá do Sul nega acordo
com o PFL às eleições de 2002. O deputado
federal Vicente Caropreso afirmou que desco
nhece o acordo e o prefeito Irineu Pasold disse
que as declarações do presidente do PFL, Alci
des Pavanello, o pegou de surpresa. Página 4

Nona rodada do Integração
teve 28 gols assinalados

Fim de semanamarcado por muitos gols na
nona rodada do Campeonato Integração. O
presidente da Liga Jaraguaense de Futebol,
Rogério Tomazelli, diz que abriga pela artilharia
está motivando os jogadores e o público -,
cerca de 300 pessoas em cada estádio. O

jogador Adilson, do Alvorada, continua na

liderança, com 18 gols marcados. Página 8

FICOU AINDA MELHOR!
Com quase 300 lojas no sul do pa'
estado de São Paulo ja com,

ansão para o

O lojas

uma festa, o

,2 de loja,
nda mais ágil.
Lojas Colombo,

riedade é para

Berlim
373-1010

Cesar Junkes/CP
..

Odair Floriani reclama do calçamento ruim. Página 6,

'Médico acusado de
ferir código de ética

Perito do INSS, o médico José de

Farias Lins Filho pode ser processado
por ter dado dois laudos diferentes para
a mesma pessoa, no mesmo mês. O

advogado André Tavares vai entrar com
representação no Ministério Público
contra o médico com o objetivo de
abertura de inquério. A segurada do

Juiz condena -

neoliberalismo
Juiz de Direito Alexandre Ramos

alerta sindicalistas para a necessidade
de unificar a luta dos trabalhadores
durante seminário realizado sexta-feira

passada, promovido pelo Sindicato dó
Comércio. Página 7

INSS IrineAlegri Berthelsen caminha
com a ajuda de muletas e foi con
siderada apta para o trabalho em laudo
do INSS e incapaz para a função em

laudo fornecido pela empresa. Irene
sofreu acidente de trajeto emjunho de
1996 e já passou por cinco cirurgias.
Página6

, Presos assassinos dos

patrulheiros da PRF
A Polícia Federal prendeu Pedro

Rodrigo Pereira, o Rodrigão, e o ex

policialmilitar Valdir Saggin, o João
Cabelo, acusados dematarem dois pa
trulheiros, emJoinville, nomês passado.
Página7

produtos,
toda inforf

A Felicidade r

estamos esperando você de, braços aber

pois toda essa modernidade, comodi'
você, é para melhor servi-lo.

Cassulli
AdvogadosAssodadosSiC

C�� d,e;cew1a,yét
Global/Tim

Rua Max Wilhelm, 43 - Vila Baependi
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Questão -de lógica
o projeto que institui em Jaraguá do Sul o Programa de

Garantia de RendaMínima-"Bolsa-escola" necessita de uma
análise isenta de emoções, bus
cando narazão os argumentos para
confrontá-la com a realidade do

Município. Idealizadonoprojeto do
governo federal, que por sua vez
inspirou-se napropostado senador
petistaEduardo Suplicy, o progra
maderendamínima teve como alvo
as fanulias do Nordeste, onde a

seca e amisérianão apontam outra

altemativaparamilhões de pessoas.
Quando o senadorSuplicy esti

pulou emquatro saláriosmínimos a
renda familiarneeessáriaparaman
ter os filhos na escola e um salário
mínimo para cada filhomantido na
rede de ensino, usou como parâ-

metro a renda per capita das famílias do Nordeste. Namaioria
esmagadora da região, os sertanejos sobrevivem com valores
abaixo de R$ 100,00 mensais. São osmesmosque engrossam
as estatísticas damiséria do País, onde, segundo dados oficiais,
42% dapopulação estão na linha de pobreza.

Não é novidade paraninguém as condições privilegiadas do
Sul e Sudeste. A concentração do parque fabril nas duas regiões
eleva arendapercapitae o saláriomédio do trabalhador. Quando
o governo recorre às cifras para justificar o salário mínimo,

_

argumentando que apenas uma parcela ínfima dos brasileiros
recebe R$ 180,00, apela para as estatíticas, que apontam os

sertanejos como sendomenos de 1% dapopulação. Assim, falar
em renda per capita de atéR$ 90,00 em Jaragua do Sul é quase
umaironia

De acordo com o projeto, aprovado pela Câmara de Ve
readores na semanapassada, o governo doMunicípio vai repassar
mensalmente às famílias jaraguaenses incluídas noprogramaR$
15,00, para cada filho - entre 6 e 15 anos - matriculado e que
esteja freqüentando aescola Entretanto, arendapercapita familiar
não poderá ultrapassar R$ 90,00. Não precisa ser nenhum

especialistaparaconcluir que serádifícil encontrar famílias nessa
condição, dado o potencial doMunicípio.

Damesma forma, pela situação econômica de Jaraguá do
Sul, R$ 15,00mensais representammuito pouco ou quase nada.
Segundo o líder do governonaCâmara, vereadorSílvio Celeste,
os recursos para custear o programa são federais e virão àmedida

que for iinplantado. Ora, então por que o governomunicipal não
suplementa as verbas e possibilita a adequação do programa à
realidade de Jaraguá do Sul? Talvez o projeto atenda seus

preceitos e assegure os índices de qualidade de vida.
Não obstante, o Programa de Garantia de RendaMínima

"Bolsa-Escola" mostra a preocupação do governo com uma

parcelada comunidade e deve ser saudadacomo louvável, sendo
um passo importante para se buscar a igualdade social. A

educação talvez seja o único caminho permitido amilhões de
brasileiros que vislumbramUm futuromenos indigno. Todavia, a
responsabilidade dos governantes deve estar acima das impo
sições econômicas parapermitir arealização dos sonhos.
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Alerta aos estudantes
* MicheIe Zapellini

É inexplicável o desrespeito com presa?
que aEmpresa Transpantanal Trans- Tudo isso sem contar os outros

porte de Passageiros trata seus cli- problemas que vinham acontecen-

entes. Vários acontecimentos no de- do. Um exemplo é o dos estudantes
correr do período em que essa em- do CIS, que tiveram participação na

presa transporta estudantes de Ja- inserção da Transpantanal no trans-
raguá do Sul com destino a Blume- porte de estudantes a Blumenau,
nau (Furb, Cesb, CIS) comprovam a assim que a empresa foi procurada
falta de competência na prestação por um número maior de alunos da
do serviço. Na semana passada, em Furb, esta simplesmente "dispen-
especial, a empresa revelou aos estu- sou" os clientes que incentivaram o

dantes um fato novo. início do serviço, e os alunos foram
No dia 25 de abril, através de co- obrigados a procurar outro trans-

municação escrita, a Transpantanal porte. Apesar disso, depois de al-
informou que

"

... a partir do mês de guns meses voltaram a ser clientes
maio próximo, não realizará mais o da Transpantanal por não ter outra

transporte de acadêmicos para Blu- opção. Outro caso é o do microôni-
menau ... ". Isso aconteceu sem bus que transportava os estudantes

qualquer informação prévia para que para Blumenau, via Pomerode. O
os estudantes pudessem providen- transporte simplesmente foi cortado
ciar urn outro transporte, isso é, com em fevereiro e os clientes foram
um prazo de quatro dias úteis para novamente "dispensados", sem

que aproximadamente 70 estudantes prazo adequado, porque esse ser-

providenciem, por conta própria, um :,,}�;\viço já não era de grande interesse
novo transporte. 1;: mais, no dia 24 ;�'f;para a empresa.
de abril, em contato telêfônico com ':". Da mesma forma que os estu-

o senhorVilmar Junkci, proprietário dantes têm compromissos com a

da Transpantanal, este informou que universidade e com o curso, pre-
"não acontecerão mudanças na em- cisam ter a garantia de estar pagando
presa por enquanto". Será que no por um serviço de qualidade, pres-
dia anterior ao da comunicação aos tado por uma empresa séria. Assim,
estudantes ele ainda não sabia qual conclui-se que é inadmissível o
a providência a ser tomada pela em- improviso e a falta de organização

que foi demonstrada pela Trans

pantanal. É importante esclarecer

que, em situações anteriores, os

estudantes se submeteram a bal

deação, várias trocas de motoristas
e também a urn longo período de

espera para que a empresa pudesse
se organizar. Diante de uma difi

culdade, a empresa deveria, no mí

nimo, buscar urna negociação com

os estudantes, uma vez que a causa

principal alegada pela empresa são
"

... sucessivos déficits, que in

viabilizam a continuidade da pres
tação do serviço ...

"

que, com certeza,

se originam no dia 25 de abril.

,

Fica aqui um alerta aos estudan
tes que venham a procurar este tipo
de serviço, para que, antes de tomar
se usuário de uma empresa de trans

porte, se informem sobre a forma de

organização, sua ética profissional e
seus objetivos, sem correr o risco de

receber a informação de que "". a

atividade prestada foge ao objetivo
principal da empresa, que merece
voltar ao foco".

* Estudante de Serviço So
cial

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 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.
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Leu defende ação articulada
dos partidos namicrorregiãoMILTON RAASCH

o descaso do DNER (Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem) e das autoridades responsáveis pelas obras rodoviárias no

Estado com os moradores da comunidade do Bairro Recanto Feliz, em
Guaramirim, chega à beira do deboche. Depois de

terem enviado um engenheiro para fazer o estudo para a instalação de
lombada eletrônica no entroncamento da BR-280 com a Rua Cláudio

Tomazelli, conforme a comunidade reivindica há
tanto tempo, dando prazo, inclusive, para início das obras, até o final
de maio, não se vê a menor movimentação de serviço no local. E nem

ao menos chegam informações para esclarecei' se as providências
estarão sendo tomadas. Com atitudes assim, os

moradores só podemmesmo ficar na mais completa
desconfiança. Mais uma vez, um organismo do governo

promete, mas não cumpre.

Persistência
Persistentes, os moradores têm
nova reunião prevista para o

próximo dia 19 demaio, quando
deverão analisar a situação, não
ficando descartadaa realização
de novo protesto no local do
entroncamento que dá acesso ao

BairroRecanto Feliz. O último

protesto reuniu grande
número de populares, vereadores
e deputados no locai. Detalhe

importante: estima-se que 40%
da população de Schroeder têm

.

. acesso ao Município através do
bairro. Com a instalação do
controle eletrônico de

velocidade, a comunidade
quer reduzir o número de
acidentes com vítimas
no trecho.

Novos pefelistas
Mais de 30 filiações ao'PFL

foram anunciadas sexta-feira à

noite, durante a reunião de

posse da nova diretoria
executiva do partido, no Parque

deEventos, em Guaramirim.
Entre os convidados do

encontro estavam os deputados
federais Paulo Gouvêa e

I

Antônio Carlos Konder Reis. O

presidente, Zeca Dequêch,
empenhou-se durante a semana

na çonfirmação dos novos

membros do partido, que seriam
anunciados naquela noite. Mas
não conseguiu incluir na lista o

empresário e presidente da

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirirn), Maurici Zanghelini.

Força dohábito
O deputado federale ex-governador Konder Reis não muda o estilo de

muitos anos. O discurso para os correligionários, no Parque de

Eventos, foi Iooonngo, como de costume, e em entrevista ao repórter
IIton Piran, da Rádio jaraguá, saiu-se mais uma vez com esta: "Meus

coestaduanos e minhas coestaduanas ... ''.

Recado
.0 deputado federal Paulo Gouvêa
tranqüilizou as lideranças
guaramirenses, sexta-feira,
trazendo recado do vice

governador Paulo Bauer (PFL), de
que se o Grupo EI Paso retroceder
1'10 projeto na instalação de
uma usina termoelétrica em
Guaramirim, segundo comentários
insistentes das últimas semanas,
o governo do Estado fincará pé
no projeto, de qualquer forma,
buscando outras alternativas e

parcerias. Tomara que isso não

seja necessário.

Desculpas
Outro episódio do encontro

pefelista. O vice-prefeito José
. Joaquim Fernandes (PPB), o

Zezinho, preocupado em
normalizar as relações na

coligação AcertaGuaramirim, do
PPB ePFL, no pronunciamento,
desculpou-se perante os aliados,
das atitudes de alguns dos seus

companheiros pepebistas; por
críticas feitas. As lideranças do
PPB estarão, inclusive, reunidas
na tarde de hoje com o prefeito

Mário Sérgio para discutir a
situação.

