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O Lojista

EdsonJunkes/CP Duzentos e setenta candidatos prestaram vestibular na Unerj no domingo. Eles realizaram
as provas de Conhecimentos Gerais e Específicos válidas para os 37 cursos oferecidospela Furb e 60

da Univali. Apenas um candidato chegou atrasado 'e não pôde fazer a prova. A abstenção foi de 3,57%.

Jaraguá do Sul será sede do

governo de Santa Catarina

EdsonJunkes/CP Rainha Italiana,
BiancaMelchioretto recebe

cumprimentos da antecessora

Festa Italiana elege
rainha e princesas

A estudante Biancha Mel
chioreto foi eleita rainha da Fes
ta Italiana de Jaraguá do Sul du
rante baile realizado no sá-bado.

Cerca. de 3 mil pessoas pres
tigiaram o evento. Página 6

EdsonJunkes/CP Vitória perdeu
para o Alvorada, por 3 a 1,

pelo Campeonato Integração

Integração reuniu
mais de 700 pessoas

Mais de 700 pessoas presti
giaram os jogos do Campeonato
Integração, no sábado. A fina
líssima vai acontecer no dia 15

de julho. Página 12

A Instaladora Elétrica Oswaldo parabeniza pelos seus 33 anos

de existência, e se orgulha em poder participar de seu sucesso ..
, . ,

Jaraguá do Sul será a capital administrativa
do Estado no dia 16. A transferência da sede
do governo faz parte do projeto da adminis

tração itinerante, instalado em outras cidades,
como Chapecó e Criciúma. Na próxima' se
mana, todo o stafdo governo estadual estará

despachando no anfiteatro do Centro Cultural.
O prefeito Irineu Pasold (PSDB) acredita

que, com a instalação do g�verno itinerante no
Município, o governador Esperidião Amin

(PPB) possa confirmar a necessidade das ações
de governo e as obras reivindicadas. Página 4

Movimento Negro
terá núcleo em JS

Malwee enfrenta

hoje o Sport/Osasco
Depois de vencer a Agro

estelPalmitos no sábado, por 7
a 1 (pelo Campeonato Esta

dual), aMalwee/FME entra em

quadra hoje à noite contra o

Sport/Osasco, pela Liga Na

cional. Página 11

Baependi é 4° no
Estadual de Bolão

Entidade funcionarájunto ao
Centro deDireitosHumanos de
Jaraguá do Sul e vai tentar con
gregar as pessoas negras da

região em torno da defesa de

seus direitos de cidadãos.

Página 7

O ClubeAtlético Baependi
ficou em quarto lugar no Cam
peonato Estadual de 2001 na

modalidade de Bolão Bola 16

feminino, disputado neste final
de semana, em Rio do Sul.

Página 12
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A se julgarpelaexpectativageradano irúcio da atuallegislatura,
principalmentepeloPT, os trabalhos desenvolvidospelaCâmarade

.

JaraguádoSul foramdecepcionantes.
Se comparada às anteriores, poucos
avanços foram registrados. As
indicações de obras públicas, a

insistênciaemmudaronome de ruas
e os projetos inócuos continuam

sendo as principais atividades dos
nobres vereadores, relegando a fun
çãoprimordial de fiscalizar e legislar.
Outra característica doLegislativo é

a homologação das propostas do

Executivo.

. "

iosJa

tconvencidos
�governistas Cl
r .

tItiVO arem
ß

favoráveis

Aliás, neste item, orolo compres
sor do governomostrou-se eficiente;
apesar de algumas divergências.
Maioria absoluta, a base de susten
tação - com 12 dos 19 vereadores

-, ditou as regras e impôs o ritmo
das votações. Sepertence aos partidos coligados, nadamais 'coerente
do que votar favorável àspropostas do Executivo. Entretanto, a
cegueirapartidáriacomprometeu acredibilidade,jáque os projetos
sequer foram analisados, votou-se segundo a óticado governoe de
acordo com a defesa apresentadapelo líder.
A eleição daMesa Diretora, quando o candidato oficial, o

vereador CarionePavanello, foi derrotado, sinalizou umapossível
mudança de atitude. Acreditava-seque, desta vez, aCâmaràestava
comprometida com os anseios populares. Todavia, na primeira
oportunidade, confirmou sua identidade fisiológica. Pelapromessa
em presidir as comissões de Legislação, Justiça eRedação e de

Finanças eOrçamento;o vereadorVitório Lazzaris, doPMDB,
ignorouo acordopré-estabelecido e votou com obloco governista.

Nasprimeiras semanas, oPTatéque tentoumostrar-sediferente.
Apresentou projetos de interesses públicos - polêmicos, já que
contrariava o status quo -, debateu e questionou as ações do
governo e solicitou informações, sendo seguido pela bancada do
PMDB. Entretanto, as sucessivas derrotas, comonãopoderiadeixar
de ser,minou as resistências. Parapiorar, opetistaZéPadre capitulou
se diante daofensiva da situação, optandopor acompanhar o velho
modelo, e apresentou várias indicações ao governo adversário.

Os debatesna tribunalimitaram-se,namaioriadas vezes, entreo
líder do governo, Sílvio Celeste Bard, e os vereadores Maristela
Menel, LoritaKarsten, ambas doPMDB, eMarcos Scarpato, do
PT. As discussões perderam-se empalavrórios ocos. Bard usava a
oratóriapara convencer os já convencidos governistas a votarem
favoráveis aosprojetos doExecutivo.Enquantoqueos oposicionistas
tentavam argumentar contrários. No [mal, com o apoio do pe
emedebistaVitórioLazzaris, ogoverno emplacavamais uma

Nas quase 40 sessões, não se ouviu uma única vez a voz do
vereadorJosé deÁvila, doPFL. Outros dois, os vereadoresRudolfo
Gesser (PPB) eWaldemarWinter (PSDB) falarammeiadúziade
vezes. Menos mal. A maioria ocupou a tribuna para assuntos

irrelevantes, sem contar que se perderam nas argumentações,
demonstrando pouca intimidade com a função. O destaque foi o
suplenteRuy Lessmann, do PFL. No frigir dos ovos, será preciso
melhorarmuitoparaque aatuallegislaturapossa servirde referência
emotivodeorgulho.

* João Lacerda

acena-se não acena-se, ignora-se não

ignora-se, esnoba.-se não esnoba-se,
suporta-se não suporta-se, conhece-se,
deseja-se, ri-se ... topa-se, soca-se,

denuncia-se, et-cetera-se. Eu já estava

disposto a passar sem fitá-lo nos olhos,
mas tão rápido como tudo e, em especial,
por ter sentido sua possível debilitação,
é que fiquei a caminhar de forma que, se
eleme olhasse, com certeza, miraria-me!

Foi adito!

Um olhar animal! Ali percebi algo
terrível (ou bonito)! Tão estranho, tão
cheio de abismos! Não sabia mais quem
era o animalau se aquele era apenas um
humano dantesco encarcerado sob a

forma de castigo em um castigo em um

cão.
Sua cabeça quase do tamanho da

minha ... O crânio saliente ... , redondo ...

Os olhos claros que olhavam-me sem

piscar... , desafiando-me e querendo,
talvez, comunicar algo: - Venha cá,
quero morder-te, estraçalhar-te, quero
briga, luta, convencê-lo de que sou tão

ou mais forte que tu! Não latiu. Cinco

segundos! Coisa de cinema, câmera lenta.
Eu passava, ele virava o pescoço, as

mandíbulas assustadoras entreabertas

(só faltava perceber sua saliva). Meus
pensamentos alternavam-se - rosno

para ele? Não! Apenas volto minha

cabeça para frente, afinal eu sou o

superior! Só que o cão, por duas vezes,
falou: - RuI, ruI! Sorri em meu íntimq,
traduzindo-o: - Cara, pensas o quê?
Que pode me ignorar? - Feliz, voltei-

CORREIO DO POVO

Diário de uns passos

De volta para casa, caminhava em
um dös roteiros em que posso passar.
Devagar, passo a passo, olhava quando
em quando aos lados - tudo quase igual !
A sexta-feira é suave; a tarde morna, o

trânsito de autos normal, sem correrias

extravagantes, sem buzinas tolas; ci
clistas vão na boa; skeitistas, os rolers,
também semovem sem que espantem.

Só algo me estranha! Ao passar por
um conhecido cão, este pareceu-memuito

parado! Apenas isso que relato foi

rápido, o tempo de umas vinte passadas.
O animal - um cão marrom, de porte
médio, desse do tipo buldogue esbelto,
que nas grades altas pulam tão engra
çados e ameaçadores sobre quatro patas,
feito brinquedos de antigas molas -

estava de cabeça inclinada, coçando o

peito que alcançava; em pé, como podia,
a perna direita à frente, as outras o

equilibrava, dava-me a impressão de que
estava meio doente. Eu sabia de suas

qualidades de bom latidor! E até gostava
de instigá-lo! Os seus domínios eramde
dar inveja a quaisquer outros da sua

categoria (se é que esses seres não podem
ser diferentes de nós bichos, tão des

preocupados com acúmulos).
Eu o vi primeiro, como disse, coçava

se; em minhas lembranças, veio a men

sagem de que não é bom encarar animais

selvagens (mas cão é doméstico - outra

informação.) - não demorou veio-me a

comparação de outros olhares, olhares
humanos: rapidíssimos, de prévios
reconhecimentos, de olha não olha,

I

'I
I

I
me de novo (sou o superior), agora quas 1
não conseguindo virar tanto o pescoço j
meu amigo, no entanto, já não queri 2

mais saber de mim, entretinha-se co

uma mãe humana e seus filhotes qui
vinha na mesma calçada. Sou teimas

em não ser igual e em não querer pass
batido, por isso, tentei ainda abalar

grades que, ainda, ao meu lado havia,m
o cachorro queria mesmo é sabermais
respeito da mulher e seus meninos, qu
mais diversão lhe proporcionariam u

porém, essa líder responsável, sentido I

drama, atravessava para evitar atritos.
E os donos, os proprietários, aquele

a quem o valor do trabalho, da lei, d
ignorância, lhes atribuem o direito de

em seus domínios, permitirem a exis
G

tência desses e outros estressados cães

assustando, latindo, ladrando, uivando S

ganindo aos transeuntes e vizinhos !=l
transmitindo toda a indiferença, ousadi
incompreensões, medos e frustraçõe
desses donos, continuam a viver felizes
Sorrindo à Monalisa!

Mais à frente, uma pequenina bor
boleta, amarelinha, à altura de minh

estrutura, passava voando no sentid ,

inverso ao meu. Encarei-a; ela seque

dignou-se a considerar-me, superior ao
meus sentimentos carentes de reco li
nhecimento. Que bom!

* IntegrantedaAssocíaçâodosPoe
eEscritores deJaraguá doSul
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MILTON RAASCH

O segundo semestre de atividades no Legislativo de Guaramirirrt
promete. O Partido dos Trabalhadores deliberou

no final de semana que virá com tudo na defesa de propostas e

projetos já encaminhados, como a redução do recesso

parlamentar dos vereadores, que hoje é de 30 dias
na metade do ano e de 60 dias em janeiro e fevereiro; a

obrigatoriedade da permanência dos veículos da frota rodoviária

municipal no pátio da Prefeitura, quando fora do

expediente, e a escolha de diretores e vices das

escolas, pelo voto. Se toda essa movimentação
acontecer, não será nada mais do que o normal, O que é pouco
comum é a polêmica entre PFL e PPB por causa do hospital

municipal.

iretores
o projeto específico
ue trata das eleições para
iretores e vice-diretores nas

scolas, Junckes reage à

eclaração do prefeito Mário
érgio Peixer (PFL), que já
ntecipou que não fará qualquer
Iteração de chefia nas escolas

'por serem pessoas de sua

onfiança'). Para o

s
etista, "quem sabe da realidade

o
o arnbiente escolar
ão os pais e alunos, não
abendo mais ao Executivo

J sse tipo de imposição." Pelo
S rojeto do PT, os diretores e

ice-diretores serão

scolhidos pela própria
omunidade escolar. Votarão os

LI lunos (com idade igualou
TI uperior a 12 anos), pais e

, rofessores.

Sondagem
O ex-vereador e ex-secretário

municipal da Saúde de
Guaramirim Nilson Bylaardt
(PMDB) está sendo sondado

pelo PPS para mudar de

legenda. O convite teria,

partido do ex-vereador

peemedebista, agora PPS,
Gildo Alves, de Jaraguá do

Sul. Bylaardt recebeu-a
sondagem com interesse, mas
resguardou-se de dar qualquer

posição, pelo menos neste

momento. Primeiro ele quer
sentir os efeitos da etapa

decisiva que terá na Justiça,
no próximo dia 22 de julho.

Bylaardt foi acusado de

improbidade administrativa
pela CI que investigou a

situação do hospital. E se

defende.

e Bom cabrito...
d Aliás, a situação de Bylaardt nessa questão é peculiar. Dada a
Ie

condição de provedor do Hospital Municipal Santo Antônio, de

��Guaramirim, na época (pleno período eleitoral), acabou recebendo

.o sobre si quase toda a artilharia de críticas e acusações levantadas
's pelos adversários do PPB e PFL. Já então, como agora, a poucas

semanas da audiência de instrução e julgamento no Fórum da
e Comarca, nenhuma voz se levanta entre seus companheiros do
:s PMDB, seja pela imprensa ou mesmo através dos vereadores na

Câmara. É como diz o ditado: o bom cabrito não berra.

NTREASPAS __

o "Eu não vou voltar ummilímetro atrás nas críticas que
o IZ ao Osnildo Bartel." (Vereador Salim José Dequêch - PFL

[
defendendo mudanças na direção do Hospital Municipal Santo

rntônio, em pronunciamento na sessão do Legislativo de Gua

�amirim, quinta-feira)
CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

,

Pr usará emendapopularpara
diminuir o recesso da Câmara
Partido estará
buscando
as assinaturas
neste sábado

Guaramirim - o PT estará
mobilizado neste sábado, a partir
das 9 horas, na Rua 28 de Agos
to, no Centro, para conseguir as
800 assinaturas necessárias e

propor a redução do recesso da

Câmara de Vereadores, de 90 pa
ra 30 dias. Pela legislação, o par
tido precisará garantir 5% dos

votos da população, de pouco
mais de 16 mil eleitores, confor
me o pleito eleitoral do ano pas
sado, para garantir a entrada e

discussão da matéria no Legis
lativoMunicipal.

- Chega de tanta folga para
os vereadores -, diz o presidente
do PT, Moacir José Mafra, o

Zuco, que vê na mobilização da

população a saída para garantir a
discussão e votação de alteração
no Regimento Interno, nestes

termos, já tentada pelo vereador
Evaldo João Junckes (PT), mas
sem êxito, no primeiro semestre

do ano. Junckes não conseguiu
apoio suficiente dos dernais
vereadores da Casa, com exceção
de Salim José Dequêch (PFL),
que assinou a primeira proposição
encaminhada pelo petista, e já
antecipa que irá fazê-lo nova

mente.

