
Tucanos confirmaram nova dire

ção, no domingo

Niura instalará cinco
comissões no PSDB
A nova presidente do PSDB

deJaraguá do Sul, Niura Demar
chi dos Santos, quer o partido
ético, atuante e sintonizado com

as outras legendas do governo

municipal. Para tanto, vai instalar
cinco comissões de trabalho.

PÁGINA 3

Alunas da Apae participam todos
os anos do Jaraguá em Dança

Atividades marcam a

semana do deficiente
Várias atividades· estão pro

gramadas em homenagem à Se
ll1ana Nacional do Excepcional,
que é comemorada de hoje até

sexta-feira. Entre elas, exposição
de trabalhos e dança, no shopping.

PÁGINA S.

Diretor: EUGÊNIO
V ICTO�.J>�SHMÔCKEL

Fotos: Edson Junkes/CP

Moradores da Estrada Nova vão fechar a BR-280, quarta-feira, para pressionar autoridades por mais segurança

Acesso ao bairro registrou
nove mortes em oito meses
A Associação de Moradores do Bairro Estrada

.
Nova vai bloquear o tráfego na BR-280, quarta
feira, na altura do acesso para a comunidade, para
pressionar as autoridades pela construção de um
túnel e outras obras que possam garantir mais
segurança no local. Só nos últimos oito meses, já

aconteceram novemortes no trecho.A última vítima
foi o estudante Vagner Zapella, de 15 anos, mora

dor do bairro. A comunidade esteve reunida,
sábado à tarde, com vereadores e lideranças para
discutir a, situação. O prefeito não compareceu.

PÁGINA 6

Motovelocidade
teve etapa no

domingo
A 3' etapa do Campeona

to Catarinense de
Motovelocidade reuniu 128

pilotos de toda a Região
Norte/Nordeste e público de

·2,5 mil pessoas, domingo, no
Motódromo Paulíno Mees.

PÁGINA 8

Centro de alimentos

passa por reformas
o Centro de Processamento

de Alimentos, localizado no

Bairro Ribeirão Grande do

Norte; está passando por refor
mas e ampliação. As· obras de
vem terminar dentro de um mês.

PÁGINA 5

Jovem morre ao

bater num poste
o estudante Walter Roder

melJúnior, 18 anos, morreu na

madrugada de domingo, num
.

acidente ocorrido na Rua 25 de

Julho. O estudante estava diri

gindo o carro Gol, perdeu o

controle e bateu num poste.
PÁGINA 7

Malwee garante o

título da Copa Fiat
A equipe Malwee/FME sa

grou-se campeã da Copa Fiat,
que foi realizada em Chapecó, em
homenagem ao aniversário do

Município. Na final, o time ja
raguaense venceu o Minas/Fax,
por 4 a 3.

PÁGINA 8
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Fazer inclusão social é

excepcional.
Seja um voluntário

CRISTA KLEISCHMIDT - Psicóloga (Apae Guaramirim)

Sob .este tema estaremos refletindo e fazendo conhecida a

Semana do Excepcional, que acontece anualmente, nos dias
21 a 28 de agosto,

Refletir sobre inclusão, mas...
O que seria esta inclusão social proposta?
Se procurarmos no nosso dicionário a palavra inclusão,

encontraremos relação com: fazer parte, abranger, conter em si.

Assim, só quando estamos juntos e nos sentimos, parte de um

grupo ou de um meio é que podemos dizer que estamos incluídos.

Quantas vezes na nossa vida estivemos em lugares, si
tuações e com pessoas vivendo o desconforto 'de não nos

sabermos aceitar, Mas há' pessoas que, infelizmente, são

obrigadas a conviver com este desconforto a maior parte do

tempo de suas vidas.

Apesar de reconhecermos que todos somos diferentes, não
são todas as diferenças que são aceitas.

Falar em sociedade inclusiva é falar numa sociedade que
aceite a diferença, seja ela qual for.

É falar de uma "sociedade nova de epara todos o{. homens e mulheres

de todas as idades e condições ftsicas, de todas as origens, raças, culturas,
/

religiões, condições sociais... )) (Rosângela Berman Bieler).
Falar de sociedade inclusiva é falar também de umamudança

de valores. Hoje enaltecemos o individualismo, a busca de

senfreada de satisfação pessoal, quando a verdadeira satisfação
só existe se vivermos equilibradamente, tanto para nós quanto
para o outro.

O ser humano é um ser essencialmente social e por ser

assim precisa do social para viver plenamente.
.

Valores como solidariedade e cooperação precisam nova

mente fazer parte de nossas vidas.

Quando nos propomos a refletir e a propagar a idéia de

inclusão, de aceitação da diversidade na semana do ex

cepcional, é porque constatamos que, apesar dos esforços de
muitos neste sentido, a nossa sociedade está muito longe de
ser inclusiva e, dentre os que lutam para se saber e sentir

incluídos, se encontram os portadores de deficiências.

Tanto os espaços físicos quanto a dificuldade de acesso ao

trabalho e educação, entre outros, delatam esta realidade.

Vamos refletir o quanto já nos foi dolorido em algum
momento não nos sentirmos aceitos e pertencentes, gozando
de um espaço para nós como seres humanos que somos em

determinadas situações, e nos lembremos daqueles que vivem
constantemente esta realidade.

Sejamos voluntários nos engajando na busca de uma socie

dade com lugar para todos.

Uma sociedade, como diz Romeu Kazumi Sassaki, onde
"todas as pessoas dificientes ou não, estf!jam primeiro juntas, incluídas,
para então realizar tudo, reabilitar-se, estudar, brincar, trabalhar, receber
cuidados médicos, vio/ar etc.

))

Sejamos também voluntários na multiplicação desta idéia,
contribuindo para criar uma nova mentalidade onde todos são

aceitos pelo simples fato de serem igualmente humanos.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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CDH-4anos
r ...as ocorrências
envolvendo casos de
racismo estão entre

as denúncias
recebidas com maior

freqüência ...J

conseguiu introduzir, ao longo
desse período, um instrumento

novo na comunidade, que está

ao alcance de todos, para de

nunciar, revelar e exteriorizar

situações e fatos, que precisam
sair, por força do absurdo das

circunstâncias, do anonimato,
e chegar ao conhecimento da

comunidade. Contribuiu, ao

mesmo tempo, para que a po
pulação também tomasse mais

consciência da própria reali

dade e dos direitos, muitas
vezes suprimidos por conse

qüência de uma sociedade, de
valores bastante discutíveis,
onde o ter ocupa cada vez mais

o espaço do ser e proceder.
A sociedade precisa dos

seus arautos, entre os quais
pode ser citado o CDH. Só por
iniciativa dos mesmos é que
determinadas questões sérias,
graves, não ficam relegadas a

segundo plano, num sistema

onde a luta pela sobrevivência

e a competição pelo lucro pa
rece ocupar toda a Ordem do
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Rua WalterMarquardt, 1.180 - CEP
89259-700 Caixa Postal19 - CEP
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Fones/Fax (047) 370-7919
E-mail:

cp.redacao@jomalcorreiodopovo.com.br
cpadmin@netuno.com.br

Opto. Comercial:
Rua Coronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. 371-1919
370-0049.E-rrai<Xll1'ElixqxMl@neb..ro.ambr
Sucursal Guaramirim:

Rua28deAgosto,2258, sala 1-Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2856 - 373-1238

correiodopovogm@netuno.com.br

Dia. Só para exemplificar, e ao

mesmo �emp'o é necessário
tornar público isso, os dados
fornecidos pela entidade mos

tram que, nos quatro anos de
existência do CDH, as ocorrên

cias envolvendo casos de ra

cismo estão entre as denúncias

recebidas com maior freqüência.
Só esse simples dado é

preocupante e deve ser consi

derado, pelo conjunto da so

ciedade, em especial pelos res

ponsáveis pelo sistema de en

sino local, tão alardeado como

sendo um dos melhores do

País, para que as novas gera

çõet> possam ser melhor instruí
das nessas questões, de forma

a ser extirpado o preconceito
existente entre seres humanos,

seja qual for a condição finan

ceira, social ou raça.
É valiosa a contribuição do

CDH e precisa ser reconhecida,
. Não mais apenas como refú�o
de desafortunados, mas pelo
conjunto da sociedade. Infe·

lizmente, com exceção do des

taq.\le regular na imprensa, são

poucos os outros setores que

consideram, mencionam ou re

correm a tão relevante instrU

mento regulador dos nossos
.

o
tempos. É preciso mudar iSS ,

para o aperfeiçoamento do

nosso meio,

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
-

Os textos e colunas assinados são de responsabilidsdes exclusivos dos autores, não reiletindo, necessariamente, a opinião do jolflP}'
--------------------------------------�-----------------------------

O Centro dos Direitos Hu

manos de ]araguá do Sul elegeu
no último sábado a nova dire

toria, confirmando Mário Iná

cio Pappen, membro militante

da entidade e presidente da

Ujam (União ]araguaense das

Associações de Moradores),
que durante os próximos dois

anos substituirá o jornalista Sér-

,gio Homrich dos Santos, na
direção dessa entidade. Tam
bém no sábado, coincidente
mente, o CDH completou qua
tro anos de fundação e persis
tente atuação no Município e

região.
Uma data, que se não fosse

pela iniciativa dos seus mem

bros ativos e com alguma cola

boração da imprensa"passaria
despercebida, sem o devido

destaque para o centro, de indis
cutível importância. Desde a

fundação, em 18 de agosto de

1997, o Centro dos Direitos
Humanos denunciou dezenas
de fatos e registrou intensa pro
cura, não só de indivíduos que
se sentiram atingidos como

cidadãos e seres humanos, mas
também em situações de inte

resses coletivos.

A entidade, praticamente
sem nenhum tipo de auxílio ou

apoio, a não ser o esforço. e a

dedicação dos seus militantes,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• METAS: NIURA TEM PLANOS PARA A REESTRUTURAÇÃO E A DINAMIZAÇÃO DO PARTIDO

Nova presidente do PSDB vai
criar 5 comissões de trabalho

o ex-presidente do Diretório municipal do PSDB
Célio Bayer, e confirmado como vogal na
convenção do último domingo, entende que o

melhor que os tucanos poderiam fazer para as

eleições ao governo estadual, no ano que vem, é

sair com candidato próprio. Segundo ele, o pro
blema dos partidos que ficam ancorados em le

gendas maiores, como acontece com os tucanos,

no momento, ein relação à coligação Mais Santa

Catarina, é que correm o risco de se tornarem

"eternos coadjuvantes". O partido precisa, agora,
na opinião dele, sair para a rua com candidato

próprio e dar a cara pra bater, como só acontece

com quem disputa eleições com as próprias forças.
Só vai ganhar com isso, avalia.

ferência que houve em

torno do seu nome, mas

promete atuar com dedi

cação. "Quando assumo é

sempre para valer, e não

para fazer de conta",
declara, destacando tam

bém que ficou satisfeita

com o "amadurecimento"
do partido. Segundo ela,
a elaboração de uma cha

pa por consenso para a

convenção e a movimen

tação de vários filiados,
também interessados em

participar, confirmam
isso. O diretório conta

com 900 filiados em Ja
raguá do Sul.

(MILTON RAASCH)

]ARAGuA DO SUL -

Com 32 votos favoráveis,
dois contrários, dois nulos
e um em branco, a ex

vereadora Niura Demarchi

dos Santos foi eleita pre
sidente do Diretório mu

nicipal do PSDB, na con

venção municipal do par
tido, realizada domingo
pela manhã, na Câmara de

Vereadores. Votaram para
a escolha da nova Execu

tiva 35 membros do Di

retório do PSDB, também
renovado no mesmo dia.

Niura, casada, mãe de

quatro filhos, ex-profes
sara e comerciante e tam

bém ex-vereadora pelo
PL, filiada ao PSDB desde

1998, e atual gerente mu

nicipal de Indústria, Co-
,

mércio e Turismo, subs
titui ao odontólogo Orlan
do Bernardino, na direção
do partido.

A instalação de cinco

comissões internas no

PSDB é a principal provi
dência que ela vai adotar,
para intensificar a atuação
do partido, em várias fren
tes. São' as comissões de
Ética e Disciplina, de Rela
ções com outras siglas
partidárias e coligações;
Finanças; Relações com

outras entidades e de

Relações Internas. As reu
niões da direção com as

comissões de trabalho
acontecerão periodicamen
te, anuncia a presidente.

M ICROCRÉDITOSEM PROBLEMAS

o PSDB realizou a con

venção municipal sem
maiores problemas e em

clima de unidade. A única

dificuldade foi na confir

mação de nome à vice

presidência, função onde
existiam os nomes de Ivo

Schmitt Filho e Jean Be

no Lucht, como preten
dentes. Situação logo
contornada. O partido
conta com 900 filiados e

está em paz nas bases,
conforme os dirigentes.
Entre as pessoas que

compareceram na Câ
mara de Vereadores, do
mingo, para votar, estava
o ex-prefeitÇl Durval Va
sel, ex-PTB, agora inte

grante do ninho tucano.

Vase! permaneceu algum
tempo no recinto, acom-
panhando.

'

A organização não-go-
'vernamenta1 Casa do

Empreendedor, com

sede em Joinville e atua

ção em toda a Região
Norte/Nordeste do

Estado, completou, em
julho, o primeiro ano de

efetivo funcionamento.

