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estofados e colchões

A Adam (Associação Co
mercial, Industrial eAgrícolade
Massaranduba) e o Depar
tamento deAgricultura doMu
nicípio apostamno associativis
mo para incentivar a produção
agrícola.
A idéia é incentivar os pro

dutores rurais a unir esforços

para resolver os problemas do
setor e propor alternativas para
o aumento da produção.

Na próxima semana, as en

tidades promovem o Semi
nário de DesenvolvimentoRu
ral Sustentável, cujo o objetivo
é definir ações a serem desen
volvidas. Página 6

PTB manterá

Cass�L ..�.��:::!:npr�::Ória do
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\';' \Mi3�;�idiumanieraindepen-Advogado� dência em relação ao governo

Associadol do prefeito Irineu Pasold

.......
I (PSDB). O PTB fez parte da

SlC Ltda aliançaqueelegeuPasoldenão
�.I • foi contemplado com cargos na

administração. Página 4

Reunião vai definir

situação da Liga
Pa,m!r.�çflr possíveis ,solu

ções para o problema financei-
.

ro da Liga Jaraguaense de

Futebol, hoje, a partir das 19

horas, será realizada reunião
com os representantes dos 26
clubes filiados à entidade..

PáginaS
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Herlim
373-1010

.Festa alemã reúne cercade 500 pessoasnoAliança
No domingo, aproximadamente 500pesso

as prestigiaram o segundo Encontro Cultural
Artístico deRioCerro, realizado naSociedade
Esportiva eRecreativaAliança. Página 6

Ano 83 - W �.438 - R$ 1,00
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Herlim
373-1010·

Edson JunkeslCP Beckhauser, morador da Ilha da Figueira, reclama dafalta
de educação e da impaciência demotoristas e cobradores. Página 6
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EdsonJunkeslCP Diretor de hotel suíço lohn Niser ministrou palestra
para empresários e,estudantes de hotelaria e turismo. Página 6
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Ano sem fim
Nada seriamais prejudicial à imagem do governo do que as

denúncias que o Banco Central vendia informações privilegiadas .
,

,,',

ao mercado, feitas pela "Revista Veja", neste fim de semana. ';
Reunidos emBrasília pàfa"a eleição "

.

da novaExecutiva nacional, os 'tú-'
Canos foram surpreendidos, por
mais essa acusação que, com cer-

teza, será contabilizada nas contas
da administração FHC. Depois de
livrar-se da CPI da Corrupção, é
envolvida em mais um escândalo,
reduzindo ainda mais a popula
ridade do presidente.

O novo golpe reacende as es

peculações em tomo do envolvi:"
mento da cúpula governamental em
esquemas de corrupção e é um tiro

no coração das pretensões dos tu
canos em transformar a imagem do

partido. Sob a inspiração do vice
presidente do PSDB, deputado

Alberto Goldman, a nova bíblia do partido tem como bandeira.
de campanha a ética. A proposta é uma tentativa de contrapor
as denúncias de corrupção imputadas ao governo. A seqüência
de acusações de irregularidades não dá trégua.

De acordo com a "Veja", o ex-presideI,lte do Banco Central
'-Francisco Lopes vendia informações privilegiadas ao mercado,
o que resultou num prejuízo de R$ 1 bilhão aos cofres públicos.
Como das outras vezes, Fernando Henrique excluiu o governo
da possível ilegalidade e esbravejou contra a oposição, a quem
acusa de tentar desestabilizar o País. Todavia, não conseguiu
explicar como o presidente da República desconhecia irre

gularidades no governo, composto por pessoas indicadas por
ele.

O inferno astral por que passam o presidente e o PSDB é
resultado do desvio de comportamento proposto na fundação
do partido. Como falar em ética e resgate da imagem se a cada
denúncia responde com ironia e apelos fisiológicos? Com que
direito discursa em nome damodernidade e damoral se optou
por aderir ao que existe de mais reacionário e truculento napolítica
nacional? Como pregar a liberdade se aliou-se aos partidos que
apoiaram e sustentaram o regimemilitar?