Atualmente, a Câmara tem

intervalos em junho (30 dias) e

na passagem do ano (de 15 de

dezembro a 15 de fevereiro). No
primeiro semestre, o vereadorDe

quêch tentou derrubar a obrigato
riedade de pagamento sobre ses

sões extraordinárias que vierem

Arquivo/CP: Edson Junkes

Junckes: insistência nas proposições do primeiro semestre

a ser realizadas no período, mas
também esta proposição acabou

rejeitada. Por outro lado, ainda na
reunião de sábado, o PT decidiu
também pela ampliação dos es

forços pela instalação de uma

nova CI (Comissão de Inquérito)
na Câmara de Vereadores, para
averiguar supostas irregularidades
administrativas praticadas no

Hospita1 Municipal Santo Antônio.
O partido já se posicionou há

semanas pela criação da nova CI.
A finalidade será esclarecer várias

situações relacionadas com a

administração do hospital, não
apuradas na primeira investigação
feita naquele estabelecimento de

saúde, há dois anos. Dessa vez,

a intenção é esclarecer porquê
não foram realizados concursos

públicos na instituição nos últimos

governos e o afastamento de ser

vidores aposentados e não con

cursados, na atual administração,
sem o pagamento dos respectivos
direitos trabalhistas, entre outras

questões. (MILTON RAASCH)

Pupo sugere centro para dependentes químicos
Guaramirim - o presidente

, do Legislativo, Evaldo João Jun

ckes (PT), está propondo a ins

talação de um centro para recu

peração de dependentes quími
cos (usuários de drogas .e- en

volvidos com alcoolismo), na ci
dade. Conforme Junckes, a suges
tão está sendo bem recebida tam

bém pelos demais vereadores,
porque "a comunidade se ressente

da ausência de um projeto com

essa finalidade."
O vereador vai defender a pro

posta na Câmara, tão logo os tra-

balhos sejam reiniciados no

próximo dia 2 de agosto. Os re

cursos, conforme o vereador, po
derão ser disponibilizados' através
da economia que o próprio Le7

gislativo está fazendo. No primei
ro semestre do ano, informou,
foram economizados R$ 48 mil da
verba orçada para a Câmara, e a

intenção é dobrar esse valor até o

final do ano.

Ele ac-redita que, com essa po-
� I

lítica de austeridade, a Câmara

poderá garantir recursos suficien
tes para a compra do terreno e

construção das instalações neces

sárias, ficando na dependência da
participação da Prefeitura a parte
de equipagem do local e-busca dos
recursos humanos. Recentemente,
o vereador sugeriu que a Prefeitura

providencie computadores e aces
so à Internet para todas as escolas

municipais. OExecutivo já respon
deu que não há recursos para tanto,
mas Junckes duvida que isso não

seja possível. "Basta aplicar cor
retamente os 25% dos recursos

públicos que devem ser destinados
para a educação." (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Amin transfere ao Município
sede administrativa do Estado
Prefeito vai

aproyeitar poro
reforçar as

- reivindicações

Edson JunkeslCP

Jaraguá do Sul - O gover
nador Esperidião Amin (PPB)
poderá conferir in loco se os recla
mos e as reivindicações do prefeito
Irineu Pasold (PSDB) feitas ao

governo do Estado são pertinen
tes. No próximo dia 16, o Municí
pio será sede administrativa do go
verno, dentro do projeto da admi

nistração itinerante, que já foi ins
talado em outras cidades, como
Chapecó e Criciúma. A sede do
Poder Executivo estadual será no

anfiteatro do Centro Cultural. No dia

15, o governo se instala em Joinville.
Na semana passada, Pasold fez

severas críticas ao governo do Es-
, tado, a quem acusou de estar re

legando o Município. "Pedi uma
audiência para o governador para
saber porquê o Estado tem dado
tratamento igual a zero para Jaraguá
do Sul", reclamou, Na manhã de
sexta-feira passada, o prefeito foi
recebido por Amin e pelo vice

governador Paulo Bauer (PFL).
<,

Segundo Pasold, o governador
prometeu "reanalisar" as reivindi-

.

cações, solicitando ao governo
municipal que priorize as ações.

Na próxima semana, todo o staf
do governo estadual estará des

pachando eQ1 Jaraguá do Sul. Na

opinião de Pasold, a instalação do

governo itinerante no Município
contribuirá para reforçar as ações

Tucanos adiam discussão sobre eleições de 2002
Jaraguá do Sul - Se depen

der do presidente estadual do

PSDB, deputado federal Vicente

Caropreso, as discussões sobre as

eleições do próximo ano só serão

feitas a partir do ano que vem. "É
ainda prematuro qualquer posicio-

I

namento, além do que, não traz ne
nhuma vantagem para o PSDB",
justificou. Na opinião dele, a priori
dade do momento é aprimorar o

relacionamento do partido com o

governo do Estado. "Somos partí
cipes da administração e devemos

t�r a responsabilidade em cumprir
bem o nosso papel", discursou.

Ele, no entanto, não perdeu a

oportunidade para reivindicar CaI'

gos aos tucanos. "Queremos que
o governo aproveite melhor o qua
dro do PSDB", avisou, admitindo
que a nomeação do secretário-geral
do partido, Jacó Anderle, para a

diretoria da Fatma (Fundação de

Descentralização: Amin governará o Estado em Iaraguá do Sul

reivindicadas. "Temos obras que
necessitam do apoio do governo
do Estado e que não podem ser

proteladas. A instalação do governo
na cidade será a oportunidade para
cobrarmos mais atenção", frisou,
apostando que a descentraliza-'

ção administrativa seja o primei-.,
ro passo para disponibilizar os re
cursos e viabilizar as obras neces-

sárias.
BRASÍLIA - Na semana

passada, Pasold, acompanhado
pelo deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB), foi recebido
em audiência pelo presidente da

República em éxercício, Aécio Ne
ves (PSDB), presidente da Câmara
dos Deputados. (O presidente
Fernando Henrique Cardoso -

Amparo Tecnológico aoMeio Am

biente) é um "gesto de boa' vonta
de". Caropreso negou que a aliança
com o PMDB seja a preferida pe
los-tucanos. "As chances de co

ligação são reais, assim como o

lançamento de candidatura própria,
que considero a ideal, e a manuten
ção da aliança com o governo",
despistou.

Segundo o deputado, muitos
prefeitos do PSDB estão insatis
feitos com o governo do Estado,
o que está dividindo o partido, "Es
tou empenhado em demover alguns
dos prefeitos da idéia de já declarar
apoio ao prefeito Luiz Henrique,
até porque ainda é muito cedo para
qualquer posicionamento", refor
çou, lembrando que a idéia de can
didatura própria tem ganhado
adeptos. "Mas isso, por enquanto,
não passam de discussões internas
e especulações. Pra valer mesmo

PSDB - e o vice-presidente Mar
co Maciel - PFL - estavam na

Bolívia firmando acordo para a

compra do gás natural)
Na oportunidade, o prefeito

solicitou ao presidente recursos da

ordem de R$ 150 mil para a cons

trução da incubadora industrial,
idealizada pela Apevi (Associa
ção das Pequenas Empresas do

Vale do Itapocu). "Ele (Aécio Ne

ves) encaminhou a solicitação ao

Ministério. do Trabalho para vi

abilizar a liberação da verba",
lembrou, informando que existe,
no ministério, programa específico
para a área. A Prefeitura doou à

Apevi um terreno na Estrada Nova

paI'a a construção da incubadora.

(MAURíLío DE CARVALHO)

só a partir do ano que vem", in
sistiu.

COSTURA - Caropreso ad
mitiu que a emenda à LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentária), que
incluiu a duplicação da BR-280,
trecho Jaraguá do Sul-São Fran

cisco do Sul, não é de sua autoria,
mas sim do deputado Antônio Car
los Konder Reis (PFL). "Fiz ape
nas a costura com os outros par
tidos", afirmou.

Konder Reis ficou indignado
com o parlamentar jaraguaense
que, em reunião do Eixo Jaraguä
do Sul-Joinville, assumiu a au

toria da emenda. "Falei da satis

fação em incluir a emenda na

LDO", garantiu Caropreso, lem
brando que a inclusão da emenda

se deu por aéordo de líderes, já
que a relatora da LDO, deputada
Lúcia Vânia (PSDB), não aprovou
a proposta de Konder Reis. (MC)

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) disponibilizou no site

www.tce.sc.gov.br sistema que permite aos municípios o envio
dos dados referentes à execução orçamentária e de gestão fiscal

do exercício de 2001.
As informações das prefeituras e câmaras municipais devem ser

enviadas até o próximo dia 6. A diretoria de Informática acredita
, que, até 20 de julho, estejam disponíveis na Internet os relatórios

de verificação com base em 14 pontos de controle eleitos pelo
Tribunal para avaliar o cumprimento da Lei de Responsabilidade

Fiscal, dos dois primeiros bimestres, além do primeiro
quadrimestre/200 1.

As informações devem ser extraídas do Relatório de Gestão
Fiscal do' primeiro quadrimestrel200l, no caso dos municípios

que não .optaram pela semestralidade ou não cumpriram os limites

de despesa com pessoal, bem como daqueles que ultrapassaram
os limites da dívida consolidada.

Segredo
A instalação do governo estadual em Jaraguá do Sul é desconhecida
pelas principais autoridades políticas do Município. Indagada, a
maioria nem sabe da proposta do governo itinerante, outras

_

"ouviram alguma coisa pela imprensa". O anúncio foi feito pelo
prefeito Irineu Pasold (PSDB) na manhã do último sábado,

entretanto, nem mesmo o assessor para Assuntos de Governo,
Márcio Steilein, ex-assessor do deputado federal Vicente Caropreso

(PSDB), sabia da novidade. "Fico te devendo essa", disse.

Análise
As prefeituras devem ainda

prestar informações que
constam nos Relatórios
Resumidos da Execução
Orçamentária dos dois

primeiros bimestres deste
ano. O objetivo do TCE, que
já utilizou a Internet para
facilitar a remessa de

informações exigidas pela
LRF do último quadrimestre
de 2000, é agilizar a análise e

a divulgação dos resultados

quanto ao cumprimento da lei

pela administração municipal.

Homenagens
O deputado federal Vicente
Caropreso (PSDB) recebeu,
na noite de ontem, em sessão

solene da Câmara de Corupá,
o título de Cidadão Honorário.
Recebeu a mesma

homenagem a religiosa Flávia
Ghizoni. As indicações
foram dos vereadores
Loriano Costa (PSDB) e
Herrmann Suesenbach

(PMDB).

Licenciado
O presidente do Diretório do

PSDB de Jaraguá do Sul, Célio

Bayer, comunicou à direção
local que deixa o cargo.esta

semana. Assume o vice

presidente, Orlando Bernardino
da Silva, que filiou-se ao

partido em agosto de 1999.

Apesar de licenciado da

presidência, Bayer continua na

executiva. Silva presidirá a

legenda até a convenção, no dia
19 de agosto, quando será

renovada a diretoria do
diretório.

Fico
O secretário de Gestão de

Jaraguá do Sul, Alcides
Pavanello, também presidente'

do Diretório do PFL,
permanece no cargo, apesar de

.

ter anunciado que deixaria a

pasta no final de junho.
) _ Segundo ele, a possível saída

era em razão da dificuldade em

conciliar as atividades

profissionais_ com as da
secretaria.

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

Médico Oftalmologista
EspecializaçãO': HO'spital de Clínicas EstadO' do RiO' de Janeiro

e CursO' na Sociedade Brasueira de OftalmO'lO'gia dO' RiO' de Janeiro

AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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Unimed lança plano de saúde,
para Jaraguá do Sul e região
Jaraguá do Sul - Desde o

final da semana passada, os
,

assoeiados da Unimed na Regi ão
da Amvali (Associação dosMuni
cípios do Vale do Itapocu) con
tam com o Plano Uniflex Amigo,
uma nova opção para pessoas
físicas e jurídicas, cujo principal
diferencial é atendimento imediato

por profissionais da área de ação,
Segundo o presidente da institui

ção na região, Ademar Nardelli,
o projeto assegura ainda a dispo
nibilidade de especialistas de ou
tras áreas ou a transferência do

paciente para outras cidades, caso
o Município não tivera estrutura

ou não atenda determinadas pato
logias,

- Em casos de cirurgia car

díaca, por exemplo, o usuátio se

rá encaminhado para Blumenau,
e para exames 'de ressonância
magnética o destino será Joinvil
Ie -, informou Nardelli, acres
centando que a expectativa é do
brar o número de clientes nos

próximos dois anos, "Atualmente
são 12mil nas cidades abrangidas
pelo plano e que recebem o aten

dimento de 119 médicos coope- ,

'

rados", completou.
'

Nardelli fez questão de frisar

que a cobertura do Plano Uniflex

Amigo é igual aos demais e a

abrangência de tratamento é total.
"A única restrição está relacionada
aos profissionais e serviços da
área de ação", avisou, lembrando

,

que o valor da mensalidade - R$
27,00 - é 20% menor em rela

ção aos planos tradicionais, va
riando de acordo com a idade e o

tipo de plano. O plano inclui, além
de Jaraguá do Sul, também Coru

pá, Guaramirim, Schroeder e

Massaranduba.
O presidente da Unimed em

Jaraguá do Sul garantiu que, em
caso de atendimento emergencial
fora da área dê' ação, o plano
oferece a cobertura das primeiras
12 horas. "A diferença é que o

usuário paga pelo atendimento e

depois o valor será restituído con
forme a tabela da AssociaçãoMé
dica Brasileira/92", explicou,
informando que, em Santa Catari

na, os planos regionais foram im

plantados em Joinville, Itajaí, Na
vegantes, Penha; Balneário Cam
boriú, Joaçaba, Chapecó, SãoMi
guel do Oeste, Concórdia, Caça
dor, Curitibanos, Videira eXanxerê,

Tápias promete atenção ao

Porto de São Francisco do Sul
Brasília - O ministro do De

senvolvimento, Indústria e Comér

cio, Alcides Tápias, prometeu em
penhar-se para implantar o projeto
de ampliação e modernização do
Porto de São Francisco do Sul,
que precisa de recursos comple
mentares para apoiar investimentos
programados pela administração
do terminal em conjunto com o

Conselho de Usuários.
O anúncio foi feito na semana

passada, em audiência concedida
à comitiva catarinense, composta
pelos deputados federais Vicente

Caropreso e Eni Voltolini, pelos
prefeitos de Itapoá, Ervino Speran
dil; São Francisco do Sul, Odilon
Ferreira de Oliveira, e Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold, pelo diretor do
porto, Marcelo Salles, pelo supe
rinterrdente da Região Metropo
litana Norte/Nordeste, Antônio Luz
Neto, e representantes do Conse
lho de Usuários.

Na oportunidade, foi esta

belecido um pré-entendimento para
que o porto seja contemplado com
R$ 3 milhões, recursos já definidos
no orçamento dá União para este
ano, que prevê R$ 11 milhões em
emendas coletivas par'a moderni

zação e ampliação no País. "Esta
mos agora buscando a inclusão do

porto no orça�ento de 2001, que
será totalmente aprovado no se

gundo semestre", informaram os

parlamentares.

ri1;,..in�[f@��� (Ç:[p ,- - - - - - - - - -

--,

I 00 Núcleo das Instaladoras Elétricas da Acijs (Associação Comercial I
I e Industrial de Jaraguá do Sul) promove no dia 10 de julho, a partir I
I das 19h30, no anfiteatro do Shopping Center Breithaupt, palestra I
,I sobre Prevenção deAcidentes paraEletricistas, ministrada pelo técnico I
I em Segurança do Trabalho da Celesc (Centrais Elétricas de Santa I
I Catarina), Hideraldo Luís Brenneisen. '

I
I Serão abordados os temas: Responsabilidade em caso de acidentes, I
I Equip�entos de proteção individual�Isolamento de áreas e Sinaliza�ão Inos lOCaIS de trabalho, Demonstraçao de equipamentos. de proteçao,

LAterramento e isolamento de circuitos utilizados pela concessionária. I
,

-----------_---_---_J

Cartão-postal: Parque Malwee recebe inúmeros visitantes, especialmente nos finais de semana

Malwee comemora 33 anos de
atividades em Jaraguá do Sul

Empresa também
é respeitada por
importar-se com
questões ambientais

Jaraguá doSul- Funcioná
rios mais antigos da Malwee
Malhas serão homenageados pela
diretoria com a entrega de placas
por ocasião do aniversário da

empresa, que completa 33 anos

nesta quarta-feira. A Malwee

Malhas é uma das mais impor
tantes indústrias de Santa Cata
rina e é presidida por Wandér

Weege. A Malwee foi fundada

pelo pai do atual presidente,
WolfgangWeege, já falecido.

Além da produção de ma

lhas, a empresa também é res

peitada .pelo seu empenho nas

questões ambientais, sendo pi
oneira na implantação da esta

ção de tratamento, equipada
com tecnologia de ponta. Tam
bém é conhecida por possuir
um dos maiores parques do

Estado, o Parque Malwee,
aberto a visitação pública e que
é considerado um "santuário

ecológico" devido 'à variedade
de espécies da flora nativa.