A equipe que atua no

programa comemora

algumas conquistas do

período, como mais de

700 pequenos empreen
dedores beneficiados

com recursos destinados

do microcrédito e a su

peração da marca de R$
1,5 milhão de recursos

aplicados. O posto avan

çado que atende a Mi

crorregião do Vale do

Itapocu está instalado

junto ao CDL/SPC, em
Jaraguá do Sul.

Niura Demarchi dos Santos ingressou no PSDB em

1998

Na opinião de Niura, a
nova Executiva do parti
do, que cumprirá mandato

de dois anos, está as

sumindo a legenda num

momento de muita res

ponsabilidade, por causa

das eleições de 2002, e do
momento de excepcional
representatividade do

PSDB no Município, atra
vés do Executivo Munici

pal, Legislativo, e na regi
ão, com a atuação do de

putado federal Vicente

Caropreso. "Conquista
mos o espaço, agora
temos que saber trabalhar,
para não perdê-lo", avalia
Niura.

SURPRESA - A ex

vereadora diz ter sido

surpreendida com a pre-

Cem votantes participaram da

confirmação do novo diretório
Uma centena de filiados compareceu, domingo, na

Câmara de Vereadores para participar da votação. que
confirmou a nominata do novo diretório do partido.
Desses, 96 votaram pela aprovação da chapa, três foram
contrários e um votou e� branco. A votação aconteceu

entre 8 e 12 horas, e em seguida foi eleita também a nova

Executiva. Além de Niura Demarchi dos Santos na

'presidência, foram eleitos Ivo Schmitt Filho, vice

presidente; Márcio Renato Steinlein, secretário, e Robin

Pasold, tesoureiro. Os ex-presidentes Orlando Bernardino
da Silva e Célio Bayer foram eleitos vogais, e Eugênio
Garcia consta como líder da bancada.

Para suplentes da Executiva constam Afonso Piazera

Neto, Silvio Celeste Bard, Nídia Therezinha Heineck e

Lia Tironi. No Conselho Fiscal: Salon Carlos Schrauth,
Ademir Klein e Marcelindo Carlos Grunner. Para su

plentes do Conselho Fiscal: Luiz de Oliveira Souza,
Vander Luiz Kunrath e Nádia Suely Demarchi. (MR)

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

Prefeito lrineu Pasold discute com secretários o PPA

Médico Oftalmologista
cimentos que o governó vai
constar no PPA (Plano
Plurianualj.. A proposta
deverá delinear todo o

planejamento a ser seguido
pela administração, até 2004.

te, Gê Neves. Ele disse não

ter informações sobre quan
do Pasold irá anunciar as

alterações que estão previs
tas, em algumas funções da
equipe de governo. (MR)

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) reuniu a equipe de

assessores, ontem à tarde,
para iniciar a discussão das
metas de obras e inves-

O projeto de lei do Exe

cutivo contendo o levanta

mento será remetido para
discussão na Câmara de Ve

readores, ainda esta semana,
informa o chefe de Gabine-

�alização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
eCurso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

KtlllELLI
Moda Masculina
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ICONFIRMADO: TUCANOS ESCOLHEM VICTOR KLEINE PARA A PRESIDÊNCIA EM GUARAMIRIM

Ex-prefeito assume direção
do partido pela primeira vez

GUARAMIRIM - A

convenção do PSDB, re
alizada neste domingo,
confirmou o nome do

ex-prefeito Victor Klei

ne para exercer a pre
sidência do partido na

sucessão do empresário
Marcos Mannes, confor
me já estava previsto.
Kleine, que assume pela
primeira vez a direção
de um partido, apesar de
ser veterano na politica,
recebeu a aprovação
unânime dos 26 mem

bros do partido que vo
taram para a eleição da
nova diretoria executiva

dos tucanos, tendo -ainda
Paulo Mário Depin, na
vice-presidência; Neuza
Isabel Hackbarth Silva,
secretária, e Deoclécio

Luchini, tesoureiro.
O ex-presidenteMar

cos Mannes e Luiz An

dré Hackbarth foram

eleitos vogais. Além do
diretório com 39 mem

bros e dos componentes
da Executiva Municipal,
foram eleitos ainda quatro
suplentes desta última; 12

Embora veterano, Kleine assume pela la vez

membros suplentes do
Diretóriomunicipal, qua
tro delegados à conven

ção estadual, cinco su

plentes para os delegados
e ainda membros titulares
e suplentes para o Con

selho de Ética e Disci

plina.
O ex-prefeito, que já

vinha respondendo pela
direção do partido, des
de o afastamento do em

presário Marcos Mannes
(que havia se licenciado

por 30 dias), sendo agora
confirmado oficialmen
te para dirigir o partido
no Município, nos pró
ximos dois anos. Kleine

disse que irá dedicar es

pecial atenção pela uni

dade interna do partido.
Ele quer aparar todas as

arestas que ficaram des
de a divisão interna da

legenda, por ocasião da
decisão sobre qual can
didato seria apoiado nas

eleições municipais do
ano passado.

Segundo ele, as di

vergências na escolha do
candidato, na época, têm
conseqüências que du
ram até hoje, como a re

cente declaração feita

pelo prefeito Mário Sér

gio Peixer (PFL), quan
do disse, na entrevista
coletiva da semana pas
sada, "ter restrições ao

nome do próprio Kleine,
mas não aos tucanos".
Ele pretende também
desenvolver uma cam

panha em busca de no

vas filiações e visitar

pessoas que pertencem
à legenda, desde a fun

dação do partido, em

1991, mas que não estão

tendo participação.
(MILTON RAASCH)

Kleine considera declaração do prefeito "desnecessária"
]ARAGUÁ DO SUL -

O novo presidente do

Diretório do PSDB,Vic
tor Kleine, considerou
"desnecessário" o co

mentário do prefeito
Mário Sérgio Peixer

(PFL), na entrevista co
letiva semanal concedi

da na última quinta
feira, quando disse que
via o nome dele (Klei
ne) com alguma restri

ção, devido a posição
tomada na campanha
das eleições municipais
do ano passado, quan
do esteve com o bloco

PFL/PPB até o último

momento, bandeando-se

já na reta final para o la

dodoPMDB.
- O prefeito é o

único que ainda se preo-
.

cupa com isso -, disse

Kleine, dando a enten

der que, pessoalmente,
considera o episódio já
encerrado e �em reper
cussões sobre o atual

momento político em

Guararnirim, mas não

informou se irá procu
rar o prefeito para discu
tir a questão.

Peixer, que tinha re

lacionamento fluente
com o antecessor de

Kleine na presidência do
PSDB, o empresário
Marcos Mannes, chegou
a oferecer uma secreta

na no governo para ser

ocupada pelos tucanos,
numa iniciativa estraté

gica para conquistar
mais apoio politico para
o governo municipal,

. mas a adesão do partido
ainda não aconteceu.

Ainda em relação ao

comentário do prefeito,
Kleine reiterou, como já
disse outras vezes, que
na decisão do diretório,
naquela época, votou (a
votação foi secreta) pe-

lo apoio ao bloco do

PFL e PPB, mas que
essa ala acabou sendo
vencida pela maioria do
partido, que decidiu

pela formação de ali

ança com o PMDB. "Eu

então, simplesmente,
me posicionei ao lado

da maioria do compa
nheiros", arremata Klei
ne, dizendo que essa

será a regra permanen
te nas decisões dos

tucanos, de agora em

diante. "As decisões

seguirão sempre a von

tade da maioria", con
clui. (MR)

"Considero normal-a movimentação de

pretendentes que já acontece, mas o can°

didato do PSDB só vai sair depois de ampla
consulta às bases. Provavelmente só no anO

que vem." r

(Presidente do Diretório do PSDB de Jaragua
do Sul, Niura Demarchi dos Santos, falando
sobre o encaminhamento da candidatura para
a Assembléia Legislativa, entre os tucanos)

LAZER TUCANOS

O vereador Adilson André Araújo (PPB) ingressou
com indicação de obra no Legislativo, sugerindo que
a Prefeitura de Guaramirim instale a futura rodoviária
na área baldia, hoje coberta de vegetação, que existe
aos fundos do Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn e

Campo do Seleto. Conforme o vereador, pelo espaço
e proximidade com o trevo da BR-280, o local seria
bastante adequado para a finalidade. A Prefeitura busca
um local para a construção da nova rodoviária, desde
que acertou com a Rede Ferroviária Federal a compra
da antiga Estação Ferroviária, na Rua 28 de Agosto
(Centro), que deverá ser transformado em museu

histórico.

A Amopama (Associa
ção de Moradores Padre

Mathias), que representa
moradores estabelecidos
no Ceptro de Guarami

rim, inaugurou, sexta

feira, a quadra de futebol
de areia e o parque infan

til, construídos na Rua

Ernesto Pisetta. As me

lhorias, que servirão para
a recreação das famílias
do bairro, foram execu

tadas com auxilio de em

presas, Prefeitura e dos

próprios moradores, que
providenciaram a mão

de-obra.

Além de Jaraguá do Sul

e Guaramirim, estão con

firmados os nomes dos

presidentes dos diretórios
do PSDB em outros três

municípios na Micror

região do Vale do Itapo
cu. O ex-prefeito Gregó
rio Tietz assume a direção
do partido em Schroe

der, e Adamir Kolacki foi
eleito em Massaranduba,
onde sucede a Fernando

Reinke, na presidência. Em
Corupá, a convenção será

realizada neste domingo
(26), confirmando Dona

to Seidel.

EXPOFEIRA
A semana está sendo de grande movimentação no

Parque de Exposições de Guaramirim, na conclusão
dos preparativos para a 6a Expofeira. O prazo para
as mais de 50 empresas deixarem os estandes ins

talados termina nesta quinta-feira. A Expofeira inicia

nesta sexta-feira, dia 24, e se estende até o dia 2 de

setembro, incluindo as comemorações alusivas ao

aniversário de emancipação do Município, no dia 28

de agosto (feriado municipal).

ENTRE ASPAS --

Dr. Pedro Chuji Nishirnort
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
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Indústrias de

Máquinas Kreis LIda.

Rua Josi Theodoro Ribeiro, 165 •

Cx. postal 84· Fone (47) 371·0555 •

Fa. (47) 371·0403
,.mail • indumak@netuno.com.br

J�raguá do Sul surgiu entre dois pólos econômicos e polí
t�cos, Blumenau e Joinville. A tendência, nestas circunstân
CIas, era a de Jaràguá do Sul ficar sujeito a um deles e não a

dedespontar como um terceiro pólo. Um fator relevante,
para que Jaraguá do Sul não fosse"engolido" por um des

��s pólos, foi a passagem da ferrovia por aqui. Esta não só
Igou a região com o resto do País e os grandes centros,

Na foto vemos a passagem
do trem (à esquerda) pelo
atual Bairro Vila Lalau,
vendo-se ainda a antiga

Rua Joinville

lo

mas ainda colocou Jaraguá do Sul como um pólo para
onde deveriam convergir passageiros e cargas oriundas ou
destinadas ao Vale do Itajaí, Florianópolis e Sul do Esta

do, transportados via terrestre. Isto propiciou o desenvol
vimento do transporte de cargas e passageiros local para
estas regiões, fez crescer a rede hoteleira da cidade e pos
sibilitou a instalação de indústrias na região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



28 CORREIODOPOVO MEMÓRIA

POR EUG�NIO VICTOR SCHMÖCKEL

TERÇA-FEIRA,'21 de agosto de 2001

'14 História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 40 ANOS

Em 1961, a PonteAbdon Baptista voltava a ser interrompida, face
ao intenso movimento de pesadas viaturas, quando só suportava até

o limite de 5 mil quilos. O CORREIODO POVO, em longo artigo, ape
lava para o sr. Doutel de Andrade, ilustre vice-governador que acaba
va de visitar a cidade, para gestionar junto ao governador a constru
ção de uma nova.

A "Tribuna Catarinense" atualizava reportagem sobre o Dia do Co

lono, contudo, os entrevistados esqueceram de mencionar o nome do
saudosoArthurMüller, criador desses mesmos festejos.
Denunciava-se que a Prefeitura estava agindo muito mal. O trator

marcaMazur, modelo D-40-1960, motor nO 451, chassi 307, de um
milhão e pouco de cruzeiros, que o prefeito Roland Harold
Dornbusch comprava para a Prefeitura e nela trabalha, estava escritu
rado no nome de um colono, de nome Erwino Dallmann, com re

serva de domínio da vendedora, e dizia-se "para onde vais, idolatra
da Prefeitura". Hoje, pode-se entender o qüiproquó: com duas câ

maras não tinha autorização legislativa e, não havendo dinheiro em

caixa, teria custeado com dinheiro próprio. Mas assim mesmo custou

um reboliço danado e com conseqüências posteriores.

Há 14 anos
Em 1987, MarIo Sousa, integrante do Rotary Club Jaraguá do Sul,
era eleito governador do Distrito 465, nos pouco mais de sete lustros
de existência,�ubstituindci o governador dr. Genovêncio Matos
Neto, esperando-se para sua posse mais de 200 rotarianos dos 51

clubes do Distrito, além de ex-governadores, Rotaract, Interact, im
prensa e o sucessor do dr. Marlo, o rotariano Luiz Roberto Franco,
de Joinville. O acontecimento enobrecia um prestimoso integrante
para dirigir um distrito, já ocupado por outro jaraguaense, na pessoa
de Oswaldo Heusi, no início da década de 60.

O setor cultural de Jaraguá do Sul experimentava notável desenvolvi
mento, seja por iniciativa oficial seja por iniciativa de entidades cultu
rais e educacionais, sobressaindo a Scar, que há meses vinha ensaian
do sob a batuta do maestro Ricardo Feldens. Realizava-se a 1 a Noite
do Chorinho, com obras de grandes mestres do Choro.

