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Advogado:
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373-1010
Cesar Junkes/CP Joice Girolla é a Rainha da Expofeira. Página 5
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Prefeitura de Guaramirim
terceiriza serviçosde coleta
de lixo e limpeza urbana
o prefeito deGuaramirim,

Mário Sérgio Peixer, optou por
terceirizar os serviços de lim
peza urbana e coleta de lixo. A
decisão foi anunciada ontem e

o prefeito alega que amudança
vai acarretar a melhoria dos

serviços prestados, já que a

Prefeitura estava com apertas
um caminhão para realizar o

serviço. A empresa de Join-

Merss reúne-se
com prefeitos
o.

o deputado federal Carlito
Merss (PT) reúne-se com pre
feitos da região neste fim' de
semana. Apresenta as emen

das ao �rçamento e coloca o

mandato à disposição dosmu
nicípios. Página 4

Cesar Junkes/CP

ville Serrana Engenharia ven
ceu a licitação e vai receberR$
114.912,00 por um contrato

de seis meses. Este valor será

pago em parcelas de R$ 19,1
mil.

Na avaliação do secretário
de Obras a decisão foi emba
sada no exemplo de terceiriza
ção que existe nosmunicípios
vizinhos. Página 6

Heleodoro Borges
vence festival

. A aluna do terceiro ano do

magistério da Escola Heleo
doro Borges, CassianaBueno,
ficou em primeiro lugar no 5 o

Festival Estudantil daCanção,
realizado na sexta-feira pas
sada. Página 6

Net cancela sinal
do Canal21

Desde aúltima quinta-feira
que o Canal 21 de Jaraguá do
Sul está fora do ar. A Net can
celou a concessão por "desa
cordo entre as partes". O res

ponsável pelo canal, ÉricoVerí
cimo, diz que vai recorrer na
Justiça. Página 6

Estudantes

correm pengo
na SC-416
Alunos da Escola João
Romário Moreira são

obrigados a trafegar
junto aos carros na

SC-416, porque o

acostamento é ruim e a

rodovia é mal sinalizada.

Pagina 6
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o princípio do descompasso na coligaçãoMais Jaraguá do
Sul, resultado de declarações contraditórias dos principais líderes

das legendas aliadas, não passou de
um balão-de-ensaio, O desen
tendimento planejado serviu ainda
paramensurar o poder de fogo de
cadaum dos partidos que integram
a aliança. Não tinhanenhum intuito
alémdomarketingpolítico/eleitoral.
Tanto assim que, bastou umjantar
para que os ânimos fossem arrefe
cidos e aSImágoas recolhidas ao

baú das indulgências.
A cantilena começou quando o

presidente do Diretório do PFL,
Alcides Pavanello, cobrou do
PSDB e doPPB o cumprimento de
um acordo firmado entre os par
tidos, durante a formação da ali

ança, em:meados do àno passado. Aliás, desde o início do ano,
Pavanello tem insistido no lançamento de um candidato doPFL
a estadual, apoiado pela coligação. O presidente doPSDB,Célio
Bayer, negou o acordo e Pavanello se irritou. Chegou a insinuar

que os tucanos não têm palavra.
Para pôr fim ao início do bate-boca, a direção do PSDB

divulgou nota oficial refutando o acordo. No documento, o
deputado federal Vicente Caropreso, presidente estadual do
partido, afirma desconhecer o acordo, e o prefeito Irineu Pasold

\ I

diz ter sido pego de surpresa pelas declarações do pefelista.
Pavanello rebateu e ameaçou deixar o governo. Oque não passou
de outra jogada publicitária. O qüiproquó rendeu aos partidos
manchetes de jornais e a divulgação dos nomes dos possíveis
candidatos.

Dois dias após a divulgação danota oficialnegando o acordo,
Pasold admite acerto entre os três partidos para apoiar um
candidato da aliança. A confissão contradiz a afirmação anterior.
Se houve o acordo, então qual a surpresa pelas declarações de
Pavanello?Natentativade explicara inexplicável, Pasold acabou
revelando o lado lúdico da política. "Fiquei surpreso com a

antecipação das discussões", disse. Segundo ele, o acordo é para
apoiar um candidato da coligação, e não do PFL.
A revelaçãoobrigou o PPB a reformular as declarações do

presidente do diretório, José Carlos Neves, o Gê, e do vice
prefeitoMoacir Bertoldi que haviamnegado o acordo. No dia

seguinte, Bertoldi admitiu que houve conversas. "O PPB disse

quepoderiavir aapoiar", confessou.A não serno reino da ficção
e da fantasia, um dos partidos deixaria a coligação. PPB ePFL

s,ão irmãos siameses, filhos domesmo útero, jáo PSDB, ao unir
se a eles, incorporou todos os trejeitos.

_

Pormais que se arranhem, PSDB, PPB e PFL manterão a

aliança. Conhecem seus potenciais eleitorais e o fôlego dos
adversários. A coligação está sustentada na conveniência e na

sobrevivência. "Se não nos uníssemos, o PMDB venceria as

eleições", lembrou Gê, reforçando o apelo à união. Talvez as

desavenças tragam dividendos eleitorais, mas a distância da

eleição inviabilizaqualquer análise. Todavia, causadesconfIança
no eleitorado, cansado de rixas porquestões pessoais e de grupos.

Educação não é prioridade
*Walter Falcone

térmico, falta dematerial didá
tico, entre outras mazelas não
sãoincomuns.

O quadro municipal é um
pouco melhor, porém não o

ideal. Compare o nível de

aprendizado de um garoto da
, escola particular e -da rede

pública; peçaparaumestudante
do primeiro grau ler um texto e

verás que o da rede particular
sairá bemmelhor. Basta obser
var amídia escrita, televisada
e em nossas tribunas. Os erros
são constantes. É um verda
deiro assassinato anossa língua
pátria. Não sabem nem falar o

português e ainda insistem em

usar o anglicismo.
Como um professor com

um salário de R$ 700,00 pode
fazer pós-graduação?Mesmo
se tiver condições financeiras
não é liberado pela direção da
escola, que não tem substituto.
Se mesmo assim for fazer a

pós-graduação, deixa de re

c,eber seu parco salário, pois

não existem incentivos. O mo

delo neoliberal de governo não

dá apoio a esses dois baluartes:

educação e saúde, que são ro

tineiramente penalizados sem-
,

pre que se precisa de verbas.
Está na hora da sociedade se

posicionar.
Na era da globalização,

quem não tiver bom preparo
está fadado ao insucesso. Nos
sos vereadores deveriam fis

calizar o ensino, principal
menteLorita Karsten, Maris
teia Menel eMarcos Scarpato
que também são professores.

Vão sem aviso assistir a uma
aula na rede pública para se

surpreenderem. Façam com

paração com a 'rede particular.
Disso depende o futuro das no

vas gerações. O político pensa
napróximaeleição,jáo estadista
pensanapróximageração.

Há algumas semanas, com
o título de "O circo está ar

mado", o Sinte (Sindicato dos
professores da rede estadual de
ensino) teceu comentários so
bre o baixo nível do ensino pú
blico no País. Comenta sobre
o quadro de professores desfal
cado e dos baixos salários -

, "vergonhosos". "'Em SantaCa

tarina, dos 37 mil professores,
23 mil são ACTs (Admitidos
emCaráterTernporário). É o

segundo pior magistério do
País".

Indubitavelmente não po
deremosdeixar de objurgar o
ensino'público do País. Nosso
Estado, conhecido como uma
ilha de prosperidade econô

mica, de qualidade de vida, tem
no ensino público uma vertente
negativa. Por quarenta horas/
aula semanal o professor da
rede estadual recebe R$
700,00mensais. Salas de aula

s�ateadas - goteiras, ladri
lhos se soltando, desconforto

.

I
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* Médico-urologista e ba

charel emDireito
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MILTON RAASCH

o PMDB e o PSDB de Guaramirim começaram a conversar,
Representantes das executivas dos dois partidos, mais os

vereadores do PMDB, estiveram reunidos no final de

semana, no Restaurante Guaramirim. O "cardápio" foi a
discussão em tomo do acordo político que o prefeito de Joinville

e virtual candidato do PMDB às eleições para o governo do

Estado, Luiz Henrique, propõe. A iniciativa do encontro foi do

presidente do PMDB, João Vick. Os tucanos, liderados por
Marcos Mannes, compareceram e deixaram claro que, dadas as

circunstâncias do que já vêm ocorrendo entre as

duas legendas em algumas regiões do Estado, tudo pode
acontecer. Mas a posição final do PSDB depende da batida de
martelo do deputado federal e presidente do partido, Vicente

Caropreso.
.

Expectativa
O presidente do PT, Moacir
José Mafra, o Zuco,
adotou a postura que lhe cabia,
ontem, durante a entrevista
com a imprensa da região,
convocada para esclarecer a

posição do partido sobre as

declarações de José Thomaz'
Barbara Filho. Evitou

repreensões e insistiu

que o PT deve lavar a roupa em

casa.

Mas não evitou que ficasse
ainda mais evidente que, em

pouco mais de quatro,meses de

atuação na presidência da

Câmara, o vereador e

presidente, Evaldo João

Junckes, o Pupo, rezou muito

pouco pela cartilha do partido.

Ausente
Uma das cobranças que Pupo

está recebendo dos

correligionários é a ausência

nas reuniões do partido. O PT
tem se reunido para afinar

questões e ocupar o espaço
necessário, até porque hoje

detém a presidência do

Legislativo, mas Junckes não

comparece. Pela dificuldade
em compatibilizar os

compromissos profissionais
com as tarefas na presidência

do Legislativo. "Falta de
tempo", segundo ele.

Reconhecendo a dificuldade,
comprometeu-se, perante os

repórteres, ser mais pontual
com os compromissos na

própria legenda.

Convite
Os problemas de adaptação de Junckes com a

orientação partidária petista e as críticas feitas pelo companheiro,
dele, José Thomaz Barbara Filho, não passam

despercebidas. No dia 1 de maio', o prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), durante entrevista, aproveitou a brecha e disse ter a

expectativa de contar com o ingresso de Junckes no PFL, o que
lhe garantiria a maioria no Legislativo. "Ele tem sangue de PFL",
ironizou Peixer. Ontem, Pupo respondeu: "Não é o caso, fiz

hemodiálise. "

ENTREASPAS-----------------------------------
"Essa crise será ótima para o PT. O partido sairá forta

lecido." (Secretário Para Assuntos Institucionais da direção estadual
do �T, Claudinei do Nascimento, durante entrevista convocada pelo
partido, ontem à tarde, em Guaramirim, para esclarecer posição
sobre artigo publicado na imprensa) .

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Jogo aberto: Pupo (de bigode) participou da entrevista, ontem à tarde

PT tenta amenizar efeitos da

opinião de um dos membros
Artigode
Barbara Filho
critica atuaçãode
Pupo na Câmara

Guaramirim -- Grupo de li

deranças petistas reuniu-se ontem
à tarde com repórteres, na Câmara
de Vereadores, para destacar que
as opiniões emitidas pelo membro
e militante José Thomaz Barbara

Filho, em jornal de circulação re

gional, criticando a atuação do ve

reador (único eleito pelo partido no
Município) Evaldo João Junckes,
o Pupo, na presidência do Legis
lativo, não tem o aval do partido.
"Trata-se da opinião dele, Barbara
Filho", enfatizaram reiteradamente.

Participaram da entrevista o

presidente e ex-candidato a pre
feito, Moacir José Mafra, o Zuco,
o coordenador regional do PT,

Dionei da Silva, o secretário esta

dual Para Assuntos Institucionais,
Claudinei do Nascimento, e o pró
prio Pupo, alvo das críticas. No

artigo, publicado na semana pas
sada, Barbara Filho acusa o pre
sidente da Câmara de ter "traído"
os petistas por não ter ainda levan
tado nenhuma das bandeiras de

campanha do partido.
Propostas como a redução de

gastos na Câmara para aumentar

os investimentos no Hospital Mu
nicipal Santo Antônio; a redução
em 50% dos salários dos verea

dores, a 'extinção da remuneração
para vice-prefeito e o fim do paga
mento sobre a realização de ses

sões extraordinárias, entre outras.

Ainda no artigo, Barbara Filho

.

atribuiu atuação "medíocre" para
Junckes na presidência do Legis-'
lativo, "humilhante para a grandeza
do PT', segundo ele, e revela que
o vereador já havia sido advertido

por escrito "por não estar compare
cendo em reuniões e nem levantado
as propostas partidárias".

Nascimento expressou a pre

ocupação do PT em acompanhar
de forma mais efetiva a atuação do
partido nos municípios onde con

ta com vereadores na presidência
do Legislativo (incluindo Guara

mirim, são cinco) e anunciou que

já foi constituída uma equipe de

quatro pessoas, que de agora em

diante terá essa incumbência em

Guaramirim. Tanto ele quanto
Zuco negaram a existência de qual
quer divisão no partido e enten

dem que Barbara Filho tem todo o

direito de semanifestar, mas só em
nome dele próprio. "São questões
para serem resolvidas interna

mente", diz Zuco. Nascimento vai

relatar o fato para a direção·
estadual do PT, mas não acha ne

cessário convocar a comissão de
ética. (MILTON RAASCH)
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Lessmann critica cobrança de ffi.\!M@IJb\�@��
taxas para análise de processos
Vereador sugere
que Legislativo
regulamente as
ações tributárias

Jaraguá do Sul _ o paga
mento de taxas para solicitar
revisão de processos e infor

mações do Executivo foi criticado
severamente pelo vereador Rui

. Lessmann (PFL). Na opinião dele,
as cobranças penalizam o con

tribuinte, que muitas vezes tem

razão na reclamação. As taxas

cobradas pela Prefeitura variam de
acordo com a natureza dos pe
didos e do setor a ser consultado,
obedecendo uma tabela de

percentual da UPM (Unidade
Padrão do Município), hoje em R$
57,00.

De acordo com Lessmann,
quando o contribuinte tem razão
no reclamo, o valor pago deveria
ser ressarcido. "Conheço caso de

pessoas que foram reclamar que a

medida do imóvel registrado no

IPTU não conferia com a real e,

conseqüentemente, o imposto es

tava acima. Pagou quase 10% do
valor do IPTU só para pedir a re
visão. Ora, se o erro foi do go
verno, o contribuinte não deveria
ser penalizado por exigir seus di
reitos", justificou, informando que
vai sugerir à Câmara de Vereadores
análise. do processo.

