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Supletivo do Sesi Governador Jogos escolares
terá mais 16 autoriza criação do encerraram neste
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370-0816
telessalas batalhão em JS final de semana
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estofados e colchões

Cassuli
Advogados Associados SIC

César Junkes/CP Carimbo dos Correios com o Brasão do Município foi lançado ontem na Prefeitura. Página 7

Jaraguá do Sul sedia capital
administrativa do Estado

Desde a noite de ontem, Jaraguá do Sul é a

capital administrativa de Santa Catarina. Em
cerirnôniareaÍizadano auelitório eloCentroCultural,
o governadorEsperidião Amin (PPB) instalou o
governo itinerante no Município, a exemplo de
outras cidades no Estado.

Logo depois da solenidade, Amin e os se

cretários estaduais se reuniram com os sete

prefeitos da Amvali para discutir as possíveis
realizações naregião. Hoje,Amin faz palestra, às
12h30, na Arrnalwee, e almoça com represen
tantes elas associações comerciais. Página 4

EdsonJunkes/CP Banda do Instituto

Jangada faz apresentação
especial

Concurso reúne 25
bandas e fanfarras
o concurso Interestadual

de Bandas e Fanfarras reuniu,
no domingo, em Jaraguá do

Sul, 25 bandas e fanfarras de
Santa Catarina, Paraná e São

Paulo, além de cerca de 1,5mil
músicos. Página 6

Cresce índice de
acidentes commotos

Jaraguá do Sul registra apro
ximadamente dois a três aci
dentes de trânsito que envol
vemmotos, diariamente. A im

prudência é a principal gera
dora dos casos, seguida da em-

.

briaguez. Página 10

Caminhão-pipa abastece hemodiálise do Hospital São José. Página 6 EdsonJunkes/CP
De taça na mão, Alvorada é campeão do Campeonato Integração. Página 12
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Regionalízação de água
A recente tragédiaecológicaque deixou semáguamais dametade

da população de Jaraguá do Sul pode ter servido para apressar a
iniciativa de transformarem realidade o já comentado consórcio
regional para administraro abastecimento de água tratada entre os

municípios da região. O próprio
governador do Estado, ao que pare
ce, concorda com a idéia e já deu
sinal verde para o início das conver

sações nesse sentido. O prefeito
IrineuPasold temdefendidoestaidéia

publicamenteeinclusivetema:firmado
que todos os problemas de caráter
regional deveriam ter uma solução
igualmenteregionalizada

O diretor-administrativo do Sa
mae (Serviço AutônomoMunicipal
de Água eEsgoto), Nelson Klitzke,
abraça a mesma causa e concorda
com o sistema de consórcio como

alternativa para o abastecimento de

água tratada, especialmente nos

municípios onde o serviçonão atende
satisfatoriamente a população, como é o caso de Corupá e

Schroeder. EmCorupá, porexemplo, apenas 20%dos habitantes
são servidos pelaCasan.

A intenção, conforme esclarecimentos de Klitzke, seria a de
otimizar a captação da água em pontos próximos a nascentes,
evitando assim apossibilidade de contaminação oupoluição da água.
O consórcio das águas também serviria, entre outras coisas, para
comprometeros prefeitos daregião em tomo deummesmo objetivo,
que seria o de preservar omeio ambiente através de atitudes e leis
de abrangência regional.

,>

O aproveitamento conjunto dos abundantes recursos hídricos
do Vale do Itapocu pode ser uma boa alternativa para direcionar as
intenções de preservação aomeio ambiente em discussões que
culminemem ações de cobrança às empresas instaladas na região e
que têm desrespeitado as leis ambientais. A efetivação de um con

sórcio das águas também forçaria aimplantação do esgoto sanitário
em todos osmunicípios consorciados, o que, sem dúvida, elevaria a

qualidade de vida da região.
Entre outras coisas, o vazamento de óleo no reservatório da

América LatinaLogística, em Corupá, serviu como ensinamento e
aviso àpopulação em geral e à administração pública, em particular.
Um alerta aos homens públicos para que usem a garantia da lei para
fiscalizar e penalizar os que insistem em degradar a natureza sem
responderpelas conseqüências.

No episódio recente, a atuação da administração pública de

JaraguádoSul foi precisa e eficiente.A decisão dadireção do Samae
de interromper a captação de água como medida de segurança
representou entrosamento entre a autarquia e a equipe do prefeito
Irineu Pasold. Durante todo o tempo aDefesaCivil doMunicípio
não poupou esforços no sentido de garantir omínimo possível de
abastecimento, atendendo hospitais e escolas com caminhões-pipas.
As conseqüências aomeio ambiente, emespecial à flora e à fauna
doRio Itapocu, aindanão foram contabilizadas. Embora saiba-se

que aAlL serámultada em aproxirriadamenteR$ 50mil, ainda não
se tern informações sobre a gravidade real do incidente e qual a
conseqüência paraomeio ambiente. O que se sabe e o que ficou
bem claro para toda a população de Jaraguá do Sul é anecessidade
de fiscalizar e controlar empresas que trabalham com elementos

poluentes e potencialmente perigosos aomeio ambiente,para que
acidentes como esse não aconteçammais.
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Educação sem Limites?

Vivemos num período de in

tensa transformação social, estan
do em voga a questão da globali
zação, com conseqüências facil
mente observáveis. Uma delas é a

acirrada disputa por e pela manu
tenção da empregabilidade, o que,
na maioria das vezes, vem gerar
um sentimento de individualidade
e conseqüentemente uma dimi

nuição da socialização por ummo-

.

do capitalista de produção.
Hoje, homens e mulheres dis

putam vagas no mercado de tra

balho e afirmam não dispor mais
de "ternpo" para os filhos. Tempo
este onde não se enfoca a quanti
dademas a qualidade dosmomen
tos que os pais passam com seus

filhos. Quando os períodos pas
sados em companhia se tornam

mera obrigação, estando só por
estar, e não faz-se deles momentos
de prazer e agrado, a educação é,
sem dúvida, prejudicada.

E por não estar com seus fi

lhos, muitos pais procuram com

pensá-los com bens materiais per
mitindo a eles fazer "o que gostam
e o que querem", esquecendo que
impor limites é necessário à

* Marlon Daniel Mattedí

educação.
Quando vemos sujeitos agindo

erroneamente, que através de atos

de vandalismo e agressi vidade
afirmam estar liberando sua

energia, e trazem prejuízos para si

e para os outros, precisamos no

mínimo ficar atentos. Pode ser um

pedido ou um aviso de que algo
muito importante está faltando.

Muitos pais passam "a bola"

para a escola delegando a ela toda
a responsabilidade, e esta devolve
a esses pais ficando isenta do

compromisso. E nesse pingue
pongue todos ficam desorientados.

É preciso incentivar os pais,
para que nesses momentos de
dúvida procurem auxílio. A

psicologia capacita profissionais
que podem orientar os pais neste

caminho, a fim de não deixá-los

perdidos quanto à questão de como
encaminhar suas crianças e

adolescentes ao discernimento do
certo e do errado, do que pode e

do que não pode. Até onde vai a

liberdade e como essa liberdade

tem que ser trabalhada para que
este sujeito em desenvolvimento
venha a ser um cidadão respeitoso

e respeitado.
O limite é necessário para qu

crianças e adolescentes possa
crescer de forma saudável

responsável, e adotar padrõ
antigos, nomomento de transmi
conhecimentos e informações,'
não dá mais. Onde a.violênciae
repressão eram considerada

educadoras, hoje não cabe mais

seu uso, pelo contrário, a violêrd
nunca trouxe a solução para nadll

Atentos a uma cadeia de el

ros, não podemos esquecer
punir, chamando a atenção d

crianças nos momentos de a

tudes erradas, mas nunca el

quecer de tecer um elogio co

as atitudes corretas.

Isto tudo a fim de continuar

mos num progresso, sabend

que estamos criando seres h

manos que conhecem valores

leis, para não nos arrependerm
depois de que, por estarmo.

confusos, não soubemos coJ1ll

educá-los.

* Acadêmico de Psicologia
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MILTON RAASCH

A comunidade do Bairro Recanto Feliz vive, desde a semana

passada, a expectativa de que os controladores de velocidade que

estão sendo instalados pelo DNER, no entroncamento com a Rua

Cláudio Tomaselli com a BR-280 (que dá acesso para a

comunidade), sejam colocados em funcionamento

imediatamente. A população do bairro e localidades próximas
estão no limite da paciência, afirma o presidente da Associação

de Moradores do Bairro Recanto Feliz, Caubi dos Santos

Pinheiro. E tem motivo justo para reclamar. Enquanto o sistema

não começa a operar, os acidentes envolvendo pedestres
continuam acontecendo no local.

Outras bandeiras

Depois de garantida a instalação
dos equipamentos para controle

.

de velocidade e para orientação
do acesso de motoristas e

pedestres ao Bairro Recanto

Feliz, a comunidade terá outras

bandeiras para empunhar, avisa
o presidente da Associação de

Moradores, Caubi dos Santos

Pinheiro, a pavimentação da
Rua Cláudio Tomaselli, para
terminar com os problemas
freqüentes de lama e poeira na

localidade, e reduzir o despejo
de esgotos no Rio

Itapocuzinho.

Expofeira
A Comissão Organizadora da 6a

Expofeira reúne hoje os

representantes das empresas

que estarão participando do

evento, a partir do próximo dia
24 de agosto, em Guararnirim.

A reunião vai acontecer às 19

horas, no próprio local da
Expofeira, o ParqueMunicipal

de Eventos, quando os

expositores poderão conhecer a

infra-estrutura preparada e

tomar conhecimento das
normas geraís de

funcionamento, bem como

dirimir quaisquer dúvidas.

Lançamento
Previsto para amanhã o lançamento do livro "Longe é um lugar
que não existe", de autoria do guaramirense Francisco Schörk. 'A
solenidade está prevista para acontecer às I9h30, no auditório da

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim.

Menores
Polícia Civil e comissários de

Menores deverão apertar a

fiscalização para coibir abusos

envolvendo menores, como no

consumo de drogas e bebidas
de álcool, e a presença em

estabelecimentos de diversões

públicas fora dos horários

permitidos. Ajuíza Candida
Inês Zoellner transmitiu

orientação expressa nesse

sentido em recente reunião

mantida com os responsáveis
pela fiscalização em ambientes

públicos.
As providências deverão incluir
fiscalização nas boates
localizadas às margens da BR-

280, que também serão

percorridas e verificadas.

Protesto

Até ontem à tarde, o protesto
anunciado pelos servidores do

. Hospital Municipal Santo Antô
nio para acontecer hoje, em

Guaramirim, não estava sendo
dado como inteiramente certo.

As informações são conflitantes

entre os dois sindicatos que
defendem a causa dos fun

cionários da instituição.
Enquanto o presidente Lorival

Pisetta, do Sindicato dos

Empregados em Estabele-
cimentos de Saúde, diz que a

manifestação irá acontecer e

com ímpeto, a presidenta do
Sindicato dos Trabalhadores
Públicos de Jaraguá do Sul e

Região, Idinei Petry, dizia o

contrário.

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

.

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Ru

Jurck define investimentos

públicos para o 20 semestre

Ampliações em
escolas e obras de
infra-estrutura
são prioridades

Schroeder - A Prefeitura

deverá ampliar os investimentos

na construção de novas salas de

aula, na execução de obras de

infra-estrutura urbana, conser

vação de estradas e pavimentação
de ruas, durante o segundo se

mestre do ano. A informação é '

antecipada pelo prefeito Osvaldo

Jurck (PMDB), que está con

cluindo o plano de metas de tra

balho e dos investimentos pú
blicos para o período. Ele disse

que irá manter a política de aus

teridade nos gastos, para garantir
o equilíbrio entre receita e despesa
públicas e que se empenhará para
solucionar a questão envolvendo

a TlP (Taxa de Iluminação PÚ

blica), em Schroeder.

Na ampliação da rede escolar,
informa o prefeito, serão cons

truídas novas salas de aula nas

escolas Sarita Beck Rezende,
Santos Tomaselli e Gustavo Tank;
estão previstas as construções de

diversas quadras esportivas de

areia, para oferecer novas opções
de lazer aos jovens. No setor

rodoviário, serão construídas no
vas pontes e reforçados os ser

viços na conservação de estradas

e de melhorias em diversas ruas

Guaramirim - O prefeito de

Joinville e provável candidato a

governador do Estado pelo
PMDB, LuizHenrique da Silveira,
estará em visita ao Município no

próximo dia 7 de agosto, cum

prindo mais etapa da caravana

"Força do 15". A informação foi
dada ontem pelo deputado esta-

,

Arquivo/CP: Edson Junkes

Obstáculo: prefeito .lurck reclama saída imediatapara a questão da TlP

ILUMINAÇÃO E LIXO
Osvaldo Jurck continua apos
tando na confirmação do Projeto
do CRDR (Centro de Reciclagem
e Destinação de Resíduos), pre
visto para ser instalado na lo

calidade de Nereu Ramos, em

Jaraguá do Sul, para solucionar
os problemas de funcionamento

do lixão em Schroeder. E pre
tende empenhar-se para encon

trar uma saída imediata para a TIP

(Taxa de Iluminação Pública) que,
na opinião dele, está se conver

tendo num ralo de dinheiro pú
blico. "A Prefeitura já deve cerca
de R$ 200 mil para a Celesc e

não tem mais condições de arcar
com o repasse mensal de R$ 15

mil, por conta da iluminação pú
blica", afirma. (MR)

mo objetivo.
NaMicrorregião do Vale do Ita

pocu LHS já compareceu, ante

riorrnente, em Jaraguá do Sul,
Corupá eMassaranduba (interior).
Em Guaramirim, tem no ex

prefeito Antonio Carlos Zimmer
mann (PMDB) um importante
aliado. (MR)

PSDB inicia preparativos para a convenção

no perímetro urbano. No Bairro

Schroeder I, como estava previs
to, foi dado início à preparação
do terreno para a construção de

um ginásio de esportes, uma das

reivindicações da comunidade.
A administração também irá

investirmais no sistema de esgoto
pluvial, planeja Jurck. As obras

serão feitas por etàpas, come
çando pela Vila Amizade, onde os

serviços já estão acontecendo,

contemplando, em seguida, ou
tras regiões do Município, com
diversos serviços para os proble
mas decorrentes das enxurradas.

As ruas Ponte Pênsil e Germano

Müller serão pavimentadas, con
forme já planejado, com divisão

de custos entre a Prefeitura e os

moradores.

dual Adelor Vieira (PMDB), que,
acompanha o prefeito de Joinvil

Ie nesses encontros políticos,
para a divulgação do Projeto
"Todos por Santa Catarina". No

próximo dia 19 de julho, infor
mou ainda Vieira, as lideranças
peemedebistas e aliados estarão

em Garuva e Itapoá, com o mes-

à direção do partido. O ex-prefeito
Victor Kleine não esconde a

disposição em disputar a liderança
da legenda, e o próprio Mannes

poderá colocar o nome para tentar
a reeleição.

) Para Mannes, o momento

político "permanece indefinido"

para O PSDB em Guaramirim,
reflexo da falta demelhordefinição
da própria tendência política para

os tucanos no Estado. Em recente

encontro político, emF1orianópolis,
disse, cresceu a tese da candi

datura própria ao Governo do Es

tado, com vários nomes despon
tando para candidatos, como o

presidente da Celesc, Francisco
Küster, o prefeito de Balneário

Camboriú, Leonel Pavan, e o de

putado federal Vicente Caropreso,
(MR)

Luiz Henrique da Silveira visita Guaramirim

Guaramirim - o presidente
do PSDB pretende discutir nas

próximas reuniões do partido a

preparação da convençãomunicipal
dos tucanos, que acontecerá entre

agosto e outubro deste ano.