HÁ 4 ANOS

Em 1997, o vereador Vicente Caropreso não descartava a possibili
dade em ser a opção do PSDB para disputar eleições no outro ano,

até parqué necessitava do apoio do PFL, não descartando a possibili
dade de ser candidato a deputado federal, que se consumou com

destaque catarinense na Câmara Federal.
Em 24/6, após 22 anos de ausência do Rotary Club Jaraguá do Sul,
era readmitido o rotariano Eugênio Victor Schmöckel, motivado por
suas atividades profissionais, retornava aJaraguá do Sul, desligando
se do RotaryClub Florianópolis-Leste, na presença do presidente
Ralf Botho Herrmann, tendo como padrinho o rotariano e ex-go
vernador do distritoMarlo Sousa, que era representado, no momen
to, pelo rotariano Eduardo Ferreira Horn.
Realizava-se na IgrejaEvangélica Luterana-Centro a cerimônia de '

bênção do distinto casal Irineu Pasold, então vice-prefeito, hoje pre
feito deJaraguá do Sul, e Brunhilde Hesse Pasold,
pela passagem dos 25 anos de feliz matrimônio,
que contava com a presença dos filhos,MônicaDaniele, Fabiana
Mara, Gisele Elisabeth e lrineuJúnior, mãe e sogra edemais parentes,
amigos e convidados.

IESPORTE

Torneio Taça de Ouro
oClube Atlético Baependi,
omaiorclube social e espor
tivo de Jaraguá do Sul,
sediou, no último dia 16 des
te mês, uni importante tor
neio bolonístico, com bola

23, que se estendeu até do

mingo, quando foi conhecida
a equipe vencedora.
Mais de 300 atletas passa
ram pelas pistas de bolão do
Baependi, daArweg e
Vieirense, integrando as dele

gações do Clube de Bolão
SantaCruz, de Canoinhas;
ADBLU, Blumenau; AER
Gaboardi, de São Cristóvão
do Sul; Clube, 16 de Abril, Itaiópolis; CEM,
de Xanxerê; CE Princesa da Serra, de

Lages; CR Floresta, de Chapecó; Frigorífi
co Chapecó EC, de Chapecó; Glória Fute- !,

bol Clube, de Joinville; GE Floresta, de Vi
deira; SA 23 de Setembro, de São Bento
do Sul; SD União, de Ibirama; SD Vasto

Verde, de Blumenau; SERCruzmaltino, de
Arroio Trinta; SERHansaHumboldt, de

o que faltou para contar ... (100)

Bola 23

As equipes concentradas na abertura

Corupá; SER Progresso, de Indaial; SR 7

de Setembro, de Campos Novos, e CA
Baependi, de Jaraguá do Sul.

,

Sagraram-se vencedoras as delegações do

Frigorífico Chapecó EC, na ChaveD; Santa
Cruz, de Canoinhas, na Chave E, e a

ADBLU, de Blumenau, na Chave F. O Clu

be Princesa da Serra, de Lages, o lOdo 2°
colocado.

ENERGIAelétrica (22)
,.,--�,�

POR TIO EUG�NIO

A EMPRESUL (Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade), com sede em Joinville,
era acusada de não cumprir disposições
contratuais junto aos seus usuários e já
andava acesa uma enorme discussão, na

qualo CORREIO DO POVO se envolvia,
defendendo os interesses dos consumi

dores, diante da prepotência, que atingia
também .o jornal e o parque gráfico,
obrigando a um recurso judicial, em fa

vor do jornal, condenando a

EMPRESUL a uma multa e condenação
de pagar as custas do processo.
O diretor Arthur Müller, cheio de gás,
na edição n? 800, de 14 de setembro de '

1935, à página 8, estampava artigo com

o título - QUEM QUER A USINA
DE BRACINHO? - A Empresul dá
esmolas.

"Esta semana, chegou-nos a notícia de

que a EMPRESUL virou Irmão Joa
quim". Cada vez mais coagida a obede
cer ao contrato firmado e tendo mais

tarde reconhecido que, autorizando o

desconto de 20% à Prefeitura, reconhe-

cia esse direito, a poderosa empresa aca

bava de escrever uma carta ao adminis
trador municipal (WALDEMAR '

GRUBBA), que tanto tem de ridiculo,
como desaforada. As contas do mês

passado, a maior parte da população,
com justa razão, deixou de pagar, por
não concordar com o desconto. Diante

dessa defesa dos contribuintes, a

Empresul, na cara a que aludimos no

dia 1 e posta ao Correio dia 18, alegava
que, tendo em vista o estado precário
financeiro do Município, dava-lhe o des

conto de 30% (que gente caridosa) so

bre o débito anterior, mas que ficava

instituida a taxa mínima para força mo

triz.

Vejam bem! A empresa já reconheceu o

desconto de 20%. Agora acabava de

dizer que não existe taxa mínima para
motores e acabará conformando-se, de

que também não pode cobrar aluguel
dos contadores, quando as partes os

,

comprem. A caridade da EMPRESUL e

mesmo para nr,
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NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda.feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça.feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta·feira, às 12h

l11·1919 .

aASllRCADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - lefl1l"leira, 21 de agosto de 2001

correiodopovo@netuno.com.br IMÓVEIS:-compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências'

:; I,.;;;;�;;.;"".:::.,-,.""
r": ®

uue 371-1224

S�cê também
um campeão

"Hão perca a promo9ão especial do mês
Corra hoje ",es",o para a 1i",e

e fafa a sua ",.tn.ulal"

Reinaldo Rau, 299 - Centro

��rr��o�� Pizza Gisante com mini brinde· R.18,90

MSK-911A Pizza Grande 'OM Mini blinde • Rf 14,90
Pizza Pequena· R. 8,90 )

,

Bife a parmesiana • R.14,90
Calzone· R.I7,90

).

v, Prazer em Por9ão da Casa �__�I R.1500
/ !enaer bem. c«apoltIrMSOII'.IritcI,

31I..'US ���

009 TROTE AO GALOpru
PRECISA- SE DE
FARMACÊUTICO
Interessados trotar:

275-3257,
com Sérgio

Pref. Wo/demor Grubba, 2176 - Vila La/au - Jaraguá da Sul

(]il()BARBADA
APROVEITE!! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.
R$15.000,00 - R$167,00 mês
R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO I

275-1723 / 370-2995
ou 9993-2380 Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - sc

\

DE MARCO' RESTAURANTE E PIZZARIA
.

Forno' a lenhaDI�K fNJRfGA
370·0348 Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaraguá do Sul
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2 - CORREIO DO POVO- Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 2001

PMGOS
oferta / procura / agências

recruta e seleciona para admissõo
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• fngeIIheiroMecânico - 2 anos de experiênda em desenvolvimento de projetos, monutenlão, rodonolizoção
de linhos de produção, desejável inglês ou alemão.
• Supervisor Je Biotecnologia - Espeàolizoção em químico, biologia ou correlolos. Experiênào profissioj1ol
de 6meses. Fará �Woração, descrição e execuçiio de testes. Deverá ter conheàmentos e prático em reações de llllilord,
enzimologio, micrologio e fermentações. Conheàmento do legislação de produtos e oromos noturois.leituro fluente
e boa convmoção em in�ês.
• Ana6sta Je Negódos/Sistemas - Espeàolizoção em Administração, InformátiCll. Ter experiêndo de
04 anos em ünguogem e Banco de Dados Progress, experiência de 02 onosem Análise de Negóào e/ou Sistemos;
experiênào em software de Gilstão Empresariol- preferenàolmente em ERP Dolosul (Mognun ou 001 ..
• Fannacêutko - Ter curso superior de Formóào ou Bioquímico.
• BioqiJúnico - Ter curso superior de Formáào ou Bioquímico. que soibo manipular e desenvolver o produto.

ÁREA TÉCNICA
• TéarkoMecânico(32191-mo�utenlãode ar condiàonodo, reFrigerodores e máquinos de lovor. Desejável
2'Grau técnico.
• Mecânico E1etrotecnico - Farámonutenlão elétriCll emecânico em compressores rotativos o parafusos. Ter
ClIrteiro de hoblnocôo.
• CoaeJenoJOr Je PPCP(32B9) - Conheàmento em administração, engenharia ou técnico têxtfExperênào
no segmento têxtil. .

• Téarico Quimico 13420) - Ter curso Técnico Ouimico, com 02 anos de experiência (1 vogo). Ter curso Técnico
Ouímico inCllmpleto ou curso no área pelo CmOT, com experiência no ramo têxh1 de 01 ano. (1 vogo)
• Téaico JeMtmutellfÕO - ÚJrsondo 2'grau, farámonutençãodemÍCioalfrllulodores, 06meses deexperiêndo.
• ProgramaJor Je Sistemas - Programador em Delphi com experiênào de 6 meses.
• Desenhista Técnico Arquitetõnico - conhecimento em orqui-cod e detalhamento de projeto de
orquneturo e interiores.
• DesenhistaProjetista - Ter curso de Téc. Mecânico ou Engenheiro Mecânico.lrá desenvolver projetei de
equip[Jßentos industriais (�étricos/mecânicos/hidráulicos) (1 vago). Ter Iormlão emTécnoMecânico, Ter curso de
Auto Cad e Unicod. Ter no minima 02 anos de experiência (1 vaga)
.'nstrutor Je Auto-Escola - Ter carteiro de motorista no minima 02 anos AB. Não é necessário ter

experiênda profissional
.• Professor -Instrutor de Trânsito na Auto Escalo. Ter nocâo de solo de aula no minimo de 1 ano.
.'nstrutor Je HarJware - Conhecimento em Hordw;re e montagem emonutenlão de micro.
• Instrutor Je Informática - Conheàmento em Office.
• Técnico Je manutenfão Je micro - 06 meses de experiência. Cursando 2' grau.

ÁREA COMERCIAL
• CimsuhorComeráiJ - Formado em odmiristração, com boa base demarketing. conheàmento básico em in�ês
e/au espanhol, experiênda em .vendos poro e�resosprestadoros de servilOS. Prestação de seMÇIl não exdusivo.
• Vendedores Externos (3459) -Áreos de imóveis (Será controlado como prestodorde servilO autônomo)
(4 vagos) eveiculos (6 vagos), ouhos vendedores 13 vogos). Vendos de Publicidade.Ter cursode vendas e corro próprio
(1 vogo). Todos deverâo ter experiência em vendos. Atuarão emJoroguá do Sul e região.
• VenJedores Internos - Preferenàolmente que tenho experiência.

ÁREA OPERACIONAL
• COSTUREIRAS (3376-3527-3540-3497í -Conhecimento em máquina reto, cobertura e ove�ok (1vogol.
para trabalhar em Schroeder (l O vagos). Ter experiênàa de OI ano emmáquina reto, overloque e transporto poro
trabmhor em Joraguá (5 vogas). Costuro reta e ove�ock (16 vagos). Apenos máquina reto (4 vagos).
• BorJaJor - Máquina manual e industrial. Oue more nos proximidades do Borro do Rio Cerro, Vila lenzi, Vila
Novo, RioMolho, Joroguá Esquerdo, figueira.
• Torneiro Mecânico (3322-3478) -ter experiência de 01 o 02 anos em torno universol.ter curso de leitura
e interpretação de desenhos (4 vogas). ComWponibilidode para trobalhor em Corupá (1 vogo).
• FresaJor(3291) -ter experiência de 02 anos.

• OperoJor Je Guilhotina (2935) e DobraJeira (2934) - Ter pelo menos 90 dios de experiênào.
Terfeito curso de leitura e Interpretação de DesenhoMecânico.Trabalhará noáreodecmoororio(1 voga) e no áreo de
formos de metm (1 vogo) . No ddode de Compá.
•Mecânico Je Suspensão (356B) - Poro veiculos pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento
de rodos, geometria, montagem de pneus, com l' ou 2' grau.
• Eletriásta Je Veiculas - Conheàmentoem trova elétrico, motor de partido, vidro elétrico e ohernodor.
• SoIJaJor(3555-3479-3476) - Experiencio em soldo Mig e serralheria, conhedmento em leitura e interpretolão
em desenho técnico e emmedidos (1 vogo). Conhecimento em soldo elétrico (1 vogo). -Ier experiência de 6 meses

emsoidograssa,emclll�lCISdelerro(1 vogo).
•Mecânco JeManutenfão (3474 - 3610) - montagem de máquinos, com experiência de 6 meses (1
vogo). Mecânico (elétrico emecôrico) em veia.iosoutomotores(1 vogo).Manutenção!&versos eqUpcII18I1tos, usinogem
de componentes, experiênda de 03 anos no área (1 vogo).
•Eletriásta - Cdm prático em instmoção, ter experiênáo em�uminoção, pem1ado, com experiêndo em instalação
industrial (2 vagos).
•Auxiliarmecânica - Deverá ter curso básiico de mecânko do SENAI.
•Auxiliar Je Corte (3574) - Experiêriàominima de 6 meses em corte, dobro e interpretar desenhos ..

• Pintor (2 vagas) - Atuoró nó área industriol- estruturos metálicos.
• Frentista - preferendalmente com experienào .

.. OperaJor Je Extrusora(3S96) - Experiêndo de 06 meses no máquina extrusoro.

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do Hospito/Jomguó).
Cx.Postá 200 - ap 89.255-000

Fone (47) 371-4311 Fox (47) 275-1091
recrutomento@humono.com.br www.humono.com.br

2.250m2, Estrada
Garibaldi, 9 km

após Malwee.
R$ 7.000,00, aceita
se carro.