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 887.9

Objetivo seria
garantir maior
representatividade
política

Massaranduba - o prefeito
Dávio Leu (PFL) está alertando os

partidos para a necessidade de ga
rantir a representatividade política
dos municípios no Vale do Itapocu.
Ele faz o comentário preocupado com
o atual processo de encaminhamen

to das eleições para o ano que vem,
com legendas envolvidas em diver

gências internas, e no conjunto, de
sarticuladas no propósito de assegu
rar uma representação condigna. "O
que estamos assistindo", diz o pre
feito, "é o risco de a microrregião
repetir a frustração das eleições de

1998, quando elegeu só um deputado
estadual- Ivo Konell, doPMDB
contra três representantes que pos
suía na legislatura anterior.

Leu centra as queixas, inicial
mente, no próprio partido, o PFL, que
"não está tendo uma atuação regio
nal à altura". Na opinião dele, falta
umtrabalho rnais articulado, com os

.

líderes se reunindo mais freqüente
mente para discutir as questões
políticas, corroborando, nesse sen

tido, crítica recente feita pelo presi
dente do partido em Corupá, Ernesto
FilipeBlunk, "Esse também é o sen

timento dos demais companheiros do

Cesar Junkes/CP

Leu: críticas à falta de articulação dos partidos pela região
Partido da Frente Liberal namicror

região", diz Leu, na expectativa de

que o coordenador regional, Alcides
Pavanello, introduza novo ritmo de
trabalho.

Leu renova a disposição de con
correr a uma vaga na Assembléia

Legislativa do Estado, mas destaca

que essa é uma questão, para ser

avaliada em conjunto pelo partido e

não como pretensão isolada, lem
brando que existem vários outros

nomes namicrorregião, como os do

vereador Salim José Dequêch e do

prefeito Mário Sérgio Peixer, em
Guararnirim, do prefeito ValterZim
mermann, deBarraVelha, edo próprio
Pavanello, e� Jaraguá do Sui. Nesse
aspecto, observa que a força do PFL
é maior n,amicrorregião, onde cons
ta com três prefeitos e vereadores;
dó que propriamente em Jaraguá do

Sul, onde possui três vereadores:
OUTROSPARTIDOS-Ainda

seguindo o raciocínio da desar

ticulação dos partidos para a

conquista da efetiva representação
política regional, Leu analisa,. por
exemplo, a situação no PMDB. O

deputado estadualIvoKonell é o

candidato natural à reeleição pelo
partido, na opinião do prefeito, mas
se continuar encontrando resistên
cia interna e insistir na candidatura
corre o risco de ter votos vazando
para outros nomes, inclusive "pára
quedistas", como aconteceu em 1998,
com o PPB. Na época, recorda Leu, o
candidato Udo Wagner (PPB) teve a

reeleição 'comprometida pela can

didatura de IdenorDreyer, dómesmo
partido, que, embora sendo de Cha

pecó, levou muitos votos na região.
(MILTON RAASCH)

PSDB inicia trabalho pelareeleição de Caropreso
Guaramirim - O Diretório do

PSDB estará reunido no próximo dia
18 maio, quando dará a ordem geral
para todos os filiados emilitantes para
que iniciem o trabalho em apoio à re-

.

eleição do deputado federal Vicente
Caropreso. A convocação para esse

encontro, que ainda não tem local de

finido, está sendo feita pelo pre
sidente do PSDB, Marcos Mannes.

Segundo ele, o apoio político ao de

putado é questão definida interna
mente na legenda e a intenção, a partir

de agora, é intensificar a atuação dos
tucanos com esse objetivo.

Esse apoio, na realidade, já está

acontecendo, destaca Mannes, co
rno, por exemplo, através da parti
cipação em eventos na comunidade,
principalmente no interior doMuni
cípio. Na reunião da próxima quin
zena, oPSDB também deverá decidir
sobre a participação no conselho

político do governo do prefeito
MárioSérgioPeixer (PFL). Oprefeito
já sinalizou positivamente para os

tucanos, buscando a participação
dos mesmos em reuniões do conse

lho, mas não existe uma posição da

legenda ainda sobre o, assunto.
Na realidade, o PSDB está em

compasso de espera, tendo em vista
a intenção de aproximação doPMDB,
que também não é fato consumado.
Mannes diz que seria oportuna uma
manifestação do governador Espe
ridião Amin (pPB), nesse sentido,
sob pena de essa indefinição arras

tar-se demasiadamente, (MR)

Agora com capacidade duplicada.
As melhores impressões passam por aqui. ��!!!é�

,
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Ponderação: Luiz Gomes (em pé) fala para pepebistas em reunião regional

Diretórios regionais do PPB
reclamam atenção do governo
Lideres confirmam - Aqui, em Jaraguá do Sul, o

governador passou duas vezes,
O lançamento de assim mesmo num final de tarde e

candidato a
. limitado apenas à Vila Lenzi -,

\ recordou. O vice-prefeito Moacir

deputadoestadua' Bertoldi engrossçu o coro dos des-
contentes e informou que nunca

foi contatado por ninguém do go
verno estadual. "O descaso gera
insatisfação", afirmou. Essa é a

segunda vez que pepebistas criti
cam a atuação do governo Amin.

. Em meados de março, o vereador
Beto Gonçalves ocupou a tribuna
da Câmara e disse ter vergonha de

pertencer ao PPB.
Gê penhorou apoio às decla

rações do parlamentar e lembrou

que as críticas foram feitas à dire

ção estadual. "ODiretório estadual
faz pouco caso dos correligioná
rios da região, relegando-os a me

ros filiados", comparou. "O Dire
tório estadual precisa ouvir as ba
ses", completou Bertoldi.

Jaraguä do Sul - Os cerca

de 50 pepebistas da Amvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu), reunidos na manhã
de sábado, no Restaurante Burg
Garten, foram unânimes em cri
ticar o descaso do governo Espe
ridião Amin ao partido na região.
.Eles responsabilizaram o governo
do Estado pela derrota do can

didato de Massaranduba, Odenir
Deretti. O presidente do Diretório,
José Carlos Neves, o Gê, reforçou
as críticas ao governador e lem
brou que o descaso político do

governo comprometeu a campa-
nha no Norte do Estado.

'

Também participaram da re

união o deputado federal Eni Vol
tolini e o vice-presidente do Diretó
rio estadual, Luiz Gomes. Os dois
tentaram justificar a posição do

governador, prometendo aproxi
mar a direção estadual da região e

empenho paiaatender as reivindi
cações.

CANDIDATURA - Indife
rente às escaramuças entre PSDB
e PFL em relação ao apoio dos
tucanos a um candidato a depu
tado estadual do PFL, Gê reafir
mou a disposição do PPB em lançar
um candidato à Assembléia Le

gislativa. "Daqui pra frente os pre
sidentes dos diretórios irão se en-

I

contrar mais amiúde para tratar

dos possíveis nomes", revelou,
acrescentando que não se tratou
de candidatura a deputado federal,
mas lembrou que Voltolini é o

candidato natural daRegião Norte.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

ExecutivadoPSDB rebate declarações dePavanelIo
Jaraguá do Sul - Em nota

oficial divulgada ontem, a Exe- .

cutiva do PSDB rebateu .as decla

rações do presidente do PFL, Alci
des Pavanello, sobre o apoio dos
tucanos a um candidato pefelista
nas eleições do próximo ano. De
acordo com o documento, assina
do pelo presidente local, Célio
Bayer, pelo prefeito' Irineu Pasold
e pelo deputado federal Vicente

Caropreso, também presidente
estadual do PSDB, o partido "con
sidera prematuro qualquer tomada
de posição unilateral referente às

eleições de 2002".
A posição do tucanato se deve

às afirmações feitas por Pavanello,
garantindo que, nas articulações
políticas do ano passado, lideran
ças do PSDB e do PPB concorda
ram em apoiar um candidato do
PFL à Assembléia Legislativa, Se
gundo Pavanello, Pasold e Caro-

preso participaram das reuniões

que firmaram o acordo. Caropreso
informou que desconhece o acor

do e não participou de qualquer
reunião para tratar do assunto ..
Pasold disse que as declarações de

.

Pavanello o pegaram de surpresa.
Bayer assegurou que não há

nenhum acordo nesse sentido.
"Como vamos fechar um acordo
mais de dois anos antes das

eleições? Não sabemos nem com

quem estaremos coligados. Além
do mais, o PSDB não está aliado
somente ao PFL. Se tem compro
misso com o PFL, tem com os

outros partidos também", afmnou,
lembrando que as eleições do ano

que vem serão estadualizadas e as

decisões serão tomadas numa ins
tância superior, "E se estivermos

coligados com o PMDB, como
apoiaremos aqui, na região, um
candidato do PFL1", indagou.

Na opinião de Bayer, a indefini
ção do quadro político para as

eleições 2002 inviabiliza qualquer
acordo antecipado. "O PSDB pre
tende lançar um candidato a depu
tado estadual no próximo ano",
confirmou, garantindo que todas
as informações em contrário são

"meras especulações". Sobre Pa
vanello ter dito que talvez não co
nhecesse o acordo porque não par
ticipara das reuniões, Bayer disse
que participou de pelo menos 90%
delas. "O PSDB não é só o pre
sidente. Sempre tinha um repre
sentante do partido", rebateu.

A reportagem do CORREIO DO
POVO não conseguiu ouvir Pava
nello. Ontem, ele não estava na Pre
feitura. Na Secretaria de Gestão,
onde é o titular da pasta, informa
ram que estava em Blumenau.

. Outros líderes do partido não qui
seram se pronunciar a respeito. (MC)

A desconfiança do engenheiro Arrulcar Brunazo Filho nas urnas

eletrônicas está surtindo efeito. O Senado está analisando a

viabilidade de acoplar às urnas uma impressora, cujo principal
objetivo é garantir a segurança dos votos.

Especialista em segurança de dados e formado pela USP
(Universidade de São Paulo) Brunazo suspeitava da possibilidade da

existência de um subprograma que desvie votos de um candidato

para outro. "Por exemplo: a cada cem votos para Machado de

Assis, 20 seriam desviados para Rachel de Queiroz", diz.
Outro ponto considerado falho no sistema é a impossibilidade de

recontagem dos votos. "A impressora vem sanear esses dois

problemas", acredita.
O voto impresso não fica com o eleitor, mas numa outra uma do

Tribunal Regional Eleitoral.

Concorrente
O Diretório do PMDB de

Jaraguá do Sul trabalha com a

possibilidade de lançar a ex
secretária de Bem-estar Social

Cecília Konell como candidata
a deputado estadual em 2002.

Segundo fontes, o deputado
estadual Ivo Konell está

inelegível e não poderá
concorrer. Caso se confirme a

preferência por Cecília, será
mais um obstáculo à .

candidatura da vereadora

MaristelaMenel.

Dívida
Dos 513 deputados federais,
pelo menos 380 estão com as

contas no vermelho, no Banco
do Brasil. O banco comunicou
oficialmente a presidência da

Câmara dos Deputados;
informando que

não tem condições de ampliar o
limite de crédito dos

parlamentares. Quase 30
,

deputados não podem ter

sequer talão de cheques. Terão
que quitar parte do débito para

sair da lista de devedores.

Obra
O vice-prefeito Moacir Bertoldi (PPB) pretende marcar a

passagem pela administração do Município. Ele assume a chefia

do Executivo na próxima sexta-feira, quando o prefeito Irineu

Pasold (PSDB) embarca para a Europa, onde permanece por 12

dias. Já na manhã de ontem, Bertoldi articulava com assessores e

técnicos da Prefeitura a possibilidade de se realizar uma obra de

vulto nesse curto espaço de tempo. "Preciso fazer alguma coisa

para marcar minha passagem pela Prefeitura", justificou.
I

Erramos

Na edição de sábado,
noticiamos que a posse da

diretoria da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Jaraguá
do Sul aconteceria nesta

quarta-feira. Na verdade, a
nova diretoria da entidade,
eleita no mês passado, toma
posse na quinta-feira, em
cerimônia a ser realizada no

Clube Atlético Baependi.