Outro ponto criticado por
Lessmann diz respeito ao Código
Tributário do Município, mais
especificamente às alíquotas que,
segundo ele, são abusivas em

certos casos. Na condição de ve

reador _ Lessmann assumiu' a

vaga do titular, Carione Pavanello,

Cesar JunkeslCP

Projeto: Lessmann propõe audiênciapara discutir alterações no IPTU

por 60 dias _ pretende sugerir
alterações ao código. Ele disse que,
se tivesse tempo, iria propor uma

ampla reforma no código. "Não há
erro de origem. O vereador pode�,

apresentar alterações, mesmo que
a matéria seja de competência do
Executivo. O anteprojeto entra em

pauta como objeto de deliberação",
ensinou.

Para ele, o ISS (Imposto Sobre

Serviço) precisa ser regulamentado
de acordo com os setores, com
tarifas diferenciadas. "Merece
uma análise mais aprofundada,
incluindo a: equipe financeira do

governo e entidades que tenham'
vínculo com amatéria", ponderou.
Sobre alPTU, Lessmann disse

que o correto seria a Câmara pro
mover audiências públicas, durante
a análise do projeto. "Assim,
poderia propor, de comum acordo
com a população, os adendos ne

cessários para adequar o imposto
à realidade do Município", com
pletou.

PARTIDO _ Lessmann con

firmou o convite para filiar-se ao

PPS, informando que está anali
sando a oferta "com critérios e

cuidado". Ele negou que O interesse

em filiar-se ao PPS está ligado às
chances do partido vencer as

eleições presidenciais do próximo
ano. "Nunca tive o reconhecim'ento
no PFL. Não participei de dis

cussões, de decisões, muito menos

de governo. O partido nunca me

deu o respaldo necessário", re
clamou, garantindo que rião guarda
mágoas dos correligionários.

Sobre as divergências ideoló

gicas entre as legendas, disse que .

não vê nenhuma contradição, já
que sua prática e vivência política
sempre estiveram voltadas contra

a injustiça social, "Não comungo
com o capitalismo selvagem
implantado pelo governo' federal.
Muito menos com as atitudes do

presidente para barrar a CPI da

Corrupção", Justíficou.
(MAURíliO DE CARVALHO)

Merss vai se reunir com prefeitos da região
Jaraguá do 8ul'- o deputa

do federal Carlito Merss (PT)
estará visitando aMicrorregião da
Amvali (Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu) neste

final de semana. Tem audiência
marcada com os prefeitos de

Schroeder, Guaramirim, Massa
randuba e Corupá. O prefeito em

exercício,Moacir Bertoldi (PPB),
também pretende se encontrar

com o parlamentar petista antes

de deixar o cargo, a reunião será

agendada com o dirigente petista
do Município.

Merss, também coordenador
do Fórum Parlamentar Catarinen
se, pretende apresentar aos ehe-

fes dos executivos os cortes pro
movidos pelo governo federal no

orçamento deste ano e as emen

das feitas por ele, além de colocar
o mandato à disposição dos

municípios. "No mês passado, a

bancada catarinense, junto com

o governador Esperidião Amin,
esteve reunida com o presidente
Fernando Henrique para reclamar

.

o . corte previsto para o Estado",
lembrou, acrescentando que os

parlamentares rei vindicaram
verbas para a duplicação das BRs-
280 e 470.

Na manhã de sexta-feira,
Merss reúne-se com o prefeito
de Schroeder, Osval�o Jurk

(PMDB). À tarde, tem-encontro
com 0- prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, O Dêgo
(PFL). A reunião com o prefeito
de Massaranduba, Dávio Leu

(PFL); ainda não está confir

mada, mas deve acontecer tam

bém na sexta-feira. No sábado de

manhã, reune-se com o prefeito
de Corupá, Luiz Carlos Tamanini
(PMDB).
,
_ As reivindicações que

estiverem ao nosso alcance e

dentro do projeto do PT serão

atendidas _, prometeu Merss,
lembrando que aproveita a visita

para reunir-se com os respectivos
diretórios. (MC)

O professor de pós-graduação em Energia, da USP (Universidade
de São Paulo), Ilda Sauer, disse que a crise energética do Brasilé

decorrente da falta de investimento no setor. Segundo ele, o
racionamento de energia elétrica, programado para entrar em

vigor no mês que vem, poderia ser evitado se o governo federal
ouvisse o alerta dos especialistas, que desde 1999 vem fazendo

críticas ao modelo adotado.
Sauer disse que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social) foi proibido de investir em obras de

ampliação da capacidade geradora, financiando, a partir de 1995,
empresas estrangeiras interessadas em adquirir as estatais, "sem

construir nenhuma outra usina".

Na opinião dele, os recursos públicos investidos no financiamento

para compra de estatais seriam suficientes para a ampliação do
setor energético, evitando a atual situação.

Críticas
Sauer lembrou que quando

.

alertou as autoridades para a

necessidade de se investir no

setor para evitar o colapso do

sistema, foi tachado pelo
presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) de
catastrofista. "As empresas
privadas que adquiriram as

estatais não investem em
.

geração. Seguem a lógica do

capitalismo e buscam o

lucro", criticou, prevendo
aumento de 30% nas tarifas a

partir do segundo semestre.

Descaso

Segundo especialistas, o
modelo de privatização do setor

elétrico teve como princips
conseqüência a estiagem de

investimentos. As estatais não

foram vendidas para produzir
quilowatts, mas para sanear as

finanças públicas,
sobretudo no caso de São

Paulo. Obteve-se o que se

prometeu: produz-se o

superávit primário, mas faltará

energia. Na Sérvia, a população
apedrejou a sede da

concessionária

Inócuo
O projeto do vereador José Pendiuk dos Santos, o Zé Padre (PT),
que sugere à Gerência de Planejamento a inclusão de ciclovias nas

futuras propostas de abertura de ruas em Jaraguá do Sul é

inócuo. O Plano Diretor do Município já prevê a construção de

ciclovias, inclusive' as melhorias nas já existentes.

A proposta petista foi protocolada na Câmara de Vereadores há

mais de mês, sendo encaminhada às comissões técnicas. O

vereador Rui Lessmann (PFL) já cobrou dos presidentes os

pareceres, sem sucesso.

Reunião
O Diretório do PTB de Jaraguá
do Sul se reúne na próxima
sexta-feira, às 19h30, na Câma- .

raMunicipal, para discutir,
entre outros, a organização do
partido, a criação do PTB
Jovem e Mulher, o posiciona
mento em relação ao governo,
a campanha de filiação e a

atuação do vereador Jean

Leutprecht,

Disputa
O primeiro suplente de vereador

do PMDB de Jaraguá do Sul,
Ronaldo Raulino, é um dos

nomes apontados pan
presidir o Diretório do

'Município. Ele não esconde o

desejo. Ligado à ala liderada
pelo deputado estadual Ivo

Konell, terá dificuldades em

. conseguir o consenso tão

propalado,

Sugestões paraa coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

COMUNICADO
A Empresa Carlos Cesar Wonsiewis

ki-ME informa que solicitou junto à
Fatma Licença Ambiental de Operação
(LAO) para extração de Argila Ver

melha, referente Processo DNPM
815.350/99, localizado no MunicípiO
de Guaramirim/SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História. Fatos e Tradição
História em fotos

CORREIODO POVO
terça-feira,

'15 de maio de 2001
,

Por Egon Jagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis ltda.

R�a 101' Th.odoro Rlb.iro, 165 • Cx. POItal 84 •

'on. 147' 371·0555 • Fax (47' 371·0403
.·mail • indumak@••tufto.com.br

Ninguém duvida hoje que
os dois setores industriais

de maior expressão
econômica para Jaraguá do
Sul são ametalurgia e a

indústria têxtil, leia-se,
principalmente, a indústria
de malhas. O ramo têxtil

de malhas estabeleceu-se

em Jaraguá do Sul ainda
nosanos 30, e não parou
de se desenvolver. Mas

não só teares circulares

(demalhas) foram aqui
instalados. Também teares

planos fizeram história. A

JaraguáFabril, durante

longos anos, vem produ
zindo nestes teares, retra

tados nas fotos. Um deta

lhe interessante é a trans

missão de força, Havia
uma forçamotriz central
(motor elétrico, roda

d'água, etc.) com a qual
todas as máquinas eram
movimentadas, através de
rodas de transmissão e

correias.
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MEMORIAS

Confira a História

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

seu tempo foi hem empregado.

Barão do ltapocu

Há 40 anos

Em 1961 falecia Francisco Mees, dia 10 de abril, grande amigo de
Jaraguá do Sul, com laços de afeição desde os tempos de 3 o Distrito
doMunicípio de Joinville, 20 Distrito de Jaraguá e partícipe dos movi
mentos de emancipação, passando a se autodeterminar. CORREIO
DO POVO tinha em Chico Mees grande admiração. Retribuía o jornal
com o comparecimento de seu diretor para uma última homenagem
ao homem público e defensor intransigente das=r= da antigaHansa
Humboldt. Compareciam também os amigos de Jaraguá e o dr. Murillo
Barreto de Azevedo, então na qualidade de presidente da Câmara

Municipal de Jaraguá do Sul, dizendo daimensa dor e da saudade dos

amigos que permanecem.Waldemar Schulz, amigo do peito de Jaraguá,
falava em nome da municipalidade de Corupá. Também Emílio da
Silva comparecia como músico, usava da palavra el:n nome da Socie
dade de Cultura Artística e da Banda 25 de Julho, associando-se com
o lutuoso aconteéimento.

Há 14 anos

Em,1987, o governador Pedro Ivo de Figueiredo Campos anunciava
que estava em elaboração, na Secretaria de Planejamento do Estado,
uma nova redivisão demicrorregiões, extinguindo oito, entre elas a de
Jaraguá do Sul. O prefeito Durval não concebia a extinção e rebela
va-se contra a idéia, acompanhando São Bento do Sul, Brusque, Vi
deira ç Araranguá, municípios-sedes de microrregiões que também
deveriam ser extintas, Sobre a questão, os prefeitos tinham audiência
com o governador Pedro Ivo, manifestando o repúdio ante o projeto.
Com relação à AMVALI, que é microrregião, já havia proposta, na
região, de que poderia ser aumentada em mais dois: Pomerode e Rio
dos Cedros.
O secretário de Educação, Sylvio Sniecikovski, anunciava as novas

diretorias das Unidades de Coordenação Regional - UCRE -, no
meados pelo governador Pedro Ivo Campos. A nova diretora da 19a
Ucre era a professora Rosemeire Puccini Vasel, ex-extensionista da
Acaresc e que respondia pela direção da EscolaMunicipal de 10 Grau
Alberto Bauer, da Rua Guanabara. Rosemeire substituía na direção
da Ucre a professora Íris Piazera, no cargo da Unidade desde a cria

ção, há 8 anos.

Durval Vasel peregrinava nos gabinetes ministeriais, em Brasília, onde
alcançava, entre outros, auxílio financeiro para construção do segun
do bloco da FERJ, atual Unerj, já em obras. O presidente da EBTU,

I

Telmo Magalhães, e o ministro Deni Schwartz, do Desenvolvimento
Urbano eMeio Ambiente, poderiam vir a Jaraguá do Sul para inaugu
rar os 4,2milmetros da ciclovia que margeia os trilhos da RFFSA, da
entrada do Chico de Paulo até a Weg II.

Há 4 anos

Em 1997, o governador Paulo Afonso vinha a Jaraguá do Sul para
assinar três convênios: R$ 1,1 milhão para pavimentação do acesso à

empresa Ceval; R$ 430 mil para investimentos na área de energia
elétrica, na rede de distribuição e melhorias do sistema, eR$ 29 mil

"para um programa entre o governo do Estado e a AMVALI (Assoei
'ação dos Municípios do Vale do Itapocu) para estudos técnicos de
sistema de destinação final do lixo doméstico.
O presidente da Celesc vinha a Jaraguá do Sul, informando que a

empresa deverá investir R$ 600 mil nas obras de iluminação subterrâ-
.

nea do Calçadão da Avenida Marechal Deodoro, já estando prontos
entendimentos entre a Centrais Elétricas e a Prefeitura.

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Terça-feira, 15 de maio de 2001

"Clube deIdososAlmaVoigt"

A energia elétrica (10)
Como dizíamos, o governador, então conhecido como presidente do Esta-

'do de Santa Catarina, dr. Adolpho Konder, marcara uma reunião emJaraguá,
convidando, também, o prefeito, dr. Ulysses Costa, o intendente ArthurMüller,
com a finalidade de falar com o diretor da Empresul, dr. Ernst Hanaúer, intei
rando-se o governador da grandiosidade das obras que alcançariam Rio Ne

gro, fora dos limites do Estado catarinense, dizendo às autoridades aqui reu
nidas a razão, também, de sua viagem por trem especial, até a fronteira do Rio
Grande do Sul, onde iria encontrar-se com o dr. Getúlio Vargas, presidente do

vizinho Estado, a fim de dirimir as questões de limites dos dois Estados. Em
seguida embarcava no trem especial para Herval, Mafra, Três Barras, Valões e

Porto União, viajando dali, em automóvel, até Passo Goio En e, daquele ponto, em lancha, até Iraí, onde
se encontraria com o governador gaúcho. Iria, ainda, para Dionísio Cerqueira e, em Barracão, tinha
encontro com o cônsul do Brasil, em Corrientes, regressando via Clevelândia, Palmas e São João. Acom

panhavam o governador Konder o desembargador José Boiteux, dr. Haroldo Pederneiras, Wenceslau
Breves, dr. Othon D'Eça, Artur Costa, chefe de polícia, deputado Bley Netto, prefeito deMafra, Manoel
Xavier, prefeito de Cruzeiro, Manoel dos PassosMaia, prefeito de Chapecó é inspetor de Rendas EstadU
ais, Teutônio Alves.

Sendo ArthurMüller intendente, em 1929, superintendente de Joinville, o dr. Ulysses Costa, Victor
Konder, ministro da Viação, e o dr. WalmorRibeiro, vice-presidente do Estado de Santa Catarina, ultima
das as negociações em torno da EMPRESUL (Empresa Sul-brasileira de Eletricidade), com um respeitável
capital do oito mil contos de réis, dita empresa, o governo catarinense entendia de aplicar na construção
de uma penitenciária, na Capital, os 336 contos de réis de imposto de transrnissão, oriundos da transfe
rência do imóvel pela A.E.G.

Os trabalhos da Empresul, naUsina do Bracinho, de Bananal, atual Guaramirim, era atingido por uma
pedra de cerca de 300 quilos, causando-lhe esmagamentos, mas graças às imediatas providências fOI

salvo depois de uma delicada intervenção cirúrgica, O segundo acidente acontecia com o operária
Schleumer, há pouco no País, que também era vítima de esmagamento. O terceiro acidente ocorria co�
Antonio Gonçalves, que, caindo de uma árvore, com traumatismo craniano e fratura de um braço, faleCIa
logo após, para desespero da mãe, Aguida Gonçalves Moreira, que agradecia a solidariedade duranteO
difícil transe.