Vende-se terreno em

Garibaldi, cl

Pizzaria Bom Gosto
Pii'za Gigante (45em) - R$ 17,90
Pizia Grande (35em) - 'RS 13,90
Pizza Média (30em) - RS 11,90
Pizza Pequena (25cm) - RS 8i90

Calzone - R$ 15,90
Servimos a/moco e Marmitex sob encomenda

r

Rua Procõpia Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguó do Sul- SC Fone 275-28.2;5

Tratar: 371-2357

Estamos Selecionando

PROFESSOR(A) DE

Informática
Contabilidade

Depto Pessoal

TelemarkeHng

Vende-se um

terreno, com 350m2
. ,

Jardim São

Francisco, na Rua
principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

Vende-se um terreno,
bairro Amizade,
com 13,5x27.
R$· 8.500,00.
Tratar: 371-2829,
com Reginaldo.

Vende-se terreno
com 670m2, na Rua
Pedro Schmitt, próx.
Salão Vitória, na Ilha
da Figueira.
Valor R$ 9.000,00,
negociáveis.
Tratar: 9112-4711.

Vende-se terreno
com '397m2, plano,
lot. Divinópolis
(Figueira).
R$ 15.000,00 a vista

ou R$ 9.000,00
entrada + saldo
em 12x.
Tratar: 372-3922.

Vende-se terreno em

Schroeder, com
600m2, 20x30 na

Rua' Ma I. Castelo
Branco (próx. ao
Trevo). R$ 13.000,00
negociável. Tratar:
374-1622 ou

9993-8920, com
Valdenir.

MASSARANDUBA
BARBADA
Terreno com

25.300m2, sendo
10.000m2 e

arroizeiras,
produzindo 200
sacas de orroz.

restante toto Imente

aproveitável. Água
corrente, excelente
localização e acesso,
Somente
R$ 25.000,00.
Tratar: 9979-3000
ou 379-1119,
horário comercial.

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

Jaraguó do Sul. os

Profissionais acima para
lecionar em cursos

profissionalizantes. Desejável
experiências anteriores.
Interessados(as) devem

comparecer munidos(as) de
curriculum para entrevista, a partir
dasBhOO no endereço abaixo.

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

R.Cabo Harry Hadlich, 35
cenwo . Jaraguá do Sul
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FA 371-0154

(HEGOU,O NOVO
-

,C IlrAO
FRALDA DESCARTÁVEL PAMPERS

com 10 unidades P - M - G

R$ 5,39

COM ELE vote UM cRÍDlro PRÉ.APROVADO
EM rODAS AS LOJAS DA REDE FAIlMAIS.

COMPOSTO ENERGÉTICO -

NATUGERO

R$ 22,00
PEÇA JA o SEU.,

A ANUIDJU" í GRÃ". ! EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72
EM FRENTE AO SHOPING

.

"Não perca a

promo�ão especial
do mês.

Corra hoje mesmo

para a Time e fa�a a

sua matrícula!"Seja você também um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

Seu estilo atual

Rua Venâncio da Silva Porto, 21 sl:5/6
Nova Brasília - Jaraguá do Sul - sc

275-1953

Fogão Mille, 4 Bocas
Dako, Auto-Limpante
À Vista R$ 179,90

Mania' de Vender Barato

Cozinha JB cl Paneleiro
e Cristaleira pI Cerejeira ,

À Vista R$ 289,90

Mesa Zamarchi com 4
Cadeiras Padrão Cerejeira

À Vista R$129,90

��a 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800

Lo�a2:.t:v. Getúlio Vargas, 611- Centro - Corupá- SC-Fone: (47) 375-1948

Lo�a3: Angelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC -, Fone: (47) 376-1603
Ja 7: Rua28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim- SC- Fone: (47) 373-0794

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I[li] ESQUADRIAS
JARAGUÁ

I ,

Tudo em mármore
I

e graniTos

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

����;;�:J
Fone/Fax
370-8200

./

Pias
"cozinhas
Túmulos
soleiras

pisos e

churrasqueiras Fones: 370-7393 - 370- O

r
.. _ _ M •••••_._.__ •••••••••__ • •••• - •••• -.- ••• - •••• - ••• -- ••• -.---- •• - -- •• - •• - ••• - ••• --_ •• __ •__ .-_ __ ._ •••

!

,

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio M

I ARTEFATOS DECIME'!!P�
i C;IItIIE••.-rE

I
FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

'1370-2689 Lajota Sextavada natural e

colorida, meio-fio, cerca

370 2017
palito, tubos de concreto e i

- casas pré-moldadas !
l_��i::l!':1t:1f.:l?�I��t:I,r:'0_���_�_çC?�_��_,_?.?!,!__�_:l_�ª?.J>���?.�,___j

Madeireira Flórid da.
Fabricação e Colocação

i
I

, !

371-1524\
I

i Rua 25 de julho, 220 - Vila I
l_ Nova - próximo ��_p()�� Mime J

Especializada em madeiras nobre,
de madeiras em geral e madeil'4s pard

-"" ..,,----,---�I--

Rua Frledrích Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

vidraçaria

Wille
Orçamento sem compromisso

371-0568

_ ..

_---j
///i

� VI.�
/'>

Enuenharte Pinturas LId
b

i Loja das Tintas Regin
I
I FONE (47) 175-1830 -]7S 1
I .

'

, Tudo para pinturas comerciais e !'eS

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etal'!
..
Não peréa a proMo9ão i

especial do Mês.
Corra hoje MeSMO

para a TiMe e

fa9a a sua Matrícula'"

LaJ�s PremoldadlS'
Artefatos de Cimento em

Ilnfowareli;jte';;ik3!tII-
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

S�a você também um campeão
Fone/Fax (47) 371-6790

,

E-mail: infoware@netuno.com.br

371-1224 Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

••••••••••••••••••••••• _ •• __ •• _._ •••••••••__ •••••••••••••••••••••••••••••_ m_ •••••••••••••••_..... • •••••••••••••••••••••••••_ ••••• _ ••••••••

EMPÓRIO 'DAS
PEDRAS 'DECORA TIVAS'_'

Pedros: São Tomé, Mirocema, lojinha,
luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brito BróIl(ÍI, Rajada e revesHmenios em geral
/-,1ac-cobtWllm'frete< OJ'melMrerpreçotd,a;y�

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

TeL (47) 370-8849/9979-3251
RuaWaller Marquardl, 2828 - em frenle frevo Argi - Borra do Rio Molho -Jaroguó do Sul

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

Acesse via internet de qualquer lugar do BrC;sil suo empresa
e fique de olho em seus neg6cios e em suo segurança.

Visuol8 - R$ 2.995,00
Comera PIB - R$ 250,00

.

Comera color - R$ 450,00
j51i:T1!Iwv'..... Fone: (47) 371-7584
MIIEraIl CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - Centro

Irnurrizadora
��Jaraguá

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

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

Rua Antonio Ges8et'. 40 - Bairro ezemiewicz - (Oefronte,ao Posto de saúde)
eEP 89255-470 - Jaragué do Sul- se ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

COR'rINAS - PERSIAi\JAS - DECORAÇÖES
Petdr-ã.<>-;C/q�pavcv.!e<.v l)(mll ffO}ID-

c:ortinas - Cokhas - Edredon� - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horlzontâis e Micro - Acessórios de
Madeira e Dourados Tecidos Nacionais e Importados

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

v?;y
l'"'"i"J�n l"[)'\ F;:\ rz:�nm J;:\�
L�� �_-':!._){_)��) L�L����)

'1
* FRANCESA ,���!-::,���
* ESMALTADAS MONTEIRO
* ISOLANTE TÉRMICO

* ROMANAS
* GERMÂNICA

372-2063/9987-8562

:z
'7
!5

.orqutteturo
des i·g n

:3
!5
4-
'7- - -

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

��--"--'--"-'

GessolAcartonado
•

%
Molduras e FeITOS

371-3522
Marina Frutuoso, 180 - Centro - 89252-101 - Jaraguá do Sul-SC

E-mail: gessocom@netuno.com.br

MSTaLúp\GICa caSiTaLTOA.
• tslruluros Mel6licos.
• Portões Bosculcmes e Deslizantes

proietcdos na linha automotizada PPA.
• Entre out ras.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Rua Campo Alegre, 127 - Fundos - Ilha do Figueira - Jaraguá do Sul· SC

Q
IIIlO�noo
----

Q
IIIlO�noo
----

Q
liDO !llli1ooo .
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Q
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, Av. Pref. Waldemar Grubba, 2526 - Vila Lalau

� 'Fone: (47) 275-3837 - Fax: (47) 372-1)44
"""'-�_ �-"rTl.:.ail: bergo@netun<::.com�_�_

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. AW f. C9�Lo-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr.V�Mcwce:t.o-Webev SílNCM

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

V�C�er�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA:
Vvcv.C�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC

,

CEDRO MOVEIS
.....

, •• � ...... ,..,>�

].;.!J

Orçamento

* Cozinhas Planejadas;
* Mesas e Cadeiras;
* Estantes e Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de Decorações.

sem

compromisso

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

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

Vende-se Palio EDX,
2 portas, 97,
vermelho.
R$ 10.700,00.
Tratar: 371-9720.

R$ 19.800,00.
Tratar: 371-9720

Vende-se Belina II

88, gasolina,
branca.
R$ 1.500,00.
Tratar: 371-9720.

Vende-se Palio EX

1.0, 2000, 2p,
branco.
R$12.300,00.
Tratar: 371-9720.

Vende-se Fiorino

Furgão, ano 94,
bom estado.
Tratar: 9962-3550.

Vende-se Tempra,
ano 95, 16V,
completíssimo, cl
banco de couro,

elétrico, abs e

comp. bordo.
R$ 12.000,00.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Gol, prata,
ano 84, motor novo.
Valor a combinar.
Tratar: 372-2167
com Claudineia.

Vendo Gol I, ano 96,
2 portas, vermelho,
impecável.
Tratar: 370-5020
ou 9992-7875,
com Márcio.

Vende-se Brasilia,
ano 77, branca,
pintura nova.

R$ 2.100,00,
negociável.
Tratar: 371-5479 ou

371-5715, com Luti.

Vende-se Gol GIII,
2000, bordô, com
ar-condicionado, dir.
hidr., ar quente,
desembaçador, som.
R$ 18.500,00. Tratar
(47) 9114-2624
(Joinville).

Vendo Marajó, 85,
verde metálico, em
bom estado.
R$ 2.500,00,
aceita troca.

Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se Brasilia,
80, com rodas

esportivas e 4 pneus
novos, em bom
estado geral..
R$ 1.800,00,

Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 2001

Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se Santana
GLS, 4p, completo -

ar. R$ 6.500,00 +

9x R$ 28J6.
Tratar: 371-3157 ou

275-2332.

Vende-se Voyage GL,
90, álcool, borbô,
com direção e vidros
verdes. R$ 5.000,00.
Tratar: 374-2016 (a
tarde, após 14:30,
com Márcio).

Vende-se Opala
Diplomata SE, ano
88, cor verde
metálico, completo,
trio elétrico, direção
hidráulica, 4 portas,
6 cilindros.
R$ 5.800,00.
Tratar: 9975-1514
ou 275-1642.

Vende-se Astro GLS,
ano 95, 2.0, MPFI,
completíssimo.
Tratar: 374-1597.

Vende-se Chevette
SE, ano 87, rodas
15, cromadas, carro
em perfeito estado.
Valor R$ 4.300,00.
Aceita-se troca por
moto ou carro.

Tratar: 9122-1157,
com Marcio.

Compra-se
Chevette, ano 82
ou 83. Tratar:
9992-7155.

Vendo caminhonete

Vende-se Pick-up
diesel, cabine
dupla, 81 .

R$ 12.500,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se Palio
Weekend Sport, 98,
completa.
R$ 20.000,00.
Tratar: 370-9153
ou 9973-5175,
com Paulo.

Vende-se Golf GLX
97, 2.0, verde,
completo.

0-20, ano 94, Cor
branca,- de luxe,
completa, cabine
dupla tropical.
Tratar: 276-0021,
com Otávio ou

Eliani.

Vende-se Corsa, 96.
R$ 9.500,00.
Tratar: 370-0330.

Vendo Escort GL,
ano 91, branco,
gasoljna, lindo!
Tratar: (47)
435-0904 ou

543-1023.

Vendo Toyota 77,
traçada nas 4 rodas,
com carroceria nova

e cabine impecável.
Em ótimo estado de

conservação. Tratar:
9975-4135.

Vende-se Mercedes
Bens 1313,
turbinado,
hidráulico, reduzido,
trucado, caçamba,
1 O pneus novos,

motor novo, caixa e

diferencial revisado.
Caminhão nota 10!

R$ 36.000,00.
Tratar: (47)
424- 1161, em
Joinville.