Será uma tarefa árdua convencer parte significativa da

população que o governo, em especial o PSDB, está com

prometido com a legalidade, direitos humanos e liberdade. O
penúltimo ano da administraçãoFHC estava planejado para ser
o de colheita dos outros seis de preparação. Todavia, nada
aconteceu como se imaginava. Em apenas cinco meses, um

turbil�ão varreu as expectativas. A OperaçãoAbafa passou à

opinião públicà o temor de uma investigação no âmbito da

administração federal.
Restam ainda as suspeitas de articular com os partidos aliados

para evitar as cassações dos senadores Antônio CarlosMagalhães
e José Roberto Arruda e o racionamento de energia, que abalou
o perfil competente e preparado de FHC. A volta por cima está
intimamente ligada às verdadeiras intenções listadas na cartilha
tucana e dependerá dos resultados práticos ao cidadão. En

tretanto, a crise energética, a inflação e a corrupção sem fim não

permitem vislumbrar um futuro promissor. 2001' se arrasta,
insistindo em não acabar.

•• f.:"iW

Quantos de nós somos coniventes?
* Diretório do Partido dos Trabalhadores

de obras em seus currais eleito
rais. Mais de R$ 60 milhõ�s fb�"
ram liberados para o cala-boca.

Achatamento salarial, desre
gulamentação das leis de trabalho; ,

desvios de dinheiro da educação
e da saúde para pagar a dívida
externa impagável. Entrega do

patrimônio público a preço vis

para a privatização e desna-:

cionalização da nossa economia.

Pregação do Estado mínimo, re
duzindo progressi vamente as

suas funções. Repressão aos

direitos democráticos. O governo'
FHC atende de forma submissa

aquilo que o FMI e todo o poderio
econômico norte-americano lhe
dizem em público. O que deve
fazer e que leis deve adotar.

Não se trata de revanchismo

político da oposição, como insiste
o presidente. A CPI da Corrupção
é uma necessária depuração
moral, uma mudança histórica

que vem se impondo a cada dia e

que não é exclusiva do nosso

País. A compreensão da humani
dade caminha em direção ao

basta! No Brasil, é impossível

explicar a atual situação da

miséria, desigualdade e, em con

trapartida de corrupção e favo

recimento políticos, sem atri
buirmos a responsabilidade ao

governo Fernando Henrique, ao

Senado e Câmara Federal e ao

Judiciário.
"Cada povo tem o governo

que merece", diz o ditado, dando
uma idéia de que a corrupção está
entranhada no seio da sociedade,
Não. Aqui ainda existe gente
digna, honrada, com vergonha na

cara. Nós merecemos coisa
melhor. O Partido dos Traba'
lhadores, em nenhum momento,
foi citado em quaisquer mara

cutaias patrocinadas por esse

governo. Nos Estados e municí
pios onde administra, o PT sem

pre foi exemplo de honestidade,
idoneidade e caráter, gerindo OS

recursos públicos com lisura que
o brasileiro merece.

Basta! O governo FHC é

cúmplice de roubo - e de rombo
- quando não, ele mesmo, per
sonagem de tudo isso. CPI da

Corrupção, já!

O Brasil "perde energia", para
lisa por completo e assiste ao tea

tro do absurdo no país do anta

gonismo. No Senado, permanece
o vai-não-vai no episódio da cas

sação dos senadores Antônio
Carlos Magalhães e José Roberto

Arruda, que violaram vergonho
samente o painel de votação. E
se dizem guardiões da moralidade.
A PolíciaMilitar baiana ainda se

presta a bater em estudantes e

sindicalistas mobilizados pela
cassação, numa batalha que
deixou um saldo de 25 pessoas
feridas. O presidente do Congres
so, senador Jáder Barbalho, é
acusado de enriquecimento ilícito
e de desvio de recursos do Banco
do Estado do Pará.