Mannes ainda não sabe prever

quantas chapas disputarão a pre
sidência do PSDB no Município,
mas não descarta a hipótese de que
pelo menos dois nomes concorram

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fritsch diz que PT resgatará
o, Besc caso vença as eleições

Edson Junkes/CP

Prefeito de

Chopecô
ê

pré-candidato ao
governo do Estado

Jaraguä doSul- o prefeito
de Chapecó, no Oeste do Estado,
José Fritsch (PT), afirmou que,
caso o partido vença as eleições
do próximo ano, vai resgatar o
Besc (Banco do Estado de Santa

Catarina), em processo de privati
zação. Na avaliação dele, o banco
é lucrativo e a privatização é uma

questão política, sem nenhuma re

lação com a situação financeira da

instituição. O anúncio foi feito na

manhã do último sábado, quando
o prefeito esteve reunido com diri

gentes petistas da região, na sede
do Diretório local. Fritsch é o pro
vável candidato da legenda ao Go
verno de Santa Catarina em 2002.

De acordo com ele, as dívidas
do Besc, "pela seqüência de más

administrações", serão pagas com
recursos públicos, mesmo que o

banco seja privatizado. "Por que o
povo catarinense vai pagar a dívida
e não vai ficar com o banco?", in
dagou, culpando o atual governo
pela campanha contra a instituição.
"Nas eleições do próximo ano, o

governador (Esperidião Amin -

PPB) terá que explicar as negocia
tas do Besc", fustigóu, afirman
do que a privatização do banco faz
parte da política "entreguista" do
governo federal, "quejá privatizou
70% do patrimônio público e não

trouxenenhumbenefício àpopulação.
ELEIÇÕES -.- Fritsch defen-

Alerta: Fritsch diz que a prioridade é a eleição de 2002

deu a composição da Frente Popu- CRÍTICAS - O prefeito não
lar para disputar as eleições de poupou críticas à atual adminis-

2002, com o PT na cabeça-de- tração, a quem acusa de ter abor-

chapa. Na opinião dele, é omelhor tado a CPI da Sonegação "porque
momento para o partido no Esta- iria atingir o governo e revelar a

do. "Tenho percorrido o Estado e existência de uma quadrilha espe-
sinto que há um sentimento de cializada em sonegação, que dá

mudança na população e vontade prejuízos de milhões ao Estado".
em votar no PT. Ningtíém agüenta "Para mudar, é preciso desmamar
mais tanta corrupção e incompe- os terneiros e acabar com as oli-

tência", disparou, lembrando que garquias de Santa Catarina", pre-
dos 15 maiores municípios do gou, lembrando que os inves-

Estado, o PT administra cinco e timentos propostos são com recur-

"em muitos deles o partido fez uma sos federais e externos. Quanto
boa votação nas eleições de 2000, dinheiro tem o Estado?, questio-
registrando um cres-cimento nou.SegundoFritsch,aúnicaobra
considerável". "Acredito que te- do governo em Chapecó foi o

mos condições de dobrar a ban- fechamento da usina de asfalto,
cada na Assembléia Legislativa", alegando que fazia muita fumaça.
completou. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Instalado governo do Estado em Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - Em ceri

mônia realizada na noite de ontem,
no auditório do Centro Cultural, o
governador Esperidião Amin

(PPB) instalou a sede da adminis

tração estadual noMunicípio. Logo
em seguida, Amin e os secretários
estaduais se reuniram com os sete

prefeitos da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapo
cu) para discutir as possíveis rea

lizações do governo itinerante. Na
oportunidade, os prefeitos da re

gião entregaram ao governador
uma pauta de reivindicações, com
11 itens, considerados prioritários,
entre indicações de obras, serviços e
possíveis futuros convênios.

Hoje, Amin faz palestra, às

12h30, naArmalwee. Em seguida,

almoça com representantes das

associações comerciais e indus
triais da Amvali, quando assina a

licitação para a pavimentação
asfáltica daRodovia do Atroz, que
liga Guaramirim a Joinville, e apre
senta o projeto para asfaltar a es

trada Jaraguá do Sul aGuararnirim,
pela Ilha da Figueira. O governador
prometeu ainda atender as reivin

dicações apresentadas pelaAmvali,
que quer inclusive o cumprimento
do Orçamento Regionalizado.

Segundo Amin, o governo iti
nerante, já instalado em outros

municípios de Santa Catarina, tem
como objetivo aproximar a admi
nistração estadual dosMunicípios
e "acompanhar de perto as ne

cessidades de cada região". O

Município sedia a administração do
Estado até o final do dia, quando o

governo volta para Florianópolis.
Ontem, o governo itinerante foi
instalado em Joinville.

Todo o staff do governo esta

dual está despachando no Centro
Cultural. Na opinião do prefeito
Irineu Pasold (PSDB), a instalação
da capital administrativa do Estado
comprova a força política de Jara

guá do Sul e contribui para refor
çar as ações reivindicadas. "Temos
obras que necessitam do apoio do

governo estadual, que não podem
ser proteladas. Além do mais, será
a oportunidade de cobrarmosmais
atenção para oMunicípio", frisou,
apostando que as reivindicações da
região serão atendidas. (MC)

Com dois anos e meio do segundo mandato, a popularidade
despencando, o dólar batendo recorde, a crise energética

destruindo a imagem competente do governo e a antecipação
eleições presidenciais de 2002, com os possíveis candidatos
situação amargando índices vergonhosos de intenção de votos,
presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) não esconde

a irritação e o cansaço.
Na semana passada, considerou que "a vida política, em ger

não é generosa. É dura, é cruel". Entretanto, no início do prim
mandato, disse que era fácil governar o Brasil. Meses depois,
entrevista ao jornal italiano La Repubblica, afirmou: "Até agora

mais fácil do que eu pensava". Referia-se às facilidades em

aprovar importantes reformas constitucionais com uma amplo
maioria parlamentar. É o sinal dos tempos.

Otimismo
O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) está otimista
com relação às eleições do

próximo ano. Na avaliação
dele, a candidatura do prefeito
de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira, está
crescendo em intenção de

votos e apoios. Konell
acredita na aliança com o

PSDB, mas faz uma ressalva,
como não poderia
deixar de ser: "Com o PSDB

sim, mas com o prefeito não",
afirmou.

Diretó
Sobre as eleições internas
PMDB de Jaraguá do Sul,

deputado disse que a

comandada por ele seja
vitoriosa na convenção
setembro. Ele descarta

candidatura de um membro]
ala liderada pelo ex-chefe!
Casa Civil Adernar Du�\

"Acho que eles ({
peernedebistas adversário

não terão coragem em lanç
candidatos", afirmo,

apostando na candidaturaj
vereadora MaristelaMenJ

Explicações
O suplente de vereador Ruy Lessmann (PFL), também diretor
Câmara de Jaraguá do Sul, rebateu as críticas que sofreu em

relação à indicação para que o Executivo analise

a possibilidade em criar, por intermédio da Secretaria de Meio

Ambiente, lei que promova o ecoturismo e caça

regulamentada. Segundo ele, a proposta visa incentivar a criaçí
de galinhas da espécie angola nas regiões de proteção ambiental
evitando a caça predatória. "É apenas uma indicação, e não lei"

explicou:
Complô
Lessmann acredita que as

críticas têm fundo político, \

motivado por adversários "ou

pessoas que se sentiram

prejudicadas pela sua atuação
durante a interinidade na

Câmara de Vereadores.

"Ninguém me procurou para
ouvir as explicações
necessárias, e já trataram de

desqualificar a indicação",
reclamou.

Reuni
Está marcada para o dia 2

agosto, no Hotel Zibamba,
São Francisco do Sul,

próxima audiên

pública do Orçames
Regionalizado. A oposiç

acusa o gove
estadual de tentar acabar com

orçamento. O governad
Esperidião Amin (PPB) vetoU

proposta, mas a Assembk
rejeitou ovei

o

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

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeir�
AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·11�
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Crea culpa, redução de pessoal
naPetrobras por acidentes

Embalagens de genéricos deverão ter
tarja amarela a partir de outubro

r

São Paulo - A partir do dia 5 de

outubro, todas as embala�ens de re

médios genéricos terão que conter uma

tarja amarela. A informaçãofoi dada ho-
_

je pela gerente-geral da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), Vera

e Valente.

Segundo ela, o governo fará uma

campanha institucional, em setembro, para
orientar a população. "Até lá, farmácias e
fabricantes já terão tido seis meses para

cumprirem as determinações. Todas as

embalagens de genéricos terão que conter
as tarjas", afirmou ela, durante o 10 se

minário sobre medicamentos genéricos
para a imprensa, na capital paulista.

Terceirização de
alguns serviços
favoreceu condições
aodesasfre

sobrecarrega os funcionários e favorece
as condições favoráveis ao desastre. O

texto aponta redução de 23% no número

de trabalhadores na área de produção, de
53% na área de segurança e de 33% na

área de manutenção entre 1995 e 2000.
"A redução do número de especialistas

(em 1997) para 18 (emjulho de 2000) nos
permite concluir que os planos de

contingência existentes não podem ser

colocados em prática, o que, dentre outros
fatores, explica as evidentes dificuldades
da empresa durante as 48 horas que se

seguiram ao vazamento", aponta o do

cumento,

Ö relatório do Crea também respon
sabiliza o governo federal pelo suca

teamento das estatais, além de dar um

"puxão de orelhas" nos governos do Pa

raná e Santa Catarina, por não possuírem
uma política mais rígida de fiscalização
preventiva.

Curitiba - A redução do número de

funcionários da Petrobras foi uma das

principais causas do maior vazamento de
óleo já registrado no Paraná, em 16 de julho
do ano passado, quando 4milhões de litros
de óleo cru foram despejados nos rios

Iguaçu e Barigüi.
A conclusão é do Crea-PR (Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia do Paraná), que divulgou hoje
à tarde o relatório final sobre o acidente,
depois de 11 meses de trabalho.

Para o Crea, a Petrobras errou ao optar
pela terceirização de alguns serviços, o que

OperadorNacional do Sistema Elétrico
.anuncia criação de bolsa de energia
Rio de Janeiro - a presidente do

ONS (Operador Nacional do Sistema

Elétrico), Mário Santos, revelou que
I dentro de 15 dias o governo deverá criar

uma bolsa para compra e venda do exce
I dente de energia elétrica da indústria.

"O programa, de caráter emergencial,
será coordenado pelo BNDES e vai ser

I proposto à Câmara de Gestão da Crise
como alternativa para diminuir os efeitos

do desabastecimento", antecipou Santos,
acrescentando ainda que em 15 dias as

regras do leilão já deverão estar definidas.
Segundo ele, as indústrias inte

ressadas em participar poderão vender
sua cota excedente de energia nesta nova
bolsa de negócios. a presidente do aNS
participou hoje do seminário 'Geração e

Co-geração de Energia e Sistemas de

Controle', na sede da Firjan.

Dias 21 e 22 de Julho de 2001
Local: Parque de Rodeios Augusto Demarchi

Promoção: erG Laço Jaraguaense
Dia 21 - Sábado
'09:00h - Laçada Vaca Gorda Individual Livre
12:00h - Churrasco
13:00h - Laçada do Cavalo Crioulo
- Somente poderão participar animais confirmados na ABCCC
- Será obrigatória a cópia do registro definitivo do animal
- O mesmo animal não poderá ser montado por outro peão.
- Será cobrado R$ 40,00 por laçador (10 armadas - sem reinscrição)
16:00h - Vaca Gorda Livre
20:00h - Churrasco
23:00h - Grande fandango na Sede Social do CTG

com Os Mateodores - RS
Dia 22 - Domingo
08:00h - Laçada do Cavalo Crioulo
9:30h - Vaca Gorda Livre
10:00 - Cavalos p/ público montar - GRATUITO
11 :00 - Apresentação do Cavalo Fúria - O CAVALO DANÇARINO
12:00h - Churrasco _

13:00h - Final da laçada do Cavalo Crioulo
14:00h - Vaca Gorda Livre
OBS.: - Todas as provas serão individuais e não será permitido a reinscrição
em nenhuma prova de laço.
- O regulamento das provas de laço seguirão as normas do MTG-SC.

Cargas aéreas
nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363
275-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

,
Informações: (47) 371-4547 - Home Page: www.ctglj.com.br
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ALL pode receber novamulta
se for comprovado agravantes
Empresa garante
que não havia a

necessidade de
cortar a captação

. reservatório antes e depois do va
.

zamento. O maior agravante, no
entanto, é se o acidente OCOlTeu

por falha humana ou por umfaci
litador negligenciado-, explicou
Voss, afirmando que a contenção
não foi ideal "porque o óleo atingiu
o rio rapidamente". Até a manhã
de ontem, a Fatma não havia re

gistrado mortandade de peixes.
O vazamento obrigou o Samae

(Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto) a interromper a

captação no Rio Itapocu e a dis

tribuição de água a 80% da

população de Jaraguá do Sul. A
Assessoria de Imprensa da ALL .

informou que vazaram quatro mil
litros de óleo combustível e que
desses apenas 10% atingiram o rio.

"Não havia a necessidade de inter

romper o abastecimento de água,
porque a empresa tomou todas as

medidas necessárias para atenuar

o pequeno acidente", disse a as

sessorade Imprensa,MicheIeMüller,
Ela informou que a empresa vai

apresentar defesa administrativa,
antes do prazo de sete dias, defi-

nido pela Fatma, para o recurso .

O diretor-administrativo do

Samae, Nelson Klitzke, contesta a

empresa e acredita que o volume
de óleo que chegou ao rio é muito

maior do que o divulgado. Ele disse
que a autarquia está fazendo levan
tamento dos prejuízos causados

pelo acidente, que deve ficar pronto
hoje à tarde.

TRANSTORNO - No sába

do, o presidente daDefesaCivil,Ade
mir Izidoro, comandava a operação
de abastecimento por carninhões

pipas, das prefeituras e das empresas
da região. A prioridade eram os hos

pitais, clubes, restaurantes e escolas.
A água potável era transportada em
caminhões esterilizados.

Minutos depois do sinal verde
dado pelo Senai (ServiçoNacional
de Aprendizagem Industrial), de
Curitiba, que analisou amostras da

água do Rio Itapocu, o Samae rei
niciou a captação e religou os equi
pamentos de tratamento. Entre

tanto, o abastecimento só foi nor
malizado na tarde de domingo.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Jaraguá do Sul - A Fatma

(Fundação de Amparo e Tecnolo

gia doMeioAmbiente) pode aplicar
novas multas à ALL (América La
tina Logística) caso registre agra
vante em relação ao vazamento de

óleo da empresa, ocorrido no re

servatório de combustível, loca
lizado em Corupá, na manhã da

última quinta-feira. Nomesmo dia,
a Fatma notificou aALL e aplicou
multa de R$ 50 mil. Segundo o

coordenador regional da Fatrna, em
Joinville, Guilherme Voss, a fun

dação está fazendo o monitora

mento para certificar se a ALL

cumpre as determinações estabe

lecidas.
- Vamos verificar o grau de

presteza da empresa no enfren

tamento do acidente, se ainda há
resíduo no rio e qual a situação do

Especial: Banda do Instituto Jangada se apresenta no concurso

Divina vence o concurso

de Bandas e Fanfarras
Jaraguá do Sul- A Banda

Marcial do Colégio Divina Provi
dência foi a campeã geral do 10

Concurso Interestadual de Bandas
e Fanfarras, realizado no domingo,
na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Jonas Alves de Sou

za, promotora do evento. O con

curso, alusivo ao 125 anos de fun

dação de Jaraguá do Sul, reuniu
25 bandas e fanfarras de SantaCa

tarina, Paraná e São Paulo, além
de 1,5 mil músicos. As bandas do
Sesi, do Jangada e da Terceira Ida
de se apresentaram, sem competir.