Além dos atrativos nàturais
- lagoas e trilhas no mato -

o parque ainda abriga dois

museus que guardam objetos
que representam parte da his
tória local, .e dois restaurantes

bastante procurados. Durante
os finais de semana, o Parque
Malwee é um dos locais pre
feridos dos jaraguaenses pela
oferta de infra-estrutura e pela
natureza, ainda preservada, do
local. Na primavera, flores, as
mais variadas, mostram sua

beleza, ornarnentando ainda
mais as trilhas e estradas sem

pre bem cuidadas.

Não foram 33 anoS' C1ue paS'S'aram/
I

maS' sim 33 anoS' C1ue marcaram Ie

C1ue rios orgulham em ter compartilhado
'eS'-te S'uceçço em vôos gostosos corno um abraço.
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Arquivo/CP:Edson Junkes

/

Novos rumos: Parque Aquático Recanto Paraísofazparte dos roteiros elaborados para visitação

"Caminhos de Jaraguá" terá
lançamento nesta quarta-feita

Projetoéda
Divisão de Turismo
com parceria de

.. .

empresanos

Jaraguá do Sul- Está con
firmada para esta quarta-feira, às
19h30, a cerimônia de lança
mento do Projeto "Caminhos de

Jaraguá". O evento, que será na

residência do prefeito Irineu P!1�
sold, deverá reunir pessoas en

volv�das na avaliação dos pas-

seios experimentais, represen
tantes da adrninistração pública e

das empresas que foram parcei
ras na implantação dos roteiros.

Criado na Divisão de Turis

mo, o Projeto "Caminhos de Jara
guá" foi assumido por cinco em

presas de Jaraguá doSul: Ação
Livre, que se propõe a ser opera
dora, Med Turismo, Arnd Turis

mo, Rotabella Turismo eHungárfä
Turismo, que se dispõe a dar su

porte externo para vender os

roteiros aos turistas que visitam
a cidade.

Inicialmente estão previstos
quatro roteiros, sendo um deles

-d�nominado Setores Históricos e

Parque Malwee, realizado todos
os domingos. Os outros três, que
completam as rotas de coloniza

ção italiana, alemã e húngara,
deverá ocorrer em dois domin

gos por mês.

Os passeios contarão com

dois guias turísticos e os veículos

estarão identificados com a

logomarca do projeto. Os horá
fios e preços ainda não estão defi

nidos, mas serão incluídos no

material de divulgação dos rotei
ros. Os primeiros passeios serão

realizados durante as festividades
de aniversário do Município.

Hoje, 90 taxistas recebem certificados de curso
Jaraguá do Sul - Os 90 ta

xistas que participam do curso de

requalificação profissional re
cebem certificado de conclusão de
curso nesta terça-feira. A ceri

mônia de entrega ocorre a partir
das 20 horas, na Lanchonete Per

Tutti, no Bairro Nereu Ramos.

Realizado recentemente através de

uma parceria entre a Prefeitura,
Secretaria de Produção, Unerj,
CorpodeBombeiros Voluntários e

Polícia Militar, o curso teve du

ração de 16 horas/aula e abordou
os seguintes assuntos: Direção
defensiva, História e Geografia da
região, Noções de primeiros so

corros, Ética profissional, Re-

lações Interpessoais, Qualidade no
atendimento e Turismo como

negócio.
O objetivo é qualificar o aten

dimento dado ao turista que visita

o Município. O mesmo programa
será oferecido aos policiaismilitares
e funcionários de estabelecimentos
comerciais.

Festa Italiana considerada um

sucesso pela coordenação
Jaraguá do Sul - Aproxi

madamente trêsmil pessoas foram

ao Parque Municipal de Eventos

prestigiar a l l" Festa Italiana de

Jaraguá do Sul, realizada nas noites
de sexta-feira e sábado. De acordo

com o presidente do Círculo

Italiano de Jaraguá do Sul, Devanir
Danna, o evento foi considerado

satisfatório pelos' coordenadores,
que apontaram a diversidade da

programação e a excelente culinária

típica como as principais causas do

sucesso da festa, que reuniu boapar
te da comunidade de descendentes

italianos de Jaraguá do Sul. Durante
os dois dias, foram servidas 1,2 mil

refeições, consumidas 900 garrafas
de vinho, 1,5 mil refrigerantes e mil

latas de cerveja.
Na noitede sábado, a estudante

BiancaMelchioreto foi eleita Rai-

nha da Festa Italiana de Jaraguá
do Sul. Como primeira princesa fi
cou Bianca Oliari Macopi, e garota
simpatia Patrícia Furlan Hille. A

última noite foi animada pela banda
"Vecchio Scarpone", que também
se apresentou na edição do ano pas
sado. Com repertório 100% italia

no, a banda brindou o público com
todos os tipos de canções italianas,
desde as mais românticas até as

consideradas modernas. A banda

é formada por 11 pessoas, com

idades de que variam de 17 a 65

anos, sendo três vocalistas. GiseIe

Peron tem 25 anos e está na Vec

chio há quatro. Apaixonada pela
cultura italiana, ela afirma que par- I

ticipar da banda faz parte de suas

atividades preferidas. Durante a

semana GiseIe é professora de His

tória, e nos horários de folga, vocalista.

Associação deMoradores daBarra
elegeu nova diretoria no sábado

Jaraguá do Sul - O sindi
calista Ambrósio Lino Becker é

o novo presidente daAssociação
de Moradores da Barra do Rio

Cerro. A eleição aconteceu no sá

bado, com aparticipação de 408

votantes. A Chapa 2 obteve 224

votos, enquanto que a Chapa 1

teve 179. A Barra do Rio Cerro é

considerado um dos bairros mais

populosos e produtivos doMuni
cípio, com atividade comercial e
de serviços praticamente inde-

'

pendente do centro da cidade.

"Mesmo assim temos problemas
que a comunidade sozinha não

tem condições de resolver:', ex

plica Becker.
A' nova diretoria pre

tende trabalhar para a concre

tização das prioridades apontadas
pelo censo, realizado pela direto
lia anterior. A pavimentação asfál-

. tica na rua paralela à Ângelo Ru-

a atividade

praze

ganh maior
. estabilidade, mas não

espere a perfeição de

edique-se um

ais à família e à

ào de seu

romance

ganhará maior solidez,
mas cuidado com intrigas

�y,rne*�ri,kfls.
'

G';(·'0:liê�r--:- Tudo indica

qu vot se expressar
o brilho e

d/J1podendo ter

sorte com trabalho ligado
à comunicação, Astral de

ãüéÄ.tq dois.
Poderá

m�:l'loSG;,�ossessiva '

Le � Não apresse o
"

dQ5s acontecimentos.

ftse de que tudo tem

o seulte�po. No jogo do

ornor, um, toque a mais de
sexualidade fará a

.

amoros�.s,. i/", '

LI,o.�a ,':;'J Reserve um '

fem� maior para ficar ,

[jêrto'Cdös ,pllssoas que

gosta, Sua vida conjugal
terá tudo pára se firmar

oqoro. As aventuras

�ftö'}í� prejudicadas,
�1c�;�ião - Terá
ii) r� :�

c��a,lJc�:t �e obter o, ,

reconneél�ento profissionol
que merece, Já no setor

, amoroso, lute contra o

comodismo e combato a

monotoni� sexual.

Sagit&'ol- O astral
iRt!tç ue.\Ntocê poderá se

dQ� com tudo o que

f�ra a ao público
feminino: fique ligada, A
convivência com o seu

ai melhorar.
'rnio - Não

:9lezo, pois nada
vai, ir do céu poro você.

Problemas financeiros

poderão atrapalhar os
seus planos afetivos, mas

Sua força e

investigaçQo ou pesquisa.
Cuidado com atitudes
egoístas no romance. Seja

sempre consegue o quer,
Não deixe que o orgulho
atrapalhe os seus planos

bini é uma delas, Neste caso, a

Prefeiturajá tem um projeto. Ou
tra questão considerada impor
tante pelos moradores da Barra é

a necessidade de ampliação do

Centro de Educação Infantil.

Segundo Ambrósio, aproximada
mente cem crianças na faixa etá
ria até 6 anos estão na lista de

. espera.
O abastecimento de água tra

tada para 100% da comunidade
é outra prioridade apontada pelo
censo. "Temos muita gente be
bendo água de poço, o que pode
causar comprometimento da saú

de", argumenta o novo presiden
te. A definição de novas áreas de

lazer e a preocupação com a se

gurança pública também constam

do censo. "Vamos reestruturar a

associação e pensar estratégias
para arrecadar fundos e viabilizar
a entidade", resume Ambrósio.

nãE?,,,d!iisCl�ime,
�'�tÇ�L Astral ideal

������\jar tarefas que

oependam de
colaboradores. O desejo
de se envolver estará em

staque, mas não se
. e/i1ldir facilmente.

.

.!�.J Coloque mais

Q{� trabalho de rotina

oderql chamar a atenção
das pessoas para o que faz.
Poderá rolar atração por

alguém mais novo.
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História. Fatos e Tradição
História em fotos

No cenário do desenvolvimento industrial de
Jaraguá do Sul, a partir da década de 50, começa
a despontar, com muita força, o ramo da meta

lurgia. Antes de isto já havia algumas indústrias
no ramo metalúrgico, como a Wiest, a Meta

lúrgicaMüller, dentre outras. Ainda no final da
década de 50 e começo dos anos 60, surgem as

indústrias eletromecânicas Kohlbach e Weg.
Hoje, o ramometalúrgico está bem diversifica-

CORREIO DO POVO
terça-feira,

3 de julho de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • Cx. Poslai 84 •

Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403
e·mail • indumak@neluno.com.br

GráficaCP
47370-7944

do. Aliás, a diversidade do parque industrialja
raguaense foi o principal fator de desenvolvimen
to constante doMunicípio, fazendo coin que as

diversas crises econômicas não tivessem os re

flexos nefastos que tiveram em outras regiões.
Nas fotos temos aspectos daMetalúrgicaMüller.
Observa-se que a automação, naquele tempo ain
da não havia, e todo o trabalho era realizado atra
vés de operaçãomanual.
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Confira a História

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

seu-tempo foi bem empregado.

Barão do Itapocu

Há 40 anos

Em 1961, o jornallocal saía com artigo com o título TESOUROS
EM JARAGUÁ? Falava-se de existirem tesouros enterrados em

Jaraguá do Sul, levados a efeito pelos primeiros colonizadores e os.

posteriores pelos donos de fortunas por estas bandas do então distri
to de Joinville. Era o terreno onde estava o Hotel Wenserski, no
atual Calçadão, n° 136, onde se instalou mais tarde aColetoria Fe
deral e, depois, o escritório de A Comercial Ltda., finalmente bar e
restaurante, de propriedade de Frederico Fernando Trapp. Famílias
chegavam a jurar que isso era verdade, até chegaram a pedir ao sr.

Rubini, ex-proprietário da edificação. Trapp estava para construir
novo prédio e examinava os alicerces, e qual a surpresa ao topar
terras revoltas sob o assoalho, um enorme buraco dentro do porão,
onde interessados deixaram ferramentas de trabalho, achas de le- _

nha semiqueimadas ao redor do poço, dando a nítida idéia de recen
tes atividades até com defumação do assoalho. Como proprietário
de 9,5m de frente por 30 de fundos, daquelas terras, tenho esperan
ça de fazer algum dia uma boquinha naquele tesouro ali enterrado.

Há 14 anos

Em 1987, o deputado Paulo Bauer informava que a Rede de Co

munica�ões Pérola do Vale Ltda., da qual era sócio junto com o seu

pai, o ex-prefeito VíctorBauer, ganhava definitivamente doMinisté
rio das Comunicações a concessão para exploração em Jaraguá do
Sul de uma emissora de freqüência modulada (FM), processo que
tramitava desde maio de 1980. Acrescentava Bauer para explora
ção de uma nova rádio em ondas médias (OM), cujo edital era aber
to emabril.

O Rotary Club de Jaraguá do Sul, com apoio da Prefeitura e

colaboração da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, atra
vés da Santur, realizava, de 18 a 26 de julho, a 1 a Feira daMalha, no
Parque Agropecuário, dela participando Carinhoso, Artemalhas,
Marcatto, Dalila, Josi Confecções, Mirtes, Balnéia, Dalcelis, Torres,
Lauder, San Remo, Crismar, Gami's, Fruet, Persona, Artama e Têx
til Pontes.

O vereador Almiro Antunes Farias, líder do PMDB, registrava
na tribuna da Câmara e teve aprovação moção congratulatória, os
68 anos de existência do CORREIODO POVO, em especial ao jorna
lista Flávio José Brugnago.

Há 4 anos

Em 1997, o deputado Eni Voltolini (PPB) denunciava na Assem
bléia Legislativa, afirmando que o governo do Estado devia para
instituições de ensino do Estado cerca de R$ 24,7 milhões, destes,
R$ 678 mil para a Ferj (Fundação Educacional Regional Jara
guaense). A chefe do Departamento Financeiro, Miriam Spengler,
informava que o valor é relativo a este ano, e que o governo devia
ainda R$ 498.361,09, referente a 1996. O total da dívida do Estado
para com a fundação era algo em torno de R$ 700mil.

O Rotary Club de Jaraguá do Sullançava a Campanha da Ética!
97, com o objetivo de desenvolver nos jovens o senso da civilidade e

cidadania, editando em formato de gibi - Ética - Um princípio que
não pode ter fim. Ela trazia histórias do dia-a-dia, onde direciona a

criança para o bom comportamento.J'Era algo, concluíaHorn, fácil
dela (a criança) assimilar e gravar".

AMIZADE VERDADEIRA

Prezadas amigas e amigos, leitores e leitoras
"Amizade verdadeira,mesmo quando longe está,

há de sempre ser sincera e jamais vacilará. Quem
tiver uma boa amiga, companheira fraternal... Mi

nha amiga dedicada ... " (Leo Krey). Esta canção é
muito cantada e sentida no canto comunitário e,

especialmente, nos nossos grupos de Oase (Or-
.

dem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas). Sim,
ela fortalece a comunhão, versa sobre um dos mais

importantes valores do ser humano e do próprio
Evangelho. Jesus diz: "Vós sois meus amigos, se

fazes o que eu vos mando.
A amizade é um conceito que muda com o tem

po, considerando-se as fases da nossa vida. Vejamos:
- até 1 ano: o outro não existe
- 3 anos: surge o primeiro amigo, aquele com

quem se brinca junto.
- 5 a 6 anos: surgem as panelinhas na escola,

divididas por sexo.
.

_:_ 7 a 8 anos: nasce ora) melhor amigo(a).
Com ele, a criança aprende a ser leal, fiel e sofre se

for traída.
- 9 a 13 anos: o amigo é o maior confidente.

Os meninos são mais unidos. As meninas são crí
ticas e cobradoras.

- 13 a 20 anos: o amigo é modelo e compa
nheiro. Nesta fase surgem os primeiros amigos do

sexo oposto.
- 20 a 40 anos: as amizades são tipificadas.

Há colegas de trabalho, os casais amigos, os pais
dos amigos dos filhos. Amizades antigas podem se

perder com o casamento ou à vida profissional.
- 40 a 60 anos: as amizades tomam-se eternas

e os amigos estão disponíveis mesmo que não se
_

vejam todo o tempo.
- Mais de 60 anos: o amigo é o compa

nheiro(a) com quem se recorda as aventuras e os

que já foram. (In Revista \kja, Editora Abril - edi

ção Especial, ano 31, 13 de maio de 1998, página 5)

Nós, membros dos cinco grupos da Oase da

Paróquia Apóstolo Tiago, que compreende as co

munidades do Bairro Amizade, Três Rios do Nor

te, Santa Luzia e João Pessoa, agradecemos a boa
amizade com tantos grupos de Oase, colaborado
res dos serviços na comunidade, inclusive, deste
Jornal amigo - o CORREIO DO POVO.