Vendo caminhão
608E, ano 86, baú

alongado 5,5x2,30,
com moleiro. Valor
R$ 23.000,00.
Tratar: 273-0269.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMO�

/

Dormitários

P{anejados,
em 7 vezes (1+6�

(

sem acréscimot

CORREIO DO POVO - 9

I' '

MOVEIS
GOMES
o seu orçamento

, e'.M.i:Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - sc _ 372-0002

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul
Tél. (47) 371-9565

E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br
Horne Page: www.rhbrasil.com.br

Segunda a Sexta
8 horas às 12horas/ 13 horas às 18 horas

A RHBrasil dispõe das seguintes vagas para admissão Imediata:

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO Necessário 1 ° grau completo ou cursando e

estabilidade profissional nos empregos anteriores.
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO Cursando Administração, Adm/ Market
ing ou ainda Adm/ Comércio Exterior. Possuir CNH. Interesse voltado''à area

de vendas.
•

- ENCARREGADO DE ACABAMENTO TEXTIL Conhecimento em calandra,
rama e outras máquinas da área têxtil. Habilidade para lidar com pessoas.
- ENCARREGADO DE TINTURARIA Conhecimento em máquinas de tingir,
hidro-abridor e hidra-tubular. Conhecimento em pesagem de produtos
químicos. ,

- ESTAGIARIO(A) Necessário cursando Superior em Ciências Contábeis ou
Administração.
- ENROLADOR(A) Experiência com ligação e enrolamento de motores e

1 ° grau completo no mínimo. Residência fixa no município de Jaraguá do Sul
ou microrregião. ,

- PROJETISTA DE MAQUINAS Necessário Técnico em Mecânica.
Conhecimento em desenho técnico mecânico, instrumentos de metrologia,
informática (Star Office e Windows), AUTO CAD e SGE (Sistema de gestão
empresarial). Olsponlbtlidade para residir no município de Brusque ou região.
- AUXILIAR DE PRODUÇAO Necessário 10 grau completo e residência em

Jaraguá do Sul nos bairros Barra do _Rio Cerro, Rio Cerro ou proximidades.
- ELETRICISTA DE MANUTENÇAO Com formação acadêmica de, no

mínimo, ensino médio e curso profissionalizante. Experiência de três anos na

função e habilidades técnicas como: conhecimento em eletricidade indus
tríal, eletrônica, projetos elétricos e eletrônicos, instalações elétricas, operação
de furadeiras e, ainda, conhecimento_em pn,eumática e em informática.
- COORDENADOR DE MANUTENÇAO ELETRICA OU MECANICA Vasta
experiência na área de manutenção elétrica e/ou mecânica. Experiência
com liderança de grupo.
- COORDENADOR DE PCP Com atuação na área têxtil.
- VENDEDOR EXTERNO Com experiência na área de vendas. Para venda
de serviços. Não é neçessário possuir veículo.
- ENGENHEI�O QUIMICO
- ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO Boa experiência em faturamento,
departamento pessoal, contabilidade e atendimento a clientes. Superior
completo ou cursando.

_

- OPERADOR DE PRODUÇAO 20 grau completo. Necessário residência
fixa em Jaraguá do Sul (ou microrregião) por pelo menos seis meses.
- CONSULTOR COMERCIAL Formação superior completa ou 'cursando,
preferencialmente na área ou com ênfase em Marketing. Vivência na área
comercial. Preferencialmente idioma Inglês.
- VENDEDOR EXTERNO Atuar com venda de consórcios.
- ELETRICISTA Para automóveis, preferencialmente residir em Guaramirim,
com experiência em instalações de ar condicionado ou câmara fria.
- CHEFE DE TURNO Experiência em tlnturarla ou lavanderia, local de
trabalho próximo à Pedreira Rio Branco. .

- TELEFONISTA Experiência em atendimento telefônico e ao público,
residir próximo à Pedreira Rio Branco.
- REVISORA Experiência em confecção nos setores de acabamento e

expedição. ,

- EMPREGADA DOMESTICA
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO Com 20 grau completo.
- OPERADOR DE TORNO CNC Com experiência. Para trabalhar em

Guaramirim.
- ELETRICISTA Necessário experiência na função.
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Necessário Ensino Supe-
rior completo ou cursando.
- COSTUREIRA Com 10 grau completo e experiência na função.
- VENDEDOR(A) 20 Grau. Para atuar com vendas de Cursos de Informática.
- AUXILIAR MECÂNICO Cursando 20 grau /Mecânica.
- ENGENHEIRO MECÂNICO 30 grau completo. Para atuar com

desenvolvimento e acompanhamento de projetos e coordenação de grupos.
- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 10 grau e residência no - bairro Rio
da Luz ou proximidades. , _

INSTRUTOR DE INFORMATICA!MANUTENÇAO 20 Grau Completo e

experiência.
- AUXILI/l.R ADMINISTRATIVO Para atuar com organização de Eventos
(venças). E necessário 20 grau completo e possuir veículo próprio.
- TECNICO EM MICROBIOLOGIA Superior em Farmácia, Bioquímica,
Química de Alimentos ou afins.
- CONSULTOR COMERCIAL Ensino Superior e experiência Administrativa/
Financeira, organização de Eventos e coordenação de reuniões.
- MODELISTA 20 grau e experiência.
- MARCENEIRO Com Experiência.
- DESENHISTA PROJETISTA Com conhecimento em interpretação de
desenhos e Auto Cad.
- ANALISTA DE NEGÓCIOS! SISTEMAS Ensino superior (30 grau).
Experiência em Progress, Magnus ou SEM - Sistema Datasul.
- GARÇOM Ensino fundamentaj (10 grau) completo e experiência.
- MECANICO DE MANUTENÇAO Ensino fundamental (10 grau).
- PROMOTOR DE VENDAS Ensino médio (20 grau); com experiência em

vendas na área de transportes e veículo próprio.

ferta5

Reinaldo Rau, 299 - Centro

Seja você também
um campeão

"Não perc:a a promofão espec:lal do mês.
Corra hoje mesmo para a Time e

fafa a sua matríc:ulal·

Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 2001 T
-

I
9992-7155.

Vende-se-moto DT 180 ,

preparada para trilha.
R$ 800,00. Tratar:
9122-1157, com Márcio.

Amparo's Lanches
ew�p��pOY���.

Vende-se Honda CG

125, ano 88, vermelha,
em ótimo estado.
R$ 1.430,00.
Tratar: 371-9375.

COMPRO CONSÓROO,
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à
vista, em dinheiro.
Tralar: 522-0256
ou 9968-0588

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

(47) 371-3512

LANCHONETE E RESTAURANTE oorn��rn�v
Servimos café da manhã, almoço à Ia carte ou bufê em quilo e marmitas em geral
__ o

;1T�i'Dã""
..

iQ'i8TIT'IT ,4'Ieira - Prato Especial- J�elho deporco c(aipim

"171�/us.1"
Acéttci(ôs en;;endas pafifiMàs�

CARNES ASSADAS NOS

Rua Jorge Czemlewlcz, 1123 - Bairro Czernlewlcz FINAIS DE SEMANA

(prox. a Humana, ao lado da Farmácia Castoldl) SEXTAS, SÁBADOS E DOMINGOS.

r..1!!!.:..���_�.

�- --
G

� .

����:=--==- - ..

�* :;':�,

l'ARMACIA Farmácia do Beto

Vende-se Honda Drean

100cc, ano 97, vermelha,
super nova. R$ 2.000,00.
Tratar: 9979-0605.

370·1595 371'�3454
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Czerniewicz

Vende-se moto Honda
CBX, impecável, ano 93,
por R$ 2.500,00. Tratar:

'.'edClin
. Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-ir724

II

Rua Urubici, 1027 - lateral da José picolli -

lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

- Or�amento sem compromisso-

* limpeso de fossos; •
* Desentupimento de canos, pias,
banheiros e caixa de go-rdura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

Fone: (47) 370-0778

OPORTUNIDADE
Vende-se caminhonete
0-20, cabine dupla,
ano 86, com er

condicionado, direção
hidráulica, turbinado
de fábrica, cor
marrom, em ótimo
estado de

conservação.
R$ 23.000,00. Trotar:

274-8205 com Sr. Ary

GRUPO DE DANÇAS GAÚCHAS PAGO DO SUL
e o CTG Trote ao Galope, precisa de meninos e

meninas entre 6 a 12 anos, para participar do grupO
de dança, aos sábados das 14 às 16 horas.

Tratar 9903-2743 com Carlos ou

370-4827 com Olivia.

Rua Reinoldo RIJ,i, ã06.
salo4-CenfI'O

Joroguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IVIDA ROTÁRIA

GERAL

ROTARY CLUB Florianópolis-Estreito

Reunido nas dependências da Churrascaria
Rio·sulense, no Estreito, ocasião em Que o

rotariano, em pé, e seu filho, advogados, faziam
,alestra sobre problemas de Direito

IPAGANINI'S DO ÁS DE OURO

Na noite de 14/8, o veterano clube rotário reu

nia-se em sessão festiva, no Shopping Center

Breithaupt, de homenagem pela passagem do
Dia dos Pais

Na noite de 15 do
corrente mês, o mais
antigo clube de bolão,
do Baependi (52 anos),
reuniu-se no
restaurante da cancha

para jantar que os

nataliciantes
custearam. Na foto, os
dois Ivo e Nelson foram
muito cumprimentados.

,

�rculo
Italiano

2a FESTA DAS ETNIAS
No próximo sábado, dia 25 de agosto de 2001, acontece no Parque Municipal de

Eventos - Pavilhão A, a 2a FESTA DAS ETNIAS, com início às 19h30min.
A festa reúne três etnias: alemã, húngara e ital iana e tem como objetivo a

confraternização e a preservação das principais características culturais de cada
descendência.
Quem participar da festa poderá provar os pratos mais saborosos de cada etnia

pr�stigiar apresentações artísticas e dançar músicas típicas ao som da Banda do Caneco:
O Ingresso que dá direito ao jantar e ao baile custa R$ 10,00 e será limitado à 1.000
pessoas.

O,S lnsressos antecipados poderão ser adquiridos com os integrantes das entidades

��rtlcIPantes: Centro de Cultura Alemã, Círculo Italiano,

Alga ?e,Grupos foclóricos, Associação Húngara e

ssoclazlOne Bell unesi.

� evento tem o apoio da Prefeitura Municipal /
Undação Cultural.

DEVANIR DAN NA
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

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

Centro - Jaraguá do Sul- SC
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ROTARY CLUB
16/AGOSTO /2001 - Reunião ordinária tendo como

atividade principal a exposição do tema DESENVOLVI

MENTO E ESTABILIDADE DO QUADRO SOCIAL, sob
o encargo do companheiro Júnior.

POR QUE SER ROTARIANO?

CIDADANIA MUNDIAL. ..

Rotarianos usam em seus distintivos, a designação: "ROTARY
INTERNACIONAL". Poucos lugares no.mundo não têm um

Rotary Club: Todos os rotarianos são bem-vindos e encora

jados a participar de reuniões em qualquer um dos aproxima
damente 30.000 clubes em 163 nações. Isto significa fazer

amigo, seja na própria comunidade, ou em qualquer lugar do
mundo.

SER-VIR

Rotary, ouvimos falar tantas vezes, é clube de serviço. SER
VIR deve ser, portanto, tarefa primordial de cada um dos

sócios do clube. Na língua portuguesa, a palavra "SERVIR"
se compõe silabicamente de dois verbos: SER e VIR. Coin

cidentemente esses dois verbos são chamados pelos
gramáticos de verbos auxiliares, porque eles têm na frase a

função de prestar serviço auxiliando o verbo principal. SER
VIR, mesmo enquanto simples palavra, nos deixa uma lição
de solidariedade pois é formada silabicamente de dois servi

dores, de dois auxiliares que se unem desinteressadamente

para gerar o infinito do serviço. Em Rotary, o sócio serve

pelo SER e pelo VIR. Serve pelo SER, no esforço do de

sempenho perfeito de sua vida de cidadão como profissio
nal. Serve pelo VIR, na assiduidade da freqüência às reuni

ões. Se é bom rotariano, ele sempre vem. E se vem, cada vez

mais ele é. SER é perfeição de existir. VIR é perfeição de

presença. S.ERVIR· é perfeição de fraternidade e

companheirismo. SERVIR, em Rotary, deve ser uma síntese

da busca da perfeição do próprio SER e do esforço de sem

pre VIR para estar presente e disponível ao bem comum.

Honrar a profissão é SER, freqüentar é VIR, fazer Rotary e.

SERVIR.

ANIVERSÁRIO!!!
18/AGOSTO - Aparecida da Silva, esposa do companheiro
Angelo.
21/AGOSTO - Dalva Jerusa Rocha, esposa do companhei
ro Lourival.

29/AGOSTO - Companheiro Sidnei.

Aos aniversariantes nosso sincero desejo de saúde, felicida
de, paz e prosperidade.

Relações Públicas - 373-0091

!llTabélionato.

.. deNotas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ti 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o QUE SE FALA NO SENADO
DEFICIENTES AUDITI

VOS COM TELEFONES ES- .

P�CIAIS - Operadoras
deverão ser obrigadas a

instalar em locais públi
cos aparelhos equipados
com visor que permite a

leitura da mensagem. A
CAS (Comissão de As

suntos Sociais) aprovou
substitutivo ao projeto do
senador Geraldo Cândi

do (PT-R]) que torna

obrigatória a instalação
de telefones especiais
para deficientes auditivos
em locais públicos, inclu
indo hospitais, escolas,
órgãos de governo, em

presas, shoppings e rodo-

viárias. Serão equipados
com um teclado de escre-

. .

ver e um VIsor que pernu-
tirá a leitura da mensagem
telefônica, além de alarme

luminoso em substituição
à tradicional campainha ...

que deverão também ser

equipadas 4% de telefones

especiais, para atender aos
deficientes da fala e usuá

rios de cadeiras de rodas.