O concurso foi dividido em cin

co categorias: Fanfarras rítmicas
com e sem lira, Bandas especiais,
Fanfarras simples e Bandas

Marciais, subdivididas em In

fanto-juvenil e Juvenil.
Os vencedores foram: a ban

da da Escola Jonas Alves de Sou

za na categoria rítmica sem lira,
Infanto-juvenil e a fanfarra da

Escola Professor João Wie
mann, de Blumenau; na Juvenil,
rítmica com lira, a Associação
Bandas Comunitárias Indepe
dente RubensMarcondes Filho,
Cubatão, São Paulo, e Infanto
venil a Fanfarra Barão de Ca

nema, de Prudentópolis, Parará
Na categoria Bandas especa

infanto-juvenil a vencedora!

.

Banda Amo Zoscke, de Indaiah
Sênior, a Fanfarra Municip
Fazenda Rio Grande, do Paras

que foi ainda campeã geral. N

categoria Fanfarra simples, li
venil, a vencedora foi a Fanfat.
Municipal deRio do Sul, na Sênia

em primeiro lugar ficou a Fant
da Fazenda Rio Grande.

Na categoria de Bandas M

ciais, as campeãs foram a Ban

Marcial da Guarda-mirim de
ritiba e a Banda Marcial do colé

'

Divina Providência, Juvenil

Sênior, respectivamente. (MC)

Nem o frio da noite de sábado

espantou os apreciadores de
uma boa música. A Praça
Ângelo Piazera, em Iaraguá do

Sul, ficou lotada para assistir à

apresentação da Orquestra
Sinfônica de Santa Catarina e

do Coral da Scar.
O evento fezparte das comemo

rações dos 125 anos de funda
ção do Município - no dia 25.

Dentro do Projeto de

Municipalização da Cultura

Catarinense, a orquestra, regida
por José Nilo do Valle,
apresentou um repertório
bastante variado.
O Coral da Scar, regido por
Aristeu Klein, cantou músicas

populares. (MC)

COMUNICADO
Transluciano Transportes Ltda., inscrito no CNPl n?

80.739.071/0001-40 e Inscrição Estadual n?

253.785.855, situada à Rua Clemente Baratto, 81,
Centro, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, vem
comunicar que foi extraviado notas Série Única,

prornissórics, recibos e blocos de conhecimento de

tronsporte rodoviário de carga, de numeração 62
até 250 e em branco. Conforme Boletim de

Ocorrência nO 1.330/2001.

i\�t;����:��';;á
con��'Jmesma. No amor,
o climJserá de entusiasmo.

A uniã! e o sentimento de
cumplicidade vão
prevalecer.

�"ro -Jogue as suas

enE1r'9ia�lo trabalho. Poderá
fa�muoanças importantes

n9�,"r9"�a, Bom astral no
amor. \face vo: se sentir

amparada porquem ama.

�ê"tl'!4itos T Ótimo astral

��IJ�;;s�� �r���lho em
egulpe,'to amor, a sua
C:;'_%. ."')
dlegria sera contagiante.
Viagem favorecerá um

reencontro.
çân�êr :::. Poderá ter

gbn�os,{�� atividades
redl'lzadas{m casa, No

, campo afetivo, estará
animada e vai sabercaptar
os desejos de quem ama.

�g�".á'r"io \-" Você terá
.vp,tt'''\) "

su��ss�J�m o público,
dfhcipciJ:tn'tmte, se trabalha
com lazer, educação ou

cultura. Vida amorosa em

destaque: aproveite poro

clN,tareJblar.�ÍXeS1- Procure resolver
�� <5ssur'os pendentes e

�"na d\suas metas profis'
sionois, A noite, a melhor
opção será ficar em casa,

curtindo a sua cara-metade,

Sagitqfio - Deixe a

indiv�il�Ji�:ade de lado-"'1;

t0dÍ!l que':izer em equipe
vaJAlur com facilidade. Na
'lfrea sentimental, o clima

ligadQS:;� trabalho estarão

esti,P{ulq�bS. Seu
entr�d;nén.o com os

Colegas serà dos mais

harmoniosos, Excelente
astral no amor.

E�c�rRião - Tudo que

�;liQr:�t.,mistério vai atrair a

si1p de ção, podendo
��n' a'.�di5heiro compsicologia ou esoterismo.

Curta a intimidade com o

seu por

Le(j ,.� Fazer o que se

go,)' �í1 melhor maneira de

. rjO bom humor. O die '

s �SltIVO para sair e

badala� noite, prepare-se
para um encontro especial.

.

ear
- O astral

��.r, ti,�tórias ?rofissionaise I nl'l; as. Nao se

s� r ,,,"_�(éla se a sua vida
sentimental ganhar um novo

pique neste dio.
Libra - Viagens e cursos dagem entre você e o seu por;
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História, Fatos eTradição
História

Os festejos de aniversário de Jaraguá do Sul nos le

vam a refletir de como o Município evoluiu desde a

sua fundação. É difícil imaginar que, no
início do século passado, o que hoje-constitui o cen

tro da cidade, ainda tinha floresta densa. Veja a foto.

Nela vemos a atual RuaMal. Floriano Peixoto, vista a

partir do Rio Itapocu, e, no fundo, a mata. O povoado
do Jaraguá, na verdade, resumia-se nas atuais ruas

Epitácio Pessoa e Getúlio Vargas, com suas transver-

CORREIO DO POVO

terça-feira,
17 de julho de 2001

em fotos Por Egon Iagnow
\

sais centrais, um pedaço da Procópio Gomes de Oli-

veira e Mal. Deodoro da Fonseca que,
na época, era apenas um caminho de passagem para

quem se dirigia a Blumenau. Na margem
direita do Rio Itapocu havia a Rua Joinville e a atual

Georg Czerniewicz. Das edificações
que há na foto, apenas a última à esquerda ainda per
manece, mas bastante modificada. Era a casa de José

Emmendörfer.

Indústrias de
Máquinas Kreis LIda.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165· ex. Poslal84·
Fone (47) 371·0555 • Fax (47) 371·0403

e-mail ·indumak@netuno.com.br
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Há 4 anos

Em 1997, o Beira Rio Clube de Campo completava 25 anos de exis
tência e comparecia com uma edição comemorativa, encartada na

edição n" 4.097, de 30/5, do CORREIODOPOVO. Nela lembrava-se a

primeira diretoria: presidente, Max Roberto Bomhold; secretário,
Pedro Donini; tesoureiro, Raul Driessen, e Comissão Diretora: Flá
vio Rubini, Rubens Nicoluzzi, Pedro Donini, Vicente Donini, Rolli
Bruch, José Carlos Neves, Max Roberto Bomhold, Raul Driessen,
Ferdinando Piske e Aldo Piazera. Eram ex-presidentes até então
Max Roberto Bomhold, Evaldo Schiewe, Mareio Mauro Marcatto,
Ivo Ewald, Lourival Rothemberger, Carlos Azevedo Pereira, Laér
cio Cunha Silveira, Roberto Marcelino Vargas Madrid, Devanir
Danna, Alfredo Reguinel Rodrigues de Freitas e Naudir José
Vendruscolo.
A empresa Duas Rodas Industrial realizava a 20a Sipat (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) com o objetivo de
conscientizar os colaboradores da importância da segurança indivi
dual e coletiva, que deve existir dentro e fora da empresa, contando
com o grupo de teatro da Scar, um meio divertido e educativo sobre
conceitos de segurança no trabalho aos nossos colaboradores, expli
cou a presidenta da Cipa.

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, já se chegava ao mês de junho e a Câmara Municipal
continuava com duas mesas, com isso prejudicando os interesses do

povo jaraguaense. Dava enuaca, então, 'no Juízo da Comarca de

Jaraguá do Sul, o Mandado de Segurança que os vereadores da

UDN, srs. Murillo Barreto de Azevedo, Victor Bauer, Valeriana
Zanghelini e o vereador do PSD Vitório Lazzaris, impetravam con

tra os vereadores do PSD, srs. Erich Baptista, João Hermílio Cardo

so, João Mathias Verbinenn, Henrique Boeder, Raimundo
Emmendoerfer e o vereador da UDN sr. Albrecht Gumz, bem como

contra o prefeitomunicipal, sr. Roland Harold Dornbusch. Como até

então não houvesse sido decidido qualquermaneira da Câmara vol
tar à legalidade, os vereadores da primeira Mesa deliberavam con

tratar o ilustre causídico catarinense dr. Paulo Medeiros, para que a

Justiça se pronunciasse qual das duas Mesas estava investida de

ilegalidade. A Justiça em poucos dias iria decidir sobre um caso sui

generis, no Brasil, de uma Câmara contar com duas Mesas.

Há 14 anos

Em 1987, os bolonistas do Baependi instituíam o Torneio "Eugênio
Victor Schmöckel", comemorado festivamente no Restaurante Re

presa, emGuaramirim, realizado nos mesesmarço/abriI1987. O pre
sidente SidoDoering recebia os bolonistas, enquanto o Renato Trapp
captava imagens com sua filmadora. Após lauto jantar, as premiações:
equipe campeã bola \1.16: Ingo Pett, Antonio, Lincoln, Jacobi eHomburg,
com 5.563 pontos. Equipe campeã bola 23: Egon Kli&ke, Nelsio e

Nivaldo, vulgoBolim. Renato Trapp, por sua vez, apresentava a equipe
Simpatia, distribuindo medalhas comemorativas ao Renato, Jacaré,
Ewaldo, Plácido e, como convidado de honra, E.V. Schmöckel, o
Opala coruja.
O governador Pedro Ivo Campos vinha a Jaraguá do Sul, pela pri
meira vez após empossado, para presidir, na noite de sábado, o en

cerramento do 21 ° Congresso Estadual do Comércio Lojista.
Realizava-se a vacinação antipólio na região: em Guararnirim, 1.514
crianças; em Corupá a meta era de 988 crianças; em Jaraguá do

Sul, 8.110; em Massaranduba, 1.523, e em Schroeder, 596.

r
I:

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Uma sábia professora perguntou certo dia para
os seus alunos e alunas Como se podia saber o

momento em que a noite acaba e o dia começa.
- Seria quando é possível distinguir de longe, sem

1 dificuldade, um cão de urn carneiro?
- Não -, diz a professora.
- Seria quando é possível diferenciar uma ber-

gamoteira de.uma laranjeira?
- Não -, respondeu a professora.
- Mas então qual?
Perguntam anciosos os alunos e alunas.
A professora respondeu:
- Quando, olhando o rosto de qualquer ser hu
mano, reconhecemos o nosso irmão ou a nossa

irmã.
Até então, ainda é no nosso coração.
(Adaptado de um conto judaico).

Vocês, cada um/a de nós, é convidado/a
ser luz neste mundo - a deixar que a vida e

toda a sua plenitude possa florecer para tod
as pessoas. Somente será dia também em noss

coração quando reconhecermos em qualque
ser humano, o nosso irmão ou a nossa inn�
criado à imagem e à semelhança d� Deus,
Quando reconhecemos o outro e a outra com

irmão e irmã também nos empenhamos pan

que esta pessoa tenha vida digna, justa, plena,
Amigo e Amiga

Você já imaginou como seria diferente
nosso mundo, se todas as pessoas se reco

nhecessem como irmãos e irmãs? As trevas da

maldade, do ódio, da corrupção, das guerras:
da violência não teriam lugar entre nós ... Al

crianças poderiam brincar felizes e livres no.

JesusCristodiz:Vocêssãoaluzdomundo!(Mt5.14) _ .parques, as casas não precisariam de grande
muros ... já não haveria fome, desemprego.
racismo, crianças abandonadas, jovens seil

sentido.na vida, pessoas sem-teto e sem-tem

Como ser luz neste mundo, reconhecend
também os diferentes como nossos irmãos t

irmãs? Jesus nos desafia: Vocês são a luz d

mundo!

Sem luz não existe vida. A luz faz renascer

a cada dia a vida em todo o planeta. A luz

ilumina, aquece, mostra direção, aponta o norte,
amplia o horizonte. Jesus nos convida a sermos

Luz no mundo! Cada um/a de nós é convidado/

a ailuminar a vida e o mundo. Com a luz de

Cristo, o mundo se ilumina e as trevas da

maldade, da violência, da injustiça não temmais

lugar.·
Pa. Claudete Beíse Ulrich e P. Carlos

Luiz Ulrich

A energia elétrica (18)
Como dizíamos no número anterior, não era só produzir riquezas. O

transporte era fundamental e Jaraguá, como entroncamento rodofer

roviário, tinha todas 'as condições' a sua disposição. Pelo menos era de se

supor. Até o ministro da Viação estava empolgado, tanto que o dr. Mar

ques dos Reis queria conhecer o ramal Rio Negro-São Francisco, che

gando a Jaraguá, em viagem de inspeção, acompanhado do dr. Vieira de

Mello, oficial de gabinete, dr. Ruy Santiago, deputado federal, dr,
Fernandes de Lima, dr. Alexandre Guttierrez, diretor da São Paulo--Rio, Tio Eugênio
Grande. Em Joinville já estava o dr. Nereu Ramos, governador do Esta

do, sendo esperados o senador dr. Arthur da Costa e deputado Carlos Gomes de Oliveira.

Diante de tão luzidia comitiva o CORREIO DO POVO saía com uma edição, em que expunha os

problemas do transporte, afinal não só uma ferrovia passando pelo Município, o que era bom, preci
sava de vagões para transportar as mercadorias, dando o jornal ênfase de mais vagões disponíveis
para a .exportação, que eram retidos em Curitiba, para atender os interesses do Paraná, enquanto aqui
- em Jaraguá - os prejuízos de mercadorias estocadas nos armazéns da rede apodreciam � a

manteiga, queijo, mussi, assim como madeira serrada e frutas - nas estações de Hansa, Retorcida,
Guararnirim eJoinville, que fez com que o governador dr. Nereu de Oliveira Ramos interviesse como

governador, junto do ministro, no caso específico da Ferrovia São Paulo--Rio Grande, no ramal Rio

Negro--São Francisco.
I

Até que, enfim, surgia uma luz na velha pendenga da Prefeitura de Jaràguá e a Empresul, e o

CORREIO DO POVO, vendo os ventos de sua luta reconhecida, dizia: "Soubemos-que ficou resolvido
o caso entre a Prefeitura e a Empresul, pagando aquela importância do débito que tinha com a

empresa, descontados os 20% cobrados a mais desde janeirode 1934. Reconhecendo a companhia
o direito da Prefeitura, ficava também assegurado aos particulares o que pagaram a mais".

O prefeito municipal Waldemar Grubba reunia-se com o Conselho Municipal, ao qual compare
ciam, a convite, diversas pessoas de destaque, examinando-se o caso da Empresul, cujo assunto vi

nha sendo explanado no CORRJ!:IO DO POVO, em sucessivos artigos.
Com a tomada de posição do governo municipal e de entidades privadas, batendo nas portas dos

ministérios, quando não convidavam para uma visita pessoal, as coisas começavam a se modifiçar,
reconhecendo o desconto dos 20% para a Prefeitura, um desconto de 30% e a taxa mínima para
força motriz, as coisas se acomodavam. O Município de Jaraguá, desde 1911 (quando 2° Distrito de

Joinville), queria uma ligação férrea, que saindo de Jaraguá daria em Blumenau, via Rio do Sen·o.

Agora Joinville pedia ao ministro a ligação férrea com Blumenau, mas que não passasse por Jaraguá.
Coisas que a própria razão não explica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



correiodopovo@netuno.com.br

:i
:{ /

:/ ,/

!f:;.;�;;:;.�.�:.;:;:::; ... ::
.. .-

o·,

• ®

tHte 371-1224
�
Seja você·.também

um campeão
"Não perc;a a pro",ofão

.

espec;ial do ",is.
Corra hoje ",es",o para a

Ti",e e fifa a sua ",atrícula!"

