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�� Deretti anuncia

apoio a LHS em

Massaranduba

f/lnwtJU1:1tUmZti
370-4523

estofados e colchões

.Cassuli
Advogados Associados S/C

Cesar Junkes/CP

o prefeito de Joinville e

virtual candidato do PMDB às

eleições para o governo do

Estado, Luiz Henrique da Sil
veira, participou de um almo

ço ontem, na granja do ex

prefeitoOdenirDeretti (PPB),
no interior deMassaranduba.

O almoço reuniu mais de uma
centena de pepebistas e pe-

PedroBandeiraestará
em JS nesta 4a-feira
o escritor de literatura in

fanto-juvenil'Pedro Bandeira é
o convidado especial do Colé
gioDivinaProvidência, quepro
move a segunda edição do Pr0-
jeto 'DivinosLeitores'. Página 6

emedebistas de várias locali

dades e foi aprimeira demons
tração pública do engajamen
to de Deretti, candidato do

PPB derrotado nas eleições
municipais, à candidatura de

.
LHS. O ex-candidato a vice

Alvair Pedrini (PMDB) e ve
readores também compare
ceram. Página 3

I

Canoístas recolhem
5 t de lixo do Itapocu

Passeioecológico realizado
no sábado por integrantes do
Clube de Canoagem Kentucky
e Bicho da Lama resultou em

5 toneladas de lixo retiradas do

Rio Itapocu. Página 6

Mais de 40 pessoas participaram da caminhada ecológica no Morro da Antena, no domingo.
Promovida pela Ação Social e Prefeitura, a atividade faz parte das comemorações da Semana do
Meio Ambiente. A intenção é conscientizar as pessoas sobre a preservação da natureza. Página 6

CesarJunkes/CP Luiz Henrique (dejaqueta vermelha) participou de

almoço, ontem, em Ribeirão Wilde, em Massaranduba. Página 3

CesarJunkes/CP Coordenador-executivo do Consórcio Quiriri, Magno
Bol/mann, explanou sobre o projeto para rotarianos. Página 6
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Legalidade e dever

O posicionamento oficial dos Correios em relação ao episódio'
da retirada de correspondências do Centro de Distribuição
Domiciliar, de Jaraguá do Sul, coloca o vereadorPetras KoneII

na condição de capitão-do-mato
- aquele que se dedicava à captura
de negros fugidos. Segundo a em

presa, o parlamentar "apoderou-se
de 92 documentos, que estavam na

mesa da chefia". A semelhançacom
o caçador de escravos está na

ação, foi "resgatar" algo que não o
pertencia, usando um poder outor
gado pelo simbolismo.

Há um fato aindamais grave, no
termo de devolução, apresentado
pelo parlamentar, estão registrados
87 envelopes. Pelas contas, faltam
cinco, o que o assessor de Comuni

cação Social dos Correios no Es
tado, FranciscoFeliciano, classifica
de extravio-' delito previsto no

Código Penal ferindo por via reflexa
aConstituição. E!1tretanto, a ilegalidade se sustentapelo conjunto
da obra. No estado democrático e de direito, ninguém está acima
da lei. Não há espaço pata abusos. A arbitrariedade é repugnante,<'

seja em que condições for.
O rompante precisa ser investigado com seriedade e

discernimento, sob o risco de comprometer as instituições
envolvidas por aproximação - Câmara e Polícia Civil- e a

credibilidade dos Correios. Se todo cidadão se julgar no direito
de retirar dos Correios documentos que possam, em tese,
prejudicá-lo, será o caos. As correspondências continham a

relação dos funcionários do deputado estadual Ivo Konell, pai
do vereador, acusados pejorativamente de "fantasmas". Listagem
esta que foi publicada pela imprensa.

O parlamentar tem outra versão, reforçada pelo agente policial
responsável pela apuração do incidente. Petras Konell disse que
retirou as correspondências dos Correios com a permissão de
um funcionário de nome Celso. A empresa nega. Até porque, se
assim não fizesse, admitiria que o órgão público transformou-se
na casa damãe Joana. O importante, no entanto, é não se abster
da responsabilidade que o episódio exige, evitando que os

acordos oficiosos maquiam a cena e o labirinto burocrático
empurre o caso aos arquivos.

Ao LegislativoMunicipal cabe o dever de examinar os fatos
sob a ótica da ética parlamentar, instalando, se preciso for, um
processo para analisar se o vereador feriu o decoro. Da polícia
.pera-se a isenção. É a oportunidade para que as autoridades

esclareçam o episódio e punam, se foro caso,mas que não deixem
de dizer ao distinto público o que se passou exatamente. Do

-:irio, o que se ouve nos corredores se transformarão em

verdade absoluta, confirmando as criticas ao corporativismo e à

parcialidade.
�Jdavia, a passividade abúlica da sociedade, que represa a

indignação, será o principal ingrediente para que o caso seja
recolhido à gaveta, engrossando as estatísticas da impunidade.
Aliás, é preciso reconhecer que a deterioração das instituições,
10 que se refere à credibilidade, e o atual estágio de corrupção

crentes setores só atingiu tal nível por culpa exclusiva da
;ão, que escolhe os dirigentes e insiste na apatia. É preciso

resgatar a cidadania e exigir respeito às regras democráticas.

Foi

'�fêsgatar"
lt: l�� � ,)) y

àlgô que,'
não o

u

poder
outprgado�

pelo'
simbolismo

'Ierceirízações e informações dúbias

. Há 15 dias, durante reunião
do Conselho Municipal de

Saúde, discorremos sobre ter

ceirizações. As terceirizadas,
empresas menores, não prati
cam as normas doMinistério do
Trabalho no que concerne.aos

examesmédicos admissionais e

periódicos. Disse o presidente
do Conselho "que a responsa
bilidade fiscalizatória seria da.

Delegacia Regional do Tra

balho". Para atuar, essa tem que
ser provocada. Temque haver
umareclarnaçãoporescrito, quer
do prejudicado, de terceiros ou
do sindicato. Isto não ocorre na

prática.
Como empresas pequenas,

seus empregados não se sindi

calizam e muitos são semi

analfabetos, não reivindicando
seus direitos. Estes, quando aco
metidos porpatologias oriundas .

da atividade laborativa, para
obteremcura, alémdaorientação
doclínico geral, é imprescindível
a domédico do trabalho. A em

presa terceirizadora tem respon-

*Walter Batista Falcone

sabilidade subsidiária, arcando
com a despesa destes emprega
dos, caso esgote-se os recursos
daempresa terceirizada, no caso
deumademanda trabalhista.

Questionado sobre a falta de
remédios na farmácia básica do

SUS e o fato dos produtos dis
tribuídos serem similares e não

genéricos, assegurou "que em
algumas semanas chegariam os

remédios em falta", alguns há

mais de dois meses. Os remé

dios comprados pelo governo
federal, disseo secretário, "alguns
são similares e não genéricos".
Sabe-se que os similares não

possuem aqualidade dos genéri
cos, podendo agir como place
bo, não tendo efeito positivo na
cura. Isto desorienta O tratamento

instituídopelomédico, alémde

prejudicial ao paciente.
Émister umarevisão nacom

pra dessesmedicamentos e que
não se faça propaganda elei

toreira, estimulando o uso dos

genéricos, quando o próprio go
vemocompraparaopovoosirnilar.
,

No relato feito naCâmara de

Vereadores sobre o primeiro
quadrimestre de seu governo, o
prefeito IrineuPasold, questio
nado sobre a Gestão Compar
tilhada, citou como um dos

exemplos a destinação de verbas
a APPs no valor de R$ 2 mil,
desde que a associação entre

com quantia equivalente. As
APPs das escolas Alberto Bauer

eErich BIosfeld desconheciam
tal verba. Questionei um ve

reador situacionista que, após
consulta à secretariacompetente,
soubeque aquele fato foi umcaso

isolado, acontecido no ano pas
sado. No escólio do prefeito
faltou clareza, pois não deixou
transparecer que seria um caso

esporádico e sim urna prática. A
explanação não foi bem trans

parente, indo de encontro ao que
foi apregoado em campanha.

* Médico-urologista e ba

charel em Direito
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MILTON RAASCH

A manifestação de apoio à candidatura do prefeito de Joinville,
Luiz Henrique da Silveira, ontem, no RibeirãoWilde, em

Massaranduba, não deixou de ter, como era de se esperar, uma

dose de críticas ao atual prefeito, Dávio Leu (PFL). E os

comentários partiram do ex-vereador e ex-candidato a vice

prefeito Alvanir Ricardo Pedrini (PDMB), que foi impiedoso ao

assinalar que entre os primeiros projetos aprovados, no atual

governo, estão justamente o que fixou a diária de R$ 220,00 para
o chefe do Executivo, quando em viagens fora do Município, e o

que estabelece afastamento mínimo de 1,5 mil metros para a

instalação de novos postos de distribuição de combustíveis na

cidade. Este último, na opinião de Pedrini, beneficiando o ramo de

negócios do vice-prefeito Fernando Reinke (PSDB).

Rádio Comunitária
Alvanir Ricardo Pedrini também

apontou falhas no sistema de

transporte escolar e acusou o

atual governo de criar

dificuldades ao funcionamento

da Rádio Comunitária, porque
"não é do interesse". Em

seguida, lembrou críticas que,

segundo ele, eram levantadas

até o final do ano passado,
"dando conta de que o servidor

municipal de Massaranduba
estava sendo mal remunerado",
e, no entanto, acentuou Pedrini,
"atualmente tramita no Legis
lativo uma proposta para
aumentar os salários do

primeiro escalão, de R$ 1,3 mil

para R$ 1,8 mil". Aliás, "até
inconstitucional", conforme
disse.

Escoteiros

Está em formação o "Grupo
de Escoteiros Guara-Mirim",
em Guaramirim, resultado do

interesse e do

esforço de algumas pessoas,
como o tenente da Polícia
MilitarRogério Vonk, que

querem dar novas

oportunidades aos jovens.
Com esse intuito está sendo

distribuído

na cidade folheto

conclarnando as famílias com

crianças de ambos os sexos,

com idade entre 7 e 12 anos, a

participarem do movimento.

Os pais ou responsáveis por
menores interessados

poderão conseguir
mais informações pelo

telefone 373-0447.

Lombada

O vereador Valdemar Vitol (PMDB) apresentou indicação na

'Câmara de Guaramirim pedindo a instalação de uma lombada na

Rua 28 de Agosto, perto da Panificadora Keno's, no centro da

cidade. Seria um obstáculo de acordo com as normas do Código
Nacional de Trânsito. A proposta é oportuna. Muitos motoristas

excedem na velocidade no local, embora seja de grande
movimento de pedestres, veículos e até ferrovia.

ENTREASPAS __

"Olha. O futuro dirá." (Empresário e secretário de De

senvolvimento Econômico de Guaramirim, Blasio Mannes, ao ser

indagado sobre se irá tentar algum cargo eletivo nas próximas eleições
municipais)
''Háno futebolbrasileiroumpresidencialismoquase feudal, tanto
na CBF quanto nas federações estaduais. Os dírigentes se be
neficiam dos recursos que são das federações e não deles."

(Senador Geraldo Althoff - PFL-, relator da CPI do Futebol, sobre
os levantamentos feitos pela comissão no Senado)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Ex-candidatos do PPB ePMDB

decidem apoiar Luiz Henrique
Posiçãofoi
anunciada em

almoço com LHS,
em Massaranduba

Massaranduba - Os ex

candidatos a prefeito e vice, res

pectivamente, Odenir Deretti
(PPB) e Alvanir Ricardo Pedrini

(PMDB) apoiarão a candidatura

de Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) ao governo do Estado.
A posição foi manifestada ontem,
durante almoço servido na Granja
Sete Lagoas, na localidade de

Ribeirão Wilde, do qual partici
param o prefeito de Joinville e

uma centena de convidados, na
maioria pepebistas e peemedebis
tas de várias localidades de Mas

saranduba.
- Fomos traídos pela cúpula

da coligação Mais Santa Catarina
-, proclamou Deretti, em dis
curso feito enquanto aguardava
pela chegada de Luiz Henrique,
que atrasou-se devido ao com

promisso que tinha com a visita

do superintendente do Incra,
ontem, em Joinville.

Conforme Deretti, o descon
tentamento acumulou-se nos

últimos anos, por causa da "falta
de apoio político do governador
Esperidião Amin (PPB) e do vice
Paulo Bauer (PFL) e da ausência

'de obras e investimentos do go
verno do Estado no Município e

região". Ele diz que há dois anos

e meio tenta, sem conseguir, uma
audiência com o governador, a

quem acusa também de não tê-lo

apoiado durante a campanha
pelas eleições municipais no ano

passado. O ex-prefeito também

reiterou críticas anteriores contra

o vice-governador Paulo Bauer.

"Este nos traiu cinco vezes, a

última foi nas eleições do ano pas
sado, quando o apoio ficou con

centrado no nosso adversário,
Dávio Leu", queixou-se.

