
r

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, terça-feira, 5 de junho de 2001 Ano 83 - W 4.444 - R$ 1,00

m�
[iUWtfOfGl:1#:jiWZti
370-4523

estofados e colchões

Cassuli
Advogados ASsociados SIC

1S� N� k

,Q� e \I�

A 049\ DA AHI2A7).E, Dê
JA�GUÁ 7).0 SUL, PR0I10VG, fi
1S! NOITE .7).0 .(lUEIJO E VINHO,
NO DIA � DE JUNHO, À5 21'

HO�S, NA ASSOCIA(?ÃO
�QREATtVA DUAS ROMS.

QOM HÚSlCA,AO VIVOI
��k���
�� c ttGRUPO 'NOVO

AHANHÃ.
'

Cargas aéreas

:lIa Cei. Procópio Gomes, 246
-rnall: brasil@netuno.com.br

Fones: (47) 371-0363
(47) 275-0651

,

Edson Junkes/CP Kiferro sagrou-se campeã de 2001 e levou o Troféu 125 Anos de Iaraguâ do Sul

Kiferro derrota o Atlético e

garante o título do Varzeano
A equipe daKiferro venceuo time doAtlético

Paraná, por 2 a I, e conquistou o título de

campeã do 19° Campeonato Varzeano Taça
Raul Valdir Rodrigues, Troféu 125 Anos de

Jaraguá do Sul. A decisão foi realizada neste

domingo, no Estádio JoãoMarcatto, e reuniu

mais de 2,5mil pessoas. O superintendente do
Departamento de Eventos e Lazer, Luderitz

Gonçalves Filho, diz que o diferencial do cam
peonato deste ano foi a não-participação de
atletas da primeiraDivisão, o nível técnico dos
jogadores e a organização. Página 12

PT copia projeto
A

de AngelaAmin
o projeto sobre ciclovias em

Jaraguá do Sul, do vereador

José Pendiuk dos Santos (PT),
é cópia fiel da lei assinada pela
prefeita de Florianópolis, Ân
gelaAmin (PPB). Página 4

Advogado alerta

para necessidade de

mudança na LOM
Página3

Presidente do PTB

estadual em

Jaraguá do Sul
Página4

Edson JurikesiGP Cadernos de

Educação Ambiental serão
lançados hoje à noite

Cartilhas ensinam a

preservar natureza

Publicação foi patrocinada
. pelaMarisol e será distribuída
gratuitamente a todos os estu
dantes de I" a 4a séries das
redes municipal, estadual e

particular de ensino de Jaraguá
do Sul. Página 5

Câmara critica a

demissão demédica
emGuaramirim
Página7
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Muito mais do que um plágio vergonhoso, o projeto do
vereador petista José Pendiuk dos Santos criando ciclovias em
Jaraguá do Sul- matéria que o Jornal CORREIO DO POVO traz

hoje à página 4 - confirma a falta
de criatividade e de bom senso. É
verdade que não há nenhum impedi
mento jurídico ou de ordem política,
entretanto, o constrangimento da

. cópia reforça as críticas dos adver
sários sobre a atuação do partido.
Esperneia na oposição, mas não

oferece alternativas para o "caso"

apregoado.
Há dois aspectos a serem anali

sados em companhia da razão: a

questão moral e a falta de coerên
cia. No primeiro caso, o vereador

só admitiu a cópia depois que foi
desmascarado, não teve a humil
dade de revelar a fonte, protocolou
o projeto na secretaria da Câmara

Municipal como se fosse idealizado
e elaborado por ele e seus assessores, numa clara falta de respeito
ao autor. Recorreu a um projeto desenvolvido e implantado por
partidos adversários, criticados a exaustão pormanterem a velha
e gasta política clientelista.

Ao não revelar a origem do projeto, deixou transparecer o
lado mesquinho e enganador. Não conseguirá, agora, por maisI

que tente, recuperar o discurso da transparência. Pecou pela falta
de criatividade. A proposta petista foi copiada ipsis-litteris da
Lei Complementar078/2001, daPrefeitura de Florianópolis. Se
o projeto é bom, como justificam, o bom senso aconselha a copiar
a essência, a idéia, submetendo-a à competência da assessoria.
Até para adequ�-lo à realidade doMunicípio, como garantem
que fizeram.

Não fizeram! As quatro alterações propostas são de ordem
específica, não técnica ou política. Tanto assim que o projeto é
idêntico ao da capital, de infra-estrutura e condições geográficas
diferentes. Quando recorrem a programas petistas encampados
pelo governo federal para justificar o plágio - RendaMínima e

Bolsa-escola -, demonstram falta de critérios para defender as

posições. Não é esse omérito do debate, mas a falta de respeito
e de humildade dos copiadores do projeto.

Os recursos utilizados não passam de uma desculpa es

farrapada retirada do baú das obviedades para camuflar as
evidências. Deveriam, até por questão de ética, informar acerca
da proposta, o que só foi feito depois de pegos em flagrante.
Lembraram que a idéia está sendo disseminada nàEuropa, tendo
como objetivos a conscientização sobre os perigos da poluição
dos veículos, incentivar a prática esportiva e reforçar a segurança,
reduzindo o número de acidentes e, conseqüentemente, os gastos
hospitalares.

O otimismo sem limite pode comprometer todo um trabalho e

desencadear ummovimento em contrário. Ao optar pelas portas
do fundo o PT permite todos os tipos de elucubrações. Deixa o

"limbo" para colocar-se ao lado das demais legendas. Não
obstante, é imperioso reconhecer a.audácia da proposta. O ena

foi ter desassociado a prática dos discursos. Seriamais-prudente
e elegante sugerir ao Legislativo e ao Planejamento análises do

projeto para adaptações para oMunicípio. Pelo menos evitaria
o constrangimento

Política de geração de energia: desafio para o País
* José Fernando Boucinhas

expansão da oferta de energia e

programando a utilização das al

temativas viáveis. O aproveita
mento do bagaço de cana, até ago
ra negligenciado, deve ser objeto
de atenção por parte das autori
dades. Só no Estado de São Pau

lo o potencial de geração atinge
6.000megawatts-hora e constitui
energia disponível em períodode
baixa capacidade hídrica. A ener

gia nuclear deverá desempenhar,
no médio e longo prazos, papel
importante, Atualmente, a energia
nuclear contribui com cerca de

20% da energia elétrica gerada
no mundo. Na França, três quar
tos da eletricidade provêm de usi

nas nucleares.
- A crise energética esta aí e

nem um milagre de São Pedro a

afastará definitivamente. Há que
se investir em geração e trans

missão e fomentar as fontes alter

nativas. Este é o desafio.

programa de construção de ter

melétricas, como alternativa para
a geração de energia, está cami
nhando num ritmomuito lento.

A previsão era de que 14 no

vas termelétricas passassem a

funcionar em 200l. No entanto,
devem entrar em ação quatro, no
máximo. Este atraso está em

grande parte associado à inexis

tência de ummecanismo que ga
ranta a rentabilidade dos investi

mentos face às variações do pre
ço do gás natural no mercado in
ternacional e do câmbio. Tudo isso
sem contar com uma dose de cor

porativismo que, ao longo do tem
po, colocou sérios óbices à pene

tração do gás natural na matriz

energética brasileira.
A água é um bem renovável,

mas não inesgotável. Portanto, é
preciso investir, com urgência, em
fontes alternativas de energia.
Afinal, não é possível ficar refém
do volume de chuva. Existem
várias fontes alternativas de ge

ração de energia como o gás na
tural, a biomassa e as energias
nuclear e solar. É preciso planejar
o futuro definindopolíticas para a

A retomada do crescimento
da economia brasileira pode es
barrar em uma séria restrição: a
oferta de energia: elétriça, es
sencial para o crescimento da

produção. A hidreletricidade é a

base da produção brasileira de

energia elétrica e há cinco anos

as chuvas não têm sido suficien
tes para recuperar os níveis dos

reservatórios, atualmente abaixo
de 40% da sua capacidade. O

resultado será o racionamento da

energia elétrica que o governo de
finiu seu início para 1 de junho.
Num primeiro momento serão

fornecidas cotas aos consumido

res. Caso isso não dê o resultado

esperado, serão realizados COIte

de cargas.
A falta de chuva e, principal

mente, os baixos investimentos na

expansão da capacidade de ge

ração de energia são os respon
sáveis por esta situação. De um

lado isto se deve ao caráter es

sencialmente fiscal do processo
de privatização que visa, basica
mente, o equilíbrio das contas

públicas e não o incremento da

geração de energia. De outro, o

* Presidente da Boucinhas
& Campos C�nsultores e

ex-secretário de Energia e

Saneamento de São Paulo

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 te lefone para contato. O jornaL se reserva o direito de sintetizar o textO e

fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Diretor-presidente: Eugênio Victor Schmöckel Diretor e editor: Francisco Alves

5
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.1 05.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e OfiC��)
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC - Fones/FaX�r
370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cp.redacao@jornalcorreiodopovo.corTl. L
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ ao SUL, 5 DE JUNHO DE 2001 CORREIO DO POVO

/

POLíTICA - 3

MILTON RAASCH

Não passou despercebido na sessão do Legislative de Guaramirim,
quinta-feira, o comportamento do vereador Salim José Dequêch
(PFL), autor do pedido para que o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) fizesse uma prestação de contas da atuação
como representante da região em Brasília, Dequêch, que vinha

criticando duramente o deputado, até pouco tempo atrás,
responsabilizando Caropreso, inclusive, pela falta de verbas
federais para o Município, permaneceu tranqüilo em plenário,
como se nada tivesse acontecido, E mais, concordou com o

deputado de que se mais recursos não vieram até agora foi porque
a Prefeitura (no governo do PMDB) não fez projetos.

Parou por quê?
Resta saber se a postura bem

'comportada de Dequêch
naquela noite, enquanto ouvia a

explanação de Caropreso, foi em
decorrência dos acontecimentos

da semana, como a polêmica
sessão da última terça-feira; se o

vereador levou em conta o '

numeroso público que compare
ceu na quinta-feira ou se existe

alguma outra razão, ainda não

explicada. Mas que eram

esperados questionamentos
mais contundentes de Dequêch,
não resta dúvida.

e
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I
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I, Contorno ferroviário
Os vereadores de Schroeder

começam a tomar pé da situação
que envolve o projeto para
éolocação do futuro contorno

fmoviário. O presidente da

Câmara, Filipe Voigt (PPB), e
companheiros de Legislative
estão primeiro se inteirando dos
fatos para depois emitir opinião
sobre o assunto. Mas, ao que
parece, defenderão com unhas e

dentes o interesse da comunidade.
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Nova estratégia
Pela primeira vez desde que se

instalou o impasse envolvendo
o funcionamento do Hospital
Municipal Santo Antônio, de
Guaramirim, o presidente do

Conselho Deliberativo, Osnildo
Bartel, dá sinais de uma postura

mais acessível aos reclamos
dos funcionários. Na semana

passada, ele confirmou que não

acontecerão novas demissões
antes que seja realizado o

concurso público na instituição.
Mais maleável, Bartel pode ter

mais chances de êxito.

CRDR
O Executivo de Schroeder

aguarda definição de Jaraguá
do Sul sobre a instalação do

CRDR (Centro de Reciclagem
e Destinação de Resíduos). O

raciocínio do prefeito
Osvaldo Jurck (PMDB) é de

que essa unidade sairá para
funcionar em âmbito regional.

Como está previsto,
Schroeder poderá participar

do projeto.

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Advogado lembra necessidade
de alteração na Lei Orgânica
Floriani basele-se
em decisão do TRE
sobre inclusão de

suplentes
Guaramirim - o advogado

Leonel Pradi Floriani alerta para
a necessidade de a Câmara de
Vereadores alterar a redação do

Artigo 15 da Lei Orgânica do

Município, caso seja vontade da
comunidade elevar o atual nú

mero de representantes no Legis
lativo Municipal (hoje são nove

vereadores). Floriani baseia a

observação na decisão recente do
TRE (Tribunal Regional Eleitoral)
ao negar provimento ao mandado
de segurança impetrado no início
do ano, tentando garantir o in

gresso dos suplentes CláudiaMa
ra Lemke (PSDB) e João Carlos
Gesser (PPS) na Câmara de Ve-

readores.
Conforme o advogado, na

sentença, o Tribunal apontou
equívoco de redação na emenda

adicionada ao Artigo 15, em

1988, destacando que o uso da

expressão "até" deixamuito vaga
a instrução sobre o número má

ximo de legisladores de que o

Município pode dispor, com base
na densidade populacional. De
acordo com Floriani, foi esse o

principal motivo da interpretação
do TRE no caso, decidindo que
o número de vereadores não

poderia ser alterado - e in

viabilizando o ingresso dos dois

suplentes - e, se nenhuma pro
vidência for tomada até o final
da legislatura, em 2004 a cidade

continuará só com nove vereado
res.

O ex-presidente da Câmara de
Vereadores e atual secretário de

Planejamento, Valério Verbinern,

confirma que faltou realmente a

introdução de um decreto legis
lativo, o que deveria ter sido pro
videnciado até antes da realização
das convenções dos partidos, nas
eleições municipais do ano

passado. Conforme Verbinern,
"os vereadores não chegaram a

um consenso sobre a alteração na
época, apesar de várias reuniões
terem sido realizadas". O Legis
lativo terminou, então, ficando

apenas com as atuais nove ca�

deiras, quando a legislação já
faculta que Guararnirim (com
mais de 23 mil habitantes) tenha
um número maior de represen
tantes.

Foi justamente em cima dessa

perspectiva que Floriani funda
mentou o mandado de segurança.
A decisão do TRE, contrária aos

interesses dos suplentes Cláudia
Mara e Gesser, saiu no final de
abril último. (MILTON RAASCH)Aquisições

A Prefeitura de Schroeder recebeu ontem a escavadeira hidráulica

que será destinada à Secretaria de Obras, a primeira aquisição da

adrninistração do prefeito Osvaldo Jurck (PMDB). A entrega oficial
do equipamento' deverá acontece!' nesta quinta-feira. E a Prefeitura já
providencia a compra de dois carros para atender necessidades de

serviços nas áreas da Adrninistração e da Educação.

Câmara presta homenagens na Semana deCorupá
Corupá - A Câmara de

Vereadores programou para o

próximo dia 2 de julho, durante
as comemorações da Semana

do Aniversário do Município,
homenagens ao deputado fede

ral Vicente Caropreso (PSDB)
e para a irmã franciscana Flávia'
Ghizoni, em reconhecimento pe
los serviços prestados à comuni

dade. Ambos serão agraciados
com títulos de Cidadão Hono

rário, em solenidade que será
realizada às 20 horas, no auditó
rio da Escola de Educação Bá
sica Teresa Ramos.

A iniciativa da homenagem
ao parlamentar é do vereador
Loriano Rogério Costa (PSDB).
Já a lembrança para destacar a

atuação daJ�mã Flá,via partiu
dos vereadores Herrmann Sue

senbach e Dolores Lunelli, am
bos do PMDB. Irmã Flávia, que
pertence à Congregação das
Irmãs Franciscanas de São Iosé,
tem 83 anos de idade e 'reside

há 53 no Município. Ela foi·
pioneira na área do ensino em,

Corupá, tendo sido alfabetiza
dora por muitos anos. Atual

mente, reside na Casa Paro

quial.
Suesenbach, que preside o

Legislativo Corupaense, reque
reu licença para ausentar-se por

ENTREASPAS __

"O discurso da senhora é excelente plataforma eleitoral,
não sópara vereador,mas tambémpara deputado no próximo
ano." (Líder do governo na Câmara de Jaraguá do Sul, Sílvio Celeste
- PSDB -, sobre as críticas da vereadoraMaristelaMenel- PMDB
- ao projeto que retira R$ 20 mil da Divisão Pedagógica para serem

depositados numa conta especial. Maristela é pré-candidata a deputado
estadual no próximo ano)

Afastamento: Suesenbach se ausenta por 30 dias da Câmara

30 dias da Câmara de Vereado
res para tratamento de Saúde.
Nesse período será substituído

pelo vereador Antônio Vicente

Tureck (PMDB), que for sua

vez cederá a vaga para o su

plente Lauro Twardowski

(PMDB). (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Projeto de ciclovia do PT é

cópia de lei complementar
Petistas dizem

que proposta é
de entidades
ambientais

Jaraguá do Sul - o projeto
de autoria do vereador José Pen
diuk dos Santos, o Zé Padre (PT),
que cria O sistema cicloviário do

Município é cópia fiel da Lei Com
plementar 078/2001, assinada pela
prefeita da Capital, Ângela Regina
Heinzen Amin Helou (PPB), no dia
12 de março deste ano. A proposta
petista foi protocolada na secretaria
da Câmara no dia 5 de abril. Apenas
em quatro pontos, nos 16 artigos,
há diferenças, assim mesmo sem

mudar o contexto, foram adapta
ções à realidade e à necessidade
da cidade.