Reunião
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) participou, na manhã
de ontem, da reunião do

Conselho da Região
Metropolitana de Joinville,

realizada em São'Bento do Sul.'
Na pauta, projetos de

unificação das tarifas de

serviços públicos e projetos de

interesse da região, além de

outros tópicos.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo�om.br

Seleciona
crianças de 03 meses a 14

para compor elenco d

para o Di'
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co DOPOVO

Por Egon Iagnowem fotos

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Rua Jos. Theodoro Ribeiro, 165 • Cx. Postal 84 •

Fon. (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
.·mall • indumak@netuno.com.br

o crescimento industrial de Jaraguá do Sul, cujo processo se
- acelerou na década deJ970, já teve seu início bem-antes e o

seu sucesso pode ser creditado à diversidade de produtos, que
desde cedo caracterizou o seu parque industrial. Por outro

-

lado, a indú& d!1 não se faziã â.êpe�der apenas de maté-

ria-prima local, as a mesma vinha dOfl1mais diversos recan

tos deste imenso 'Brasil. E havia facilidade para adquiri-la,
principalmente no tocante a seu transpofte. pois a ferrovia se

encarregava disto. A energia, necessári� à movimentação das

mesmas, era ou hídrica (rodas d'água) ou térmica (máquinas a

vapor) ou elétrica ..,'8 os produtos fabricJdos num processo de

produção, difere e 'hoje que se segud uma linha de produ-
"'.,. "

' @

ção. ÜU sej�\ ca: ,,', ,_,

eienãrio fazia �s diversas operações ne-

cessárias para a produção de detenninaâo produto, enquanto
que, na indústria modema, há um funfionário para cada

operação. I

i ; ,.:;:: '�í
lif"i.M�<=='OlOO���

GráficaCP
47370-7944
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Confira a História

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

seu tempo foi bem empregado.

Barão do ltapocu
.

Há 40 anos

Em 1961, Eugênio VictorSchmöckel, presidente do DiretórioMunici
pal, de Jaraguá do Sul, da União Democrática Nacional, em 28 de

março, convidava osmembros do Diretóriomunicipal e udenistas em
geral para uma reunião, a realizar-se às 20 horas de 4 de abril, na sede
do partido, à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 210, oportunidade
em que seriam apreciados assuntos de ordem partidária de real im
portância.
Jaraguá do Sul recebia uma turma de São Bento do Sul para a apre
sentação de uma peça teatral. Dizia-se com toda sinceridade que es
tevemuito boa e agradou a todos quantos láestiveram para assistir.

Falecia, às 23 horas de 2 de abril, o estimado empresário Oswaldo
Marquardt. Os familiares apresentavam a todos os parentes, amigos,
operários, funcionários e conhecidos, imorredouro agradecimento, em
especial aos drs. Alexandre Otsa eWaldemiroMazurechen, e ao rev.
pastor Karl Gehring, pelas palavras de fé cristã.

Há 14 anos

Em 1987, Paulo Roberto Bauer, deputado que também representava
Jaraguá do Sul na Assembléia Legislativa, hoje vice-governador do
Estado de Santa Catarina e governador em exercício, tinha aprovado
requerimento aoministro das Comunicações solicitando que o cargo
de presidente da Telescfosse preenchido por catarinense qualificado
tecnicamente pela familiaridade do setor de comunicações.
A Secretaria de Obras e Viação doMunicípio mantinhamais de 20
frentes de trabalho executando obras civis, de arte, pavimentação,
abertura e retificação de estradas. No Braço Ribeirão Cavalo (Nereu
Ramos), segundo o secretário Afonso PiazeraNeto, vinha sendo cons
truída uma ponte em concreto, substituindo a demadeira, carregada
com as enchentes de fevereiro.
As chapas que disputavam a direção do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de

Jaraguá do Sul intensificavam acampanha objetivando as eleições
marcadas para abril. A chapaOposiçãoMetalúrgica, encabeçadapor
Luiz Carlos Buzana, distribuía novo panfleto à classe, destacando a

Carta de Princípios, embasada na luta por um novo sindicato, através
da democracia, ação sindical, eleições sindicais, sindicato de luta e

unidade sindical. .

Há 4 anos

Em 1997, presidentes dos seis sindicatos doMunicípio enviavam ao

prefeito GeraldoWerninghaus (PFL) ofício solicitando uma audiência
omais rápido possível. No 'documento os sindi�alistas afirmam que
precisavam discutir e solucionar "o grave impasse" criado entre a

'administração municipal e a direção do Sindicato dos Servidores PÚ
blicos. Werninghaus informava que iria responder a correspondência,
por carta e não deverá receber os sindicalistas antes do dia4 demaio,
quando retorna da viagem à Alemanha.
A Weg Motores inaugurava filial na Inglaterra. Com o objetivo de
atender os fabricantes demáquinas que utilizammotores, os OEMs, e
expandir os negócios da empresa no Reino Unido. Informa Douglas
Stange que a Inglaterra é considerada um dosmaiores mercados in
dustriais daEuropa. AWeg Uni tedKingdom faz parte da política de

internacionalização adotada pela empresa, baseada na busca de no
vos mercados.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Terça-feira, 8 de maio de 2001

Um ouvido solidário
raiva, impotência, tristeza, desespero, inutilidade, des.
valorização, desvalia e desprezo vão sendo mobiliza
dos, fazendo parte da convivência diária. Tanto sofre
a pessoa diretamente afetada quanto sofre sua família
e os que convivem com ela. Trata-se da conseqüência
de um conjunto de fatores que, além de outros, muitas
vezes se iniciacom a falta de um ouvido e de oportuni
dades para que possa expressar os seus sentimentos.

Somos rápidos em falar. Nem ao menos pergunta
mos o que a pessoa realmente necessita, se é de ape
nas um ouvido, se não conselhos ou se aliado' a isto,
necessita da ajuda de um profissional. Temos frases

prontas como: "Isto logo passa", "Não fique assim!",
"Eu te falei que isto iria acontecer!", "Não seja ingra
to(a) !", entre outras.

Normalmente a pessoa procura mais um ouvido
solidário. Não quer nem desistir do caminho, mas que
"tirar a mochila das costas" porque a caminhada está

difícil, quer fazer uma pausa para respirar! Outras ve

zes, a pessoa até sabe no fundo que atitude tomar,
mas está confusa e busca apoio, busca um ouvido, um
eco que lhe permita ouvir sua própria voz, ouvir a si

mesma no silêncio. Um espelho não fala nada, mas diz
muito pelo fato depermitir que a imagem seja refletida,

Permanece aqui o desafio em desenvolver a capa
cidade em nós de escutar a outra pessoa, mesmo quan
do a princípio não compreendemos sua atitude, para
depois sim, refletir e conversar. Fazendo a nossa parte,
a de ouvir, certamente estaremos auxiliando não só a

pessoa que nos busca, mas estaremos também fazen

da um trabalho em conjunto com os possíveis profis
sionais que tratam dela.

"Lembrem-se disto, meus queridos irmãos: cada
um estejapronto paraouvir, mas demore para falar...",
Thiago 1:19.

Um abraço,Káthia BrueckheimerBretzke

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (86)

Tio Eugênio

A energia elétrica (9)
Em continuação, ainda assinavam o convite para iimarcha luminosa em frente

ao PaçoMunicipal: Frederico Stall, JoséW. Navarro Lins, Henrique Lepper, J.
L. Cubas, OUo Jordan, Pedro de Barros, Emílio Stock Jr., Antonio Pereirade

Macedo, Henrique Stamm Jr., Antonio Ernesto deOliveira, AlexandreDoehler,
Waldemiro Rosa, Divíco Scheidegger, Albano Schmidt, Carlos Creuz, Rodrigo
Lobo, Rodolfo Colin, Ruben Lobo, Paulo Strauss, Carias Jansen, Joel
D'Oliveira, Alberto Bornschein e Austergilio Menezes.

A Apoteose do Mérito, assim classificada na.época, 'era uma confortadora
'Tio Eugênio , homenagem prestada pelo povo de Joinville ao seu prefeito, dr. Ulysses Ger-

son Alves da Costa.

Abrindo o préstito vinham os Bombeiros Voluntári�s com sua fanfarra, logo após a Banda do 13°
Batalhão de Caçadores, as sociedades esportivas, com seus estandartes, a Banda "Guarany' e algumas
centenas de operários locais. Fechavam a marcha os autos de praça. A grande quantidade de lanternas

de cores lembrava uma vaga de luz enchendo, coleante, toda a Rua do Príncipe. Em frente ao Paço
Municipal, o dr. Leonel Costa fazia a saudação, oferecendo um álbum com todas as assinaturas dos

joinvilenses que lhe hipotecavam solidariedade e apoio, dos quais três mil eram eleitores. Falava, depois,
o prefeito dr. Ulysses Costa. O préstito locomovia-se para o Palácio Teatro, onde também estavam o

prefeito e seus familiares, discursando o sr. Marinho Lobo e o sr. Lourival de Almeida, guarda-livros do

Moinho Boa Vista. Finalmente, iniciou-se o baile que foi madrugada a dentro.

Era organizada em Joinville, com capital de 8 mil contos de réis, aEmpresa deEletricidade, que fornecia
luz para Joinville, Jaraguá, São Bento, Mafra eRio Negro, com a seguinte diretoria: Otto Sachet, CarloS

Hoepcke, Ernesto Hanaver, Fritz Froese e dr. Ernesto Adler. O Conselho Fiscal ficava com Herbert
Hellmann, Nicolau Bley Neto e Hans Jordan, e suplentes: Carias Metz,Willy Raffmann eMax Keller.
A usina distribuidora - Matriz - era em Jaraguá, para o que já eram iniciadas as obras no salto do Rio

Bracinho, onde já estavam diversos técnicos, em serviço.
Constava que estavam quase ultimadas as negociações para a compra, por parte de nova empresa, a

antiga Empresa Joinvillense de Luz e Força.
A ferrovia abria amplo espaço de locomoção em Santa Catarina. Assim, o presidente do Estado de Santa

Catarina, dr. Adolpho Konder, viajava para o Nordeste do Estado, permanecendo algumas horas eJ1l

Jaraguá. Hum! Continua na próxima semana.

No decorrer do meu trabalho, tenho observado o

quanto as pessoas sofrem em silêncio. O sofrimento,
a angústia, não escolhem classe social. Tanto sofre
uma mãe de situação financeira abastada com o seu

filho entregue às drogas quanto uma mãe que vai

trabalhar fora e deixa o seu filho nas ruas vendendo

doces para sobreviver. Cada uma delas sabe o tama

nho da sua angústia.
Não precisamos ir muito longe. Hoje em dia

estamos tão ocupados em trabalhar para sobreviver

que pouco tempo dispomos para ouvir um ao outro e

conversar em casa sobre coisas que nos incomodam.
O tempo vai passando e, quando menos esperamos,
o estresse, a correria, a ansiedade e o acúmulo de

problemas vão se configurando em sintomas de de

pressão e de outras doenças. A vida perde a cor, nada

mais tem sentido nem significado e continuamos não

nos ouvindo.

Por outro lado, quando ouvimos o desabafo de

alguém que nos cerca, logo nos apressamos em dar

conselhos e dizer como se passa conosco. As pesso
as hoje ouvem-se pouco umas as outras. Quando en

tão somos buscados para aconselhar, não ouvimos o
suficiente e já nos adiantamos em dar respostas, sem
contudo ouvir o que de fato move a pessoa no seu

sofrimento. Há momentos em que a pessoa sente a

necessidade de expressar aquilo que lhe incomoda,
não importando quantas vezes tenha de fazê-Ia e quan
to tempo irá levar até sentir-semelhor. Exemplo disso
são as pessoas que convivem com doenças incurá

veis ou terminais, juntamente com seus familiares.