LIÇÃO - A situação tor

nou-se um tanto mais inaceitável,
segundo Deretti, pelo fato de que
nas eleições ao governo do Es

tado, em 1998, Amin fez 70% dos
votos no Município, derrotando
o adversário Paulo Afonso Vieira

(PMDB), com folga. Apesar das
críticas, o ex-prefeito não pre
tende pedir desligamento do PPB,
mas "transformar a próxima cam
panha numa lição para quem não

Cesar Junkes/CP

Anfitrião: Deretti (D)preparou almoço na granjapara recepcionar LHS

está sendo coerente com as

bases". Ele acredita que con

seguirá a adesão de 80% dos

pepebistas locais à candidatura de

Luiz Henrique, à revelia da von

tade do presidente local da le

genda, Carmelino Dolsan, que é

contrário.

Já para o deputado estadual
Adelor Vieira (PMDB), que
participou do almoço,juntamente
com o ex-prefeito de Guaramirim
Antonio Carlos Zimmermann,
depois de ter comparecido em

Corupá - onde confirmou a vi

sita de Luiz Henrique para a pró
xima segunda-feira -, a situação
"transbordou". Vieira está pro

pondo até uma reuriião com

outras lideranças governistas
"descontentes" na microrregião,
na expectativa de cooptar mais

alguns nomes. Alguns vereadores
também compareceram na re

união em Ribeirão Wilde, como
Ivaldo da Costa (PPB), que de

clara apoio irrestrito a LHS.
(MILTON RAASCH)

LHS vê "processo de
exaustão" na base adversária
Para o prefeito de Joinville, e

nome mais cotado para sair can-
'"

didato pelo PMDB nas próximas
eleições para o governo dC? Es
tado, Luis Henrique da Silvéira, .à'
rpanifestação organizada no in
terior de Massaranduba "é mais
uma demonstração de um fenô
meno que cresce em todo o Es

tado", revelando "o processo de
exaustão e o desejo de mudança
instalados nàs bases da coligação
Mais Santa Catarina". Ele

icípios, "até nos localizad
nteira com a Argentina".

Ele atribui parte da situação
ao esvaziamento que vê,Dospe
quenos municípios, cöm,
seqüente inchaço das ci
em/decorrência de uma
p

..

olÍtica e adrninístratíva equ1
....vö-lcada e que estaria colocando'em

risco, inclusive, o modelo de de
senvolvimento equilibradç; que
semp�'e caracterizou Santa Ca-:
tarina. No pronunciamento'bre-
�e que.

fez na localidade.le..··Pil:>t:ou.I'.·memõriavdo ex-vereador.

onato Petri (PMDB), falecido:.
m acidente no anQ passado.

(MR)
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Althoff defende lançamento
de candidatura a deputado

/ .

Arquivo/CP: Edson Junkes/CP

Senador disse
• - (II-

que reglao e·

estratégia para
fortalecer o PFL

Jaraguá do Sul - Em reunião
com a Executiva local do PFL, na
sexta-feira passada, o senador Ge
raldoAlthoffdefendeu o lançamen
to de um candidato do partido a

deputado estadual pela região. Se
gundo ele, o projeto político da le

genda inclui o lançamento de

postulantes à Assembléia Legis
lativa nas principais regiões do Es
tado. A posição coincide com as

declarações do presidente do di

retório, Alcides Pavanello, que as

segura que o partido terá um can

didato a deputado estadual, in
dependente do número de pos
tulantes.

- De certo mesmo só o lan

çamento de um candidato do PFL

-, reforçou Pavanello, lembrando
que disputa a indicação interna com
o prefeito deMassaranduba, Dávio
Leu. Entretanto, Althoff incluiu na
lista o gerente regional da agência
da Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina), Luiz de Freitas
Melro Neto, que disputou as elei

ções de 1998.
a senador não acredita que o

lançamento de um candidato do

partido prejudique o relaciona
mento da legenda na coligação
Mais Jaraguá do Sul. "Partido

significa parte. a PFL é uma parte
de um projeto político, mas nem

por isso está impedido de participar
das eleições com candidato pró-

I

Projeto: Althoff vai insistir no lançamento de candidato do PFL

prio. Queremos participar das elei
ções e vamos participar", garantiu,
informando que os partidos que
integram a aliança devem buscar
o consenso. "a PFL não pode
desprezar o' potencial eleitoral da
região e concretizar o projeto do

partido", completou.
ESTADO - Althoff informou

que o PFL fechou questão em

relação à disputa pelo governo do
Estado no próximo ano, vai apoiar
a reeleição do atual governador,
Esperidião Amin (PPB). "As duas
maiores lideranças dos partidos em
Santa Catarina, o governador
Esperidião Amin e o senador Jorge
Bornhausen, firmaram compro
misso em manter a coligação,
dentro de um projeto político de
oito anos", revelou, acrescentando
que o PFL vai indicar o candidato
a vice-governador.
a senador evitou comentar a

futura participação do PSDB na

coligação Mais Santa Catarina. É
muito difícil fazer uma avaliação
com tanta antecedência", resumiu,
argumentando que os reclamos

por cargos na administração es

tadual são "naturais". "O processo

político é o exercício do poder para
disponibilizar suas idéias", defen
deu, apostando que a aliança será
mantida.

PAÍS - Sobre as divergências
com o Palácio do Planalto, o

senador disse que são decorrentes
de conflitos de interesses. "Aali

ança que elegeu por duas vezes o

presidente Fernando Henrique foi
concebida dividindo os poderes
aos três principais partidos da base
aliada. O PSDB na Presidência da

República, oPMDB na da Câmara
Federal e o PFL na do Congresso.
Quando o PSDB decidiu ficar com
dois pés do tripé, desarticulou a

base de sustentação do governo",
explicou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Konell dissequeconseguiuR$ 2milhõesparaAmvali
Jaraguá doSul-A convite

do vereador Beta Gonçalves
(PPB), o deputado estadual Ivo
Konell (pMDB) esteve na Câmara
de Vereadores na noite de quinta
feira passada. Na oportunidade,
relatou as atividades parlamen
tares e garantiu que conseguiu
para a Região da Amvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu) R$ 2,078 milhões.
Deste total, R$ 537 mil para o

Município.
.

Como não poderia deixar de
ser, apontou falhas na adminis

tração do prefeito Irineu Pasold

(PSDB). Criticou, em especial, a
intervenção na nomeação de um
outro delegado de polícia para a

cidade. "Ele (Pasold) ameaçou
romper com a coligação Mais Ja
raguá do Sul se o governo do Es
tado efetivasse a vinda de um ou

tro delegado para trabalhar aqui",
declarou, acrescentando que não
é função do parlamentar trazer
dinheiro para a região, mas "trans
formar em lei os anseios e as aspi
rações das comunidades".

Sobre o voto favorável à fe

deralização do Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina), disse
não ter desobedecido a orientação
do PMDB, porque a ala que apóia
o governo Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) era favorável à
privatização. "A federalização
aconteceria com ou sem o meu

voto, como está sendo feito nos

demais bancos estaduais", recor
reu, afirmando que tem pautado
a atuação parlamentar pela "coe
rência". "Sempre votei a favor de
projetos de interesses da comu

nidade", discursou, lembrando o

que beneficia pequenos propri
etários rurais na derrubada de
árvores para uso próprio da ma

deira e lenha.

Konell lamentou as resistên
cias em relação à instalação da
Casa da Cidadania, no Bairro de
Três Rios do Norte. Na opinião
dele, é a oportunidade em "fo
mentar Justiça gratuita aos ca

rentes, de forma prática e rá

pida". (MC)

Quando esteve em Jaraguá do Sul na semana passada, o presidente
estadual do PTB, Roberto Zimmermann, lembrou o apoio do partido a

pré-candidato do PPS à Presidência da República, Ciro Gomes. Disse q

lideranças petebistas reuniram-se com o presidente Fernando Henriqu
(PSDB) para comunicar a decisão, mas que a legenda continuaria

apoiando o governo.
Antes de dar crédito ao apoio do PTB à candidatura do ex-ministro da
Fazenda Ciro Gomes, é preciso lembrar que, no início do ano passado, o
partido quase fundiu-se com o PSDB, assegurando aos tucanos a maior

bancada na Câmara Federal e o direito de reivindicar a presidência da Cas
A distância das eleições de 2002 não garantem os apoios prometidos, at

porque, em política, às vezes, não vale nem o que está escrito.

Todos juntos I Todos juntos
a princípio de desarticulação na Mesmo o senador Geraldo Altho

coligação Mais SantaCatarina e o presidente do Diretório do P

não passa de um balão-de-ensaio' de Jaraguá do Sul, Alcide
para mensurar o potencial dos Pavanello, garantirem que o partid
partidos. a PSDB está testando a terá candidato próprio a deputad
popularidade e as chances em estadual, nada é certo. A decisã

disputar as eleições com dependerá de acordos com PSDB

candidato próprio..A posição do PPB. A derrota de 1998 ainda nã

PTB confirma o oportunismo foi digerida e os partidos sabe
eleitora!. As pesquisas definirão que, divididos, correm o risco d

os rumos e os apoios se darão nãó eleger ninguém e ainda po
por gravidade. Independente de cima assistir à vitóriado

definições preliminares. candidatos adversários

Inauguração
Foi inaugurado oficialmente na noite de ontem o Parthenon Century

Suíte Hotel, localizado no centro de Jaraguá do Su!. a empreendimento,
que exigiu investimentos deR$ 5,5 milhões e conta com 80 apartamentos,
foi lançado em setembro de 1999, quando começou a ser construído. a

primeirofiat doMunicípio é uma parceria entre Rede Accor, Atrio, Prisma
Engenharia e G. Werninghaus. A Rede Accor pretende construir, até

2003, mais 25 hotéis pelo País, um em Joinville.

Irregular
A direção municipal do PT
divulgou esta semana que o

TCE (Tribunal de Contas do
Estado) considerou irregular as
68 contratações feitas pela FME
(Fundação Municipal de
Esporte), sem concurso, no ano

passado. a relatório do TCE

aponta ainda outras irregulari
dades, como salários e cargos.

Filiação
a presidente em exercício do PPS
de Jaraguá do Sul, João Gomes, o
João do Táxi, disse que o partido
está negociando a filiação de um

.

ex-prefeito doMunicípio que,
segundo especulações, é o

empresário
Vitor Bauer. a vereador Rui

Lessmann é outra aquisição dos
socialistas.

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

Nota de agradecimento e convite

para missa de 7º dia

Familiares enlutados de MÁRIO FELIPPI,
ainda profundamente consternados com

seu falecimento ocorrido no último dia 6
de junho, com a idade de 75 anos,

agradece a todos que enviaram flores,
coroas, telegramas e que acompanharam

o extinto até a sua última morada.
Convidam a todos para missa de 7° dia,
que será celebrada rro próxima sexta-feira,
15/06, às 19 horas, na Igreja Matriz São
Sebastião - Centro - Jaragu6' do Sul.

A família enlutada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História. Fatos eTradição
História em fotos

No início da colonização as casas enxaimel, no cená

rio urbano e rural, eram abundantes. O enxaimel, téc

nica construtiva trazida pelos imigrantes alemães,
consistia'em utilizar-se madeira e tijolos na/sua

edi�caç�p ...,�madeira'dava'à rigidez'necessária à �s
trutura: longalinas, esteios, caibros e toda a estrutura

do telhado eram demadeira, enquanto o enchimento

das paredes era de tijolos. A'razão destamistura-era o

dá escassez e elevado preço do cimento, sendo utiliza-

CORREIODO POVO
terça-feira,

12 de junho de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • Cx. Pos lid 84 •

Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403

.-mail . indumak@neluno.com.br
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do no traço para assentar o tijolo e no reboco interno

destas casas umami�itura debano,areia e cal.Daí

também o motivo para não se rebocar o exterior ex

posto à chuva. Para dar um aspecto diferenciado, o as

sentamento dos tijolos e ajíisposição damadeira eram

variados, formando desenhos geométricos. Nas casas

rurais a

varanda frontalsempre estava presente. Já nas
urbanas não eram tão fr�qüentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - POLíTICA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 12 DEJUNHO DE 2001

Althoff defende lançamento
de candidatura a deputado/ .

Arquivo/CP: Edson JunkestCP

Senador disse
.- ..

que reglao e
estratégia para
fortalecer o PFL

Jaraguá doSul-Em reunião
com a Executiva local do PFL, na
sexta-feira passada, o senador Ge
raldo Althoffdefendeu o lançamen
to de um candidato do partido a

deputado estadual pela região. Se
gundo ele, o projeto político da le

genda inclui o lançamento de

postulantes à Assembléia Legis
lativa nas principais regiões do Es
tado. A posição coincide com as

declarações do presidente do di

retório, Alcides Pavanello, que as
segura que o partido terá um can

didato a deputado estadual, in
dependente do número de pos
tulantes.