No primeiro parágrafo, do
Artigo 7°, no projeto da.Capital, a
obrigatoriedade de inserção de
sistema cicloviários e de equi
pamentos complementares deve
ser observada. em áreas superiores
a quatro mil metros quadrados,
enquanto a proposta petista define
dois mil metros quadrados. No
artigo sobre as penalidades, a lei

complementar estabelece "multa
não inferior a 20 Ufirs (Unidade
Fiscal de Referência)", já Pendiuk

sugere que não seja inferior a R$
20,00.

As outras duas diferenças são

em relação à data de instituição da
"Semana da Bicicleta" - a pro

posta petista define o dia 22 de
setembro o início da semana e a

lei complementar estabelece a se

gunda quinzena do mesmo mês -

e ao órgão responsável pelo de

senvolvimento dos programas

Arquivo/CP: Edson JunkeslCP

Justificativa: Zé Padre diz que projeto é bom e atende aos objetivos

educativos. Na Capital, será o

Instituto de Planejamento Urbano

e, no Município, a Secretaria de
Desenvolvimento Municipal. Os

projetos são idênticos, inclusive no

número de artigos e nas divisões

por parágrafos e incisos.
DEFESA - Os petistas ad

mitem o plágio, mas garantem que
não foi do projeto da prefeita do
PPB. De acordo com eles, a pro
posta está sendo disseminada por
entidades ambientais européias. Zé
Padre disse que analisou outras

propostas, mas que considerou
esta a mais adequada. "É tão boa

que outros municípios analisam a

viabilidade de implantá-la", infor-
.

mou, acrescentando que o passo
seguinte é "brigar" para que seja
executado. "Tem outros projetos
bons que estão engavetados", com
pletou.

O advogado André Tavares,
assessor do .vereador, disse que o

projeto de Florianópolis foi en
caminhado pelo PSDB, depois que
uma médica da Udesc (Uni-

versidade do Estado de Santa Ca

tarina) decidiu divulgá-lo. "Não há
nenhum mal em copiar um pro
jeto quando ele é positivo e atende
a sociedade", resumiu, informando
que as propostas estão na Internet.
Sobre o Dia da Bicicleta, disse que
a escolha do dia 22 de setembro é

porque nesse dia, na Europa, a po
pulação utiliza a bicicleta como

meio de transporte.
O coordenador microrregional

do PT, Dionei da Silva, tem a

mesma opinião dos correligioná
rios. "Se é bom para a população,
deve ser copiado", afirmou, lem
brando que o governo federal

copiou os programas de Renda

Mínima e Bolsa-escola do PT. In

formou ainda que o projeto de

transporte integrado não foi
idealizado pelo PT, mas pela ad

ministração de Curitiba. "O partido
achou bom e implantou nas cida
des onde administra", disse, infor
mando que o projeto regulamen
ta o Plano Diretor da cidade.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Zimmermann reúne-se com a direção do PTB
Jaraguá do Sul - O presi

dente estadual do PTB, Roberto
Zimmermann, reúne-se logo mais
às 15h30, na sala da bancada do

partido, na Câmara de Vereadores,
com a direção local da legenda e

representantes dos diretórios da re
gião. Zimmermann vem explicar e
dar início ao plano de recadas
tramento do partido, deflagrar a

campanha de novas filiações -

definida para acontecer entre os

dias6e 10dejunho-eimplantar
o cartão de benefícios dos filiados.

O deputado estadual João Rosa
não confirmou presença, mas está
sendo aguardado. Segundo o pre
sidente da comissão provisória,

vereador Jean Leutprecht, o partido
vai aproveitar para discutir as

eleições do próximo ano. "Essa é
uma reunião preliminar; deveremos
realizar outras até a decisão final.

Entretanto, é importante antecipar
mos algumas posições em relação
às estratégias e à política de alian

ças do PTB nas eleições de 2002",
adiantou.

Leutprecht admitiu que o par
tido está diante de um impasse
que precisa ser solucionado. Ele
lembrou que o deputado João
Rosa e outras lideranças estaduais
defendem a permanência do par
tido na coligação Mais Santa Ca

tarina, apoiando, inclusive, a can-

didatura do governador Esperi
dião Amin (PPB) à reeleição. Já
o presidente nacional da legenda,
deputado federal José Carlos Mar
tines, já declarou apoio à candi
datura do ex-ministro Ciro Go
mes (PPS), açIversário político do
governo estadual.

O vereador disse que a atuação
dele na Câmara não será debatida.
"Não há mais o que discutir. A

postura independente foi defendi
da por todos. É ponto pacífico",
garantiu, informando que conti
nuará votando com o governo no

que considerar bom para a cidade

e contrário se Fichar que é preju
dicial. (MR)

Como antes

Apesar da solicitação do líder
do governo na Câmara de

Jaraguá do Sul, Sílvio Celeste

(PSDB), e da promessa do

presidente Lio Tironi (PSDB)
em atendê-la, o teor dos

projetos em análises não são

lidos. As propostas são

votadas sem que os

munícipes, imprensa e até

alguns vereadores saibam do

que se trata.

Recurso
O Diretório do PT de

Jaraguá do Sul promete
encaminhar ao TCE (Tribunal
de Contas do Estado) a fita da

audiência pública, realizada na

quinta-feira passada, na
Câmara de Vereadores. Os

petistas- querem
saber se a explanação atende

aos requisitos definidos
pela Lei de Responsabilidade

Fisca].

O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB), presidiu na

manhã de ontem, na Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, a
reunião do Conselho da Região Metropolitana de Joinville. O
encontro reuniu prefeitos, vereadores e lideranças políticas e

empresariais dos municípios que integram a região metropolitana.
Além das informações sobre os projetos para a região, o

superintendente Antônio Luz Neto relatou os contatos mantidos
em Brasília, na semana passada.

.

De acordo com ele, o secretário nacional do Programa Bolsa

escola, Floriano Pesaro, estará em Jaraguá do Sul na próxima
quinta-feira, quando explicará os mecanismos para obter os

recursos do programa.

Tarifa única
Uma das principais
reivindicações dos prefeitos da

região é a implantação da
tarifa única de telefone na área
de abrangência da região
metropolitana. O assunto foi

discutido com o

superintendente da AnateI
(Agência Nacional de
Telecomunicações), Edmundo
Matarazzo, que prometeu
analisar a proposta. Os

prefeitos acreditam que a

tarifa diferenciada inibe

transações comerciais e

prejudicam a economia.

Fust
No Ministério das

Comunicações, o assunto foi o
Fust (Fundo de Universalização

ao Sistema Tecnológico),
que permite às camadas menos

favorecidas acesso a

recursos tecnológicos,
disponibilizando computadores

e acesso à Internet a custo

zero. Atualmente,
o fundo dispõe de R$ 1 bilhão

para investimentos no setor.

No Brasil, apenas 4%
dos proprietários de

computador têm acesso à
Internet.

Audiência
A audiência pública sobre o ICMS Ecológico, marcada para
acontecer na quinta-feirapassada, no plenário da Assembléia

Legislativa, foi transferida para hoje. A proposta visa alterar os

critérios de distribuição do imposto aos municípios levando em

conta ações relacionadas à questão ambiental. Entre os exemplos
de municípios que podem ser beneficiados estão os que abrigam
bacias hidrográficas; florestas, parques e reservas biológicas; e

.

desenvolvam programas de educação ambiental.

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

ALVIM SEIDEL

Orquidário Catarinense Ltda.

CNPJ. 83.003.095/0001-24 - Insc. Est 252.194.519
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Registro de perda de Documentos e ObjetoS
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Informação: professor Lauro Eduardo Bacca fez palestra sobre Desenvolvimento e Sustentabilidade

Unerj implanta coleta seletiva de
lixonaSemanadoMeio.Ambiente
Núcleo de Estudos
Ambientais
quer colocar
teoria na prática

Jaraguá do Sul - o Núcleo
de Estudos Ambientais do Unerj
implantou, na manhã de ontem,
acoleta seletiva do lixo em todas

asdependências da instituição de
ensino. A intenção, segundo a

integrante do núcleo professora
SOvia Helena Figueiredo é mo

tivaras universitários a participa
rem das campanhas em favor do
meio ambiente e ao mesmo tempo
conscientizar a todos da neces

sidade de se fazer algo de con

creto. A atividade foi elaborada
pelos alunos do curso de Peda
gogia e marcou o início da pro
gramação relativa a Semana do
Meio Ambiente, que iniciou on-

370-8649,

tem e culmina no domingo, com
uma caminhada. ecológica ao

Morro da Antena e semeadura de

sementes de palmito, que será

feita por pilotos de asa-delta.

Além da implantação da coleta
seletiva de lixo o Unerj também
participa da Semana do Meio

Ambiente através de palestras,
como a de DesenvolvimentoSus

tentável, ministrada pelo profes
sor da' Furb Lauro Eduardo Bac

ca, ocorrida na manhã de ontem,
e sobre Desenvolvimento e Sus

tentabilidade, por Luiz Fernando
Merico, também da Furb.

Amanhã as ati vidades se con

centram no lançamento dos Ca
dernos de Educação Ambiental,
às 19h30, na Recreativa da Ma

risol. De acordo com a chefe de

educação ambiental da Pre

fei tura, Josi ane Trocatti, foram
feitos 60 mil exemplares das car

tilhas, que abordam os temas: ar,

solo, flora e fauna e serão dis

tribuídos gratuitamente a todos os
aI unos de l" a 4a séries da rede

municipal, estadual e particular de
ensino.

Também para amanhã 'está
programado o reflorestamento da
mata ciliar nos fundos da Escola
Waldemar Schmitz e plantio de
mudas de árvores na' Escola
Adelino Francener. Durante toda

a semana as escolas doMunicípio
estão realizando ati vidades re

lativas à preservação do meio
ambiente. Ontem aconteceu

apresentação de peça teatral na

Escola Rio da Luz I, criada e

apresentada pelos alunos da 8"
série da Escola Machado de Assis,
do Bairro João Pessoa, às 9 horas
e às 14 horas.

As atividades da Semana do
Meio Ambiente foram organiza
das em parceria entre a Prefeitura

Municipal e várias entidades que
atuam no Município. Envolve
desde palestras, peças de teatro,

plantio de árvores e passeios a

exposições, como a de plantas
homeopáticas, que acontece no

shopping, de hoje até domingo.

fU)) 9J)v���V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Jan�iro

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

Grupo de música medieval da
\

Noruega faz apresentação hoje
Jaraguá do Sul - O grupo

de música medieval, da Noruega,
faz apresentação hoje à noite na

Scar. O show faz parte do Pro

jeto Sonora Brasil, do Sesc, que
este ano tem como proposta prin
cipal de trabalho resgatar a origem
da música' brasileira. De acordo'
com o coordenador Cultural do
Sesc em Santa Catarina, Luiz
Moukarzel, esta é a primeira vez

que este grupo vem ao Brasil e
vai fazer sua estréia em Santa
Catarina. Depois de Jaraguá do

Sul eles se apresentam em Join
ville e Rio do Sul, ainda esta se

mana.

Ainda de acordo com o co

ordenador, o Sesc tem levado, de
forma didática, o conhecimento
sobre a música brasileira. "Esta
mos i�teressados na cultura e não

nos modismos", esclare Luiz, que
considera o momento em que
estamos vivendo como de "lixo
cultural". "Os jovens de hoje co

nhecem muito pouco da música

brasileira e da diversidade cultural
que temos no Brasil", afirma.

O grupo Aurora Borealis é

formado por cinco músicos, sen
do um deles brasileiro, e foi fun
dado há cerca de três anos. Apre
sentam-se em festivais de música

medieval, turnês e concertos na

Noruega.éiuécia, Inglaterra, Li
tuânia, Marrocos e Espanha. Tem
em seu repertório as principais
cantigas medievais dos séculos 13
e 14, interpretadas por instru-

mentos acústicos de época, co
rno alaúdes, sanfona, lira e viola
de arco. A interpretação é na for
ma antiga das línguas portuguesa
e espanhola e o figurino dos mú
sicos também é de época.

Hoje à noite eles interpretam
"Cantigas de Santa Maria", es

critas e parcialmente compostas
pelo rei Alfonso X, na segunda
parte do século 13, e se referem
aos milagres de Santa Catarina e

ainda as "Cantigas de Amigo",
descobertas em manuscritos no

começo do século 20, e também
"Cantiga de Amor número 13",
de Don Diniz, "Cantiga de Mal
dizer" e "Cantiga de escárnio".

O músico brasileiro' que in

tegra o grupo é Célio de Carvalho.
Ele atualmente divide seu tempo
entre a casa em Niterói, no, Rio
de Janeiro, e a Noruega. Ele afir
ma que a diversidade brasileira é

o que mais chama a atenção dos
músicos de outros países. Célio
estudou percussão clássica no

Instituto Villa-Lobos e integrou
vários grupos até mudar-se para
Nuruega, em 1983. Já gravou
cerca de 70 discos em diversos
estilos. Seu instrumento é a per
cussão. Os outros integrantes do
Aurora Borealis são Ylva Sjastad,
da Noruega (vocal); Anne Hytta,
também da Noruega (viola de

arco); Javid Afsari Rad, do Irã

(alaúde) e Sverre Jensen, norue
guês e toca di versos ti pos de
alaúdes.

12 de ,·unho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 5 DE JUNHO DE 2001
Edson JunkeslCP

Prevenção: Maria Júlia, de apenas 5 dias, foi vacinada pela primeira vez,

Campanha nacional contra
a pólio durante esta semana
Meta é imunizar
9.656 crianças
menoresde
Sonos

Jaraguá doSul- Começou
ontem a Campanha Nacional de

Vacinação contra a Poliomielite.
A coordenadoria da 17" Regional
de Saúde e a SecretariaMunicipal
de Saúde esperam imunizar 9.656

crianças menores de cinco anos.

A vacinação está sendo feita em

todas as unidades de saúde do

Município, no horário das 8 às
17 horas. O Dia Nacional contra
a Poliomielite é no sábado, dia 9
de junho, quando haverá postos

CORREIODO POVO

Assine o melhor

jornal da região
pagando apenas

R$ 8,00 mensais

Teleassinatura

275":'0105 ou

371':'1919/ em
Jaraguá do Sul, e em

Guaramirim, 373-1238

de vacinação em vários locais do

Município .•Também é importante
que os pais não esqueçam de levar
a carteira de vacinação dos filhos
e que fiquem atentos para as datas
das outras vacinas.

A professora Janafna da Costa
Leallevou a filha, Maria Júlia, de
apenas cinco dias, para tomar as

vacinas de rotina e também con-

'tra a poliomielite. Janaína acon

selha a todas as mães a levarem
seus filhos aos postos de vacina

ção. "A saúde deles é o mais im

portante", frisa a professora.
A poliomielite é uma doença

infecciosa provocada pelo vírus

que causa a paralisia infantil e

apenas duas gotinhas da vacina

são suficientes para evitar a do

ença. Os sintomas da poliomielite

são febre e mal-estar, dores

musculares, distúrbios gastro-:
entestinais e rigidez na nuca e por
último rigidez irreversível dqs
membros inferiores. O vírus en

tra no organismo pela boca e

multiplica-se na faringe. Pode
afetar as crianças com idade até

cinco anos.