Nesta semana coube a nós, o "Clube de Idosos
Alma Voigt", dar o seu "recado" aos leitores desta

coluna.
Desde a sua fundação, em 8 de novembro de 1931,

a Congregação Evangélica das Senhoras de Jaraguá
do Sul (Centro), mais conhecida como "Oase", teve,
entre os seus objetivos, a, assistência a pessoas ne-

. cessitadas, tanto sob o aspecto de apoio aos doentes

quanto de apoio espiritual. No início e�te apoio limi
tou-se à doação de cestas básicas, visitas a doentes e

acamados e enlutados. Foi neste trabalho de visitas

que constatou-se a existência de grande número de

pessoas idosas e solitárias.
Para dar um pouco de alegria a estes idosos, os

mesmos foram convidados para reunirem-se junto à

Oase, porém, poucos compareceram. Optou-se então
promover reuniões somente para os idosos, quartas
feiras à tarde, a cada duas semanas. Mesmo assim,
somente 14 pessoas compareceram na primeira reu

nião, sendo notória a presençamajoritária de mulhe
res. Contudo, a partir daí, formou-se o Grupo de Ido-

TioEugênio

sos Sonnenstrahl que, aos poucos, foi crescendo em

número, dando origem ao atual "Clube de Idosos Alma
Voigt", que hoje conta com 120 participantes, dentre
eles a coordenadora e oito voluntárias.

Os encontros continuam acontecendo quinzenal
mente e servem para alegrar um pouco a vida das pes
soas idosas. Constam de uma parte espiritual, feita
pelo pastor da Comunidade Evangélica Luterana, e,
com o auxílio daPrefeitura de Jaraguá do Sul, é servido
um gostoso café, seguido de cantos e jogos que ale

gram a todos. As excursões e viagens, também realiza
das com o auxílio daPrefeitura, sãomuito apreciadase
já deram a muitos idosos a satisfação de conhecer e

ver lugares nunca vistos, entre eles o mar, a Serra do
Rio do Rastro e outros.

Por tudo isto, e em especial pela valorização da

pessoa idosa, os clubes de idosos são uma bênção.
Queira Deus sempre dispor pessoas para assumir e

coordenar este trabalho maravilhoso.

Hildegard Kaesemodel-Vice-secretária doClu
be de Idosos Alma Voigt
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CORREIODO POVO
Jaraguá do Sul, 8 de maio de 2001.

EQUIPAMENTClS pl SE:$

(�'7) 9903-438

• Alarme comercial/residencial;
• Automação/portão;
• Interfone;

.

• Vídeo porteiro;
• Central telefônica
• Circuito fechado de TV (CFTV)

Venha a JIUTflf7fj?i] conhecer o' SUPER
SISTEMA de monitoramento de imagens via internet,
controlando alarmes, pessoas, rede elétrica, 'etc ..

E}fJev� vocês

Rua Gay. Lacerda, 169 -laragu' do Sul _ sc Reinaldo Rau, 299 - Centro

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

Todas as lercas .00 CORREIO DO POVO
"""

KARSTEN
Maquínas e Equipamentos Ltda.

:,�I / /

7t:::/;�'�·�a��jbaé�O_Cuêm
� campeao

371-1224

laNÍVEL (ADM) 6meses
Windows - Word - Excel

Power Point - Internet

Estrada Garlbaldl, s/na
.

Jaraguá do Sul - sc

Fone: 9963-0803

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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28NÍVEL 6 meses
Print Artis - PageMaker - Corei

Draw - Corei Photo-Paint
BásicoFA

'371-0154 38 NÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor
Adobe PhotoShop
Corei CaptureSeja você também um campeão

Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

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

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

R$ 3,49 Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios
Closets - HomeTheater -

372 - 016 7 Home Office - Banheiros

COM Elf vOCÊ rEM CIlÉDl1'O m·.APROVADO
.

1M IODAS AS "ÓIAS DA �Df 'ARMAIS.

"EMíLIO CARLOS JOURDAN, NQ 72
EM FRENTE AO SHOPING Av. Mal. Deodoro, 1438, sala 01 - Centro - Jaraguá do sul - se

e-mail: attualem@terra.com.br

MÓVEIS GOMES

Estofado canto tecid
São Joã

Mesa cl 4 cad�i,a.
ePN Move's Confira. nossos. preços

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219
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HUMANA URGENTE

RuaJorgeCzerniewicz, 1245
(RuadoHospitaI Jaraguá)
Cx. PostaI 200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311
FAX (OXX)47 372-1091

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

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:

- Bobinador de Motores com experiência
- Frentista
- Atendente de Açougue
- Digitador com curso técnico ou 3º grau em

informática
(Excel, Windows, Power Point)

- Engenheiro Agrônomo com experiência em
agricultura
- Enfermeiro (a)
- Auxiliar de Produção com 2º grau incompleto
- Eletricista

. - Vendedor Interno e Externo
- Relações Públicas
- Bordador (manual e à máquina)
- Veterinário (zootécnico)
- Talhadeira
- Chefe de Tinturaria
- Chefe de Acabamento
- Farmacêutico (a)
- Açougueiro .

- Operador de Torno CNC (para trabalhar em
Guaramirim)
- Costureira (para trabalhar em Schroeder)
- Auxiliar de Tinturaria (para trabalhar em
Schroeder)
- Desenhista Projetista
- Torneiro Mecânico
- Preparador de Máquinas (para trabalhar em
Corupá)
- Fresador (para trabalhar em Corupá)
- Vendedor de Material de Construção
- Confeiteiro (a)
- Padeiro (a)
- Mecânico de Suspensão
- Cronometrista
- Expedidor de Materiais (indústria metalúrgica)
- Costureira
- Tintureiro
-Zeladora
- Auxiliar Administrativo (cursando 3º grau)
-Açogueiro

\

Negóci
Procura-se serviço
para predeiro

Faço serviços de

pedreiro em geral
com garantia do

serviço. Atendo em

Jaraguá e

redondeza, se

precisar é só chamar
Tratar: 370-4295

fertas------C=..;::O=RRE=I=.=O='-'DO::;...::..P..=,.OV'-=O-=-3

LASSIFICADOS
casas / apartamentos / chácaras / terrenos

Vende-se terreno na

Vila Lenzi com água,
luz, esgoto,
calçamento e

escritura.

R$ 13.00Ú,OO.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se, na Vila

Rau, terreno de

400m, livre de
enchente.

R$ 7.800,00. Aceita-se
negociação.

Tratar: 9103-6520,
com Adriana.

Vende-se, próximo
Sociedade Vieirense,
na Vila Lalau, terreno
de 400m, com água e

luz, todo
murado, com portão
de alumínio, + meia

água de alvenaria.
R$ 25.000,00

. (negociável). Tratar:
275-2010 / 371-9028.

Vende-se terreno, no
Loteamento Versailes,
de 400m, com rua

asfaltada, com casa

mista. R$ 23.500,00.
Aceita-se carro ou

\ negociação. Tratar:
9103-6520, com

Adriana.

Vende-se terreno, na
Barra, no Loteamento
Casa Nova II, com
347m2, 26 salários
mínimos e assumir +
31x no valor de 1

salário mínimo cada.
Tratar: 276-0070.

Vende-se terreno,
com casa, na praia de

Itajuba, com 300m2•
Tratar: 9962-6139.

Vendo terreno com

101.000m2, e 3
chácaras com.

4.350m2, cada,
localizada em

Schroeder, próximo à
Usina Bracinho, com
luz, nascente de

água, água do Samae,
próprio para

Procura-se
Profissional
(com.! adm.)

Profissional com

ampla experiência
administrativa e

comercial, 42 anos,

fern., último
emprego em uma

muitinacional,
possuo veículo

próprio e tenho

disponibilidade para
viagens. Contatos
com Cristina.

Aguardo novas

oportunidades.
Tratar: 9102-3909

Procura-se Talhador
para confecção

com experiência no

corte de malhas e

tecidos para trabalho
free lance.

Tratar: 371-5098

Empresa no ramo de

confecção procura
vendedor de

I

material

promocional e
uniformes, com

desenvoltura para
venda, bom

relacionamento com

clientes, que tenha

condução própria.
Fornecemos
mostruário.

Tratar: 371-5098

RECADO CURSO
DE DANÇAS
GAÚCHAS

IV Curso de Danças
Gaúchas de Salão
MERCOSUL.

Início: 20/05/2001
Local: CTG do
Trote ao Galope
Horário: 15:00 às

18:00hs.

(Domingos) .

Inscrições no local
até 02/06/01.

Tratai: Cibele ou

Mayck. Nos
telefones: 9991-
2655, 9978-4608.

agricultura,
agropecuária, açudes
e outros. Interessados
tratar: 47 453-1023 /

.

47 453-0964.

Vende-se terreno com

900m2, com casa de
40m2, de alvenaria, .f
fundamento de 36m2,

em Schroeder .

R$ 22.000,00. Tratar:
274-8329/ 392-3094.

Vendo terreno no

Bairro Amizade,
próximo ao Salão
Amizade. R$

7.000,00. Aceita-se
carro no negócio.
Tratar: 371-2829.

Vendo terreno, com

1.230m2, no Ribeirão
Grande da Luz, a

700m da Ceval
Alimentos.

R$ 10.000,00.
Tratar: 376-1484.

Vende-se terreno com

320m2, com casa em

construção com 80m2.
R$ 9.000,00. Tratar:

9112-4711.

Vende-se terreno

próximo do UNERJ,
com 8.400m2. Aceita
se terreno ou imóvel
de menor valor. Valor

a combinar.
Tratar: 371-6640.

Vende-se terreno Lot.

Divinópolis
(Figueira).

Ótimo terreno,
topografia plana, 397

\ m2, 15X26,5, 2 lotes,
R$ 14.000,00 e

R$ 15.000,00
Tratar: Walter CRECI

9238, no telefone
372-3922.

Vende-se TERRENO -

B. VILA RAU
Área de 328,OOm2,
com escritura, no
Residencial Helena.

R$ 10.000,00
Tratar: Wolf (creci
7402), no telefone

9973-3623

Vende-se casa de
131m2, de alvenaria,

. na Vila Amizade.
R$ 45.000,00.

Tratar: 371-4966.

Vende-se casa com

96m2, mista, com + 1

quitinete de 30m2 de
alvenaria, toda
murada, na Vila
Rau. R$ 23.500,00.
Tratar: 372-0391.

Vende-se ou troca-se

casa Barra Velha por
casa em Jaraguá do

SuL Tratar:'
446-0556/
9961-9055.

Vendo casa mista,
toda murada, 90m2.
Tratar: 372-0391.
Aceita-se carro no

negócio.

Vendo casa, 80m2,
de alvenaria,

murada, com grades
na janela, 3 quartos

e demais

dependências.
Próximo ao

Mercado Brasão, na
Estrada Nova ..

Tratar: 372-3874 /
371-5817.

Vende-se casa de

alvenaria, 80m2, 3
quartos, com laje,
terreno de 450m,
todo murado.
Localizado no

Loteamento Garcia.
Tratar:

275-2294.

Vende-se casa em

Guaramirim, com
120m2•

R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

Vende-se casa c/
160m2• Vila Nova

R$ 78.000,00.
Tratar: 371-5621.

Vendo um mini-
.

mercado, com
estoque e equipamen
tos, ou só estoque.
Aceita casa no

negócio. Tratar: 276-
0396 ou 371-2599.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - CORREIO DOPOVO

R$ 200,00. veículo na troca.

iVERSOS
Tratar: 370-1995, Tratar: 371-6111.

com Jaime.
Vende-se máquina de

Fazemos Pátina em estampar Metalnox.
Vende-se carro móveis. T: 275-2229 R$ 1.000,00 +

elétrico, a bateria, estampas de brinde.

para deficientes Vendo loja de roupas Tratar: 274-8329
físicos. R$ 3.500,00. infantis, na Reinaldo (coml.).
Tratar: 372-1490. Rau. Tratar:

9102-9190. Vendo cabide para
Compra-se mercearia loja (tipo arara).

ou mercadinho.
.. Vendo aparelho de R$ 40,00.

Tratar: 371-3835 / ginástica Athletic, Tratar: 372-3732.
9975-1868. modelo remador.

Tratar: 370-7703, com Vende-se banca, com
Vendo loja de Valmir. balcão, toldo e demais
material de móveis. R$ 1.700,00.

construção, com Vende-se andador, Tratar: 372-6704.

estoque, ou somente R$ 22,00, e

estoque, para retirar cercadinho R$ 50.oo. Vende-se ou troca-se
do local. Tratar: 370-0028, com ciclomotor por

Localizada no Bairro Sérgio ou Carlos. aparelho de CD para
América, em Joinville. carro. R$ 400,00.
Excelente ponto, com Vende-se prensa Tratar: 371-1355.

ótima clientela. térmica Metalnox.
Motivo: problema R$ 1.300,00. Vendo prancheta de
de saúde. Tratar: Tratar: 372-3732. madeira, com réguas

9994-1387. paralelas, seminova, e

Vende-se clínica de banqueta de desenho
Vendo aparelho de bronzeamento, com 2 com 1 escalímetro
som Phillips, novo, máquinas. Aceita-se grande, 2 esquadros

�.�erçà a�quinta·feiras = R$ 5,9'8
'De sexta � �ommgo :: It '6,tO

Rodízio com direito a j tipos de sopas, calzones
lazannas, nhoques, pizzas, panquecas, peito

de frango, alcatra e talnarim

fertas Ja_r_a9=-u_á_d_O_S_U_I,--,_15_d_e_m_a_io_d_e......2_O-..;;Ol

de acrílico, 1 curva

francesa, 1 gabarito
elétrico, 1 gabarito
arquitetônico, 1

gabarito
hidrossanitário, 1

compasso Staedher, 1
caneta nanquim

Desegraph.
R$ 120,00.

Tratar: 371-4446.

Vende-se esterilizador
Taiff

R$ 140,OO�
Tratar: 371-2829.

Vende-se talhadeira

KG, 8 polegadas.
R$ 700,00.

Tratar: 370-7951.

Vende-se máquina
Eberli para colocar

botão de pressão, com
. / compressor de 114

litros. R$1.100,OO.
Tratar: 370-:7951.

Vende-se máquina de
cortar Debun, com 1
faca. R$ 300,00.
Tratar: 370-7951.

Vende-se 40 CDs de

telemensagern, +
telefone. Com
clientela. Tratar:

370-1841, com
Veroniea.

Vende-se TV, com
controle, seminova.
R$ 300,00. Tratar:

9101-1689/ 371-1922.