Estamos certas de que nossa comunhão, teste
munho e serviço serão mais eficazes e agradaram a

Deus, sempre que cultivarmos boas amizades. Re
flita e converse sobre este tema em sua família,
seus colegas e vizinhos(as). Amplie suas amiza

des, pois amizade vem de Deus, faz bater o' cora

ção ... como é bom saber amar alguém."

Coordenadoras Paróquia: Lani Schmidt e

Helga Weller
'

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (94)

Tio Eugênio

A energia elétrica (16)
Em seqüência ao assunto da iluminação pública, a Empresa

de Eletricidade, manhosamente, foi deixando crescer, certa de

que, futuramente, daria o cheque-mate, e, assim, o fez.

E determinada semana chegou-se ao auge. O prefeito
WaldemarGrubba solicitava àEmpresul o aumento de duas ou
três lâmpadas na iluminação, e a resposta veio, dias depois.
Era lacônica. Quem não paga, não tem crédito. O prefeito

,-",.�q,,=� ambatucou, embora não responsável pela situação,
Veio o segundo caso, com a publicação do CORREIO DO

POVO - o abatimento de 20%. Novo ofício, comunica que a

cláusula do abatimento estava em vigor desde 18/1/1934. Nova resposta: "Leia o artigo
1.092, do Código Civil: 'Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumpri
da a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"'. Isto queria dizer que, não tendo
o prefeito pago épocas estatuídas no contrato, os pagamentos da luz pública, não podia exigir
que a companhia satisfaça o desconto.

Dizia o CORREIO DO POVO: "É simplesmente lamentável que uma questão de tanta im

portância, que pode até redundar numa rescisão de contrato, não tenha merecido da adminis

tração pública uma solução. Depois da Revolução de 1930, já tivemos quatro intendentes,
dois prefeitos, uma meia dúzia de conselhos consultivos e outros tantos conselheiros priva
dos, sem que uma alma se lembrasse, ou melhor, resolvesse tomar a sér-io tão importante
problema. Ninguém quer incompatibilizar-se. Todos os magnos assuntos de relevância para
o Município são deixados sempre p<:tra serem resolvidos mais tarde. Quem vier atrás, que
feche a porta."

O interesse da coletividade é mandado às urtigas. O principal é que quando qualquer um,

deixar o cargo, esteja bem com todos e, mui especialmente, com a Ernpresul.
Vê-se claramente que a empresa não dará o desconto de 20% para a Prefeitura, talvez

com razão ou sem ela. Isso é assunto que vamos debater mais tarde.

Mas os demais assinantes de luz nada têm com o caso. Eles cumpriam fielmente com o

contrato, tendo .assirn direito. E, se os não tiver por parte da empresa, chamará os responsá
veis pelo desleixo.

A Empresul, ou a Prefeitura, um dos dois tem que devolver o dinheiro que os contribuintes

pagaram a mais. O sr. Heinrich Lang foi o engenheiro-construtor da Usina do Bracinho.

Segue.
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370·8649 '

correiodopovo@netuno.com.br

MÓVEISI
mal J opartumenfus ! chácaras! terrenos

Vende-se terreno no

Bairro Arnizcde,
perto do Salão
Amizade.
R$ 8.500,00.
Tratar: 371-2829.

Vende-se terreno com

350�2, no Jardim
São Francisco, na rua

principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135, com
Marlene.

Vendo terreno com

1350m de fundo por
11 O de frente, com
casa, rancho e

arrozeira. Localizada
no Ribeirão Grande.
R$ 70.000,00.
Aceita-se carro.

Enrique Marquardt,
antiga Tifo dos Pereira.
R$ 35.000,00.
Tratar: 371-7341.

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

Tratar: 371-734l.

Vendo terreno, no
Ribeirão Grande,
com 1 .350m de
fundo por 110m de
frente, com casa,
rancho e área com

orrorzero.

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

Vende-se terreno, com
350m2, noJardim São

Francisco, na rua

pri nci pa I do lotea-

Faça como mais de
2.000 ex-alunos da

Rede Microlins que já
estão trabalhando.

I ferta5

Vende-se terreno com
1 01.000m2, e 3
chácaras com
4.350m2 cada,
localizada em
Schroeder, próximo à
Usina do Bracinho,
com nascente de

água, água do Samae
e luz. Própria poro
plantação e lagoa,
lugar sossegado.
Tratar: 47453-1023
ou 47 453- 0964.

CWSIFICADOS DO,CP - Jaraguá do Sul e região - Ter�a.feira,3 de julho de 2001
.

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

Tratar: 371-7341. mento. Tratar:
371-81160u

Vende-se terreno com . 9975-4135.
53.000m2 na Rua Vendo casa com

138m2, construção
novo na Vila Lalau
na Rua Alberto
Santos Dumont, com
3 quartos, suíte e

demais

dependências.
Terreno com 440m2,
todo gramado,

Vende-se terreno no

Bairro Amizade,
próximo ao Salão
Amizade. R$ 8.500,00.
Tratar: 371-2829.

garagem para
2 carros.

R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135.

Vende�se ou troca-se

apartamento em

Blumenau, por casa
ou apartamento em

Jaraguá do Sul.
Tratar: 47338-2070.

Vende-se terreno com

450m2, localizado na

Vila Nova, em
Jaraguá do Sul.
Tratar: 370-1962 ou

9975-7602.

Compra-se casa de
madeira, para ser

retirada do local.
Tratar: 371-6428,
com Nézia.

Vendo casa com

138m2, construção
nova, no Vila Lalau,

.Estamos Selecionando

PROFESSOR(A) DE

Rua Alberto Santos

Dumont, com suíte,
3 quartos e demais

dependências.
Terreno com

440m2, todo
gramado, garagem
para 2 carros.

R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116
ou 9975-4135,
com Marlene.

Alugo quarto em

residência para

moça. Tratar 372-
1721 ou 9113-317l.

Vende-se casa com
'

120m2, em
Guaramirim, na Rua
Catarina Kreis, n?

46; no Vila Nova. R$
20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

Troca-se ou vende-se

apartamento em

Blumenau por casa

ou apartamento em

Jaraguá do Sul.
Tratar: 338-2070.
Aceito oferta.

Informática
Contabilidade

Depto Pessoal

Telemarketing

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HD 15GB, Quantum

Fireball, Gaveta HD removível, Monitor Sansung
14", Memória 64MB, CD Row 32x Creotive,

Placa de som on board, Placa de rede on board,
Placa de védeo, on board, Placa de fax/modem

56k on boord, teclado, mouse.

Valor R$ 1.000,00.
Tratar 371-3394 ou 371-5270, com Patrick.

Empresa líder de mercado,
atuando em todo Brasil,
contrata para sua filial de

Jaraguá do Sul, os

Profissionais acima para
lecionar em cursos

profissionalizantes. Desejável
experiências anteriores.

Interessados!as) devem

comparecer munidos!as) de
curriculum paio entrevista, a partir
dasBhOO no endereço. abaixo.

R.CaboHarryHadlich,35ticentro· Jaraguá dó lul �
� I

cm.�"...

CRÉDITO'
R$ 16.376,00
R$ 21.659,00
R$ 32.753,00
R$ 49.130,00

PARCELA

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

Consórcio com aulo/ização do Banco Central

Empresa com 20 onos nu mercado
Fone: (47) 336·9111

Belo Visto ndministrudutn Reinoldo Rau 299 - Centro

i;�;�;;;,"" ....

• ®

UNe 371-1224
�
Seja você também

um campeão
laNÍVEL (ADM) 6meses
Windows - Ward - Excel

Power Point - Internet

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

NEGÓCIOS'& OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça.feira, às 12h

IVERSOS
Vendo grades para

janela. Tratar:
371-7314,372-2145
ou 370-2468 ( res.),
com Valmor ou
Eider.

Vendo videogame,
,

Supernintendo, com
8 cartuchos e 2
controles.
R$ 160,00.
Tratar: 374-0136

(tarde).

Urgente: Vende-se
ponto no calçadão,
com estoque e

clientela. Aceito
oferta. Tratar: 370-
7398, com Magnes.

Vende-se saldo de

.confecções, saias
Oxford, todos os

.

tamanhos, longas e

secretárias. R$
11,00. Blusas de
sedo, manga curta e

comprida. R$ 12,00.
Motivo: fechamento
de loja. Tratar:
371-8116 ou

9975-4135.

Vendo loja de
material de

construção, ótima
clientelo, em
Joinville. Motivo:
problema de saúde.
Tratar: 9994-1387.

(ê�1

�
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2 . CORREIO DO POVO

(MIGOU O NOVO
>Nt

COM EU vOll fEM atÉlJlfD PRÉ.APROVADO
IM TODAS 04.5 LOJAS DA I�Df 'ARMAIS.

I PEÇA JÃ " 5111.

I! í GRÃ".'
II

371-0154

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

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

R$ 3,49
EMíLIO CARLOS JOURDAN, NQ 72

EM FRENTE AO SHOPING

Jaraguá do Sul, 3 de julho de 2001

3aNÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor
Adobe PhotoShop

CoreI Capture

2aNÍVEL 6 meses
Print Artis - Page Maker - CoreI

Draw - CoreI Photo-Paint
Básico

Seja você também um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

Closets - Horne Theater -

372 - 01 6 7 Home Office - Banheiros

Av. Mal. Deodoro, 1438, sala 01 - Centro - Jaraguá do sul - SC
e-mail: attualem@terra.com.br

* RODAS ESPORTIVAS

.. Aro 13 - R$ 82,00

* BALANCEAMENTO

* AMORTECEDORES
Amort. D. Uno 93 à 97

R$ 49,00

* PNEUS

* GEOMETRIA

* ESCAPAMENTOS

Wiest Escap. Tras.
Gol 1.6/1.8 951

R$ 42,00

Jaraguá do Sul. 911-5564 .
Guaramirim 373-1016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 3 de julhode 2001 :�ertas CORREIO DO POVO - 3

p}mGOS
oferta / procura /

HUMANA URGENTE
recruta e seleciona para
admissão imediata as

seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• EngenheiroMecânico _ 2 anos de experiência em desenvolvimento
de projetos, manutenção, racionalização de linhas de produção,
desejável inglês ou àlemão

ÁREA TÉCNICA
o Técnico Mecânico _. manutenção de ar condicionado,
refrigeradores e máquinas de lavar. Desejável 2° Grau técnico.
o Programador em Delphi - ter curso técnico em programação
Delphi
o Coordenadora de Enfermagem _ coordenará toda a enfermagem
(cirúrgica, pediátrica, obstétrica, médica, pronto-socam;». Local de
trabalho em Massaranduba
o Desenhista TécnicoArquitetônico _ conhecimento em arqui
cad e detalhamento de projeto de arquitetura e interiores

ÁREA ADMINISTRATIVA
o Consultor - com experiência em finaciamento, custos, área

gerencial e adminisrrativa
oAuxiliar de Recrutamento _ Estudante de Psicologia ouAssistente
Social. Será contratadaío) como estagiária(o)
o Secretária Executiva _ -Assessoria à diretoria, parte administrativa,
financeira, Superior completo ou cursando, facilidade de
relacionamento. Local de trabalho em Schroeder
o Secretária - Deverá ter conhecimentos/experiência em faturamento,
tele vendas, informática e outros

ÁREA COMERCIAL
o Assistente de Marketing _ cursando 3° grau em engenharia
química, engenharia de alimentos, administração ou marketing
o Representante Comercial _ área de informática, 2° grau,
experiência em vendas, atuará em Jaraguá do Sul e região
o Promotor deVendas (seguros) _ 2° grau, atuará em Jaraguá do
Sul e região. Deverá ter carta de habilitação
o Consultor Comercial _ Formado em administração, com boa
base de marketing, conhecimento básico em inglês e/ou espanhol,
experiência em vendas para empresas prestadoras de serviços.
Prestação de serviço não exclusivo

ÁREA OPERACIONAL
(

o CostuÍ:eiras (12 vagas) _ Ter conhecimento em máquina reta,
cobertura e overloque. Vaga para trabalhar em Schroeder
o TorneiroMecânico (4vagas) _ ter experiência de OI a 02 anos em

torno universal, ter curso de leitura e interpretação de desenhos,
disponibilidade para trabalhar em Corupá (I vaga)
o Programador e Operador de Torno CNC - ter experiência de
02 anos.

o Operador de Guincho - Irá ser motorista de truck, carreta e

operador de guindaste.Com experiência
o Fresador - ter experiência de 02 anos

o Mecânico de Suspensão - Para veículos pequenos, conhecimento
suspensão, balanceamento de rodas, geometria, montagem de pneus,
com I ° ou 2° grau
o Eletricista de Veículos - Conhecimentoem trava elétrica, motor
de partida, vidro elé�rico e alternador
.. Eletricista _ Conhecimento em eletrônica, montagem de quadros,
painéis elétricos e instalação industrial (I vaga); Com prática em

instalação, ter experiência em iluminação, perfilado, com experiência
em instalação industrial (2 vagas)
o Auxiliar Técnico _ para trabalhar com instalações de redes de
telefones, computadores, com experiência em manejos de canaletas,
eletrocalhas e fiações ,

o Auxiliar mecânico _ Deverá ter curso básico de mecânica do
SENA!

Rua Jorge Czerniewicz , 1245 (Rua do Hospital
Jaraguá). Cx. Postal 200 - 89.255-000

Fone (OXX)47 -371.-4311 FAX (OXX)47 275-1091
recrutamento@humana.com.br

www.humana.com.br

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones

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

Pi:a:a�ríet Bo.... Gosto
,

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguá do Sul- se - fone 275-2825

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

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

Infowa
Computadores Periféricos \- Suprimentos
Manutenção

Fone/Fax (47) 371-�790

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

CHURRASCARIA
;.,MBDS···

* Filé Dúplo - R$ 6,50 por pessoa
* Filé Simples ou Costela R$ 4,80 por pessoa
* Frango ou Carne de Panela - R$ 4,00 por
pessoa

* Alcatra' - R$ 12,00 para 2 pessoas,
acompanhamento Buffet e Sobremesa

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

VERSOS
Vende-se casacos

peluciados, de

moletom, P e M,
R$ 8,00 e 10,00.
Tratar: 9903-7502.

Vende-se conecadeira
de 1 furo para

"

parafinar fios de
algodão, lã sintética.
Tratar: 275-1642,
com Paulo.

/"

Vende-se galpão
pré-moldado, com
194m2, com piso
mosaico e forro de

pvc, terreno com

632m2, no
Loteamento

Zanghelini,
superneqocióvel.
Tratar: 275-2294.

Vende-se. cerca de

ferro, 15m lineares

por l,20m de altura.
Valor a combinar.
Tratar: 371-7314 ou

372-2145.

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48 R$ 178,87
R$ 32-153,36 R$ 270,45
R$ 49.130,04 R$ 405,74

Informações: {47} 326-3446
Compre, construa, ou reforme em qualq-uer parte do

te'rritório nacional. AUTO n? 03/00/186/89.
Possuímos outros valores, parcela reduzida.

Moda masculina e feminina
Coleção inverno 2001 em até 3x si juros
Base - Wrangler - Index - For urban - Ilícito ...

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

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 d� R$ 1.000,00
(aceito propostos). A vista R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Raças de cães disponíveis para venda:
Poodle - Border Collie, Dachshund, Bulldog

Fones: 371-2888 I 275-3487
Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jaraguá do Sul
__ ._ � .. _ ':"___L......_______ _ __ .. _._ .

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

2.
-:7
oS

Q ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS 'PARA SEU LAR!

Q
an o tllIDuo o
----

r

�
[JilD flMflnoß

4' NÍVEL 6 meses

Navegação Intente! o E-mail (OutIM!: Express) - Corei
Photo-Paint Gif o Gifs animades - Flash -Pági"il; pi

internet w Front Page", Instalação de páginas

:3

arquitetura oS Orçamento sem compromisso , I FONE (47) 175-1830 -175-4101
des i g n 4- 371-0568 Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Ceio Procópio Gomes de Oliveira, 474 -:7
Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan o Centro !