- De certo mesmo só o lan

çamento de um candidato do PFL
-, reforçou Pavanello, lembrando
que disputa a indicação interna�om
o prefeito deMassaranduba, Dávio
Leu. Entretanto, Althoff incluiu na

lista o gerente regional da agência
da Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina), Luiz de Freitas
Melro Neto, que disputou as elei

ções de 1998.
O senador não acredita que o

lançamento de um candidato do

partido prejudique o relaciona
mento da legenda na coligação
Mais Jaraguá do Sul. "Partido

significa parte. O PFL é uma parte
de um projeto político, mas nem

por isso está impedido de participar
das eleições com candidato pró-

I

Projeto: Althoff vai insistir no lançamento de candidato do PFL

prio. Queremos participar das elei
ções e vamos participar", garantiu,
informando que os partidos que
integram a aliança devem buscar
o consenso. "O PFL não pode
desprezar Q. potencial eleitoral da
região e concretizar o projeto do

partido"; completou.
ESTADO - Althoff informou

que o PFL fechou questão em

relação à disputa pelo governo do
Estado no próximo ano, vai apoiar
a reeleição do atual governador,
Esperidião Amin (PPB). "As duas
maiores lideranças dos partidos em
Santa Catarina, o governador
EsperidiãoAmin e o senador Jorge
Bornhausen, firmaram compro
misso em manter a coligação,
dentro de um projeto político de
oito anos", revelou, acrescentando
que o PFL vai indicar o candidato
a vice-governador.

O senador evitou comentar' a

futura participação do PSDB na

coligação Mais Santa Catarina. É
muito difícil fazer uma avaliação
com tanta antecedência", resumiu,
argumentando que os reclamos

por cargos na administração es

tadual são "naturais". "O processo
político é o exercício do poder para
disponibilizar suas idéias", defen
deu, apostando que a aliança será
mantida.

PAÍS - Sobre as divergências
com o Palácio do Planalto, o

senador disse que são decorrentes
de conflitos de interesses. "A ali

ança que elegeu por duas vezes o

presidente Fernando Henrique foi
concebida dividindo os poderes
aos três principais partidos da base
aliada. O PSDB na Presidência da

República, oPMDB na da Câmara
Federal e o PFL na do Congresso.
Quando o PSDB decidiu ficar com
dois pés do tripé, desarticulou a

base de sustentação do governo",
explicou. (MAURíLIO DE CARVAL.,HO)

KonelldissequeconseguiuR$ 2milhõesparaAmvali
Jaraguä doSul-A convite

do vereador Beto Gonçalves
(PPB), o deputado estadual Ivo
Konell (pMDB) esteve naCâmara
de Vereadores na noite de quinta
feira passada. Na oportunidade,
relatou as atividades parlamen
tares e garantiu que conseguiu
para a Região da Amvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu) R$ 2,078 milhões.
Deste total, R$ 537 mil para o

Município.
Como não poderia deixar de

ser, apontou falhas na adminis
tração do prefeito Irineu Pasold
(PSDB). Criticou, em especial, a
intervenção na nomeação de um
outro delegado de polícia para a

cidade. "Ele (Pasold) ameaçou
romper com a coligaçãoMais Ja

raguá do Sul se o governo do Es
tado efetivasse a vinda de um ou

tro delegado para trabalhar aqui",
declarou, acrescentando que não
é função do parlamentar trazer
dinheiro para a região, mas "trans
formarem lei os anseios e as aspi
rações das comunidades".

Sobre o voto favorável à fe

deralização do Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina), disse
não ter desobedecido a orientação
do PMDB, porque a ala que apóia
o governo Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) era favorável à
pri vatização. "A federalização
aconteceria com ou sem o meu

voto, como está sendo feito nos

demais bancos estaduais", recor
reu, afirmando que tem pautado
a atuação parlamentar pela "coe
rência". "Sempre votei a favor de
projetos de interesses da comu

nidade", discursou, lembrando o

que beneficia pequenos propri
etários rurais na derrubada de
árvores para uso próprio da ma

deira e lenha.

Konell lamentou as resistên
cias em relação à instalação da
Casa da Cidadania, no Bairro de
Três Rios do Norte. Na opinião
dele, é a oportunidade em "fo
mentar Justiça gratuita aos ca

rentes, de forma prática e rá

pida". (MC)

Quando esteve em Jaraguá do Sul na semana passada, o presidente
estadual doPIB, Roberto Zimmermann, lembrou o apoio do partido ao

pré-candidato do PPS à Presidência daRepública, Ciro Gomes. Disse que
lideranças petebistas reuniram-se com o presidente Fernando Henrique

(PSDB) para comunicar a decisão, mas que a legenda continuaria
apoiando o governo.

Antes de dar crédito ao apoio do PTB à candidatura do ex-ministro da

Fazenda Ciro Gomes, é preciso lembrar que, no início do ano passado, o
partido quase fundiu-se com o PSDB, assegurando aos tucanos a maior

bancada na Câmara Federal e o direito de reivindicar a presidência da Casa.
A distância das eleições de 2002 não garantem os apoios prometidos, até

porque, em política, às vezes, não vale nem o que está escrito.

Todos juntos I
O princípio de desarticulação na

coligação Mais SantaCatarina

não passa de um balão-de-ensaio

para mensurar o potencial dos
partidos. O PSDB está testando a

popularidade e as chances em

disputar as eleições com
candidato próprio-A posição do
PTB confirma o oportunismo
eleitoral. As pesquisas definirão
os rumos e os apoios se darão

por gravidade. Independente de

definições preliminares.

Todosjuntosll
Mesmo o senador Geraldo Althoff
e o presidente do Diretório do PFL

de Jaraguá do Sul, Alcides
Pavanello, garantirem que o partido
terá candidato próprio a deputado
estadual, nada é certo. A decisão

dependerá de acordos com PSDB e

PPB. A derrota de 1998 ainda não
foi digerida e os partidos sabem

que, divididos, correm o risco de
não eleger ninguém e ainda por

cima assistir à vitória dos
candidatos adversários.

Inauguração
Foi inaugurado oficialmente na noite de ontem o Parthenon Century

SuíteHotel, localizado no centro de Jaraguá do SuL O empreendimento,
que exigiu investimentos deR$ 5,5 milhões e conta com 80 apartamentos,
foi lançado em setembro de 1999, quando começou a ser construído. O

primeirofiat doMunicípio é uma parceria entreRede Accor, Atrio, Prisma
Engenharia e G. Werninghaus. A Rede Accor pretende construir, até

2003, mais 25 hotéis pelo País, um em Joinville.

Irregular
A direção municipal do PT
divulgou esta semana que o

TeE (Tribunal de Contas do
Estado) considerou irregular as
68 contratações feitas pela FME
(Fundação Municipal de
Esporte), sem concurso, no ano

passado. O relatório do TCE

aponta ainda outras irregulari
dades, como salários e cargos.

Filiação
O presidente em exercício do PPS
de Jaraguá do Sul, João Gomes, o
João do Táxi, disse que o partido
está negociando a filiação de um

ex-prefeito do Município que,
segundo especulações, é o

empresário
Vitor Bauer. O vereador Rui

Lessmann é outra aquisição dos
socialistas.

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

Nota de agradecif!1ento e convite

para missa de 7º dia

Familiares �nlutados de MÁRIO FELIPPI,
ainda profundamente consternados com

seu falecimento ocorrido no último dia 6
de junho, com a idade de 75 anos,

agradece a todos que enviaram flores,
coroas, telegramas e que acompanharam

o extinto até a sua última morada.
Convidam a todos para missa de 7° dia,
que será celebrada na próxima sexta-feira,
15/06, às 19 horas, na Igreja Matriz São
Sebastião - Centro - Jaraguá do Sul.

A família enlutada
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História. Fatos eTradição
História em fotos

No início da colonização as casas enxaimel, no cená
rio urbano e rural, eram abundantes. O enxaimel, téc-� *y

nica construtiva trazida pelos imigrantes alemães,
consistia em utilizar-se madeira e tijolos na sua

edificação''A madeira dava a rigidez necessária à eS

trutura: longarinas, esteios, caibros e toda a estrutura

d? telhado eram demadeira, enquanto o enchimento
das paredes era de tijolos. A razão desta misturaera o

da escassez e elevado preço do cimento, sendo utiliza-
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do no traço para assentar o tijolo e no reboco interno
destas casas umamistura de barro, areia e cal. Daí
também o motivo para não se rebocar o exterior ex

posto à chuva. Para dar um aspecto diferenciado, o as
sentamento dos tijolos e' a disposição damadeira erani�'
variados, formando desenhos geométricos. Nas casas

rurais a

varanda frontal sempre estava presente. Já nas
urbanas não eram tão freqüentes.
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MEMORIAS Terça-feira, 12 de junho de 2001

Confira a História

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

Seu tempo foi bem empregado.

\
\

Barão do Itapocu

Há40anos
Em 1961, Venâncio Manduca tinha 94 anos e era considerado omais
idoso nascido em Jaraguá do Sul, no tempo em que esta região era
conhecidaporSertão do Itapocu, então território doMunicípio deParaty,
atual Araquari. Tratava-se de Venâncio Francisco daSilva, nascido em
13 de maio de 1866 e morava na localidade de Três Rios do Norte.
Aos 20 anos casava-se pelaprimeira vez com IzabelAlves de Siqueira,
na IgrejaMatriz de Joinville, com o padre CarlosBörgershausen. Re

_

velava que conheceu, em 1893, as forças deGumercindo e Aparício
Saraiva, lembrando o degolamento, nadivisa do Bananal e Jaraguá, de
Frederico Negherbon, e um na zona deRio daLuz, Schulz; conheceu
os candidatos de Emílio Carlos Jourdan, em 1876, e dos vultos da

colonização, tais como Antonio Calixto Borges, Alexandre Alves de
Siqueira,Miguel daSilva, João Paes e Justino deOliveira, pai daAntônia.
Os pais de Venâncio Francisco da Silva eram naturais de Porto Belo.

Há 14anos
Em 1987, o governador Pedro Ivo Camposrecebia em audiência o

prefeitoDurval Vasel, acompanhado do secretário daAdministração,
IvoKonell, e dó deputado AdernarDuwe, onde trataram de assuntos
administratives e políticos. Dentre as reivindicações a curto,médio e

longo prazos, figuravam o acesso complementar à segundaponte pela
Bernardo Dornbusch, asfaltamento daRodovia Jaraguá-Pomerode,
construção de uma ponte de concreto com 100 metros de extensão
sobre oRio Itapocu, nas imediações do Grubba, construção da nova
rodoviária e, também, do prédio para abrigar aCompanhia de Polícia
Militar. Segundo Vasel, o governador relatava a penúria financeira da
máquina administrativa, completamente falidae comCz$ 30bilhões de
dívida, o que impossibilitava de contratarqualquer obra.
Amunicipalidade abria concorrênciapara compra de um computador
multiuso, unidade de disco, quatro termi�ais de vídeo e duas impresso
rasmatriciais destinado a estatística, controle de estoque, contribuição
demelhorias e planejamento.

Há4anos
Em 1997, o dia 10 de maio marcava o 78° ano de existência do CP,
com a consciência "de que sem a colaboração da sociedadejaraguaense
não chegaria onde chegou, nem sequer conseguiria atingirtal estágio".
Por isso vinha agradecer a população e firmar compromisso de traba

lharpelo progresso denossaregião, numaparceriacom todos os setores.

Depois de uma pendenga que atingia oExecutivo eLegislàtivo, envol
vendo os secretáriosmunicipais doPlanejamento e Saúde, chegava ao

.

fim, não sem deixar traços demal-estar, o dr.Marlo Sousa apresentava
ao prefeitoGeraldoWerninghaus o pedido de exoneração, dando como
causamotivos de pressão política.
"A cidade não temmais interesse em sediar a fábrica da Skoda", afir
mavaoprefeitoGeraldoWeminghaus, emsuaprimeiraentrevistacoletiva
logo após ter retomado daRepúblicaCheca, onde, juntamente com o

secretário de Obras eServiços, ValdirBordin, foi conhecer a empresa
Skoda, e discutir a possível instalação de uma unidade na cidade. In
vestimentos da ordem deR$ 4milhões, além de incentivos fiscais, não
traria benefícios, para gerar 250 empregos emontar em tomo de 600
caminhões, anuais.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Dia do Pastor -10 dejunho
Com todos estes fatos, a responsabilidade
pela saúde religiosa e espiritual de cada
membro da comunidade é grande. A inter

cessão e oração diante de Deus pelo minis
tério pastoral é primordial, pois em sendo

um trabalho de parceria, a comunidade tor
na-se co-responsável no trabalho paroqui
al.

Neste dia 10 de junho, o Dia do Pastor,
queremos interceder diante de Deus pela
saúde espiritual e emocional de cada um
dos pastores que se colocam à disposição,
a serviço noministério. Que Deus continue
dando sabedoria, força e discernimento a

cada um deles na vida integral dos pasto
res, fortalecendo-os na comunhão em Jesus

Cristo e abençoando-os juntamente com
suas farmlias e comunidade.