Os telefones especiais
vão propiciar a indepen
dência na comunicação a

distância, além de facilitar

a vida de milhões de bra

sileiros. "]ORNAL DO

SENADO", edição nO

1.284, página 7.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

O DEDO DE RIO-BRANCO (152)
O visconde do. Rio-Branco, quando orava, estendia

com freqüência, ora o braço direito, ora o esquerdo, pu-
xando de vez em quando os punhos, ou então levantava

no ar o dedo indicador da mão direita fechada. E!sse há-
bito deu ensejo a um verso de Joaquim Serra, que excla-
mava:

"Embainhai ó Rio-Brancal esse teu dedal"
O próprio visconde comentava, às vezes, com espírito,

esse seu gesto, explicando:
- Quando a idéia não vale por si para ir bastante

alto, suspendo-a na ponta do dedo!
Esse movimento, que era peculiar ao grande tribuno

da lei de 28 de setembro, tornou-se famoso no tempo.
Certo dia, perguntou o imperador ao marquês de Abrantes
que tal achava Rio-Branco.

E com entusiasmo:
- Quando ele não pode alcançar a nota que tem de

dar, fisga-a na ponta do dedo, e rnostra-a ao público!
Taunay - "Reminiscências", vol. I, página 15

�nIIlNA nn

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

DIRIGENTESCONTÁBEIS DO BRASil DEFENDEM A

INCLUSÃO DO PROF,ISSIONAl LIBERAL NO SIMPLES

BLUMENAU - Acabar com a discriminação tributária que existe hoje não apenas com
a classe contábil como também com todos os profissionais liberais do pais. Esta discussão
marcou amanhãde deba1eSda29' edição do Enoon1ro Nacional dasEntidadesRepresenlativas
daContabiidade (ENERCON), realizada durante toda quinta-feira, dia 16, no Cen1rodeCon
vençõesdo Hotel Himmelblau, em Blumenau.O evento coincidiu com a realização daConven
ção Esladual da categoria, nas dependências da Proeb, de 16 a 18 de agosto.

o presidente da Federação dosContabüistas da Estado de SanlaCatarina (Feccntesc),
Salésio RochaMachado, que também presKliu os trabalhos na mesadiretora do Enercon, disse
que o encon1ro ocorre todo ano, sempre a reboquede algum outro grande evento ligado a área
contábi, e sua função é colocarem discussão os trabalhos fenos por profissionais associados
a qualquer entKlade contábl do pais.

"Neste ano são novemoções,que geralmente abordam pontos de disccrdäncia dadasse
na Legislação Brasieira, eque serãovotadas e devKlamente encaminhadas aos órgãos com
petentes", explica.

Entre os temasdiscutidos, deslaquepara aapresenlaçãodo presidente do Sildicatodas
EmpresasdeServiçosContábeisdo EstadodeSão Paulo (SESCON-SP),Carias José de Lima
Castro.Be pedea indusão, priimeiramente, da dasseoontábi,masnum segundomomento de
Iodosos profissionais liberais noSimples - imposto único-, eque hoje beneficia apenas uma
parcelada sociedade.

De acordo com o estudo, o que ocorre hoje é uma discriminação com uma parcela
significativada sociedadeque poderia gerarmuito mais empregos se fosse assistida dama
neira quemerece. "Hoje cadavezmais pessoase empresas procuram o caminho do profis
sionalliberal e da prestação de serviços, masos encargos tributários absurdos do setorfazem
corn quemuitos não alcancem o objetivo", alegaCastro, que afinna ainda ter certeza que a
inclusäo dos profissionais liberais no Simples não traria prejuizo ao sistema previdenciário,
corno afinnageralmente o governo. O projeto recebeu apoio total dos presentes, e foi aprovado
o encaminhamento domesmo ii ConfederaçãoNacional dos Profissionais Liberais (CNPL),
para a devidaapreciação.

GERAL TERÇA-FEIRA, 21 de agosto de 2001
----..;

REMINISCÊNCIAS

Por que "antlçamente"
e "outrora"? LXV

Garibaldi - JGS-
Distrito de Vessprém (080)

Exposição de pecuária
De acordo com oJornal ODIA,

ern sua edição n" 8.654,de 8/6/1917,
trazia notícias daEXPOSIÇÃODE

PECUÁRIA, e a secção de Santa

Catarina estava bem representada,
mostrando grande desenvolvimento
a indústria pastoril, a suíno-pecuária e

indústrias que lhe eram ligadas. Em
1915, Santa Catarina exportava
2.536.957 kg de banha; 332.918 kg
de lombo de porco; 22.505 kg de

toucinho;9.831 kgdelingiliça;551 kg
de costela e de presunto.

A exportação global no qüin
qüênio: 1911-1.653.469 kg; 1912-
1.811.569 kg; 1913 - 2.375.113 kg;
1914,- 2.265.139 kg, e, 1915,
2.902.800 kg.

A firma A. Baptista & Cia. apre
sentavamostruários de pontas de Pa�
ris,mostruário de grampos para cer
cado, arame farpado, capachos para
arame, tela de arame, diversas foto

grafias da fábrica; G. Wetzel & Cia.,
Gotthard Kaesemodel, Vva. Oscar
Schneider & Cia., Walter Kühne,
Frederico Reiner e Wilhelm Weege,
nas especialidadesmanteiga, banha e

queijos
Municípios de SC e

suas receitas

SantaCatarina, em 1917, estava di
vidida em 29 municípios (hoje ao re
dor de 300, no começo do ano 2000),
e os de receita mais avultada eram:

Florianópolis, Joinville (nele
JARAGUÁ, como 2° distrito, já na
quela época era forte arrecadador
com receita superior ao de muitos

municípios),Blumenau, ltajaí, Lagu
na, Lages, São Francisco, São José,
Tijucas, São Bento, Tubarão e Cam

posNovos.
Terras devolutas

Durante o ano de 1917, eram fei

tas 502 concessões de terras e que, de

agora (8/1917) até dezembro, acha
vam-se pendentes de despacho mais
297, no valor de 183:342$417. Até

junho de 1917, haviam sido vendidos

11.850 hectares, representando 395 de
concessões de30 hectares mais oume

nos, principalmente a filhos de anti

gos colonos. Neste período expedi-

Duas jovens, descendentes de húngaros, residindo com os progenitores,
em Garibaldi

am-se 260 títulos, sendo ainda 46 de

antigas concessões.No território do an
tigo Contestado, nessa jurisdição eram
instaladas três agências deRepartição de
Terras.

FelippeA. Frenzel tinha a seu cargo
a construção da ponte sobre o Rio

Jaraguá, onde já tinha recebido a 1" e 2"

prestações, inclusive sobre o RioNatai,
no 30 Distrito do Município de Jo
inville. Frenzel realizava obras naEstra

da Jaraguá ao Serro Rega, com uma

ponte sobre o Rio do Testo, na estrada
de rodagem que ligava a Blumenau e

Jaraguá, contratada com Guilherme

(Wilhelm) Rahn. '

A Estrada do Jaraguá ao Serro

Rega, o contratantedo trecho, Felippe
A. Frenzel, dizia que encontrou esta es
trada aberta ao tráfego,mas construída
provisoriamente. Em 1916, informa
va Fre?zel, "mandei construir duas
pontes principais que lhe faltavam, ten
do que atravessar por dentro da água,
e neste ano, depois de orçar as obras

de arte complementares e as necessári

as ao leito da estrada sob a fiscalização
de Erico Giesecke, as obras deviam im

portar em 10:400$000".
Isenção para fábricas em joinville

O governador Felipe Schmidt san
cionava aLei na 1.148, de 25/8/1917,
isentando do Imposto de Exportação,
durante 5 anos, para as seguintes
atividades, quer vinham como sendo

em Joinville, mas localizava-se no 2°

Distrito domunicípio citado, conheci
do como JARAGUÁ, um já impor-

tante entroncamento rodoferroviário

que permitia alcançar os maiores cen

tros do País: 1 ° - Emmendörfer &

Comp., que se dedicava à fabricação
de tapetes, cortinas, esteiras, e outres
tecidos de tiras demadeira; 20 - Fritz

Vogel, que iria dedicar-se ao fabrico

de ftlamentos de arame. As isenções

dependiam de termo ou contrato,

prova de não haver similar no Esta

do.
Ensino vernáculo em escolas

estrangeiras
O governador coronel Felipe

Schmidt e o secretário-geral do Esta·

do (seu cunhado), dr. Fulvio Corolia
noAducci, no uso de suas atribuições,
considerando que, nomomento

atual,

novas condições se impunham aO

ensino privado, etc., etc., decretaVa:
Art 1 ° - As escolas estrangeiras de
-

.

lui gramaSOverao inc utr nos seus pro
ensino das seguintes m�térias, emJín-

icul 1° Lin
. morale

gua vernac a: - guage
escrita' 2° - História do Brasil e Edu

cação Cívica; 3° - GeografiadoBra-
sil; 4° Cantos e hinos patrióticos,

Papa faz proposta de pAZ
,

O ministro do Exterior, dr, Nilo
,

S·

Peçanha, transmitia resposta ao�
.

'S S' (R a)·"AssJllltro Junto a anta. e orna):

se firmaria uma paz duradoura seJll

restrições políticas ou econômicas,�
d OU pedo todas as nações, gran es

5

quenas o seu lugar sob o sol como
, , tl1I-

mesmos direitos trocando idéIas,
,

. b bases am'balho emercadorias so as

d
"

plas deJustiça e eqüida e,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IPARTICIPAÇÃO: APAE COMEMORA SEMANA DO EXCEPCIONAL COM ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃOTerceira Idade pode ser

amelhor época da vida Lema deste ano é lutar pela
inclusão social dos deficientes

]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente cem

ressoas compareceram à

sede do Sindicato dos Tra

oalhadores do Vestuário,
no sábado à tarde, para a

ralestra "Vida e Saúde na

Terceira Idade", ministrada

relo fisioterapeuta Sérgio
Luiz Rodrigues. O evento

foi promovido pelo De

rattamento Feminino do

�indicato, como forma de

�omenagem à passagem
ao Dias dos Pais, e tam

ocm para informar o público
Illm mais de 60 anos sobre

sccidados básicos namanu

roçãoda saúde, fisica emental.
O fisioterapeuta aler

msobre as conseqüências
nefastas geradas pelas si

tuações de tristeza e desâ
nimo constantes. ''A nor

malidade das emoções é o

quedá paixão às nossas vi

das,mas nada pode ser em

excesso", afirma Rodri

gues. Ele ressalta que, em

qualquer processo de cura,
o aspecto emocional cami
nha junto com o aspecto
físico. Afastar os maus sen

timentos e buscar uma

motivação para viver são

os principais conselhos do
fisioterapeuta, que conside
ra a terceira idade uma eta

pa privilegiada da vida, já
que é nesse estágio que te

rnos tempo para escolher

o que queremos fazer.

Segundo Rodrigues, é

preciso mudar o conceito

negativo da terceira idade,
que coloca essa fase como
sendo monótona, relacio
nada à invalidez e depen
dência. Ele ressalta que
mais de 50% dos aposen
tados têm vida produtiva
e 40% é responsável pela
renda familiar. ''Apenas 8%
dos aposentados no Brasil

dependem de outras pes-'
soas para suas atividades

básicas", reforça o fisiote

rapeuta.

por seqüelas de paralisia ce
rebral, e que por isso não

podem usar a fala na comu

nicação.
Na avaliação de Olga, o

programa dos sistemas al

ternativos de comunicação
resultou em melhorias sig
nificativas em relação à co

municação desses alunos

portadores de graves trans

tornos motores. A forma
de utilização do sistema é

bem simples e parte do

princípio das imagens, im
plantadas em tabuleiros ou
em computadores através

de símbolos, compostos
por desenhos simples que
são indicados pelo aluno

conforme sua dificuldade

física como apontar com o

dedo, usar uma ponteira ou
luz fixada na cabeça, dedo
do pé, punho, cotovelo ou

o olhar.

Olga explica que esse

projeto vem demonstrando
sua importância para a vi

sualização da real capacidade
e desenvolvimento das po
tencialidades dos alunos.

''Trata-se de uma nova for

ma de interação", ressalta
Olga, que salienta serem

ineficientes os métodos

aplicados com os alunos

portadores de deficiências

motoras, pois focalizam a

fala como única possibili-
. dade de adquirir a lingua
gem como sistema comple
xo de comunicação.

]ARAGuA DO SUL -

"Fazer a Inclusão Social é

Excepcional: Seja um Vo

luntário". Este é o lema

deste ano da Apae de Jara
guá do Sul, que comemora

a Semana Nacional do Ex

cepcional, que acontece de
21 a 28 destemês, com uma

série de atividades que inclui

exposição de esculturas e

quadros feitos pelos alunos
no Shopping Breithaupt, de
hoje até sexta-feira. Além
dessa exposição, os alunos

da Apae participam ainda
de uma gincana regional das
Apaes e da apresentação
promovida pela Escola

Municipal Jonas Alves de

Souza, que será realizada na

sexta-feira, com a presença
do Grupo Folclórico da

Apae de Blumenau. A dire

tora da Escola Especial da
Apae, Cíntia Schmöckel,
informa que durante toda
esta semana a entidade estará

realizando atividades que
permitem o envolvimento

da comunidade.
Entre os inúmeros pro

jetos pedagógicos aplicados
pela Escola Especial de En
sino, a direção da entidade

Alunas da Apae ensaiam para o Jaraguá em Dança

cita o programa de Comu

nicaçãoAlternativa, que está
sendo coordenado pela fo
noaudióloga Olga Saldanha.
O projeto consiste em ensi

nar, as crianças com paralisia
cerebral, formas de comu

nicação que permitam pelo
menos a integração familiar.