�-
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BEDROOM
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Seja você também um campeão

371-1224

ES UADRIAS
r

JARA UA
Fone/Fax
370-8200

TUDO EM ALUMíNIO· SOB MEDIDA

Box para banheiros - cercas - janelas -

portas - portões - pantográficas

..... _ _.__ _. __ __ ._ _ _ __ . - _ __ -''--.", .. _ ..• ,." .._,,-,,-,

ARTEFATOS .DE CIMEIf.I!J,Â.CIItIIE••BTE
Fabricação e Colocação Fones: 370-7393 - 370-75 OFAZENDO UM CAMINHO MELHOR

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada. natural e .

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

casas pré-moldadas

Especializada em madeiras nobre, benefíc mento

de madeiras em geral e madeiras para co ertura

Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha
.'1"--"""""."_._."-"""""""",,.,,""-""""""-,,.,,""""""""""'"''""."."".""0.".""'----"·---·""-·-"·"""""""""",,,,,,,-
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Engenharte Pinturas Lida I
Loja das Tintas Regina I

vidraçaria

Wille
-
///

� VI.%y"

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS DE

BOX SANTA
MARINA

1 ,90cm alt x 1,30'larg.
3)( R$ 89, s
Supérpromo�-o
Tijolo de vidr
À partir de

R$ 5,8

Q
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Conjunto Sanit río
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EMJ1>6RID 'DAS
PEDRAS DECORATIVAS

Pedras: São Tomé, t�lir.�cema. Lajinh".
Lurninãrl..1, Fedr.1 de Rb, Pedl'.1 hl11deira ,

Br ita Branca, R.l�1(I,l e revestimentos em �ral
Mí.4- CÓ'bn:t I}\\'},t (lrd:e, O� ,n<Í,hót°e.!-'��'d.'1i �o�iãQ:

Tel. (-4-7) 370-88-4-9 /9979-3251
RuoWolrerMorquordt mB . tmfrente lTt'lO ;!.rgi o Burra do Ríolhlho· Joragu6 do Sul

� Brasil
'v/'v/p i sos
370-7197

Rua WalterMarquardt, 759 • Prôx. aõ Pavilhão da Schützenfest

Fone/Fax:
371-7584

1'iil;;l"lDi __
OICUIIO
-
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-
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CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇÓES
Pa.drdo-e-qt�pcwa-.!fUVlx>tW�

Jrt'ór:tinas. Colchas � Oll
i

Persianas: Verticais • A
Madeira e Dourados Tec'�9s Nacionais e I

"""-"

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

CRISTAL LAVANDERIA
Agora .mais uma nova lavanderia em

Jaraguá do Sul, para facilitar seu dia a dia.

��l.:li!, �151�r:tl!�Ú1.< l��C:r�� "'�liti'��t
Horário de Atendimento:

Segunda â Sábado aberto das 7:30h ás 18:0017
Domingos e Feriados das 7:3017 ás 15:00h

Fone 9117-5254
'Rua VlnM Cinco ele Julho, 227 - Vila Nova· Jaraguá do Sul- Santa Catarina

371-3522
Marina Frutuoso, 180 o Centro o 892520101 • Jaraguá do Súl-SC

E·mail: gessocom@netuno.com.br '

, ..

TÚMULOS; JAZIGOS,: SOLEIRA PARA JANELAS,
TAMPOS PARA P/A, P/SOS, MÁRMORES, GRAN/TOS.

Fone/Fax: 47 370-7716
Rua Walter Marquardt, 1777 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

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

Q
aaoG;!;!flnoC
----

Tudo em mármore
e graniTOS

Pias

cozinhas
+ümulos
soleiras

pisos e

churrasquei ras

371-1524
Rua 25 de Julho, 220 - Vila

Nova. pröxímo ao Posto Mime

Tudo-em;
��

elétrtco,
da: e4'1til"etdcv

.

de:� até. o:
�o

{úuilt

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.

275-3462
275-0549

II' h�.�.I].(i=i�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS

INTERESSADOS COMPARECER A

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil

RuaPres. 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

A RHBrasil dispõe das seguintes vagas para
admissão imediata:

* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Residir nos bairros

Centenário, Vieiras ou proximidades.
* ANALISTA FISCAL Experiência em Escrita Fiscal, ICMS,
IPI, Livro Caixa.
* AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO lOgrou completo no

mínimo. Residir nos bairros Barra do Rio Cerro, Rio da

Luz, Rio Cerro ou proximidades.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Residir em Schroeder.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO lOgrou completo'
no mínimo. Curso na área.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Mínimo lOgrou completo.
Preferencialmente com experiência' em injeção de PVC:
* ATENDENTE / MONITORA 20 grau completo ou

cursando. Para trabalhar por meio período.
* CONSULTOR COMERCIAL Formação Superior em

Administração (concluída ou cursando). Veículo próprio.
Preferencialmente conhecimento na área de marketing.
* CONFEITEIRA
* OPERADOR DE CALDEIRA Experiência e curso na

área.
* OPERADOR DE PRODUÇÃO 20 grau completo ou

cursando. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou

microrregião.
* SOLDADORES Experiência em solda migo
* MECANICO DE MANUTENÇÃO Curso e

experiência na atividade, principalmente área têxtil.
* MOTORISTA Carteira de Habilitação poro moto.

Conhecimento das regiões do município.
* VENDEDOR EXTERNO

Carteira de Habilitação. Preferencialmente possuir veículo
próprio.
* COZINHEIRO (A) lOgrou. Experiência em 'pratos
típicos italianos (rnossosl.
* ANALISTA DE MARKETING Curso Superior -

Formação em Engenharia de Alimentos/ Ouímico.
* AUXILIAR MECÂNICO Curso Básico de Mecânica.
Çursando o 20 grau.
* ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO lOgrou completo.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO lOgrou completo.
* OPERADOR DE. EMPILHADEIRA lOgrou completo.
* OPERADOR DE TORNO CNC lOgrou.
* AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO 20 grau.
* OPERADOR DE GUINDASTE/ .CAMINHÃO
TRUCK MUNCK Para trabalhar em Guaramirim.

fertas J�a�r�ag�u�á�d�O�S�U�I�,�3�d�e�jU�I�hO�d�e�2�0�01

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

VEN'DE-SE UMA
CASA no Bairro Sto.

Antônio, com cerca

120m2 (semi
ocobodo}, contendo 3

qtos, sala, cozinha e 2

banheiros, garagem
para 2 carros, com

telefone residencial
fixo, terreno todo
murado. Valor a

combinar, aceitando
troco por chácara ou

outro imóvel.
Tratar: 276-0070

VENDE-SE UM
TERRENO

no loteamento
casa nova,

13,5x27 = valor
R$ 4.000,00 e

assumir

prestoçöes'
restantes.

Tratar:
276-0070

UTOS
compra I venda I troce / garagens

Vende-se Gol 1000r
96, branco. Ótimo
estado. Valor a

combinar. Tratar:
9975-4135.

Vende-se Gol 1000,
99, assumir 19x R$
379,00 aceita-se
moto. Tratar: 370-

8800, com Paulo.

Vende-se Passat

Turbo; 98, prata.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana
GLS, 95, com er,

direção e travas,
vermelho. Tratar:
371-4000.

Vendo Santana GLS,
94, com er, direção e

travas, vermelho.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana,
97, cinza. Tratar:
371-4000.

Vendo Santana, 98,
azul, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Quantum
CL, 95, vermelho.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Quantum,
96, verde. Tratar:
371-4000.

Vende-se Quantum,
93, azul. Tratar:
371-4000.

Vende-se Passat, 95,
prata, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 99, 4
pts, 16v, branco
geada. Tratar: 371-
4000.

.

Vende-se Golf, 95,
gasolina, roxo. Tratar:
371-4000.

Vende-se Gol, 4 pts,
99, branco geada.
Tratar: 371-4000.

A equipe CROMOSSOMOSIGUAIS
da Escola Cristina Marcatto, agradece a

.

empresa Madeiras Spezia também com o

disk Caçamba - Fone 372-0300 e a

Empresa Ferro e Aço Bertin - Fone

370-7052, pelo apoio dado na gincana.

,

CEDRO MOVEIS
* Cozinhas

! Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de

Decorações.

Orçamento sem compromisso

Fone:(047)376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - SC

(47) 371-3512

Vende-se Golf 96,
preto, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Parati, 96,
prata, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat, 96,
azul. Tratar: 371-4000.

KARSTEN
Maquinas e Equipamentos Lida.

Estrada Garibaldi, s/na
Jaraguá do Sul - sc

Fone: 9963-0803

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, Jara uá do Sul 3 de ·ulho de 2001

lavadora' 4 Kg
cl Timer, laving, Mueller.

À Vista R$ 149,90

ania de Vender Barato

9x25S2
Tolal: RU29,68 J

Conj. Modulado 7 pçs
Canto, Figueira
À Vista R$ 169,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC - Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- sc - Fone: (47) 376-1603

• .'. I

,A Regata está parcelando seu sonho
ZoomCrcarhle • CENP

TODA LINHA HONDA
Entrada de 20% parcelada em 1 Ox,
saldo em até 36x fixas

Hor,ário de Atendimento: des 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar poro almoço.
AdéliÓ FISCher, 239,- Fone 371-2999 • WoHer M.orqlJOl"dt, 727 ,_ Fone 370w8800

êf
(100 BtZ ES
CBX 200 $IRADA
CBX 250 TWISTER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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68NIVEL " 6 meses

7iiite ® Formação de professores - Estágio 500 horas

úr� 371-1224 Reinaldo Rau, 299 - Centro

Ampara's lanches.
SevvÚ1'U)yp��
porcõee socos.beocâae ..

".

Agora sob direção do
participe da nossa festa de

reabertura, dia 7(7, a partir das
,f.0:OOhs, com quentão)=y�nhão ...

RuaWalterMarquardt, 331 - Vila Nova - próximo a

Verdurej�� da Patrícia - Fone (47) 371-5715

fertas-----J-a-ra�g�u�á�d�O-S�U�I,�3�·�d�e�jU�I�h�o�d�e�2�O�O�1

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

Todas as tercas no CORREIO DO POVO
- I

LANCHONETE E RESTAURANTE �rn[�mr!lrnffiV
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou buffet em quilo e marmitas em geral
�""_!!!.!!li""""-'='\;;;'''''lm 4° feira" * Prato especial" Dobradinha

_lJ13/IJS..IJM
Aceitamos encom�nda's'pata'festás<

"\»: w:< _-v'
�.

CARNES ASSADAS NOS
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Bairro Czerniewicz FINAIS DE SEMANA
(próx, A Humana, ao lado da Farmácia Castoldi) SEXTAS, SÁBADOS E DOMINC:OS,

FARMÁCIA Farmácia do Beto

370.1595 311�34S4
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Czerniewicz

,
Sua melhor opção de prazer

(...Át���il-"'1C"1t� 2..4 �D".."-tf
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens eróticas

F'ClNE: í47} 9991"'8668
Jaraguá d() Sul e região Jhony

.

Imunizador� (0**47) 371.1558
�.�faragua (0**47) 975.1771
DETETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (com baixo teor tóxico)
LIMPEZA DE CAIXA DÁ ÁGUA

.

..>ß.''-''
__
li__...&_· """"":"; ",.,:" '�.I.i � �."

<§Jf�(J,"tt
� ,�� .

, _, ;$J�<�,?M
,', _)', .... ".\ Á

J
"

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

Faculdade (local),

(47) 372-1479 Trabalho, Festas

9113-1646 Casamentos, etc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bucovinafest
Pela bondade do profes
sor Ayrton Gonçalves
Celestino, presidente per
pétuo da Associação Ale

mã Bucovina de Cultura
- ABC -, convidando-nos para participar das
festividades nos dias 6 a 8 de julho; com um bem

organizado programa comemorativo, do qual des
tacamos: dias 6 e 7 - 8h30 - Abertura oficial da
11 a Bucovinafest, de Rio Negro (PR) e Mafra

(SC), no auditório da Universidade do Contestado

(Mafra-SC), com palestrantes que se seguem: dra.

Sophie A. Welisch, Ph.D Congers High School,
Nova York, USA, com o tema: "Práticas religiosas
católicas dos antepassados bucovinos;" Irmgard
Hein Ellingson, historiadora e escritora, Grafton,
Iowa, USA, com o tema: "Colônias Bucovinas na

América do Norte" e "Bucovina Society of the
Américas" (representada pelo professor Ayrton
Gonçalves Celestino); Maria Lang Becker, historia
dora, Nova Jersey, USA, com o tema: "A mulher
alemã bucovina na perspectiva social"; dr. Ortfried
Kotzlan, diretor-geral do Bukowina Institut, profes
sor da Universidade de Ausburg (Alemanha). His
toriador. Tema: "A Bucovina dos dias de hoje" e
"Bukowina Institut"; Michael Augustin,
genealogista. Historiador e pesquisador da etnia

Bukowina. Tema: "Boêmios na Bucovina", eSteve
Park, pesquisador e historiador da etnia Bucovina.
Na sexta-feira ocorrerá a Noite de Corais, na Cape
la do Cônego José Ernser, Palácio Seráfico, Rio
Negro (PR); sábado - grandedesfile Bucovino da

Comunidade de Rio Negro (PR) e Mafra (SC) e

jantai' dançante, e, domingo, Missa de Ação de -,

Graças, almoço festivo no Pavilhão da Igreja Nossa

Grazie a tutti!

Dev,anir Danna
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

Em 1991, o trio viajava para Rio Negro e dava uma

esticada até a cidade de Lapa. Quando o soldado que
dava guarda ao "Panteon dos Heroes" bateu estafoto,
que lembra o cerco da Lapa, entre maragatos e pica

. paus, em 1893/94, movimento este que também fez
vítimas em nossa cidade, naquela época

Senhora Aparecida e Torneio de Truco Dourado.
Na memória jaraguaense estão registradas famílias

que são originárias daquela região - os Rumpel e
Ballock - e foram pioneiros na ocupação de áreas

que hoje se situam no centro de Jaraguá do Sul, que
certamente se sentirão lembradas por esses movi
mentos nas fronteiras dos dois Estados - Rio Ne

grolMafra.
Ao registrarmos este auspicioso movimento liderado

pelo professor Ayrton Gonçalves Celestino, quere
mos registrar este gesto, não esquecendo o trio -

Errulio da Silva (falecido), José Castilho Pinto e E.V.

Schmöckel - que de uma ou outra forma se sen

tem envolvidos familiarmente com as duas acolhe
doras cidades-irmãs.

�rculo
Italiano

11 a FESTA ITALIANA
Sucesso total a "11 a FESTA ITALIANA" realizada neste final de semana, com presença expresiva

da comunidade, de autoridades e convidados.

Destaques:
Dia 29.06 - sexta-feira

Homenagem às famílias do Sr. Artur e Sra. Angelina Maffezzoli Sevegnani, da Sra. Matilde Zapella
Pavanello, representada pelos filhos Alido e Alcides, do Sr. Leonardo e Sra. Adelina Leone Demarchi,
descendentes dos primeiros imigrantes italianos, que chegaram em Jaraguá do Sul aproximadamente
em 1890, residindo hoje em Santa Luzia.
Dia 30/06 r sábado

Eleição da RAINHA ITALIANA DE JARAGUÁ DO SUL - 2001, concorrendo 10 belíssimas candidatas,
tendo o seguinte resultado:· Miss Simpatia Patrícia Furlan Hille, 2a Princesa Daniela Possamai, P
Princesa Bianca Oliari Macoppi e a Rainha Italiana 2001 Blanca Melchioretto.

Parabéns as eleitas e a todas que participaram. Nosso agradecimento especial a Srta. Fabiane
Mazzini, RAINHA ITALIANA DE JARAGUA DO SUL - 2000, que muito bem nos representou ao longo
do seu reinado. A Criciane, parabéns pela organização e sucesso do evento.