I
Troca-se ar

condicionado, 7.500
BTU, seminovo, par

5.000 tijolos.
Tratar: 9101-16898 /

371-1922,
com Daniel.

Procura-se moça para
dividir apartamento,
em frente ao Lass

(mobiliado) .

Tratar: 9962-7692.

Compra-se expositor
e cesto para loja de

roupas. Tratar:
376-1484.

Vende-se barco, de
Sm, com carreta e

motor de popa 4HP.

R$ 2.500,00.
Tratar: 9903-0155.

Vende-se kit de
cozinha, 4 em 1.

R$ 200,00.
Tratar: 370-4509.

Procura-se moça para
dividir apartamento,

em cima do
Laboratório

Flemming.
Tratar: 9973-5404.

Vendo 31 blusas de
moleton peluciado,
com ou sem capuz.

R$ 5,00 cada.
Tratar: 370-4509.

Vende-se carrinho de

lanche, com
fogareiro. R$ 120,00.
Tratar: 370-4509.

Vendo mercado e bar

completo. Já em

funcionamento, com
terreno de 811m2"
com planta para
construir segundo
piso, de 166m2•

Tratar: 371-2599 ou

/ 276-0396.

Vende-se telefone

prefixo 376.
, Tratar: 9975-1696.

Compra-se uma mesa

de preferência de 12

canais e um

amplificador em
ótimo estado.

Tratar: 372 1308

Vendo título

patrimonial do Beira
Rio Clube de Campo.

I Fone 372-4097 coml.
372-1031 resido
Valor: R$ 250,00. _

Tratar: 372-4097

Procura-se um rapaz
para dividir aparta
mento no centro, com
nomínimo dois quartos.
Tratar: 371 0475 I

9902 7540

Vende-se SUB DE 12.

Tratar: 372-4115.

Vende-se Esteira

computadorizada.
Valor R$ 350,00
Tratar: 9991-3403

Procura-se vocalista

que possa cantar .

vários estilos de

músicas, de
preferência que

posßua -algum tipo de
aparelhagem.
Tratar: Sérgio,

telefone: 372-l308.

Vende-se Galpão
para retirar do local.
Tratar: (47) 370-2309

Vendo bicicleta Caloi,
áluminium, 21

marchas, toda
equipada (2 meses

de uso), por
R$ 350,00, e vendo
tambérri celular

pronto ERIC,SON
KF788 (5 meses de

uso) por R$ 200,00.
Também troco ou

parcelo.
Tratar: Adriano,

telefone: 9965-6938

Compra-se casa

para retirar do local
Tratar: 371-8671

Vendo um aparelho
com CD para carro

da marca- Sony.
Valor R$ 300,00.
Tratar: 376-0227

Vendo um aparelho
com CD para carro.

Valor, R$ 50,00.
Tratar: 376-0227

Vendo um Vestido de
Prenda. Valor'

R$ 50,00.
Tratar: 376-1027

Vende-se PlayStation
Semi-novo, com 2

controles, sendo 1

analógico. Valor de R$
300,00. Acompanha

"

ainda 30 CDs. Não

perca. Tratar: 2760489

Vende-se máquina de

roçar grama de
carrinho . Valor

R$ 80.00.
Tratar: 370-2811

Vende-se Título
.

Baependi
Vendo título do Clube

Baependi.
Preço R$ 350,00.
Tratar pelos fones
372-2886 / 9982-

9013, com Luciana oll

Adernar.
Tratar:.372-2886.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Negocl

INTERESSADOS COMPARECER A

RHBRASIL NA RUA PRESIDENTE

EPITÁCIO PESSOA, 383 - Centro

Segunda a Sexta das 08:00 as, 18:00 horas.

ENVIARCURRICULUMPI jaragua@rhbrasil.com.br
HOMEPAGE: www.rhbrasil.com.br

"ALMOXARIFE - 22 grau completo.
" APRENDIZ - Curso do SENAI na área de metalurgia
(solda, mecânica, tornearia e outros).
" AUXILIAR DE COZINHA

"AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO - Mínimo 12grau completo. ,

"AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Mínimo 1 Q grau completo.
" BORDADEIRA

"COBRADOR - Com.carteira de habilitação para moto.

"COORDENADOR COMERCIAL

" ESTAGIÁRIO - Experiência com Informática. Para
trabalhar por meio período.

"ESTAGIÁRIOS - TURISMO E HOTELARIA
Cursando Superior em Turismo e Hotelaria.
Necessário conhecimento ém Espanholou Inglês.

"FRESADOR

" MARCENEIRO - Habilidade para confecção de
estrados. Experiência em'máquinas de marcenaria.

"MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Experiência para atuar em empresa de confecção.

"OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADEIRA BOSCH

"OPERADOR DE PRODUÇÃO - 22 grau completo.
" PINTOR AUTOMOTIVO - Experiência comprovada em
pintura automotiva.

"SERRALHEIRO - Conhecimento em dobra e corte de
chapas de alumínio.

"SOLDADOR - Experiência em solda mig e tig.
. .

"

SOLDADOR ALUMíNIO - Experiência em solda
alumínio, inox e outras.

"TAlHÁDOR

"TELE-VENDAS ..

Boa experiência com Informática.

"TORNEIRO MECÂNICO - Conhecimento em leitura e

interpretação de desenho mecânico.

"VENDEDOR EXTERNO - Diversas oportunidades.

Tratar: 371-2599 ou

276-0396, com
Obelair.

cinza titânio.

R$ 17.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 4pts,
00, cinza titânio.

R$ 25.500,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 98,
branco, R$ 11.500,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, verde.
R$ 14.500,00. Tratar:

371-4000.

Vende-se Gol, 98, 2
pts,. R$ 13.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Astra GLS,
ar, verde. R$

26.004,00. Tratar:
371-4000.

Vende-se Gol, 1.8, 88,
verde, completo.
R$ 6.000,00.

Tratar: 372-2024, com
Gilson.

Vende-se Fiat Uno,
94, aros e rodas de

liga leve, verde
metálico. Tratar:

371-6456.

Vende-se Palio, O km,
young, 2001,
vermelho. R$

13.500,00. Aceita-se
carro de menor valor.

Tratar: 275-510,
com Cris.

Vende-se Uno Mille,
EX, 2000, verde

metálico, limpador e

desemb. traseiro, ar

quente e frio, ótimo
estado. Tratar:
9975-4135.

Vende-se Fiat Strada,
working, 99, dir.
hidráulica, rodas

esportivas, impecável.
R$ 3.900,00.

Tratar: 9975-4135.
-,

Vende-se Uno, 89.
R$ 4.900,00. Tratar:

9117-2487.

Vendo Tempra, 93,
completo.

R$ 10,000,00.

fertas--�--------=CO=R�==IO�DO�P�OV�O�-5

Vende-se Uno Mille
Smart, 2000/2001.

Entrada +

financiamento.
Tratar: 9993-5806,

com Rita.

Vende-se Tempra, 95,
8V, IE, azul,

completo. Segundo
dono. R$ 13.000,00.
Tratar: 9989-7500 ou

370-8627.

Vende-se Escort GLI,
1.8, 99. Tratar:
9973-5523.

Compra-se Escort

16v, 97 em diante.
Tratar: 9997-5905.

Vende-se Fiesta, 4 pts,
branco, 99, 18.000
km, seguro até 2002.
Tratar: 275-2781.

Vende-se Escort, 16v,
97, azul,.

R$ 18.003,00. Tratar:
371-4000.

Vende-se Escort, 91,
branco, gasolina.
Lindo! Tratar: 453-
1023 ou 453-0964.

Vende-se Escort, 84,
impecável.
R$ 3.500,00.

Tratar: 9117-2487 ..

Vendo ou troco

ciclomotor Monark,
90, ótimo estado.
Tratar: 371-1335.

Vendo RD, 350, 89.
R$ 3.000,00. Tratar:

9992-0565.

Vende-se moto Titan,
KS,.2000, bordá.
R$ 3.300,00.

Tratar: 373-1249, com
Luis.

Vendo Scooter,
modelo Super Fifity,
96. R$ 1.500,00.
Tratar 9103-6111.

Vende-se Omega, 94,
GLS, 2.2, completo,

71.000 km. R$ 14.800.
Tratar: 371-8611.

Vende-se, Marajó, 85.
R$ 3:300,00.

Tratar: 9992-0565.

Vende-se Vectra GL,
98, branco, ar

condicionado, direção
hidráulica, vidros e

travas elétrica. Banco
de couro, relíquia.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se Kadett, 90,
rodas de liga, cinza,

GLS, limpador
traseiro, motor 2.0.
Tratar: 9101-1689 /

371-1922.

Vende-se S-10,
Deluxe, 96, completa,
protetor de caçamba, .

lona marítima e

bancos individuais.
Tratar: 997-5905.

Vende-se Marajó, CL,
81, gasolina.
R$ 2.200,00.

Tratar: 371-5817.

Vendo, Vectra GLS,
97. Excelente estado,

verde metálico,
completo. Entrada de

R$ 12.500',00 + 30x de
R$ 511,00 fixas.

Tratar: 275-2878, com
Sílvia.

Importados
Vende-se Besta, 95,
cor prata, 12 lugares. -

Tratar: 371-0475/
9102-7540.

Vende-se Besta, 97,
completa, 12 lugares.
Tratar: 370-7227.

Vende-se Besta, 94,
cinza, 12 lugares.
Tratar: 9973- 5732.

Vende-se Besta GS,
98, branca, 12

lugares. Tratar:
9973-5732.

Vende-se Toyota, 77,
traçada nas 4 rodas,
carroceria' e cabine
novas. Tratar:
9975-4135.

Vende-se Xantia, 2.01,
ar, cinza.

Tratar: 371-4000.

Vendo Fusca, 1.300 L,
81. R$ 2.500,00.

Tratar: 9992-0565.

Vendo Fusca, 77,
.

vinho, ótimo estado,
1.300 L. Tratar:

372-0391.

Vende-se Gol, 85,
1.8.Tratar: 9973-5523.

Vende-se Fusca, 80.
Tratar: 9973-5523.

Vende-se Voyage,
81/82, gasolina,
ótimo estado.
R$ 2.300,00.

Tratar: 372-2803 res.

/ 372-6728 cornI.,
com Marcelo.

Vende-se Golf, 97
preto, R$ 15.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat, 2
pts, 95, prata.
R$ 10.000,00.

Tratar. 371-4000.

Vende-se Santana

GLS, 2001, 95,
vermelho,

R$ 14.803,00. Tratar:
371-4000.

Vende-se Santana ,

GLS, 94, vermelho. '

R$ 14.503,00. Tratar:
371-4000.

Vende-se Quantum,
95, vermelho.
R$ 13.000,00.

Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 4 pts,
99, prata imperial,
16v, R$ 17.300,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Parati, 84,
gasolina. R$ 3.200,00.
Tratar: 376-1484.

Vende-se Gol, 4 pts,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fone 371-4754.

ESQUADRIAS
ARAGUAx%)%

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

Rua Emma Rumpel Bartei, 55 - Baependi

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

vidraçaria
�l W�II��lVl· •. ·•· •• ",e

. "'Lt'

Orçamento sem compromisso

371-0568

�em,��.

Fone/Fax:
311-7584

--

.�
DIRECTVCeI. Procó io Gomes de Oliveira 382 - Centro

ARTEFATOS DE CIMEI[[!J.Ã
ClIfIIE••IF'rE

Fabricação e Colocação
FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natural e

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

casas pré-moldadas

Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa

IMPI Mad'eireira FI6rida Ltda.·

MA
ACM T•••c::'Q'I'......icações

(47)'371-1111
�LULv QÁTI/� p-wuv�!

Rua Ângelo Schiochet, 223 - Centro

Fone/Fax
370-8200

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

275-3462
275-0549

Jaraguá do Sul, 15 de maio de 2001

4" NÍVEL 6 meses

Navegação Internet - E-mail

(Outlook Express) - Corei Photo
Paint Gif - Gifs animados - Flash -

Páginas pl internet - Front Page -

Instalação de páginas
Reinbldo Rau, 299 - Centro

Tudo- 0WtI

»UVte,tv ÍNfÀ;

eM;(:VÚ0&J
da: e1'1..t"vcuU;v
de- � Ctt"b o

�mkW\t-o-

fVVUN�

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.

/qllJ/;�.;;;;;��1fL�eja. você

7c
::'-'� tambem um
• ii!>

� campeão
� 371-1224

2
7
5
-

3
5
4

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474 7

� .B r a s i I
��Pisos
370-7197

Rua WalterMarquardt, 759 - Próx. ao Pavilhão da Schützetife,

IDjlRIßUR.ila,a
"UMao,

,
\

Jaragua do Sul, 15 de maio de 2001 CORREIODO POVO -_7

EMPÓRIODAS
PEDRAS DECORATIV�S

Pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
Näo-ccbrtM11Oi'frete< Ol'melhoYlWpreçoywr�

BEDROOM

" H""W

�9,QO,
"::f12X�

R$ 290,00

371-3522
, ..

�"

Marina Frutuoso, 180 - Centro - 89252-101- JaTaguá do Sul·SC
E-mail: gessocom@netullo.com.br

PISO .cAJO
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
• Pisos Esmaltados
• Lajotas Coloniais
• Elementos Vasados Tudo- CO'mI o-
• Telhas Coloniais melhor preço-
• Tijolos Paredes à vista cMN ccdade:

RuaJoãoJanuárioAyroso,136 Fone/Fax: 275-0926

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

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS DE

BOX SANTA
MARINA

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

Superpromoção
Tijolo de vidro
À partir de

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

R$ 74,00

Fones: 370-7393 - 370-7550 371-1524
Especializada emmadeirasnobre, beneficiamento
demadeiras emgeral emadeiraspara cobertura Rua 25 de Julho, 220 - Vila

Nova - próximo ao Posto Mime

arquitetura
design

Tudo em mármore
e granitos

Pias
cozinhas
túmulos
soleiras
pisos e

churrasqueiras

, MARMORARIAMULL
TOMULOS, JAZIGOS, SOLEIRA PARA JANE

TAMPOS PARA PIA, PISOS, MARMORES, GRAN

Fone/Fax:
47370-7716

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

�

Fone: (47) 425-:I!�13 .

�

Fa�: (47.)425-2946

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

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Ti ntas Reg ina
FONE (47) 275-1830 - 275-4102
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS
Ofereço-me para trabalhar
em setor pessoal, 23 anos de

experiência, 40 cursos

profissionalizantes
formação escolar: 10

grau. Tratar: 371-4853, com
Osmir.

Clicheria Alvo procura
pessoa com experiência pl
trabalhar com Corel Draw.

Tratar: 370-4827.