Em 1994 o Brasil erradicou a

poliomielite e recebeu o certi

ficado. Atualmente, o Ministério
da Saúde promove duas campa
nhas por ano, realizadas emjunho
e agosto. O Ministério da Saúde
também realiza a monitorização
da ausência do polivirus seIvagem
no País. Ano passado, foram re

gistrados mais de 7 mil'casos em

todo o mundo, mas menos de 2

mil foram identificados este ano.

A APp, Direção, Professores e alunos do EEB Prof.
Valdete I. P. Zindars, convida você e sua família

pore a Festa Junina.

Daa: 08/06/01 (sexta-feira)
Hora: A partir closLêOühs

Haverá apresentações de quadrilhas e danças
juninas e o concurso de sinhá e gatinha

Venha provar nossas delícias:
Pinhão, quentão, cachorro-quente, pipoca, espetinho,

além de muitas brincadeiras.
SUA PR.ESENÇA SERÁMOTIVO DE ALEGR.IA PAR.ANósr

PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA CIDADE

A antiga escola está
para desabar

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 20 dias

OCA) doutor(a) Luiz Antonio Zanini Farnerolli, juiz(a) de

Direito.

FAZ SABER, REINOlDO SCHMIDT, o qual se encontra em. local
incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado a R�aGuilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 8925 �
300, Jaraguá do Sul - SC, tramita a Ação Alvará Judicial, sob, n
036.00.001439-2, aforada por Azenir Panna e outros. AsSim,
fica o mesmo CITADO para responder à ação, querende. ne

prazo de 10 dias, contados do transcurso do prazo deste editaI.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação n o prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatoS

articulados pelo autor na petição inicial (art 285, c/c 319 do

CPC). SINTESE DA INICIAL: A "de cujus" casou-se com

Reinhold Schmidt em 22/08/1953, e foi abandonada pelo me�m�
em 1957, e nunca mais teve notícias suas passando a vlve2
maritalmente com Francisco João Parma, com o qual teve O

a
(dois) filhos. Desde 1959 até o óbito de Francisco João parmm
em 13 de junho de 1995, a "de cujus" viveu maritalmente co

e
o mesmo constituindo uma verdadeira sociedade de fato, oc�rro
que, em nome da "de cujus", encontra-se depositada nume��Á
em poupanças, e os requerentes necessitam de um AlV

o
JUDICIAL para efetuar o saque dos valores depositados par�o
pagamento das dívidas com o funeral da' mesma, bem. co to
das pespesas hospitalares. E, para que chegue ao conhecl��reide todos, partés e terceiros, eu, Christiane Korn Alves, o dlgl i
e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscre
Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 06 de março de 2001-

Juiz de Direito

A edificação da

esquina das ruas 29
.

(Emílio Carlos Jour

dan) e 4 (Presidente
Epitácio Pessoa), no
centro da cidade, está

prestes a desabar, pen-
samos no patrimônio
histórico da cidade.

Recordando a his

tória ainda não bem

contada, por falta de

registros confiáveis,
está este registro a pre-
cisar dados do arquivo
histórico ou outro setor

público que possa con
firmar o interesse para

guardar a memória ja
raguaense.

Sabemos, pelo livro domes
treEmílio da Silva, que naquele
local, em 1907, a professora
Aurélia VieiraWalter (Wach
ter era o nome primitivo de um
austríaco que se estabeleceu
nas proximidades da atual BR
IOl).

Aurélia era a segunda pro
fessora da Escola Isolada de

Jaraguá, escola pública, no

lado direito do Rio Itapocu.
Para aqui veio em 1901, trans
ferida para ocupar o lugar de
sua cunhada, para lecionar na
escola isolada de Itapocu
Hansa, mais tarde de Max

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2a Vara

':Ri1p(d'ff;:ç�} CFi:-di.Jm,fUta d& S"{?'J,.<Jl
{,dmf.1 d.l Ó"}.I..� c.'lt'ér.\f'.c
Ci�'W.>Y(9i{"'.��'.:kfjà·�dv�hl
er,,,,," J�(jiW!

1. <;.� �,:),�kwfJJ'My� ,,�t'Ltj,\�;;.", j;;f<1,JfM�-' • ....",nJ,.r,; 1:��,

�-V.f��Wh��'>ft;.r���....M.lJ,,..w. -$.! iI...;;-.6:a�jj")�"",, J;, .........J6..w, ;J.;�\.

:!-�"" j(jfu�·,.1- J&fM' fúi'ffo �. i ,..,,"',. �"_"'lN", ""'" �"..""� �

",\�j!<,.«,�, iiifi#t<'M<.h·.._fl<M$!lt w_ ....<V>rii I"'.� �.... *"'�. � ,_...r.� �fi!'Mi

;W '" }'l>� (_<tm:{i:' M >lllü' �,""<'<$,"" n. _ii .k <.,.. ...�,;� "'\""';1<4 .' $: ("A."II::�"'\

u..... j;'.:
'�'{�"..S�·.v.(
<tAAY�.�.?o����"ifiw
��,:$..ty,�

Wilhelm, futura sede,da Pre

feitura.

Naquela escola freqüenta
ram muitos alunos e alunas,

que depois passaram a ser de

muito relevo na cidade em

crescimento, e freqüentemen
te citada como modelar, embo
ra o pequeno espaço para os

"

alunos.
Se considerado como patri

mônio público, deveria amuni

cipalidade mobilizar O setor

competente para providenciar
a recuperação do prédio, que
tem registro como bem de

patrimônio histórico da cidade,
(EVS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História, Fatos eTradição
História em fotos

Vista da Avenida
Mal. Deodoro da

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

fundos, o Hotel
Wensersky e a torre'
da Igreja Católica

Vista do mesmo

local, só que em

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

só iniciou em 1951

CORREIO DO POVO

A AvenidaMarechal

Deodoro da Fonseca sem

pre teve sua importância,
Mas, até a década de 40, as
ruas mais importantes da
cidade eram a atual Avenida

Getúlio Vargas, naquele
tempo denominada Avenida

Independência, aRua Presi
dente Epitácio Pessoa e

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

partir dos anos 40, com a

terça-feira,
5 de junho de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

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

Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
e-mail . induma,,@netuno.(om.�r

transferência da Prefeitura
para esta avenida, sua im

portância cresceu dentro
do cenário urbano, che

gando a tornar-se, a partir
dos anos 60, a via mais

I

importante da cidade.
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MEMORIAS· Terça-feira, 5 de junho de 2001

Há 4 anos

Em 1997, o professor Pedro Demo, doutor em Sociologia pela
Universidade da Alemanha Ocidental. e também ,Professor titular da
Universidade de Brasília, desde 1981, lançava um livro intitulado A
nova LDB, ranças e avanços (fevereiro de 1997), tendo como objetivo
estudar a nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases) - Lei Darcy Ribeiro
- sancionada em dezembro de 1996. O escritor fazia uma análise

apontando as inovações da nova "LDB" e também os pontos que na

sua concepção não progrediram. Ao término desta obra acabou por
homenagear o escritor: "Este texto foi concluído dois dias antes de o

senador Darcy Ribeiro falecer, a 16 de fevereiro de 1997: A referência
abundante feita a ele foimantida assim mesmo, como se ainda estivesse
vivo, a título de homenagem a este mestre incomparável". A página
da Ferj, no CORREIO DO POVO, tinha a coordenação de Cláudia
Althoff.

.

Confira a História

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

seu tempo foi bem empregado.

Barão do Itapocu

Há 40 anos

Em 1961, o Grêmio das Orquídeas enviava convite aos sócios do
Clube Atlético Baependi para o BAILE DE.ANIVERSÁRIO, que o

Grêmio iria realizar na noite de 30 de abril, na sede do c.A. Baependi.
O baile iniciaria às 22 horas e era abrilhantado pelo "Conjunto Quinte
to Catarinense", da cidade de Blumenau. Traje a passeio.

O presidente Jânio Quadros assinava decreto no Pasta do Minis
tério da Justiça e Negócios Interiores concedendo ,ao cidadão Ewald
Heinz Boss a naturalização que requereu, pertencendo a nossa me

lhor sociedade, hoje de saudosamemória, ligado pormúltiplas atividades
à grande empresa jaraguaense Indústrias Reunidas Jaraguá S.A., atual
"Duas Rodas Industrial", encaminhado por intermédio do escritório
local de A Comercial. O órgão de imprensa jaraguaense apresentava
cumprimentos, como novo integrante da comunidade br,asileira.

Há 14 anos

Em 1987, a Comissão Municipal de Defesa do Meio Ambiente de

Jaraguá do Sul recebia denúncias de agressões à natureza. Notifica
vam-se denúncias de desmatamentos no Pico do Jaraguá, no
Jaraguazinho e mais recentemente na Região de Ribeirão Grande do
Norte e Sarita Luzia, onde as matas nativas estavam sendo desmatadas
e os mananciais de água, ameaçados pela exploração irracional. Os
madeireiros de outras regiões deixam no Município o rastro de des

truição. Existiam, também, informações seguras de que de 20 a 25
caminhões de toras deixavam diariamente a Região do Manso e

adjacências, legal eilegalmente.
A oposição metalúrgica vencia as eleições do Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico
de Jaraguá do Sul, com a chapa vencedora recebendo 882 votos con

tra 351 da chapa apoiada pelo presidente atual, Celso Salustiano
Medeiros. A posse devia acontecer em praça pública, com presença
dos líderes metalúrgicos Luiz Inácio Lula da Silva e JairMeneghelli.
Na edição n° 3.434, de 25 de abril a 1 maio, o CORREIO DO POVO
assinalava o 300 ano de falecimento de ArthurMüller, com um amplo
relato de sua útil vida na sociedade jaraguaense, lembrando Francisco
Corrêa, de Bananal, Venâncio da Silva Porto, desembargadorHeráclito
Carneiro, Carl Fritz Vogel, Henrique Piazera, Georg Horst, Emílio
Piazera, JoséMarcelino Müller, Irineu Vilela Veiga, José Pasqualini,
Eduardo Kellermann, Leopoldo Janssen, Franz Fischer, Victor
Rosenberg, Ângelo Rubini, João Raimundo, Rudolfo Eggers e Carlos
'Mey, que o ajudaram na tarefa de construir Jaraguá do SuL.

Oase
OrdemAuxiliadora das'SenhorasEvangélicas

Nos grupos de Oase temos o compromisso
de mostrar o amor de Deus ao mundo. Olhe

para Jesus Cristo na sua caminhada e não de
sanime. Tenha coragem e confiança, que Ele

jamais abandonará alguém. Isto Ele prometeu.
Por isso podemos alegremente ser Oase, no mais
amplo sentido da palavra. Temos uma tarefa
maravilhosa em nossa Igreja e sociedade. Ve
nha você também participar de um grupo na

sua paróquia.
Na Paróquia Pedro - Centro - temos os

seguintes grupos:
Alamanda - Quintas-feiras, às 14h30, em

língua alemã
Rosa - Terças-feiras, às 14h30

Magnólia - Quartas-feiras, àS,19h30 (gru
ponoturno)

Como mulheres da Oase temos uma certe

za: Deus nos ama.

Deus dá o primeiro passo, Deus empurra a

Oase e as participantes se encontrarem para

ajudar umas às outras. O apóstolo Pedro fa
lou: "Servi uns aos outros cada um confor
me o dom que recebeu."

A Igreja é o centro. Lutero já dizia que,

quando se machuca o dedo mínimo do pé, o
corpo todo se verga, o corpo todo se dirige ao

pequenino dedo, dando especial atenção a ele.

Com o trabalho dos diferentes grupos, to

dos voltados para a mesma direção - JESUS
CRISTO -, a Oase é de suma importância
para a Igreja.

Deus não fez a mulher corria uma parte da

cabeça do homem para torná-la superior; nem
.

do pé, para fazê-la inferior. Deus fez amulher
da costela do homem para que caminhassem
lado a lado. A oração e a intercessão de mu

lheres, esposas e mães já têm provocado a

conversão de muitos esposos e filhos.

"Servi uns aos outros, cada um conforme
o dom que recebeu, como bons despenseiros
da multiforme graça de Deus." I Pe. 4,10

Oase - Grupo Magnólia

A energia elétrica (12)
Com a publicação do Decreto n° 25, de 12/6/1930, resultaram

conseqüências, que vinham a tona, por ferir interesses, movimentando a

capital de Santa Catarina.
Surgia o Decreto n° 44, de 15/8/1930, em que o general dr. Antonio

Vicente Vianna, presidente daAssembléiaLegislativa, mas no exercício do
cargo de presidente do Estado de SantaCatarina (substituindo o dr. Adolpho
Konder), aprovando a planta de colocação de postes de suporte da linha

.L._-=�"'-(Õ)��, aérea de transmissão de energia elétrica daEmpresul e que ligava a usinado

Rio Vermelho, noMunicípio, noMunicípiode São Bentoà Vila de Campo
Alegre, a qual ficava depositada naDiretoria de Obras Públicas do Estado.

Ato c�ntínuo, em 16/8/1930, Haroldo Pederneiras, em edital, citavaAmando Juergensen Sobrinho
e sua mulher, para, no prazo de dez dias, apresentarem reclamações sobre o plano de obras, noS
terrenos que aos mesmos pertencem e que foram desapropriadas pelo Decreto n° 44, de 12 do

corrente mês.
A inauguração daUsinadoBracinho, inicialmente,'estava prevista para outubro de 1930. Imprevistos,

contudo, fizeram com que se prolongasse até 28/4/1931, postergada até que assentasse a poeira da

Revolução de 1930, modificando o quadro político-administrativo do Estado e dosmunicípios, sendo
Jaraguá ponto de entroncamento rodo-ferroviário, era considerado ponto estratégico das forças
revolucionárias, além da substituição, assumindo o general Ptolomeu de Assis Brasil o governo civil e
militar de Santa Catarina. No Rio de Janeiro era deposto o presidente Washington Luís. No dia 6 de

outubro suspendia-se o tráfego na linha férrea de São Francisco e recolhiam-se todas as locomotivas
e material de transporte a Mafra. Dia 7, dizia a notícia jornalística, o povo procurava o mato.

Caminhões particulares eram requisitados, em nome da revolução, com promessa de devolvê-los
depois.

Caminhões saíam repletos em demanda ao interior, em direção de Blumenau e até ruais longe. As

pontes entre Jaraguá e Bananal e Jaraguá e Hansa eram fortemente guardadas. Chegavam em Joinville
as tropas daMarinha, do 140 Batalhão de Caçadores e da Polícia, para a defesa da cidade. Aumentava
o pânico e mais de 40 famílias abandonavam suas casas. Os revolucionários nesse dia já estavam �a
serra de Hansa. Dia 8 chegava a vanguarda do 130 B.C., que continuava para Joinville. Logo apos
chegava o batalhão. Em dez tomavam e ocupavam Blumenau. Neste dia 10 retórnavam a Curiti�a
todas as tropas que estavam acantonadas em Jaraguá. Em 25/10/30 ogeneral Ptolomeu de AsSIS

\

assumia ó governo de Santa Catarina.

TioEugênio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



370-7919
370-8649

epdassrricados@neluno.com.br

MÓVEIS
cam! ,pottumenlosjrháCltas/larrenos

Vende-se coso na

praia de Penha, a
40m do mar, toda
murada, com
80m2. Valor a
combinar.
Tratar: 371-3132�

Vende-se casa, em

Toledo no Paraná,
ou troca-se por casa
ou terreno em

Jaraguó do Sul.
Tratar: 275-2153.

Vende casa na Vila

II

I fertas
CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Ter\a·leira, 5 de iunoo de 2001

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

Nova, com 190m2.
R$ 80.000,00.

.

Aceita-se casa ou

apartamento.
Tratar: 371-5621.

Vende-se casa, com

137m2, construção
novo. na Rua
Alberto Santos

Dumont, com suíte,
2 quartos, sala de
estar, sala de jantar,
banheiro, cozinha,
lavanderia, garagem
para 2 carros.

Terreno com 440m,
todo gramado.
R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116,
com Marlene.