INFORMACÕES GERAIS
Público (2 dias): 3.000 pessoas
Consumo de vinho: 900 garrafas
Consumo de cerveja: 1.000 latas
Consumo de refrigerantes: 1.500 unidades
Jantar e Pratos Típicos: 1.200
Nota: os números exatos serão divulgados na próxima semana.

Nosso agradecimento a todos que colaboraram, e foram

muitos, mas destacamos o Diretor de Eventos, Joãozinho J.

Depiné, Coordenador Geral da. Ferta.

Nas próximas édições falaremos detalhadamente sobre esta
,

grande festa.

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371:·82.22
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraquá do Sul- SC

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

28/JUNHO/2001- Última reunião da gestão 2000/2001. Assem
bléia para avaliação dos trabalhos e projetos desenvolvidos no ano

rotário. Os companheiros responsáveis pelas diversas comissões
manifestaram-se individualmente e porúltimo o presidenteRildo fez
suas considerações finais.

ROTARY CLUB DE CORUPÁ ...

No dia 27/JUNHO/2001, companheiros do Rotary Club de

Guaramirim estiveram presentes na Reunião de Transmissão de

Cargo em Corupá. Companheiro KURT assumiu pela 3a vei a pre
sidência daquele Clube. Na oportunidade, o companheiro recebeu

\

também o Título Paul Harrys, pelo seu desempenho não só dentro
do Rotary Club ele Corupá, mas também pelo seu constante

envolvimento nas causas sociais da comunidade de Corupá.

EM GUARAMIRIM... REUNIÃO FESTIVA!
No DIANA (Sede Campestre), às 20:00 horas desta Quinta-feira
(OS/JULHO), o companheiro Rildo , atual presidente, entrega às
mãos da companheira Orjana, a presidência do Rotary Club para o

ano rotário 200112002.

A ela, Orjana, e seus companheiros do novo Conselho Diretor, de
sejamos sucesso nesta nova empreitada.'Ao companheiro Rildo

agradecemos pela excelente condução do Clube no ano que pas
sou.

CONHEÇA NOSSO SECRETÁRIO... QUE SE DESPEDE

DO CARGO NESTA 58 FEIRA!

CompanheiroÂngelo da Silva, é casado comAparecida da Silva. É
pai dos pequenos Bruno (2) e Brenda (S). Ângelo é proprietário da

empresa MARKETING ESTAMPARIA E BORDADOS, com
sede emGuaramirim a 12 anos. Em nossa comunidade ele faz parte
da APAE, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO
IMIGRANTES e Cl.K', É nosso presidente indicado para o ano

rotário 2002/2003.

A A
I

I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-
CIAL E DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES
CENTE. ..
Através do companheiro LOURIVAL STOINSKI, o Rotary Club
de Guaramirim se fez presente neste evento que diz respeito a um

tema da MAIOR importância no contexto mundial- O MENOR.

Menor que quando provêm de família socialmente favorecida esta

rá, geralmente, alfabetizada aos 6 anos, ou se não, estará aos 7 anos,
após poucos meses de escola. Diferentemente daquele provindo de

família desfavorecida, carente de recursos e de conhecimentos,
desnutrido emal-nutrido, que dificilmente conseguirá alfabetizar-se
depois de poucos meses de escola. Possivelmente, nestes poucos
meses, ainda não terá aprendido a manejar o lápis com facilidade.
Parabéns àAdministraçãoMunicipal pela iniciativa.

Relações Públicas - 373·0091

!llTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIDAROTÁRIA ,

Festiva de posse do governador do Distrito 4651

Na noite de 22 de junho último, no
Hotel Castelmar, realizou-se uma

concorrida reunião festiva de posse
dos presidentes dos Rotarys Clubs
dá Capital, assim como da posse
como governador do Distrito 4651,
na pessoa do rotariano João Vargas
Montardo, pertencente ao Rotary
Club Florianópolis - Leste, que al

cançou brilhante desenrolar do ceri
moniai.
João Vargas Montardo durante muitos anos 'esteve lotado no cargo federal
de agente fiscalizador de produtos de origem animal nesta região, retornando
para a sua base, elevado de cargo, deixando muitos amigos em Jaraguá do Sul.
Nosso diretor e esposa, Brunhilde, representaram o Distrito 4650 e Casa da
Amizade.

CORREIO DO POVO sente-se honrado em cumprimentar o governador João
Vargas Montardo, com os votos de uma excelente administração.

o que se fala no Senado
Alerta para risco de aids na ter

ceira idade - A incidência da aids
entre os cidadãos da terceira idade
levou o senador Leomar Quintani
lha (PPB) a fazer um pronunciamen
to alertando para a falta de campa-

,

nha de informação sobre a doença
dirigida a essa faixa da população.
Segundo o senador, o Brasil conta

hoje com cerca de 14mil pessoas com
mais de 50 anos infectadas pelo ví

rusRN, muitas delasjá doentes.
- As campanhas oficiais são cri

adas e veiculadas para alertar a po
pulação jovem. É necessário que o

Ministério da Saúde, que reaIiza um
trabaIho extraordinário nesse campo,
ampliemais a abordagem, incluindo

pessoas idosas nas propagandas
-, disseQuintanilha, que é presiden
te da subcomissão Permanente do

Idoso, do Senado.
- Do total de infectados pelo ví

rus, 3,6mil têm idade acimade 60 anos,
informou o senador. Amaior incidên-

/
.

cia ocorre nas pessoas com idade en-
tre 50 e 59 anos, que somam mais de

dezmil.
___:.Quintanilha disse ter informa

ções de que os idosos, homens emu

lheres, viúvos ou divorciados, estão
buscando relações com pessoas mais

jovens, sem tomar precauções em re

lação á doenças sexualmente trans

missíveis. "JORNALDOSENADO",
edição 1.282, página 8. ,>

As leituras de Manoel de Souza

Não obstante a agudeza do seu entendimento, Lafayette não

tinha confiança na estabilidade do regime republicano. Acreditava
que, de um momento para outro, a monarquia seria restaurada.

- Um dia a gente encontra na rua o carro do Estado abandona
do. É só trepar à boléia e fazê-lo andar...

Alfredo Pujol - Discurso na Academia Brasileira de Letras

Cotuna do

I'
I

camas:

1- EXAMEMÉDICO ADMISSIONAL

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Legislação trabalhista
Você sabia, de acordo com a norma Regulamentadora-NR n' 7, que dispõe sobre o Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional-PCMSO, serão exigidos das empresas em geral os seguintes exames: EXAME MÉDICO
ADMISSIONAL, EXAME MÉDICO PERiÓDICO, EXAME MÉDICO DE RETORNO, EXAME MÉDICO DE MUDANÇA
DE FUNÇÃO, EXAME MÉDICO DEMISSIONAL e DISPENSA DO EXAME MÉDICO DEMISSIONAL, ao qual desta-

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (073)

Por que "antigamente" e
"outrora"? LVIII

REMINISCÊNCIAS

Erva-mate no império
austríaco

Por intermédio doMinistério
das Relações Exteriores, o sr.

. Cyro Azevedo, nossoministro na

Áustria, enviou ao sr. ministro

da Agricultura, acompanhado de

ofício, retalhos de jornais que se

publicavam em Viena, contendo

informações acerca de uma reu

nião havida naquela cidade, em
casa da princesa Adamaria

Lubromiske, na qual se tratou do
MATEBRASILEIRO, cujas van
tagens como bebida higiênica fo
ram salientadas pelo presidente
da Associação Colonial Austro

húngara.
Tratando-se de produto bra

sileiro, o sr. Cyro de Azevedo
ofereceu-se para fornecer o ma

te necessário para iniciar a pro

paganda na Áustria. Em conver

sa com o diplomata brasileiro,
aquela princesa, de origem pola
ca e viúva de um polaco, disse
Ihe que o interesse em tornar co

nhecido esse nosso produto nada
mais é do que proteger seus pa
trícios,' colonos no Paraná, ao

mesmo tempo que fornecia às
classes pobres do seu país um

substituto ao chá-da-índia, mais
caro e que julga, além disso, no
civo à saúde. O sr. Pedro de Tole
do vai dar conhecimento da co

municação recebida aos gover
nadores do Paraná e Santa

Catarina, a fim de que eles auxi
liem o ministro da Agricultura em
aproveitar a oportunidade para
desenvolver no império austría
co a propaganda e o consumo

. do mate do Brasil.
A enchente de 1911
causa graudes danos

De Joinville, em 3/10/1911,
a administração municipal tele
grafava para Florianópolis, co
municando ao governador coro
nel Vidal Ramos que copiosas
chuvas que se abateram no Vale

do Itapocu causava grandes da

nos ao distrito de Hansa e pre

juízos aos lavradores e em obras

públicas. A ponte baixa "Abdon

Baptista", que ligàva as duas

margens do Rio Itapocu, permi
tindo ao único local de travessia

para os habitantes da região, que
custara 30 contos de réis, cons
truída em 1908, foi levada com

violência rio abaixo. A estrada de

Os húngaros e seus descendentes também sofriam os efeitos das cheias.
Nestafoto, um jazigo no Cemitério de Garibaldi, em Santo Estêvão, 110
lado Evangélico, um túmulo trazia em alemão, na lápide, as seguintes
inscrições: "Hier ruhen JoãoHorwat - Elisabeth - ruhe sanft"

ferro achava-se interrompida com
os desmoronamentos. O superin
tendente coronel Procópio Gomes
de Oliveira providenciava os ca

sos mais urgentes. Em Hansa, a

água levava as pontes sobre os

rios Humboldt e Isabel. Em BIume

nau e em Itajaí as águas estavam

um metro acima da pavorosa en

chente de 1880. O governador
Vidal Ramos dirigia-se ao minis

tro dr. Pedro Toledo, da Agricul
tura, que prometia possíveis aju
da.

A inundação repercutia na Eu

ropa. Em Berlim a notícia causa

va grande pesar e abriam-se listas
de subscrição', onde inscreveu-se

o imperador Guilherme, diversos
altos funcionários e muitas firmas

comerciais ..

O deputado dr. Abdon Baptista
justificava no Rio de Janeiro, na
Câmara Federal, um projeto de lei

da bancada catarinense pedindo a

abertura de um crédito de MIL

CONTOS, para auxílio ao Esta

do. A Comissão de Finanças reu

niu-se imediatamente em sessão

extraordinária, para lavrar parecer
favorável ao projeto, que em pou
cos dias ia para o Senado.

De Berlim transmitiam, em 10/

11/1911, a notícia de que no edi

fício da Sociedade Teuto-Sul .

Americana realizava-se grande
reunião a fim de serem discutidas
as medidas necessárias para uma

ação conjunta de toda Alemanha,
em benefício das vítimas das inun

dações no Sul do Brasil, especial
mente dos colonos alemães que
muito sofreram com o cataclismo.
Estava assegurado o bom êxito de
tão humanitária ação.

Entre as pessoas que estavam

à reunião, o dr. Itiberê da Cu

nha, ministro do Brasil em Berlim,
o. sr. P.T. Frity, cônsul brasilei
ro, o tenente-coronel Julien, adi
domilitar brasileiro, o conselhei
ro Goesch, o sr. Schrader, o pas
tor Faulhaber, inúmeros teuto

brasileiros, representantes da

imprensa, de associações femi

ninas, de ligas pangermânicas e

de muitas outras corporações de

todas as partes da Alemanha, es
tando todos de acordo com a

idéia de se realizar uma ação con
junta de todo o império alemão.

A imperatriz alemã tomou o pa
trocínio do serviço de socorro

às vítimas da inundação de Blu

menau.

Por conta do projeto do dr.
Abdon Baptista reconstruíam-se
em Hansa pontes, pontilhões e

bueiros, levados pelas inunda

ções de outubro/1911.
Aconteciam também curio

sos despachos por juízes que
condenavam a Estrada de FeiTO

São Paulo-Rio Grande, em 20/

3/1912, quando teve lugar a exe
cução do mandado de manuten-'

ção contra a ferroviá, cortando
os trilhos da estrada férrea pelo
pessoal da Câmara Municipal,
dirigido pelo dr. diretor de Obras,
sob os protestos pela estrada, dos
dr. Westerrnann, dr. Elis Vaner
veck e Lang.

Em 3/1/1912 a Comissão das
Cheias de 1911 atendia o 2° Dis

trito de Jaraguá e 3° de Hansa
com a quantia de 24:600$000,
assinado pelo tesoureiro Carlos

Koepcke Júnior, de ajuda às ví
timas. (FRITZ VON JARAGUÁ)

o exame médico é obrigatório por ocasião da admissão e tem por finalidade constatar a capacdaoe física e mental
do empregado para o exercício da função a que está sendo contratado. Tal exame deve ser efetuado antes que o

trabalhador assuma suas atividades, e, faz parte das exigências do Programa do Controle Mêdico de SaúdeOcupacional
criado pela Portaria 24/94 do Secretário de Segurança e Saúde do Trabalho, e, deve ser implantado obrigatoriamente
portados os empregadores.

.

Observa-se que em hipótese alguma pode serfeito teste de gravidez na admissão de erripregadas, conforme dispõe
.a Lei 9.029/95.
2 - EXAME MÉDICO PERiÓDICO
Periodicamente os exames médicos feitos por ocasião da admissão devem ser renovados. Esta periodicidade vária
de acordo com a idade do empregado e o tipo de atividade que o mesmo exerce.

Assim sendo, temos:
a) a cada 6 meses: para os trabalhadores expostos a condições hiperbólicas;
b) acada ano: para os trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalhoque impliquem no desencadeamento
ou agravamento de doença ocupacional.ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crönicasre
aqueles que são menores de 18 anos e maiores de 45'anos de idade;
c) a cada 2 anos: para os trabalhadores maiores de 18 anos e menores de 45 anos de idade.

Procure seu Contador paramaiores esclarecimentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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União: Márcio José Pereira de Souza (E) veio para Iaraguá do Sul ajudar na formação do movimento

MovimentoNegro terá
núcleo em Jaraguá do Sul

Decisãofoi
tomada durante
reuniãocom

lideranças do MN

Jaraguá do Sul - o verea

dor do PT em FlorianópolisMárcio
José Pereira de Souza esteve na

cidade neste domingo para dar

início à implantação do núcleo do
Movimento Negro de Jaraguá do
Sul. Ele veio a convite do Diretório

do PT local para falar sobre a sua

experiência no movimento e co

laborar na formação da entidade

aqui no Município. "Embora não

pareça, existem muitos negros em

Jaraguá do Sul", afirma o advo

gado Dionei Walter da Silva, que
coordenou a reunião realizada no

Sindicato dos Trabalhadores da

Construção Civil e do Mobiliário.

Além de representantes do PT,
participaram da reunião militantes

negros de Jaraguá do Sul e região.
A avaliação histÓrica da presen

ça do negro no Brasil foi um dos

assuntos abordados pelo líder petis
ta durante o encontro. Márcio fez

questão de salientar que o Movi
mento Negro não quer produzir
uma política de guetos, tampouco
integracionista. "Queremos o reco
nhecimento por sermos huma

nos", argumenta. Ele afirma que a

implantação do Movimento Negro
em Jaraguá do Sul é uma neces

sidade diante das inúmeras denún
cias de racismo ocorridas na re

gião. "Considero muito triste a si

tuação dos negros aqui em Jaraguá
do Sul", desabafa Márcio, que ou-

. viu vários relatos de casos de pre
conceito e racismo. A quase inexis

tente presença de negros nos

cursos de graduação e também no

mercado de trabalho formal foi um
dos exemplos citados pelo verea

dor. "A gente não consegue em

prego no setor, de vendas em ne

nhuma loja do Centro", garante o

jaraguaense Zé Preto.

De acordo com o advogado
Dionei Walter da Silva, a própria
História oficial doMunicípio ignora
a presença e a influência da cultura

afro no processo de crescimento

da região. "Quando Jourdan che

gou não foi sozinho. Havia muitos

negros com ele e esses negros fi

car-am na região e seus descenden

tes ainda moram por aqui", explica
o advogado. Amaior concentração
de negros em Jaraguá do Sul pode
ser observada no Morro da Boa

Vista, denominado inicialmente co
rno Mono da África e Vila Lenzi.