Na nossa cultura européia, o povo é reconhecido

pelo empenho e trabalho de sol a sol. Com este fato,
torna-se às vezes difícil de compreender, que a de

pendência química das drogas e do álcool não depen
dem apenas da vontade da pessoa. Sentimentos de
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ft CORTIN�� - PERSIANAS - DECORAÇÖES
pcuivcio- e-q� pOvVeM .I-€MI bom,�o-

Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016

Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - sc

J
,

'AUTIiIIIJ'€;'
EQUIPAMENTO,S PI SEGURAt-iÇA 'EI:..ETR6NICA

(fI'7) 9903-438�
Rua ReinoldoRi'u:'S06, sala 4 - Centro - Jaraguá do Sul- SC'��' ,,- -,

;f4H:J1Kfth
-

- �,.-%;

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

Venha a JlUTDT�l conhecer o SUPER
, ,-.-' -

.

SISTEMA de monitoramento de imagens via internet,
controlando alarmes, pessoas, rede elétrica, etc ..

E""�ev� voce-

Seja você
também um

/>///
.
campeão

7t:;;·; 371-1224

� 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

A HUMANA URGENTE
solicita dos sequíntes profissionais:

- Auxiliar Administrativo (paratrabalhar em Joinville)
- Televendas (para trabalhar em Joinville)
- Bobinador de Motores com experiência
- Frentista
- Marceneiro
- Atendente de Padaria
- Auxiliar de Depósito
- Vendedor de Eletrodomésticos
- Digitador com curso técnico ou 30 grau em informática
(Excel, Windows, Power Point)
- Engenheiro Agrônomo com experiência em agricultura
- Enfermeiro (a)
- Auxiliar de Produção com 10grau incompleto
- Eletricista
- Costureira
- Vendedor Interno e Externo
- Relações Públicas
- Bordador (manual e à máquina)
- Veterinário (zootécnico)
- Auxiliar de Expedição

HUMANA URGENTE

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 -

(Rua doHospital Jaraguá) -

Cx. Postal 200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371;.,4311 - FAX

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

- Talhadeira
- Chefe de Tinturaria
- Chefe de Acabamento
- Farmacêutico (a)
- Açougueiro
- Operador de Torno CNC (para trabalhar em Guaramirim)
- Costureira (para trabalhar em Schroeder)
- Auxiliar de Tinturaria (para trabalhar em Schroeder)
- Desenh ista Projetista
- Torneiro Mecânico
- Preparador de Máquinas (para trabalhar em Corupá)
- Fresador (para trabalhar em Corupá)
- Vendedor de Material de Construção
- Confeiteiro (a)
- Padeiro (a)
- Mecânico de Suspensão
- Cronometrista
- Expedidor de Materiais (indústria metalúrgica)
- Costu reira
- Tintureiro
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FA
371-0154

(H.IGOU 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$ 3,49
.

tON! ELE vo.:1 fENI eliDlro PRi.APROVADO
EM rOIlAS AS lOJAS DA R�DE FARMAIS.

.

.

PlÇA iA o SEU.

ANUIDIlDI .1 GIÁrtS , EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72
EM FRENTE AO SHOPING

28NÍVEL 6 meses
Print Artis - PageMaker - CoreI

Draw - CoreI Photo-Paint
Básico

38NÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor

.
Adobe PhotoShop

CoreI CaptureSeja você também um cam'peão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

Cozinhas _ Lavanderias - Dormitórios -

Closets _ Home Theater -

372 - O 1 6 7 Home Office _ Banheiros

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

e-mail: attualem@terra.com.br

,..

MOVEISGOMES
�te áia das mães presenteie com carinho e conforto

PreçOS,

,.(.ira nossos
ConJ� -

ir 372-0002

\ \t Móveis
I 6 cadeiras P ano o

Mesa c

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219

Cozinha
Modulada
Bentec
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s
Aproveite: compre sua cozinha,
área de serviço e dormitório
Dellanno/Bertolini,

com 20cro, 30cro e 40cro de desconto,
.

sobre preço de tabela.

Promoção até 12 de maio de 2001.

:L�l
* Estoque limitado

PLATAO oe
,

COZinhas�aS ,.. (41)
1i.lla:<Reinoldo Rau, 165 - Sala 1 - Centro - Jaraguá ddSúl

J\rhcitcu
Assessoria em Recursos Humanos Ltda

arbeiten �com.br· Ru��a�;�;��1��ri�n�:r:i��!°ci�����o����a)C�t��i��o-
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)
GERENTE INDUSTRIAL Para ERECHIM-RGS
SUPERVISOR RECURSOS HUMANOS
GERENTE FINANCEIRO

SUPERVISOR MANUTENÇÃO (fOrma�ioeng.m.cãnICO)
AUX.PRODUÇÃO - MASCULINO
TÉCNICO QUIMICO

SUPERVISOR DE USINAGEM - Para ERECHIM·RGS

VENDEDOR TECNICO - Para ERECHIM - RGS
COTUREIRA
COSMERCIAL ( Vendas assinatura de jomal/com carro/moto)
AUX. DE PCP

.

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)
S�RRALHEIRO (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

OP. IMPRESSORA - CARTONAGEM
OP.MAQ. RISCADEIRA
TECNICO(A) NUTRiÇÃO
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
TECNICO QUIMICO
OP. DE MAQUINAS BORDADOS
VENDAS DI; 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"

Vendo Gol, 90, branco,
motor CHÇ, álcool. Ótimo

estado. R$ 5.800,00.
Tratar: 372-0391.

Vende-se Passat 84,
R$ 1.500,00. Tratar com
Vanderlei, 275-2355.

Vendo Escort L, 88.
R$ 4.000,00. Tratar

9103-6111, com Genilson.

Vendo Escort 91, branco,
gasolina, lindo! Tratar:
453-1023 ou 435-0961.

Vendo Scooter, modelo
Super Fifity, 96.
R$ 1.500,00.

Tratar 9103-6111.

Vende-se Fiat Uno, ano 94, .

aros e rodas liga leve. Cor
verde metálico. Tratar:

371-6456, com Ricardo ou

Lucimar.

r-p_E N S-E--EM�

voe (I
TAMBÉM NO SEU AMIGO:
Parabéns você foi contemplado em nossa PROMOÇÃO 1
"AMIGO DO PEITO" 2 fazem o curso e somente 1 paga I

I
1
1
1
1

ß1.lR�t�n Preencha -;;-��ncorra a I
HC(:;)D�;�:;;�CA c§;b 1 O bicicletas�J
Nome LLLLLL.I .. LLLLLLLLLLL.L.LLLLLLLLLLLLL
Rua LLLLL_LLLLLLLLLLLLLLL.L .. L.L.LLLNct.LLL
Bairro LLLLLt._LlLLLLLLLLLLLLI._LLL.LLLLLLLL
Fone LLLLLIJ...llLLCidade L.LLLLLLLLL.LLLL

promo�ão ({��ig� do Peito"

�" ... _�SlJQ$ IamlfaCfaJ:E= [••].i.i�Ctlon
ESCOLA e s INfORMÁ11CA

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 23 - 10 andar - sala 101 .. Centro -

Edifício Beatrice Danielle .. em cima FOTO LOSSO

Infoware

UTOS
compra I venda I troca / garagens

Vendo Corsa Super, 16V,
4pts, 25.000 km, único
dono, ano 2000. R$
16.500,00. Tratar:

9979-0578, com Carlos .

Vende-se Omega GLS, 4

portas, azul escuro,
completo, ar, dir., trio,
teto, ano 93 mod 94.

R$ 13.500,0.0. Tratar
275-0056, com Everton.

Vendo Vectra GL, ano 96,
cor branca, ar

condicionado, direção
hidr., vidro e trava elétrica.

. Banco de couro spoiler,
relíquia.

Preço a combinar.
Tratar: 9975-4135';

Vende-se Kadett, 1.8,
álcool. R$ 7.900,00.
Tratar 9979-0578,

com Carlos.

Informática
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

Fone 371-4754

'ESQUADRIAS
JA GUÁ

TUDO EM ALUMÍNIO - SOB MEDIDA

Box para banheiros - cercas - janelas -

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

.-:-t. _, , vidraçaria

�IVI.Wille
Orçamento sem compromisso

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

--

Fone/Fax:
371-7584

CeI. Procó io Gomes de Oliveira 382 - Centro D I R E C T V

ARTEFATOS DE CIMENTO
CIIfIIE••

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 - João Pessoa

I'MPI Madeireira Flórida Ltda.

Tudo- �
�eYúv�
elés:rWo-J

da. �ycuicv
de.� cd""& o

cvvahcvJ1t1,€/VÚ'O-

fVvu:v�

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.

275-3462
275-0549

maRmORa,na
ßI.lniJRlJI

Tudo em mármore
e granitos

Pias
cozinhas
túmulos
soleiras

pisos e

churrasqueiras

Especializada em madeirasnobre, beneficiamento
demadeiras emgeralemadeiraspara cobertura Rua 25 de Julho,' 220 - Vila

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

NIMARAN
&

ACM Telecomunicações

(47) 371-1111
J�QATV���!
Rua Ângelo Schiochet, 223 - Centro

Fone/Fax
,370-8200

Rua Walter Marquardt, 744 - Vila Nova - Jaraguá do,Sul - se

Nova - próximo ao Posto Mime

ANUNCIE

370�8649
370-7919

NegóciQSç rt
.

·u,e as

v?;y
]J]]D�TIOOm��
• ROMANAS

'

�'*, GERMANICA,
,

' # '

• FRANCESA .

• ESMALTAOAS MONTEIRO MONTIe.IRQ
, I ' t'" : *- , ,,1 <, �". � .. , -";. :.

Não Perca tempo!

3
5
4

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474 7

. arquitetura
.d e s i 9 n

EMPÓRIO DAS
PEDRAS DECORATIV�S'

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
Nãc-colwClA!'LOYfret& Oi'mi/My�preçcyd.vr�

., r-
i/ ,'� li

7dt,c:
..

�
371-1224
Seja você também

um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

4" NÍVEL 6 meses

Navegação Internet - E-mail

(Outlook- Express) - Corei Ph

Paint Gif - Gifs animados - F1�:

Páginas pl in temet - Front Pagi

2
Marina Frutuoso, 180 - Centro - 89252-101 - Jaraguá do Sul-SC

E-mail: gessocom@netuno.com.br

Instalação de páginas

5" NÍVEL 6 meses

371-3522AutoCad Básico - Manutençs
Micros - Programação Básica

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

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
Rua Walter Morquordt, 2828 - em frente frevo Argi - Borro do Rio Molho - Joroguá do Sul

Esm;iblda��Mls�oS:i'
B IilIural ihSil do blado.-

�.ff''''_;·;'';·.·.''''''<-x·.. ''w''''''
.. "

371 8131/9987-8562

Panificadora
e Confeitaria

2" 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

Engeuharre Pinturas Lida

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 275-1830 - 275-4102

2
7
5

Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan _ Centr

-

,�� B r a s i I
�''v/'Vp i sos

370-7197

À vista

R$ 899,00
ou 1+2X =

R$ 33 ,00

CONFI RA 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

BEDROOM

Rua Walter Marquardt, 759 - Próx. ao Pavilhão da SchützeIl}

�

Fone:(47)425-l!2:1l3
�

Fax: (47) 425-2946
TÚMULOS, JAZIGOS, SOLEIRA PARA JANELAS,

TAMPOS PARA PIA, PISOS, MÁRMORES, GRANITOS, ,

Rua Dr. João Colin, 2097 - América (em
,

71' frente ao Mini Preço) - Joinville -' SC
� � �����17�7�7_-_V�i�la�N�o�v�a_-�Ja�r�a�ua�'d�'o�Su�1_-�s�c�Fo�ne�F�a�x�:_4�7�3�7�O�-�7

R$ 789,00
o(l'lli'1+2X'''"

R$ 290,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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KARSTEN
Maquinas e Equipamentos í.tda.

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 próximo a BR-
280 . Aceita-se terreno ou

carro como parte do pagto.
Valor: R$ 39.000,00.
Tratar: 372 3124

com Ivone ou Silvio.