Escola Connection de
Informática, procura

/professores de ambos os

sexos, para ministrarem
aulas em horários diurno e

noturno. Interessados,
comparecer à escola,
Segunda-feira 07/05 à

partir das 8:00 - Rua Exp,
Antonio Carlos Ferreira, 23

- 10 andar (em cima Foto

Loss). Tratar: 275-4100.

Procura-se emprego COlUO

diarista, auxiliar de cozinha
ou de produção, tenho
experiência. Tratar: 373-
1702, com Margarete.

.

.Ofereço-me para trabalhar
de pedreiro ou jardineiro.
Tratar: 9113-8129, com

Lauri.

Precisa-se de gesseiro.
Tratar: 9902-7317 com.

Danilo.

Procura-se emprego. Tratar:
.276-0070.

SOL PARAGLIDERS,
precisa de costureiras.

Interessadas comparecer ria
Rua: Walter Marquardt,

1180, próximo á Prefeitura.

Renaut Dieave admite:
vendedor para vendas de
automóveis e consórcio,
oferece salário fixo +

comissão .. ajuda, Unimed.
Interessados comparecer
com curriculum vitae, no
seguinte endereço: Rua
Av. Prefeito Waldemar

. Grubba, 3449. ( em frente
ao DG de WEG).

Precisa-se de balconista de
farmácia com experiência.

Tratar: 275-3469.

�;!r�!!!!!s
arbeJten�cam·.br· Humanos Ltda

Rua Marechal Flo�iano Peixoto I 103 (Sobreloja) - Centro
CEP 89251-150 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Internet www.arbeiten.com.br E-Mail: arbeiten

jgs@netuno.com.br.

-VAGAS DISPONíVEIS PARA JARÁGUA DO SUL E REGIÃO-

S.oLDAD.oRES (exp.solda mig/magl) I

GERENTE INDUSTRIAL Para ERECHIM-RGS

SUPERVIS.oR RECURS.oS HUMAN.oS

GERENTE FINANCEIR.o

SUPERVIS.oR MANUTENÇÃ.o (Iormaçio eng.macAnleo)

AUX;PR.oDUÇÃ.o - MASCULlN.o

TÉCNIC.o QUIMIC.o
SUPERVIS.oR DE USINAGEM - Para ERECHIM·RGS

VENDED.oR T!;CNIC.o - Para ERECHIM - RGS

C.oTUREIRA

C.oSMERCIAL (Vendas assinatura de jomal /com carro/moto)
AUX.DEPCP

FREZADOR / FERRAMENTEIR.o

ENGENHEIR.oMECÂNIC.o (REPRESENTANTE)
MECÂNIC.o DE MANUTENCÃ.o (COM CURSO)
C.oSTUREIRA (Barr8tjaraguá esquerdo/centro)
AUX. ADMINISTRATIV.o (exp.arquivo imobilizado)
SUPERVIS.oR MANUTENÇÃ.o (formação eng.mecânico)
IMPRESS.oR ( exp.maq.bicolor/04 cores)
SECRETARIA C.oM INGLES FLUENTE.

"

.oPERAD.oR DE IMPRESS.oRA FLEX.oGRAFICA

TÉCNIC.o TÊXTIL ( em confecção 51 experiência)
ANALISTA DE EST.oQUE ( ex. anterior / informática)
ANALISTA DE CUST.oS (conhecer método� e processos)
FERRAMENTEIR.o ( exp. anterior 01 ano)
SERRALHEIR.o (exp em alumínio)
ASSISTENTE TÉCNIC.o exp área Mecânica/pneumática/elétrica
S.oLDAD.oR -MIG (4 VAGAS)
.oPERAD.oR MÁQUINA EMBRULH.o (cl exp.anterior)
VENDED.oR EXTERN.o (Publicidade)
ALM.oXARIFE

ASS.EXP.oRTAÇÃ.o CIINGLÊS
ANALISTA DE PR.oCESS.o

ANALISTA DE QUALIDADE (EXP.EM METALURGICA)
PINT.oR A PIST.oLA

.oP. IMPRESS.oRA -'CÀRT.oNAGEM
OP.MAQ. RISCADEIRA

TECNICO(A) NUTRiÇÃO
ENCARREGAD.oDEPRODUÇÃ.o
TECNICO QUIMIC.o
OP. DE MAQUINAS BORDADOS
VENDAS DECONSORCIO
AUX. DE PRODUCAO (2 GRAU INCOMPLETO)
ENCARREGAD.o DE PRODUCA.o (METALURGICA)
SECRETARIA (CONHECIMENTOS EM TRANSPORTES)
ANALISTA CPD

REPRESENTANTE (TRABALHAR LlTORAU

SALARIO+COM+AUTO)
ENGENHEIRO INDUSTRIAL

ELETRICISTA INDUSTRIAL

MARCENEIRO

\

"Um novo estilo de trabalhado,
trabalhando para você"

Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

Fone/F�x (47)371-6790

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

Não Perca t�mpo! NegócifB-ANUNCIE �'
370-8649/370-7919

.. fertas

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande R$ 13,90
Ciganfe R$ 17,90
Calzone R$ 17,90

Prôzer em Entregamos em Guaramirim
atender bem.

��a,� Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

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

,."

UNIAO
S A ú D E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

Rua João Picalli, 109 - Cen1ro - Fone 371-7331
r
- - _.- - - - - - - - - - - - - - -·--1

I PENSE EM VOCÊ:
l-TAMBÉM NO SEU AMIGO:
I Parabéns você foi contemplado em nossa PROMOÇÃO I
I "AMIGO DO PEITO" 2 fazem o curso e somente 1 paga I
I d :t" I
I
Promoção "Amigo o Pei o

. �". j I
I ..... l_I.Qa1l1l� tti.ilili:iCtion I
I ESCOLA DE INfORMÁTICA I
I

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 23 -_ 1 o andar - sala 10i - Centro -

I
Edifício Beatrice Oanielle - em cima FOTO LOSSO

Preencha e concorra a

� 10 bicicletas�(47) 276-4100 � (.!)�
Nome LLLLLLLLLLLLLLLLLJ.LllTLLLI[[[[[L
Rua LLLLLLLLLLLLLLLLLLU_LLLLLLN'tLLL
.Bairro LLLLLlJJLLLLLLLLl_LlJJJ __LLLLLLLLLL
Fone LLLLLLLtLLLCidade LLLLLLLLLLLLLL

&f.ilf.f�Ction
ESCOl.., DE INfORMArlCA

BARBADA!
Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo 02

quontos. garagem coberta, no Jardim das
Mercedes, Vila Nova, Rua Osvaldo Glatz, 40 .

Entrada R$ 15.000,00 + 22 prestações de
R$ 1.000,00 (aceito propostas)

À vista R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mania de Vender Barato Forno Fischer
Auto-limpante Plus
À Vista R$ 225,90

lavadora 4 K9
cl Timer, laving, Mueller.

A Vista R$ 149,

Tapete J. Serrano
2,OOx2,50 Cores Variadas

À Vista R$ 79,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47} 371-5800
I

Loja2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 � Barrado Rio Cerro - Jaraguádo Sul-SC- Fone: (47) 3�6-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guararnirim - SC - Fone: (47) 373-0794

A previsão do tempo indica ventos fortes
em Jaraguá do Sul e região

CBX Honda Twister R$ 142,89 (60 meses)

Nova Honda CBX 'T�iSle{. A evolução do vento.

Crediário até 6 vezes

Na compra de peças e acessórios você ganha um cupom para
concorrer a uma linda Jaqueta de Couro. Sorteió dia 30/06/01

Horário de Atendimento:
das 8:00 HS às 19:00 HS
Sem fechar para o almoço

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

Promoção Válida até 31/05 ou enquanto durarem os estoque�

Agora representando Pneus ItIIleHELIN

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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250,OOm2• R$ 20.000,00 ou

troca por outro imóvel.
Tratar: Wolf ( creci 7402 )

Telefone: 9973-3623LASSIFlCADOS
cusus / upurtomentos / ,h6wfUS'/ terrenos

Vende-se CASA
ALVENARIA - B. VILA
RAU. Área de 70,00 m2 -

02 quartos Terreno com

700,00 m2. Rua Jorge Buhr
249 - fundos R$ 35.000,00
Tratar: Wolf ( creci 7402 )
Telefone: 9973-3623.

Vende-se CASA NOVA -

BARRA DO RIO CERRO
II. Casa em. alvenaria

localizada nas

proximidades da
Chocoleite com área de

70,OOm2 - 02 quartos.
Terreno com 322,OOm2•

R$ 20.000,00 ou 10 mil de
entrada e o saldo em 100

ii Seja você

/�/ /. '.

também

7::''''';'''' um campeão

� 371-1224

Vende-se casa em

alvenaria 53,00m2 - 02

quartos. Terreno com

S" NÍVEL 6 meses

AutoCad Básico - Manutenção
Micros - Programação Básica-

Reinoldo Rau, 299 - Centro

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: Afr F. <9.0-vio-Vo-r�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Vv.V� lvfa-rcelo-Weber SílNcv

F'c;;>ne/Fax: 275-3786 - Sala 801
�;rço a j�9fPTst�á fazendo estágio rta Universidade de Bordeaux França

�ir�J,__"*._,A}iij,,,,§:ú"';. . ,

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTE,RNA
BRONCOSCOPIA (Especialistá pe

ßt- SaB)
VY. C�L· ·+do1rs

Fone/Fax: 372-:1553

Fone/Fax: 371-5117 -Sala70l

e/Fax,: 37:1;-8743 - Sala 705

I

I· .

l B�ª � ..� !lt�.�.�.r.D ..� '!!�..�g ..� ..

, §.º.: �..ªrª.g�ª º.º §� ..I.: §ç
i

Fone/Fax:

(47) 371-7665
Rua Angelo Schiochet,118-Centro Jaraguá do sul-se

Promoção:Faça suamatrícula e na primeiramensalidade só pagará 50% do valer,

INGLES

WISDOM®

parcelas de 01 SM
Tratar: Wolf ( creci 7402 )
Telefone: 9973-3623. '

Vende-se CASA
ALVENARIA - B.
AMIZADE. Área de

130,00 m2- 03 quartos
Terreno com 503,50m2.
R$ 25.000,00 - Aceita
carro. Tratar: Wolf

(creci 7402).
Telefone: 9973-3623.

Vende-se CASA
ALVENARIA - B.
AMIZADE. Área de

120,00 m2 - 03 quartos
R$ 47.000,00.

Tratar: Wolf ( creci 7402 )
Telefone: 9973-3623

Vende-se CASA PRÉ
MOLDADA PARA TIRAR

DO LOCAL. Área de

63,00 m2 - 03 quartos.
Inclui parte elétrica e

hidraulica. R$ 9.000,00
Tratar: Wolf (creci 7402)
Telefone: 9973-3623.

Vende-se SOBRADO
NOVO - B.

CZERNIEWICZ.
Área de 220,00 m2'- 01

suíte, 02 quartos.
R$ 115.000,00

Tratar: Wolf ( creci 7402 )
Telefone: 9973-3623.

Vendo casa em alvenária
com 03 anos, seminova,
acabamento interno em

gesso e massa corrida,
grade em todas as

janelas, calçada em volta

, jardim frente e fundo,
canil; 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área
de serviço, despensa e

garagem. Local:
Bairro EstradaNova,
próximo a BR 280.
Valor R$ 39.000,00

(aceita carro ou terreno

de menor valor).
Tratar com Ivone

372 3124.

Vende-se casa de madeira
em Barra Velha

com 130m2, 4 quartos,
banheiro.sala, cozinha,
área de festa,garagem

, para 2 carros, toda
murada,'distância de

600m do mar. NÃO TEM
PERIGO DE RESSACA.
VALOR R$ 26.500,00
Tratar: 370-0375.

Vende-se Casa de alvenaria,
,

118 m2, 3 quartos, sala,
cozinha, BWC, lavanderia,
garagem, com laje, ótimo
local(alto). R$ 44.000,00
(aceita imóvel de menor

valor, VI Lenzi ou
.

imediações). Tratar: Walter
CRBCI 9238. Telefone:

372-3922.

Vende-se casa Lot.Sto

Antonio, 3 Rios do Norte

semi-acabada, 70 m2 com

laje, 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, e

.

fundamento nos fundos,
terreno plano com

escritura, R$19.000,OO
Tratar: Walter CREe!

9238. Telefone: 372-3922,

Vende-se Casa na praia de

Piçarras, à 300 mts da

praia, com 110 m-, duas

garagens, e com uma casa

menor nos fundos. Valor
R$ 45.000,00 (Negociáveis)

Tratar: 9113-2779/
370-9139

Vende-se um apartamento
com 1 suíte, 2 quartos, sala

c/sacada, banheiro,
cozinha c/ lavação, no
_ bairro Czerniewicz,

próximo ao Alberto Bauer,
valor de R$ 47.000,00 ou

entrada de 24.000,00 e

.

assumir financiamento

pela CEF.
Tratar: Roselene

Telefone: 371-1820 OU

275-1967.

- Algumas vantagens de fazer inglês na Wisdom:
-Turmas no máximo de 6 alunos; Férias de fim de ano mais curtas;
- Inscrições permanentes;
.. Não cobramos matrícula;
- Diploma reconhecido pelo MEC (Inglês); Biblioteca;
- Para conhecer as outras vantagens venha na Wisdom assistir uma aula demonstrativa grátis.CONVERSAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



L�ar�agu_á_d_o_S_u........I,_1_5_d_e_m_a_io_d_e_2_0_0_1__NegóC�fertaS-------=.;co='R=RE=I::.=O.=.DO=._;P::_::O::._:_V-=.O__;:-l=l

.

Mais beleza no salão do Toninha
Toninho Cabeleireiro inaugurou

recentemente seu terceiro salão de
beleza em Jaraguá do Sul, desta vez na

Rua Epitácio Pessoa, número 50.

Toninho é um dosmais conceituados

profissionais da área e começou sua
carreira há 36 anos. Para o novo salão,
ele investiu aproximadamente R$ 65

mil. Ele espera um retorno no prazo de

,
dois anos. Toninha foi o primeiro

cabeleireiro de Jaraguá do Sul a abrir
suas portas para as clientes do sexo

feminino. "Naquela época somente as

�ulheres atendiam outrasmulheres",
afirma. O salão de Toninho é

especializado em corte e possui
equipamentos de última geração, e
pode atender até quatro pessoas

simultaneamente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TreinamentoEmpresarialem Idiomas-eConsultoria.