Precisa-se de casa

LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA.

7 O anos de

Dedicação e

Qualidade

Rua Waldemiro Mazurechen, 33 (Próx. Hospital São José)
Fone/Fax: (47) 371 -701 1

Posto de coletÇl também na Rua Angelo Rubini, 1197

para alugar, no
Água Verde, Vila
Lenzi ou início do
Chico de Paulo.
Tratar: 370-8635.

quadra do mar.

R$ 18.000,00.
Tratar: 9113-0900
ou 275-3900.

Vende-se casa no

Rua Ermelinda T.

Menel, em
Nereu Ramos.

R$ 16.000,00.
Tratar: 276-0169,
com Alberto.

Vende-se cas.a de
alvenaria com 4,
dormitórios, 1 suite,
e demais

dependências, com
portão eletrônico

.

com interfone,
garagem para 3

carros, no

Loteamento Jardim

CASA PRÓ PRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270,45
R$ 49.130,04 R$ 405,74

Informações: (47) 326-3446
Compre, construa, ou reforme em qualquer parte do

território nacional. AUTO nO 03/00/186/89.
Possuímos outros valores, parcela reduzida.

AUTOí=iJZ'
EQUIF'AMENioS PI SEGU���ÇA ELEiRÖNICA
(47) 9903-4382 / 275-0452

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

E-mail: autotec@t::Ietuno.com.br

Precisa-se de casa ou

quitinete para alugar
(mobiliada).
Tratar: 41 91276693.

Vende-se casa mista,
com 96m2, +
quitinete com 30m2,
em alvenaria, toda
murada, na Vila

.

Rau, na Rua Anton

Frederich, 90.
R$ 23.000,00.
Tratar: 372-0391.

Vendo casa na praia
de Piçarras, uma

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

Venha a AUTgT.EZ conhecer o SUPER SISTEMA de monitoramento
de imcqens via internet, controlando alarmes, pessoas, rede elétrico. etc ..

E�eY� você.t

Versailes, no
Amizade. Troco por
veículo ou imóvel.
Tratar: 371-9464.

Vendo casa na Ilha
da Figueira, mista, .

com 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
garagem.
R$ 25.000,00.
Tratar: 9101-9406.

Vende-se

apartamento
(cobertura), na Vila

/�:'..;,
...

®

t#te 371�1224
�
Seja você também

um campeão

1aNÍVEL (ADM) 6 meses
Windows - Word - Excel

Power Poi nt - Internet

Reinaldo Rau 299 - Centro

LANCHONETE E RESTAURANTE OOrnrmrmrnlliV
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou buffet em quilo e marmitas em geral

4" felru- * Prato especial
* Costelinha de porco com aipim

Rui Jorge Czerniewicz, 1123 - Bairro Czerniewicz

(próx. A Humana, ao lado da Farm.cia Castoldi)

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Nova. Tratar:
370-1962 ou

9975-7602.

Vende-se

apartamento no

Edifício Menegotti
(Centro), com 3

quartos, solo para 2

ambientes, com
sacada, 2 banheiros,
copa e cozinha,
dependência de

empregada e

garagem. Valor a

negociar, aceita-se
parcelamento.
Tratar: 371-6687.

Aceitamos encomendas

para festas

fARMÁCIA Farmácia do Beta

310·1595 371·3454
Rua Jorge (zerniewicz, 1123 - (zerniewicz

* S;rviço de Solda
* Manutenção

em Geral
* Tercerizamos em
Séries ou Especiais

KARSTEN
Maquínas e Equipamentos l.tda

Estrada Garibaldi, s/n>
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 9963-0803

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 DESCARTÁVE.L POOPY
com 12 unidades P - M - G

,R$ 3,49.tOM EU VOCÊ TEM tltÉDJrO pd.APlOVtlDO
. U'I 'rODA."S AS I.OJA� DA: I�Dl1 FAI.MAI$,

PEÇA iA o $iU.•

.IU�U�IkWA"lf@# í f EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72
EM FRENTE AO SHOPING

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

2aNÍVEL 6 meses
Print Artis - Page Maker - CoreI

Draw - CoreI Photo-Paint
Básico

3aNÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor
Adobe PhotoShop
CoreI CaptureSeja você também um campeão

Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

Closets - Home Theater -

Horne 'office - Banheiros

I

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

e-mail: attualem@terra.com.br

Kif para
cozinha

KitsParaná

Confira nossos preços'

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 2,19
\

• 372-0,002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Precisa-se de empre
gada doméstica,
maior de 18 anos,
para pernoitar.
Tratar: 9101-5766.

HUMANA URGENTE

RuaJorgeCzerniewicz, 1245
(Rua doHospital Jaraguá)
Cx. Postal200 - 89.255-000

.

Fone (OXX)47 371-4311
FAX (OXX)47 275-1091

humana@humana.com.br
www.humana.com.br

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:

- Bobinador de motores com

experiência,
- Àtendente de Açougue
- Engenheiro Agrônomo com

experiência em agricultura,
- Enfermeiro(a),
- Vendedor de eletrodomésticos,
- Representante Comercial(veículos

pesados),
- Veterinário,
- Chefe de Tinturaria,
- Chefe de acabamento,
- Farmacêutico(a),
- Açougueiro,
- Desenhista projetista,
- Confeiteiro(a),
- Costureira industrial,
- Comprador Senior (5 anos de

experiência) ,

- PCP (tecelagem),
- Programador e operador de CNC,
- Modelista,
- Aux. de funileiro,
. Encarregado de setor pessoal,
• Mecânico suspensão.

Precisa-se de
diarista.
Tratar no telefone
370-7381 depois
das 18 horas.

Vendo casa em

alvenaria, 80m2,
ocobcmento interno,
toda murada,
situada na Vila'
Lalau. R$
32.000.00.'Aceita-se
carro ou moto.

R$ 15.000,00.
Tratar: 9111-3000.

Vende-se coso em'

alvenaria, com 72m2,
em Três Rios do Sul -

lateral da Emílio E.

Benkendorf, com 3

quartos, sala,
cozinha, bwc,
com laje. Terreno

fertas CORREIO DO POVO· 3

com 600m2. com 99m2, a 102m após a IIhabela
R$ 14.000.00. da Rua Manoel F. da embalagens.
Aceita-se carro. Costa (de frente). Tratar: 371-4446.
Tratar: 371-4446. Valor a combinar.

Tratar: 372-2879 ou Vende-se terreno
Vende-se casa em 9975-0172. no Bairro Vieiras,
alvenaria, com 89m2,

,
próximo à

no Jaraguá Vendo ou troco Kienen, semiplano,
Esquerdo, na Rua terreno 'com 672m2, com água
Horácio Pradi, com 3 de esquina, com nascente,
quartos, sala asfalto, na Vila com 20.591,OOm2.
cozinha, bwc, Lenzi. R$ 18.000,00. R$ 160.000,00.
garagem. Terreno Tratar: 275-3900. Tratar: 371-4446.
com 314m2.

R$ 53.000,00. Vendo ou troco

Tratar: 371-4446. terreno com 600m2, Vende-se chácara
na Rua Leopoldo com 142.000m2, em'
Janssen, Centro. , Nereu Ramos,

Vende-se terreno R$ 40,000,00. possui 18.000 pés
próximo o Unerj, Aceita-se carro. de banana, água
com 8.500m2, valor Tratar: 275-3900 ou nascente.

I
bia com mar. 9113-0900. R$ 35.000,00.

Tratar: 371-6640. Tratar: 371-4446.
Compro terreno no

Vende-se terreno valor de Vende-se chácara
próximo ao Salão R$ 10.000;00. Dou com .142.000m2, em
Amizade, .no Bairro carro de entrada + Nereu Ramos,
Amizade. financiamento. possui 18.000 pés
R$ 8.500.00. Tratar: 370-1225. de banana, água
Tratar: 3712829. nascente.

Vende-se lotes nó R$ 35.000,00.
Vende-se terreno Ilha da Figueira, Tratar: 371-4446.

Computadores - Periféricos - Suprimentos
Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790

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

Panificadora
e Confeitaria

2a a sábado 6:30 às 20:00 '

Domingo 7:30 às 11:00 -15:00 às 19:00

Rua Walter Marquardt, 1140

CHURIlASCARIA
BIN/BOS',

* 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

BARBADA!
Vendo apartamento,novo, 69m2, 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

r-----------------i

PENSE EM VOCÊ
TAMBÉM NO'SEU AMIGO
Parabéns, você foi contemplado em nossa

RROMOÇÃO "AMIGO DO PEITO" 2 fazem o

curso e somente 1, paga

Promoção "Amigo

···=!.'lqgg§J[m!iSI�!S1.:=·
Rua Exp, Antonio Carlos Ferreira, 23 _10 andar - sala 101 -

Centro � Edifício Beatrice Danielle - em cima FOTO LOSSO

Preencha e concorra a

(47) 275-4�OIl c§b 1 O' bicicletas c!f:!0
Noni� e., •• L.LL! .... L.LLLLLl_LL.l .. LLl_LLLLL,U�L..LLLLLl_
Rua ' L.LLL.LLL.LLLLLLL ..LL_Ll.l ... LL.L.L.LLN� .... LL.L
Bairro �+L.LH-L�:_LLLL}-L.LL.LL�L�LL�,q_l,U_!_!_Fone ;,LLL".1,LL1L.CIdade Ll..LLLLLLLLLu J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fone 371-4754

ES UADRIAS
JARA UÁ

TUDO EM ALUMÍNIO - SOB MEDIDA

Box para banheiros - cercas - janelas -

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

/�_:_- vidraçaria

�,VI.Wille
Orçamento sem compromisso

371-0568
Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila l.alau .

--

Fone/Fax:
371�7S84

.

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - Centro O I R E G T V
"

ARTEFATOS DE CIMENTO

•
Fabricação e Colocação

FAZENDO UM CAMIN,HO MELHOR

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natural e

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

casas pré-moldadas
.

Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa

IMPI Madeireira F'lórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
Especializada em madeirasnobre, beneficiamento
demade/ras emgeralemadeirospara cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

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

Dachshund, Bulldog e Samayed (a'dulto)
,

-- W""""" �\%Ip'W""

\.
. I 275·3418i�

Rua Ã�T�oldo Rau, 380 - Centro - Jarag�á"do"�Sur

Fone/Fax
370-8200

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

Tudo- e--WlI

�e--YÍNV�
ecécr Í;CO-J

cicv e--VÚYcu;U;v
CJ.,e; � axé. o-

. cvocvb-cvWL0n.t-o-
-

,

fúVl/O{/�

MarinaFIutuosoWt.!�i!Y Jaraguá do Sul-Se
.:;j

E-mail: gessocom@netuno.com.br

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

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.

EMPÓRIO 'DAS

PE'DRAS 'DECORA TIVAS.
Pedras: São Tomé. Miracema. Lailnha,
Luminária, Pedra de Rio. Pedra Madeira,

Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral

WM-cobYCtlM:YIi'e:tll< C9l'meUwrel,ypreçol'dctrr�

V;!;;Y
CL@D [])B�.�
• ROMANAS .6 I'

.

• GERMÂNICA ...
• fRANCESA
'ESMALTADAS MO!llTEIRO ,���:r.���o:

275-3462
275-0549

4" NÍVEL 6 meses

Navegação Internet - E-mail

(Outlook Express) - CoreI Photo

Paint Gif - Gifs animados - Flash -

Páginas pl internet - Front Page -

Instalação de páginas

Reinaldo Rau, 299 - Centro

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

372-2063 / 9987-8562

UJitlJmDffiJR'i)
DUIJiJRDI

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
Rua Walter Marquardt, 2828 - em frente trevo Argi - Barra do Rio Molha - Jaraguá do SulRua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul- SC

CRISTAL LAVANDERIA'
Agora mais uma nova lavanderia em

.Jaraguá do Sul, .para facílitar seu dia a dia.

�!t":Ulfí (C\JI;rtf.cI!�:{;� ItK'.t;ij:�jC·Si (�[t,q'Ci'Y
Horário de Atendimento:

Sequrule à Sábado eberto das 7:30h ás 18:00/1
Domingos e Feriados das 7:30h às 15:00/1

Fone 9117-5254

Tudo em mármore
e granitos

Pias
cozinhas
túmulos
soleiras

pisos e

churrasqueiras

371-1524

Rua,25 de Julho, 220 - Vila
Nova - róximo ao Posto Mime

2
7
5
-

3
5
4

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474 7

arquitetura
design

� Brasil
'V'v/p i soS

370-7197

BEDROOM
À vista

R$ 899,00
ou 1+2X =

�$ 330,00

Engcnhai·tc Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FO NE (47) 275-1830 - 275-4102
Tudo para pinturas comere/ais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

CONFI RA NOSSOS

PREÇOS DE

BOX SANTA
MARINA

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

Superpromoção
Tijolo de vidro
A partir de

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

R$ 74,00

Rua WalterMarquardt, 759 - Próx. ao Pavilhão da Schützenfest

li>

R$"'789,00
,.tl �X"OU "'+"L =

R$ 290,00

TÚMULOS, JAZIGOS, SOLEIRA PARA JANE
TAMPOS PARA PIA, PISOS, MARMORES, GRA

Fone:(47)425-1213
Fax: (47) 425-2946

Fone/Fax:
47370-7716 Rua Dr. João Colin, 2097 - Amé;ica (em

frente ao Mini Preço) - Joinville - SC"d "'"

Rua Walter Marquardt, 1777 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,é�' Seja você também um campeão

7� ""371-1224
S"NÍVEL6mesés

� AutoCad Básico - Manutenção
Reinoldo Rau, 299 - Centro Micros - Programação Básica-

d
Urol6gia e Medicina do Trabalho

/

Vende-se carretinho
poro 2 covolos, 98,
bronco.
R$ 2.000,00.
Trotar: 9952-6889,
com Eloi.Dr. D. Maurício Spies

,j
,

Av. Mol., Deodoro do Fonseco, 776 solo 9

Joroguá do Sul - SC - Fone/Fox: 371-4724
Compre, reforme ou

construa seu imóvel.
CRÉDITO PARCELA PARCELACRÉDITO PESSOAL PESSOA FíSICA E JURíDICA

c/seguro. I�Jurldica sI seguro
RS 16.400,00 us 135,00 RS i 17,00
lU 11.700,00 R$ 178,00 R$ iSS,OO
RS 27.470,OU lU; 226,00 RS 197,00
lU 32.750;00 RS 270,00 - RS 235,00
R$ .�8.()3G:O() lU 314,()(l R$ 273,00
RS 43.850,00 RS 362,00 R$ 315,00
RS 49.130,00 RS 405,00 lU 353,00

De R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00 juros
bancários de 1 % ao mês, condições de pagamento
de 12 meses a 48 meses com boleto bancário.
Liberamos as operações em dinheiro de imediato

após consulta do cadastro.
Inf.: (021-21) 243'-0677

(021-21) 243-0712

Obs: Mantemos 'sigilo absoluto.

Informações:
9981 ...3627 ou

(47) 335-0575
cl Paulo.

. Em qualquer horário

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
t»: AlAr F. ()0rÚ)-'Oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

'ENDOCRINOLOGIA
Dr. 'O�;"tvf(M!'ceIo-Webev Silva.

t .

'�A Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
q�,l'l}arço a jl.ÍÍlho estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França
""nt?':= $';'_�"<,:;:Cú,�?":ri.",,

\

ENDOCRINOLOGIA

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

P'NEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA
BRONCOSCOPIA (Especialista pela SBB)

Dr..C�L��S�<n'
Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - Sala ..70i

� '. '"

PROCTOLOGISTA
. Dr: A�E'lL.S�

(Pl'oCicclisftJ) F /F' 371-5117 - S I 701
'

D06()Çt$dQII!(estil1og'O$SD,f�IOe'�nus one ax. . a a

GIÍ(-DEN'TISTA - PERIODONTIA
'Ovcv.C�1�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - j uá do Sul - SC

Vende-se video
cassete, 4 cabeças
Philco, comcontrole
remoto e manual.
Valor R$ 200,00.
Tratar 372-0922.

na Ruo Walter

Marquardt.
Tratar no telefone
371-5715.