Estrada Garibaldi, s/no
Jaraguá do Sul - se

Fone: 9963-0803

••• •••••••• • ••• • •••••••••••••••••• mm

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!)J�!)' (I !J 'IPi' !)!)JH!) I

i::e'!��i�����r:�!�:�" .." I·
t», AÍ#'" F. <90vw-Vor� I
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804 !
E-mail -drair@netuno.com.br

. ENDOCRINOLOGIA
Vy�V� Mc;ur-celo-We:ber SílNOI/

Fone/Fax: 279'-3786 - Sala 801
março a junho estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França

riV;�_� .0

ENDOCRINO ....OGIA
'

VV.' CLeNev�S�
Fone/Fax: 275-378f? - Sala 801 1

I
i
I

<"�i

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA
BRONCOSCOPIA (Especialista peiao SBB)

.

Vv. C�L��SOLt'\.t�.
Fone/Fax: 372-1553 ou 37::[-5117 - s�i� 70]

_,Oi,;;;'=-ffi;"; i>{"_''''''''''''=<;'"

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Vv.C�T�

Ii&

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

CARDIOLOGIA
t», Fábio-C. Mo-nteifo

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606 I
•• 0"0 � i

* 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-SEDE INSTALADOR
. de som automotivo, alarmes,

vidros e travas elétricas.
Tratar 370-9005

..

A. E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

Rua João Pieolli, 109 - Centro - Fone 371�7331

i
I

.

'Prazer em Entregamos em Guaramirim
,- atender bem. "C��a-� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

-

de banana nevada .371-'655
Pref. Waldemar Grúbba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Stil'

Não Perca tempo! Negóci
I

ANUNCIE :�Q$4=ertas370-8649/370-7919 �II

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;
- Para conhecer as outras vantagens venha na Wisdom assistir uma aula demonstrativa grátis.CONVERSAÇAO

Fone/Fax:

(47) 371-7,665
Rua_Angelo Schiochet,118-Centro Jaraguá do Sul�SC

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mania de Vender Barato

Forno Mueller Oelicci Autolimpante
À Vista R$ 209,90

'

9x34S3
Total: R$ 317,52 ,

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC _ Fone: (47) 371-5800
Loja 2: 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: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guararnirim - SC_' Fone: (47) 373-0794

lavadora
E'ectro'ux 8 kglE 08 Sem
AquecimentoA Vista R$ 829,90

\

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

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

Nova Honda CBX l�isle{. A evolução do vento.

""e",'

Promoção de Maio

Agora re�resentando Pneus \$'1�/l?lf:Zi!lt 'I
Crediário até 6 vezes

Na compra de peças e acessórios você ganha um cupom para
concorrer a uma linda Jaqueta de (ouro. Sorteio dia 30/06/01

Horário de Atendimento:
das 8:00 HS às 19:00 tis '

Sem féchar para o almoço
Promoção Válida até 31/05 ou enquanto durarem os estoques

,. A�,-'.'
Motos

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Também em Jaraguá do Sul,
, . .

neçoctas: cursos In company e

com ensino focado para
em sede própria

�10,--,-,_;;;,.C..;;:;..;;OR;;.;;;:;RE�IO:;_;;;D:.....::;O_;;;,.P_;;;,.O-,-VO�
· NegÓC�fertaS-_�J.=.:ar�a.=Lqu=.,:a=-'d=.,:o=-S=...;u=-:..'L-'8=-...=.de.;:;_;_:_m..:...::;;a;.;...;:io;__;d;;_;;e:.....::;2;;:,.;:O:...::..:.01

.

TreinamentoEmpresarialem Idiomas e Consultoria.

I� � EfP� '_ Fv� _ A�.Inlânguae
(47) 370-1159

Experiência em leitura e interpretação de desenho e

necessário conhecimento em corte, dobra de chapas de aço
de 3/4 meio de polegadas
• CHEFE DE TINTURARIA
Experiência em. processos de tingimento (parte úmida) e

habilidade para coordenar fluxos de produção. Exigência
de 10 anos de experiência em Industria Têxtil.
·COMPRADOR
Formação Técnico Mecãnico ou Eletromecãnico, experiência
de 3 a 5 anos, inglês Fluente e disponibilidade para viagens.
• COORDENADOR COMERCIAL

.

·COORDENADORDE PRODUÇÃO
Cursando Superior.
• ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
Experiência em cartonagem.
• ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Com experiência Agroindustrial. Preferencialmente recém
formados.
• ENGENHEIRO ELETRICISTA
Para coordenar / gerenciar áreas de 'produção, experiência
de 3 a 5 anos, inglês avançado, informática básica e

disponibilidade para viagens.
• ENGENHEIRO ELETRÔNICO
Experiência em Indústria Têxtil, aproximadamente de 10 anos
em manutenção elétrica industrial, experiência em automação
industrial e capacidade de formar equipe de manutenção.

ENVIAR CURRICULUMP/ 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 dispõe das seguintes vagas para admissão
imediata:
• ALMOXARIFE
2" grau completo.
··AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Fluência em Espanhol e Inglês. Cursando Ensino Superior.
• AUXILIAR DE COZINHA
• AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Curso na área de Alimentos ou Qualidade.
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1" e 2" graus completos.
• AUXILIAR DE TECELÃO
• BORDADEIRA
• CALDEIREIRO

• FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLÁSTICOS
Experiência em estampo, matrizes e punções, conhecimento
em moldes de injeção plástica, borracha e alumínio.
·GARÇON
·INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
Com formação técnica na área.
• MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Experiência em equipamentos e instalações hidráulicas.
• MECÃNICO DE MANUTENÇÃO PARA INDÚSTRIA TÊXTIL
Com experiência em teares circular (Ozorio e Mayer).
·MODELISTA
Com experiência em modelagem adulto e infantil, é desejavel
conhecimento em estilismo.
• OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADEIRA BOSCH
• OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
Com experiência em máquina injetora de plástico.
• OPERADOR DE MÁQUINA RISCADEIRA
• OPERADOR DE SERRA
Experiência (2 anos) em operação de serras mecânicas (Serra
Fita, Lämina e Disco) conhecimento em instrumentos de
medidas (Paquímetro e escala métrica).
·PLAINADOR
Experiência (2 anos) em fabricação de ferramentas para
industria moveleira.
• PORTEIRO
• PROJETISTA DE EMBALAGENS
Com formação em desenho industrial ou similar, Auto Cad e

conhecimento em embalagens de madeira e papelão.
·TALHADOR .

·TECELÃO
• TORNEIRO MECÃNICO
Experiência (2 anos) em operação de torno, conhecimentoem
desenho mecânico e medidas.
• VENDEDOR EXTERNO
Diversas oportunidades.
• VENDEDOR TÉCNICO
Formação superior em Engenharia Elétrica, experiência na

área cormercial (2 anos), conhecimento em motores elétricos
e acionamentos. Disponibilidade para viagens.
·ZELADORA

Não
. Perca

tempo!
Rua João Januário Ayroso, 136 - Jaraguádo Sul- sc Fone/Fax: 275-0926

PISO .cAJO
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
• Pisos Esmaltados

• Lajotas Coloniais
• Elementos Vasados
• Telhas Coloniais
• Tijolos Paredes à vista

ANUNCIE
370-8649
370-7919

BARBADA!
Vendo apartamento 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 (aceitopropostas)
A vista R$ 35.000,00NegóciQ$

d"�ufertas

371-1224

Seja você
também

um campeão

6a NÍVEL 6 meses

Formação de

professores
Estágio 500 horasReinoldo Rau, 299 - Centro

Moda masculina e feminino
Coleção inverno 2001 em até 3x sI juros

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

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

Promoção

Promoção de

segunda a sexta-feira275-0980
RuaWalterBreithaupt, 85 - Centro (BeiraRioOube deCampo)

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
í� Cv �víço-- da:�

RuaJoão Picolli, 94 � Centro - Jaraguádo Sul- sc Fone/Fax: (47) 371-7646

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

AGRCPE:CUÃRIA

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

Pinscher e Dachshund

Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jara

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pense nisso!

Mãe
"Eu me sinto tão triste hoje. Eu gostaria tanto de poder estar ao seu
lado e lhe dizer: feliz Dia das,Mães! Mas héquonto tempo eu não lhe
vejo? Esta distância dói tanto. Mas foi você quem quis assim, foi você
quem me abandonou e me deixou na porta de uma casa qualquer, lem-

bras?
_

Eles me amaram e me ensinaram tudo com muito carinho e amor, mas por
que mãe, não foi você que ficou para me mostrar o que é a felicidade?

Por que você se foi?
Mãe, por que a única foto que guardaram de você é tão, triste.

Mãe, você está morta, e eu tenho que me conformar, mas nunca, mãe,
,

nunca eu deixarei de te amar."
Existem muitas pessoas que não terão a oportunidade de dizer a sua

mãe que a ama, mas se você tem o privilégio de ainda ter a sua,

ligue para ela, vá visitd-lc. não desperdice a oportunidade de

agradecer por tudo que ela já lhe fez, faça com que o seu dia

seja feliz e, principalmente, não esqueça de dizer a ela o quanto
você a ama, e o quanto ela lhe faz feliz.

Suzana Souza

BINGO VOCACIONAL
Participe! Dia 15 de maio de 2001 (terça-feira)

Início: 14 horas
Local: Salão de festas São Sebastião

Agradece CLUBE DAS MÃES VOCACIONADAS.

�rculo
Italiano

Curso de Degustação de Vinhos
Promoção: Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
Objetivo: Dar àqueles que admiram o vinho o devido embasamento teórico e prático para permitir
que o ato de beber vinho se torne, cada vez mais, uma agradável experiência.
PÚblico-alvo: Todos os interessados pelo vinho que desejam aprimorar seus conhecimentos a

respeito desta fascinante bebida, seja no aspecto histórico, técnico ou culinário,
. local: Sede do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul - Rua dos Imigrantes Italianos nO 33, Vila Nova
Datas e Horário: Dias 22, 24 e 29/05 das 18:30 às 22:30
Carga Horária: 12 Horas Vagas: 20

_

Instrutor: Marcelo Luiz Sardagna, enólogo formado no "Istituto Agrario San Micheie ai Adige" em

Trento, Itália.
Inscrições: Até 18/05, com Daiana pelo fone 370 8636 das 14:00 às 20:00 horas.
Custo: R$ 100,00
Programa:
1. História do vinho
2. Noções de viticultura
3. Noções de enologia
4. Noções de análise sensorial
5. Técnica de degustação
6. Degustação de varietais
? �erviço do vinho

Vinhos a serem degustados:

Tintos : Malbet, Argentina - Cabernet Sauvignon, Chile -Merlot,
Chile - Cabernet Sauvignon, Brasil - Cabernet Franc, Brasil
B.rancos: Sauvignon Blanc, Argentina - Chardonnav, Chile -

Riesling, Brasil - Sauvignon Blanc, Uruguai - Gewustztraminer,
Brasil
Espumantes: Santa Emiliana Brut, Chile - Miolo, Brasil 371-822'2
Devanir Danna '

Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

Relações Públicas - 373-0091

16/MAIO comemoramais uma primavera, GiovanaZanghelini, filhado com

panheiro Maurici - PARABÉNS E MUITAS FELICIDADES!!!

REUNIÃO 03/MAIO/2001-REUNIÃO DE COMPANHEIRISMO realizada
,

na residência do companheiro CLEBER, organizada por ele e pelos companhei-
ros RILDO eGELSON. )

Ainda falando-se no ROTAPAE, a Co�ssão Organizadora deseja desta
car nesta coluna a ajuda de duas pessoas que com suas contribuições abrilhantaram
nosso evento beneficente:

ADEMARMENEGOTTI- doou-nos excelente malha para confecção de
500 camisetas.

MARCELO HASSE - criou o logotipo do evento.

Aos dois benfeitores, o ROTARY CLUB e a APAE de Guararnirim deixa

registrado sinceramente o nosso MUITO OBRIGADO!

NOITEBRASILEIRA ...