I� - ffP� - fv� - Alemão-

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

.Inljnguae
(47) 370-1159

Imunizadora (0**47) 371.1558
�� Jaraguá (0**47) 975.1771

,

DETETIZE SUA CASA OU INDUSTRIA (com baixo teor tóxico)
,

LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA

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

NegóciQ$g:vfertas

......
(47) 371-3512

Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01 - Vila Nova - Jaraguá do Sui - se

(47) 371-8957

* Filé Duplo - R$ 6,50 por pessoa
* Filé Simples ou Costela R$ 4,80 por pessoa
* Frango ou Carne de Panela .., R$ 4,00 por pessoa
* Alcatra - R$ 12,00 para 2 pessoas,
acompanhamento Buffet e SobremesaTransporte para:

Faculdade (local),
Trabalho, Festas
Casamentos, etc.

BR-2ao - Km 69 (Anexo ao ·Posto Marcolla) - Jaraguá do Sul - sc

CRISTAllAVANOERIA

(47) 372-1479J

9113-1646

Agora mais uma nova lavanderia em

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

.... CIUI�")II'�I
Horário de Atendímento:

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

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

Fone {47} 371 ...9758

Rua vinte ctnco ae Jultu», 227 - Vila Nova - Jamguá do Sul - Sallta Cata/ma

63 NÍVEL 6 meses

Formação de

professores
Estágio 500 horas

Seja você
também

um campeão

Reinoldo Rau, 299 - Centro

Moda masculina e feminino
Coleção inverno 2001 em até 3x �/ juros

Base - Wrangler - Index - For urban - Ilícito ...

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

Promoção

Promoção de
- segunda a sexta-feira275-0980

RuaWalterBreithaupt,85 -Centro (BeiraRioOubedeCampo)

LABORATÓRIO DE
-

ANÁLISES CLÍNICAS

T� Cv �v{"ço- da.�
RuaJoão Picolli, 94 - Centro - Jaraguádo Sul -SC Fone/Fax: (47) 371-7646

2a asábado 6:30 às 20:00 Domingo 7:30 às 11:00 - 15:00 às 19:00

Panificadora
e Confeitaria

ripan 370-7861

Rua Walter Marquardt, 1140

Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jara

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VIDA ROTÁRIA

Intercâmbio de grupos de estudos
Realizado entre os distritos 4650 (Vale do Itajaí e Norte

catarinense) e 7890 (Leste de Massachusetts e Norte de

Connecticut - Estados Unidos)
Líder da equipe: Carlos Modolo, gerente comercial e

membro do Rotary Club Herrmann Blumenau
Membros: yisele F. de Oliveira, psicóloga (Joinville),

ÚlUrontelmo 1 R. de Souza (analista de sistemas, Blumenau)
Rita de Cássia G. Grubba (fisioterapeuta, Jaraguá do Sul),
Sálvio P. Sedrez (professor de Inglês, Barra Vdha).

Durante as quatro, semanas no mês de abril, um grupo
de profissionais selecionados pelos Rotary Clubes do Dis
trito 4650, que compreende a Região do Vale do ltajaí, Nor
te de Santa Catarina. Representaram oficialmente o Brasil e

o Estado de Santa Catarina, bem como suas cidades de

origem: Blumenau, Jaraguá do Sul, Barra Velha e Joinville,
num intercâmbio profissional e cultural em Massachusetts
e Connecticut, Estados Unidos. Projeto este patrocinado
pela Fundação Rotária do Rotary International

Nesta oportunidade, os cinco profissionais selecio
nados apresentaram o Brasil e o Estado de Santa Catarina
em reuniões, palestras, seminários e conferências, junto a

empresários, entre outras instituições como prefeituras,
hospitais, escolas públicas e privadas, centros esporti
vos, base militar, corpo de bombeiros e polícia. Também
realizaram estudos nas instituições e o modo de vida do

país anfitrião, além de observar como são exercidas suas

profissões no exterior, estabelecendo amizades e troca de
conhecimentos.

O intercâmbio de Grupo de Estudos da Fundação Ro
tánia do Rotary International é uma experiência única em

termos culturais e profissionais para jovens de 25 a 40
anos. O programa foi elaborado visando aprimorar os co

nhecimentos profissionais e a capacidade de liderança,
preparando os profissionais para melhor enfrentar as ne

cessidades de suas comunidades e os desafios da globa
lização.

Este intercâmbio sornou experiências ímpar para os

membros da equipe, que não mediram esforços para trocar
seus conhecimentos profissionais, e principalmente abra-

çar as oportunidades para dar início a projetos comuni
tários em parceria com os Rotary Clubes do Distrito

7890, nos Estados Unidos.
Antes de partir para este, intercâmbio, o grupo de

brasileiros, que foi selecionado entre outros 54 profis
sionais da região do Distrito 4650, se preparou durante
cinco meses, levando vasta informação profissional,
cultural e econômica do Brasil e Região do Estado de
Santa Catarina. Além destas informações levaram tarn
bém projetos comunitários, com o objetivo de buscar

parcerias visando arrecadar'fundos, que possam aten

der a necessidades em obras de apoio ii comunidades
carentes das cidades em que vivem.

A Fundação Rotária investe por intercâmbio cerca

de US$ 12 mil em cada equipe, e o faz com critérios
fortemente definidos, sob o âmbito profissional, bus
cando.inter-relacionamento entre os povos de diferen
tes nações. Mais de 500 equipes no mundo, por ano,
participam deste programa. Aproximadamente 1,6 mil
outros projetos humanitários por ano são patrocina
dos pela Fundação Rotária, que vem atuando em 165
países desde 1965. Somente em 1999 e 2000, 1909 no

vos projetos de emparceiramento foram aprovados em

mais de 115 países envolvendo prêmio de US$ 20,2
milhões.

�rculo
Italiano

Curso de Degustação devlnhos
Promoção: Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

,

Objetivo: Dar àqueles que admiram o vinho o devido embasamento teórico e prático pará permitir
que o ato de beber vinho se torne, cada vez mais, uma .açradáve! experiência.
PÚblico-alvo: Todos os interessados pelo vinho que desejam aprimorar seus �conhecimentos a ,

resßeito desta fascinante bebida, seja no aspecto histórico, técnico ou culinário.
LOcai: Sede do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul - Rua dos Imigrantes Italianos nO 33, Vila Nova
Datas e Horário: Dias 22, 24 e 29/05 das 18:30 às 22:30
C,arga Horária: 12 Horas Vagas: 20
Instrutol': Marcelo Luiz Sardagna, enólogo formado no "Istituto Agrario San Micheie ai Adige" em

Trento, Itália.'
'

Inscrições: Até 18/05, com Daiana pelo fone 370 8636 das 14:00 às 20:00 horas.
Ousto: R$ 100,00
Programa:
1. História do vinho
2. Noções de viticultura
3. Noções de enologia
4. Noções de análise sensorial
S. Técnica de degustação
6. Degustação de varietais
7. Serviço do vinho

Vinhos a serem degustados:

���tos : Malbec, Argentina - Cabernet Sauvignon, Chile -Merlot,
B
lle - Cabernet Sauvignon, Brasil - Cabernet Franc, Brasil
.ra�cos: Sauvignon Blanc, Argentina - Chardonnay., Chile -

RBlesllng, Brasil - Sauvignon Blanc, Uruguai - Gewustztraminer,
rast]

ESPumantes: Santa Emiliana Brut, Chile - Miolo, Brasil

Devamir Danna
"

PreSidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
Rua Reinoldo Rau, �6 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC
,

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

REUNIÃO lOIMAIO/200l- Reunião ordinária - Dentre di
versos assuntos abordados descontraidamente, destacamos o

resultado positivo do ROTAPAE, cuja receita será parte doada
à APAE e parte à Fundação Rotária, com intuito de adquirir
mos Título Paul Harris,

Tomamos conhecimento também do lançamento do PRO
JETO PILOTO DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
pará as empresas de Guaramirim, através da parceria da

AILAH'I�AN DO BRASIL - SENAI - PREFEITURA MU
NICIPAL DE GUARAMIRIM, que formaram uma Escola de

Aprendizagem de Costura junto ao prédio das antigas instala
ções do Centro de Informações Turísticas de Guaramirim.

Iniciativas como esta são nobres e valorizam o cidadão não

qualificado que deseja ingressar no campo de trabalho.

VISITA DA COMPANHEIRA ORJANA AO ROTARY
CLUB DE CARACAS (VENEZUELA)

No dia 17 de abril de 2001, a companheira Orjana (presi
dente 200112002) pode desfrutar do companheirismo dos
rotarianos na cidade de Caracas em reunião ordinária presidida
pelo companheiro JUAN JOSE NAVARRETE SENIOR. O

Rotary Club de Caracas foi fundado em 04/0UTUBR0/1926,
e já teve como companheiros 4 presidentes da República
Venezuelana.

Noano de 1931, o Rotary Caracas, por motivos e dificul
dades da política nacional, extinguiu-se; contudo, graças aos

antigos sócios, que não deixaram o ideal e a esperança rotária

exaurirem, em 1937, fizeram ressurgir o Rotary Club de Cara
cas. Hoje o Clube conta com 44 companheiros.

Companheira Orjana disse ter sido muito bem recebida na

quele clube tendo usado inclusive do seu excelente espanhol
para falar sobre o Rotary Club de Guaramirim.

POR QUE SER ROTARIANO?

DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA
Rotary é uma organização de líderes e pessoas de negóci

os. Ocupar um cargo no Rotary é como uma escola. Aprende
se a liderar: aprendendo a motivar, influenciar e conduzir líde
res.

BODAS DE CASAMENTO ...

Dia 22, o companheiro Osnildo e sua esposa Áurea com

pletam 36 anos de união matrimonial.
PARABÉNS!!! FELICIDADES!!!

Relações Públicas
373-0091

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

'

Telefone/Fax: 340-2393

!1'1Tabelionatode Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Terça-feira, 15 de maio de 2flm

o que se fala no.Senado
Presidente do Senado

quer correção de tabelas do
IR - O presidente do Sena

do, JáderBarbalho, disse on
tem que vai conversar com o

presidente da Câmara, Aécio
,Neves, e as lideranças partidá
rias daquela Casa, no sentido
de que seja concedida trami
tação urgente ao projeto que
corrige as tabelas do Imposto
deRenda.
- Acho fundamental que a

Câmara dê tratamento de ur

gência a esse projeto, que faz
justiça fiscale tributária e é do

maior interesse dos assalaria
dos. Não é justo que o Execu
tivo corrija o que cobra e deixa
as tabelas sem correção desde
janeiro de 1996, penalizando a

maior parte dos que contribu
em para o Imposto de Renda

-,afirmou.
O senador vai pedir todo o

empenho para a aprovação do
projeto à liderança do PMDB
na Câmara, e está certo de que
as lideranças do governo não se

oporão à proposta. "JORNAL
DO SENADO", número

1.269, página 2.

As leituras de Manoel de Souza

Havia Barbosa Lima assumido o governo de Pernambuco,
quando, em visita ao interior, foi ter a certo município,onde o

receberam com grandes festas, inclusive um banquete. A mesa,

o prefeito, um sujeito pernóstico, iniciou o seu discurso:
- Senhores, saudemos o dr. Barbosa Lima; S. Exa. tem de

monstrado nogovemo que é um homem de bem. Enfim,.senho
res, S. Exa. é um cínico, um venal!
,Os convivas entreolharam-se. O orador gozou o efeito dos

vocábulos, cuja significação ignorava. 'E 'quando todos espera
vam um protesto, Barbosa Lima aparteou:

- Obrigado, pela intenção!
E as palmas ressoaram,

Faria Neves Sobrinho. Na ''Manhã'', de 19 de janeiro de 1926

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Foi empossada no die 05 de maio de 2001 às 20:00 horas no

Clube Atlético Baependi, a nova äiretorie eleita para gestão 2001/
2003 do Sindicato dos Contebilistes de Jaragua do Sul, Ayós os
atos solenes, foi oferecido um jantar de confratemizaçao por

.
.' edesêo :

DIRETORIA DO SINDICONT (GESTÃO 20'01/2003)
CARGOS

PRESIDENTE
DI SECRETARIO
DI TESOUREIRA
DI ADMINISTRATIVO
DI EVENTOS

'

DI REL. PÚBUCAS
CONSELHO FISCAL

EFETIVOS SUPLENTES

OSMAR GUMZ IVAN P. TodRES
ELIETE BRUCH DECIO MENGARDA
RENILDA FUNKA SILVANA M. L. REKOWSKY
JOÃO V. DE AMORIM - JOÃO WIANEY MÜLLER
MARIA T. DE AVILA BISPO - AGUINELIA Ma PONSTEIN

SOLON CARLOS SCHRAUTH - ADEMIR ORSI
RENATO WEBER - OTO ERNESTO WEBER

ADEMIR ÄVELINO FAGUNDES - DELFINO BRUCH
MARCIO KLEINSCHMIDT - OSMAR PISKE

DELEGADOS OSMAR GUMZ
, ILARIO BRUCH

ALDO SALAI
IVAN p, TORRES

COMISSÃO ÉTICA ALDO SALAI
ILARIO BRUCH
ANA BARBARA BUCH MANN
ORIDES KLITZKE
AMILTON LEONI

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS
. Distrito de Veszprém (066)

.Por que "antigamente" e
"outrora"? LI

Ainda a Exposição
NacionaI de 1908

O presidente da República, dr.
Afonso Pena, visitava as seções
'catarinenses da Exposição Nacional,
acompanhado de ministros que com
pareciam inesperadamente, sendo
recebidos pelos drs. Lebon Régis e

Adolfo Konder, assim como Saran

dy Raposo.
Examinava tudo detidamente,

mostrando-se francamente satisfei

to. Elogiava a armação prática, fri
sando a idéia da colocação ao lado

dos produtos placas contendo os

preços e dados estatísticos. Causa

ra-lhe agradabilíssima impressão a

variedade de produtos' alimentícios
e elogiou móveis, tecidos e traba
lho de senhoras. Lebon, em nome

do Estado, oferecia à senhora do pre
sidente uma colcha de renda de al
mofada de d. Adelina Meyer (menina)

Como dissemos em anotações
anteriores, a delegação catarinense,
pelo senador Felipe Schmidt, ofer
tava em suas secções um local.para
os trabalhos da imprensa, o que foi

bem recebido, que até então faziam

suas anotações em mesas de restau

rantes, nem sempre disponíveis no

momento aprazado. O dr. Lebon Ré

gis e Adolfo Konder, assim como

os deputados federais e senadores,
obsequiaram os jornalistas com cer

vejas e sanduíches e era motivo de

comentários da imprensa da Capital
federal.