Reinoldo Rau 299 - Centro

feitas
(I:A$SIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Ter�a.feira, 17 de julho de 2001

MÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas·e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agênCias
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.... Vende-se toldo na cor azul, com
":".. .. 3,35x1,30, em ótimo estcdo.

UrOfôg· ia e Medicina do Trabalho ValorR$120,00.
Tratar: 370-9005.

Dr. D. Mauricio Spies

E-moi I: medclin@netuno.com.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776
sala 9 - Jaraguá do Sul - sc

Fone/Fax: 371-4724

Vende-se casa com 138m2,
construção nova, Vila Lalau,
com suíte,.2 quartos e demais

dep. Terreno com 440m2 todo

gramado com garagem' pl 2
carros. Falar com Marlene
371-8116.

Preisa-se de telhas doadas,
Tratar: 9111-6920
com Sra. Maria.

Vende-se ar-condi·cionado,
marca consul, ano 99, quen-te
e frio, com pouquíssimo uso,

capacidade de 7.500 BTU. Valor
R$ 350,00. Tratar 375-2596:

Compro divisórias para
escritório. Tratar 275-0051

Vende-se mesa de sinuca
com as seguintes medidas
2,2Scm x 1 ,20cm, acom-
panha tacos, bolos, giz

azul e fichas.
Valor R$ 390,00. Tratar:
372-1274, com Walmor.

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Tersa-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Acompanhante
Jaraguá do Sul

�or-� o-�
PRAZER TOTAL,

. SEXO GOSTOSO.

s� etdoro

v�{cvvt:t�
Atendo casais
9902-3010

INICIANTE

AGORA ESTÁ AO .SEU ALCANCE A CHANCE DE TER UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL ATRAVÉS DA REFLEXOTERAPIA

A SAÚOE 00 SEU CORPO ESTÁ A SEUS PÉS!
os ÓRGÃOS VITAIS DO CORPO HUMANO TEM íNTI'MA LlCAÇÃO COM A PLANTA DO PÉ

o QUE É REFLEXOTERAPIA E COMO
FUNCIONA.

A REFLEXO"\ERAPIA é um tratamento
natural, através de massagens, feitas nos

terminais nervosos dos pés.
As rnosscqens feitas nestas áreas, em pessoas
portadoras de doenças ou disfunções
orgânicas, pressionam-se os cristais de cálcio
nos terminais nervosos que correspondem aos

órgãos afetados, até dissolvê-los,
restabelecendo a circulação e o

funcionamento se normalizará.
O tratamento que há vários anos vem sendo
utilizado em diversos países do mundo com

resultados bastantes satisfatórios, inclusive

pqra pessoas que já tinham perdido as

esperanças de voltarem a ter uma vida
normal.

.

O REFLEXOLOGISTA não isola uma

doença para tratar os seus sintomas, nem
atua especificamente sobre um órgão ou

sistema, em vez disso ele trata a pessoa
inteira com o objetivo de induzir um estado
de equilibrio e harmonia.
A ARTE da massagem reflexa dos pés não
deve ser confundida com a massagem comum

dos pés nem a do corpo de modo geral. Ela
exige urno técnica específica de pressão que
atua em determinados pontos nos pés
reconhecidos como áreas reflexas,
correspondentes a todas as partes do corpo.
Como os pés representam um microcosmos do
corpo, todos os órgãos, glândulas e outras
partes do corpo estão dispostas de modo
similar nos pés.
Essa representação microscósmica de partes
do corpo também é evidente na íris dos
olhos, na orelha e nas mãos. As áreas
correspondentes nos pés por serem mais
cmplcs.jsôo rncis fáceis de localizar e
tornam-se mais específicas, portanto, fáceis
de serem trabalhadas.
A Reflexotera_pia manual, aplica-se uma

pressão nos reflexos corn os dedos usando
diferentes técnicas. Com isso o potencial de
cura do próprio organismo é estimulado
provocando reações fisiológicas.
A meta da Reflexoterapia é devolver 00
corpo o estado natural de equilíbrio. E o

primeiro posso para se conseguir isso é
reduzindo a tensão e o estresse, o que ela

consegue de maneira surpreendente. O
toque profissional dos reflexos nos pés vai
mostrar quais as partes do corpo que estejam
fora de equilíbrio provocando o mal
funcionamento também de outras portes.
Pode-se então iniciar o tratamento adequado
poro corrigir o desequilíbrio desenvolvendo
ao corpo um ótimo .estado de saúde.
Essa forma de terapia é eficaz na

manutenção da saúde, como tratamento e

prevenção de doenças. Pois muitos problemas
de saúde podem ser diagnosticados antes de
afetar ou degenerar órgãos envolvidos.
A Reflexoterapia se esforça para
chegar à causa das doenças e tratá-Ia
em vez dos sintomas.
Os efeitos negativos das emoções, das atitudes,
da estafa, do modo de vida e de alimentação,
podem fazer o corpo sair da sincronia e

adoecer, fisicamente e mentalmente. É neste
momento que dores leves, fadiga generalizada,
são precursores de problemas mais sérios que
eventualmente aparecem. A reflexoterapia
ajuda a equilibrar todos os sistemas corporais,
estimulando uma área pouco ativa ou

acalmando uma superativa. Ela é inofensiva
para as áreas que estão funcionando
adequodamente. O corpo é um campo de
energia dinâmico, qualquer coisa que afeta
uma parte, acaba ofetcndo a toda, a
reflexoterapia revitaliza a energia e

reequilibra todo o sistema.
.

A Reflexoterapia é indicada

especiolrnente para:

Rua Presidente Costa e Silva, 3375 - Testo Rega - Pomerode - SC

FONE: (47) 387-1659
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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pReGOS
oferta / procura / agências

HU-MANA URGENTE
recruta e seleciona para
admissão imediata as,

seguintes vagas:
ÁREA PROFISSIONAL
• Engenheiro Mecânico - 2 anos de experiência em desenvolvimento de

projetos, manutenção, racionalização de linhas de produção, desejável inglês ou
alemão ,

• Supervisor de Biotecnologia - Especialização em química, biologia ou

correlatas. Experiência profissional de 6 meses. Fará elaboração, descrição e

execução de testes. Deverá ter conhecimentos e prática em reações de maiUard,
enzimologia, micrologiae fermentações. Conhecimento da legislação de produtos
e aromas naturais. Leitura fluente e boa conversação em inglês.
• Analista de Negócios/Sistemas -r.specialização em Adminisrração,
Informática. Ter experiência de 04 anos em Linguagem e Banco de Dados

Progress, experiência de 02 anos em Análise de Negócio e/ou Sistemas;
experiência em software de Gestão Empresarial - preferencialmente em ERP
Datasul (Magnun ou EMS).

ÁREA TÉCNICA
• Técnico Mecânico - manutenção de ar condicionado, refrigeradores e

maquinas de lavar. Desejável 2° Grau técnico.
• Mecânico Eletrotecnico - Fará manutenção elétrica e mecânica em

compressores rotativos a parafusos. Ter carteira de habilitação.
• Desenhista Técnico Arquitetônico -e- conhecimento em arqui-cad e

detalhamento de projeto de arquitetura e interiores

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Auxiliar de Recrutamento - Estudante de 3° Grau, área de ciências
humanas. Serã contratada(o} como estagiária(o}
• Secretária Executiva - Assessoria à diretoria, parte administrativa, financeira,
Superior completo ou cursando, mcilidade de relacionamento. Local de trabalho
em Schroeder
• Secretária - Deverá ter conhecimentos/experiência em mturamento, tele
vendas, informática e outros

• Contínuo/Serviços Gerais - Ter habilitação para moto. Preferencialmente

que esteja estudando

ÁREA COMERCIAL
• Assistente de Marketing ., cursando 3° grau em engenharia química,
engenharia de alimentos, administração ou markering
• Representante Comercial - área de informática, 2° grau, experiência em

vendas, atuará em Jaraguá do Sul e região
• Promotor de Vendas (seguros) - 2° grau, atuará em Jaraguá do Sul e

região. Deverá ter carta de habilitação
• 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
• Representante Publicitário - Fará venda de espaço de publicidade. Ter
experiencia em vendas .

• Vendedores Externos - Ter experiência em vendas, venderá consórcio de
imóveis e outros. Será contratado como prestador de serviço (autônomo).
Atuará em Jaraguá do Sul e região. .

• Vendedores Internos - Preferencialmente que tenha experiência em vendas

ÁREA OPERACIONAL
• Costureiras (12 vagas) - para trabalhar em Schroeder
• Bordador - Máquina manual. Que more nas proximidades da empresa,
Barra, Vila Lenzi, Vila Nova, Rio Molha, Jaraguá Esquerdo, Figueira.
• Torneiro Mecânico (4 vagas) - ter experiência de 01 a 02 anos em torno

universal, ter curso de leitura e interpretação de desenhos, disponibilidade para
trabalhar em Corupá (l vaga)
• Motorista/Operador' de Guincho - Icl ser motorista de truck, carreta e

operador de guindaste.Com experiência
• Fresador - ter experiência de 02 anos
• Mecânico de Suspensão - Para veículos pequenos, conhecimento suspensão,
balanceamento de rodas, geometria, montagem de pneus, com 1° ou 2° grau
• Eletricista de Veículos - Conhecimenroem trava elétrica, motor de partida,

.

vidro elétrico e alternador
• Eletricista - Com prática em instalação, ter experiência em iluminação,
perfilado, com experiência em instalação industrial (2 vagas)
• Auxiliar mecânico - Deverá ter curso básico de mecânica do SENAI
• Pintor (2 vagas) - Atuará na área industrial- estruturas metálicas
• Frentista - preferencialmente com experiencia

.

• Encarregada de Produção (ÁreaTM) - Deverá ter bastante experiência
em produção, costura, corte, modelagem, dobração.

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 ..corn.br

.

PRECISA-SE
DE AJUDANTE
GERAL.
Tratar no R: Marina

Frutuoso, 570 ou

telefone: 275-2364.

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HD 15GB, Quantum Fireball,
Gaveta. HD removLvel, Monitor Sansung 14/1, Memória
64MB, CD Row 32x Creative, Placa de som on boord,
Placa de rede on board, Placa de védeo, on board,
Placa de fax/modem 56k on board, tecládo, mouse.

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

Vende-se máquina de
cortar debrunt cl uma
'faca. R$ 300,00.
T: 370-7951.

Vende-se filhote de
cachorro poodle. .

R$ 80,00. T: 370-9573.

Vende-se celular star toe,
com linha pronto e

acessórios,novo,na
c'aixa. Valor R$ 300,00.
Tratar: 372-0582
comMaikon.

Vende-se ponto no

calçadão com estoque e

clientela fixa. Urgente,
aceito carro na troca.

Tratar: 370-7398.

IMPERDÍVEL!
Créditos para compras de

terrenos, construções, reformas,
compra de imóveis em geral

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

Trotar 47

MENSAI.IDADE
R$ 167,ào
R$ 222,00
R$ 277,00
R$ 333,00
R$ 388,00
R$ 443,00
R$ 499,00
R$ 554,00
R$ 609,00
R$ 665,00

275-1723
ou 9993-2380

I

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

de frango, alcatra e talharim

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

..

Rua Proc6plo Gomes de Oli�elra, 1277 • Jaraguá do ser- sc- Fone 275-2825·

Estamos Selecionando

PROFESSOR(A) DE

Informática
Contabilidade
Depto Pessoal

TelemarkeHng

Consórcio com autorização d.o Banco (enlla!
Empresa com 20 anos no mercodo
Fone: (47) 336-9111
8elo Visto administradoro

Faça como mais de
2.000 ex-alunos da
Rede Microlins que já
estão trabalhando.

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

Jara'guá do Sul, os

Profissionais acima para
I e c i o n a r e m cu r(s o s

profissionalizantes. Desejável
experiências anteriores.

Interessados{as) devem

comparecer munidos{as} de
curriculum para entrevista, a partir
dasBhOO no endereço abaixo.

senac

••
Jaraguá do Sul

GESTÃO
Redação Empresarial
Foração de Preços de
Venda no Comércio 1

Formação de Preços de
Venda na Indústria
Oratória

ÍNFORMÁTICA
.

Web Desiçner
Dreamweavel Ultradev
Flash Básico
Auto Cad
Cabeamento Estruturado
Digitação e Proc.essador
de Textos
Power Point
Profissional em
Manutenção de

Microcomputadores
IDIOMAS

Inglês
Espanhol

Rfobo HOlly Hadüch, 35
cen"o . Jaroguá do �ul

INFORMAÇÕES
Fone:Fax: (47) 370-0251
Rua Adélia Fischer, 303

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FA

CHEGOU O NOVO
-

TAO

COM fLE VOCÊ TEM CR.ÉllffO PRÉ-APROVADO
EM TODAS AS LOJAS DA R�DE f'ARMAIS.

PECA JA o SEU.

A ANU'DADI í,GÚ"S I

371-0154

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

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

R$ 3,49
EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72

EM FRENTE AO SHOPING

CORREIO DO POVO - 3

"Não perca a

promoç:ão especial
do mês.

Corra hoje mesmo

para a Time e faç:a a

sua matrícula!
IISeja você também um campeão

Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

Closets - Home Theater -

372 - 01 6 7 Horne Office - Banheiros

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

Mania de Vender Barato

Cozinha JB cl Paneleiro
e Cristaleira pI Cerejeira

À Vista R$ 289,90

Fogão Mille, 4 Bocas
Dako, Auto-Limpante

À Vista R$ 179,90

Mesa Zamarchi com 4
Cadeiras Padrão Cerejeira

À Vista R$129,90

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
Loja 7: Rua28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ENDERECO CERTO DO ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

Q
nau !liWnoa
----

'_ .

Q
an o Il4lflno [J

----

I Raças de cães disponíveis para venda:
Poodle - Border Collie, Dachshund, Bulldog

ua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jaraguá do Sul
�=:=:::==::::::::=:::�=_::::::T"""""""""""'" :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::=::::.:::::::�::::::::::: :::.:: :.: : .

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

(
::z.
71"
S

:3
oS
4-
*7

arquitetura
design

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

4"NtVIU,,6m
Navegação lutemer- E-mail (Ou
Photo-Pairrt Gif • Gifs Ilnimados,

interner- Fron! Page - 1"'1a

EM7J'ÔRID DAS
"'EDRtIIS DECORATIVtllS

Pedras: São 'Ibmé, Mir.aoema. Lajinha.
Luminária, Pedra de Rb, Prora Madeira.

Brita Bl'a nca. Rajada e revestimen tos em �ral
,\'\.'f'f)-�"Q,llImfVfl!:e. ()wdQm,pt�.da:t vegl.;:q,

Tel. (-17) 370-88-19/9979-3251
RuaWo!terlAorquordt 2828· 1111 frelll'e 1TeYo.Argi- Borro do Riolhlho· JarogulÍ do Sul

Box para banheiros - cercas - janelas
portas - portões - rantográficas

Fone/Fax
370-8200

...... _ _ - - _-_ _ __ . __ .. _ .. __ ..

_ . Bqª �1}JD:lª_ß\,!l}Jp�1 êªr:t�IL?? .. � êª�Q�o.(:J_L ...

Rua Walter Marquardt, 744 - Vila Nova - Jara
... _._.- _ _ _ - _- _

Fabricação e Colocação Fones: 370-7393 - 370FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natural c,
colorida,meio-fio, cerca
palito, tubos de concreto e

casas pré-moldadas
3311 - João Pessoa

Especializada em madeiros nobre, be
de madeiros em geral e madeiros pa

Brasil
Pis os

Rua Adolf Püttjer, 444 - RioRua Manoel Francisco da

///� .. ,_. __'" vidraçana

�VI.Wille
Orçamento sem compromisso

371-0568

370--7197Engenharre Pinturas Lt

Loja das Tintas Regi
FONE (47) 175-1830 -17 1
Tudo para pinturas comerciais e res'

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Et

Rua WalterMarquardt, 759 - Próx. aoPavilhão da Schützenfest

Rua Friedrich Wílhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

Acesse via internet de qualquer lugar do Brasil sua empresa
e fique de olho em seus negócios e em sua segurança.