A população já nem sabe mais
de que caso de corrupção se está
falando. Todos os partidos que
apóiam o governo'FIlC estão na

mesma lama. O presidente não

deixou por menos, investiu pe
sado na compra de votos dos

deputados e abafou a CPI da

Corrupção. Os nobres parlamen
tares venderam o voto em troca

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
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MILTON RAASCH

Uma correção. Os Bombeiros Voluntários de Massaranduba

prestaram no último ano 218 atendimentos diversos à

comunidade, e não 46 como fizemos constar em matéria

publicada sábado. Na realidade, o número de serviços prestados
pela entidade está crescendo rapidamente. Em janeiro foram 15,
em fevereiro 23, em março 35 e, finalmente, em abril 46. Só

nesse último mês, o serviço foi equivalente a um quarto de toda a

atividade realizada durante o ano. Isso mostra que a população
massarandubense começa a ficar informada da existência da

corporação e a habituar-se a recorrer aos seus serviços, na busca
de auxílios, tanto para socorro em acidentes quanto para diversas

outras tarefas de urgência.

LHS
O PMDB começa a definir a

estratégia global de atuação no
Estado para acelerar a cam

panha pela eleição do prefeito
deJoinville, Luiz Henrique da

Silveira, ao governo do Estado.
Conforme já era previsto -
informa um peemedebista de
Guaramirim que participou da
convenção em Florianópolis -,
o encontro confirmou
definitivamente a candidatura de
LHS. (Leia mais à página 4)

Nacabeça
Desde já, os peemedebistas
notam que quem estará de fato
na direção estadual do partido,
no auge da campanha eleitoral
no ano que vem, será o ex

deputado federal e ex-ministro
daAgricultura Dejandir
Dalpasquale, que domingo foi
confirmado na 2a vice
presidência. Acontece que

.

Maldaner e o vice-presidente
Edis.on Andrino estarão

licenciados para concorrer à

indicação para disputar a vaga
do Senado.

Próximos passos
O objetivo mais imediato agora

será começar as possíveis
alianças com outras legendas, a

começar pelo PSDB, já
bastante comentada, além do

PPS, PSB e PDT. Estiveram
na convenção do PMDB os

prováveis aliados, deputado
Jaime Duarte (PPS) e o ex

senador NelsonWedekin. A

convenção confirmou Casildo
Maldaner na presidência do

partido em SC.

Zimmermann
De Guaramirim compareceram

na convenção do PMDB, na
Capital, o ex-prefeito Antonio

Carlos Zimmermann e o'

empresário Orlando Satler, o
Gúia, ambos delegados do

partido. A comitiva contou ainda
com a participação do suplente
de vereador em exercício Silvio

Finardi, e o secretário do
DiretórioMunicipal doPMDB

noMunicípio, Antônio Carlos da
Luz. Zimmermann foi

confirmado, novamente, como
membro do Diretório Estadual.

Asfalto
A Prefeitura de Guaramirim inicia nos primeiros dias de junho o

asfaltamento da Rua João Borges Cordeiro da Silva, com
extensão de 300 rnetros. Trata-se da primeira obra de asfalto da

atual administração.

ENTREASPAS _

"A Lei de Responsabilidade Fiscal está servindo de
desCulpa paramuitos administradores justificarem a falta
de investimento no social." (Coordenador microrregional do
PT, Dionei da Silva, criticando declarações reiteradas de prefeitos
da região sobre as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Prefeito e lideranças fazem
pressão para concluir obras
Reivindicações
são dirigidas
aogoverno
doEstado

Guaramirim - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) esteve
reunido ontem à tarde com mem

bros do Conselho de Desenvolvi
mento Municipal, quando fez um

balanço das possibilidades de con

cretização de algumas das prin
cipais reivindicações doMunicípio
perante o governo do Estado. Por
conta dessa pressão, ontem foi
enviado um Sedex ao governador
do Estado, Esperidião Amin (PPB),
reforçando a urgência da implan
tação da Rodovia do Arroz, ligando
Guaramirim e Joinville, pela Es
trada do Sul (Brüderthal).