Já no final da Exposição Nacio

nal, os jornalistas realizavam a FES

TA DA IMPRENSA - homenage
ando Santa Catarina -, que se dava
em 2110/1908, no Restaurante PÃO
DE ASSUCAR, com o anunciado

Five o'clock, o major Euclides Mou
ra, delegado do Rio Grande do Sul,
e outros, acompanhados da banda:
de música daquele Estado sulino,
foram saudar os convivas. O gene
ral Souza Aguiar, prefeito do Distri-

.

to Federal; o diretor da exposição e

altas autoridades compareciam, rei
nando grande entusiasmo. Falavam,
ao champagne, em moda na época,
o jornalista Francisco Souto, do
"Correio da Manhã", oferecendo a

festa à dele a ão catarinense. Fala-

Um grupo de senhoras, mostrando a segunda da HE" a senhora Maria Reiser

Scheurer, numa excursão

va também Francisco Belisário, do
"Paiz", "Jornal do Brazil", "Gazeta de
Notícias". Nas edições do dia 3/10/
1908 os jornais teciani calorosos elo
gios à delegação de Santa ,Catarina

na exposição. O dr. Lebon Régis rea

lizava à noite uma conferência no

Centro Catarinense.
A Exposição Nacional de 1908,

complementava o acontecimento
com manifestações culturais. No te

atro "João Caetano" apresentava-se
um concerto pelos Índios Bororós,
pelos pequenos músicos selvícolas,
que executavam o Hin'o Nacional, e o
menino índio Thiago fez um discur

so, muito aplaudido, dando brilho à

grande Exposição do Centenário de

Abertura dos Portos Brasileiros à na

vegação.
Santa Catarina, através de seu

-governo, organizava um álbum en

cadernado com 200 páginas, reple
tas de visitas, panoramas, retratos,
etc., ao custo de 6$000, e pelo Cor

reio, 6$500, habilitando-se o adqui
rente a receber como prêmio a impor-.
tância a uma passagem de Florianó

polis ao Rio de Janeiro.

A premiação do Júri Superior
1 o Grupo�INSTRUÇÃO-Me

dalhas de ouro para as escolas Nor
mal e Agronômica, Posto Zootécnico
de Lages e Campo de Demonstração
de Blumenau; medalha-de prata para
o Colégio Sagrado Coração de Jesus,
e de bronze para a primeira, segunda
e sexta escolas públicas de Floria

nópolis, emunicipais, deCampo Gran
de, Trindade e Saco dos Limões;

20 Grupo - BELAS ARTES -

Ouro para Sebastião Vieira Fernan

des, prata para Carlos Reis, Schu

mann, Ignezita, Normélia, Alina,
Guttierrez, Carlos Schmidt e César

Zantuca, bronze para Olga Wen

dhausen, Edith Camisão e Elisabeth
Barieldo. Em ARTES APLICADAS
- Medalha de ouro para Ernesto

Schnaider;
4o Grupo - ARTE MUSICAL

- Bronze para José Marques de

Souza;
50 Grupo - FOTOGRAFIA

Ouro para Frederico Raguse, prata
para a Comissão de Curitibanos, Suo

perintendentes de Tijucas, Lages e

São Joaquim da Costa da Serra;
60 Grupo - IMPRESSOS -

Ouro para Schrappe & Companhia
e Eduardo Schwartz; Grande Prêmio

para Otto Boehm; prata para Urwal·
dsbote;

8° Grupo - PUBLICAÇÃO
Ouro para a Sociedade Catarinens
de Agricultura, prata para Rodolpho
Darinn;

90 Grupo - MEDICINA eFAR'
MÁCIA - Ouro para Horn e De

litsch, prata para Cristóvão Oliveira

Boettger e Wendhausen. bronze

para Gazanato.
11 o Grupo - ENGENHARIA

CIVil., E MILITAR - Ouro paraa
Diretoria de Obras e Viação, estrada
de ferro Thereza Christina, e Com'

panhia Hanseática, pelos cem pri'
meiros quilômetros de São Francis'
co, Joinville, Jaraguá e Hansa-Hum'
boldt, atual Corupá;

Na agricultura
Santa Catarina obteve o 2° lu,

gar, com 155 prêmios, 17 grandes
prêmios, 35 medalhas de ouro, 66 de

prata e 37 de 'bronze. São Paula U'

nha o 10 lugar, com 179 prêmios, eO
3 o lugarRio Grande do Sul, com 153

grandes prêmios. SANTA CATA
RINA ganhava pela produção �o
solo. Olalá! (FRITZ VON JARAGUA)

PREÇO TÃO ABAIXO DO

PREÇO DE FÁBRICA,
QUE ESTE ANÚNCIO
SÓ PODERIA ESTAR
AQUI EMBAIXO.

Golf1.6
Aportirde:
Cód.:9812f4

R$
* *

,

* Confira todas as nossas cOl\dições
de pagamento na concessionária.

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EXPoFElRAI

Umconcorrido concurso para a escolha da rainha,
onde participaram dez lindas candidatas,marcou
o lançamento da 6a Expofeira de Guaramirim, na
última sexta-feira à noite, no pavilhão do Parque
de Exposições. As vencedoras foram: Garota

Simpatia: Alexandra Susy deÁvila (Facções S.P.);
Z'princesa: Silvia Schork (postoMime), 1

a

princesa:
Juliana Azevedo (Fameg) e Rainha: Joice [ênifer
Girolla (Loja Sardagna).A expofeira será realizada
de 24 de agosto a 2 de-setembro.

EXPOFEIRA II

A Comissão Julgadora do concurso foi composta
porChristiane Hufenüssler (presidenta da Acijs),
Cali Cabeleireiro, Fabiana Machado (Studio FM),
FranciscoAlves (diretor do CP),RosangelaMaiochi
(artista Plástica) e Sandro de Oliveira (diretor de
Marketing da Scar). As candidatas foram co

reografadas pela produtora de moda Fabiane
Ewald. Este colunista atuou como mestre-de
cerimônia.

ExpOFEIRA III
Osdiretores daFameg (FaculdadesMetropolitanas
deGuaramirim), José Tafner e Balduino Raulino,
comemoraram a eleição de Juliana de Azevedo,
como primeira princesa da Expofeira/2001. Ela
representou a instituição no concurso e ficou só
dois pontinhos atrás da primeira colocada. Valeu!

DIADASMÃES

Aequipe daStudioFMentregou rosas para asmães
i jaraguaenses, domingo, na Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca, em frente à Igreja Matriz, e
também naRuaReinaldoRau. Foram distribuídas
maisde 500 rosas ebatons adesivos comos dizeres
"Mãe, amor, ternura, carinho".

ADMINISTRAÇÃO
Aamiga e ex-vereadoraMariaElisabetMattedi está
literalmente colocando amão namassa na Região
de Nereu Ramos e dando início a um grande
trabalho junto à população. Bete será responsável
poruma das três regionals que estão sendo criadas
pela administraçãomunicipal. Sucesso!

PRÊMIo
Um dos mais importantes e cobiçados títulos do
Estado para o meio empresarial, o Personalidade
deVendas 2000, promovido pelaADVB/SC, vem
noVamente paraJaraguá doSul. Foi concedido para
o diretor-superintendente da Duas Rodas Indus
trial, Leonardo Fausto Zipf.

AMA
Nopróximo dia 17demaio será empossada a nova
diretoria da AMA (Associação de Amigos do
AUtista).A solenidade está marcada para as 19h30,
na sede da entidade, na Rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, 370. A atual presidenta,
Mábilis Andrade Pellizzaro, passará o cargo para
Márcio Manoel da Silveira, para a' gestão 2001/
2003.

Parabéns ao jovem casal de irmãos gaúchos,
Carla e Paulo Schneider, aniversariantes dos
dias 19 de março e 3 de maio

Cas-al Víctor e Elvira

Bauer, durante a

homenagem ao filho,
Víctor Bauer.Junior, no

Clube Atlético

Baependi, dia 5 de

SOCIAL - 5

A equipe Toninho Cabeleireiros participou do 7° Fashion

Hair, na cidade de Lages

Maria Gonçalves

o Uetico
w' ,'."�

exc uSlvQim.ente
�a 25 de rriiiO,a'Oadalada noite do

TITIl_I, ver (:)1�4promoçãoéda
AçaoSoei, e Jaraguá do Sul. ,A

presiaenta, Sôni,a:rv1arcatto, promete
muitas surpre::;as para a festa deste

L" �o.
'

Everton
Salles
aniversariou
no último

domingo

." � �AI::Ai .4 ,v: d
,.

A, IV' r"s!!!<la nOje"'p'n rela
• SiII.Ii!, 1: I·

... ;yr,a dBeiJOS e I e ICI 'a es

uas amigas Ka:;f:ri,
. ,Nise, Fiá, Kãt;Ln,
p1'1(uoiCl e HaKI';i�,.
r yv ""

Qavelli. a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

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

371:-7801

13/5 - Everton Sales

14/5 - Gertrudes Sasse
Adriane deCarvalho

15/5 - Maria de LurdesMal
Jean Paulo Cunha

16/5 - Giovana Zanghelini
HumbertoGrutzmacher
MárioColle

JulianAiexanderKnaesel
Ringard HanemannCarçadãq364-rlestacionwnenfDanexo-nãofechamospara�

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Perigo: crianças vão à escola de bicicleta e dividem a pista com caminhões e automóveis

Estudantes correm risco de vida

para chegarem até a escola
Alunos da
Romário Moreira
enfrentam a

SC-416

Jaraguä do Sul - o indus
triário Arlindo Constante, mo
rador do Bairro Rio Cerro, faz
questão de levar e buscar o filho,
Cleiton, na escola porque tem me

do que ele seja atropelado.Cleiton
tem 8 anos e cursa a segunda série
do ensino fundamental na Escola
de Educação Básica Professor João
Romário Moreira, localizada a

poucos metros da SC-416, pro
ximidades da Fleischmann Royal.
Assim como Cleiton, praticamente
todos os 430 alunos da escola cor
rein risco de vida para chegarem
à escola devido não apenas ao des
cuido de motoristas, mas pela falta
de sinalização na rodovia e acos

tamento irregular. "Já vi muitos
alunos quase serem atropelados e

não vou arriscar a vida do meu

filho. As crianças são distraídas e

o perigo do asfalto é uma reali

dade", avalia Arlindo, que mora a

cerca de quap-o quilômetros da es

cola.
A diretora da escola, Ana Lúcia

de Lima Santos, afirma que a situa

ção é preocupante, porque a mai
oria dos alunos usam a bicicleta
como meio de transporte e apenas
os menores são acompanhados de

algum responsável para fazer o

trajeto. Ana ressalta que todos os

estudantes recebem orientações
sobre o trânsito, mas ainda assim
o perigo existe. "Temos crianças
de primeira e segunda séries que
moram longe e vêm sozinhas-para
a escola", admite,

A diretora do estabelecimento
de ensino sugere a instalação de
um redutor de velocidade eletrô-

_ nico, já que as lombadas exis
tentes no local não intimidam os

motoristas e tampouco os estu

dantes, que, alheios ao perigo,
saem em grupos e acabam inva-

dindo a: pista, já que o acostamento

é precário. Para piorar a situação,
existe uma curva um pouco antes

da escola, causando ainda mais

apreensão aos pais é professores,
Ana aponta ainda a falta de sinali

zação da rodovia, como urna causa

provável de acidentes, especial
mente à noite. Segundo ela, os

acidentes neste trecho são co

muns, mas este ano não acon

teceu nenhuma ocorrência envol
vendo estudantes da João Romário
Moreira.

Outra alternativa proposta pela
diretora seria o transporte escolar,
mas esse benefício, segundo Ana,
só é oferecido para as escolas onde
estudam alunos que moram a urna

distância igualou superior a seis

quilômetros do estabelecimento de
ensino. O transporte urbano tradi
cional também é difícil de ser usado

pelos alunos em função dos ho
rários: "Os horários de ônibus não

combinam com os horários de aula
e não vale a pena ficar esperando" ,
resume a diretora.

Canal 21 de Jaraguá do Sul está fora do ar

Jaraguá do Sul - Desde a

última quinta-feira (10 de maio)
que o Canal 21 de televisão -

que exibe a programação local
está fora do ar. Depois de dois
anos de funcionamento, a Net re
solveu romper o acordo que
mantinha com a Catarina Estúdio,
e tirou a programação do ar, dei
xando na mão não apenas o teles

pectador, mas anunciantes e fun
cionários. De acordo com o pro

prietário da Catarina Estúdio, Éri
co Verícimo, o aviso do fim do
acordo veio de Florianópolis atra- .

vés de notificação extrajudicial.
Érico afirma que vai recorrer ju
dicialmente da de�isão.

Segundo Érico, a Net não a

ceitou nenhuma tentativa de acer
to e que o contrato estava sendo

negociado desde o início da im

plantação da TV em Jaraguá do
Sul. Ainda de acordo com Érico,
a direção da Net exigiu, repentina
mente, o pagamento de R$ 5mil por
mês, urn valor considerado alto por

Érico acabou tendo o contra

to cancelado. Ele alega que o pre
juízo inicial é de no mínimo R$
60 mil, sem contar as despesas
com a demissão de cinco funcio
nários contratados. "Eu estava

pagando para manter a TV em

funcionamento. Agora que estava
começando a dar certo eles fazem

essa sacana�em", alega Érico.
Na sucursal da Net em Jara

guá do Sul nenhum funcionário
aceitou falar com a reportagem
do CORREIO DO POVO, alegando
que somente a gerência de Lages
poderia repassar alguma infor

mação, mas uma funcionária dis
se que o contrato foi rompido por
desacordo entre as partes. Érico
alega que estava tentando acer

tar tudo mas a direção da Net

"não demonstrou interesse em

resolver a situação". A reporta
gem do CP ligou para Lages e

mesmo assim não conseguiu en

trevistar ninguém. A secretária ale

gou que o gerente estaria viajando,

VencedoradoFestivalEstudantil
daCanção quer gravarCD

Jaraguä doSul- A estudan
te do terceiro ano do curso de ma

gistério da Escola Heleodoro Bor

ges, Cassiana Bueno, 18 anos,

conquistou o primeiro lugar no 5°
Festival Estudantil da Canção,
realizado na última sexta-feira, no
Ginásio de Esportes ArthurMüller.
Ela interpretou a música "Como

Nossos Pais", de Belchior, e emo
cionou público e corpo de jurados.
Esta é a segunda vez que Cassiana

participa do Festival Estudantil. A

primeiravez foi em 1999, quando
conseguiu a segunda colocação.
"Agora ninguém me segura", afir
ma a jovem cantora, que pretende
gravar urn CD, ainda este ano, com
a ajuda do prêmio de R$ 1 mil que
recebeu por ter vencido.