Vendo telefones.
Tratar no telefone:
370-4959, com Luis

(ComI.)

Vendo' Galpão em

estrutura metálica,
montado e coberto,
área de 200,OOm2
(10x20m).
R$ 6.500,00.
Tratar com eng.
Silvio, no telefone
9975-2825.

Vende-se lava louças
Enxutá, poro 6

pessoas.
R$ 160,00.
Trator no telefone:
275-2596. Vende-se lanchonete

De terça a quinta-feiras = R$ 5,90
De sexta a domingo = R$ 6,90

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones
lazanhas, nhóques, pizzas, panquecas, peito

de frango, alcatra e talharim

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277· Jaraguã do ser- sc. fone 275-2825

"-

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

Todas as terças no CORREIO DO POVO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mais beleza no

salão do Toninha

Toninha Cabeleireiro

inaugurou recentemente seu
terceiro salão de beleza em

Jaraguá do Sul, desta vez na
RuaEpitácio Pessoa, número
50. Toninha é um dosmais

conceituados profissionais da
área e começou sua carreira há

36 anos. Para o novo salão, ele
investiu aproximadamente R$
65mil. Ele espera um retomo

no prazo de dois anos.
Toninha foi oprimeiro
cabeleireiro de Jaraguá do Sul
a abrir suas portas para as

clientes do sexo feminino.

"Naquela época somente as

mulheres atendiam outras

mulheres", afirma. O salão de

Toninha é especializado em
corte e possui equipamentos
de última geração, e pode
atender até quatro pessoas
simultaneamente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R$ 2.200,00.
Tratar: 372-0391.

16v, 95, banco de

couro, ABS,
computador de
bordo.
R$ 13.500,00.
Tratar: 9118-5820.

Tratar: 372- 3614.Vende-se Fusca, 83,
com 49.000 km

orrqmors.
R$ 3.200,00.
Tratar: 372.::3614.

. 24. Prestações Fixas
de 318,99, aceita-se
propostas.
Fone: 9117-0266.

UTOS
compra / venda (troca! garagem

Vende-se Monza

Classic, 93,
completo + digital.
R$ 9.500,00 à vista,
ou R$ 4.000,00 de
entrada e assumir
24xde R$ 255,99.
Tratar: 275-2860 ou
9975-0720, cl Sandro.

Vende-se Scania

Truck, 86, com
carrocena aberta.
Tratar: 370-7227 ou

9902-3475.

Vende-se Voyage,
83. R$ 2.900,00.
Tratar: 372-3614.

Vende-se Del Rey,
com direção
hidráulica, vidros
elétricos.
R$ 5.200,00.
Tratar 371- 9464.

Vende-se Gol1 000,
97, azul, com 42.000

km, aceita-se carro

de menor valor.
R$ 11.000,00.
Tratar: '373-0305.

Vende-se CG, Titan,
impecável.
R$ 1.400,00.
Tratar: 9979-0605.

Vende-se Passat, 85,
1.8, 5 marchas.
R$ 3.300,00.
Tratar: 372-3614.

Vende-se Besta, GS{
16 lugares, 2000,.
Aceite-se proposta.
Tratar: 9992-5253 .. c

Vende-se Titan KS,
2000. R$ 2.900,00,
+ 9x de R$ 85,00.
Tratar: 373-1249.

Vende-se Apolo GL,
1.8, gasolina, único
dono. R$ 6.600,00.
Tratar: 372-364.

Raridade! Fusca, 59,
para colecionodores.
Tratar: 9975-0287.

Vendo Santana
Quantum, 88, com
ar e direção.
Segundo dono.
Tratar: 9101-5766.
Aceito moto.

Vendo Tempra, 16v,
93, série ouro. R$
8.900,00. Tratar:
372-3614. Vendo bicicleta, aro

16, BMX, Monark.
Ótimo estado.
R$ 55,00.
Tratar: 911 2 -5321.

Vende-se CG Titan,
98, 14.000 km,
azul. R$ 2.750,00.
Tratar: 373-1026.

(

Vende-se
Santana, 92.
Tratar: 9992-3434.

Vende-se Versailes,
GL, 9Q, vinho.
Relíquia!. Confira.
R$ 8.500,00.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se Pick- up
Fiorino, 93, prata
metálico. Ótimo
estado. R$ 6.500,00.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se Gol, 92,
CL, gasolina, '1 .6.
R$ 6.000,00.
Tratar: 372-3614.

Vende-se ou troca-se

Gol 1.0 16V 4·

portas, ano 9ß/99 +

Vende-se Titan.
R$ 2.900,00. + 9x
R$ 85,00.
Tratar: 373-1249.

Vende-se Rural, 75{ g

pneus fronteiros,
aros de F- 1000.
Excelente

para trilha.
R$ 7.500,00.
Tratar: 372- 3146.

Vende-se Escort,
86, prata.
Tratar: 370-0581.Seja você também um campeão

7t:;;c;1
� 371-1224 Reinaldo Rau, 299 - Centro

Vende-se Elba, GLS,
91. R$ 5.000,00.
Tratar: 372-3614.

6"NÍVEL 6 meses
Formação de professores

Estágio 500 horas
Vende-se Biz, 96,
ótimo estado, azul,
12.000 km.

Vende-se Pampa,
89, GL.
R$ 4.700,00. Vende-se Tempre, '

TreinamentoEmpresarialem Idiomas e Consultoria.

I�-f��-Fv�-A�Inl.inguae
(47) 370-1159'

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

Também em Jaraguá do Sul, com ensino focado para
, negócios: cursos in company e em sede própria

Compre, reforme ou construa seu imóvel. ,

61A.ci\ ti�ten'\Of 0fÇ\(�o Je f4�e.(
u4hr'1%:oí'_""I"t1tc 24 7<)"�P.5

DESPEDIDAS DE SOtTEIROS
FESTAS NO GEHAt

F"ONE: (47J 9991-8668
Jaraguá doSul Jhony

CRÉDITO PARCELA PARCELA

c/seguro Pjurfdica sI seguro
R$ 16.4011,00 R$ 135,on R$ 117,00
RS 2L700,OO lU 178,00 lU; 155,00
R$ 27.470,00 It! 226,00 lU; 197,OU
R$ 32.750,00 R$ 270,O() R,$ 235,(l()
lU 3IUI3(l,(!O R$ 314,UO R$ 273.0()·
lU 43.1l50,()() lU; 362,00 lU 315,()O
us 49.130:0() RS 4()5,OO RS 353,00

CRÉDITO
R$ i6.376,00
R$ 21.659,00
R$ 32.753,00
R$ 49.130,00

PARCELA

R$ 135,00
R$ 178,00
R$ 270,00
R$ 405,00

Moda masculina e feminine
Coleção inverno 2001 em até 3x si jurOS
Base - Wrangler - Index - For urban - Ilícito ...Informações: 9981-3627 ou

(47) 335-0575 cl Paulo.
(nnsórcio com autorização do Banco (enlral

Empresa com 20 anos no mercado
Fone: (47) 336-9111
Belo Vista udministrudoru Av. Getúlio Vargas, 146 - Centro - FO'ne: 371-042�Através Consórcio - Aut. BACEN

Imunizadora
��Jaraguá

RESTAURANTE 275-0980(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771

Transporte
.para:

Fcculdcde (lçccl),
., .

'v j ,.#

. Trab_Qlhó�F�esfqs
.

j�."
amen*o� :i3TC
iJ / �

•

./ cy

«"I

Rua Walter
Breithaupt, 85 -

Centro

(Beira Rio Clube
de Campo)

Jaraguá do Sul -

I

SC I

DETETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (com baixo teor tóxico)
LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA

.
.

(47) 372-147
9113-16 � /�\�' '�j � �� l��l�i�

Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro ezerniewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
eEP 89255-470 - Jaraguá do Sul- se ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� liVROS NA PRAÇA

Uma Esmeralda para o Brasil
Pelas mãos do padre Hilário

Busarello, acompanhado por paren-

I tesda família radicada m Barra do

RioCerro, veio trazer um importante
livro de autoria de Antonio Mar-

chionni, com o título acima, editado

!tlaLTrEditora Ltda., de São Paulo,
100 páginas.
É o autor que se dirige ao leitor:

"Aangústia e a esperança deposita
�asem cada linha e em cada fato des

, teescrito advêm da experiência vivi

� �aem primeira pessoa pelo autor.

Vivi duas décadas e meia em ter

ras italianas, duas décadas emeia em
terras brasileiras, sendo-me possível
lançar dois olhares sobre a cena na

cional.

Fui pro�ssional da religião, de-

I iJOis ateu com outros ateus por vári

os anos, agora de novo praticante.
Formei-me nos estudos clássicos e filosófico-teológicos

até 1974, depois integrei a igreja e a teologia da libertação por
6anos na Transamazônica e por 3 anos nos Diques insalubres
�aBaixada Santista, agora leciono na Pontifícia Universidade
Católica dê SãoPaulo, como teólogo em Filosofia pela Unicamp.
No primeiro tempo, atiçava os meus alunos contra a bur

guesia, agora incentivo-os a evoluir no entendimento inteli

gente entre os humanos.

Observei como expectador desatento o andar da política
mundial até 1973, depois estudei a teoria marxista por 20 anos,
agora sinto-me impulsionado à uma visão cristã dos homens e

domundo bem mais ampla e sintética.

Organizei comunidades eclesiais de base, 'promovi a

sindicalização dos campone
ses, encaminhei para amilitân

cia partidária de esquerda jo
vens e adultos da cidade.

De 1984 a 1992 dediquei
gratuitamente os sábados e

domingos à formação social do
Movimento dos Sem-Terra da

Zona Leste de São Paulo e re

alizei com estes a primeiraCo
operativa de Trabalhadores na

ConstruçãoCivil doBrasil, ver
dadeira empresa socialista. De

1988 a 1992 assessorei na Câ

mara Municipal de São Paulo
um jovem vereador dos Sem

Terra pelo Partido dos Traba
lhadores.

Em seguida, fechei-me nos
estudos.

Agora, chegado à maturi
dade física e mental dos 50 anos, tiro a soma desta

caminhada sinuosa, entregando a estas páginas re
flexões que esperam do leitor compreensão bené-'

vola pensada.
Tenho uma filha pré-adolescente, e escrevo es

tas linhas pensando um Brasil pacífico para todas
as pré-adolescentes da terra de Santa Cruz".

OPaís continua gigante econômico e anão soci

al. O que faltou?

Quem, entre nós, o fará?
Esmeralda é figura da evolução racional e da

, espiritualidade meditativa, força interior que reúne
os diversos na caminhada comum.

�rculo
Italiano

lia FESTA ITALIANA
DIAS 29 e 30 DE JUNHO

PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

:.mOGRAMA -

29/06 SEXTA-FEIRA
20:00h
, Abertura da lP FESTA ITALIANA com a pres�nçade autorida'des
v Início do Jantar típico italiano (servido até às 23:00h)
, Apresentação do Coral Italiano de Jaraguá do Sul

-Apresentação do Coral Compagni Trentini de Rio dos
Cedros

-Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas de
Guaramirim

'Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas de
Jaraguá do Sul

22:00h v Homenagem às famílias dos Primeiros

Imigrantes Italianos de Jaraguá do Sul
22:30h v Início do Baile/Shaw com a Banda

"Ragazzi Dei Monti"03:00h v Encerramento

Nota: Haverá venda de queijo, salame e café com cuca.

30/06 SÁBADO
21:30h v Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Italia

nas de Jaraguá do Sul
22:00h v Início do Baile/Shaw com a' banda "Vecchio Scarpone"23:30h v Eleição da Rainha Italiana 'de' Jaraguá do Sul

03:30h
� Continuação do Baile/Shaw

;_ Encerra rnento

tNota: Haverá venda de queijo, salame e café com cuca.

37'1-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - �araguá do Sul- SC

ROTARYCLUB
I DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULHO/1967)

Relações Públicas - 373-0091

REUNIÃO 311MAI,O/2001 c...COMPANHEIRISMO - Quem esteve

presente pôde desfrutar da comida chinesa servida pelo companheiro
Cléber,pela "Dona" Áurea e a Nazira. Os pratos servidos estavam delici

osos e dignos de serem servidos em qualquer restaurante chinês. A so

bremesa ficou ao encargo da "Dona" Estelita (Nelson) que nos saboreou

com doces incríveis. Na oportunidade tivemos a visita do ex-governador
do Distrito 4650, companheiro Rolf Hermann, e as gratas presenças dos

convidados Osmar Socrepa e Terezinha. Lamentamos apenas a não pre

sença dos outros convidados que por razões pessoais não puderam com

parecer. AREUNIÃODECOMPANHEIRISMO., é um encontro realizado

pelo Rotary Club de Guaramirim, com periodicidademensal e sempre rea
lizada na residência de um dos companheiros. O objetivo dessas reuniões

é o intercâmbio familiar dos companheiros, esposas e filhos. É uma opor
tunidade para estreitar velhas amizades ou iniciar novas. Estas reuniões
são realizadas com toda a simplicidade, dentro de um ambiente agradável,
sincero, cordial e principalmente digno e familiar.

CONSELHODELffiERATIVODOHOSPITAL
MUNICIPALSANTOANTÔNIO

O Rotary Club de Guaramirim, como todos devem saber, é uma das
entidades que integram o Conselho Deliberati vo do Hospital Santo Antô
nio.juntarnente com outras que representam a comunidade guaramirense.
Todas as decisões tomada� naquele Conselho são consultadas e votadas

pelos diversos' membros representantes de cada entidade.

Todas as medidas exercidas no Hospital Santo Antônio de iniciativa

do ConselhoDeliberativo foram aprovadas pelo Rotary Club deGuaramirim.
Logo, todas as barbaridades que são ouvidas e muitas até escritas, desde
as mais "infantis" até as mais "maldosas", com relação às atitudes arroja
das que estão sendo tomadas naquele nosocômio, o Rotary Club de

Guaramirim entende que são normais, porque afinal, são muitos emuitos

anos de verdadeira baderna e irregularidades na administração do Hospi
tal. Hospital que até pouco tempo atrás serviu, muito mais que para salvar

vidas, para "trampolim" de ordem política. Desta feita, como qualquer tipo
de mudança, principalmente àquelas que visam o bem da comunidade em

,

detrimento de alguns poucos, são encaradas como afronta a um

"coronelismo eleitoreiro" que em Guaramirim, pouco a pouco não existirá

mais espaço. Por isso, o Rotary Club de Guaramirim, aprova o trabalho do

CONSELHO DELIBERATIVO DO HOSPITAL e respalda todos os inte
grantes do mesmo pelas excelentes medidas que estão sendo exercidas.

Por fim, deixa para reflexão os ensinamentos de um admirável político
nacional:

"Pior ainda (penso em alguns ministros, deputados, vereadores), quan
do não são intelectuais, mas fantasiam-se com este uniforme da moda.

Ontem vi um deres na televisão (rádio,jornal). Dizia bobagens com o efeito
de suas tolices, refletido no olhar admirado dos áulicos. Daqui a uns anos,
ninguém mais lembrará o nome dele, mas até lá, ele saboreia o poder. É um

,

pingente da glória."

ANIVERSÁRIO_
DECASAMENTO!!!

08/JUNHO - Companheiro Charles e esposa Isabel comemorando 17 anos

de uniãomatrimonial. PARABÉNS!!)
NOVAIDADE!!!
13/JUNHO - Ales�ndra, esposa do companheiro Júnior. FELICIDADES!!!