O projeto, chamado de

PCS (picture Communica

tions Symbols), ou Símbo

los de Comunicação Pictó

rica na Escola de Ensino

Fundamental da Apae de

Jaraguá do Sul, foi implanta
do este ano. Por ser um tra

balho delicado e que exige
bastante persistência, apenas
três alunos estão sendo as

sistidos, mas a intenção de

Olga e da direção da Apae
é de estender o projeto ao

máximo de alunos possível.
O projeto, segundo Ol

ga, é dirigido a alunos por
tadores de grave compro
metimentomotor causados

Centro de Processamento
deAlimentos quase pronto
]ARAGuA DO SUL -

Dentro de um mês, aproxi
madamente, deve estar con
cluída a reforma e ampliação
da Unidade de Proces
samento de Alimentos de
rubeirão Grande do Norte.
Ainformação é do gerente
deAgricultura da Prefeitura,
Alcides da Nova Peixoto.
�do ele, para atender as
exigências do Serviço de
Inspeção Municipal, foi
nec ,.

,

essano ampliar as instala-
lOesfisicas do centro em 39

�etros quadrados. Até en

táo, o local tinha 154 54me-
tt

'

Os quadrados.
Oe

.

entro de Proces-

���to de Alimentos do

fun�ao Grande do Norte

d .clona dentro do projetoe lilc .

enllvar a produção e

facilitar a comercialização
dos produtos artesanais de
senvolvidos como agrega
ção de valores à agricultura
familiar. O centro oferece

estrutura comunitária às

pessoas ,que desejam parti
cipar do programa. O inves

timento nas obras de me

lhoria foi de R$ 14 mil,
oriundos do Fundo Rotató
rio Agropecuário. O centro

também está na Rota Turís
tica do Projeto "Caminhos
deJaraguá do Sul", que pas
sou a funcionar este mês.

O Centro de Processa
mento de Alimentos do Ri
beirão Grande do Norte
deve funcionar no proces
samento de frutas, fabrica
ção de biscoitos e tortas ti

picas, entre outras.

fi}
�

i

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

RUII BIlIÓD do Rio Branco, 637 • 511111 2 • centro· JllragUÓ dá Sul· SC

Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999Olga Saldanha coordena programa de comunicação alternativa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IPROTESTO: MORADORES DA ESTRADA NOVA vÃo FECHAR A BR-280 AMANHÃ, PEDINDO MAIS SEGURANÇA

Comunidade já registrou nove

mortes no acesso em oito meses
]ARAGuA DO SUL ___; Os

moradores da Estrada No

va decidiram bloquear o

tráfego de veículos na BR-

280, amanhã, às 13 horas,
para pressionar as autorida
des pela construção de um

túnel e execução de outras

obras que ofereçam maior

segurança no acesso para a

localidade. A decisão foi

tomada sábado à tarde,
durante reunião promovida
pela associação de mora

dores com vereadores e re

presentantes de outras enti

dades, para discutir a situa

ção.Nos últimos nove meses,

morreram oito pessoas.
O acesso para o bairro

oferecemuito perigo, numa
bifurcação onde o movi

mento de veículos e de pe
destres está cada vez mais

intenso, em função do cres

cimento da povoação do

lugar. A reunião, convocada

pela associação de morado
res, no último final de se

mana, e conduzida pelo
presidente, Riolando Petry,
foi bastante tumultuada,
commuitas pessoas cobran
do energicamente mais ra

pidez das autoridades, prin
cipalmente do governo

municipal, na tomada de

providências pela execução
de obra e redução dos aci

dentes com mortes no local.
As manifestações quase

inviabilizaram o pronuncia
mento da presidente da Câ

mara de Vereadores, Maris
tela Menel, quando fazia o

relato das providências já to
madas por comissão consti
tuída no Legislativo, para.
auxiliar na solução do pro-

Transportes, em Brasília, até
medidas que podem ame

nizar as dificuldades, como
a colocação de taxões, as
falto para os acostamentos,

iluminação do trecho e lim

peza das margens da ro

dovia em direção a Corupá.
- É o trecho da BR-

280 que mais preocupa no

momento, independen
temente da questão da du

plicação da rodovia, devido
aos vários acidentes já
acontecidos na comunidade
-

, acrescentando que um

documento está sendo

enviado ao ministro Eliseu

Padilha e lembrando que

providências semelhantes

precisam ser tomadas tam

bémnoBairroNereuRamos.

Edson Junkes/CP

IrineuPasold não compar�u
O prefeito Irineu Pasold alegou, em ofício enviado

à associação de moradores, que foi informado da

reunião no bairro muito em cima da hora, e que, como
atende uma cidade com mais de cem mil habitantes, e

por isso tem a agenda cheia, não poderia comparecer.
Ele informou, porém, que já está sendo licitada a

execução de um projeto para a obra reclamada e que
o deputado federal Vicente Caropreso teria alocado

recursos para tanto.

A ausência do prefeito foi questionada pelo morador
João Souza Ameida, almoxarife, que reside no bairro há

15 anos, que reclamou da ausência de obras do governo

municipal no bairro, dizendo que "a exceção é o asfalto,
mas foi pago".

O vereador Pedro Garcia (PMDB) cobrou a execu

ção do projeto que existe desde 1997, prevendo a cons

trução de túneis e das paralelas ao longa da rodovia. O

deputado estadual Ivo Konell (pMDB) mostrou-se

descrente com qualquer tipo de providência que possa
vir do governo federal e disse que a Prefeitura deve fazer

a obra. "É rápida e baratíssima", opinou. Já o vereador

Marcos Scarpato (PI), que compareceu junto com José
Pendiuk dos Santos, do mesmo partido, questionou o

fato de o governo municipal estar destinando R$ 180 mil

para a Associação Amigos do Esporte Amador

(conforme projeto enviado ao Legislativo), em detri

mento de obras urgentes como a da EstradaNova. "Qual
é a prioridade, afinal", indaga. (MR)

ente astral para
li rtir. Cuidado,

rn os gastos
ários. Você e o seu par

vão es bem sintonizados.
Touro - Evite se envolver em

-

m parentes. Na
ois, você se mostrará
erosa: um presente
vai encantaro seu

Gêmeos'.",:J Evite ficar

��lí
...
m.'�.,f.lie� ���I���::��i�

gr ,g'p� Você vai se mostrar
êSéomraída na hora da

paquera e no namoro.

Câncer - Terá boas chances
dinheiro extra.

rgulho interferir
entoo Faça uma

-�ãO
se preocupe com

arê ias nem com a sua

� ocial. Faça apenas o

vontade. No amor, o

astral s r9Jdos mais impulsivos.
Virgem - Aproveite o dia

tir sobre o rumo que a

m tomando. No
imental, mostre
efender as suas

LibrO"'�ia
muito

ha;�nIQ entre os familiares.

llik�dcf(. ogém, com os

�:��!i��a1u;i��:,�sseja
afinidades serão valorizadas.

r

'l'
ão - Estará numa

'ó riVilegiada, mas,
� não provoque o ciúme de

t u�das! No amor, a sua
autocoritlâ�� poderá surpreender.
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Festival termina com desfile
e espetáculos na praça

]ARAGuA DO SUL - o

10 Festival de Formas Ani

madas Cidade de Jaraguá
do Sul foi concluido do

mingo, com apresentações
dos espetáculos ''Una His
toria de Amor", do grupo

argentino Títeres de Hara

po, em duas apresentações,
no teatro da Scar (Socie
dade Cultura Artística), e

"Bulha dos Assombros",
com o Grupo Menestrel

Faze-dó, de Lages, na Praça
Ângelo Piazera. Um desfile,
saindo da praça em direção
à Scar, iniciado às 16 horas,
com a participação dos 11

grupos que compareceram
de teatro de bonecos, que
vieram ao Município, en
cerraram o evento.

O festival teve início na

quarta-feira e estendeu-se

.

Reunião teve ânimos exaltados dos moradores, no sábado à tarde

blema. Segundo a vereado

ra, após estudos foram elen

cadas cinco alternativas, que
vão desde a construção de

dois túneis - um %lO acesso

para a Unerj e outro na en

trada para o bairro -, con

forme projeto já enviado ao
DNER e Ministério dos

até o domingo, conseguindo
sucesso perante o público,
''As apresentações tiveram
lotação de público", destaca
Leone Silva, da coordena.
ção geral do evento e diretor
de artes cênicas, da Scar.
Participaram oito grupos
catarinenses, o grupo So- I

brevento, que veio de São
Paulo, � dois participantes
internacionais, o grupoTíte
res de Harapo, procedeu
de BuenosAires, e o italiano
Salvatore Gatto, de Nápo
les, com espetáculo de lo

necos.O evento foiiniciativa

da Scar e Fundação Cultural

de Jaraguá do Sul, com

apoio da Fundação Cata0·

nense de Cultura.A inten�o
é difundir mais o teatro de

bonecos no Município, in·
forma Silva. (MR)

CDH elege nova diretoria

colegiada, sábado passado
]ARAGuA DO SUL - O

Centro dos Direitos Hu

manos elegeu, sábado, a

nova diretoria colegiada,
confirmando Mário Iná

cio Pappen na coordena

ção geral, em substituição
ao jornalista Sérgio Horn
rich dos Santos, que con-

.

duziu a entidade, desde a

fundação, em 1997. Pap
pen já era membro mili

tante do CDH, além de

presidente daUjam (União
Jaraguaense das Associa

ções de Moradores). Com
ele foram confirmados

vários.óutros nomes, em

diversas funções.
Na ocasião, também

foi confirmada a criação

Sagitárjo - Bom dia para

���i������d:s��itual,a�re16a e'capriche no seu

,<,isy<il.,!:teja mais ousada ao

ftclo da sua cara-metade.
leernie - Você irá
rir algo muito importante
iró. ara esclarecer um

do. O clima será

de dois novos departa
mentos, um para assuntoS

da educação ambiental,

que será orientado por

Josiane de Melo Souza, e

outro que atuará na defesa

do consumidor, que tem

o advogado César Lenzi
na coordenação. Além

disso a nova diretoriainclui
uma' representante do

Movimento Consciência
Negra, Sandra Maciel de

Oliveira instalado em ju,
lho dest� ano, em Jaraguá
do Sul e ainda em fase de

,

organização.
O CDH completoU,

niver'sábado, o quarto a

sário de fundação no Mu'

nicípio. (MR)
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Jovem perde controle do carro e morre

ao bater num poste no Bairro Vila Nova
JARAGuA DO SUL - o

estudanteWalter Rodermel

Júnior, 18 anos, morreu na
madrug.ada de domingo,
por volta das 5h15, num

acidente ocorrido na Rua

25 deJulho, no Bairro Vila
Nova. O estudante estava

dirigindo o Gol, placa
LYV-9433, sentido bairro,

passou pela ponte próxi
ma ao Clube Beira Rio e,

após passar pelo semáforo,

perdeu o controle do veí

culo e bateu de frente com

um poste da Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa Ca

tarina).
O Corpo de Bombei

ros Voluntários de Jaraguá
do Sul prestou atendimen
to às vítimas. Júnior veio a

óbito ainda no local do aci

dente. O caroneiro Ronal

do Rodermel Maciel, de
17 anos, foi levado em es-

Criança morre afogada
num lago, em Schroeder
SCHROEDER - o me

nino de um ano e quatro
meses, Luan Lucas Lom

bardi, teve morte trágica na
e tarde de sábado, por volta

das 17 horas, Ele caiu num

lago existente nos fundos

daresidência, localizada na
Vila Cruzeiro, em Schroe

der, e morreu afogado. O

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Guaramirim

esteve no local. Os bom

beiros tentaram reanimar

Lucas no caminho para o

hospital, mas não tiveram

sucesso. No hospital, os
.

médicos ta�bém não

tiveram êxito nas tentativas

de recuperar o menino.

tado grave para o Hos

pital São José, de Jaraguá
do Sul, onde continua in

ternado na UTI (Unidade.
de Tratamento Intensivo).
Devido à batida, ocorreu

rompimento dos fios de

energia que abastece o

Bairro Vila Nova. Até o

fechamento desta edição,
Maciel não havia apresen
tado melhora no quadro
clinico.

NOTA
------

Os familiares de Cláudio

Rosá - encontrado morto

dentro do Rio Itapocu no

dia 11 de agosto, na locali

dade de Guamiranga, em
Guaramirim - esclarecem

que o mesmo não era anda

rilho nem indigente. Rosá
era natural de Jaraguá do

Sul, aposentado e de boa ín

dole. A família diz que con

fia nas investigações polici
ais e naJustiça, para que sua

morte seja desvendada.

,
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EXPosições, de produtos i�dustriais,
comerciáis e agrícolas, shows,

ban�s, coml típiçf e mu�Ja di,,�.rsão
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Parque Municipal de Exposições
BR 280 km 54,5 - Guaramirim-SC
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de 50. Para superar a marca

de vitórias de Prost, tem

pelo menos mais três tem

poradas pela frente. Em

pontos acumulados, supera
o francês semarcar mais 27 .:

É o piloto que mais fez

melhores voltas em GPs e,

em poles, perde apenas

paraAyrton Senna, 65 a 41.

Depois de ficar em primeiro
por 71 voltas da prova de

Budapeste, Schumacher
tornou-se também o piloto
que mais liderou voltas em

corridas e o que mais quilô
metros permaneceu na

frente de todo mundo.