·

Em Jaraguá do Sul, no Clube Atlético Baependi, o Rotary Club de
Guararnirim se fez presente com 11 companheiros e companheiras, onde prestigiou
a homenagem feita pelo Rotary Club Pérola Industrial ao MÉDICO CIRUR
GIÃO CARDIOLOGISTA DR. VICTOR BAUER FILHO, entregando-lhe o

Título PAUL HARRIS, que o identifica como defensor das metas de paz e

compreensão mundial.
O Rotary quando homenageia com o título Paul Harris uma pessoa não

rotariana, considera-lhe com perfil intrínseco rotário, ou seja, alguém que deixa
marcas indeléveis com sua postura exemplar, quer na vida particular, quer no
âmbito profissional, características estas indubitavelmente inerentes ab home

nageado daquela noite.
• PARABÉNS ao ROTARY CLUB PÉROLA INDUSTRIAL pela exce-
lente iniciativa.

.

•
.

PARABÉNS ao homenageado DR. VICTOR BAUERFILHO pelo seu

constante desprendimento humanitário. ANIVERSÁRIO!!!!

'RfT'RATV Dl: }vfÃf...
Uma simples mulher existe que,
pela imensidão de seu amor, tem um pouco de deus;
pela constância de sua dedicação, tem muito de anjo;
que, sendo moça, pensa como uma anciã;
sendo velha, age com todas as forças da juventude;
quando i�norante, melhor que qualquer sábio
desvenda os segredos da vida;
quando sábia, assume a slmplicldade das crianças;
pobre" sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama;
rica, empobrece-se para que seu coração
não sangre ferido pelos ingratos;
forte, estremece ao choro de uma criancinha;
fraca, entretanto, se alteia com a bravura dos leões;

.

Viva; não lhe sabemos dar valor,
porque à sua sombra todas as dores se apagam:
morta, tudo o que somos e tudo o que temos,
daríamos para vê-Ia de novo.e dela receber
um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios.
Não exijam de mim que diga o nome sessa mulher,
se não quiserem que ensope de lágrimas este álbum
porque eu a vi passar em meu caminho .

Quando crescerem vossos filhos,
leiam para eles esta página;
eles vos cobrirão de beijos a fronte
e vos dirão que um pobre viandante,
em troca de suntuosa hospedagem recebida
aqui deixou para todos
o retrato de sua própria MÃE ...

PARABÉNS A TODAS AS MÃES NESTE PRIMEIRO DIA DAS
MÃES

DO SÉCULO XXI!!!

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

-

'llTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.' 373-0404

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARAGUÁ

Terça-feira, 8 de maio de 20m

o que se fala no Senado
Jáder apóia instalação do Con

selho deComunicaçãoSocial- O
presidente do Senado, Jáder Bar
balho, manifestou-se a favor da ins

talação do Conselho de Comunica
ção Social. Durante a discussão de

pedidos de autorização para rádios

comunitárias, Jáder garantiu ao se

nador José Eduardo Dutra queman
terá entendimentos com a Câmara

para que o projeto nesse sentido, já
aprovado no Senado, seja votado em
breve".

Sócrates discute ruo dopasse-
. A CPI (Comissão Parlamentar de In
quérito) do Futebol realiza audiência
pública para discutir o fim do passe
- instrumento que dá aos clubes o

direito de propriedade sobre os jo
gadores de futebol. O ex-jogador
Sócrates, o advogado Marcílio

Krieger e o representante do Clube
dos Treze, João Bosco Luz de Mo
raes, eram convidados da comissão.
O relator da CPI, senador Geraldo
Althoff (pFL-SC), considera relevan
tes, como a possibilidade de tornar

novamente obrigatória a transforma

ção de todos os clubes de futebol
em empresas. "A origem de todas as

irregularidades no futebol é essa

informalidade, a ausência de compro
missos com o fisco e com as leis
cambiais � o amadorismo dos diri

gentes",disseAlthoff.JORNALDO
SENADO, página 2.

As leituras de Manoel de Souza

Nomeado governador das capitanias do Sul, havia chegado o dr.
Antônio Salema ao Rio de Janeiro quando o foram visitar todas as

autoridades e pessoas importantes. Entre estas, estava o chefe indíge
na Martim Afonso de Sousa, o Araribóia, o qual, ao assentar-se na

presença do recém-chegado, foi logo pondo uma perna sobre a outra,
conforme era seu costume. O dr. Salema estranhou aquela liberdade, e
mandou que o intérprete o chamasse à ordern, dizendo-lhe que aquilo
não era posição para tomar-se diante do governador, que era represen-

<'
tante d'EI-Rey.

Martim Afonso pôs-se de pé.
- Se tu souberes - retrucou com arrogância, os olhos fuzilando

de cólera -, se tu souberes quão cansadas tenho as pernas das guer
ras em que servi a EI-Rei, não estranharas dar-lhes agora este pequeno
descanso; mas, já que me achas pouco cortesão, eu me vou para a

minha aldeia, onde não curamos destas pequenas cousas, e não torna

rei mais à tua corte!

Frei Vicente do Salvador - "História do Brasil", página 227.

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Foi empossada no dia 05 de maio de 2001 às 20:00 horas no

Clube Atlético Baependi, a nova diretoria eleita para gestão 2001/
2003 do Sindicato- dos Contabilistas de Jaragua do Sul. Após os
atos solenes, foi oferecido um jantar de confraternizaçao por

adesão.

DIRETORIA DO SINDICONT (GESTÃO 2001/2003)
CARGOS

PRESIDENTE
DI SECRETARIO
DI TESOUREIRA
DI ADMINISTRATIVO
DI EVENTOS
DI REL. PÚBLICAS
CONSELHO .FISCAL

EFETIVOS SUPLENTES

OSMAR GUMZ IVÁN P. TORRES
ELIETE BRUCH DECIO MENGARDA
RENILDA FUNKA SILVANA M. L. REKOWSKY
JOÃO V. DE AMORIM - JOÃO WIANEY MÜLLER
MARIA T. DE AVILA BISPO - AGUINELIA Ma PONSTEIN

SOLON CARLOS SCHRAUTH - ADEMIR ORSI
RENATO WEBER - OTO ERNESTO WEBER

ADEMIR AVELINO FAGUNDES - DELFINO BRUCH
MARCIO KLEINSCHMIDT - OSMAR PISKE

DELEGADOS OSMAR GUMZ
'lLARIO BRUCH

ALDO SALA!
IVAN P. TORRES

COMISSÃO ÉTICA ALDO SALA!
ILARIO BRUCH
ANA BARBARA BUCH MANN
ORIDES KLITZK·E
AMILTON LEONI

Por que "antigamente" e
"outrora"? L

REMINISCÊNCIAS

.Garibàldi-JGS -

Distrito de Veszprém (065)

Ainda a Exposição
Nacional de 1908

O notávelpoeta brasileiro e au

tor do "Hino à Bandeira", Olavo
Bilac, como Conteur, em crônica do
Jornal daExposição, referindo-se ao
concurso do "Jornal do Com
mércio" sobre os pavilhões, traça
va os seguintes honrosos concei
tos:

"Até o pequeno chalé de Santa

Catarina, tão gracioso na sua sim

plicidade, merece grande nota dos

homens de educação artística.

A sua rústica beleza, destituída.
de qualquer pretensão, não faz má

figura dos palácios. Santa Catarina
pódemesmo dizer, com orgulho, aos
outros estados: vocês têm casas

muito mais suntuosas do que a mi

nha, mas o ferro, o cimento, o vidro
vieram do estrangeiro; ao passo que
emminha casamodesta, tudo émeu,
tudo saiu de meu próprio seio, tudo
é filho de minha pouca fortuna, do
meu honrado trabalho!"

Olavo Bilac encontramuita gen
te que participa de sua admiração
pelos progressos e bom gosto das

produções do Estado. As secções
catarinenses regorgitando de visi

tantes. Figuram na exposição
catarinense cereais de toda espécie
e de todas as zonas, inclusive os

maisdelicados daEuropa, fumo, al
godão, açúcar, fibras, ervas medici
nais, cascas, favas, resinas, ceras,
produtos farmacêuticos, trabalhos
de bordados finíssimos, àmão e me
canicamente, tecidos de mó e um

sem número de pequenas indústri

as, a par das grandes fontes de ri

queza, o mate que Santa Catarina

faz um paralelo na quantidade e

qualidade, com os extensos ervais
do Paraná e Rio Graride do Sul, do

Paraguai e Mato Grosso.
As madeiras ocupam lugar em

toda a secção catarinense e a in

dústria vinícola aparece já bem adi

antada, aproveitando os vinhedos

do Estado.

Nas secções de minerais chama a
atenção do visitante uma amostra de
MOLYBDENS,metal raríssimo, des
coberto na cidade de Brusque, pelo
dr. Francisco dePaula Oliveira. O dr.

Lebon Régis era o delegado do Esta
do de Santa Catarina.

Na hora do lanche, o dr.Régis brin
dou aComissão daDiretoria, napes
soa do dr. Antonio Olintho, que be

beu pelaprosperidade de Santa Ca
tarina.

Seguiram-se brindes do dr. Adol
fo Konder e homenagens ao dr. Lauro
Müller, governadorGustavoRichard,
dr. Lebon Régis e ao presidente da

República, dr. Afonso Pena.
Às 17h30 dirigem-se os convida

dos ao elegante Pavilhão de Santa

Catarina, que era um mimo de

arquitetura, feito de madeira do Esta
do, não havendo duas tábuas da

mesma qualidade.
Aos jornalistas que se viam na

triste contingência de diariamente es

creverem suas notas nas mesas dos

restaurantes, sobre as pernas ou nos

batentes das janelas, graças aos drs,

LauroMüller eLebonRégis, punham
à disposição dos jornais'o elegante
Pavilhão Catarinense, construído no

ponto mais central do vasto recinto,
recebidos com cerveja aos profissi
onais, visitantes e autoridades, com
manifestação agradecendo a gentile
za, através do jornalistaLuiz Honório.

A exposição era motivo de co

mentários no estrangeiro: "La G�
zetta di Torino" um dos mais concei-

tuados jornais da Itália, publicava,
no dia 12/8/1908, o seguinte, entre
outros: "A multidão estaciona

demoradamente diante dos Pavi

lhões, dentre os quais se destacava

pela sua originalidade o de Santa

Catarina; que é todo feito demadei
ras preciosas colhidas nas florestas

daquele estado; as paredes, o teto,
e os soalhos são construídos de ce

dro, canela, massaranduba, peroba
e ipê; todos os pregos e ferragens
foram fabricados em Santa Catarina.

A REVISTA ILUSTRADA, de

Florianópolis, pelo jornalista Carlos
Reis, publicava um mimoso álbum
contendo as mais minuciosas infor

mações sobre Santa Catarina, com
820 fotogravuras de vistas, mapase
retratos.

Entre os expositores destacava
se Hugo von Frankenberg-Lud
wigsdorff, que apresentava uma

coleção extraordinária de caixinhas
de todos os tamanhos.

Tamanho foi o sucesso da expo
sição.de 1908, que o secretário-ge
rai, pela diretoria de Viação, Terras e

Obras Públicas de Santa Catarina,

dirigia-se aos srs. A. Baptista& Co.

pedindo amostras de erva-mate, nas
diferentes formas de preparação,
para serem enviadas ao dr. Victorino
dePaula Ramos, por intermédio do

Ministério da Indústria, assim como

às empresas Alexandre Schlemm,
Hermann A. Lepper, Jordan, Gerken
& Co., Brockrnan eCelestino & Co.

FRITZ VON JARAGUÁ

Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul

Aproveite a nossa promoção de
.

aquecedores para garagem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOITE BRASILEIRA

A alegria e a descontração tomaram conta do

aristocrático Clube Atlético Baependi, sábado à

noite, durante a 5" Noite Brasileira de Jaraguá do
Sul, iniciativa doRotaryClub - Pérola Industrial.

Sobraram elogios para o delicioso jantar típico
com pratos nordestinos e para aBanda Estágio
10, de Florianópolis.O ponto alto do evento, sem
dúvida, foi a bonita e inesquecível homenagem
prestada ao médico cardiologista Víctor Bauer

[unior. A renda (ainda não divulgada) será des
tinada à Ajadefi e à AMA.

CAMPANHA DO AGASALHO

A RedeArigeloni de Supermercados realiza, até o
dia 14 de junho, a Campa�a do Agasalho deste

ano, onde para cada peça de roupa doada a

empresa doará um quilo de alimento não pere
cível. Neste ano, a meta é arrecadar 43mil peças
e, conseqüentemente, doar 43 toneladas de ali

mentos, tudo para combinar com a "idade" da

empresa, que está completando 43 anos.