A ausência de agremiações que
preservem a cultura afro e também

a religão (candomblés, escolas de

samba e clubes freqüentado ape
nas por negros) é a causa.segundo

Homenagem do

Márcio, da inexpressiva participa
ção negra no convívio social e na

pouca valorização da comunidade

negra. "Eles '(os negros) preferem
não circular para evitar' os cons

trangimentos constantes por que
passam", acredita. "Até as escolas
de capoeira são freqüentadas e diri

gidas por brancos", continuaMárcio.
O núcleo doMovimento Negro

de Jaraguá do Sul vai funcionar

junto ao Centro de Direitos Huma

nos, pelo menos por enquanto. O
coordenador do CDH, jornalista
Sérgio Hornrich dos Santos sali

entou que a entidade já' recebeu
várias denúncias de racismo, mas

que, infelizmente, nenhuma delas

foi caracterizada como crime.

"Somos 52% da população brasi
leira e tratados como minoria infe

rior", avalia Márcio.

Um das atividades do Movi

mento Negro seria justamente ofe

recer apoio jurídico e informações
às vítimas de racismo. "Nós temos

de sair da etapa da denúncia e

passar para o debate político",
ensina o vereador. Segundo ele, já
existem projetos de inclusão no

ensino fundamental da história dos

negros e história da África. Em
Florianópolis, alguns professores
trabalham a questão racial em sala

de aula e 25% da publicidade feita
no município deve .ter a presença
de profissionais negros.

ConferênciaanalisaAssistência

Social como direito de todo cidadão
Jaraguä do Sul - Superar a

idéia de ajuda e construir o pa
tamar do direito nas questões que
envolvem a exclusão social foi uma
das principais dificuldades aponta
das pelos participantes da l" Con
ferência Municipal de Assistência

Social, ocorrid'o nos dias 29 e 30

últimos, na Unerj. A avaliação foi
feita pelos delegados que discuti
ram a gestão municipal de As

sistência Social, os avanços e os

desafios. O assunto foi o tema cen
tral da conferência e serviu para
mostrar à comunidade tudo o que
oMunicípio tem feito e o que ainda

precisa ser realizado na área de

Assistência Social. Participaram do
evento profissionais da área e re

presentantes de entidades gover
namentais e não-governamentais
comprometidas com a assistência
social. A promoção foi da Secre
taria de Desenvolvimento Social,
na pessoa da secretária Brunhilde

Pasold, e coordenada pela gerente
de Assuntos Sociais, Nilda Neves

Sanches Bertoldi,

A ausência de informações so-
,

bre o processo de inclusão na Rede
de Assistência Social; a falta de

capacitação dos conselheiros; a

pouca participação dos usuários no

que se refere à destinação dos re

cursos, também constam da rela

ção das dificuldades encontradas,
entre outras. A realização da Con

ferência Municipal de Ássistência
Social, avaliação e monitoramento
dos programas, projetos e serviços
realizados pelas entidades gover
namentais e não-governamentais
foram citados como avanços na

área de Assistência Social em Jara

guá do Sul.
.

O financiamento tia Assistência
Social, como fontes, fundos, orça
mento e critérios de partilha tam

bém foram abordados pelos
conferencistas. Uma das propostas
encaminhadas é a da gar-antia no

cumprimento da lei no repasse de,
no mínimo, 3% da arrecadação
municipal para serem aplicadas na

Assistência Social e aumentar este

percentual para 5%. Criar novos
mecanismos de captação de recur

sos financeiros através do Fundo
de Assistência Social e regulamen
tar- as doações de pessoas físicas

e jurídicas para que possam com

por o fundo e desvincular- a folha

aos 33 anos da

de pagamento da secretaria nos

demonstrativos e gráficos publi
cados como valores aplicados na

área social também foram coloca

dos como proposta de melhoria.
Na questão que envolve o con

trole social e a participação dos

destinatários da Assistência Social,
os conferencistas propõem inves

timento em pesquisas sociais, rea

lização de fóruns e seminários

abertos à comunidade, reavaliação
dos critérios na partilha dos recur

sos, capacitação de conselheiros,
visibilidade dos investimentos

feitos nos programas da Política

de Assistência Social, divulgação
sobre a função do conselho e orça
mento participativo para a Se

cretaria de Desenvolvimento So

cial, ou seja, discutido em fóruns

para que a sociedade civil decida o

destino dos recursos.

A conferência teve por objetivo
avaliar o processo de implantação
e gestão do sistema descentralizado
e participativo da assistência social
no Municfpio e propor diretrizes
de aperfeiçoamento. Também ser

viu para tirar propostas e priorida
des a serem alcanças e elegerdele
gados para a 3a Conferência Esta
dual de Assistência Social, que vai
acontecer de 30 de agosto a 1 de se

tembro deste ano, em Florianópolis,
Foram apresentadas dez mo

ções e apenas uma foi reprovada
pelos delegados, que rejeitaram a

proposta de construção de um

albergue para dependentes quími
cos em Jaraguá do Sul. A criação
de oficinas para formação e qualifi
cação profissional, mais informa

ções sobre o critério de partilha e

distribuição de recursos ,a todas as

entidades, conveniadas ou não à
.

Rede de Assistência Social, capa
citação constante para os conse

lheiros, fornecimento de tíquetes de

alimentação e divulgação das sessões
plenárias do Conselho Municipal de
AssistênciaSocial foram algumas das
moções'aprovadas e que serão de- .

fendidas pelos delegados na Confe
rência Estadual.

Foram escolhidos quatro dele

gados governamentais (Viviane Vo
gel, Carmem Maraschim, Denise
Ehlert e Rosana de Oliveira) e qua
tro não-governamentais (Raimun
do Rahn, Eunice Maba, Agostinho
Venera Filho e Mariza Raduenz).

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - GERAL CORREIO DO POVO

atropelamentos (28) e auxílios no
abastecimento de água (23).

POSTO AVANÇADO - A

entidade tem planos de ampliar o
atendimento à comunidade, mas,
para tanto, vai continuar preci
sando sempre do, apoio dos em

presários e população em geral,
diz o presidente do Corpo de

Bombeiros, Célio Luiz Deretti.

Desde que assumiu, Deretti man
tém um plano de metas que prevê
a descentralização do serviço. O
primeiro posto avançado será

instalado na BR-280, na altura do
futuro Distrito Industrial.

Com a instalação dessa uni

dade, os bombeiros poderão aten
der com mais agilidade as even

tuais ocorrências nas empresas
instaladas na área, assim como

aos acidentes de trânsito naquele
trecho da rodovia federal, que são

freqüentes. Sem apoio, dificil
mente a entidade póderá fazer os
investimentos previstos e ex

pandir a atuação, diz o presidente.
(MR) ,

JARAGUÁ DO SUL, 3 DE JULHO DE 2001

RegiãoMetropolitana inclui
reivindicação de Dávio Leu
Massaranduba - o prefeito

Dávio Leu (PFL) aproveitou a

presença dos membros do Con

-selho da Região Metropolitana da
Região Norte/Nordeste, que es

teve reunido ontem na Câmara de

Vereadores do Município, para
reforçar a reivindicação pela
inclusão da elaboração do projeto
do trecho que liga com Luiz Al

ves na SC-413, através da loca

lidade de Sete de Janeiro. Leu

solicitou o apoio dos prefeitos e

responsáveis pelas câmaras seto
riais presentes, para a inclusão do

projeto nos financiamentos que
o governo do Estado está reque
rendo através do BID IV.

O encontrou reuniu em Mas

saranduba o presidente do Con

selho da Região Metropolitana,
prefeito Irineu Pasold, de Jaraguá
do Sul, mais os prefeitos Mário

Sérgio Peixer, de Guaramirim, e

'Francisco Garcia, de Araquari,
entre outras lideranças. O conse

lho funciona como instrumento

de aglutinação das reivindicações
comuns aos municípios do Nor

telNordeste, através das câmaras

setoriais, e também providencia
o respectivo encaminhamento.

'Na ocasião, Pasold relatou em

que situação está o movimento

das autoridades e lideranças da re
gião pela duplicação da BR-280.

Por outro lado, está confir
mada para amanhã, às 9 horas,
no Centro de Educação e Tec

nologia do Senai, em Jaraguá do

Sul, a segunda reunião da Câmara
de Ciência e Tecnologia, da Re

gião Metropolitana. A primeira
reunião com a finalidade de de

tectar carências e propostas nesse Eficiência: bombeiros concederam mais de mil atendimentos durante o semestre

segmento específico foi realizada

:;'����'i��i�:�,��aR�écnicaTu- Palestras nas escolas marcam
Festival de Danças teve
15 grupos participantes

Guaramírím - o 100 Festi

val de Danças, realizado durante

o final de semana no Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn, contou
com a. participação de 15 grupos
de danças, representando as
diversas escolas do Município.
De acordo com a Secretaria de

Educação e Cultura, organizadora
do evento, os grupos com as me

lhores apresentações e maior

pontuação foram os seguintes: Na
categoria Jardim de Infância,
destaque foi para o Senhor Bom

Jesus, do Centro, com 193 pon
tos; na categoria de 1 a a 4a séries,
Grupo Escolar José Dequêch
Neto, do Bairro Corticeira, com
222, e na categoria de 5a a 8a sé

ries, Escola de Educação Básica

São Pedro, do Bairro Guami

ranga, com 184 pontos.

Previdência Social concede

atendimento amanhã
Guaramirim - Equipe vo

lante da Previdência Social estará
na cidade para dar atendimento a

todos os interessados em tratar

de assuntos relativos a aposenta
dorias e outras questões afins, no
próximo diaa de julho. Trata-se
do PrevMóvel, que dará atendi

mento junto ao Ginásio de Esportes

Rodolfo Jahn, entre às 9 e 17 horas.
A informação foi divulgada

ontem, pela Prefeitura, orientando
aos 'interessados para que apro
veitem a oportunidade para diri
mir todas as dúvidas sobre o en

caminhamento de aposenta
dorias ou na solicitação de pen-

'

sões e auxílios diversos.

\

passagem doDia do Bombeiro
Entidade amplia
atendimento à
população de
Guaramirim

de Guaramirim conta com 20

bombeiros atualmente, sendo 16

voluntários e quatro efetivos. Ou
tros oito bombeiros estão em trei

namento de formação, no mo

mento, dentro da proposta de ele

var o grupo para 40 pessoas até

o final do ano, segundo o coman

dante Ildemar Alves Lisboa. Com
isso, a corporação se prepara para

ampliar a prestação de serviços à

comunidade, com a instalação de

unidades estratégicas, como na

BR-280.

O número de serviços presta
dos cresceu nos últimos anos no

Município e, nesse último se

mestre, a tendência confirmou

se novamente. Mais de mil aten

dirnentos foram prestados du

rante o período entre 1 de janeiro
a 30 de junho. Os socorros a

pessoas lideram o controle es

tatístico, com 797 saídas feitas

no período. Em seguida, os

serviços mais requisitados foram
os atendimentos a acidentes de

trânsito (79) e gestantes (51),

Guaramirim - Uma série de

palestras está assinalando a pas

sagem do Dia do Bombeiro no

Município. Ontem, o suplente de

senador e presidente de honra da

Abvesc (Associação dos Bombei

ros Voluntários no Estado de Santa
Catarina), João Henrique Car

neiro de Loyola, proferiu palestra
alusiva no auditório da Associa

ção Comercial, Industrial e Agrí
cola de Guaramirim, 19 horas,
para empresários, estudantes e

convidados. E até terça-feira da se
mana que vem, bombeiros volun
tários farão palestras nas escolas.

A finalidade será esclarecer os

alunos sobre o funcionamento

dos bombeiros e transmitir noções
básicas de segurança. A entidade

Tradição e história que fazem esta empresa ser,

cada vez mais, motivo de 'orgulho para nossa cidade.

lV\o..\vVee_, Parabéns pelos seus 33 anos!
� i3
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Deise Rubini Silva, Otaviano Pamplona,
Fabiano de Leon e dr. Airton Weber

Silvio e Valéria Punchiroli, Robson e Jaqueline
Amorim. Eles, diretores da Marisol SA, presentes
no show do Capital Inicial, patrocinado pela
Mineral (marca da Marisol)

Carlos Alberto Chiodini e Nelson Hardt (gerente da
Concessionária da Peugeot de Jaraguá do Sul)

DIA DA SAÚDE
O Sesc, em parceria com o Shopping
Center Breithaupt, realiza toda 20 quarta
feira do mês, o Dia da Saúde, onde todos
pooeröo ir ao shopping e fazer gratui
tamente exames de glicemia, verifi

cação de peso e pressão arterial. O
próximo Dia da Saúde será no dia 1 1 de
julho, das 10 às 19 horas, na sala 119, 10

piso, No mesmo dia, ós 1 9 horas, no

auditório do shopping, acontecem
também duas palestras que abordarão
os seguintes temas: "Cuidados com a'

postura", com a terapeuta ocupacional
Marian Mahnke Henschel, e "Artrose",
com a fisioterapeuta Liliahe Silva de Bit
tencourt

e diretor de teatro Nelson Borchar

crições e maiores informações :P!91
lefones: 370-1819 ou 9104-5510, a
do site
www.users.netuno.com.br/classiofc/oratoria. ou
no 2° piso do shoppinq a partir do dia 5 de

julho,

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

CaJçadão,364-clesf.acionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

SOCIAL - 9

ENCONTRO
Nos próximos dias 7 e 8 aconte
Encontro de Fuscas do Clwbe
de Jaraguá do Sul, Até o'ei
poderão prestigiar no Shoppi
Breithaupt duos oreclostcc
Fusca original ano 1968 e outro de
1979,
No sábado (7), o estocíonornento G2
do shopping será "exclusivo para Fus

ca", onde diversos modelos poderão
ser apreciados, À noite, a festa será no

Big Bowlling,

Baependi promove ao pu
geral o tradicional Baile de F$rias,
Ö escolha das mais belas estudo(1t
Jaraguá doSul.

Paulo André Huffenüssler e Daniela Didzian

,i!ij'!6S convidados serãó reSe; ;
cionados no Clube Atlético "BÖ�
pendi, Desde já desejamos feliçi:
dades ao casal.

O-empresário Werner

Voigt analisa o

Peugeot 206 durante
apresentação do
automóvel, que

agora está sendo
fabricado no Brasil

BOA MÚSICA
Para quem gosta de apreciar um
música ao vivo, a mais nova Of',)
cidade é o praça de aliment

Shopping Center Breithaupt. qu ,,"
-rece esse diferencial ao púollco todos
os sóbcdos.

INAUGURAÇÃO
Na próxima sexta-feira inaugura a fran

quia da Microlins, a maior rede de for:
mação profissional do País, Cerca 2�O
escolas atuando nas áreas de t

-

fonia, informática, idiomas e suple

ORATÓRIA
Executivos, ernprescnos. políticos,
professores e interessados em geral po
derão obter o auxílio que tanto almejam
para uma comunicação eficiente, Com
início na semana do dia 1 7 de julHo, o
Shopping Center Breithaupt oferece, no
seu auditório, o curso de oratória "A arte
de falar em público", ministrado pelo ator

,<",

Publicado fesde 1919
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Polícia investigadenúncia
de dinheiro falso

Jaraguá do Sul - o solda
dor Jadir da Silva Oliveira esteve

na delegacia na tarde de sábado

para infomar que havia recebido
uma nota falsa no valor de R$
50,00. De acordo com a delega
da Fedra Luciana Konell, a vítima
alegou que recebeu a nota como

troco no posto de gasolina locali
zado nas proximidades da Cho

coleite, em direção a Pornerode,
e quando foi usar o dinheiro para
pagar compras em uma loja de

conveniência, teve a nota re

cusada.
A delegada Fedra Luciana

Konell vai enviar a nota para
análise do perito Gilson Ratke,
que dará o parecer final e defi-

nitivo sobre a cédula. De acordo
com a delegada, a nota de R$
50,00 não representa ser falsa.
"Se for, é uma falsificação muito
bem-feita, porque, aparente
mente, não apresenta nenhuma
marca de falsificação", esclarece
a delegada. Ela cogita que talvez
a cédula tenha sido lavada e por
isso despertou a desconfiança do
caixa da loja que se negou a

recebê-la.
Ainda segundo a delegada,

são poucos os casos de moeda
falsa em Jaraguá do Sul. O caso

mais grave aconteceu ano pas
sado, quando a polícia descobriu
várias notas circulando no mer

cado local.