Os pastores, dentro do seu sacerdócio,
possuem uma função nobre. Além de indicar

ao caminho espiritual que leva aDeus, são
"cuidadores de almas". No trabalho da pa
róquia, acompanham as pessoas desde

bebês, no batismo, depois no período do
ensino confirmatório, até no sim do adoles
cente para a vida cristã através da confirma

ção. Na sua vocação especial que recebe
ram, também são instrumento de Deus para

abençoarem a união de duas vidas no enla

ce do casamento e em outros ritos de pas
sagem.
Instruem os membros da Igreja "apascen
tando o rebanho" e cuidando da saúde reli

giosa e espiritual de cada um de seus fiéis. É
responsável, ainda, pela saúde religiosa de
sua própria família nuclear. Várias etapas
emocionantes na vida são acompanhadas na
vivência em comunhão com a comunidade. Um abraço da Oase Apóstolo Pedro

A energia elétrica (13)

A inauguração da Usina do Bracinho aconteciaem 28 de abril

de 1931. Fazia-se umaretrospectivadaUsinadoBracinho: oter
rena com oRioBracinho fica situado a22 km daEstradaJaraguá
Bananal, e adquirido doDomínioDonaFrancisca e tem uma área

de 1.250.000metros quadrados.Trêsmoradias para engenheiros,
pequenas barracas, para operários, cantina, ferraria, carpintaria,
armazém, garagem, escritório e banheiros, e em fins de novembro

de 1929 era começada a casa das máquinas geradoras e, pouco
depois, o encanamento dos tubos de água, túnel e barragem.

Desde o início até a conclusão - cerca de 1,5 ano, foram ocupados até 220 operários, e
importaram os salários e ordenados aproximadamente 1.000$000 (mil contos de réis):

Para o primeiro aproveitamento dausina foram instaladas duasmáquinas de 3,5mil Ps, cada
uma, já lugarpronto para a colocação de uma terceiramáquina. A energiaproduzidanasmáqui
nas, de uma potência de 6,3 mil volts, é conduzida pormeio de cabos aos transformadores
instalados ao ar livre.

Poruma linha aérea é levada à estação distribuidora central em Jaraguá, de onde é distribuída
paraJoinville, Blumenau, SãoBento,Mafra, etc.

Entre outros dados - o túnel, porexemplo, tinha comprimento a 192,24m; diâmetro 2m,
e secção transversal de 3,14.

Como a rocha em suamaior parte é de excelente qualidade, somente na entrada e saída do
túnel foi preciso revestimento de cimento armado,já construído para completo aproveitamento

.

da cascata, o que, uma vez feita, produzirá força superior a 30.000 hp. A altura do tanque de

compensação.está inteiramente construídona rocha, a uma altitude de 422m acima do nível do

mar.No total foram aplicados naconstrução domuro da barragem 3,6mil de cimento armado,
com instalação de uma válvula, mecanicamentemanejada, que, colocado na parte inferior do
muro, serve para limpeza do açude e para descarregar o mesmo em casos de enchente.

Toda a obra foi feita sob administ:ração própria.
O general interventor, em virtude de compromissos, não pôde comparecer à solene inaugu

.

ração, chegando no dia 29/4/1931, quando foi saudado pelo sr. Hans Jordan, respondido pelo
interventor.

Acontecia pequeno almoço, após o que o governante seguia viagem paraRio do Sul.

TioEugênio
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ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Terça.feira, 12 de junho de 2001

IMÓVEIS: compra, venda .e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agênciasepclassificados@netuno.com.br

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FíSICA E JURíDICA
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.

MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776 sala 9

Jaraguá do Sul - SC - Fone/Fax: 371-4724

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

4a feira -
* Prato especial

* Costelinha de porco com aipim

Aceitamos encomendas

para festas .' �

Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Bairro Czerniewicz

(próx. A Humana, ao lado da Farmácia Castoldi)

fAR1vlAcIA Farmácia do Beto
,

370·1595 371-3454
Rua Jorge (zerniewicz, 1123 - (zerniewia

MÓVEIS
rasas I aparlam8J1tos I chácara! i terreno!

Aluga-se casa em

Guaramirim,
mobiliada, com 2

dormitórios, garagem
com churrasqueira,
antena parabólica,
na Rua João Vieira
Filho, 25.

:<'�
ii;;.:::,·;;�·····
une 371-1224
�
Seja você também

um campeão

Tratar: 47 363-0354,
com Márcia ou

Nelson.

Vende-se casa na Vila
/

Lalau, com 156m2,
terreno com 450 rn-'.

R$ 38.000,00 +

financiamento ou

R$ 55.000,00 à vista.
Tratar: 370-0706.

Vende-se casa na Vila

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

•

fil®tEAO�

Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul- sc

laNÍVEL (ADM) 6 meses
Windows - Word - Excel

Power Point - Internet

Reinoldo Rau 299· Céntro

CASA PRÓPRIA 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 n? 03/00/186/89.
Possuímos outros valores, parcela reduzida.

AUTDIIJZ
EQUI PAMEN'rO S PI sE: t:i Q"R"'*ÃIIWlN#&Ç

...A-E-L-ET...R...Ó....N-1C-A-
(47) 9903-4382 / 275-0452

Rua Reinoldo Rau, 806, sala 4 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
E-mail: autotec@netLino.com.br

LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA.,

Rua Waldemiro Mazurechen, 33 (Próx. Hospital São José)
Fone/Fax: (47) 371-7011

Posto de coleta também na Rua Angelo Rubini, 1197
.

se casa ou

apartamento.
Tratar: 371-5621.

Procura-se casa de
alvenaria, com 3

quartos, próximo ao

Centro. R$ 250,00.
Paga-se dois aluguéis
adiantados.
Tratar: 9103-6155,
com Lenira.

Vende-se casa na Vila

Lalau, com 156m2,
terreno com 450m2.
R$ 38.000,00 +

financiamento ou
. R$ 55.000,00 à vista.
Tratar: 370-0706.

Vende-se

apartamento, no

Edifício Menegotti, no

Centro, com 3

quartos, sala para 2

ambientes, com

sacada, 2 banheiros,
cozinha dependência
de empregada,
garagem e portão
eletrônico.
Valor a negociar.

10 anos de

Dedicação e

Qualidade

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Quarta-feira, às 12h

Tratar: 371-6687.

Vende-se

apartamento na

Rua Barão do Rio

Branco, no Edifício
Klein, novo, 5° andar.
(frente). Com 138m2•
Tratar: 275-3627,
com Kátia.

Aluga-se casa em

Guaramirim,
, mobiliada, com 2

, dormitórios, garagem
com churrasqueira,
antena parabólica.
Localizada na Rua
João Vieira Filho, 25 .

Tratar: 47 363-0354,
com Márcia ou

Nelson.

Vende-se
apartamento no Ed.

Menegotti, no
Centro, com 3

quartos, sala com

sacada, 2 .bonheiros,
copa, cozinha,
dependência de

empregada, com

portão eletrônico.
Valor a combinar.
Tratar: 371-6687.

KARSTEN
Maquinas e Equipamentos Ltda

Estrada Garibaldi, sinO

Jaraguá do Sul - SC

Fone: 9963-0803

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREIODO POVO

(HEGOU O NOVO
-

(OM EU vod fEM tRÊlllfO p�j·.AndvA1lo
EM faDAS AS L01M DA REDE FAJU4Af$,

Pf�A JA 4) SiU.

MiNUI�WAwrmJ í

371-0154

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

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

R$ 3,49
g
"

�, EMíLIO CARLOS JOURDAN, NQ 72
EM FRENTE AO SHOPING

Jaraquá do Sul, 12 de junho de 2001

2aNÍVEL 6 meses
Print Artis - Page Maker - Corei

Draw - Corei Photo-Paint
Básico

:' I //

-s:
� 371-1224 3aNÍVEL 6 meses

Microsoft Fhoto Editor
Adobe PhotoShop
Corei CaptureSeja você também um campeão

Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

Closets - Home Theater -

3 72 - O 1 6 7 Horne Office - Banheiros

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

e-mail: attualem@terra.com.br

MÓVEIS GO··MES

Kif para
cozinha

Kifs Paraná

Confira nossos preços

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 372-0002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IVER� Vende-se mercado
com estoque e equi
pamentos, em funcio
namento, com cliente-

HUMANA URGENTE

Rua Jorge Czerniewicz, 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
recruta e seleciona pc ro admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Engenheiro Agrônomo
• Engenheiro Eletrônico' - Exp. Em

Microprocessadores
.

• Veterinário
• Farmacêutico (a)

r

- ÁREA TÉCNICA
• Enfermeiro
• Desenhista Projetista
• Modelista - 3 anos de experiência em

malha
• Chefe de Tinturaria
• Chefe de Acabamento
• Programador de PPCP - área textil

ÁREA OPERACIONAL
• Torneiro Mecânico - Torno Universal (
2 vagas)
• Programador e Operador de Torno
CNC
• Fresador
• Bobinador de Motores
• Mecânico de Suspensão - para veículos

pequenos
• Eletricista de Veículos
• Costurei ra In dustr io I
• Açougueiro
• Confeiteiro ('a)

ÁREA COMERCIAL
• Representante Comercial -

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Encarregado de Setor Pessoal
• Comprador Senior - 5 anos de

experiência com conhecimento básico em

logística e PPCP
• Secretária - com experiência em Excel

276-0396.Ia. Aceita-se casa em

construção ou carro.

Valor a combinar.
Tratar: 371 - 2599 ou

Vendo videocassete,
quatro' cabeças,

Philco, com controle e

manual. R$ 4.000,00.
R$ 200,00.
Tratar: 372-0922.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. f\í,v f. Osorio-Dorvcelle«
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
V��CtYce1o-We:&0vSavcv
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

a j�o estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CLevev�S�

Fone/Fax: 275-37·86 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTEWY
BRONCOSCOPIA (Especialista pela

Dr. C�_L�doy5attt�
Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117-

PROCTOLOGISTA·

Vv.A�(VL.S��__;;;;;;;;__-

Cf:!!:!!,!:���) Fone/Fax: 371-5�17 - Sala 701

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA

vvcv.c�r�
Fone/Fax: 3�1;'8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC

Panificadora
e Confeitaria

Perl n 370�7861
2_:_ª sábado 6:30 às 20:00

Domingo 7:30 às 11 :00 - 15:00 às 19:00

Rua Walter Marquardt, 1140

CHUI1I1ASCARlA· "

BIN/BOS

:
* Filé Duplo - R$ 6,SO 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 MareoHa) - Jaraguá do Sul - sc

Vendo magazine
Pionner, com 12 CDs.
R$ 300,00.
Tratar: 276-3221 ou

9992-4712.

'Ventle-se coleção de

fitas, "30 anos de
Música" (1957-1986),
duração de 1 h30,
cada fita.
Tratar: 373-3242,
com Paulo.

Vendo lcnchonete,
completa, com bufê'
de sorvetes e quentes.
Valor a combinar:
275-1223.

Vende-se cavalo.
R$ 500,00.
Tratar: 274-8077.

Vende-se lanchonete
na Walter Marquardt,
331. Ótima clientela,
com construção -h

telefone. Troca-se por
carro ou caminhão.
Tratar: 371-5714 ou

372-3837.

Vendo bar, no Centro,
melhor ponto da
cidade, com área
reservada para festas +

churrasqueira.
Localizada na Reinaldo
Rau: Bar da Sani.
Tratar: 372-3837.

Vendo máquina de
cortar Debrum, com

uma faca.
R$ 300,00.
Tratar: 370-7951.

Computadores - Periféricos' - Suprimentos
Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790

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

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo, 02
quartos, garagem coberta, no Jardim das

Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glatz, 40.
Entrada R$ 15.000 ,00 + 22

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TUDO EM ALUMÍNIO - SOBMEDIDA '

Box para banheiros - cercas - janelas _

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

II
Raças de cães disponíveis para venda:

Boxer - Akita - Poodle - Border Collie Pinscher

Dachsh,und, Bulldog e Samayed (a'dulto)
t

!mt���" ,),:,m':'��:g:N:f'\"U�lm,'��>,**,�,,����w�,%,\�,w,,-«<

___11'--:-2888 I 275:"3487
Rua Reinoldo Rau, 380 -=C� - Jartlguá do Sul

2
7
5
-

3
5
4

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474 7

arquitetura
design

o ENDEREÇO CERTO DOS LHORES PRODUTOS

i'E.II
Seja você também um campeão

7i;;;� �"'""�""_::N;;��;�;;,:,,""). '_-P-E.-D-:-'M-�-s-P-:-=-C-'-:-R-D-:-:-"l-v.-�-,-s--'
,:�J••_"""

Photo-Paint Gif - Gifs animados - Flash - Páginru Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
...,,-- internet - Front Page - Instalação de páginas Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,

Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
NM-ccbY�{Yet& �)j-rne1hcYeypr�d<Mr�

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
Ruo Walter Marquardt, 2828 ' em frente trevo Argi - Borra do Rio Molha - Jaraguá do SulFAZENDO UM CAMINHO MELHOR

370-2689
370-2017

Fone/Fax
370-8200

Lajota Sextavada natural e

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

casas pré-moldadas
Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa Rua Walter Marquardt, 744 - Vila Nova - Jaraguá do Sul -

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-755
Especializada emmadeiras nobre, beneticiamen
de madeiras emgeralemadeiraspara cobertas ---,

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha � Brasil
'./p

-

"-/
. IS S

370-7197Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FON E (47) 275:_ 1 83O - 275 _ 41 O• ..._R_ua_lli_a_lt_er_M_a_rQ_Il_ar_d_t,_75_9_-_Pr_ó_x,_a_o_Pa_v_ilI_lã_O_da_S_c_hú_'tz_en_!fi_es__,t
Tudo para pinturas comerciais e residencíai

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Cen

Orçamento sem compromisso

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

BEDROOM

iN%;

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

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - Centro O I R E C ,. V

PARA SEU LAR!