O domingo foi perfeito
para o time de Maranello,
que conseguiu também o

segundo lugar com Rubens

Barrichello, A dobradinha

deu à Ferrari o terceiro título

consecutivo de construtores,
11 ° na história. David Coul-

ITETRACAMPEÃO: SCHUMACHER DÁ TROFÉU A BARRICHElLO

cn
:>
o
o
::I:
...

LOTERIAS

Para Schumacher, só

resta bater os recordes
thard, vice-líder doMundial,
deu adeus às suas já remotas
chances de alcançar Schu
machet na largada, quando
caiu de segundo para tercei
ro lugar, atrás do brasileiro.

Foi sua posição final. Agora,
as provas de Spa, Monza,
Indianápolis e Suzuka ser

virão apenas para apurar o

vice-campeão. Lutam pela
glória duvidosa Coulthard,
com 51 pontos, Barrichello,
com 46, e RalfSchumacher,
quarto, com 44.

Numa corrida de poucas
emoções na pista em Hunga
roring, foi depois da bandei
-rada que elas vieram à tona,
com o choro de Schumacher

no pódio e o inesperado pre
sente ao companheiro de equi
pe: o troféudavitória, entregue
aBarrichello. ''Ele disse que eu

merecia mais do que ele. Vai

ficar num lugar especial." (FG)

DIÁRIO DA FÓRMULA 1 _

"Pensei que seria o Senna"
Ao comentar o recorde de vitórias igualado por

Schumacher,Alain Prost disse que o alemão "é excepcional",
ma� que esperava que sua marca seria superada por outro.
"Sempre achei que o primeiro a conseguir seria o Senna",
falou o francês, que se tornou o maior vencedor da história

em Portugal/1987, quando chegou ao 280 triunfo. O último

foi naAlemanha/1993. Foram 14 anos liderando o ranking.

Alesi "some" do computador
Na estréia pela Jordan,Jean Alesi terminou em décimo

e viveu uma situação curiosa. Os sensores de crono

metragem não o acharam na pista nas primeiras voltas e

ele, embora estivesse em 130, virava e mexia aparecia em

último. Seus dois pit stops também não foram registrados
pela cronometragem. Pelos computadores,Jean completou
as 77 voltas da prova sem fazer nenhuma parada.

Luca viaja para Budapeste
o presidente da Ferrari, Luca di Montezomolo,

embarcou à noite para Budapeste e participou da festa do

título num restaurante da cidade que a Ferrari fechou para a

comemoração.À corrida, Luca assistiu pelaTV em Bolonha,
onde vive. Schumacher prometeu interpretar "We are the

champions" em dueto com Barrichello durante o jantar.
No pódio, os dois cantaram o sucesso do "Queen".

Sauber consolida 4° lugar
Com a sexta posição deNickHeidfeld, a Sauber chegou

a 20 pontos e consolidou sua- posição de "primeira do

resto", atrás apenas das três grandes, Ferrari, McLaren e

Williams. ''Ninguém quebrou lá na frente para nos ajudar,
foi mérito nosso", comemorou Peter Sauber. Kirni Raik

konen, o outro piloto do time, terminou em sétimo.

BUDAPESTE - Michael

Schumacher tornou-se do

mingo o terceiro piloto na

história da Fórmula 1 a con

quistar quatro títulos mun

diais. Com a vitória no GP

da Hungria, 13" etapa do

Mundial, o alemão da Fer

rari já não pode mais ser al

cançado por ninguém, mes
mo faltando quatro etapas
para o fim do campeonato.
Schumacher chegou a 94

pontos e alcançou sua 51"

vitória na carreira. Ao lado

de Alain Prost, é o piloto
quemais ganhou corridas na
categoria.

Falta muito pouco para
Schumacher ser considera

do o melhor piloto de to

dos os tempos, pelo menos
à luz das estatísticas. SóJuan
.Manuel Fangio tem mais

títulos do que ele, cinco, to
dos conquistados na década

181812001

Supersena
concurso: 525

10 faixa:

06 - 11 - 18 - 19 - 20- 33

20 faixa:
12 - 24 - 33 - 37 - 38- 39

Megasena
con'curso: 288

06 - 09 - 1 1 - 1 7 - 18 - 50

Quina
concurso: 884

19 - 28 - 44 - 46 - 54

Lotomania
concurso: 141

04 - 10 - 14 - 19
24 - 25 - 30 - 40

46 - 51 - 56 - 66
79 - 84 - 87 - 89
90 - 92 - 93 - 99

toterlo Federal
concurso 03572

1°_ Prêmio: 46.181
2° - Prêmio: 20.347

3° - Prêmio: 72.264

4° - Prêmio: 23.999

5° - Prêmio: 33.778il

j
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• EMOÇÃO: TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO MOTOVELOCIDADE ACONTECEU DOMINGO

Competição reuniu .mais de 120
,

"

pilotos em diversas categorias
GUARAMIRIM - A ter

ceira etapa do Campeo
nato Catarinense de Moto
velocidade atraiu público
estimado em 2,5 mil

pessoas e reuniu 128 pi
lotos, em diversas cate

gorias, no Motódromo
Paulino Mees, na Estrada
Ilha da Figueira, no último
domingo. Os treinos acon
teceram no sábado e as

provas foram realizadas no
dia seguinte, sob a su

pervisão dos represen
tantes da Federação Ca

tarinense de Motociclismo.
As boas condições do

tempo contribuíram para
o êxito da iniciativa, pro
movida pela Secretaria de

Esportes, Lazer e Promo

ção de Eventos e Vilmar
Motos.

As provas foram reali
zadas em cinco diferentes

categorias, reunindo, na

maioria, pilotos proceden
tes das cidades da Região
Norte/Nordeste do Estado.

Na categoria Força Li
vre Nacional, foram ven

cedores Anderson Alba

naz, de Joinville, 10 colo-

Prova reuniu público estimado em 2,5 mil pessoas, reunindo 128 pilotos

cada; Heber Jesuino, de

Camboriú, que ficou em

2°, e Denísio do Nasei

mento, de Brusque, 3° lu
gar. Na classe Nacional180

cilindradas, chegou nova

mente em 1 ° o jçinvilense
Anderson Albanaz, com
Adilson Mistura, de Blu

menau, na 2a colocação, e

Edson da Silva, também
de Blumenau, em 3°. Na

categoria Força Livre Es

pecial, destacaram-se Pa

bIo Ristow, de Timbó, que
foi o 1 ° colocado, com Le

andro Smakowicz, de Jo-

inville, em 2°, e Braz dos

Santos, de Blumenau, na 3a

colocação.
O piloto de Timbó

Pablo Ristow, conseguiu a

1 a posição também com

petindo pela classe 125

cilindradas especial, com
Leandro Smakowicz na 2a

colocação, mais uma vez,

e Avacir Chaves, deJoinvil
Ie, chegando 'em terceiro.
Nessa categoria, o piloto
jaraguaense Allison Fogaça,
que concorreu pela equipe
Vilmar Motos e Credihaus,
de .Cuaramirim, ficou na

4a posição.
Fecharam a terceira eta

pa do Estadual as provas
nas categorias Street 4

tempos e Street 2 tempos.
Na primeira delas, foram
vencedores Jorge Luis

Correa, de Blumenau (1°),
Márcio Lago, de Curitiba
(2°), e Eduardo Scheel, de
joinville W). E na última,
venceram Clóvis Lorenzi,
deJoinville (1°), Andrei de
Souza, também de Join
ville (2°), e Rodrigo Ha

ake, de Balneário Cambo
riú (3°). (MILTON RMSCH)

Malwee sagrou-se campeã da Copa Fiat em Chapecó
]ARAGUÁ DO SUL _: A

equipe da Malwee/FME
conquistou neste final de
semana o primeiro título
desta temporada. Se na Li

ga, o time não se deu bem,
na Copa Fiat, realizada em

Chapecó, em comemora

ção ao aniversário doMu
nicípio; recuperou o pres

tígio. Na preliminar da
rodada de domingo, a UI
bra - que não repetiu as

últimas apresentações -

venceu o Banespa por 6 a

2 e ficou na terceira colo

cação da Copa Fiat, levan
do o cheque de R$ 2 mil.
AMalwee ganhou R$ 8 mil.

O time jaraguaense ven
ceu o Minas/Fax por 4 a

3, em jogo típico de deci
são e que não faltou sequer
os protestos finais do per
dedor, em relação à arbi

tragem. No final do jogo,

o supervisor do Minas/
Pax invadiu a quadra e

tentou agredir os árbitros
catarinenses que coman

daram a partida. A recla

mação era relativa à falta não
marcada nos instantes finais,
que teria cobrança em tiro
livre. Os gols da Malwee
foram marcados porJúnior,
Cacau e Chico (2). Para o

Minas/Fax, Índio, Kelson e

Tostão descontaram.

O jogo na segunda eta

pa foi bastante equilibra
do e chegou a estar empa
tado em 3 a 3: O goleiro
Serginho, do Minas, foi o
grande destaque, com de
fesas que pararam o ata

que da Malwee. Na equipe
catarinense, Rodrigo foi a

,

revelação do time e, cada
vez que entrou em quadra,
deu maior criatividade ao

time de jaraguá do Sul.

Jogos da Semana da Pátria vão reunirmais de 1,7mil atletas
]ARAGUÁ DO SUL -

Mais de 1,7 mil atletas se

inscreveram paraparticipar
dos Jogos Escolares da Se
mana da Pátria, Troféu
GeraldoWerninghaus, que
vai acontecer entre os dias
31 de agosto e 7 de setem

bro, no Município. As ins
crições encerraram na sex

ta-feira e superaram as ex-

pectativas da comissão

organizadora. "Este ano,

nós batemos todos os

recordes de inscrição, todas
as modalidades vão contar

com mais equipes, em re

lação ao ano passado",
afirma a diretora de even

tos da FundaçãoMunicipal
de Esportes, Cleide Mos
ca. Ela acredita que a acei-

tação é proveniente do
bom trabalho de base que
está sendo realizado, pela
divulgação do esporte e

pela qualidade dos eventos
e organização. "Outro Hl
centivo aos participantes 'é
a entrega de troféu geral.
No dia", diz.

Ao todo, 26 escolas das
redes municipal, estadual e

particular de ensino vão

marcar presença no even

to, O congresso técnico

para definição das chaves
será realizado amanhã, a

partir das 15 horas, na Liga
Jaraguaense de Futebol. A
abertura oficial dos jogos
será dia 31, a partir das

9h30" no Ginásio de Es

portes Arthur Müller. (FR)

TE RÇA-FEI RA, 21 de agosto de 2001

FUTSAL VETERANOS
A equipe do Glória Esporte Clube conquistou o título
de campeão do Campeonato Municipal de Futsal
Veteranos e recebeu, além de troféu e medalhas, 35kgde
frango. Em segundo lugar ficou Butuca EC; em ter.

ceiro, f\vem, e, em quarto, a Karemar. O artilheiro do
campeonato foi o jogador Vilson Kleis, que marcou 14
gols pela equipe da Avem. O goleiro menos vazadofoi
Adilson Pedro Mais, que sofreu 22 gols, pela equipe do
Butuca Ee.

ESCOLINHA DE FUTEBOL
No dia 28 de agosto, vai acontecer jogo arnistosoentre
a Escolinha de Futebol de Massaranduba e a Escolinha
Francis, de Blumenau. A partir das 8h45 enfrentame
atletas da categoria 8 a 10 anos; às 9h45; categoria lle
12 anos, e, às lOh45, categoria 13 e 14 anos.

,ESCOLINHA DE VOLEIBOL
No dia 26 de agosto, será realizado o primeiro Festiv�
de Voleibol da Escolinha de Massaranduba, a partirdas
8 horas, nas categorias BabyVoleibol (7 alO anos), Mini
Voleibol (11 a 12 anos), Voleibol 4X4 (13 e 14 anos),
Voleibol em Duplas (acima de 15 anos). A Escolinhade
Voleibol e Futebol conta atualmente com 420 alunos.

FUTSAL la E 2a DIVISÃO
As inscrições para o Campeonato Municipal da l' e 21

Divisão de Futsal estão abertas e seguem até o dia 5 de

setembro. As fichas de confirmação devem ser entregues
até o dia 10. O congresso técnico da 1-ª Divisão será as

19h30, e da 2ª Divisão às 20h30, no Departamento de

Esportes de Massaranduba. O valor da inscrição é de

R$ 70,00, comMiriani. O Campeonato 1ª Divisão inicia

dia 14 de setembro, e da 2ª Divisão, dia 12.

COROA BOM DE BOLA
A segunda fase do 10 Campeonato de Futebol Sênior
"Coroa Bom de Bola" começa no próximo sábado,
com dois jogos a serem realizados no Acaraí. Pela Cha

ve C, Juventude Estrada Nova enfrenta a Arsep��,.a
partir das 14 horas. O jogo do Grupo O, com mlOO

previsto pára as' 15 horas, será entre Acaraí e Karlache
As equipes Santo Antônio (C) e Beira Rio (D) folgaJl1

. nesta rodada.

�4D�.�/�./" ACADE�
AQU� É: o SEU! ILlJ'GAR�

Agradecemos a

generosa parceria
em nossa Festa de

r Aniversário

Menegotti Indústrias Metalúrgicas l.tda.

Yázigi Internexus
Tô a Toa

Dive Training - Escola de Mergulho
Agência Cosmos

Via Pão
Comércio de Frutas e Verduras Sacolão

Miramodas
Difuso

Agropecuária da Ponte

Papaleria C&M
Salão de Beleza NENA

Auto Posto 28/Guaramirim
Rosita Seidel Cielusinski
Laura Augusta da Silva
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