POSSE
IACDL (Câmara deDirigentes Lojistas) de Jaraguá
do Sul realiza, no próximo dia 10 demaio, jantar
em homenagem ao "Dias das Mães" e a sole
nidade de posse da diretoria gestãomaio'/2001 a

maio/2002. Será no Clube Atlético Baependi, a
partir das 20 horas.

EXPOFEIRA
Promete ser uma grande festa nesta semana o

lançamento da 6" Expofeira Agroindustrial de
Guaramirim, dia 11 de maio, no Parque de
Eventos, quando será realizado o baile para
escolha da Rainha da Feira. AnimaçãoMississipi
Band'Show. Vale a pena conferir]

FESTA DE INVERNO
A 13" Winterfest, promovida pela Sociedade
RecreativaAlvorada, noRioCerro II, estámarcada
para os dias 11, 12 e 13 demaio. Durante o evento
estão previstos desfiles, bailes, apresentações
folclóricas, disputas de tiro e bolão e a tradicional
comida típica germânica.

FEIRA DAMALHA DO PORTAL
O Portal de Jaraguá, 1° Centro Comercial de
�araguá do Sul atuando no comércio da pronta
entrega da região, realiza hoje, às 18 horas, no
Restaurante Lá em Casa, o coquetel de lançamento
da 3" Feira daMalha do Portal.

Malhias

A Escola de Idiomas CCAA realizou no dia 29 de
abril o teste Toefl, da Universidade de Miami, para
professores e alunos de nível avançado em Inglês.
O evento contou com a presença de 58 candidatos
de [araguâ do Sul e região

Karina Bruch, filha de Delfino e Luiza Bruch, e
Edilson César Scheuer, filho de Valdir e Iracema

Scheuer, uniram-se no último dia 21 de maio, na

Igreja Evangélica Cristo Bom Pastor, no Rio Cerro II.
A recepção aos convidados aconteceu na AfU!eg.

Ianir Spieker estréia idade
_

nova hoje. Recebe os

. cumprimentos do marido,
Waldemar Spieker, da filha,
Tahiana, e do filho, Willimi

f:.�-liz w1rtjY:.�T$ál'i@
5/5 - Mariane Enke
6/5-Wagner Roberto Rosa
7/5,- Fernando Luis

Martini
CéliaMariaGarcia

Jurema Lessmann
OndinaMattedi
RuthRoesel
Terezinha Sabel Alves
RosaMaria Kanke

8/5 - Érica Leitholdt
Nilson Franz

Jamir Spieker
9/5 - Vicente Deretti

'Mirela Fabiana

Rengel
[osiane Aparecida
Vieira

Gislene Lopes completou 17 anos no

dia 26 de abril

Qavelli, a loja
que vcste o

homem de
bom 8osto.

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

371 .., 1Calçadãq364-o'estacionM1entoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010 - fax: (047) 433-3501

.
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� •••••••••••" •••• � •••• N •• ' •••• � ••• ;.: ••••

.

* Bolsa
* Câ'lr"fte
* Cinto
* Mala

" �"'�". """_,,,,",_Ru?: Reinaldo Rau, 242 - Centro - Jaraguá do S�I- SC ,_''''''''�''�_'''�'-''_:._*__
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dificuldade: Odair Floriani passa trabalho toda vez que sai de casa para {r ao centro da cidade

Deficientes correm risco de vida

para atravessar ruas e avenidas
Colçadasem
, .

pe5Slmas
condições
dificultam travessia

Jaraguá do Sul.,- As péssi
mas condições das calçadas e

passeios públicos da cidade têm

piorado ainda mais as j á precárias
alternativas de locomoção dos

portadores de deficiência física,
em especial os que usam cadeiras
de rodas. Calçadas irregulares,
ausência de rampas e de rebai
xamento dos passeios, além do
descaso e da falta de sensibili
dade da sociedade, de UIP modo
geral, têm transformado em ver

dadeiro sofrimento o simples ato
de atravessar uma rua. Além da

limitação imposta pela eireuns
tância, os portadores de deficiên
cia são forçados a disputar as cal
çadas com entulhos de cons

trução, bicicletas e ainda enfren
tar os buracos e desníveis.

Para o vice-presidente da

Ajadefi (Associação Jaraguaense
de Deficientes Ffsicos) Girlei
Campestrini, as calçadas de Jara
guá do Sul são de ter.ceiro mun-

do. "Falta muita coisa para que
possamos andar nas ruas com

segurança", avaliaGirlei, que, por
"

conta de um acidente, anda de
cadeira de rodas. Ele comenta

que na época que se construiu o

Calçadão foi necessário pedir
muito para que o projeto bene
ficiasse os deficientes. Mesmo
assim, quem anda de cadeira de
rodas não consegue atravessar

para o outro lado porque a cal

çada é contínua, já que as rampas
de acesso existem apenas nas

duas extremidades do Calçadão.
Campestrini argumenta que

quando se faz uma melhoria, os
beneficiados não são apenas os

portadores de deficiência, mas

idosos, gestantes e mães ou ba
bás que levam bebês em carri
nhos. Ele também denuncia que,
nos últimos anos, nada foi feito
em favor dos portadores de
deficiência na área de locomoção
e infra-estrutura da cidade. Ele
cita como exemplo a ausência de
elevadores na grandemaioria dos
prédios e de transporte coletivo
urbano dotado de acesso aos

deficientes com cadeiras de ro

das.
O aposentado Odair Floriani,

31 anos, enfrenta uma verdadeira

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

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

maratona para chegar ao Centro
em sua cadeira de rodas mo

torizada. Ele mora na Tifa da
Pólvora e, quando precisa ir ao

centro da cidade, é obrigado a

percorrer boa parte da Rua Jorge
Czerniewicz. Neste trajeto, Odair
tem que termuita habilidade para
driblar os entulhos, os buracos e

os carros nas inúmeras vezes em

que têm de invadir a pista para
continuar andando. "Não é fácil
andar aqui palia quem não tem

problema físico, imagine para
nós", afirma Odair. Segundo ele,
falta muita coisa na cidade para
facilitar a vida dos que usam ca

deira de rodas, especialmente a

atenção dos que 'decidem o que
vai ser feito na cidade' ", avalia ele.

O gerente de Finanças e Tri
butos da Prefeitura de Jaraguá do
Sul, José Olívio Papp, admite que
as calçadas da cidade deixam a

desejar e que a administração pú
blica tem meios legais de cobrar
do proprietário a execução e ma

nutenção das calçadas, mas que,
por.enquanto, a situação ficamais
por conta da consciência do pro
prietário. "Quando recebemos re
clamações tentamos. chegar a um
acordo com o responsável' , afir
ma.(MARIA HELENA DE MORAES)

ABANDONODE
EMPREGO

Perito do INSS acusado de
�

ferir o Código de EticaMédica
Jaraguá do Sul - O advo

gado André Tavares vai entrar com
representação noMinistério Públi
co Federal contra omédico e perito
do INSS José de Farias Lins Fi

lho. A intenção é que se abra in

quérito civil para apurar a respon
sabilidade do médico no caso da

paciente Irine Alegri Berthelsen,
que recebeu alta do médico do

INSS, no caso Lins Filho, no dia
3 de abril, e no dia 30 do mesmo

mês foi considerada inapta para a

função. As duas avaliações foram
assinadas pelo mesmo médico. A

primeira foi feita pelo INSS e a

segunda avaliação no ambulatório
médico com atestado de saúde

ocupacional.
Irene sofreu um acidente de

.

trajeto no dia 7 de junho de 1997,
quando voltava do trabalho e caiu
da bicicleta quando atravessava a

ponte pênsil do Bairro Baependi.
Ela prestava serviços gerais naElite
Móveis e desde essa época ficou

impossibilitada de andar, passando
a locomover-se com o auxílio de

muletas. Irine conta quejá passou
por cinco cirurgias e estava rece

bendo o benefício do INSS, no
valor de um salário mínimo, que
foi cortado em janeiro deste ano

para uma nova perícia. Nesta nova
perícia do INSS Irine foi consi
derada capaz de trabalhar, mas na

avaliação feita commédico da em

presa, foi considerada incapaz.
"Me deixaram confusa e sem alter
nativa. Não posso trabalhar e não

tenho dinheiro nem para comprar
os remédios", admite Irine.

De acordo com o advogado

Tavares, o médico Lins Filho esta
ferindo o código de ética ao "servir
a dois senhores', isto é, trabalha
como perito do INSS e também
para um empresa. A contradição
do profissional da saúde foi cors
tatada pelo clínico geral e fiscaldo
Serviço de Saúde do Trabalhada
de Joinville, Leon Lobo, que tam

bém faz atendimento em Jaraguá
do Sul todas às quintas-feiras, dru
7 às 18 horas. O advogado apoa
o Artigo 118 do Código de Étic�
do Conselho Federal deMedicim
que diz ser vedado ao médico
deixar de atuar com absoluta

isenção quando designado para
servir como perito ou auditor,
assim como ultrapassar os limie
de suas atribuições e competênca
e ainda o Artigo 29, que condena
o profissional que praticar ato!

danosos ao paciente, que podem
ser caracterizados como ímperíea
imprudência ou negligência.

De acordo com omédico Lee

Lobo, os atestados dados pelo mé·

dica Lins Filho são conflitantes em

vários pontos: "Se ele diz que:
pessoa está apta em relatório do

INSS, porque afirma o contrário
no atestado particular, fornecida
por ele mesmo e no mesmo mês,
Como ele pode sermédico do tra

balho da empresa e perito do INSSI
Assim, ele está tirando o ganh�
pão da paciente, pois deu alta no

INSS - retirando-a do auxílio
e a considerou incapacitada para0
trabalho", questionaLobo. O médico
Lins Filho não foi encontrado pela

.

reportagem do CP até o fech�W
desta edição. (MHM)

,

De conformidade com o arquivo
482 da letra I da CLT, convidamos
o Sr. Jórge Ines Soares, portador da
RG. 4.303.827-3 e CTPS 082166·

, 024-PR, a comparecer no prazo de
72 horas na empresa FB Fotografias
Ltda. CNPJ: 80.686.496/0001-38,
o não comparecimento caracterizará
abandono de emprego.
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Seminário discute situação atual
do trabalhador e dos sindicatos
Jaraguá do Sul - o traba

lhador não sabe quantas horas vai
trabalhar nem quanto vai receber.

A afIrmação é do juiz do Trabalho
e mestre em Direito, Alexandre
Ramos, ao se referir ao banco de

horas, implantado nas empresas
com o objetivo de "controlar as

relações de trabalho através da

estratégia fascista de dividir para
dominar". Ele esteve em Jaraguá
do Sul na sexta-feira última para
falar sobre a flexibilização dos di
reitos dos trabalhadores durante

seminário sobre o assunto promo
vido pelo Sindicato dos Trabalha
dores no Comércio.

Além do banco de horas, o juiz
abordou o não-pagamento das ho
ras extras, contrato temporário,
terceirização e trabalho aos domin
gos, este último considerado como
uma das principais frentes de luta
do Sindicato do Comércio, que
tenta unir a categoria e sensibilizar
a sociedade para o fim do trabalho
aos domingos.A intenção da presi
denta do sindicato, Ana Roeder, é
buscar apoio da comunidade para

mudar a lei, aprovada em 1997,
que regulamenta a abertura do co
mércio aos domingos e feriados.

N� avaliação do juiz as relações
,

de trabalho no Brasil têm estrutura

fascista e cabe aos sindicatos res

gatar a unidade de luta dos traba

lhadores, que hoje estão divididos
em categorias e datas-bases dife
renciadas. Segundo Alexandre,
90% das reclamações trabalhistas
são relacionadas a horas extras não
recebidas. "As relações de trabalho
são controladas pelo capitalismo,
gerando o que podemos chamar
deneofeudalismo", exemplificaojuiz.

Ainda segundo Ramos, o sin

dicato deixou de ser combativo e

atualmente atua em regime de

colaboração com a empresa por

que as políticas salariais são organi
zadas pelo Estado, gerando a pre
carização dos direitos dos traba
lhadores e a transfiguração do
movimento sindical.