Pc;u;l,vM-0q�pcu-CV ,l{!M/boWlI�o

"'Cortlnas - Colchas ..... Edredons - Almofadas Prontas ésob meaid'ã
('n P�r$ian,�s: cais e �orizo e M Acxssõrios d.e IL �i ureqos }ecld aclon lmp��s,

Fone/Fax: (47) -275-0514/ 370-1016
Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

Tudo em mármore

egranitos

Pias
cozinhas
túmulos
soleiras

pisos e

churrasqueiras

371-1524'

Q
�IlO�I:DC
,-

CONFIRA NOS'SOI

PREÇOS DE

BOX SANTA
MARINA

1 ,90cm plt X 1,30 lar

3X R$ 89,63
.r--------------------------------------------------�

Superpromoção
Tijolo de vidro
À partir de

R$ 5,80
Conjunto Sanitário

Incepa - À partir de

R$ 74,00

À vista

R$ 899,00
ou 1+2X =

,

$ 330.

i«i0i.1J __
0IlClD)
-

0.1V
"""

Fone/fax:
371-7584

• ROMANAS
• GERMÂNICA
, fRANCESA
• ESMALTADAS MONTEIRO

Rua 25 de Julho, 220 - Vila

Nova - próximo ao Posto Mime

Iudo- 01111

11'lA/lit0Y [Nv�
elécr [.,co-J

da. �Ycu;:Uv

de.� at-& o

�VJ1,.€/V1it0-

fúvu;v�

Q
J!10�I:DC

o

372-2063 / 9987-8562

CRISTAL LAVA,NOERIA

Agora mais uma nova lavanderia em

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

WfZ,l:�� C,{mt11EQ�L.rt II.!d:·n:'ús l> iN0� (J�'j
Horário de Atendimento:

Segunda à Sábado aberto das 7:30h às 18:00/7

Domingos e Feriedos das 7:30h às "5:0011

fone 9117-5254

MaTinaFJutuoso��E7I: JaI8guá do sul-se
E-mail: gessocom@netuno.com.br

I
MARMORARIA MULL

rtJ\\fO
À vlsta

R$ 789,00
ou'1+2X =

R$ 290,00

TÚMULOS, JAZIGOS, SOLEIRA PARA JANEL

TAMPOS PARA PIA, PISOS, MÁRMORES, GRANI

Fone/Fax:
47370-7716

Rua Walter Marquardt, 1777 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se
Rua Dr. João Colin, 2097 - América (em
frente ao Mini Preço) - Joinville - SC

Q'
JflO1}5]I:DC
,-

Q
]IlD�t:DC
----

R
O!1D�noO
-----

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro,

275-3462,
275-0549

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS

INTERESSADOS COMPARECER A

RHBrasil- Recursos Humanos do Brasil

Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul

Telefone: (47) 371-9565
E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br
Horne Page: www.rhbrasil.com.br
Segunda a Sexta das 8 às, 18 horas

* AUXILIAR DE COZINHA

1 º grau completo. Residência nas proximidades do
bairro Vila Lalau. .

* AUXILIAR DE COZINHA

1 º grau completo.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO
2º grau completo ou cursando.
* AUXILIAR MECÃNICO
Curso Básico de Mecânica. Cursando o 2º grau.
* ATENDENTE IMONITORA
2º grau completo ou cursando. Para trabalhar por meio
período.
* CONFEITEIRA

*COORDENADORDEPCP
Com experiência no setor têxtil.
* COSTUREIRA

Experiência em máquinas reta e overlock. Residência
nas proximidades da Barra do Rio Cerro.'
* DESENHISTAAUTO-CAD
* EJ_ETRICISTA DE MANUTENÇÃO
1 º grau completo.
*ENROLADOR

2º grau completo ou cursando.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
1 º grau completo.
*OPERADOR DE EMPILHADEIRA
1 º grau completo.
*OPERADORDEPRODUÇÃO
2º grau completo ou cursando. Residência fixa em

Jaraguá do Sul ou micro-região.
*OPERADORDETORNOCNC
1º grau.
* TECELÃO I AUXILIAR DE TECELÃO
* VENDEDOR (A)
Experiência com vendas de calçados.
* VENDEDOR EXTERNO

Experiência na área de transportes.
*VIGILANTE
1 º grau. Com curso de vigilante.
*ZELADORA

1ºgrau.

combinar.
Tratar: 373-1070.

Vende-se mercado

para tirar do local.
R$ 4.000,00.
Tratar: 372-2541.

Vende-se uma fábrica
de Laje. Pronta para
trabalhar. Tratar
com Sandra no

telefone 372-8031.

terta5 _---=J;...:;;a;...;_;ra:;.;...,;q;L..::u:...:::á'-'d::....::o;,.....;S;;;;...;u:;;..;..lL-f=.;12=-....=;cd-=-e.íu=.,:n..:...:..h..:....::o;,.....;d=-.;:e::.....;2=..;O::....::O::...:1

ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

PREGOS

Você sabia? Que através das linhas
de créditos do consórcio você

compra sua casa ou apartamento
tão sonhado!? Ou você uso o

dinheiro para reformas, construções
ou alienação do próprio bem. E
melhor pagamenfo em suaves

prestações sem juros. Somente o

consórcio lhe proporciono isso.
Trabalhamos com autorização do
Banco Centrcl. sem taxa de adesão.

Grupo especial com 5

contemplações 'a cada 5 meses.

IVERSOS

Vende-se

liqüidificador
industrial, 25 litros,

. semmovo, preço a

Procura-se empregada
doméstica, maior de
18 anos, para

.

pernoitar.
Tratar: 9101-5766.

Procuro trabalho na

área administrativa e

médica, auxiliar de

escritório, secretária
médica e outros.

Tratar: 372-0922.

Precisa-se de diarista

para trabalhar na

Vila Nova às 2as,
3as e 4as-feiras.
Tratar: 370-7381.

CRÉDITO
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
RS 40.000,00
R$ 45.000,00
R$ 50.000,00
R$ 55.000,00
R$ 60.000,00

Vagos

Ligue para 47

MENSALIDADE
R$ 167,00
R$ 222,00
R$ 277,00
R$ 333,00
R$ 388,00
RS 443,00
R$ 499,00
R$ 554,00
RS 609,00
RS 665,00

limitadas

349-6115

.i�'J Seja você também um campeão

7iHte ®371-1224
SßNÍVEL6meses

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

s O' E

Vendo loja de
material de

construção, com

estoque ou somente

estoque, para retirar
do local. Localizado
no Bairro América,
em Joinville.
Excelente ponto, com

ótima clientela.
Motivo: problema de
saúde. Tratar:
47 9994-1387.

Procura-se fantasia
de "fera" do filme: A
Bela e Fera.
Tratar: 373-2899,
com Irineu ..

Vende-se prensa
térmica Metalnox,
como brinde
transfers.
Tratar: 372-3732.

Vende-se motor de

popc, Mariner, 25 cv,

excelente estado de

conservação.
Tratar: 370- 2328.

Vendo conjunto de

moldes, infantil e

adulto para

confecção de roupas
em malha.
Tratar: 370-7951.

Vende-se rádio PX,
Cobra, 148, digital.
Tratar: 370-2328.

Vende-se balcão para

açougue, para

expor carnes, dois
metros e meio.

Ótimo preço.
R$ 500,00.
Tratar: 275-2541.

P,PP�RON� . PiZZQS
I· A Pequena· R$ 7,90

Grande · R$ 1J,90
Gigante . R$ 17,90
Calzone · R$ 17,90

q 7)' Prâzer em Entregamos em Guaramirim
• /atenderbem t-1�a,teJa

371·'655

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

A

* Estrutures Metálicas.
* Portões Basculantes e Deslizantes

projetados na linha automatizada PPA.
* Entre outros.

(47) 371-3512

���ogrrD
ANÁLISES CLÍNICAS ""_,,,,_.__

RuaJoão Picolli, 94 - Centro Fone/Fax: (47) 370-1256
Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Fone/Fax: (47) 371-7646

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Rua Campo Alegre, 127 -

Fundos - Ilha da Figueira -

Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



uá do Sul 12 de iunho de 2001

Mania de Vender Barato

Agora representondo Pneus ItIIICHeLl1tI

Cama Casal130 cm,
Indiana, Sabemil
À Vista R$ 69,90

Cama Solteiro 80 cm,
Indiana, Sabemil

)

Roupeiro Savaro
3 Portas c11, Espelho
À Vista R$ 119,90

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

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul-SC- Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerre- Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- fone: (47) 373-0794

i

Financiamento
para toda a

linha Honda.
15% de entrada parcelad,a
em até 10x com saldo

em 36x fixas.

Grupo especial
, .

para cutomóveis,
4 contemplações

todo mês. '

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

Sem fechar para o almoço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_8-_CO_R_RE_IO_D_O_PO_V_O------Negóci

UTOS
compra / vemla / troca / gamgen!

Vende-se Chácara de
8.000 a 9.000m2,
com escritura e lagoa
para peixe.
R$ 8.000,00.
Aceita-se

parcelamento da
metade do valor ou

carro. Tratar:

9980-5755, com

Moacir.

Vende-se terreno, com
53.000m2, na antiga
Tifo dos Pereiras.
R$ 35.000,00
(negociável).
Tratar: 371-7341.

Vendo terreno, no
Ribeirão Grande, com

1.350m de fundo
por 110m de frente,
com casa,
rancho e área com

orrorzerc.

R$ 70.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se terreno,
com 1 01.000m2, e

3 chácaras com

4.350m2, cada,
em Schroeder,
próximo ao

8racinho,
com luz, nascente de

água, água do
Samoe.

Próprio para
agricultura,
agropecuária,
açudes e outros.

Interessados

ligqr para:
47 453-1023 ou

47 453-0964.

Seja você também um camgeão
j, It

7t:;
� 371-1224 Reinoldo Rau, 299 - Centro

6"NÍVEL 6 meses
Formação de professores

Estágio 500 horas

Inllinguae
(47) 370-1159

RuaMaximiliano Hiendhriayer, 31- Centro
E-mail: jaraguafsinlinguae.com.br

.

Vende-se

apartamento
mobiliado
de um quarto,
em Barra

Velha, praia do
tabuleiro, avenida
beira mar

asfaltada,
prédio de frente

para o mar.

Valor R$ 18.000,00,
aceita-se automóvel
como parte do

pagamento ou

estuda-se proposta.
Tratar: 372-1610

Ofertas-_Ja_r_ag.._u_á_d_o_S_u__,1,__1_2_d_e_1�'u_n_ho_de_20_0_1

Compre, reforme ou
construa seu imóvel.

CRÉDITO PARCELA PARCELA

dscguro I�Jurfdica J seguro
RS 16AOO,()(J lU 135,00 us 117,00
RS 21.700,()O lU 17B,00 RS 155.00
RS 27.470,()() RS 226,00 RS 197,00
RS 32.750,011 lU 270,00 RS 235,00
RS 3R.O%,OO ns 314,00 RS 273,00
ns 43.R50,OO ns 362,IlO ns 315,00
ns 49.130,00 lU 41l5,IlO lU 353,00

Informações:
9981-3627 ou

(47) 335-0575
cl Paulo.

Em qualquer horário
Rua Procópio Gomes de Oliveira. 1277 - Jaraguá do Sul- se - fone 275-2825

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, nhoques, pizzas, panquecas, peito
de frango, alcatra e talharim

Píssetríet 130"' Gosto

TreinamentoEmpresarialem Idiomas e Consultoria.

I� - EÇp� - Fv� - Al0rnão-

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

•••
Compre, reforme Oll construa seu imóvel.

CRÉDITO PARCELA PARCELA
d5cgllro Rjurfdica sI seguro

RS 16.400,00 ns 135,00 ·RS 1\7,00
RS 21.700,00 R$ 178,00 ns 155,00
RS 27.470,00 RS 226,00 ns 1_97,OQ
RS 32.750,00 RS 270,00 RS 235,00
ns 38.036,00 RS 314,00 RS 273,00
lU 43.850,00 RS 362,00 lU 315,00
RS 49.130,00 RS 405,00 RS 353,00

Informações: 9981-3627 ou
(47) 335-0575 cl Paulo.

Attavés Cons6tcio - Aut. BACE)'I

(47) 372-147
9113-16

_1íP>!?"J>_'* ,

Fcculdcde (local),
Trab_�h�:�sfqs

,

f��"'"-"-
'"'� CasalÍÍerrtos�:te

. .-:\,//)y �
•

6u.t)" t4tel�\o{' 0P<Ç,,);,o Je frL.\Ze.f
u4t,,,,,i>h-''l,,,,,fC 24 !tÓl-PoS

DESPEDIDAS DE SOlTEIROS
FESTAS NO GERAL

F'ONE: {47} 999 i -8668

Jaraguá do Sul Jhony

"Moda masculina e feminine
Coleção inverno 2001 em até 3)( si juros
Base - Wrangler - Index - For urban - Ilícito ...