!ll ::b�I��::t:
Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INSTITUTOHISTÓRICO E GEOGRÁFlCO

DE SANTA CATARINA

Pelo presente documento,
(4 ,nl?T!)ecr�1t ,:(!{7/1lUkJ

, que
EUGÊNIO V ICTORSCH,MÖCKEL
proferiu conferência neste Instituto sobre

EM/LIO CARLOSJOURDA/V

ottlJaruglladoSul,14dcAgoslode200Q" 1(' .4! ' ;1
I��,���

o que se fala no Senado
Crise'energétíca - Em audiên

cia na Comissão de Infra-Estrutura,
o professor Ildo Luiz Sauer, da Uni
versidade de São Paulo, afirmou que
as empresas públicas do setor elé
trico foram proibidas pelo governo de

ampliar sua capacidade de produção,
De acordo com Sauer, "o sistema

elétrico brasileiro, baseado no acú
mulo de água em hidrelétricas de gran
de porte, permite que o déficit de chu
vas em determinado período seja
equacionado em um horizonte lon

go, entre cinco e seis anos. O cone

to, afirmou; é que ao fim do período
chuvoso, as represas estejam 'com

os reservatórios cheios ou quase
cheios, acima-de 95% de sua capaci
dade.

O último ano em que isso acon

teceu, afirmou o professor, foi 1994.
Ele disse que a reserva, em 1999, es
tava em torno de 70%. No ano pas
sado, caiu para 56%, até desabar, este

ano, para 36%, em média.:
- Isso aconteceu porque, de

1995 para cá, tiramos mais água do

que entrou chuvas, lembrou Sauer.
- A demanda cresceu em torno de
três mil megawatts/hora (MWh) por
ano, desde 1995, enquanto a am

pliação da geração, não passou de
dois mil MWh anuais.

Sauer afumou que oBNDES (Ban
co Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) estava proibi- "

do, pelo CMN (ConselhoMonetário
Nacional), de financiar empresas es
tatais para ampliação da capacidade
instalada:Essa ampliação, para ele,
teria evitado o colapso que está à
frente, No entanto, o governo permi
tiu que o banco financiasse metade
do preço mínimo das usinas vendi
das a grupos estrangeiros em leilões
- cerca de R$ 700 milhões. "JOR
NAL DO SENADO", edição 1.297,
página6.

As leituras de Manoel de Souza

Ano de 1894. O Congresso, incerto ainda das suas funções, disc�te o

estado de sítio e as imunidades parlamentares. No Senado forrnarn-se dois
blocos, em torno dessas medidas. Virgílio Damásio, espírito liberal, ataca,
na sessão de 9 de julho, a prorrogação do sítio, defendendo a liberdade dos
cidadãos.
-É melhor, então, o excesso de liberdade, a licença?-, aparteiaJoão

Cordeiro,
,__:_ Não; a licença não é o excesso -, protesta o orador.
E sentencioso:
A licença é a perversão da liberdade!

Anais do Senado.

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de [araguá do Sul e Região
Esáituração Contábil

Qualquer tipo de empresa, independentemente de seu porte ou natureza jurídica,
necessita manter escrituração contábil completa, inclusive do Livro Diário, para
controlar o seu patrimônio.e gerenciar adequadamente os seus negócios. Entretanto,
não se tr.ata exclusivamente de uma necessidade gerencial, o que já seria uma

importante justificativa, A escrituração contábil completa esta contida como

exigência expressa em diversas legislações vigentes, como se evidencia a seguir.
Legislação Comercial: Código Comercial/Lei das Sociedades por Ações
Legislação Tributária: Código Tributaria Nacional/Legislação do Imposto de Renda
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

Legislação Previdência: Regulamento do Custeio da Previdência Social
Legislação Profissional/Princípios fundamentais de Contabilidade / Normas

Brasileiras de Contabilidade / As empresas podem Ficar dispensadas da escrituração
contábil, perante a legislação do imposto de renda, nos seguintes casos:

'

, Quando se enquadrarem no conceito de microempresa, conforme a legislação
pertinente;
. Ao optarem pela tributação com base no lucro presumido.
Vantagens da escrituração: distribuir lucros; não pagar imposto de renda, por
comprovar contabilmente o prejuízo;

.

requerer concordata, por insolvência
financeira; evitar que sejam consideradas fraudulentas as próprias falência;
coo-testar reclamações trabalhistas; provar, em juízo, uma situação patrimonial,
em questões que possam existir com herdeiros e sucessores de sócio falecido.

Consulte seu Contador para maiores esclar'ecimentOS.

GERAL

Por que "antigamente" e
"outrora"? L/V

Terça-feira, 5 de junho de �

Garib,aldi-JGS -

Distrito de Veszprém (069)

REMINISCÊNCIAS

Se os trabalhos da construção
da ferrovia - trecho Hansa a São

Bento - estav.am paralisados, os

engenheiros continuavam a esco

lher o melhor trajeto estratégico,
não levando em conta interesses

políticos' que não entendendo os

caprichos da natureza, queremos
que a estrada de ferro passasse em

frente de suas propriedades. Para
I

pôr um ponto final nessas mano-

bras, achava-se em São Bento (hoje
com o acréscimo do Sul, por já exis
tir um outro, mais antigo) uma co

missão de engenheiros da Estrada

de FeITO São Paulo-Rio Grande,
em serviço de locação para a futura

construção do ramal São Francis

co ao Iguassú, através da serra.

Dessa comissão faziam parte os srs.

drs. Capanema, Thurner, _barão
Carnap, um engenheiro francês,
cujo nome não foi dado, Jacob
Schamber e alguns auxiliares, O dr.

Capanema seguia dia 18/8/1909 de
São Bento para Rio Negro, depois
de ter organizado duas turmas que
ficavam colocados, uma na Colô
nia Hansa e outra no banhado per
to de São Bento. Para essa linha
era aproveitado o traçado Leite Ri

beiro, de Hansa até o Rio Verme

lho. De lá seguiria o traçado pelos
engenheiros americanos.

***

'Pensão a índio noGrêmio Civilizado
Em capítulos anteriores menci

onamos o índio adotado pelo pa
dre Francisco Topp, em Florianó

polis, que recebera educação em

ambiente civilizado e dernonstran
do inclinação religiosa, seguia para
Roma para sua-iniciação. Eis que..o
matutino O DIA estampava despa
cho governamental a uma petição
do índio Francisco Topp Anazarim,
por procurador padre Francisco

Topp, requerendo auxílio, o gover
nador coronel Gustavo Richard,
despachava: "No caso presente

.

trata-se de um indígena chamado
do Grêmio Civilização, concedo a

pensão de um conto de réis anual,
a contar de ,1 ° de setembro próxi
mo, para auxiliar e sua instrução,
nos termos do Art. 2 do Decreto n"

402, de 12111/1909, assinando o re

querente o termo de restituição na

forma do Art. 3, do citado decre
to" ;

A Questão dos Limites entre

Santa Catarina e Paraná

A secular pendência de limites

entre Santa Catarina e o Paraná en

trava na reta final, com a decisão

do Supremo Tribunal Federal favo
rável a Santa Catarina ..

Em face da' notícia desoladora

Um casal de lavradores deixou-se fotografar, mostrando, aos fundos,
as suas lavouras, situada no Iaraguá 84, nas proximidades da Cape
la Santíssima Trindade

do comércio de Curitiba, resolviam
os estabelecimentos, estabelecer o

boicote para os produtos c atari

nenses, Esperava-se confiante em

Santa Catarina em que a harmonia
haveria de estabelecer-se entre os

dois Estados vizinhos.

Um grupo inconformado de re

sidentes das proximidades dos lirni

tes entre os dois Estados resolveu

por fundar o Estado das Missões, se

parando-se dos dois litigantes, que
nadaram, nadaram e morreram na

praia, mesmo com iÍltimidações qui
xotescas e arreganhos com ameaças
com a formação de Batalhões Patri

óticos.

As firmas do comércio de Itajaí
passavam um telegrama ao presiden
te dr, Nilo Peçanha solicitando a in

tervenção, no sentido de pôr termo
a esse estado de coisas, prejudican
do enormemente a vida econômica

dos dois Estados, Assinavam: BRU
NO MALBURG, KONDER & CIA.,
ASSEBURG & CO. e JOÃO BAUER
JUNIOR.

Agente consular da Áustria
Hungria em Joinville

O agente informava ao coronel
Gustavo Richard, governador do Es

tado de Santa Catarina, haver inau

gurado, a 15/12/1909, a referida

agência, na cidade de Joinville, fi-

cando mais próximo das levas de

húngaros que se estabeleciam num

dos distritos do Município de Jo

inville, Jaraguá. \

Na abertura do Congresso Bra

sileiro, de 3/5/1910, o presidentedr,
Nilo Peçanha, historiando a suces

são a presidente, com a morte de

Afonso Pena ... e as dificuldades
que surgiram "na juventude de

nossa nacionalidade"; a imigl:ação
-espontânea que oferecia uma es'

tatística superior a dois terços a de

períodos anteriores de imigraçãO
subsidiada, atraindo e cercando de

conforto o trabalhador estrangei
ro .

Em termos de viação, informa
va o presidente da República que,
em 1909, foram inaugurados 591 km

de estrada de ferro, dos quais 468,3
km de linhas federais e 122,7 km

estaduais, r

Na Estação Férrea de Jaragua
do Sul existe uma placa de bronze,
datada de 10 de junho de 19,85, c�
memorando o 75° a11lversallO,
placa contém os seguintes dizeres:

,

In
"Km 77+321,5 _Homenagema
teligência e à capacidade do traba

lho dos realizadores e construtD-
. 750 aniver-

res desta Ferrovia, 110
d

sário do trecho São Francisca
D

I

Sul-Corupá". Bela lembrança.
(FRITZ VON JARAGUÁ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escola de música necessita de
.apoio e melhores instalações
Guaramirim - Um grupo

de alunos da escola de música

compareceu quinta-feira na Câ

mara de Vereadores, acompa
nhado pelo professor Amaro Ur
banski, para reforçar perante os

vereadores a reivindicação pela
instalação de um Centro Cultural

nacomunidade. A finalidade é as

segurar melhores condições para
instalação da Escola de Música,
da Biblioteca Pública e outras

atividades afins. Dessa forma,
destaca o professor Amaro, po
derão ser melhor difundidos os

eventos culturais e artísticos lo

cais, ampliando as oportunidades

e espaço destinados à expressão
artística das crianças e jovens.

Um ofício com essa finalidade

já foi enviado, em fevereiro deste

ano, ao prefeitoMário Sérgio Pei
xer solicitando maior apoio finan
ceiro e demais providências ne

cessárias. Atualmente, a escola de
música funciona nas depen
dências do Centro Comunitário
MunicipalSenhor Bom Jesus, que
já não apresentam as condições,
adequadas e nem permitem a ex

pansão das atividades para reali

zação de novas vagas, conforme
reclamam quase diariamente, mais
pessoas interessadas. (MR)

Secretaria de Obras acelera

conservação de estradas
Guaramirim - o secretário

de Obras, Lauro Fröhlich, fez

avaliação positiva dos serviços de
recuperação e conservação de es

tradas, com patrolamento e co

locação de macadame. Na sema

na passada, destacou o secretá

rio, foram concluídos os serviços
nas localidades de Tibagi, Ponta
Comprida, Jaraguaçu e Barro
Branco. Ontem, a secretaria co

meçou a executar estes serviços
na Estrada dos Perdidos.

Fröhlich destacou a conclu
são da reforma de uma das pa
traias, que recebeu motor.novo,
num investimento de R$ 28 mil,
e que está sendo reintegrada, ao

serviço. Segundo ele, em cinco

meses de atividades, a secretaria
enfrentou dificuldade com o ex

cesso de chuva do período e a

falta de equipamentos em me

lhores condições, mas ainda as

sim o plano de metas foi alcan-

çado no setor, garante.
'

Ontem, a Prefeitura distribuiu
nota solicitando que a comuni
dade providencie as roçadas e lim

peza dos imóveis, tanto na cidade

quanto no interior do Município.
O Código de Posturas prevê que é

competência do proprietário roçar
a margem das vias públicas ur

banas e estradas, numa distância
mínima de dois metros. (MR)

CMC completa 10 anos

de atuação no mercado
Campanha destaca estratégia de Comunicação com

Resultados, adotada pela agência de Jaraguá do Sul

Com o slogan "Comunicação com resultados", a Central de Marketing
& Comunicação, de Jaraguá do Sul, está divulgando campanha para
marcar a passagem de seus 10 anos de atuação no mercado publicitário,
Completados em março.

Para marcar uma década de existência, a agência desenvolveu

P�ças onde enfatiza o conceito de solução total às necessidades do

cl�ente, lembrando que "quando se trata dos negócios de nossos clientes,
nac existe jogo amistoso". Christiane Hufenüssler, diretora da CMC,
le�bra que esta filosofia já vem acompanhando a trajetória da agência
ha algum tempo, mas aqora passa a ser ainda mais valorizada.

"Nos sentimos responsáveis pelo sucesso dos nossos clientes e com
eles discutimos a estratégia para vencer em um mercado competitivo",
a�rma Christiane. A publicitária comenta que a estratégia é atender o

cliente em todas as suas necessidades de comunicação. Com uma

equipe altamente especializada e contando com recursos tecnológicos
�e ponta, a CMC busca a sinergia completa, com os profissionais das
areas de atendimento, criação e planejamento, entre outros
departamentos que compõem a estrutura da agência, aprendendo tudo
Sabre o negócio do cliente e criando soluções conjuntas para vender
s�us produtos, serviços e ter sua imagem promovida junto aos seus

Publicas.
•
Em busca deste posicionamento, a CMC foi uma das primeiras

�genci�s de Santa Catarina a receber a certificação pelo Cenp (Conselho
�ecutlvo das Normas Padrão), preparando-se com antecedência paraa ender as exigências da atividade publicitária no País.

Câmara repudia exoneração de
médica da Secretaria de Saúde
legislativoexternou
posição em ofício
enviadoao
Executivo

Guaramirim - A Câmara de

Vereadores decidiu enviar ofício

ao Executivo Municipal repu�
diando a exoneração da clínica

geral Maria Cristina Sciascia do

quadro de médicos que prestam
serviços para a Secretaria de

Saúde. A iniciativa de enviar o

ofício, aprovada por unanimidade
na sessão ordinária na quinta
feira, partiu do vereador Salim
José Dequêch, com apoio ime

diato do presidente do Legisla
tivo, Evaldo João Junckes (PT),
o Pupo.

Para ambos os vereadores a

Prefeitura está agindo com preci
pitação e perdendo uma profis
sional competente, considerando
os serviços que Maria Cristina

vinha desenvolvendo no setor,

onde, inclusive, foi coordenadora
durante muito tempo de vários

programas de esclarecimento da

comunidade, c9mo nas campa
nhas de prevenção e combate ao

câncer, tabagismo, tuberculose e

saúde da mulher. "Estou indig
nado com o afastamento da dou

tora Cristina", disse Junckes, ain
da na quarta-feira, ao tomar co

nhecimento da exoneração.
Já Dequêch entende que o

Executivo "não pode se dar ao

luxo de ir se desfazendo de pro
fissionais de reconhecida compe
tência, que amanhã ou depois
farão muita falta no serviço'
público". Para o vereador, "Maria
Cristina não só apresentava com

petência técnica mas desfrutava

também de grande aceitação na

comunidade, pela maneira com

que atuava, o que lhe permitia'
fazer trabalho importante na área
da prevenção". Segundo o ve

reador "era uma médica do po
vo". O vereador Valdemar Vitol

(PMDB) sugeriu que fosse acres

centado no ofício que o Execu

tivo justifique as razões do afasta
mento da médica.

Maria Cristina lamentou, na

semana passada, a forma su

mária como foi exonerada, "sern '

qualquer comunicado ou ex

plicação, depois de três anos e

meio de serviços prestados na

comunidade." A médica disse
não saber o moti vo do afas

tamento ou se isso tem alguma
relação com o fato de ela ter

participado do grupo de médicos

descontentes que compareceu
na Câmara de Vereadores para
se manifestar. Naquela ocasião,
ela reclamou de perdas salariais

que vinha sofrendo, em função
da nova política de remu

neração adotada pela Prefeitura

no setor.

(MILTON RAASCH)

Exoneração foi: causada
'por ação tr�flalhista

de Saúde, José
Cotlstâ.ncio de Albuquerque,
confirmou .na última sexta-feira

que o afastamento da médica

Maria Cristina Sciascia foi mo
tivado por uma ação trabalhista

que elamove contra a Prefeitura.