Também participaram do se

minário o presidente daCUTemSan
ta Catarina, Valdeci José da Silva, e
do diretor da Fecesc Nadir Cardoso,

RELOJOARIA'" AYENIDA. �

(9 1EMPtJ.,;lr...OV;.C.,.,(9M V(9CÊ.
'Wif' ''\ �
I ,

.m�· Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
433 - Sala 4 - Centro

Fone 371-1562

PF identifica responsáveis
pelamorte dos patrulheiros

Acusados são um
assaltante e um

ex-policial
militar

Joinville - Após 23 dias de

investigação e 11 detenções a Po
lícia Federal conseguiu identificar
os dois homens acusados de se

rem os responsáveis pelo duplo
homicídio dos patrulheiros ro

doviários federais Aílton Ma

chado Borges, de 29 anos, e Ro

drigo Zonta, 27. Os suspeitos são

o assaltante Pedro Rodrigo Pe

reira, o Rodrigão, delatado pela
namorada dele, Sinara dos San

tos, que presenciou os crimes, e
o ex-policialmilitarValdir Saggin,
também conhecido porJoão Ca

belo, foragido da Penitenciária de

Chapecó,
Rodrigão foi preso sábado à

tarde, na casa da namorada dele,
em Itajaí, e Saggin já se encon

trava preso em São Paulo. Poli
ciais federais de Santa Catarina,
do Paraná e de São Paulo atua

ram conjuntamente para chegar
aos nomes dos homicidas, num
dos mais rumorosos casos de

ataque a policiais já registrado no

Estado e que chegou a influenciar

até no fechamento de alguns dos

postos da Polícia Rodoviária Fe

deral, como os de Itajaí e São

José do Cedro, devido a falta de
efetivo e ao ambiente de ansieda
de criado na corporação.

Os patrulheiros rodoviários
foram dominados e depois mor

tos com tiros na cabeça, possivel
mente com as próprias armas. O
crime ocorreu na madrugada da

Sexta-Feira Santa, no Km 35 da

BR-I0l, em Joinville. Sinara

incriminou o namorado, dizendo
aos .policiais que estava mesmo

dentro do Gol que foi alvo de

abordagem pela dupla de pa
trulheiros, naquele dia. Ela contou
que tudo foi muito rápido e que
quando viu os dois homens já ha

viam atirado contra os patru
lheiros, sem que desse tempo pa
ra qualquer reação,

A Polícia Federal estuda a si

tuação de Sinara, que de acusada

pode virar testemunha. A dupla
de acusados com quem ela con-

•

vivia é considerada de alta peri
culosidade, Rodrigão participou
de vários assaltos a bancos e car

ros-fortes em Santa Catarina, no
Rio Grande do Sul e no Paraná,

Ele já estava condenado a sete

anos e seis meses de prisão por
assalto ao Banco do Brasil, emRio
do Sul (SC). (MILTON RAASCH)

.

placa ABE-8362, na estrada da
localidade de Primeiro Braço do

Norte, no interior do Município.
De acordo com a PolíciaCivil,

Gilberto não teria conseguido fazer

Concurso 840
. 02 - ra - 35 - 55 - 56

LOTOMANIA
Concurso 111
07 - H�i� 25 - 30 - 32 - 41 -

� �8 - 59 - ,61 -

71 -

,
- 82 - 86 - 88..-

Jovem temmorte instantânea ao batermoto
uma curvá, indo chocar-se contra

uma cerca de arame no outro lado
da estrada, já na contramão de

direção. A polícia não forneceu

pormenores do acidente. (MR)

TERIA FEDERAL
Extração 03544

Massaranduba - O jovem
Gilberto Deretti, de 21 anos, teve

morte instantânea, domingo, às

17h30, quando perdeu o controle
da motocicleta Ronda XLE 125,

Dupla clilal'lce
Concurso 495

1í!faixa
15 -17 - 23'-",25 - 28 - 30

10 Prêmio: 12.398

20 Prêmio: 29.616
A

êrnío: 56.520

iõ: 58.199
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Na classificação geral do Es

tadual, oColegial está em segundo
lugar, com 11 pontos marcados,
seguido da equipe da Unisul/
AABB, com 10 pontos.

No returno da primeira fase
do Catarinense serão realizados
mais nove jogos, classificando-se
quatro equipes para a sernifmal,
jogando o primeiro com o qum,to
colocado e o segundo com o ter

ceiro, com turno e returno.

O próximo desafio da equipe
MalweelFME será nesta sexta

feira, contra o time de São

Marcos, no Ginásio Wolfgang
Weege, no Parque da Malwee, a
partir das 20h30. (FR)

JARAGUÁ DO SUL, 8 DE MAIO DE 2001

Campeonato Integração fez
28 gols no final de semana

Próxima rodada
será realizada
nosábado,
dia 12

Jaraguá do Sul - Fim de
semanamarcado pormuitos gols
na nona rodada do Campeonato
Integração. Nos aspirantes, Ponte
Preta goleou o Flamengo, por

ô

a

1; Cruz de Malta perdeu para o

Alvorada, por 4 a O, e Vitória
venceu oGaribaldi, por 1 a O. Nos

titulares, Flamengo ganhou da
Ponte Preta, por 2 a O, gols de
Adriano eMarinaldo. O Cruz de

Malta levou goleada do Alvorada
também nos titulares, registrando
5 a O, com dois gols de Alex, dois
de Adilson e um de Wellington.
OVitória venceu oGaribaldi, por

8 a l, com gols de Casca, Dionei,
Ricardo, três de Toto, dois de

Magrão.
O presidente da Liga Jara

guaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, diz que a briga pela
artilharia está motivando os

jogadores e o público - cerca de

300 pessoas em cada estádio. "As

partidas estão cada vez mais
dinâmicas e mais atrativas",
considera. O jogadorAdilson, do
Alvorada, continua na liderança,
com 18 gols assinalados, seguido
de Toto, do Vitória, com 14, O

goleiro menos vazado é Ale

xandre, do Alvorada - em oito

jogos deixou passar oito bolas.
O presidente informa'que a

próxima rodada será realizada no
sábado, dia 12, em função do Dia
dasMães. No Estádio do Guarani,
enfrentam-seGuarani x Ponte

Preta; no Estádio do Cruz de

Malta, jogam Cruz de Malta x

Garibaldi, e no Estádio João
Marcatto (Juventus), Vitória x

Flamengo.
VARZEANO - No sábado

passado foram registradas as

disputas da quinta rodada do 190

Campeonato Varzeano Raul
Valdir Rodrigues, Troféu 125

Anos de Jaraguá do Sul. No
Estádio da Arsepum, o Eletropol
venceu o Amizade, por 2 a O, e o
Supermercado Brandenburg
perdeu para o Kiferro, por 4 a 2.

No Estádio da Vila Lalau, Amo
Vila Lalau ganhou do Bangu/
Tranze o Pé, por 3 a l, e Atlético
Paraná venceu oDepecil Esporte
Clube, por 2 a O.

No próximo final de semana

não vai acontecer disputa do

Varzeano. A sexta rodada está
marcada para o dia 19 de maio.

(FABIANE RIBAS)

MalweelFME Juvenilestá na

liderança do Catarinense
Jaraguá do Sul - A equi

pe Juvenil da MalweelFME está

na liderança do Campeonato
Estadual de Futsal e mantém-se

invicta, com 18 pontos ganhos
em seis jogos. Na sexta-feira

passada, a equipe jogou contra a

AABB de Chapecó, no Ginásio
de Esportes da Arsepum, e ven
ceu o time chapecoense por 4 a

1, Gols de Júnior, Femando,Diogo
e Ígor. O técnico da equipe, Au
gustinho Ferrari, informa que os

11 jogadores da equipe vão repre
sentar oMunicípio nos Joguinhos
Abertos (17 anos) e a cidade de

Guararnirirn, nos Jogos Abertos

(até 19 anos).

Nadadores jaraguaenses foram
, destaques no torneio regional
Jaraguä doSul- Mais de

dez atletas da equipe Ajinc/
Urbano/FME participaram,

,

neste final de semana, do Tor
neio Regional Infantil, Juvenil,
Júnior e Sênior de Natação, que
reuniu 230 nadadores de Join

ville, Joaçaba, Concórdia, São
Bento do Sul, Porto União e

Jaraguá do Sul, na cidade de

Porto União. Ao todo, os jara
guaenses trouxeram 38 meda

lhas, sendo 19 de ouro, 14 de

prata e cinco de bronze.

Destaque individual para a

nadadora Marina Fructuozo, na

categoria Juvenil I (l5 anos),
que registrou os melhores tem

pos nos 200 metros livres, 100
metros livres e 100 metros

costas, no feminino. A jara
guaense Talita Hermann se

destacou na categoria Infantil II

Vallevence4aetapaemantémaliderançadoCatarinense
Jaraguä do Sul - Neste

final de semana a velocidade

imperou no Autódromo Alceu

Feldmann, em Lontras, durante
a quarta etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilismo.
O piloto jaraguaense Eduardo
Valle garantiu a primeira colo
cação na categoria Marcas A
e mantém a liderança do cam

peonato, com 29 pontos. O se

gundo colocado desta categoria
é LeomarPendrich, de São Ben-

to do Sul, seguido do também

jaraguaense Douglas Bogo.
O joinvilense CláudioWelter

conquistou o primeiro lugar na
categoria Novatos e assumiu a

liderança do campeonato, com
44 pontos. O piloto Raulino
Kreis Júnior, de Jaraguá do Sul,
saiu da ponta e passou a terceiro

colocado, com 40 pontos. O se

gundo lugar está com Milton

Giusti, de Florianópolis.
Na categoria Stock Car, pri-

meiro lugar ficou com o piloto
Roberto Pruner, de Itajaí, que
está na liderança, com 72

pontos, seguido de Armim

Kliewer, de Curitiba, com 53

pontos. Gilberto Carlassara, de
Balneário Camboriú, ficou em

terceiro.
A próxima etapa do Cata

rinense de Velocidade será rea

lizada no Autódromo Rio Re

preso, de São Bento do Sul, no
início de junho. (FR)

(l4 anos), na prova de 400 me

tros livre, registrando a segunda
melhor marca da competição.
O nadador Marcelo Córdoba

conquistou três medalhas de
ouro.

Nos dias 19 e 20 de maio os

nadadores jaraguaenses Eduar
do Junckes e Bárbara Hermann

vão participar do Campeonato
Sul-brasileio de NataçãoMirim
Petiz (entre 9 a 12 anos), em

Blumenau.

DESTAQUE - A nadado
ra da equipe Ajinc/Urbano/
PME Raquel Mayer (lO anos)
participou do 30 Troféu Gustavo

Borges, realizado no domingo
passado, emRibeirão Preto, São
Paulo. Mais de sete mil nada
dores competiram e Raquel ga
rantiu a 21 a colocação na final

nacional. (FR)

NOTAS � __

Torneio Início
A equipeMirim da CME/Schroeder participou do Torneio Início

do 60 Campeonato Regional de Putsal Menor, realizado no domingo
passado, no Galegão, em Blumenau. Mais de dez times marcaram

presenças nas competições, que foram divididas em três chaves. Na

final, a equipe de Schroederperdeu parao time daHering, de Blumenau,
por 2 a I, e ficou em segundo lugar geral. O artilheiro dos jogos foi o

Cleber, daCME, que anotou lOgois. O campeonato regional vai come
çar no final deste mês, em Blumenau.

Carabina Deitado
. A equipe ADJIFME participou da segunda etapa do Campeonato
Catarinense de Carabina Deitado e 3'x40, realizadas sábado passado,
em Joinville. Mais de 15 atletas, de Joinville, Timbó, Blumenau e Jaraguá
do Sul, disputi:JTam as provas. A equipe jaraguaense ficou em terce�o
lugar na classificação geral, ficando atrás de Timbó e Joinville. O ati'

rador Samuel Lopes ficou em terceiro lugar na categoria A, coro582
pontos, e segundo na categoria A, na 3x40, com 1.099. Clayton BjhI'

garantiu a segunda colocação na categoria C, com 558 pontos.
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