Cassiana confessa que não es

perava chegar ao primeiro lugar
porque todos os concorrentes

eram fortes, segundo ela, que ad
mite ter sentido urna forte emoção
ao ouvir seu nome como vence-

dora. "Senti urn arrepio de erno

ção, mas em nenhum momento
medo', afirma a garota. Ela conta

que ospais - Walmor e Mery.;
sempre foram os seus grandes in
centivadores. "Comecei a cantar

acompanhando meu pai, que tsn
bém canta e toca violão", ressalta.

Apesar de estar cursando ma

gistério, Cassiana não tem mais dú·
vidas em relação a carreira que pre
tende seguir. "Quero ser cantora

profissional énão abromão dos meus

sonhos", afirma. Ela admite inclusive
sair de Jaraguá do Sul para tentar

conquistar seu objetivo. Cassiana
canta desde os três anos de idade e

temparticipado de inúmeros festivais
há pelo menos 10 anos.

Mesmo sem citar nenhum ído

lo em especial, Cassiana acha que
tem a voz parecida com a da cano

tora Ivete Sangalo. "Mas não imito

ninguém. Tenho bastante persom
lidade na minha música", avisaa

intérprete.

Prefeitura contrata empresa

para fazer a limpeza pública
Guaramirim - A Prefeitura

decidiu pela terceirização do ser

viço de coleta do lixo doméstico e

limpeza pública. Licitação já rea

lizada definiu a contratação da

empresa Serrana Engenharia, de
Joinville, que deverá iniciar hoje o

serviço. A falta de caminhões de

coleta disponíveis e a constatação
de que a terceirização tem dado

resultados satisfatórios em outros

municípios, influenciaram na de

cisão, segundo o secretário de

Obras, Viação e Saneamento, Lau
ro Fröhlich.

É a primeira vez que a Pre

feitura delega para o setor privado
a tarefa da limpezapública emGua

rarnirim. O contrato tem validade

para seis meses e envolve o pa
gamento do valor global de R$
114.912,00, em parcelas de R$
19,1 mil por mês. A empresa fi

cará responsável por todo o ser

viço de coleta, podendo destinar
materiais para reciclagem de re

síduos. Aquele vàlor que for aufe-

rido em. materiais vendidos para
reciclagem será deduzido do re

passe financeiro mensal da Pre

feitura, reduzindo o custo para Dl

cofres públicos.
.

Segundo Fröhlich, a secretaria
vinha atuando na coleta do lixo

com um único caminhão, já bas'
,

tante precário, cumprindo dois ho

rários de atendimento, pela manhã
e à tarde, e não estava dando conta

do serviço. "O caminhão pratica·
mente não podia parar. Sem noVO!

investimentos, ficaria insusten·

tável", acrescenta. Por outro lado,
o Executivo mantém o interesse
em adquirir o terreno onde estálo
calizado o lixão doméstico da cidade.
ná Estrada dos Perdidos.

A idéia é melhorar o uso do

local e adequar o serviço às exi·

gências da Legislação Ambiental,
que nesse aspecto vem sendo
bastante cobrada, inclusive pelo
Ministério Público. Já existe pro

jeto para essa finalidade.

(MILTON RAASCH)

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeir�

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de JaneirO

AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12· Ed. Maximunn Center ,Fone: 047 275·11�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Equipe Mirim da MalweelFME
ficou emprimeiro na chave

Jaraguá doSul- A equipe
Mirim daMalweelFME terminou

em primeiro lugar na chave. do
returno da primeira fase do Cam
peonato Estadual de Futsal,
realizado no final de semana

passado, em Joinville. Na sexta

feira, a equipe jaraguaense ven

ceu o time Estrela Batistense, de
São João Batista, pelo placar de
4 a 2. Na manhã de sábado, der
rotou o ltamirirn, de ltajaí, por 5 a

4, e, à noite, superou a AABB/

Joinville, por 5 a 3.

O técnico da equipe, Glauco
Behrens, diz que o rendimento dos

atletas tem melhorado a cada

jogo. Com estes resultados, nos
dois turnos, a equipe jaraguaense
ficou invicta, vencendo cinco

jogos e empatando um. A Mal
weelFME Mirim conta com 16

pontos, jáassinalou 31 gols, sofreu
17, tendo saldo de 14 gols. O
técnico informa que a s�gunda
fase está marcada para iniciar em

junho, em local a ser definido.
Os jogadores da equipe Mi

rim são: Douglas, Cleber, André,
Jonathan e Éder, além de Car

linhos, Guto,Marquinhos, Thiago
e Eduardo. (FABIANE RIBAS)

Jornal Teleassinatura 275-0105
ou 371-1919, em

CORREIOOOPOVO Jaragu�.do Sul, e em

Guararnlrim, 373-1238

Incêndio causa destruição de
,

facção e parte de residência
Chamas
destruíram
instalações,móveis

.. .

e rncqumos

Guaramirim - Um incên
dio registrado sábado, às 22h40,
destruiu completamente uma

empresa de facção e parte da
residência onde a mesma estava

instalada, na Rua Francisco
Maria Tepasse, na Vila Pro

gresso, próximo da BR-280. O

fogo, que provavelmente teve

origem num curto-circuito, con
forme avaliação preliminar do
Corpo de Bombeiros Voluntá-

.

rios que atendeu a ocorrência,
e atingiu todas as dependências
da facção e um quarto e a co

zinha da residência.
As chamas causaram a des

truição completa de nove má

quinas de costura da facção,
além de umagrande quantidade
demóveis, utensílios domésticos
e outros objetos da família, Nin
guém ficou ferido, mas o sinistro
exigiu grande mobilização dos

bombeiros, que compareceram

Respeito no Trânsito
vale muitas vidas e

mais dinheiro no bolso!
Nas ruasjosé Narloch e Francisco Hrusehka estão

instalados controladores de velocidade.
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Os fotossensores estão na Av.Getulio
0,

se

e

�,

Vargas e na rua Epitácio Pessoa, cruzamento com
a rua Esthéria Lenzi,
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:10
1)'

r·

Respeite os limites de velocidade, semáforos e

faixas de trânsito.

Respeitando as leis de trânsito, você valoriza a vida
e economiza no bolse.

ao local com dois caminhões

tanque e utilizaram cerca de 15

millitros d'água para controlar
a situação; evitando riscos de
outros prédios serem atingidos.

Três bombeiros, quatro po
liciais militares e vários mora
dores vizinhos trabalharam no

combate ao incêndio, que dei
xou amoradia quase completa
mente destruída. O proprietário,
identificado como sendoErnâni

Gogola, informou possuir se

guro sobre o imóvel, mas não

esclareceu se existia cobertura
também sobre a facção que
funcionava no local.

LOTERIAS

SUPERSENA
Dupla chance
Concurso 497

1ªfaixa
01 - 11 - 27 - 28 - 39 - 48

·2ªfaixa
14-16-28-33-38-48

MEGASENA
Concurso 271

14-24-26-29-31-54
\

QUINA
Concurso 843

15 - 20 - 40 - 71 - 72

LOTOMANIA
Concurso 113

04 - 11 - 13 - 17 - 27 -

31 - 32 - 34 - 36 - 37 -

38 - 41 - 52 - 71 - 81 -

83 - 84 - 87 - 88 - 91

LOTERIA
FEDERAL
Extração 3546
1 ° Prêmio: 53.870
2° Prêmio: 17.136
3° Prêmio: 60.252
4° Prêmio: 01.291
5° Prêmio: 19.968

ABANDONO DE EMPREGO
Deconformidade com o artigo
482 da letra i da CLT, con
vidamos a senhora Ana Lúcia
Colella, portadora do RG 870704
SSP - SC e CPF 786.556.921-
15 - Carteira de Trabalho nO
37007 - Série 022 - SC, a
comparecer no prazo de 72 ho
ras na Empresa Atelier NN. O
não romparedmento caracterizará
Abandono de Emprego
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Integração: equipe do Flamengo perdeu para o Vitória, por 3 a 1, nos aspirantes

Resultados da'décima rodada

do Campeonato Integração
Equipe do Vitória
continua na

liderança do
campeonato

Jaraguá do Sul - Sábado

foi dia de Campeonato Integra
ção. Nos aspirantes, o Guarani

venceu a Ponte Preta por 5 a O;
Garibaldi ganhou do Cruz deMal
ta, por 3 a 2, e o Flamengo per
deu para o Vitória, por 3 a 1. Nos

titulares, Ponte Pretaperdeu para

o Guarani, por 5 a 2; Cruz de Mal
ta venceu o Garibaldi, por 4 a 2,
e o Vitória ganhou do Flamengo,
por 3 a 2.

Na classificação geral dos ti
tulares,o Vitória está com 23 pon
tos, seguido do Alvorada, com
20; o Cruz de Malta, com 16;
Ponte Preta, 8; Garibaldi, 6; Fla
mengo, 6, e, na lanterna, está o

Guarani, com 5 pontos. Nos as

pirantes, o Vitóriamantém a lide

rança, com 25 pontos; Alvorada,
14; Garibaldi, 12; Guarani, 11,
Ponte Preta, 11; Cruz de Malta,
5, e o Flamengo, com 4 pontos.
A artilharia do campeonato con-

tinua com o jogador Adilson, do
Alvorada.

Houve desentendimento na

partida entre Flamengo e Vitória,
nos titulares. O jogo estava em

patado, por 2 a 2, quando, aos

46 minutos do segundo tempo,
o juiz apitou escanteio a favor do
Vitória. O goleiro e o zagueiro do
Flamengo se bateram durante a

defesa e o jogador do Vitória

aproveitou para marcar o gol de
desempate. O presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, afirma que não ocor

reram agressões físicas.
(FABIANE RIBAS)

Barrichello dá segundo lugar para Schumacher
Zeltweg - o calvário de

Rubens Barrichello na. Ferrari

parece não ter fim. O piloto
brasileiro foi obrigado a ceder o

segundo lugar no GP da Áustria
a seu companheiro, Michael
Schumacher, que luta pelo título
mundial de Fórmula 1. Fez isso a

, poucos metros da linha de che

gada e, depois da corrida, não
conseguiu esconder a irritação
com uma situação que, ele mes

mo revelou, é prevista em con

trato.

O alemão agradeceu, mais
aindaporque o vencedor da prova
foi David Coulthard, nomomento
seu único rival na disputa pelo
campeonato. E defendeu a Fer-

rari. "Imaginem se no final da

temporada eu perdesse o título

por dois pontos de diferença. A
Ferrari tem uma filosofia dife

rente da McLaren e as pessoas
precisam aceitar isso."

Na classificação, Schuma
eher tem 42 pontos contra 38 do

escocês. Para o alemão, aMcLa
ren agora vai apostar todas suas
fichas em Coulthard. "Com oMi

ka não pontuando de novo, está

claro o que a Mcl.aren vai fazer.

David será o homem em quem
eles vão se concentrar. Eles não

são bobos. Do lado da Ferrari,
quem está nessa posição sou eu.

Lembrem o que eles fizeram em

Melbourne uma vez, não é só a

Ferrari que faz isso. Esperem as

próximas corridas para ver as

atitudes que a McLaren vai to

mar."
"Cada equipe tem sua forma

de trabalhar", explicou o diretor

esportivo ferrarista, Jean Todt.

"Hoje nós consideramos que era

melhor para a equipe inverter as
posições. E vai ser sempre assim,
o interesse do time à frente dos

interesses dos pilotos. Não existe
nenhuma dívida da Ferrari para
comBarrichello. Nós o deixamos

se aproximar de Coulthard, e

como ele não conseguiu passar,
demos a ordem. Sabíamos que
ele ia atender nosso pedido, ele é

profissional." (FLAVIO GOMES)

EquipeMalwee conquistou
nove títulos no bicicross

Jaraguá do Sul - A equipe
Malwee conquistou nove títulos
em mais uma etapa do Campeo
nato Interescolar de Bicicross,
realizado neste final de semana,

na pista de Bicicross do Parque
Malwee. O evento contou com a

participação de aproximadamen
te 280 pilotos de todo o Estado e

foi uma das -maiores provas do

campeonato. A equipe daMalwee

ainda garantiu 13 troféus entre os

três melhores colocados das 30

categorias disputadas.
Jaraguá do Sul garantiu nove

títulos, seguido de Rio do Sul,
com 6; Brusque, com 4; São
José, com 4; Balneário Cam
boriú, 2; Joinville 2; São Bento
.do Sul, 1; Gaspar, 1, e l3lumeriau,
com 1. A segunda etapa do Cam
peonato Estadual do Interescolar
vai acontecer em Brusque, no dia
2 de junho.
A' etapa teve patrocínio da

Fundação'Municipal de Esportes
e apoio do Posto Mime, Corpo
de Bombeiros Voluntários de Ja

raguá do Sul e Hospital e Mater
nidade Jaraguä. (FR)

Jaraguaenses do xadrez se

destacam no Circuito Estadual
Jaraguá do Sul - Mais de

35 atletas jaraguaenses da Fun

dação Municipal de Esportes par
ticiparam do terceiro Circuito
Catarinense de Xadrez Rápido (21
minutos), nas categorias Sub-lO,
Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18
e Absoluto. As disputas foram
realizadas nas dependências do

Sesc, de Blumenau, no sábado

passado. O evento reuniu apro
ximadamente 275 enxadristas de

mais de 15 cidades de Santa Ca

tarina, São Paulo, Rio de Janeiro

e Paraná.

Na classificação geral da ca

tegoria Absoluto, no masculino,

o jaraguaense Eduardo Sperb ga
rantiu a segunda colocação, e, no
feminino, Vanessa Engelmann
conquistou o primeiro lugar. No

Sub-la, masculino, Lucas Au

gustin ficou em terceiro lugar. No
Sub-12, Marcelo Nunes Filho e

John Lenon Rocha ficaram em

primeiro e segundo lugares,
respectivamente. No Sub-14

feminino, Vanessa Engelmann
garantiu a primeira colocação, e,
no masculino, Gustavo Barroso

ficou em segundo lugar. Na

categoria Sub-I8, Glauber de

Bona conquistou a primeira co

locação. (Fa)

NOTAS -.

Caratê
A Associação Formigari vai participar, sábado, da segunda etapa

do Catarinense de Caratê Interestilos, em Capinzal. O evento vai reu·

nir 24 atletas nas modalidades de Cata e Cumite e vai buscar superaI
o quinto lugar geral conquistado em maio, na etapa do Estadual que
aconteceu em Pomerode,

Nata�ão, - Natação pl4ehês,
lIi;;ffogjf/ástieal - Stfiee.tDanee

MI)�(Jula§,ão - Body Burnpl
Boäy;ßombat - BodySlep.
AbJfominais

Air@js corop/�ta, rJ�, téJI;ag[fáf
, Rua.Presidente Epitácio �SSOá,'1081. centro· flll\é:�750j862 • e.maik aê�âêniiâlmpulso@terra.co@
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