Visual 8 - R$ 2.995,00
Comera PIB - R$ 250,00
Comera color - R$ 450,00

Balcões sob medida pI banheiro (ONFIRA� S

PREÇOS

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

De olho na sua segurança

BEDROOM
. fI�'«f�

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

(0**47) 371-1558
(0**47) 975-1771

BOXSA
MARI�

1 ,90em alt x 11

3X R$8
Superpro
Tijolo de v

À partir

R$ 7,
Conjunto Sa

Incepa - À p

R$ 74

Fone: (47) 371-7584
CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - Centra

Irnurrieeciora
��faraguá

Rua Antônio Gesser, 40 - Ba.ÍITO Czemiewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
... _�r: ..�.��??.. �_����.�.�.�u.!��9....c.'..RÇAMENTO SEM COMPR<?.'.":!��?.__ ..

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - }araguá do S!::ll� sc

Tudo em mármore
e graniTos

"
MONTEIRO

* ROMANAS
* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS MONTEIRO

Pias
cozinhas
+ümulos
-soleiras

pisos e

ohur-r-cesque.i ras

372-2063 / 9987-8562

Fone 9117-5254

Rua 25 de Julho, 220 - Vila .

Nova - próximo ao Posto Mime

CRISTAL LAVANDeRIA
371-:I! 52'14

"

Agora mais uma nova lavanderia em

.Jaraguá do Sul, para faç·ilitar seu dia a dia.

_;_4�<S:�l\.a:.l_�$ ,"'b"fE:f�"
Horário de Atendifnento:

SflQunda à Sábado aberto das 7:3011 às 1'8:00h

Domingos e Feriados das 7:30h às 15:00h

'"

Rua IHnte Cin� de Julho, 2271- VilaNova - Jaraguá ao Sul- Senta catanna

Tudo-esw
�Utlt
elét'vú;o;

da: en.t"rcuicv
de:� ett"ét o

�o-
{UuiW

371-3522
Marina Frutuoso, 180 - Centro � 89252-101 -

E-mail: gesS.ocom@netuno.com.br ,

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.• I:struturas Metálicos.

• Portões Basculantes e Deslizantes
projetados no linho automatizada PPA.
• Entre oulros. 275-3462

275-0549
Fones: (47) 275-3207

9103-9238

Rua Campo Alegre, 127· Fundos, Ilha da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J\rhcifcu�riaemRecursosHl.IIlUIOO'iLtda

Rua Marechal Floriano Peixoto, 103 (Sobreloja) -

Centro - CEP 89251-150 - Jaraguá do Sul - SC
Internet www.arbeiten.com.br

E-Mail: arbeiten-jgs@netuno.com.br

-VA,GAS DISPONÍVEIS-
• AUX. DE COZINHA - Masculino/Feminino - Vaga
em Cadastramento
• MECANICO DE MANUTENCÃO - Vaga em

Cadastramento
• SOLDADOR - Conhecer Mig/Mag - Vaga em
Cadastramento
• VENDEDOR INT tEXT - 2 grau - Jaraguá/Joinville -

Possuir Veículo·
• FRESADOR - 1 Grau - Experiência de 2 anos em

Torno Mecânico .

• ENCARREGADO DE PRODUÇÃO - Experiência em
Metalú rgica/Mecâ ni ca
• COSTUREIRA - Experiência Anterior.
• SUPERVISOR COMERCIAL- Experiência Anterior.

MECANICO MANUTENÇAO- Conhecer solda migl
mag - massarico -cl habilitação
• TECNICOCA} EM NUTRIÇÃO - 2 Grau Técnico
• TORNEIRO MECANICO - Masculino - Qualquer
bairro -

• AUX.FATURAMENTO - 2 Grau - Experiência Anterior
com INGLES .

• SUPERVISOR FINANCEIRO - Experiência Anterior
.... R$ 1.800,00
• GERENTE COMERCIAL - Experiência Anterior
• TECNICO QUIMICO - Experiência Anterior em

Laboratório de Metalúrgica
• AUX.ADMINISTRATIVA - Experiência Anterior -

Qualquer Bairro - R$ 300,00 + V.REFEIÇÃO +
VTRANSPORTE - HORARIO DE SEGUNDA A SEXTA -

TRABALHAR NO CENTRO DA CIDADE - MAIOR DE 20
ANOS .

• 02 FERRAMENTEIROS - Experiência Anterior
• 35 vagas de AUX. DE PRODUÇÃO 2 Grau
INCompleto - Masculino - Maior de 18 anos - Altura:
maior de 1:75m - Peso 75 kg - INICIO IMEDIATO -

SALARIO DE' R$ 430,00 INICIAL - residir mais de "6
meses na região.
'. PROMOTOR(A} DE VENDAS Maior de 20 anos -

Conhecer Transportes -

• AUX. DE DEPOSITO Maior de 18 anos - Masculino
- Vila t.alau' -

• SUPERVISOR DE LOGISTICA Experiência Anterior'
- R$ 1.800,00
• AUX. DEPART. PESSOAL Experiência Anterior
• AUX.ADMINISTRATIVO Experiência Anterior em

escrita fisca IIestoque/riotas
• 02 - AUX. DE LABORATÓRIO - TECNICO QUIMICO

METALURGICOO
• AUX. TECNICO DE TELEFONES Experiência Anterior
• TELEFONISTAtTELE-:VENDAS Experiência Anterior
• COPEIRO - Residir próximo ao CENTRO.
• ZELADORA - Experiência Anterior residir prioximo
a WEG 2 ..
• AUX.ADMINISTRATIVA - Experiência Anterior/
Maior de 21 anos/R$ 350,00,

REPRESENTANTE - Experiência Anterior em

Construção Civil - Para. Jaraguá do Sul e região.
• ENGENHEIRO MECANICO TRAINNE - Formação na

Area
• ANALISTA DE CUSTOS - Experiência Anterior
• 10 AUX. DE PRODUCAO - Qualquer Bairro - 1 grau
- Masculino - R$ 303,00 + Almoço + V.Transporte
• SUPERVISOR DA QUALIDADE - Experiência Anterior
em Isso 9000
• AUX. FINANCEIRO - Experiência Anterior
• AUX.INFORMATICA - Experiência Anterior em

manutenção de Micro
• VENDEDOR EXTERNO - Experiência Vendas

"Um novo estilo de trabalhado,
trabalhando para você"

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
o-. AÚ" f. c9!ÓYLo-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr. vcil.Wxw MCM"celo-Webe.t-Silva:

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CleNef'.Iô'Y\IS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
vvcv.c�r�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Járaguá do Sul - SC

Pequena .. R$ 7,90
Grande .. R$ 13,90
Gigante .. R$ 17,90
Calzone .. R$ 17,90

0g,:t. Prazer em Entregamos em Guaramirim
votender bem. ��a{et1t4

371·"'5'

TRABALHE EM CASA NAS HORAS VAGAS
Ganho extra até R$ 1.000,00

Informe:
Rua João Sandrini 01, A 76, Centro - próximo
Material de Construção Tomoinho - Itajaí

Não é vendas.

BERGO
-

EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA LTDA.

Orçamento sem compromisso
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou �gante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

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

Av. Pref. Waldeillar Grubba, 2526 - Vila LarGlu
Fone: (47) 275-3837 - Fax: (47) 372-114

E-mail: oergo@netuno.com.br

"Não perca a promo�ão especial
do mês. Corra hoje mesmo para

a Time e fa�a a sua matrícula!'

/�,ra Seja você também um campeão
//" � .. :..;;.,����::..-:.'.-

....

7� ®371-1224
�

Reinoldo Rau, 299 - Centro

,

CEDRO MOVEIS
__.r-. * Cozinhas

, Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de

Decorações.

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

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

Rua Reinoldo Rau, 806, sala 4 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

E-mail:
autotec@netuno.com.br

s

Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jara uá do Sul

PROMO----10

E

l.

,

'Dormitátios
,

Planejados, '

em 7 vezes (1+6�
,sem acréSci�1

,

MOVEIS
GOMES

seu orçamento

!t.M.
End�reço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - Sç _ 372-0002

A Regata �stá, poreelende seu sonho'
\

\ ,.i

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

-

Horário de Àtendimento: des 8:00 hs às 19:,00 hs, sem fechar poro almoço.
hlélio Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Wa�Morquardt, 727 - Fone 370-8800 .

.
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Residir nos bairros Centenário, Vieiras ou

proximidades.
* OPERADOR DE CALDEIRA

Experiência e curso na área.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO
10 grau completo no mínimo. Residir nos bairros
Barra do Rio Cerro, Rio da Luz, Rio Cerro ou

proximidades.
* AU){ILIAR DE PRODUÇÃO
Residir em Schroeder,
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Pode estar concluindo o 10 grau. Para trabalho
pesado. )
* MOTORISTA PARA CARRETA

INTERESSADOS COMPARECER A

Rlfßrasil -Recursos Humanos do Brasil
Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul

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

I

A RHBrasil dispõe das seguintes vagas para
admissão 'imediata:

I

I!

I

II
.

I

Experiência na função em carreta prancha.
* OPERADORA DE BOBINAGEM
* MECÂNICO DE MAI':IUTENÇÃO
10 qrau completo no mínimo. Conhecimento
em pneumática, hidráulica.
* OPERADOR DE PRODUÇÃO
20 grau completo ou cursando. Residência fixa
em Jaraguá do Sul ou microrregião.
* PINTOR

Experiência com pintura pó.
*" AUXILIAR DE P�ODUÇÃO
Experiência em enrolamento manual de
motores. ,

* AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Experiência em contabilidade básica e geral.
* ANALISTA DE NEGÓCIOSl SISTEMAS
Superior. Experiência em Progress, Magnus
ou EMS.
* SECRETÁRIA
Residir na Ilha da Figueirà ou proximidades.
* TECELÃO/AUXILIAR DE TECELÃO
Para trabalhar em Guaramirim.
* GARÇON
10 grau completo e experiência.
* MECANICO DE MANUTENÇÃO
Para trabalhar em Guararnirlrn.
* AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Para trabalhar em Schroeder. Com
experiência.
* VEN'DEDOR(A)
Para área de informática
* MOTORISTA DE CAMINHÃO

,

I

Amparo s lanches
erv�P�.�pOr���.

RuaWalterMarquardt, 331 - Vila Nova - próximo a
Verdureira da Patrícia. - Fone (47) 371-5715

ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

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

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

'

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

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

prestações sem juros. Semente o

consórcio lhe proporciona isso.
/Trabalhamos com autorização do

Banco Central, sem taxo de adesão.
Grupo especial com 5

contemplações
.

a cada 5 meses.

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

Vagas limitadas

Ligue para 47 349-61 15

Moda masculina e feminina
Coleção inverno 2001 em até 3x si juros

_
Base - Wrangler - Index - For urban -:: Ilfcitc.,

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

(47) 371-3512

, ,
Sua melhor opção de prazer

v4tt��i...,-ut�t..,. :4, �""'rA�
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
mas,sasens eróticas

FONE: (47) 9991"8668
Jaraguá/do Sul e região Jhony

)

S A

PLANOS DE SAÚDE
. COLETIVOS E INDIVIDUAIS

)

Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

Vende-se apto mobiliado de um quarto em Barra Velha, praia
do tabuleiro, avenida beira mar asfaltada, prédio de frente pa
o mar. Valor R$, 18,000,00 acerta-se automóvel como parti
do pagamento ou estudea-se proposta, Tratar Fone 372'-1610

Seja você também um campeão//

7i::t :0'::::: ;:.::ri�: :.'�::"� ';,::::':'::;;.'
� 371-1224 Reinaldo Rau, 299 - Centro

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

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

BR-280 - Km 69 (Anexo ao Posto Marcolia) - Jàraguá do Sul - 5

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

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

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

.

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48· R$' 178,87 .

R$ 32.753,36 R$ 270,'45
R$ 49.130,04 R$ 405,74

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

território nacional. 'AUTO n? 03/00/186/89.
Possuímos outros valores, parcela reduzido.

Computadores - Periféricos - Suprimentos
Manutenção

.

Fone/Fax (47) 37t-6790

Farmácia do Beto

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

LANCHONETE E RESTAURANTE OOrnOOOOrnlli�
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou buffetém quilo e marmita� em geral
':� .Ffi'p" .. lIiil;::l.Tl 4a feira -

• Prato especial - Dobradinha
.

.'Jl�/IJS..
ltb,-»"_�,_�

-. --
�� �

�

�m:"ij"",
- -� ''i'''�

. CARNES ASSADAS NOS
Rua Jorge Czemlewlcz, 1123 - Bairro Czernlewlcz FINAis DE SEMANA
(prox. A Humana, ao lado da Farmácia Castoldl) SEXTAS, SÁBADOS E DOMIN'OI,

171-1
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - CzerniewiaJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�rculo
Italiano

CURSO DE· ITALIANO

Teremos novas turmas para o Curso de Italiano, sendo:
Livelo Uno - quintas- feiras - Prof. Hilda
Livelo Due - terças-feiras - Prof. Tania
Livelo Tre - quartas-feiras - Prof. Hilda

Sempre das 19:30 às 21:30 horas.
Interessados em fazer o Livelo Uno às quintas-feiras poderão ins
crever-se com a, Srta. Daiana, pelo fone 370-8636 das 14:00 às
20: 00 horas, ou na Sede do Círculo Italiano,
Além disso. se houverem interessandos,
POc:leremos formar uma turma aos Sábados
pela manhã. Os interessados poderão ins
crever-se com a Srta. Daiana, pelo fone
370-8636 das 14: 00 às 20: 00 horas, ou na

Sede do Círculo Italiano, na Rua dos
ImigrantesItalianos na 33 ..

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-82'22DEVANIR DANNA
Presidente do Círculo Italiano de
Jaraguá do Sul

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Súl - SC

CORREIO DO POVO - 3

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADOEM 21/JULHO/1967)

J

12/JULHO/2001-Reunião ordinária com assuntos diversos.
Assembléia para discussão, avaliação e aprovação do plano de

trabalho para o ano rotário 2001/2002.

. -
I

.

ATENÇAO JOVENS NASCIDOS ENTRE AGOSTO DE,
1985 E AGOSTO DE 1986: <,

PROGRAMADE INTERCÂMBIODE JOVENS.
O Programa de Intercâmbio de Jovens de ROTARYINTER

NATIONAL, informa que as inscrições, para candidatos do
distrito 4650, estarão abertas a partir de abril de 2001 até

setembro de 2001. O YEP é um Programa Cultural e não deve
ser visto como um programa de intercâmbio para aprendizado
ou aperfeiçoamento de idiomas. Os candidatos selecionados

poderão realizar o intercâmbio em países como: África do Sul,
Alemanha, Austrália, Canadá, Equador, Estados Unidos,
Holanda, Hungria, Índia,México, Peru, Rússia, Suécia, Tailândia,
Indonésia, Turquia e/ou outros países parceiros com os quais o
distrito mantiver vagas na época de vigência do mesmo, ou a

critério doComitê distrital. Início de In�ercâmbio: Agosto de 2002
ou Janeiro de 2003 ou Agosto de 2003, de acordo com as vagas"-

disponíveis e idade dos candidatos.
.

Duração: Long TermExchange - 1 ano. ShortTerm Exchange
- 4 a 6 semanas.

O teste de seleção será realizado em Novembro de 2001.
Testes:

'

Conhecimento de Inglês.
- Conhecimentos Gerais.
- Conhecimentos Específico de Rotary.
- Conhecimento de outros idiomas.