Motorista atropela garoto e

foge sem prestar socorro
Guaramirim - Permanece pego no acostamento e estava

internado no Hospital Jaraguá o . acompanhado de um cunhado,
adolescente Marcos Antônio

Soares, 13 anos, que foi atro

pelado por volta das 18 horas
de sexta-feira, quando trafe

gava de bicicleta pelo acosta

mento da BR-280, altura do

quilômetro 39. De acordo com

o socorrista do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Guara
mirim Lauri Carlos Leite, o

motorista que atropelou Marcos
fugiu sem prestar socorro.

Leite informou que o garoto foi

que nada sofreu. Marcos teve

fratura do úmero do braço di

reito, fratura do fêmur da perna
direita e suspeita de hemorragia
interna, além de inúmeras es-

coriações pelo corpo.
"

Marcos inicialmente foi en
caminhado para o Pronto-so
corro do Hospital e Maternidade
São José, de Jaraguá do Sul, e
depois transferido para o Hos

pital Jaraguá, onde permaneceu
na UTI até a manhã de ontem.

LOTERIAS
30/612001

II RESULTADOS
-

I'

Supersena
concurso: 511

1ª faixa: 2ªfaixa:
06 - 09 -13 - 22 -32 - 47 22 - 32 - 33 - 36 - 43 - 46

Megasena Quina
concurso: 278 concurso: 863

10 - 15 - 18 - 22 - 31 - 55 15 - 18 - 19 - 70 - 79
q

Lotomania Loteria Federal
concurso: 127 concu rso 03558

03 07
,

22 24 1°_ Prêmio: 49.475- - -

27 - 29 - 38 - 39 2°_ Prêmio: 01.802
41 - 45 - 48 - 54 3°_ Prêmio: 40.135
59 - 62 - 65 - 67 4°_ Prêmio: 73.568
71 - 78 - 79 - 86 5°_ Prêmio: 41.362

e,
z
w
o

Mais potência.Ao.

para voce.

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
lOO% regional
REDE SANTA CATARINA

DE COMUNICAÇÃO
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Michael Schumacher já não

precisamaisvencer neste ano
Magny-Cours - Michael

Schumacher já pode se dar o luxo

de não vencermais neste ano para

conquistar seu quarto título

mundial de Fórmula 1. Com a vi

tória de domingo no GP da Fran

ça, o alemão da Ferrari atingiu 78

pontos e abriu 31 de vantagem
sobre o vice-líder do campeona
to, David Coulthard. Foi seu sexto

triunfo no ano e 50° na carreira,
o que o deixa a apenas uma vitória

do recorde histórico dacategoria, que
pertence a Alain Prost desde 1993.

Se terminar as sete etapas res
tantes da temporada em segundo,
Schumacher alcançará 120

pontos. Coulthard, ganhando to

das, pode chegar a 117. A pontua
ção alcançada pelo ferrarista é a

segunda melhor da história nos

primeiros dez GPs de uma tem

porada. Só perde para os 86 ano

tados por Nigel ManseIl em 1992.

Pelo andar da carruagem, Schu
macher vai liquidar a fatura bem

cedo neste ano. A McLaren afun

dou de vez em Magny-Cours.
Ralf Schumacher chegou em

segundo, apesar dos problemas,

favorecido pelo stop & go que
arruinou a corrida de Coulthard

e pela quebra de seu companheiro
Juan-Pablo Montoya, que estava

com pneus mais duros que o ale

mão e tinha chances de chegar à
sua frente. Rubens BarricheIlo,
que largou bem, ultrapassou os

dois carros da Jordan à sua frente

e fez três pit stops, fechou o pó
dio na terceira colocação. Coul
thard ficou em quarto, seguido
por Jarno Trulli e Nick Heidfeld.

Com o resultado, Ralf tirou
Barrichello da terceira posição no
Mundial. O piloto daWilliams foi

a 31 pontos, contra 30 do brasi

leiro. Os manos velozes da Ale

manha fizeram a segunda dobra
dinha fraternal da história. Na

primeira, em Montreal, as posi
ções foram invertidas. "Não po
deria ter sido melhor", come

morou Michael. "Nós doisjuntos
de novo em primeiro e em se

gundo, o Rubens aqui conosco,
um resultado que talvez nem ele

esperasse, um resultado excelente

para a Ferrari. Foi um domingo
perfeito." (FLAVIO GOMES)

DIÁRIO DE MAGNY-COURS
------------------------

Ferrari =McLaren +Williams
Com 108 pontos no Mundial, a Ferrari já tem mais do que

Mcl.aren e Williams juntas. Os dois times ingleses somaram 99

pontos e aMcLaren começa a ter a vice-liderança entre as equipes
ameaçada. Nas últimas três corridas, aWilliamsmarcou 2Spontos,
contra apenas 12 do time prateado. A Sauber, com o sexto lugar
de Heidfeld, manteve-se em quarto com 16 pontos.

'

Bridgestone, 50 vitórias
A vitória de Schumacher ontem foi a soa da Bridgestone. A

fábrica, que estreou na F-I em 1997, ganhou pela primeira vez na
Austrália/98, comHakkinen. Sete pilotos venceram com seus pneus:
Mika, Schumacher,' Irvine, Frentzen; Herbert, Coulthard e

Barrichello. Amarca deixou a Firestone para trás e está em quarto
no ranking, atrás daGoodyear (368), dabunlop (83) e daMichelin
(61).

Burti feliz
Embora o décimo lugar não signifique muito, Luciano Burti,

estava feliz com o resultado em Magny-Cours. Foi mais rápido
que seu companheiro Jean Alesi durante todo o fim de semana e

recebeu elogios até de Alain Prost. "Eu gostaria de conseguirmais,
mas estou contente comminha performance. Travei um bom duelo
comFisichella e só tive problemas commeu segundo jogo de pneus."

Testes da semana

Os circuitos deMonza eMugello serão usados nesta semana

pelamaioria das equipes para os testes que antecedem a próxima
etapa doMundial, em Silverstone. Alguns times, como aBAR, vão
andar nas duas pistas ao mesmo tempo. Visam o GP da Itália,
obviamente, e aproveitam para se preparar para aHungria,já que
Mugello tem características semelhantes.

Edson JunkeslCP

EquipeMalweeIFME jogahoje
à noite contra o time de Osasco
Time jaraguaense
derrotou Palmitos

nosábado,
pelo Estadual

pontos, e a Unisul abriu sete

pontos de vantagem na clas

sificação geral, com 37 pontos
marcados, contra 30 da Tozzo/
AABB Chapecó.

O placar poderia ter sido ainda
maior para Jaraguá do Sul, que
comandou grande parte da

parti_da. Os gols foram marcados

por Chico, Dedé do Pará (2), Ra
finha, Manoel Tobias, Fernandão
e Sandrinho. Para a Agroeste,
quem abriu o placar foi Diogo.
O próximo desafio do grupo,

pelo Estadual, será dia 13 de

julho, contra a equipe do Colegial,

em Florianópolis, a partir das
20h30.

Pela Liga Nacional de Futsal,
o time da Malwee tem mais dois,
jogos em casa, contra o Sport/
Osasco, hoje, a partir das 20h15,
e no próximo sábado, dia 7,
contra o Pax/Minas, ambos no

ginásio do Parque Malwee.
Ao todo, já foram disputadas

144 partidas, com 841 gols
registrados. A artilharia da Liga
está com o jogadorNei, do Banes
pa, com 22 gols. Manoel Tobias
está em terceiro lugar no geral,
com 18 gols.

Jaraguá do Sul- A equipe
Malwee/FME derrotou o grupo
da Agroeste/Palmitos, no sábado
à noite, no ginásio do Parque
Malwee. Com a vitória, válida pe
lo Campeonato Estadual de Fut

sal, o time jaraguaense subiu para
a terceira colocação, somando 29

Liga Nacional de Futsal - Chave 'C

Po TIMES V D EC ES GP GC SC?PG J

01 ACBF/CARLOS BARBOSA (RS) 17 07 05 - 02 - 22 08 14
02 MINAS/PAX (MG) 12 07 03. 03 - 24 19 ,Op
03 MALWEE/SANTA CATARINA (SC) 11 07 03 02 - 25 16

@

04 POKER/FOZ FUTSAL (PR)
ri

10 07 O 0'1 20 24 4�
05 VAscd'bA GAMA (RJ) , 06 07 02 20 27 - 71
06 SPORT/OSASCO (SP) 03 07 01 10 27 :'171PO - posição/ PG - pontos ganhos/ j - [oqos/ Y - vitória! D - derrata/ EC - empate com gols! ES : empote sem gols/_GP - gols
pró/ GC - gols contrai SG - saldo de gols

Campeonato Estadual de Futs-al - Classificação Geral
+,

CLUBE P J V E D GP C
< UNISUL I FME 37 15 12 1 2 93 .63 30
TOZZO / MBB 30 15 9 3>1 � 7,9 66 13
MALWEE 7 FME

.
>·29 15 9 2 67 50 17

UNOESC / ASME 29 15 9 2 4 71 54 17',
COLEGIAL 28 15 9 1 5 67 63 4

BERLANDNGABOARDI 21 15 7 O 8 63 61 2
HERING / TASCHIBRA 20 15 5 5 5 57 56 1
ANJO QUíMICA 18 15 5 3 7 63 52 11
AGROESTE / PALMITOS 13 15 3 4 $: 8 56 71 -15
UnC CONCÓRDIA 13 15 3 4 8 63 81 -18
SEARA ALIMENTOS 10 15 3 11 43 69 -26'
METISA / PME TIMBÓ 8 15 2 J1 .,46 82

�,�-j29�t=.E::_ PS!ltos/ GP- Gols wó/ Y- V1t__""._�,,"�_ - Gol�ontm/ E- Emf?a�.�••

- Sçldo de gols( º,.;,.P�!Ill2
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Titular: equipe do Vitória precisa ganharpor três gols de diferença do time do Alvorada

[
I

Campeonato Integração reuniu
- .

maisde700 pessoasno .luventus
A finalíssimaserá
disputada dia
15 dejulho,
no Juventus

da Liga Jaraguaense de Futebol,
Rogério Tomazelli, afirma que os
jogos transcorreram bem e acre

dita que a finalíssima vai atrair
público ainda maior. "Os jogos
de sábado foram um espetáculo,
todos que viram gostaram muito
da organizaç,ão e da estrutura do

local", declara.
Tomazelli informa que o Al

vorada pode perder por dois gols
que ainda garante o título de cam

peão, nos titulares. "O Vitória terá

que ganhar por três gols de di

ferença para garantir o título."
Nos aspirantes, o Guarani pode
perder por um gol, que fica em

primeiro lugar. O destaque do

campeonato é o jogador Adilson,
.

do Alvorada, que está na artilha

ria, com 28 gols marcados. O go
leiro menos vazado é Alexandre,
do Alvorada. Os dois jogadores
foram os principais destaques das
competições do sábado.

A segunda final está marcada
para acontecer no dia 15 de ju
lho, também no Juventus, sendo
às 13h30 nos aspirantes, e às
15h30 nos titulares.

O presidente da Liga lembra

que hoje, a partir das 19 horas,
será realizado congresso técnico

para definir as equipes que vão

participar do campeonato da pri
meira divisão.

Jaraguá do Sul - Mais de
700 pessoas prestigiaram as pri
meiras finais do Campeonato In-
-tegração, no estádio do Grêmio

Esportivo Juventus, na tarde de
sábado. A primeira disputa, nos
aspirantes, o time do Guarani der
rotou o Vitória, por 2 a O, e nos:

titulares o Vitória perdeu para o

Alvorada, por 3 a 1. O presidente

Aspirante: 'Guarani pode perderpor um gol, que garante o título do Campeonato Integração

JARAGUÁ DO SUL, 3 DEJULHO DE 2001

Baependi é 4° colocado no
Estadual de Bolão Bola 16

Jaraguá do Sul - O Clube
Atlético Baependi ficou em quarto
lugar no Campeonato Estadual de
2001 namodalidade de Bolão Bola
16 feminino, disputado neste final
de semana, nas canchas da Socie
dade Albertinense, em Rio do Sul.
O quadrangular final contou com

a participação ainda das equipes do
Vasto Verde, de Blumenau; Socie
dade Pingüins, de Indaial, e So
ciedade Tiradentes, de Itajaí.

O grupo jaraguaense tem qua
tro bolonistas, com idade de 15 anos.

SELEÇÃO - Seis bolonistas
do Clube Atlético Baependi inte
gram a seleção catarinense de Bo

lão Bola 16 Junior: Joice Aparecida
Pauli, Tainá SabrineBartel, Carnila
Buchmann Festhauer, no feminino,
é, no masculino, Jefferson Maien
chein,Willian Alexandre Diersch-

nabel eCarlos AugustoMaçaneiro
Júnior - Carlos é natural de Indaial
e está defendendo a equipe jara
guaense no Estadual de 2001, pelo _

ClubeAtlético Baependi.
Os atletas foram convocados'

para integrarem a seleção cata

rinense de Bolão Bola 16 Júnior

(até 21 anos), semana passada.
Eles vão atuar no CampeonatoBra
sileiro damodalidade, emMaringá,
nos dias 26 a 29 de julho. O evento

vai contar com jogadores do Rio

Grande do Sul, Paraná, São Paulo
e Rio de Janeiro. Em 2000, este
campeonato foi sediado pelo Clube
Baependi e Santa Catarina foi cam
peã no masculino e feminino.

Entre os dias 14 e 15 de julho,
o Baependi vai sediar a 3 a rodada

do Campeonato Estadual de Bolão
Bola 16 masculino.

Equipe Ajinc/Urbano/FME' se
destaca no Estadual de Inverno

,

Jaraguá do Sul - A equipe
de natação da Ajinc/UrbanolFME
participou doCampeonatoEstadual
de Inverno, disputado entre os dias
28 de junho a 1 de julho, no Com
plexo Esportivo de Sesi, em Blu
menau. O grupo jaraguaense,
composto por 12 nadadores (oito
no feminino e quatro no masculi

no), conquistou o terceiro lugar
geral no feminino, ficando atrás do
Clube Ipiranga, de Blumenau, e do
Clube 12 de Agosto, de Florianó
polis. Os atletas trouxeram para o

Município 32 medalhas, sendo 16
de ouro, sete deprata, novedebronze,
além de estabelecer 12 recordes.

Ao todo, o evento contou com
a participação de 16 clubes de San-

ta Catarina, somando mais de 300
atletas .. Os nadadores de Jaraguá
do Sul disputaram nas categorias
Infantil I (13 anos), Infantil II (14
anos), Juvenil I (15 anos) e Juvenil
II (16 anos). O técnico do grupo,
Ronaldo Fructuoso, diz que o índi
ce técnico dos nadadores e os re

súltados obtidos são satisfatórios,
pois não havia feito trabalho espe
cífico para esta competição.

O· próximo desafio da equipe
Ajinc/UrbanolFME será o Cam
peonato Brasileiro Infantil de Na- '<,

tação, que será em Uberlândia, en
tre os dias 5 e 8 de julho. Em se

guida, os nadadores partem 'para
o Brasileiro Juvenil, em Fortaleza,
entre os dias 12 é 15 de julho.

AQUI o SEU LUGAR!

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Fone/Fax: 275-1862
,
E-mail: academiaimpulso.com.br
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