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

R$ 16.376,00
R$ 2L659,00
R$ 32,753,00
R$ 49,130,00

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

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

Imunizadora
��Jaraguá

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771 Rua Wo Iter

Breithaupt, 85 -

Centro
. (Beira Rio Clube

de Campo)
Jaraguá do Sul -

SC

-Consórcio cem oulorizoçõo do 8anco (entrel
hnpresn com 20 anos no mercodo
Fone: (47) 336·9111

Belo Vista adminisrradora

Transporte
para:

Rua Antônio Gesser, 40 - Bairro Czerniewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - SC ORÇAMENTO -SEM COMPROMISSO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Terça-feira, 12 de junho de 20(Jl GERAL
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CORREIO DO POVO - 3

O que' se fala no Senado
Uso racional e conserva

ção de energia - Apresen
tado em 1990, está pronto para
ser votado no plenário da Câ

mara projeto de lei do senador

Teotônio VilelaFilho (PSDB
AL) que dispõe de conserva

ção e uso racional de energia
elétrica. Em 1991, a proposi
ção recebeu substitutivo do en
tão senadorFernandoHenrique
Cardoso, que afirmou serma

téria "de grande relevância na
medida em que a energia con
diciona a capacidade de cres

cimento do País", e reconheceu
anecessidade de investimentos
no setor. Dez anos depois, às
vésperas dos anunciados apa
gões, o projeto chegou a en

trar em discussões na Câmara,
mas não foi votado ainda por
que a pauta está sobrecar

regada com propostas que tra
mitam em regime de urgência
constitucional. Na justificação
do projeto, remetido à Câma
ra em 1993, Teotônio Vilela
Filho já advertia que "o desafio
que as circunstâncias nos impõe
não é, afinal, apenas do gover-

no, é da sociedade inteira, é de
todos quantos sonham com o

desenvolvimentodesse País e
de todos quantos tenham com

promisso em legar a nossos fi
lhos e netos, às gerações do
século 21, umBrasil onde nin

guém seja privado de crescer
à falta de bem tão precioso
quanto a energia. Destacava o
autor que, com a perspectiva
de aumento de consumo de

energia, o Brasil estava frente
a frente com a necessidade de
dobrar a capacidade instalada
no período de 10 anos,o que
exigiria grandes volumes de in
vestimentos para construção
de usinas e linhas de transmis
são e distribuição. As medi
das de conservação de ener

gia, argumentava o senador

alagoano, surgiam como op
ção de menos custos. Por sua
vez, Fernando Henrique Car
doso afirmava no parecer que
o Brasil defrontava-se com um

problema energético ainda não
devidamente equacionado e '

que a preocupação com o tema
,

se agravava em decorrência de

ser quase inviável, à época, am
pliar o parque gerador de eletri
cidade do País, "em face do es

gotamento conjuntural da capa
cidade financeira do Estado

para arcar com os investimen

tos necessários e os elevados
custos ambientais e sociais de
correntes. O então senador afir

mava tambémque a alternativa

economicamente mais viável, a
curto prazo, era o incentivo à

revisão dos padrões de consu
mo, pela eliminação do desper -

dício e pela apropriação de no
vas tecnologias. FernandoHen
rique destacava que os custos

de energia útil obtida mediante
esforços de conservação eram
significativamentemais econô
micos que a expansão do siste
ma instalado. "Vale registrar,
entretanto, que programas de

conservação e de racionaliza

ção de energia não eliminam as

necessidades de investimento
em expansão, para atender a

demanda, o que é obvio",
acrescentava. JORNAL DO

SENADO, ed. 1.296, de 15/

5/2001, pág. 5.

Faltam 18 dias. Tói, vê se vem!
Devanir Danna

Presidente do Círculo Italiano de Jara uá do Sul

371-82,22
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULHO/1967)

.

Relações Públicas - 373-0091

REUNIÃO 07JUNHO/2001 - 19:30 horas: Reunião do Con

selhoDiretor para o ano rotário 2001/2002. Na oportunidade dis
cutiu-se sobre o plano de ação para esta nova gestão. 20:00 ho

ras: Reunião ordinária.

I

POR QUE SER ROTARIANO?

EDUCAÇÃO CONTÍNUA ...

A cada semana no Rotary há um programa designado para in

formação do que está acontecendo na comunidade, na nação, e
no mundo. Cada reunião proporciona a oportunidade de ouvir

periodicamente a diferentes palestrantes e conhecer uma varie

dade de assuntos.

VOCÊ SABIA QUE... (I)
Na Bulgária, o Rotary Club de Sófia, financiado por um projeto
de Subsídio Equivalente da Fundação Rotária (projeto em que
dois Clubes de Rotary de países distintos - neste caso Bulgária e

França - fazem uma parceria) compraram vacas leiteiras e equi
pamentos para produção de laticínios em fazenda que fornece

leite para órfãos e idosos?!!

VOCÊ SABIA QUE ... (II)
A campanha da gotinha (vacina contra poliomielite) que acon

tece todos os anos, e que no último Sábado (09/JUNHO) foi
realizada em todo o Brasil, é também subsidiada pelo R01ARY
INTERNACIONAL?! !

E que para se ter uma idéia de volume monetário de investimen

to, somente na África, desde 1985, o Rotary Internacional, atra
vés do programa POLIO PLUS na luta contra a poliomielite, já
contribuiu com $ 109.391.903 (Cento e Nove Milhões de Dóla

res)?.! !

Caso você, caro leitor, interessar-se, até por curiosidade, por qual
quer assunto a respeito de Rotary Internacional e Rotary de

Guaramirim, não deixe de perguntar a qualquer rotariano que
você conheça e, caso considere melhor, telefone ao Relações
Públicas do nosso Clube ou visite-nos em uma de nossas reuni
ões que se realizam todas as 5" feiras a partir das 20:00 horas no
Clube Diana.
Rotary é transparente e luta pela paz e justiça social.

Rotary é instituição séria e preocupa-se pelo bem estar da co

munidade de Guaramirim.

BODAS DE CASAMENTO ... (ÁGATA)
Dia 16/JUNHO, nosso secretário Ângelo da Silva e sua esposa
Cida comemoraml lanos de união matrimonial.
Ao casal e s�us filhos desejamos muitas felicidades! ! !

Rua Reinaldo Hau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau

\

Telefone/Fax: 340-2393

Lll Tabelionato'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373 ..0404

�rculo
Italiano

'lla FESTA ITALIANA
DIAS 29 e 30 DE JUNHO/PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

Agora você já pode conferir a programação completa da lia FESTA ITALIANA, bem
como os locais onde serão vendidos os ingressos antecipados:

- PROGRAMA -

29/06 SEXTA-FEIRA
20:00h

•

'" Abertura da 11 a FESTA ITALIANA com a presença
de autoridades

'" 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 '" Homenagem às famílias dos Primeiros

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

"Ragazzi Dei Monti"
03:00h '" 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

'" Continuação do Baile/Shaw
03:30h '" Encerramento

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As leituras de Manoel de Souza

Terça-feira, 12 de junho de 2001

Era Deodoro presidente da República quando o convidaram para visi
tar o atelier de RodolfoBernardeli, no qual se achava, quase acabado,
o quadro representando a proclamação da República.
O velho soldado parou diante da tela, na qual a sua figura varonil

aparecia montando um ginete árdego, examinando-o, atento.
De repente, voltou-se para os que o acompanhavam.
- Vejam os senhores" -, disse.
E indicando o quadro:
- Quem lucrou no meio de tudo aquilo foi o cavalo! ...
Ernesto Sena - ''Deodoro'', á . 151.

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
FORMAÇÃO CONTINUADA

Nos últimos anos, muito se tem falado em formação continuada em nossa profissão. Feliz
me�te, não ficamos somente nas palavras, mas fomos praticar, algumas vezes de forma
individual e outras vezes de forma coletlva. •

Neste sentido, entendemos que a formação continuada pode e deve ser feita de forma
Individual, através de cursos e palestras, formação acadêmica, ou ainda, leiturà de livros e

artigos de revistas especializadas, ou coletiva através de grupos de estudos, porém sempre
tendo como objetivo a valorização de nossa classe contábil.

-

Nós, contador�s deJaraguá do Sul e reçião.xorn apoio do SINDICONT, podemos nos orgulhar
dISS.O, pOIS.OS numeros a seguir, indicam nossa participação efetiva na formação continuada.
Numeros de contabilistas registrados no CRC Delegacia de Jaraquá do Sul e região:

Contadores 140
Técnicos em Contabilidade 237
Total 377
Números dos participantes nos eventos:
Eventos Participantes
Grupos de Estudos 63
Pós - Graduação (Qualidade) 52
Cursos e Seminários
16 Cursos no ano de 2000 : 509
05 Cursos até abril de 2001 153
Total de Participações 777

(Dados fornecidos pelo SINDICONT 05/01)
Esperamos que este artigo, ajude a motivar os amigos de profissão queerlnda não fazem parte
dos dados acima, a se engajarem conosco na luta pela melhoria do conceito da profissão
contábil.

, João Valmir de Amorim - Contador - Membro do SINDICONT
Professor da UNERJ

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

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

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (070)

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente" e
"outrora"? LV

A viagem de

São Francisco
a Hansa

Em última viagem de inspeção,
realizada pelo sr. dr. Ignácio de Oli
veira, engenheiro fiscal, no dia 25
de maio de 1910, sua visita ao lon

go de todo o trecho do ramal fer

roviário, construído desde a cida
de (São Francisco) até Hansa e de
volta até São Francisco, no tem

po limitado para viagens ordinári
as. de tráfego.

O carro que o conduziu, com
boiando outros em que foram al

gumas famílias e cavalheiros, par
tiu da estação de Joinville às 8 ho

ras, chegando às 9h41 a Jaraguá;
daípartiu às 9h46 e chegou a Hansa

às lOh32. Na volta saiu às llh30

e chegou a Jaraguá às 12h16, para
chegar a Joinville às 14h30. Foi
para São Francisco às 14h12, to
cando em Paraty, chegando à es

tação daquela cidade portuária às

15h38, dali saindo às 16h30 e

achando-se de novo em Joinville,
às 18 horas.

As estações de Bananal, Ja
raguá, Hansa, Paraty e São Fran
cisco estavam adornadas de ban

deiras e flores nas respectivas
gares. Muitas pessoas esperavam
a chegada do trem, sobressaindo
a de Paraty, onde tocou uma ban
da de música e se queimaram
muitos foguetes. Ao término da

inspeção, o sr. dr. Ignácio de Oli
veira telegrafou ao governador
coronel Gustavo Richard notifi
cando-lhe de ter encontrado o tre

cho em condições de ser aberto
ao tráfego, faltando apenas os car

ros para mercadorias. Em vista

disso, o trecho construído passa
a ser entregue ao governo. O trá

fego era aberto no dia Ide junho
de 1910, sem que se façam festas

por essa ocasião. Os carros de

carga chegariam até a abertura ao

tráfego.
Vale lembrar que o descendente

de húngaros Francisco F. Fischer,
filho de Franz Ferenc Fischer, vi
ajava algum tempo em vagões de

cargas abertos, quando fre

qüentava escola em Joinville e di
zia em uma entrevista que chamus
cava várias vezes as suas roupas,
o que acontecia também em va

gões fechados, mas de janela aber

ta, contudo era um marco de pro-

o cemitério é o lugar onde se pode entender a história de nossa

gente, no de Santo Estêvão, no lado católico, encontramos o jazigo
de Georg Wolf, com o nome de Jorge (por causa da nacionalização
dos túmulos pelo prefeito Leônidas Cabral Herbster) e de Ana

Pangratz Wolf, ela nascida em 25/12/1881 e falecida em 25/1/1950

gresso, fazendo o trajeto em 3/4 de

hora, o que pela estrada levava qua
se um dia.

Legação Áustria-Hungria
O secretário da Legação estava

de visita a São Bento, no dia 6/6/

1910, quando este telegrafava ao

governador de Santa Catarina, co
ronel Gustavo Richard, nos seguin
tes termos: "São Bento, 6 - Ao

chegar ao estado de Santa Catarina,
peço à V. Excia. aceitar a expres-

I

são dos meus respeitosos cumpri
mentos. Tenho prazer especial em
poder visitar uma parte de Santa

Catarina. Como não é possível de
agradecer à V. Excia. pessoalmen
te, peço permissão de fazê-lo por
este meio. (ass.) von Egger".