'

- Testes de Avaliação Psicológica.
Podem sercandidatos os nascidos entre agosto de 1985 e agosto
de 1986. Podem ser candidatos filhos de Rotarianos e não

Rotarianos. Candidatos devem ter um Clube de Rotary que o

apresentem.
Paramaiores informações, contatar:
9979-0630 ou 373-0091

211JULHO
PARABÉNS ROTARY CLUB DEGUARAMIRIM PELOS
34 ANOS DE VIDA NA COMUNIDADE DE
GUARAMIRIM.

ANIVERSÁRIO!!! !

24/07 - completamais uma primavera Izabel Kinas, presidente
da Casa da Amizade, esposa do companheiro Charles.
Felicidades! ! !

Relações Públicas - 373-0091

AllTabelionato.

'. de Notas e
.

.

Protestos de

Osnildo Bartel
Ir 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (075)

Pans;o een lj� r.oma qu;am p.mUl ne, hjZ do ,I\mor� cOM qlle m:f IJM.tw Q- vida

.po��-o �-m 'li, (10m; J. fé qu. d.p�nQ .fIi P.� ..
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P:t1J(1:00 em ti com d�HI\t:ilJfldo· -lIffi.1)(". pcr h,ido qUI me dHtea. por qV@.1l4Q mo ,ff1j'1i'1äf(f-fl
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O ... �nfre.nht'" e traba)}l<1 ecm todi51 diCJ;tSo
E eete 1!;i' Qttlbulil�a. o !fKir�m:(l�to�, OQmUn.'5 � to;;la: >,I�idllf
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Por que "antigamente" e
"outrora"? LX

Dá A�:O fIl';' ,*."obe-rbiU' se J!ßr.äclat1ö com li riq:ueu
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êo pfu6tó-me eee tece pés': nio 'lU mlnio
Atlro ..ma �m- tlHi$ br.� .. w;b,o .. tlt di! p.(I.j(l�
E em flp�rt.Jdo &bf.,I!-9� otn MgHlJuu: Hi \I'éjo-

A ponte metálica sobre
o Rio ltapocu

Linhas atrás, registrava-se a

ponte baixa que pela primeira vez

permitiu a passagem dos mora

dores e imigrantes que tinham que
atravessar o Rio Itapocu para che

gar as suas terras, levada pela en

chente de 1910. O governador co
ronel Vidal Ramos, o superinten
dente de JoinviIle, os conselhei
ros do Município e os deputados
do Congresso de Representantes
de Santa Catarina, e do Senado,
dentre eles um 'especial' amigo
de Jaraguá, o médico e político
dr. Abdon Baptista, baiano de nas

cimento, arregaçaram as mangas
.

para construir uma nova ponte
sobre o Rio Itapocu, que permitiu
a inauguração de uma ponte, alta,
que era denominada de SENA
DOR ABDON BAPTISTA, em 7/

9/1913, ponte metálica que tem

uma interessante história de sua

chegada a Santa Catarina, que vai

relatado no livro em preparo, do

autor, com o título UM BAIANO
NA HISTÓRIA DE JARAGUÁ
DO SUL.

Agora, já com mais facilidade
de alcançar longas distâncias, as

autoridades de Joinville e admira
dores de JARAGUÁ, que passa
va a ser mencionada no mapa de
Santa Catarina, vinham em trem

especial de' Joinville, discursando
o dr. César Pere.ira de Souza,' que
faziá a entrega da mesma ao co

ronel Procópio Gomes de Olivei

ra, superintendente do Município .

de Joiriville, em nome de S.Excia.
coronel Vidal Ramos, governador
de Santa Catarina. Um lauto al

moço realizava-se no Hotel

Czerniewicz, enquanto o povo
entregava-se à .ruidosa festa com

baile campestre, animado por uma
banda de música. Procópio Go

mes, de Joinville, telegrafava ao

governador do Estado comunican
do o cumprimento de sua missão,
como seu representante.

Gerente do Consulado da

Áustria-Hungria
O gerente do Consulado, sr.

AIthur von Ocepkierwiecz, de Cu
ritiba, vinha a Florianópolis para
visitar as colônias e núcleos de
Santa Catarina, já tendo ido ver o

grau de progresso do Núcleo

Anitápolis, em companhia do sr.

Ernesto Vahl, cônsul da Áustria
neste Estado. Esteve no Palácio
do Governo, onde foi apresentar
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Os descendentes de húngaros lembram os hábitos de seus pais e

avós, homenageando-os com vestuários, alimentação, trajes,
canções e festas. Também não refugam o nosso folclore, partici
pando de festas caipiras, como mostra a foto

da hoje a cultura de fumo encon

tra grandes áreas de plantàção.
Serviço telegráfico com

fator de progresso
Era estabelecido o serviço te

legráfico de tráfego mútuo entre

as estações ferroviárias de

Joinville do ramal de São Francis
co e as estradas de ferro da Com·

panhia São Paulo-Rio Grande:
São Francisco, Paraty, Bananal,
Ji\Flf\CJl]il,Ftetorcida,lIansa,FUo
Natal, Alto da Serra (4 km de São

Bento), Rio Negrinho, Rio Preto,

Avencal, Ftio Negro, Barracas,
Turvo, Canivete, Bugre, Três Bar·

ras e Canoinhas.
I

Espalhava-se boatos de que os

selvícolas poderiam perturbar a

ordem pública nas regiões onde
se construíam caminhos de ferro

com constantes depredações pua
ticadas pelos selyícolas e ataques
às turmas de exploração da Es

trada de FeITO de Santa Catarina,
entre Blumenau e Rio do Sul, po
dendo isso acontecer na região
serrana do ramal de São Francis
co eTrês Ban·as. O chefe de Po·

.

I

1ícia pedia informações às autori·
dades locais, que respondiam não

haver nada de anormal, fora do
.

ataque dos índios, acautelando-se
os interessados dos colonos.

O "Times", de Londres, OCU'

pava-se da questão dos índios na

América do Sul e expunha méto
dos de proteção e civilização dos

aborígenes, tecendo elogios à ma

neira prática do serviço que alcan

çava resultado que muito honrava
o espírito humanitário e civilizad?f
do governo brasileiro.
(FRITZ VON JARAGUÁ)

seus cumprimentos ao governador
coronel Vidal Ramos.

Requerentes de terras

O governador Vidal Ramos des
pachava, no dia 5/8/1913, dezenas
de requerimentos, solicitando ter

ras, entre eles Carlos Marquardt,
Ângelo Demarchi, João Lennart,
João Rode, João Stein, Miguel
Scheuer, Massimo Maser, Otto

Stange, Eduardo Hartmann,
Hermann Hinsching, Ernesto Gutz,
Carlos Manske, Carlos Schulz,
Carlos Weege, Luiz Lucht, Anto
riio Pedri (esse terreno foi cedido

ao governo federal), Augusto
Möller, Delirio Fancher, Domingos
Sansan, Joana Weber, João Bauer,
Jorge Kitzberger, Julio Hackbart,
João Bertoli e Manoel Gonçalves.
Aindaem 18/8/1913: HenriquePedri
(os terrenos foram cedidos ao go
verno federal), Germano Ittner,
Henrique Chopping, Carlos Graf,
Francisco Watzcho, lIermann

Krause, Gustavo Kanis, Ferdinando
Schumacher, Francisco Lenzi,
RicardoWeege, Ftodolpho ScheibeI,
Carlos Zils e Francisco Breier.

.

A cultura do fumo
como fator de riqueza

Pelo vapor "Max" retornav_a o

professor ambulante Manoel Ra

mos, especialista na cultura do
fumo e seus preparados que se di

rigia a Jaraguá, onde tinha a sua

sede. Observa-se, por oportuno,
que de Jaraguá partiam enormes

quantidades de fumo preparado
para o porto de Hamburgo, onde o

produto tinha aceitação pela seleção
e qualidade. Inúmeras casas co

merciais exportadoras fizeram o seu

pé-de-meia à custa do fumo, e ain-

As leituras de Manoel de Souza

Na sessãoJegislativa de 1837, (lcabavaDiogo Antônio Feijó
de apresentar o seu relatório propondo medidas audaciosas
paramanter a ordem à revelia das forças regulares, quando um
deputado, a sua direita, indagou:
- V. Exa. tem 40 mil homens para sustentar as idéias do rela
tório?
- Não; mas tenho 40 mil guardas nacionais!

.

J.M. deMacedo - "AnoBiográfico", volwne I, página 156.

.

Coluna do

��[M[Q)��CQ)[Mu
Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Mais de 60% das CNDs são emitidas pela Internet
Do total de 1.041.869 Certidões Negativas de DéQitos (CND) solicitadas nos meses de

janeiro a maio deste ano, 643.814 foram requeridas pela Internet. Isso equivale a dizerque
60,93% Cllos pedidos foram feitos sem a necessidade do deslocamento até uma Unidade de
Atendimento da Previdência Social. A CND é o documento que comprova estar a empresa
em dia com as contribuições previdenciárias.

.

No site da Previdência Social, no endereço www.previdenciasociàl.gov.br. além de solicitar
a Certidão, as empresas e órgãos públicos podem verificar a autenticidade das CNDs

apresentadas. Na página da Previdência, à esquerda, no item "Serviços", basta clicar no
link "Empresas". Lá, é só clicar em "Consulta à Certidão Negativa de Débitos", bastando
digitar o número do documento a ser pesquisadö. Isso garante a autenticidade da CND, inibe
a apresentação de falsificações e, no çaso de processos de licitação, garante consistência e
igualdade de condições entre os concorrentes.
O pedido de Certidão Negativa de Débito para empresas e obras de construção civil exige
apenas que seja informado o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou
o número da matrícula no Cadastro Específico do INSS(CEI) e a finalidade. Os pedidos
também podem ser feitos pelo PREVFácil· terminal de auto-atendimento da Previdência
Social. A CND será expedida e impressa no ato do pedido, caso não haja restrições.

Fonte: AgPREV/FENACON'I
,

Para maiores esclarecimentos consulte seu contador.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 1? DEJULHO DE 2001 CORREIO DO POVO GERAL-?

Governador do Estado assina a

criação do /140 Batalhão da PM
Jaraguá do Sul- o gover

nador do Estado, Esperidião
Amin, assinou na noite de ontem

a criação do 14° Batalhão da Po

lícia Militar em Jaraguá do Sul.
A solenidade de assinatura acon

teceu às 20 horas, na Scar, e mar
cou o primeiro dia da administra
ção descentralizada do Estado em
Jaraguá do Sul.

Na avaliação do comandante

da PM de !araguá do Sul, capitão
Amarildo de' Assis, a transfor

mação da companhia em ba

talhão reflete a importância do

Município dentro do Estado de

Santa Catarina e demonstra o

interesse do governador em

atender uma das mais antigas
reivindicações da administração
públicamunicipal.

O capitão Amarildo explica
que o principal diferencial entre
companhia e batalhão é o efetivo,
que deve, nestes casos, triplicar.
Atualmente, segundo o capitão,
o efetivo da companhia é de 127

homens e com a criação do ba-

talhão certamente irá aumentar.

O número ideal de homens para
atender os cinco municípios (Ja
raguá do Sul, Corupá, Schroeder,
Massaranduba e Guaramirim)
seria em torno de 200, Somente

para atender Jaraguá do Sul o nú
mero do efetivo considerado ideal

Brasão do Município em

carimbo dos Correios
I niciativa marca
o aniversário de
125 anos de

Jaraguá do Sul
para um atendimento seria de

aproximadamente 150 homens. Jaraguá do Sul - Desde o

Outro diferencial entre com- dia 11 até o dia 25 deste mês to-

panhia em batalhão é o comando, .

das as cartas emitidas pelas agên
que passa ser responsabilidade de cias dos Correios de Jaraguá do

Sul estão sendo carimbadas com
um tenente-coronel ou major.
Capitão Amarildo esclarece que
a assinatura de criação do bata
lhão não significa que as mudan

ças necessárias aconteçam ime

diatamente. "A ampliação do efe
tivo é, normalmente, um proces
so demorado", avalia o coman

dante.

A criação do 14° Batalhão da

Polícia Militar em Jaraguá do Sul
pelo governador do Estado repre
senta uma vitória para o Municí

pio, que comemora 125 anos no

dia 25 de julho.

Alunos do jardim e da primeira e terceira séries da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Maria Nilda Salai

Stähelin, localizada na Tifa dos Martins, estiveram visitando
o CORREIO DO POVO nesta segunda-feira. Acompanhadas
pelas professoras, eles conheceram todo o jornal e pre
senciaram parte da produção de uma edição do CP. O que
mais chamou a atenção da garotada foram os computadores
e também o maquinário da gráfica. As visitas de alunos das
escolas de Jaraguá do Sul ao CORREIO DO POVO acontecem

todas as semanas e fazem parte do projeto do CP de inte-
gração com a comunidade.

'

o Brasão doMunicípio. A iniciativa

em criar um carimbo comemora

tivo aos 125 anos do Município
partiu da atual administração, com
o objetivo de homenagear a cidade
e marcar a data.

De acordo com o assessor de

imprensa da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, jornalista Sérgio Peron, o
carimbo será recolhido ao Museu

Postal dos Correios, em Brasília.
A intenção, segundoPeron, é divul-

Cesar Junkes/CP

Homenagem: prefeito lrineu Pasold recebe réplica do carimbo

gar Jaraguá do Sul no Brasil e no

mundo, porque todas as cartas,
inclusive as que forem enviadas ao

exterior, serão carimbadas com o',
Brasão da cidade. Peron estima que
diariamente cerca de três mil cor

respondências são emitidas nas

agências dos Correios.
O lançamento do Carimbo dos

Correios aconteceu ontem, às 18

horas, na própria Prefeitura, em
solenidade coordenada porGaspar
Lernern, representante do diretor

regional, Alberto Dias.

Moradores do Czemiewicz querem mais atenção
Jaraguá do Sul- Os mora

dores da RuaHenrique Marquardt,
no Czerniewicz , estão indignados
com a falta de atenção da Prefei

tura, que ainda não providenciou
a colocação da proteção lateral de
um pontilhão que existe no local.
De acordo com o encarregado de

produção emorador do local Ade
mir Vieira, o pedido para a insta

lação de uma proteção lateral que
cubra toda a cabeceira do pon
tilhão j á foi fei to várias vezes, mas

até agora a Prefeitura não atendeu
a reivindicação dos moradores.

Ademir explica que esta pro

teção é necessária porque dimi

nuiria os riscos de acidentes, es

pecialmente entre as crianças me
nores. Pai de dois filhos pequenos,
Ademir confessa que teme pela
segurança das crianças, que, além
dos cuidados com o trânsito, ainda

precisam tomar cuidado para não

caírem dentro do riacho. "A rua é

estreita e o local fica perigoso espe-

cialmente para quem usabicicleta",
argumenta Ademir. Ele questiona
a atuação .da Prefeitura, que,
segundo ele, deveria ter colocado
uma proteção melhor há quatro
anos, quando o pontilhão recebeu

algumasmelhorias. Ademir afirma
que por duas vezes um funcionário
da Prefeitura foi até o local para
tirar as medidas, mas até agora
nada foi feito. "Estamos reivindi
cando essa proteção porque não

queremos lamentar depois", insiste.

O ensino fundamental é mo

dularizado e as teJessalas exigem a

presença diária do aluno, mas per
mitem que a conclusão seja em 1

ano e meio. Eloísa explica que o

funcionamento das telessalaspode
ser dentro da própria empresa, com
customensal deR$ 15,00 por aluno.

Na avaliação da assistente so

cial, os empresários de Jiaraguá do
Sul têm apoiado a implantação do
projeto de educação para adultos

porque representa perspectivas de

Educação doTrabalhadorabremais vagas paraagosto'
crescimento pessoal e profissional
para os trabalhadores.