O documento foi elaborado

pela Secretaria Executiva do Con
selho deDesenvolvimentoMunici

pal e assinado por diversas lide

ranças políticas e empresariais de
Guaramirim e Jaraguá do Sul,
como os prefeitos Peixer e Irineu
Pasold (PSDB); os presidentes das
associações comerciais e das â:'
maras de vereadores dos dois mu

nicípios, e com apoio de líderes

empresariais como Eggon João da

Silva, Wandér Weege e Eduardo
Ferreira Horn, no intuito de fazer

Corupá - O prefeito Luiz

Carlos Tamanini (PMDB) trans
mitiu a chefia de governo ao

vice-prefeito Adelino Hauffe

(PMDB) em ato realizado ontem

pela manhã, para licenciar-se do

serviço público durante os pró
ximos 20 dias. Tamanini pretende
fazer visitas em São Paulo e Mi
nas Gerais para conhecer pro
jetos de bananicultura, segundo
informou a assessoria de Gabi

nete, completando depois a via

gem em Brasília, onde terá au

diências em órgãos do governo

Cesar Junkes/CP

Avaliação: só obra de conclusão da Casan tem chances de execução logo
com que a obra saia do papel.

A construção da rodovia já vem
sendo sistematicamente reivindica
da através do Conselho de Desen
volvimento do Eixo Joinville-e-Ja

raguá do Sul e Microrregião, mas
até este momento sem resultado.

Ontem, Peixer manifestou a pre

ocupação de que dificuldades de
conteúdo político possam atrasar

o encaminhamento da obra. Já em

relação à conclusão da ampliação do
sistema de abastecimento de água
da Casan, oprefeito se mostra bas
tante confiante, dizendo ter infor

mações da direção da empresa de

que a mesma deverá ser concluída
dentro de três meses.

federal, em companhia do depu
tado federal Vicente Caropreso
(PSDB).

O objetivo é começar a tratar
da inclusão de verbas que bene
ficiem Corupá, através de ernen

. das ao orçamento cda União, para
o ano que vem, que já começam
a ser discutidas. No ano passado,
o Município destacou-se na cap
tação de auxílios governamen
tais, principalmente do governo
federal, tendo assegurado cerca

de R$ 450 mil, sendo que mais
de R$ 200 mil já foram liberados.

FÓRUM - Por outro lado, a
Prefeitura e o Conselho de Desen
volvimentoMunicipal já enviaram

correspondências tanto ao gover
nador quanto ao desembargador
Francisco Xavier Medeiros Vieira,
presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, reclamando pelo início
da construção do prédio do Fórum
da Comarca, no Bairro Avaí. A

orientação recebida do Tribunal de
Justiça foi de que o assunto deve
ser tratado com o desembargador
Francisco Borges, responsável pe
lo Fundo de Reaparelhamento do
Judiciário. Amanifestação recebida
não satisfaz e as lideranças vão

insistir. (MILTON RAASCH)

Duas licitações públicas estão

sendo realizadas em Corupá, no
momento, por conta desses re

cursos, para a construção de

ponte na localidade de Ano Bom
e aquisição de uma ambulância.

Esta é a primeira vez que o

vice-prefeito está assumindo o

governo. Hauffe já governou o

Município como antecessor de

Tamanini, e no ano passado viabi
lizou chapa pura do PMDB pa
ra as eleições municipais, con
correndo a vice ao Iado do prefei
to. (MR)

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS ISC

371-82.22

'Vice-prefeito assume em Corupá por 20 dias

ABANDONODEEMPREGO
SUPERMERCADOS VITÓRIA LTOA., filial47, situado à Rua
Marechal Deodoro da Fonseca, nº 930, Centro, Jaraguá
do Sul - SC, CNPJ 84298447/0051-48, convida ELiSAN
GELA CARDOSO MENDES, Carteira Profissional nº 27258-
00026, residente à Rua Loteamento Souza II, nº 8, 3 Rios
do Norte, Jaraguã do Sul - SC, a comparecer no serviço
justificando sua ausência desde o dia 10/4/2001 nesta

empresa, sob pena de rescisão de contrato por justa causa
de acordo com o Art. 482 da CLT.