O superintendente do Municí

pio de São Bento, Manoel Tavares,
também telegrafava ao governador:
"São Bento, 6 - Levo ao conheci
mento de V. Excia que o secretário
da Legação Áustria-Hungria che

gou devendo regressar amanhã para
o Rio Negro, deixando de ir a Jo

inville devido ao temporal".
O transporte rodoviário em 1910

A Estrada D. Francisca, que le
vava o litoral para o altiplano, e vice
versa, apresentava a estatística de

seu movimento:

governador, em 2/6/1910, que fo
ram dadas providências para que
ao sr, Riter von Egger Mollwald
sejam fornecidos, pelo superin
tendente municipal de São Bento,
todos os detalhes e informações
que precisar",

Estradas em Jaraguá
O novo governador de Santa

Catarina, coronel Vidal José de
Oliveira Ramos, sancionava a Lei

n" 850, de 14/10/1910, cujo Arti
go 1 ° tinha a seguinte redação:
"Art. 1 ° - Fica o Poder Execu

tivo autorizado a auxiliar a cons

trução de uma estrada no lado

esquerdo do Rio Jaraguá (mar
geando o rio que serviu de meio

aos húngaros, fazer o seu pri
meiro abastecimento de víveres
no negócio de Johann Gottlieb

Stein, na desembocadura do Ita

pocuzinho, no rio Itapocu) bem
como outra no Ribeirão das Pe

dras Brancas, 'ambas no distrito
de Jaraguá, município de Join

ville".

Núcleos de colonos nacionais

Pela Lei n? 868, de 4/11/

1910, de acordo com o Art. 1 o,
"fica o Poder Executivo autori

zado a ceder gratuitamente as

terras devolutas que julgar con-

O cônsul Riter von Egger diri
gia-se a Ernesto Vahl, cônsul da

Áustria-Hungria, em Florianó

polis, comunicando o expediente do

venientes para a fundação de Nú

cleos Coloniais de Colonos Naci

onais, cfe. a Lei n? 17/8/1907".
(FRITZ VON JARAGUÃ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁpo SUL, 5 DE JUNHO DE 2001

PALESTRAS

Acontece hoje-no auditório do Unerj, iniciativa
das turmas V e VII do curso de Secretariado, a
"Noite do Secretariado Executivo", com três

palestras: às 19 horas palestra com Christiane

Hufenüssler, presidenta da Adjs, com o tema:

"Evolução, Sucesso e Realização Pessoal. IfO

papel da Mulher no Mundo Contemporâneo":
20 horas palestra com Vicente Donini,
presidente da Marisol, com o tema: IfO papel
da Secretária e a Visão Empresarial", e, às 21

horas, palestra com Paulo André Leszczynski,
professor de Psicologia do Unerj, que vai

abordar otema: "Secretária-executiva: Atuação
no Mercado de Trabalho".

DEBUTANTES

Encerram na próxima sexta-feira, dia 15 de

junho, as inscrições ao Baile de Debutantes 2001
do Clube Atlético Baependi, que será realizado
no dia 22 de setembro. A diretoria do Baepen
di lembra que a realização do baile deste ano

depende de um número mínimo de inscrições.

CAMPANHA DO AGASALHO
A loja Angeloni, em Jaraguá do Sul, recebe até
a próxima quinta-feira, dia 14 de junho, doações
para a Campanha do Agasalho deste ano. A

campanha coincide com as comemorações dos
43 anos do Angeloni e a meta é arrecadar 43
toneladas de agasalhos. Para cada agasalho
,recebido a empresa doará mais um quilo de
alimento. Participe!

LIVROS
Pedro Bandeira, urn dos maiores autores da Ii
teratura infanto-juvenil do Brasil-estará amanhã,
dia 13 de junho, no Colégio Divina Providência,
participando da 2a edição do Projeto "Divinos
Leitores". Ö escritor passará em todas as salas
da Educação Infantil e Ensino Fundamental
fazendo a socialização de suas obras.

SAÚDE
O Sesc (Serviço Social do Comércio) realiza
nesta quarta-feira, das 10 às 22 horas, mais urn
Dia da Saúde, no Shopping Center Breithaupt.
Serão oferecidos exames gratuitos de pressão
arterial, glicemia capilar, peso, entre outras

atividades.

EXPOFEIRA
A programação da Expofeira de Guaramirim
deste ano, de 24 de agosto a 2 de setembro,
ainda não está totalmente definida. Jackson
Testoni, da Comissão de Eventos, adianta, no
entanto, que já foram confirmados diversos

shows, entre eles a Banda Nenhum de Nós e o

Grupo Os Serranos, que são unanimidades do
público em toda a região.

Luisella Castellar deu um show ao

interpretar"Chão de giz", de ZéRamalho, e

venceu na categoria Popular

RtS SOCIAL - 5

Festa Junina do Homago
Milhares de pessoas, mais urna vez, garantiram o

sucesso da Festa Junina do Homaga (Colégio
Holanda Marcellino Gonçalves), na Ilha da Figueira.
É sem dúvida a maior festa junina de Jaraguá do
Sul. Uma das principais atrações foi o Festival

Sesiano da Canção. A I" edição do festival deste
ano contou com' a participação de 23 concorrentes

nas modalidades Popular e Sertanejo.

Pai e filha, Walmor e Cassiana, interpretaram "Deus
salve a América"; de Zezé de Camargo e Luciano, e

foram os vencedores na categoria Sertaneja

Pai e filho, Ivo e Hidalgo dos Anjos, com Antônio

Fagundes, o popular Toninha Cabeleireiro, na
inauguração do novo e moderno Salão Toninha, na
Epitácio Pessoa, ao lado do Corpo de Bombeiros

Qavelli, a loja
que veste, o
homem de
bom 8osto.

11/6
Jean CarIo Bertoli
Jader p. Bertoli
12/6
Carina S. Mattedi
Thomas J. Borchard

Natalia T. Felisbino

Regiane Rodrigues
Carlos Conradi
13/6
Maria S.L. Manfrini
AdinaM. Wackerhagen
Antonio Fossile

Zenida A. Lenzi Zanluca
Ca/çadãq364-c1estacíonamentoanexo-nãofechamosparaalmoço

Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501
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A bonita Naira dos Santos completouI

15 anos no último dia 28 de maio

FELIZ DIA
DOS

NAMORADOS

Marcar com

cntecedêncic.
mais de

1500 mensagens à
sua escolha
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Mais de 40 pessoasparticiparnm
dacaminhadanoMormdaAntena
Atividade foi

promovida pela
Ação Livre e
Prefeitura

Jaraguá do Sul - Mais de
40 pessoas participaram da ca

minhada ecológica peloMorro da
Antena - promovida pela Ação
Livre e Gerência de Meio Am

biente da Prefeitura-, na manhã
de domingo. Um dos sócios da

Ação Livre, Fenísio Pires Júnior,
diz que a caminhada, além de
fazer parte das comemorações da
Semana do Meio Ambiente, tem
por objetivo mostrar um dos

principais pontos turísticos do

Município e conscientizar as

pessoas sobre a importância da

preservação da natureza. "A

intenção é promover atividades
como esta em diversos pontos de

Jaraguá do Sul, pelo menos uma

vez por mês", informa Pires

Júnior. A próxima caminhada

Cesar JunkeslCP

Preservação: grupo caminhou seis quilômetros e ajuntou seis sacos de lixo

está prevista para acontecer na

Pedra Branca.

Durante a subida, os inte

grantes do grupo ajudaram seis

monitores da entidade a recolher
o lixo existente no caminho. Ao

todo, nos seis quilômetros per
corridos, foram recolhidos seis

sacos (de cem litros) repletos de
lixo como latas de cerveja,
pacotes plásticos e papéis. Os

integrantes do Grupo Escoteiro

Jacoritaba, Ednei Sborz, de 15

imos; Gilvany Pereira, 17; André
Luis Meldala, 15, e Marcela

Felippi, 14, participaram da ati

vidade e enfatizam que cada pes
soa deve fazer a sua parte e con

tribuir de alguma forma para pre
servar oMeio Ambiente. "Nós te
mos que fazer a coisa certa e ten

tar conscientizar, no mínimo, as
pessoas que convivem conosco,

sobre a importância de separar o
lixo e não jogá-lo no chão ou rios",
diz Marcela. (FABIANE RIBAS)

ProjetoCidadão expôs trabalhos alusivos ànatureza
Jaraguá doSul-O final de

semana foi registrado pelas co

memorações da Semana do Meio
Ambiente. No sábado pela manhã
aconteceu apresentação do Pro

jeto Cidadão, da Prefeitura, na

Praça Ângelo Piazera. Atividades
folclóricas, paródias, rap e peças
teatrais atraíram a atenção das

pessoas que circularam pelo cen
tro da cidade. Além das apresen-

I tações, aconteceu distribuição do
informativo "Preservando a Vi

da", elaborado pelo Crea (Con-

selho Regional de Engenharia e

Arquitetura) e exposição das ativi

dades da Vigilância Sanitária, da
Gerência de Meio Ambiente, Polí
cia Ambiental de Joinville e oficina
lúdica de ecologia do Unerj (Cen
troUniversitário de Jaraguá da Sul).

- Estas atividades servem

para mostrar para as pessoas que
o meio ambiente é a união do

homem, da flora e fauna e aponta
a importância da preservação dos
mesmos. É preciso arregaçar as

mangas e contribuir de alguma

forma, evitando desperdício de

energia, poluição, conservação de

árvores, reciclagem, entre outras

coisas -, destaca a chefe de edu

cação ambiental e coordenadora
da agenda da Semana do Meio

Ambiente, Josiane Trocatti.
Paralelo com estas atividades,

aconteceu a feira de arte e artesa

nato na praça, com apresentação
da banda do Grupo da Terceira

Idade, e cerca de 30 pessoas parti
ciparam do Jeep Tour pelo MOITO
da Antena e Pedra Branca. (FR)

Rotarianos assistempalestra sobreConsórcioQuiriri
Jaraguä do Sul- Cerca de

20 pessoas integrantes dos Rotary
Clubs de Corupá, São Bento do

Sul, Rio Negrinho e Jaraguá do
Sul participaram de reunião, na
tarde de sábado, no Restaurante
Gruta Verde, em Corupá. Os rota
rianos assistiram à explanação do
coordenador-executivo do Con
sórcio Quiriri, Magno Bollmann.
O coordenador diz que a intenção
do encontro é conseguir apoio das
entidades para a realização do

projeto na região. "Nós pedimos
apoio das pessoas nos programas
relacionados ao lixo, unidades de
conservação, selos de qualidade

e turismo", explica Bollmann.
O coordenador destaca que os

rotarianos serão os multiplicado
res deste projeto, podendo contri
buir com palestras em instituições
educacionais e entidades. "Nós
também estamos viabilizando

parceria com a Amvali e prefei
turas, para que viabilizem e ope
racionem o projeto dentro de cada
município através da Epagri, se
cretarias de Agricultura e Meio
Ambiente e agricultores", informa.

CONSÓRCIO - O Con
sórcio Quiriri, originado em 1997
com intuito de preservar e cons
cientizar as pessoas às questões

ambientais, envolve hoje as cida
des de Campo Alegre, Rio Negri
nho, Corupá e São Bento do Sul.

A partir do próximo mês, a Região
da Amvali (Associação dosMuni
cípios do Vale do Itapocu) vai

fazer parte do Projeto Planalto

Limpo, onde serão recolhidas

embalagens vazias de agrotóxi
cos. A estimativa é recolher apro
ximadamente ISO toneladas de

embalagens por ano (em 15 cida

des), que serão devidamente se

paradas e prensadas para serem

enviadas às indústrias reciclado
ras especializadas neste tipo de
material. (FR)

Canoístas retiram 5 toneladas

de lixo' do Rio Itapocu
Jaraguá do Sul - Apro

ximadamente cinco toneladas de

lixo foram recolhidos do Rio Ita

pocu, durante passeio ecológico
realizado na manhã de sábado,
por integrantes do Clube de Ca

noagem Kentucky e equipe de
Enduro Bicho da Lama. O lixo foi
retirado em percurso de cerca de

S quilômetros ao longo do rio,
com saída da ponte do Rodeio

Crioulo até a ponte da Ilha da

Figueira, bem no ponto onde o

Rio Itapocu se encontra com o

Rio Jaraguá. Participaram da

atividade aproximadamente 25

canoístas, divididos em duas

equipes.
De acordo com o presidente

do Kentucky, Harley Manske, a

poluição do rio tem aumentado

gradativamente. "Ficamos im

pressionados com a quantidade
de.lixo que encontramos no leito

do rio", afirma Manske. Segundo
ele, foram retirados do rio objetos
os mais variados, como bicicleta,
roupas, calçados, vidros, metais,
pneus, garrafas descartáveis e

diversos utensílios domésticos.
Na avaliação do canoísta a

quantidade de lixo encontrado no

rio comprova a falta de consciên

cia ecológica de boa parte da po
pulação ribeirinha e de, pro

prietários de tinturaria. "Em al

guns pontos a poluição vem das

indústrias", relata Manske. O

resultado do trabalho realizado no

sábado será enviado através de

relatório para a Gerência deMeio

Ambiente da Prefeitura, com
detalhes sobre os pontos con

siderados críticos. Ainda de acor

do com Manske, a situação é pior
em alguns pontos, como nas

proximidades da Pizzaria Di

Lorenzo Parque Municipal de
Eventos e Baependi.