A Educação de Adultos em

Jaraguá do Sul é promovida pelo
Prograina do Sesi, Centro de Jo
vens e Adultos e Prefeitura Mu

nicipal. De acordo com Eloísa, o
ideal é que haja mais entrosamen
to entre essas entidades de forma
a atender um número maior de
trabalhadores através de incen

tivos, para que osadultos possam
ter acesso ao estudo.

Jaraguä do Sul- O Progra
ma Sesi Educação do Trabalha

dor, junto com o Centro de Jovens
e Adultos, abrirá em agosto mais
16 telessalas do Telecurso 2000

para atender a demanda das co

munidades mais distantes. A as

sistente social do Sesi, EloísaNau
en, informa que aentidade mantém

parceria com 13 empresas e mais
os Naes (Núcleos Avançados de
Ensino Supletivo) que funcionam
nos municípios da região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sindicato prepara documento

para entregar ao governador
Intençãoé
relatar situação
do hospital
municipal

Guaramirim - o Sindicato
dos Empregados em Estabele
cimento. de Saúde de Joinville e

Região. pretende entregar um

documento ao. governador do.

Estado, Esperidião Amin, apro
veitando. a visita que fará esta
tarde ao. Município. A finalidade
é informar o. governador sobre
os acontecimentos que envol
vem o. hospital, "O documento
servirá para informar sobre as

injustiças e ilegalidades que os

servidores do. hospital estão. so
frendo, por conta do.s atos da
atual direção. do. es tabeleci
mento", antecipa o. presidente do.

sindicato, Lorival Pisetta.
Ele começou a elaborar o.

documento ontem e quer o. apoio

da direção. do. Sindicato. dos Ser
vidores Públicos Municipais de

Jaraguá do. Sul e Região. na inicia
tiva. Pisetta pretende aproveitar
a presença da comitiva na Câ
mara dos Vereadores, a partir das
15 horas, para tratar do. assunto.
O dirigente também confirmou

para hoje, às 19 horas, o. ato. com

participação. dos servidores do.

hospital, para protestar contra a

retirada de vantagens de remu

neração. da categoria e a demis
são. dos funcionários aposen
tados da instituição, sem o. pa
gamento. do.s direitos trabalhistas.

Pisetta disse, ontem, es

tranhar o. "silêncio" do. prefeito.
'

Mário. Sérgio. Peixer nas questões
que envolvem o. hospital, ad
mitindo. que tem dificuldades para
restabelecer o. diálogo com o.

chefe do. Executivo. sobre o. as

sunto, o. que não. acontecia no

princípio. Na semana passada,
por exemplo, não. conseguiu
confirmar a presença do. prefeito.
na reunião. que o. sindicato. rea-

lizou com os servidores e que
decidiu pela realização. do. pro
testo. Para o. dirigente, a posição
do. prefeito. está "tornando as

coisas mais difíceis".
DEMOCRACIA - Ele tam

bém reagiu aos comentários de

que o. protesto desta noite, que
deverá acontecer no pátio. da
Prefeitura, está fadado. ao. fra

casso, porque terá pouca adesão.
dos servidores do. hospital. "Es
tamos fazendo. muito. empenho. e
mobilizaremos também parentes
e amigos, além dos próprios
servidores", promete o. dirigente,
dizendo. que o. protesto será pa
cífico, mas com o. intuito. de
"alertar a população para o. que
acontece no hospital", O pre
sidente do. Conselho Deliberativo
do. hospi tal, Osni ldo BarteI,
preferiu ignorar o. protesto: "Eles
que façam, é a democracia",
disse. Da mesma forma reagiu o.

diretor-técnico do. hospital ,

Amaury Teixeira. "É, um direito.
deles." (MILTON RAASCH)

Peixer recebe'sindicato dos servidores em audiência
Guaramirim - o prefeito.

Mário. Sérgio. Peixer recebe a

direção. do. Sindicato. do.s Ser
vidores Públicos Municipais de

Jaraguá do. Sul pará tratar das

questões relacionadas com o.s

funcionários do. Hospital Muni
cipal Santo. Antônio, hoje. A
reunião. deverá acontecer às 8

horas, com a participação. da pre
sidenta Idinei Petry, do. tesoureiro
Luiz Cezar Schörner e do. as
sessor jurídico. da entidade,
Dionei da Silva, além de um

grupo. de servidores,
Idinei esteve reunida ontem

com o. gestor do. hospital, João
Alceu Butschardt, tratando. de
detalhes do. encontro, O sindicato.
vai solicitar ao. prefeito. a re

posição de todas as vantagens
salariais que a categoria possuía,
retiradas em função. da política
de contenção de gastos, ado.tada
pela atual direção. do. ho.spital,
desde março. último.. "Vamo.s
elabo.rar uma ata da reunião. co.m
o. prefeito.", disse Idinei, preo.
cupada em garantir resultado.s
prático.s para a audiência.

Ela admitiu que o. sindicato.

que dirige vive uma situação. de
impasse em relação. à entidade

presidida po.r Lo.rival Pisetta, de·
Jo.inville. Segundo. ela, Pisetta

Cesar Junkes/CP

Idinei: audiência cedo com oprefeitopara reivindicarpelos servidores
manobra de forma errada, "fa
zendo. reuniões impro.dutivas,
po.rque o.s servido.res vivem um

mo.mento. de pressão. psico.lógica
e preo.cupado.s �m 'garantir o.s

Po.sto.s de trabalho., dificilmente:
se engajarão. no. pro.testo.".
Ontem, Idinei discutiu Co.m

Pisetta po.r tekfo.ne. Ele co.brava
participação. do. sindicato. de

Jaraguá dD Sul no. pro.testo. desta
terça- feira.

Na o.pinião. dela, a saída para

os servidores é manter o. canal
de diálogo aberto. com o. prefeito,
o. que será feito. pelo. Sindicato.
do.s,Servido.res público.s, que é a

entidade reco.nhecida pela direção.
do. ho.spital e Executivo. co.mo.

legítimo. representante a nego.ciar
no. caso.. Na reunião. co.m Peixer,
o. sindicato. vai refo.rçar o. pedido.
pela realização. do. co.ncurso.

público. no. ho.spital municipal, o.

que po.derá aco.ntecer já em

ago.sto.. (MR)

Amin faz visitaaGuaramirimhoje
Guaramírím - o go.verna-,

dor do. Estado, Esperidião Amin,
e comitiva estarão. na Câmara de
Vereadores a partir das 15b15,
para cumprir visita e atos do. go
vemo. itinerante, que está desen-.

'

volvendo na região. A equipe do.

governo estadual permanecerá na
cidade durante 45 minutos, pro
cedente de Jaraguá do. Sul, se

guindo. por volta das 16 horas

para São. Francisco. do. Sul e de

pois Joinville.
Na Câmara de Vereadores

serão. assinados convênios e

cumpridos outros atos, confor
me consta do. programa distri
buído. pela assessoria do. gover
no. Entre estes, podem ser ci

tados: assinatura do. convênio de

cooperação financeira para pa

vimentação. asfáltica da ligação.
entre a SC-413 (em Guaramirim)
com o. Bairro. Ilha da Figueira, em
Jaraguá do. Sul; assinaturas do.
aviso de licitação. para reforrnu
lação do. projeto da SC-413,
trecho. Guaramirim-Vila N0.

va-BR-I0l e do convênio com

o. Deter para a construção de
abrigos de passageiros,

Outro.s atos previstos são

pertinentes à Secretaria de Estado
do. Desenvolvimento Rural e da
Agricultura, para liberação. de
recursos do. Banco. da Terra; en.
trega de certificados e de escrí.
turas a agricultores que adqui,
riram propriedades através do
mesmo. No setor da Saúde; as

sinatura do. convênio para aqui.
sição de aparelho. de ultra-sono.

grafia e entrega de equipamentos
de informática.

A Secretaria de Estado. do
Desenvolvimento Urbano e

MeioAmbiente firmará convê
nio. com o. Município. para exe

cução. de serviços de terrapla
nagern, drenagem e pavimenta
ção asfáltica da Estrada Geral
da Ilha da Figueira. Com a Ca

san, está prevista a entrega da
ordern de serviço. para fome.

cimento, instalação. e testes fi

nais de materiais elétricos para
o. Sistema de Abastecimento. de

Água de Guaramirim. (MR)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA

.

GERAL DO SINDICATO

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas,
Plásticos, Borrachas, Papelão e Isopar de Jaraguá do Sul, Guarqmirim,
Corupá, Massaranduba e Schroeder, convoca toda a categoria da base
territorial, do setor de Borracha e das categorias inorganizadas sócios
ou não, para a ASSEMBLÉIA GERAL a realizar-se no dia 21/07/01
(sábado) em primeira convocação às 8h30min., e em segunda e última
às 9h30min. com qualquer número de presentes, tendo por local a

sede do Sindicato, sito à rua João Planinscheck, 157.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- Discussão e deliberação da pauta de reirwidicação para a negociação
da, data-base de 2000/2001;
- Principais pontos da pauta: 01) Reajuste salarial com a reposição
das perdas decorrentes da inflação medida pelo INPC no período de
01/08/00 a 31/07/01 . 02) Aumento real para recomposição do poder
aquisitivo. 03) Piso salarial. 04) Sustentação financeira do sindicato;
entre outros.
- Caso não tendo malogro nas negociações a diretoria estócutorizcds

pela categoria a ingressar com dissídio coletivo perante o TRT.

Jaraguá do Sul, 16 de julho de 2001.

Sérgio Ferrari
Pela Diretoria

CORREIO DO POVO
Assinaturas do Jornal CORREIO DO POVO por

apenas R$ 11,50 mensais, em Guaramirim,
ligue para o telefone 373-1238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Marcos Pavin, Maria Cristina Pavin, Karla Campos,
Rhéa Cassuli (em pé), Guilherme Fogaça (em pé), Célia
Campos, João Carlos Cassuli Jr e Alessandra Cassuli no
show do Bezerra da Silva, Sábado (14).

'U� velho com mente, j?vem, ' 6 assim true o

.,sa.mbista se+autodefiné e nos incentiva: "Não �

;dêixe envelhecer a mente, �põrYsso que eu. tô de '

;pé"':. Aos"64 anos, Bezerra veiojpela primeira vez
ia JllI�Ruá do Sul, depois passar po�r Polio
;Alegre e Cusitiba,

"

"
��)�\ 'V� z"L:: ':

< :;�
•

;:> '

, ,;(J �
F�ipreso e: vezfs n(){ qnot70,àpdlfciqpega��:,:qu�!Jl não tinha.cari�{�a profissionàl (J;��inadq,'�j�\slevãvam todo{pra del'egacia, soprendiam pobr€!,.'?
k diziam queeu-era abusado, sóporque qua[Jdo
eles mandavam todo mundo correr eu'sa "an:",:"
dando ". A favela é uma escola, fnas tem muUJ
coisa ruim lá, tudo o que 'nãoprestava eu deixei tá,
o resto eu trouxe comigo e vqú'levarpra onde eu
for. ,Úlf:ita gente acha qué. eu. fumei ,pu fumo
maconha, 1'I'las nunca fuiná�ãó, gost� -s beber

.cachçça dé alambiquermas �ã()I{ossopor causadá s�údeó Tem gente que achá que sou atéad

vogadet."não sou "p" nenhuma não, a única
'coisa foi eu ter sido assessor Jurídico. Comecei
'minha'carreira musical lá por 67, estudei piemo,
bateria, /ávaquinho e agora estou esiudandos
'trompete, nãopodemos-parar; nem quando ach"a-

'

[masquejftfizemostudo.
'

.

Preconceito eu não tenho com l�enhum gênero
musical. e digo mais, todos os gêneros são bons,
desde que bem-feitos, "o sucesso épra todo mun�'

,

do ". iJ4cho aRitaLee boapra "c ",

t "O sambá está deSíutJ� Bezerra da Silva aderiu '

ao ro�k", essafoi uma m�l1chete de um jórnal da
Rf,p áeJaneiro, que criticou aminhaparticipação
em um CD,de rode do IJPM em 86-87. Pe�a que
certas pessoas têm a càbeça tão pequena e não

. entendem quefazendo o que eufizpodemosfazer
sucesso com vários públicos efoipor isso/quefiz
'p;(1rtisiPações commais bandas, enfre elasRappas
Bar.ã6 Vermelho eVirgulàides. Tenho 26CDsgra-

?

vados e, estou S9minhando para o 2 7�; v01;l a(é
ond€!minhasforças deixarem, ou seja, atémorréi.

que vcsíc o

homem de
bom 8osto.

Ca/çadão,364-destacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Nadja Mazureehen. GiseIe Pasold, Lilian Mazureehen e

MarcoAurélio Oliveira no BigBowlling

Driblando a baixa temporada
Foi usando a criatividade que os hotéis de Jurerê Internacional estão

conseguindo fugir do marasmo que vive o setor hoteleiro das praias
de Florianópolis nesta época do ano. O Jurerê Praia Hotel criou o

pacote "praia comfondue", o casal fica hospedado durante o final de
semana em um dos melhores endereços da Ilha, com direito a café da

manhã, utilização de . todo o' complexo esportivo do empre
endimento (quadras poliesportivas, de tênis, sala de jogos, campo de
futebol suíço ... ) e a noite ainda pode aproveitar o clima romântico da
Tratoria Fa Bene e saborear deliciosos fondue, tudo isso por apenas
R$ 110,00 o casal. A procura vem aumentando a cada dia. Esta
solução inteligente para a baixa temporada vai até o dia 31 de

_ agosto. Mais informaçõespelo telefone: 261-5100, com o sr. Paulo
Diel.

Márcia Vieira e Adelino Hornburg presentes no show do
Bezerra da Silva, no Big Bowlling .�

ESTILISMO EM CONFECÇÃO INDUSTRIAL

O Senai, através do Centro de Educação e Tecnologia de Jaraguá do Sul,
apresenta hoje (17), no Big Bowlling do Shopping CenterBreithaupt ,às
21 horas, os trabalhos da 2a Turma de Estilismo em Confecção Indus
trial.

Os sete pecados capitais acentuam-se e começam a ser analisados 'na
idade média, tempo da " Santa Inquisição", da peste negra e do início do
Renascimento.

O conceito apocalíptico serviu de inspiração para o desenvolvimento

deste projeto, concebendo um desfile de moda onde será apresentada
uma coleção de 45 modelos conceituais, baseada nessa variedade de
referências e seguindo sete tópicos principais: Inveja, Avareza, Pre
guiça, Vaidade, Ira, Gula, Luxúria. Todos estão convidados e a entrada é,
franca.

A Brasil Aero Cargo chegou
para levar a sua carga para qualquer

parte do Brasil e do mundo.

Rua Cei. Procópio <iomes de Oliveira, 246 • Fone 47 371-0363 • Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JS registra cerca de dois
acidentescommotopordia
Principal geradora
de acidentes é a
imprudência dos
condutores

Jaraguá do Sul-A imprudên
cia das pessoas que pilotam motos é
uma das principais geradoras de aci
dentes de trânsito. Informações do

Corpo de Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul apontam que aconte

cem, em média, seis a oito acidentes

por dia e, destes números, cerca de
50% envolvem motos. Na opinião do
comandante dos bombeiros,Maicon
Leandro da Costa, os acidentes au

mentam a cada dia porque o índice
de compradores demoto cresce cons-
tantemente.

- É só analisar os preços, as

revendedoras estão facilitando a

compra de motos, além disso, o cus
to-benefício é bem melhor do que
manter um carro. A manutenção é

mais barata e o combustível é mais
econômico -, enfatiza. Conforme
dados da revendedora Regata Mo

tos, só a empresa comercializa cerca
de 120 motos por mês.