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC
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Denúncia
Como vereador do Pf1.-, Bems
ocupou a tribuna da Câmara

para anunciar que uma

outra empresa, que não

participou da licitação, lhe
ofereceu um orçamento de R$
19,8 mil para o mesmo volume

de madeira. "Fui contestado

pelo prefeito, que prometeu me

processar por
calúnia e'difamação,

argumentando que não inclui a

mão-de-obra. Mas será

que o serviço custa mais de

R$ 20 mil?",
indagou.

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE MAIO o'E 2001

Investigação
O primeiro suplente de
vereador pelo PPB de Jaraguá
do Sul, Antônio Berns, foi
ouvido por auditores do TCE
(Tribunal de Contas do

Estado) que investigam
denúncias de irregularidades
na compra de madeira para
separar as pistas da Avenida
Prefeito Waldemar Grubba.
Berns foi autor das primeiras
denúncias de

superfaturamento na aquisição
do material. O empenho
apresentado pela Prefeitura foi
de R$ 76,5 mil.

Um voto tira ala secretaria
estadual do PMDB de Konell
Deputado confirma
disposição em
disputar a eleição
àCâmara Federal

Florianópolis - Por apenas
um voto de diferença, o deputado
estadual Moacir Sopelsa venceu

o colega de Assembléia Legisla
tiva Ivo Konell na disputa pela
primeira secretaria do PMDB
estadual. A convenção do partido,
que aconteceu no domingo, reele
geu o senador Casildo Maldaner
como presidente e praticamente
homologou o nome do prefeito
de Joinville, Luiz Henrique da

Silveira, como candidato ao go
verno do Estado no ano que vem.
Konell ficou como vogal - uma

espécie de coringa, que assume

a vaga dos membros da Mesa
Diretora quando ausentes - e

delegado estadual na convenção
nacional.

Na avaliação de Konell, a con
venção deste ano foi a mais

"tranqüila" dos últimos tempos,
"demonstrando o desejo do par
tido em buscar a união, com
vistas às eleições do próximo
ano". Ele informou que a tendên
ciamajoritária é pela saída do par
tido do governo Fernando Henri

que Cardoso, "Há uma onda cres
cente em favor do lançamento de
candidatura' própria à presidên- ,

cia", explicou, lembrando que a

política de alianças será definida
a partir de setembro, depois da

convenção nacional. "Essa é uma
outra etapa", completou.

Mesmo admitindo o afas
tamento do PMDB da base de

sustentação do governo federal,

Arquivo/CP: Junkes/CP

Konell aposta na aliança com os

tucanos no âmbito estadual. "São
duas situações diferentes. Se se

confirmar a candidatura do Luiz

Henrique ao governo do Estado,
o que já está praticamente con

solidada, a coligação com o

PSDB deve ser confirmada", re
forçou, informando que o partido
instituirá um conselho especial
para analisar a proposta e articular
a aliança. O deputado, no entanto,
lembrou que o PSDB tem mani

festado a intenção em lançar can
didato próprio ao governo esta

dual.
CANDIDATURA - O de

putado estadual' Ivo KoneII disse

que analisa a possibilidade em

concorrer à Câmara Federal no

próximo ano, confirmando as

especulações em torno da can-

didatura. Ele, no entanto, condi

,ciona a candidatura a não aliança
com os tucanos. "Se acontecer a

coligação com o PSDB, não há

condições do lançamento de um

candidato do PMDB a deputado
federal. Isso inviabilizaria qual
quer acordo inicial", justificou,
apostando na força do partido na

Região do Vale do Itapocu para
eleger um deputado federal e ou
tro estadual.

Konell negou categoricamente
que esteja inelegível àté o final do
ano que vem, como tem divulga
do os adversários em 'Jaraguä do