Na próxima semana o Clube

de Canoagem Kentucky participa
de reunião na Associação deMo

radores do Bairro Amizade, com
a finalidade de traçar estratégias
de mobilização em favor dos rios

que cortam o Município e tam

bém de conscientização ambiental
entre os moradores.

Escritorde literaturainfanto-juvenil
visitaColégioDivinaProvidência

tura do ensino fundamental. En

tre seus títulos mais conhecidos

podemos citar :'A Droga da Obe

diência", "Pântano de Sangue",
"Anjo da Morte", "A Droga do

Amor", "Na Colméia do Infer

no", "A Marca de uma Lágrima",
entre outros. Conquistou o Prêmio

Jabuti com o livro "O Fantástico

Mistério de Feiurinha".
Em sua obra, o escritor abor

da temas como a destruição da

natureza, a aniquilação dos índios,
a concentração de renda e a de

sigualdade social. Pedro Bandeira
nasceu na cidade de Santos em

1942, mas em 1960 mudou-se

para São Paulo, onde estudou

Ciências Sociais. Também exer

ceu a profissão de jornalista,
editor, publicitário, ator de teatro
e de comercial de televisão.

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

Jaraguá doSul- O escri tor

Pedro Bandeira, considerado um

dos maiores nomes da literatura

infanto-juvenil no Brasil, estará
em Jaraguá do Sul nesta quarta
feira, no ColégioDivina Providên
cia. A vinda do escritor faz parte
das atividades relativas à segunda
edição do Projeto de Literatura

'Divinos Leitores', que tem a fi

nalidade, de estimular a leitura en
tre a comunidade estudantil. Pe

dro Bandeira vai passar o dia no

colégio conversando com os alu
nos e socializando a sua obra, já
bastante conhecida entre os alu

nos de 1 a a sa série que estudam
no Colégio Divina Providência.

Pedro Bandeira é um dos au- ,

tores mais lidos entre os adoles-
,

cerites e sua obra é bastante uti

lizada pelos professores de litera-

f'\Sill% ,:;;,U M,d'><,&S&M4i;��,

Clínica e cirurgia de olhos,
-�-�- __, <y$%",,,,,��

Lentes de contato.
-���---,���"

Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jar,aguá do Sul - SC
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Jaraguá doSul- A secre

taria de Produção, através do

Projeto Táxi-Tur, desenvolvido
pela Divisão de Turismo, pro
move cursos de treinamento es

pecífico para os taxistas de Ja

raguá do Sul, de 18 a ?O deste

mês, na 3a Companhia de Polícia
Militar, no Bairro Vila Brasília,
com duração de 16 horas/aula.
O curso envolve 90 pessoas, di

vididas em três turmas. O con

teúdo será direção defensiva,
História e Geografia Regionais,
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Prefeitura inaugura
creche na Vila Rau
Centro custou
R$ 250 mil e
vai atender
200 crianças

Jaraguá do Sul- Aconte

ceu nesta segunda-feira a inau

guração do Centro de Educação
Infantil daVilaRau. A solenidade

foi às 18h30 e contou com a pre

sença do presidente da Fiese (Fe
deração das Indústrias do Estado
de Santa Catarina), José Faraco

Filho. Esta é a última creche das

seis previstas no convênio fir

mado entre o sistema SesilFiesc
e Prefeitura de Jaraguá do Sul.

A creche começa a funcio-

nar hoje, atendendo 150 crian

ças até 6 anos, já matriculadas.

Cada centro custou R$ 250mil,
com capacidade para 200 cri

anças, valor pago pela Fiese, A
Prefeitura doa o terreno e

assume a manutenção com ma

teriais, equipamentos e paga
mento de funcionários. Os ou

tros cinco centros de educação
infantil estão localizados na Ilha
da Figueira, Vila Lalau, Estrada
Nova, e Loteamento Santo An

tônio.

Durante a inauguração, a

administração pública forma

lizou pedido de prorrogação do
convênio ao presidente da Fiesc

para a construção de mais dois

centros, possivelmente na Tifa

dosMartins e na Tifa daMosca.

Primeiros Socorros, Ética Pro

fissional, Relações Interpes
soais, Qualidade no Atendimen
to e Turismo como Negócio.

O objetivo é qualificar o

atendimento dado ao turista que
visita Jaraguá do Sul. O pro

grama ainda vai oferecer curso

para os policiais militares e

funcionários de estabelecimen

tos comerciais da cidade. Os

participantes receberão certifi

cado da Secretaria de Produ

ção.

LOTERIAS
9/6/2001

RESULTADo.S
� ,

,{

'Sup���e'r1'a' "

, oncurß0,:',5Ó$
fª faixa:
02 -'04 - 1.4 - 29 - 42 - 45

2ª faixa:"
01 - 02 - 17 - 19 - 32 - 33

,
'

Megasen�',
'" concurso': . .275

'16 - .�9 - 35 1,37 - 38·- 48
t �

Quina
. concurso: 855

Lotomania
concurso: 121

02 - 03
15 27
40 59
71 - 73
89 - 91

- 09 - 10
34 35
69 70

- 75 - 82
- 99, - 00

Loteria Federal '.

concurso 03554

1 ° - Prêmio: 34.623
2° - Prêmio: 29.896
3° - Prêmio: 33.662
4° - Prêmio: 41.363
5° - Prêmio: 35.892

Mais potênciaA

para voce.Taxistas terão curso de treinamento

o SBT aumentou sua 'potência em

Jaraguá, o que garante a você mais

qualidade na imagem. Agora você encontra
no canal 17, a melhor programação, sempre

com as últimas novidades da região e uma

imagem 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.

Joinville
100% regional
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Clássico: equipe do Cruz de Malta foi derrotado em casa pelo Vitória, por 3 a 0, nos aspirantes

Definidos os times que estão
nas semifinais do Integração"

Rodada do final
de semana levou
os jaraguaenses
para os estádios

Jaraguá do Sul- A 14a ro
dada do Campeonato Integra
ção;decisiva para a classificação
de algumas equipes, levou os

torcedores jaraguaenses aos

estádios neste domingo. Nos
aspirantes, Ponte Preta perdeu
para o Alvorada, por 1 aI; Cruz
de Malta foi derrotado pelo
Vitória, por 3 a 0, e o Guarani

venceu o Flamengo, por 3 a O.
Nos titulares, Ponte Preta ganhou
do Alvorada, por 6 a 3. No clás
sico Cruz de Malta e Vitória, em-

.

pate por 2 a 2, e goleada do Fla

mengo sobre a equipe do Gua- .

rani, por 6 a O.
Na classificação geral dos

aspirantes, o Vitória está na

liderança com 34 pontos, se

guido pelo Alvorada, com 23;
Guarani, com 20, e Garibaldi,
com 18. Os quatro finalistas dos
titulares são Alvorada, com 28

pontos, Vitória também com 28,
mas com ,dois gols a menos;
Cruz de Malta com 20, e Flamen
go, 16.

A artilharia do campeonato
está com o jogador Adilson, do
Alvorada, com 25 gols marca

dos, e a defesa menos vazada é

do goleiro Ricardo Bachmann, do
Vitória, que deixou passar 14 bo

las, em 12 jogos. Ao todo, foram
realizadas 42 partidas, somando
209 gols, uma média de 4,9 por
jogo.

O presidente da Liga Jara

guaense de Futebol, Rogério To

mazelli, informa que hoje, às 19

horas, será realizada reunião com
os dirigentes das equipes clas
sificadas para definição das datas
e horários das semifinais, na sede
da entidade, (FABIANE RIBAS)

MalweelFME perde para o Sport/Osasco, por 3 a 2
Jaraguá doSul- O time da

MalweelFME perdeu nos últimos
minutos a partida contra o Sport!
Osasco, realizada no domingo,
em Osasco. Na frente até os 18
minutos da segunda etapa, por 2

:, a 0, a equipe Malwee deixou es-

.; cápar em menos de dois minutos
à vitória � a liderança isolada na

Liga Nacional de Futsal. O time

catarinense cometeu muitas fal

.tas, 17 no total, nos dois tem

pos. Os, jaraguaenses voltam às

quadras hoje, às 19 horas, emBelo

Horizonte, contra o Minas/Pax.
O time da Malwee começou

a partida contra o time paulista
dando a impressão de que iria

conseguir uma fácil vitória. Com

Manoel Tobias, Julio César e San
drinho em grande forma, a Mal
wee chegou a 1 a ° com Júnior,
logo nos primeiros cinco mi
nutos. Em seguida, Manoel To
bias acertou uma bola na trave e

Júnior perdeu o segundo gol ao
chutar para fora. Nesta etapa, o
panorama da partida somente foi
alterado aos 16 minutos quando
aMalwee cometeu a quinta falta
coletiva. Pouco depois o ala Ri

beirão, do Sport/Osasco, desper
diçou o empate por duas vezes ao

errar a cobrança de tiros livres.
O segundo tempo começou

melhor para o time catarinense

que marcou o segundo gol aos
dez minutos, através de Manoel

Tobias, Apesar da vantagem, o
time catarinense voltou a cometer

muitas faltas. Aos 18 minutos

Douglas diminuiu a vantagem
aproveitando-se de uma falha de

marcação. Quinze segundos
depois o mesmo Douglas, desta
vez cobrando umtiro livre de 10

metros, empatou a partida. Fal
tando dez segundos, Douglas,
mais uma vez, virou a partida em
nova cobrança de tiro livre.

O técnico Eerreti disse que
faltou tranqüilidade dos joga
dores, principalmente, na mar

cação. "Vamos ter que buscar
esta vitória em Belo Horizonte,
acredito que possamos voltar

para casa com três pontos,"

llTnãosSchurnacherdorrrinarn
Grande Prêmio do Canadá

Montreal � Foi uma festa de San Marino.
em família. Ralf Schumacher Mika Hakkinen ficou em ter-

'
.

venceu ontem o GP do Canadá;' ceiro, subindo ao pódio pela pri
com seu irmão mais velho, Mi� meira vez no ano. Kimi Raik

chael, em segundo, Os irmãos konen, da Sauber, Jean Alesi.xía
1 .mais velozes do mundo domina- Prost, e Pedro de La Rosa, da
ram a corrida deMontreal, oitava Jaguar, fecharam a lista de seis
da temporada 2001 de Fórmula carros de equipes diferentes ha

1, e deixaram os outros 20 pilotos zona de pontos. Rubens Bar-
da categoria como coadjuvantes. richello abandonou na:20a volta,
"Nossos pais devem estar muito ao se atrapalhar atrás deJuan-

orgulhosos. E se é para perder Pablo Montoya, com querndis
de alguém, melhor que seja para :

putava a lO" posição. O 'cólorn
ele do que para qualquer outro",'

. biano bateu no guard-rail, voltou
falou o Schumacher da Ferrari, para o meio da pista e o brà-

que ampliou sua liderança no sileiro, ao desviar para não acertar
Mundial para 18 pontos sobre o rival, acabou perdendo o con-

David Coulthard, da McLaren. trole e batendo também.
O escocês não pontuou pela Antes, na sexta volta, Rubens

primeira vez desde o GP dos EUA rodara sozinho na saída de uma

do ano passado. Foram dez curva de baixa velocidade atrás
, .corridas seguidas entre os seis de Ralf, quando era terceiro. O

primeiros e uma espetacular melhor brasileiro na corrida foi

quebra de motor a 14 voltas do Ricardo Zonta, da Jordan, em
final, quando ocupava a quarta sétimo. Luciano Burti, da Prost,
colocação. AWilliams conseguiu chegou em oitavo, Tarso Mar-
sua segunda vitória no ano, ques, da Minardi, foi o nono, e

segunda também da carreira de Enrique Bernoldi, da Arrows,
Ralf, que já havia vencido o GP quebrou. (FLAVIO GOMES)

DIÁRIO DA F1
�_

Tarso: "Situação difícil"
Nono colocado em Montreal, Tarso Marques tinha como única

satisfação o fato de ter terminado a corrida. O brasileiro admitiu que
sua posição naMinardi não é confortável: "A gente está numa situação
bem difícil. Tem aparecido muito piloto querendo pagar para correr,

e eu recebo da equipe. Se eles quiserem trocar, têm todo direito, por
que estão precisando de dinheiro."

Zonta: "Fiquei sem freio"
Em sua volta às corridas, Ricardo Zonta acabou sendo o melhor

dos cinco brasileiros na pista, em sétimo. "O carro tinha potencial
para chegar entre os seis primeiros, mas depois de meu pit stop fiquei
sem freios na frente. Aí era só questão de levar o carro até o final. Se
não fossem os freios, eu chegava entre os seis com certeza", falou o

paranaense.

Natação - Natação pJ b"eMs'
Hidroginástica - YlreetDance

MUS7Jlllação - Bo'dy Bump
Body; Cbmbat - Body Step
Ab'dorninais

4i1itaí'§Je.,ofTlpleta de,'JaraguA!
Ruà Presidentà EpltácíO Pessoa, 1081- cent(():T�ßed1�a862 "e-mail: ac�del1)iàimptilso�!erra.cOí!l,br
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