Coafonnetálbuquerque, a Asses

§ori'� .. JÜrí�ica da Prefeitura te;;Hl''instrúídó'lique "não poderia haver
coriivência'ao caso", Ele.admitiü
que a remuneração da médica
ficou reduzida, praticamente pela
metade,.desde que foi iniciada a

política: salarial da nova adminis
tração, que cortou algumas ho-

arrecadação de recursos para a

manutenção do sistema.

Esta situação também originou
um débito da Prefeitura com a

Celesc, por conta da energia con
sumida com iluminação pública,
que já está acumulado em cerca

de R$ 200 mil, e que se constituiu

num dos poucos problemas fi

nanceiros herdados pela atual ad
ministraçãomunicipal do governo
anterior. O gasto mensal da
Prefeitura de Schroeder por conta
da iluminação pública é de R$ 13
mil. No início do ano, Jurck pro
curou a Celesc para negociar o
parcelamento da dívida, mas não

chegou a um acordo com a em-

fi:.
'

ras,de atividades qqe ela acumu-
,lª.ya.

Albuquerque fez questão de]
frisar que não foi constatada ne:1
nhuma irregularidade na atuação'
deMaria Cristina, e que omotivo.
.da exçneração é unicamente 01
mencionado. Por ocasião do çom-t
p,ê!;eçàmeflltQ dos médico
cbntentes" no Legislativo,
guerque saiu em defesa de MaIi�1
Cristina, na época, lembrando qué]
elanada tinha a ver com os acon

tecimentos do HospitalMunicipal,
Santo Antônio e que não iria per- ,

mitir represálias. (MR)

presa sobre a forma de geren
ciamento dos recursos que se

riam captados através da Cota de

ParticipaçãoComunitáriaProvisória.
A criação da cota foi autori

zada ainda no governo anterior.
para entrar em vigor a partir de
janeiro deste ano. Trata-se de va
lor de contribuição mensal,que
seria recolhido do consumidor,
mensalmente, mas não compul
sório, a exemplo do que acontece
em outros municípios. A Prefei

tura aguarda pelo desfecho da

proposta da Confederação Na

cional dos Municípios, que tra

mita no Congresso Nacional, pe
dindo a legalização da TlP. (MR)

Prefeitura fazmanutenção do sistema de iluminação
Schroeder - A Prefei tura de

Schroeder está fazendo por conta

própria a manutenção do sistema

de iluminação pública da cidade,
principalmente na substituição de

lâmpadas queimadas ou dani

ficadas. Os primeiros reparos fo
ram feitos em maio e uma nova

etapa de serviços está sendo ini

ciada, com os investimentos de

vendo chegar 'a R$ 6 mil. Con

forme o prefeito Osvaldo Jurck,
as providências tornaram-se ne

cessárias, tendo em vista que a

Prefeitura está há três anos impe
dida, por .decisäo judicial, de
cobrar a TlP (Taxa de Iluminação
Pública), com reflexos sobre a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



XIVCongresso da Adjori/SC

Empresas articulam núcleo setorial
Eleição da nova diretoria da Associação dos Jornais do Interi

or de Sento Catarina (Adiori-SC); aprovação do Código de Ética
do Adiori-SC; início efetivo das atividades e negociaçães paro a

ifTlplantação do Programa Capacitaçãp - Núcleo Estadual de Jor
nais do Interior, numa ação de parceria entre a Adiori-SC e o

Sebrae-Se e a revelação e premiação dos vencedores do Prê
mio ADJORI de Jornalismo - Os Melhores do Ano / Edição 2007
foram os principais resultados e destaques do XIV Conpresso de
Jornais do Interior, realizado em itcoemo, nos dias 20 e 27, nas

dependências do Plaza Itapema Resort.
Sob a promoção da Adiori-SC e patrocínio da prefeitura de

Itapema, Governo do Estado através da CODESe SEBRAt BRDE,
rede Plaza Hotéis, do iorncs! local Diário O Atlântico e Grafica
RioSul Ltda., o XIV Congresso, que reuniu 98 participantes entre

proprietários e profissionais de mais de 40 iornais do interior

filiados à entidade, também aprovou a prestação de contas do
último exercício, deliberou ,alterações no regulamento do Prêmio
ADJORI de Jornalismo e no estatuto da cssccicçõo, atendendo
às ordens do dia de Assembléia Geral Ordinária e de Assem
bléia Geral Extraordinária, convocadas e plan'eiadas para acon

tecer dentro da programação do evento.

Atenderido à convocação
oficial através de edital, aAs
sembléia Geral Ordinária,
elegeu por aclamação, já que
o processo eleitoral registrou
a inscrição de urnaúnica cha
pa, a nova diretoria da Adjo
ri-SC, recondúzindo o empre
sário Miguel Ângelo Gobbi,
proprietário do jornal Folha
do Oeste, de SãoMiguel do
Oeste, à presidência da enti

dade, commandato definido
para o biênio maio de 2001 a

Eleição
abril de 2003.

juntamente com o empre
sário, foram eleitos também

Ângelo Schulka, do jornal o
Planalto, deCanoinhas, no car
go de vice-presidente; Ralf
WolfgangBieging, do Jornal do
Comércio, dePiçarras, como 1°

secretário;WilsonGraupner, O
Momento, de Lages, 2° secre
tário; Rogério de Oliveira, da
Folha do Alto Irani, de Xanxe
rê, l°tesoureiro; RossiniPetrus
Gaspar deAbreu, jornalNossa

Ilha, de São Francisco do Sul,
2° tesoureiro.

Em atividade anterior ao

processo eleitoral, a plenária
do domingo, dia 20, avaliou e

aprovou por unanimidade o

relatório de prestação de con
tas do exercício de abril de
2000 amarço de 2001, ratifi
cando aprovação emitida em
parecer doConselho Fiscal da

Adjori-SC, deliberada em reu

nião anterior, realizada no sá

bado, dia 19.

Simplificação
Aindadentro da ordemdo

dia daAssembléia Geral Ordi
nária, a plenária doXN Con

gresso debateu e complemen
tou proposta inícíalelaborada
pela diretora de relações pú
blicas e sociais e presidente do
Conselho de Ética da entida
de, [osíane Ribas Lanzarin

Spengler, aprovando o Código
,

de Ética daAdjori-SC em do
cumento com um total de 11

artigos que,determinam a pos
tura ética que os jornais do in
terior filiados à associação de
vem estabelecer com a comu

nidade catarinense.
A jornalista explica que

"buscamos propor e aprova
mos um Código de Ética en
xuto e abrangente, de forma
que os jornais tenhamurn nor

te comum nas suas interações
sociais e econômicas com a so

ciedade e o mercado e o Con
selho de Ética daAdjori-SC te

nha parâmetrosmínimos do
que a Adjori-SC considera

como postura ética".
Além da aprovação do

Código de Ética, a plenária de
domingo avaliou, definiu e

aprovou alterações no regula
mento do Prêmio ADJOR! de
Jornalismo. Simplificação e

precisão de conteúdos tam
bém do estatuto daAdjori-SC
foram implementadas pelas
atividades desenvolvidas na

segunda-feira, atendendo à
ordem do dia daAssembléia
GeralExtraordinária, convoca
da no domingo e, por decisão

da plenária, mantida em aber
"to até o segundo dia de ativi
dades doXNCongresso.

Os trabalhos e debates em
torno das alterações estatutá
rias foram retomados, portan
to, no dia 21, após a apresen
tação da proposta, de parce-

,

ria entre a Adjori-SC e o Se

brae, de operação do Progra
ma de Capacitação- Núcleo
Estadual de Jornais do Interi
or, conduzida pelo consultor
de Projetos Especiais do Se

brae-SC,Mário Gesser.

XIV Congresso de Jornais do Interior reconduz Miguel Angelo Gobbi à presidência da Adjori-SC.

Integraçã,o
acertado e negociado duran
te as plenárias do XIV Con

gresso, entre representantes
dos jornais, a diretoria da

Adjori-SC e o consultor de

Projetos Especiais do Sebrae
SC, Mário Gesser.

Treinamento, consultoria
e atividades associadas, como
centrais de compra, de im

pressão e venda, são alguns
dos principais benefícios di
retos previstos na proposta,
formatada pelo Sebrae-SC e

pela Adjori-SC, que foi apre
sentada e detalhada à plená-

Premiação

Avaliação da adequação
e envio do documento do Se
brae-SC de aplicação de son�
dagem empresarial prelimi
nar a todos os jornais filia
dos à Adjori-SC, definição
dos jornais interessados em
participar do Programa de

Capacitação - Núcleo Estadu
al de Jornais do Interior e re
alização de diagnóstico pre
liminar individual das em-

presas interessadas são ás

próximos passos da ativida
de de parceria da Adjori-SC
e do Sebrae-SC, conforme

Prestigiado pelo deputa
ddMilton Sander(PPB), na
qualidade de representante
do governador Esperidião
Amin; pelo prefeito de Itape
ma. Clóvis José da Rocha

(PFL); pelo presidente daAs
sembléia Legislativa, deputa
do Onofre Santo Agostini
(PFL); pelo diretor do BRDE,
Vasco Furlan; pelos deputa
dos Jaime Mantelli (PDT),
Reno Caramori (PPB) e An
tônioMauro deAguiar (PFL);
pela Juiza de Direito Vera

ReginaBedin, representando
a presídência do Tribunal de
Justiça; pelo presidente da,

Clóvis José da Rocha, prefeito de

Itapema: "Se for a vontade dos

senhores, no próximo. congresso,
o Xv. o nosso município vai estar

de novo à disposição".

Fampesc, Luiz Carlos Floria
ni e pelo presidente da SC-Gás,'
Luiz Gomes, o jantar de en
cerramento doXIVCongres-

I

PRÊMIO ADJORI DE JORNALISMO 2001 - OS VENCEDORES

CATEGORIA JORNAL/CEDADE
O Planalto /Canoinhas

Imagem/ Itapiranga
Correio /Videira

OAtlântico / Itapema
Correio /Videira
Correio /Videira

ria pelo consultor.
Além desses potenciais

resultados concretos, o pro
grama prevê ações de desen
volvimento e fortalecimento
da capacidade associativa, de
identificação de novas lide

ranças setoriais, de fortaleci
mento das realidades regio
nais, de incrementos de com

petitividade nas empresas, de
melhorias de produtividade,
de promoção da racionaliza
ção de custos e recursos e do

exame das perspectivas de
abertura de novos mercados.

so revelou e premiou os ven

cedores do PrêmioADJOR! de
Jornalismo - Os Melhores do
Ano - Edição 2001, que rece

beram troféus e cheques sim
bólicos com os valores refe
rentes a cada ca.tegoria de

premiação, corÍforme regula
mento da promoção,

Além dos representantes
dos jornais vencedores da za

edição do prêmio, recebeu o

Troféu DestaqueADJOR! 2001
o jornalista e coordenador do
curso de jornalismo daUniva
li,Mário Luiz Fernandes.

Outro destaque danoite
ficou com a apresentação do

Coral Vivaz. Em pronuncia
mento durante a solenidade, o

prefeito de Itapema agradeceu
a oportunidade domunicípio
em sediaroXNCongressO dos

Jornais do Interior, ressaltou
a importância dos jornais lo
cais para o desenvolvimento
social e econômico e acres

centou, dirigindo-se aOS pro
prietários e profissionais dos

mais de 40 jornais presentes:
"Se for a vontade dos senhO
res, no próximo Congress.o, °

. aJes-xv, o nossomunicíplO v

, tar de novo à disposiÇã.o",
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOITE ITALIANA

AEscola deMúsicaArteMaior promove neste dia
7 de junho, a partir das 19h30, na Recreativa

Marisol, "A Noite Italiana", com comida típica e

showmusical com alunos e professores da escola.
Estáprogramada apresentação especialdomaestro
Luiz Paulo Trione e o coral do Círculo Italiano, de

Jaraguá do Sul.

SONORA BRASIL

oSesc de Jaraguá do Sul promove hoje, às 20 horas,
no Centro Cultural, apresentação do conceituado
grupoAuroraBorealis, daNoruega, primeira etapa
do Projeto Sonora Brasil. Ingressos no Sesc ou no
Centro Cultural, a R$ 5,00.

SEMANA DOMEIO AMBIENTE

De hoje até 10 de junho acontece no Shopping
Breithaupt, salas 226 e 222, 2°piso, exposição sobre
asemana do meio ambiente. Participam da expo
sição aPrefeitura,Unerj,Samae,CentroEducacional
Canguru, Ceijs eCrea.

CasalAlmir e Rosane Roper no lançamento da Expofeira,
de Guaramirim

Maria GonçalvesCONCURSO
Seránopróximo sábado, dia 9 de junho, às 23 horas,
naDanceteria Columbia, em Schroeder, o concurso
"GarotaAlvino Tribess". A promoção é dos alunos
do Terceirão do colégio. Participarão sete candi
datas.

RAiNHA DO DIANA
A Sociedade Diana, de Guararirim, elege sua

Rainha no próximo dia 8 de junho, com baile na

sede social animado pelo grupo Nova Chama. A
eleita representará o Diana no Concurso Rainha
daSchützenfest, dia 7 de setembro.

ram 65 anos de casamento no dia 30 de maio.

As bênçãos e as comemorações junto com os

familiares aconteceram na residência do casal

QUEIJOS & VINHOS
A Casa da Amizade, de [araguá do Sul, promove
no dia 8 de junho, às 21 horas, na Associação
Recreativa Duas Rodas, a 15" Noite de Queijos e

Vinhos, com música ao vivo e sorteio de brindes.
'

Parte da renda arrecadada será revertida para a

AssociaçãoNovoAmanhã. Os convites encontram
seà venda com as senhoras da Casa da Amizade e

naEllen's Cosmética e Perfumaria (371-1590).

SHOWS

Agenda do BigBowlling: 8 de junho: Demônios da
Garoa; 21 de junho: Capital Inicial.

ENCONffiO DE FUSCAS

Orecém-criadoClube do Fusca promove, dias 7 e 8
de julho, no Parque de Eventos, o 10 Encontro de
Fuscas de Jaraguá do Sul. Haverá apresentações
debandas, Campeonato de Som e eleição dos dez
Fuscas destaques do encontro. Segundo o presi
dente do clube,CristianoPellense, estão sendo espe
rados cerca de 300 Fuscas no encontro.

Cleusa Bastos e Herberto H. A. de Meldal no
Clube Atlético Baependi

A Banda Aurora
abrilhantou a Tarde

Cultural e Artística do Rio

Cerro, nas comemorações
dos 52 anos da Sociedade

Aliança, com excelente

repertório de músicas
brasileiras e alemãs /

f�-li2: 0.rtiV:.�'1'Sári@J
3/6
Fernanda Vitkoski Colaço
4/6
BrunaDias Buzzi

Maria Terezinha Wa.ckerhagen
Aline Silveira

Eduardo Neitzel

5/6
Miriam Krüger
Tatiane Machado
Alvino Bortolini
Terezinha Ribeiro
Gabriel Francisco Reus
Alberto Deretti Neto

6/6
Juarez Rocha
Osvaldo Murara

Kátia J. de Abreu

"
'"

..,,< 1"
"'" Completa 80 anos·

.amanhã Paulino Bassani.
Homenagem dos

...

� �'
familiares. Parabéns!

CAMPANHA
Acontece nesta quarta-feira o coquetel de lan

�ento da campanha "Ouvindo a canção da vida",
Iniciativa da Audistar, às 20 horas, no CPL

Qavelli, a loja
que vcste o

homem de
bom 8osto.

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

fr"'''''"''
w.,· "�_,,,'·"-'-'·"'·'=\"":""�'·1:,1'" ·'''''�''·''·=�lm=�:::. � """}

Clínica e cirurgia de olhos
'-__� !l< ._- ",mM*' *.... � � _��� _ ,_ ".,.,., �

Lentes de contato.

CaJçadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047)433-3501 Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Imprudência: dona-de-casafoipega ao atravessar a Rua Adélia Fischer

Ciclista é atropelada
atravessar a BR-280, nas proximida
des daBoateEstilingue. Ele foi atro
pelado por Irineu Stahelien, que
dirigia o veículo MBH-0921, de Ja
raguá do Sul. Ainda no sábado o ga-

.

roto Cleiton Ferreira, de 6 anos, foi

atropelado noBairro Corticeira e so

freu escoriações leves.
Somente no mês de maio o Corpo

de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul regi�trou 19 atropelamentos,
um número considerado expressivo
pelo socorrista Natanael de Barros
Manoel. Segundo ele, os ciclistas e

as crianças são as vítimas mais fre
qüentes.

De acordo com as estatísticas da

PolíciaMilitar, de janeiro a.abril deste
ocorreram 48 atropelamentos, o que
corresponde a 7,10% do total geral
de acidentes de trânsito. Ano pas
sado, a PM registrou 147 atropela
mentos. Na avaliação do socorrista

do Corpo de Bombeiros o número
de atropelamentos tem aumentado
sistematicamente. As principais cau
sas são a falta de atenção dos pedes
tres, imprudência dos condutores e

o grande número de veículos que
circulam na cidade.

Motorista que
atropelou Lurdes
não parou para
prestar socorro Mais potênciaA

para voce.
Jaraguá doSul- A dona-de

casa Lurdes Konell de Souza foi

atropelada sábado à tarde, por volta
das 14h30, em frente ao Posto Al

vorada, no cruzamento da Avenida
Waldemar Gruba com a Rua Adélia
Fischer. Lurdes, que estava de bi

cicleta, tentava atravessar a Adélia
Fischer bem em frente ao semáforo e

não viu o sinal vermelho. Ela foi
levada ao Hospital São José pelos
socorristas do Corpo de Bombeiros
com um corte profundo no lado
direito da cabeça e continua hos

pitalizada. Lurdes foi atropelada por
um Fiat Uno azul. Omotorista ainda
não foi identificado porque fugiu do
local sem prestar socorro.

Na madrugada de domingo ou

tro atropelamento, desta vez com ví

tima fatal. Osmair Westrupp morreu
ao ser atropelado quando tentava

T aumentou sua potência em

raguá; o que garante a você mais
alidade na imagem. Agora você encontra

ôcanal t", a melhor programação, sempre
m as' últimas novidades da região. e uma

agem muito mais nítida. Caso você não esteja
recebendo bem o sinal do SBT, ligue para 275-2443,
em Jaraguá, e tire suas dúvidas: você vai receber a

orientação de profissionais.
Aproveite que a imagem do SBT para a comunidade
está cada vez melhor e não troque mais de canal.

LOTERIAS
RESUL.TADOS
Supersena

concurso>S03
�ªfaixá:t!
03 - 1'1 - 31 - 32 - 36 - 37

'loteria Federal
concurso 03552

1 o - Prêmio: 06.220
29 - "Prêmio: A 04.414
30 - Prêmio: 32.212,::�

44.912.
32.011

Joinville
100% regional

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fala,F-l!
Muito esquisita essa história do Adrian Newey. Semana

passada o cara acordou projetista da Jaguar, depois de quatro
anos naMcLaren. E tomou o chá das cinco de contrato novo

com a mesmaMcLaren até 2005, com a obrigação de fazer

apenas mais dois carros de F-I. Vai trabalhar, portanto, na
melhor das hipóteses para a equipe, até o final de 2003,
considerando que durante a temporada é preciso desenvolver
o carro, coisa e tal, tal e coisa. E os outros dois anos? Vai

fazer o quê? Acreditando-se que a McLaren pelo menos

igualou a proposta da Jaguar, de US$ 5,5 milhões por ano,
serãomais de US$ 10 milhões em 2004 e 2005 para o sujeito
desenhar o quê? Isqueiros? Calculadoras? Canetas? Lingerie?
Está esquisita essa história. Alguns anos atrás, outro

projetista de nome foi colocado na geladeira pelaMcLaren, o
sul-africano Gordon Murray, um cidadão meio diferente,
roqueiro, de cabelo comprido e cara de bebum dé pub.
Enfiaram o rapaz na tal deMcLaren Cars, que fazia uns carros
de rua estapafúrdios de mais de ummilhão de dólares.

Nunca mais ouvi falar dos carros, nem doMurray. Vai ver
ageladeira é literal, vai ver aMcLaren tem um departamento
criogênico para congelar projetistas e devolvê-los à vida daqui
acem anos, sei lá. O Colin Chapman, da Lotus, também não

sumiu?ProcurememWoking.
Tudo muito estranho. Como a Jaguar divulga um comu

nicado sobre a contratação do Newey com declarações do
próprio, chamando os desafios da equipe de irresistíveis? E
algumas horas depois ele volta atrás e culpa os mecanismos
de distribuição depress-releases?
McLaren, Jaguar, Bobby Rahal, Ron Dennis e, princi

palmente, Newey têmmuitas explicações a dar. Mas já antevejo
as declarações idiotas dos próximos dias, a insistência nosmal
entendidos, o silêncio sepulcral de quem devia falar.
Não tomo partido nesses casos, não acho que haja código

de ética nenhum em vigornaF-I hámuito tempo. Nem precisa
ir longe, é só lembrar a palhaçada de Dennis e Norbert Haug
domingo em MÔnaco encostando o pobre do Bernoldi na

parede porque não deixou Coulthard passar. Portanto, não há
culpados e vítimas, certos ou errados.
Mas casos como esse são ótimos para escancarar as tripas

dacategoria, o jogo sujo das negociações, a prostituição de

luxo, milhões de dólares pra cá, outros milhões pra lá, e tudo
com dinheiro dos outros, porque quem paga a conta é sempre
Opatrocinador "senior", ou "major", como eles gostam de dizer.

Afinal, Newey não foi emborapor quê?Que canto de sereia
o convenceu a ficar naMcLaren? O que justificaria pagar tanto,
dinheiro para um projetista de F-I não projetar carros de F-I
por dois anos?

Fala, F-I, fala. (FLAVIO GOMÉS) ,

D'eixe O Bealfazer parte da sua vida.

Abra sua conta: 0800 770 2001.

o banco da sua vida.

www.bancoreal.com.brll BANCO REAL
,. ASN AMRQ Bank
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Habilidade: cavaleiros brindaram o público com saltos de qualidade técnica durante a competição

Público prestigia inauguração
da Sociedade Hípica de JS

Cerca de 800

pessoas
compareceram
aoevento

'

Jaraguá do Sul - Aproxi
madamente 800 pessoas compa
receram à inauguração da Socie
dade Hípica de Jaraguá do Sul,
ocorrida neste final de semana,

que promoveu a primeira etapa
doll o Campeonato Sul-brasileiro

de Hipismo Rural. Paralelo a essa

competição também aconteceu a

primeira etapa do Estadual de

Hipismo. Aproximadamente 60

conjuntos disputaram as provas.
O cavaleiro Anselmo Ramos,

presidente da SociedadeHípica de

Jaraguá do Sul; foi o primeiro co
locado na prova Escola A. Na

segunda çolocação ficou a ama

zona Pauline Horn, e a terceira

colocação foi para Pedro José, de
Joinville. O cavaleiro Anselmo
Ramos conquistou a primeira
colocação com um tempo de 1,03

minuto e Pauline com 1,10 mi

nuto. O tempo considerado per
feito para o percurso de 350 rne

tros é de 1 minuto.

"Na primeira etapa do Sul

brasileiro, categoria força livre, a
primeira colocação ficou com

Carlos Amaral, de Lages. O vice

campeão foi Valmir Antunes, de
Blumenau. Já o terceiro lugar foi
para Eduardo Horn, de Jaraguá
do Sul. A quarta colocação foi

para Pedro Luís Correa, de Ponta
Grossa, e o quinto lugar com Bill

Ramos, de Florianópolis.

AcademiaImpulsopromoveo 1"DesafiodeVelocidade
Jaraguá do Sul- A Acade

mia Impulso vai promover o pri
meiro Desafio de Velocidade,

,

nesta sexta-feira, nas dependên
cias da academia. O objetivo do
evento é oportunizar a confrater
nização entre a natação é a gi
nástica. Mais de 60 nadadores,
entre 8 e 51 anos, .inscreverarn
se para participar e testar o po
tencial na prova de 50 metros

livre, cada um nas suas respecti-

vas categorias - no masculino,
Ligeirinho (até 12 anos), Pa

paléguas (13 e 14), Taz (15 a 18),
Tha Flash (19 a 25), Superman
(26 a 35)" Thor (36 a 45) e

Nacional Kid (mais de 45 anos);
no feminino, Meninas Superpo
derosas (até 12 anos), Papa
léguas (13 a 14)'�Bat Girl (15 a

18), Formiga Atômica (19 a 25),
Mulher Maravilha (26 a 35) e

She-Há (36 a 45).

A coordenadora de natação,
Marlise Klemann, diz que, com
esta prova, serão conhecidos os

nadadores mais rápidos da aca

demia, e informa que os pri
meiros colocados receberão rne
dalhas, além de camisetas.

Paralelo ao evento da natação,
os alunos da ginástica - Body
Pump, Combat e Step - estarão

conhecendo novos mixes (co
reografias).

Joinville vence oCriciúmae garante obicampeonato
Jaraguá do Sul- A equipe

do Joinville venceu o Criciúma

por 2 a 0, ontem, no Estádio Heri
berto Hülse, em Criciúrna, e ga
rantiu o título de bicampeão do

Campeonato Estadual de Fute
bol - este foi a 12a conquista
em 25 anos de existência.

No término da partida, os

torcedores do Joinville comemo-

ravam a vitória e os criciumenses

aplaudiram a dedicação da equi
pe, que conquistou o vice-cam

peonato, além de vagas na Copa
Sul-Minas e Copa Brasil em

2002.
O técnico do grupo joinvi

lense, Artur Neto, diz que o time

venceu porque jogou com inte

ligência e soube aproveitar as

oportunidades de gol. "Nós vie

mos com a intenção de ganhar e
mostrar que somos a melhor,
equipe", enfatiza.

O árbitro Márcio Rezende de
Freitas considerou a final do

Campeonato Catarinense uma

das mais tranqüilas que já apitou.
"O jogo foi muito bom e a torcida
se comportou muito bem."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Edson Junkes/CP

Líder isolado: time jaraguaense venceu a equipe do Paraná, por 7 a 1, somando três pontos

EquipeMalwee goleia o Foz e

assume a liderança da Liga

j' ,

Time jaraguaense
volta às quadras
amanhã contra a
Unoesc, noEstadual

Jaraguá do Sul � Com um

futebol aplicado e eficiente, a

equipe Malwee/FME goleou o

PokerlFoz, de Foz do Iguaçu, na
manhã deste domingo, por 7 a

1, no Ginásio Wolfgang Weege.
Com o resultado, o time jara
guaense passou à liderança da
Chave A, na segunda fase da Liga
Nacional de Futsal, com seis

pontos. A MalweelFME volta à

quadra nesta quarta-feira,'em
Jaraguá do Sul, para tentar recu
perar-se no returno do Campeo
nato Estadual contra a Tozzo/
AABB Chapecó. Pela competição

nacional, os próximos adversá
rios serão o Sport/Osasco, no
domingo, em Osasco (SP), e o

Minas/Pax, na próxima terça
feira, em Belo Horizonte. -

A goleada da MalweelFME
contra o time paranaense come

çou aos cinco minutos com um

chute forte do goleiro Ivan, sur
preendendo o goleiro Faco. Em

seguida, Manoel Tobias chutou

forte, sem defesa para Faco,
marcando 2 a O. O terceiro gol
foi feito pelo fixo Júlio César, de
pois de completar um cruza

mento de Ortiz. Aos 19 minutos,
o fixo Danilo marcou o gol de
honra dos paranaenses cobrando
falta.

O segundo tempo começou e

aMalwee soube explorar bem as

falhas do adversário. Ivan chutou
de longa distância e Élb�r des
locou Faco com um leve toque

de cabeça para fazer 4 a 1. Da
nilo fez falta grave em Dedé do
Pará e foi expulso. Dez segundos
depois Ortiz ampliou para 5 a 1.
Aos 3 minutos, Marquinho fez
falta por trás em Chiquinho e

acabou também sendo expulso.
Manoel Tobias voltou a chu

tar forte de fora da área e as

sinalou o sexto gol dos catari
nenses. Aos 10 minutos, San
drinho fechou o placar ao fina
lizar uma linha de passe pratica
mente embaixo da trave.

Depois da partida o técnico
Fernando Ferreti estava satisfeito
com o resultado mas alertava que
os 100% de aproveitamento nos

jogos dentro de casa não signi
ficavam a classificação. "Vamos
ter dois jogos difíceis em São Paulo
eMinas Gerais. O importante ago
ra é manter a concentração e o es

tilo de jogo", finalizou.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

CHAVE C

PO TIMES PG J V O EC ES GP GC SG
01 MalweejSanta Catarina (SC) 06 02 02 13 02 11

,02 ACBFjCarlos Barbosa (RS) 04 02 01 01 04 03 01
02 MinasjPax (MG) 04 02 01 01 03 02 01
04 Poker/Fez Futsal (PR) 03 02 01 01 06 10 -04
i05 Spott/Osssco (SP) 02 02 03 06 -03

,D5 Vasco da Gama (RJ) 02 02 02 OB -06

CHAVE o

POTIMES PG J V O 'EC ES'GP GC SG
01 Banespa (SP) 06 03 02 01 11 09 02

Natação - Natação pl bebês,01 UlbrajChevrolet (RS) 06 03 02 01 09 07 02
03 Flamengo (RJ) 05 03 01 02 07 05 02 Hiärogínástica - Street Dance

��NU/seu/ação - Body Bump'()4 UCSjMultisul (RS) 04 03 01 01 01 05 05 O
Comba( - Body S.fep

'.
"�

...�� ..........05 Corlntiuene/Betueri (SP) 03 04 01 03 05 OB -03
06 Rio verde/Fesurv (GO) 01 02 01 01 07 10 -03

� fJ9t�\ POSIÇÊÍO/ PGl��.· pontos ganhos/ J - jogos/ V - vitória/ O - derrotai EC - empate com qols/
,�.S:- empàt_t:; -sem "go/s/ GP. - gols pró/ GC - gols contrai SG - saldo de gols

Kiferro conquistou o título
de campeã do Varzeano

Jaraguá do Sul - Mais de
.

2,5 mil pessoas prestigiaram a

final do 190 Campeonato Varzea
no Raul Valdir Rodrigues, Troféu
125 Anos de Jaraguá de Sul,
realizada no domingo à tarde, no
Estádio João Marcatto. A equipe
da Kiferro garantiu o título de

campeã depois de derrotar o Atlé- ,

tico Paraná, por 2 a 1. Segundo
o superintendente do Departa
mento de Eventos e Lazer, Lu
deritz Gonçalves Filho, este ano

o campeonato se diferenciou das

edições anteriores por não contar
com jogadores da primeira Di

visão, pelo nível técnico dos atle
tas e, principalmente, pela or

ganização. "Os atletas levaram a

sério o esporte, não houve vio

lência, souberam reconhecer a

derrota e a vitória", diz o superin
tendente.

Na disputa pela terceira colo
cação entre as equipes do Eletro
pol e Amo Vila Lalau, aEletropol
levou a vantagem e garantiu o

título. O campeonato deste ano

superou o número de gols mar

cados, foram registrados 152
gols em 42 jogos. A artilharia da
competição ficou com Anderson
José Kolher, do Amo Vila Lalau,
com 11 gols assinalados. A de
fesamenos vazada foi do Atlético
Paraná (goleiro AlexandreWach
hilz), com cinco gols, e o atleta
revelação foi Nelson Soares
Mendes, da Kiferro.

PRÊMIOS - O artilheiro, o
goleiro menos vazado e o atleta

revelação do Varzeano foram

premiados com um troféu, que
também será concedido, junta
mente com uma bola, à equipe
mais disciplinada da competição
- a EletropoI. As três primeiras
equipes receberam, além de
troféu e medalhas, um boi de 15

arrobas, um boi de 10 arrobas,
um suíno de 80 quilos, respec
tivamente. O quarto colocado

ganhou troféu e um suíno de 60

-quilos.
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