Além da falta de atenção, o co

mandante destaca que outro fator

que contribui com o número de aci
dentes é a quantidade de pessoas
que circula com motos sern possuir

carta de habilitação - que não é

exigida na compra damoto - e, em

alguns casos, em estado de embria

guez. "Em dias de chuva a coisa fica
ainda pior, os motoqueiros correm

na pista e fazem ziguezague entre os
veículos. Com as ruas escorregadi
as, aliada à imprudência dos pilo
tos, os acidentes acabam acontecen

do", diz Costa. Ele orienta os mo

toqueiros a usarem capacete e pe
de para que não façam acrobacias
nas ruas, colocando em risco a vida
das outras pessoas e a própria.

O capitão da Polícia Militar
Amarildo de Assis concorda com os

bombeiros e afirma que o principal
problema dos acidentes de trânsito

�,
é a falha humana, a falta de atenção
ao conduzir o veículo. No mês de ju
nho, a PM atendeu mais de 200 aci

dentes, sendo que-30% dos casos

envolvem motoqueiros imprudentes.
As vítimas de acidentes de trân

sito são, em geral, encaminhadas
para o Pronto-Socorro do Hospital
São José. A enfermeira Deise Amo
rim diz que atende, ao menos, dois

pacientes envolvidos em acidentes
de moto todos os dias. "As pessoas
que têm moto estão sempre com o

corpo exposto, pondo em risco a

vida, por isso é importante estar

sempre com o capacete e com a rou

pa adequada para evitar maiores

problemas", orienta.

LOTERIAS
1417/2001

Supersena
concurso: 515

1ª faixa:
01 -09 -15-30 -35-45

2ª faixa:
01 - 09 - 11 - 37 - 41 - 45

Megasena
concurso: 280

05 - 16 - 20 - 25 - 30 - 58

Lotomania
concurso: 131

09 - 10 - 12 - 23
24 - 27 - 42 43
45 47 48 55
62 - 69 - 70 - 75
80 - 90 - 94 - 9�

Quina
concurso: 869

30 -, 59 - 68 - 72 - 75

Loteria Federal
concurso 03562

1 ° - Prêmio: 38.826
2° - Prêmio: 19.887
3° - Prêmio: 56.629
4° - Prémio; 22.388
5° - Prêmio: 31.305

Mais potência
para você.

SBT aumentou sua potência em
Jaraguá, o que garante a você mais

qualidade na imagem. Agora você encontra
no canal17, a melhor programação, sempre

com as últimas novidades da região e uma

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

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

-Joinville
100% regional

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mika vence o Grande Prêmio da

Inglaterrae tira o pé da lama
Silverstone - A corrida mais

chata do ano serviu apenas para
Mika Hakkinen tirar o pé da lama
e para Michael Schumacher

descobrir que não precisa mais

vencer, nem chegar em segundo
para conquistar o título mundial de
Fórmula 1 deste ano. Cem .a se

gunda colocação no GP da Ingla
terra, o alemão da Ferrari aumen

tou para 37 pontos sua vantagem
na classificação sobre David Coul
thard, da McLaren, que ontem

abandonou na terceira volta corri

a suspensão quebrada após um to

que por trás de Jamo Trulli na

largada.
Faltam seis etapas para o final

do �ampeonato. Se terminar to

das em terceiro, Schumacher, que
tem 84 pontos, atinge 108. Coul

thard, com 47, chegaria a 107 na

improvável hipótese de ganhar
todas até o fim da temporada.
"Ainda não acabou. E, além disso,
campeão ou não, quero continuar

ganhando corridas. É para isso que
, estou aqui. Uma coisa é o título,
outra é a história de cada GP",
falou o alemão.

Schumacher buscava domin-

go em Silverstone igualar o re

corde de 51 vitórias de AlainProst,
piloto quemais ganhou na história
da categoria. Ficou para a próxima.
Hakkinen, que não vencia um GP
desde o final de agosto do ano

passado, na Bélgica, encerrou um
jejum de 14 corridas sem subir ao

degrau mais alto do pódio.
Rubens Barrichello, compa

nheiro de Schumacher na Ferrari, ,

fez apenas um pit stop e chegou
em terceiro. "Falar depois da
corrida é fácil, talvez duas para
das fosse uma estratégia melhor,
sim. Mas a gente usou um com

posto novo de pneu que eu testei

pouco na sexta-feira, porque um

deles furou. A gente não sabia
direito como ele iria se comportar.
Pensamos na chance de chuva,
também. Às vezes dá certo, às
vezes não. E hoje não estávamos

rápidos o bastante", reconheceu
Schumacher.

Fecharam a zona de pontos
Montoya, em quarto, Kimi Raik
konen, em quinto, e Nick Heid

feld, em sexto. Luciano Burti aban
donou com o motor quebrado e

Enrique Bemoldi terminou em 14°.

DIÁRIO DE SILVERSTONE
__-------------------------

Jacques tira Panis

Jacques Villeneuve foi o responsável pela saída de seu companheiro
Olivier Panis da corrida. "Ele estava por fora na largada e eu não pude
evitar o toque. Lamento muito por ele", desculpou-se o canadense, que
terminou em oitavo. "Foi uma pena, porque meu carro estava born. Mas
essas coisas acontecem, são incidentes normais", perdoou o francês.

Burti quebra motor
A corrida de Luciano Burti durou apenas seis voltas. O brasileiro da

Prost abandonou com o motor quebrado. "Mas nem posso reclamar,
porque foi a primeira vez no ano que tivemos problemas no motor",
falou o piloto.Enrique Bernoldi terminou a corridaem 14° com a Arrows.
"Para quem largava em 20°, até que foi bom", disse. "Pelo menos deu
para ir até o fim."

"Corrida perfeita"
A Sauber cortfirmoli suá condição de quarta melhor equipe da F-I,

marcando rriais três pontos com Raikkonen em quinto e Heidfeld em

sexto. "Foi uma corria perfeita", disse o finlandês, cotado para assumir
um dos carros da Ferrari em 2003 no lugar de Barrichello. A equipe está
com 19 pontos e abriu quatro sobre a Jordan, quinta colocada. "É um

grande dia para nós", disse Peter Sauber.
'

Deixe o Real fazer parte da sua vida.

Abra sua conta: 0800 770 2001.

o banco da sua vida

www.bancoreal.com.br ,'_ BANCO REAL
'r,r ABN AMRO Bank

Edson JunkeslCP

Conquista: Abdon Batista surpreende os adversârios e garante o' título de campeão dos jogos

Jogos Escolares de Inverno
encerraram domingo à tarde
Evento envolveu

aproximadamente
535 pessoas, entre
atletas e dirigentes',

Jaraguá doSul- Definidas
as escolas campeãs nas modali
dades de voleibol e futsal, no
masculino e feminino. As com

petições foram realizadas no sá
bado e domingo, nas quadras do

Divina Providência e ArthurMül

ler, respectivamente. No futsal

masculino, primeiro lugar para
Escola de Ensino Médio Darci

Frank Welk; em segundo ficou a

Escola de Ensino Médio Abdon
Batista e, em terceiro, Colégio
Marista São Luís. No feminino,
a Escola de Ensino Básico
Holanda Marcellino Gonçalves
garantiu a primeira colocação,
seguido da Escola de Ensino
Básico José Duarte Magalhães e

Escola de Ensino Médio Darci
Frank Welk.

No voleibol masculino, pri
meiro I ugar para o Abdon Batista;

segundo ficou a Escola Técnica,
Federal e, em terceiro, Instituto
Educacional Jangada. No ferni

nina, a Escola José Duarte Ma

galhães conquistou o primeiro
lugar; Escola de Ensino Básico
Lilia Ayroso Oeschler, o segundo,
e Abdon Batista, o terceiro.

Promovido pelá Fundação
Municipal de Esportes, o evento

envolveu cerca de 535 estudantes
a partir dos 15 anos, repre
sentando 13 instituições de ensino
municipal, estadual e privado.
(FABIANE RIBAS)

JaraguádoSulficot;lem�lugargeralnoregionaldosJasc
Jaraguá do Sul - Atletas

jaraguaenses trazem resultados

positivos para o Município, pro
venientes das competições do re
gional Leste-Norte dos Jogui
Ilhas Abertos, que aconteceu na

cidade de Canoinhas, entre os

dias 9 alS dejulho. Nas modali
dades de Futebol de Campo,
masculino; xadrez e basquete,
ambos no feminino, Jaraguá do
Sul superou os adversários e ga-

rantiu a primeira colocação .. O
handebol feminino ficou em ter

ceiro lugar; o tênis de campo
masculino, em quinto lugar, e o

tênis de mesa masculino, segun
do lugar.

As modalidades de atletismo,
basquete,judô e natação, no mas
culino e feminino, além de fute

bol, futsal, xadrez, no masculino,
e tênis de mesa, feminino, já es

tavam pré-classificadas às dispu-

tas do Estadual dos Joguinhos.
Com os resultados do re

gional, Jaraguá do Sul ficou em

segundo lugar geral na classifica
ção, com 56 pontos, atrás de

Brusque, que completou 63 pon
tos, e à frente de Joinville, que
está ,com 47 pontos.

O Estadual está previsto para
ser realizado entre os dias 21 e

29 de setembro, na cidade de São
Bento do Sul. (FR)

AssociaçãoFonnigariestáemsegundononmkingEstadual
Jaraguá do Sul - A As

sociação Formigari participou da
terceira etapa do Campeonato
Catarinense de Caratê Interes

tilos, realizado no último sábado,
em Corupá. O evento envolveu
25 delegações, somando 620
atletas - número que bateu
recorde dos últimos dez anos. A

Associação Formigari atuou com
38 atletas, conquistando 19

medalhas, sendo oito ouro, cinco

prata e seis bronze, totalizando
118 pontos. Com estas con

quistas 'a academia jaraguaense
garantiu o 2° lugar geral. A
vencedora foi a Associação São

Bernardo, de Blumenau, que
levou 60 alunos.

A Academia Formigari man
tém a segunda colocação no

ranking Estadual 200.1 e deixa a

equipe otimista. "Essa nova

conquista nos deixa ainda mais

estimulados e com chances de

disputar e conquistar o primeiro
lugar", destaca o professor Ar
naldo Formigari. Ele aponta o

atleta Diogo Pereira como um

dos principais destaques, que, na
categoria infantil, conquistou ou

ro no Kata (luta imaginária) e no
Kumite (luta real).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Invicto: jogadores do Alvorada comemoram o título de campeão do 2° Campeonato Integração

Alvorada é campeão invicto
do Campeonato Integração
Equipe do Rio
Cerro II venceu
o Vitória por
4 a 3 na final

Jaraguá do Sul - Justiça
feita. O Alvorada, time de melhor

campanha do 2° �ampeonato
Integração, confirmou o favori
tismo e venceu o torneio, invicto.
Podendo perder por até dois gols
de diferença, já que venceu a pri
meira partida da final por 3 a l, a
equipe do Alvorada deixou a van

tagem de lado e fez 4 a 3 noVitória
do Rio da Luz I, numa partida
movimentada e cheia de cartões.

Cerca de 2,5 mil pessoas lotaram
o Estádio JoãoMarcatto, no último
domingo, para assistir aos jogos
da final.

Até os 21 minutos do primeiro
tempo, quando Beto abriu o placar

-,

para o Vitória, os times apresen
taramum futebol burocrático, com
raros lances de perigo para os

goleiros. Logo após o gol, oVitória,
confiante na possibilidade em

reverter a vantagem do adversário,
partiu para o ataque e passou a

dominar o jogo. A euforia durou
até os 3 minutos do segundo tem
po, quando o artilheiro Adilson
acerta um belo chute e vence o

goleiro Ricardo. Com o gol, o Al
vorada passou a comandar a partida.

Três minutos depois, vira o
.

jogo. Adilson pega uma bola na

intermediária e avança até a área

adversária, faz o cruzamento para
Nelson, que entrava pela esquerda,
mas o zagueiro Alexandre, ao tentar
cortar o passe, faz contra. O gol
foi um banho de água fria na equipe
do Vitória. Os jogadores não mais
se encontraram em campo, per
mitindo ao Alvorada ditar o ritmo

dojogo.
Embalado pela torcida, o Al

vorada cria as melhores chances
de gol. Aos 18 minutos, poderia
ter ampliado o placar. Aos 23, de
pois do rebote da zaga, Adilson

bate forte de fora da área e faz o

terceiro do Alvorada e o segundo
delenapartida. Com amão na taça,
a equipe se acomoda e permite a

reação do adversário. Aos 27 mi

nutos, Magrão cabeceia no canto

e obriga o goleiro Alexandre (Al
vorada) a uma grande defesa. Qua
tro minutos depois, o mesmo Ma

grão ganha uma bola na área e di
minui para o Vitória.

Digno de uma final de cam

peonato, a partida reservou sur

presa até os 47 minutos do se

gundo tempo. Aos 45, depois de

urna boa trama do ataque do Al

vorada, Eder faz um golaço por
cobertura, selando a sorte do Vi

tória, que aindamarcamais um,já
nos descontos, com Beto.

SEGREDO - O técnico Van

derli, do Alvorada, disse que o

segredo foi a manutenção da

equipe titular, "criando o con

junto". "Disse que o problema do
futebol brasileiro é a constante

mudança, mas que no Alvorada
seria diferente, iria manter uma

base", lembrou, revelando que o

esquema usado durante todo o

campeonatofoi o 4-2-4, com dois
I

meias indo e voltando. "Aposta
mos numa marcação forte e nas

jogadas pelas pontas", completou.
CARTÕES - A boa partida

foi prejudicada pelas jogadas vio
lentas, punidas por seis cartões

amarelos e dois vermelhos. Ama
relos: Alvorada - Alex, Adilson e

Maurício; Vitória - Ricardo, Toto
e Everson. Vermelhos: Casca e

Alex, depois de receber o segundo
amarelo. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Guaranié campeão noAspirantes
Jaraguá do Sul - O Guara

ni surpreendeu o favorito Vitória
e sagrou-se campeão do Cam

peonato Integração, categoria
Aspirantes, ao empatar em um

gol, na segunda partida da final,
na tarde do último domingo, no
Estádio João Marcatto. Podendo

perder por até um gol de dife

rença, o Guarani, que havia ven-

, cido a primeira partida por 2 a O,
abriu o placar logo aos 10 mi
nutos do primeiro tempo, dando
mais tranqüilidade à equipe.

Depois de receber uma bola

na intermediária o atacante Nilso

avança e bate forte de fora da

área, fazendo Guarani 1 a O. A

partir daí o time passou a admi

nistrar o jogo, preferindo as jo
gadas de contra-ataque, o que
permitiu qpe o Vitória impusesse
o ritmo da partida. Aos 16 mi

nutos, Mário acerta um belo chu

te e empata a partida.
No segundo tempo, as equi

pes voltam sem alterar o esquema

tático, com poucas jogadas de
gol. Aos 29 minutos, o goleiro
Eder, do Vitória, chuta o artilheiro
Elias e ambos são expulsos. A

expulsão cria um princípio de
confusão, envolvendoa maioQa
dos jogadores das duas equipes,
Controlado o tumulto, o lateral
esquerdo Ademir vai para o gol e
os times terminam a partida com

dez jogadores.
EXPLICAÇÕES - Nervo.

so, o técnico Ricardo tentou

explicar a derrota do Vitória, time
demelhor campanha no campeo.
nato que, na primeira fase, em

patou apenas uma partida e ven·

ceu as outras 15. Segundo ele,
os desfalques e as expulsões pre.
judicaram a equipe, mas o prin
cipal, na opinião dele, foi a inex
periência. "A nossa equipe é muito
jovem e o nervosismo tomou

conta dos garotos", declarou,
apontando os méritos do adve
sário. "O Guarani jogou melhore
mereceu o título", admitiu. (MC)

AQUI o SEU LUGAR!
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