, Sul. "Isso não existe. É a mesma

história de todo .ano", afirmou,
garantindo que os candidatos do

partido serão escolhidos em

convenção municipal.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PTB confirma independêncianaCâmaraMunicipal
Jaraguä do Sul - Em reu

nião realizada na noite da última

sexta-feira, na Câmara de Verea

dores, o PTB confirmou a disposi
ção emmanter a independência em
relação à administraçãomunicipal.
Os petebistas discutiram ainda a

criação do PTB Mulher e do PTB

Jovem, a implantação' do Cartão
de Benefícios aos miados e a or

ganização da legenda no Muni

cípio. Cerca de 40 filiados parti
ciparam do encontro que contou

com a presença do deputado esta

dual João Rosa.
De acordo com o presidente da

comissão provisória do partido,
vereador Jean Leutprecht, a de-

cisão em manter a independência
na Câmara tem apoio das direções
estadual emunicipal. "Explicamos
ao deputado que o PTB fez parte
da aliança que elegeu o prefeito
Irineu Pasold (PSDB), mas que não
participa da administração. Que foi
preterido, o que levou à indepen
dência", argumentou, lembrando
que "ninguém integra uma aliança
a troco de nada". "Se ajudou a

eleger, quer ajudar a administrar",
completou.

"

Com relação às eleições do

próximo ano, Leutprecht disse que
o partido não pretende lançar
candidatos, que vai apoiar a re

eleição de João Rosa. "Precisa-

mos primeiro organizar o partido",
justificou, informando que, em

outubro, realiza convenção para
transformar a comissão provisória
em diretório. O deputado João

Rosa disse que o partido deverá

permanecer na coligação Mais
Santa Catarina e apoiar a reeleição
do governador Esperidião Amin

(PPB).
Sobre a criação do PTBMulher

e do PTB Jovem, Leutprecht disse,
que está prevista uma reunião para

julho, quando serão escolhidos os

membros e definidos os objetivos
e diretrizes. OCltão de Benefícios
aos filiados será lançado entre os

dias 6 e 10 de junho. (MC)

Em audiência pública, na Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados, na semana passada, o secretário da
Receita Federal, Everardo Maciel, defendeu a manutenção da
tabela do Imposto de Renda. Ele ainda insinuou, mesmo sem

afirmar, que o governo pretende prorrogar a CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira), cuja vigência expira

em 2002 e que taxa em 0,38% as transações bancárias.

Na opinião do deputado Ricardo Berzoini (PT/SP), "o secretário
montou um roteiropara iludir os deputados menos

cientes das questões jurídicas e técnicas que envolvem a

tributação no Brasil". Segundo ele, a arrecadação adicional de R$
3,5 bilhões, resultante da ausência de correção da tabela do

Imposto de Renda, é ilegal, inconstitucional e tecnicamente
indefensável".

Relatório
Berns informou que o relatório do TCE deverá estar concluído
em no máximo 60 dias. Na avaliação dele, será a oportunidade de

comprovar que houve irregularidades no processo de licitação e

superfaturamento na compra do material. "O relatório elaborado

pela comissão da Câmara é fictício, porque os vereadores
estavam embaixo da asa do prefeito", declarou, garantindo que o

governo sonegou cerca de R$ 7 mil de ICMS com o

cancelamento do empenho da mão-de-obra.

Ausente
O ex-presidente do Diretório
do PMDB,de Jaraguá do Sul
Adernar Duwe não

compareceu à convenção
estadual da legenda, realizada

: no domingo, em Florianópolis.
O outro delegado do

Município ausente é o
vereador Pedro Garcia, cuja
esposa está em tratamento

médico, em Curitiba.

Candidatos
A pré-candidatura do professor

, de Educação Física Rogério
Müller à presidência do

Diretório do PT de Jaraguá do

Sul despertou ciúmes e!11

outros pré-candidatos. Há pelo
menos mais três, o atual

presidente, Silvino Volz,o
também professor Emerson
Gonçalves e o sindicalista

Ambrósio Becker.

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

COMUNICADO
A Empresa Carlos Cesar Wonsiewis-

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

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



História. Fatos eTradição
História em fotos

No cenário do desenvolvimento industrial de

Jaraguá do Sul, a partir da década de 50, começa
a despontar, com muita força, o ramo da meta

lurgia. Antes de isto jáhavia algumas indústrias
no ramo metalúrgico, como a Wiest, a Meta
lúrgicaMüller, dentre outras. Ainda no final da
década de 50 e começo dos anos 60, surgem as

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

CORREIO DO POVO
terça-feira,

22 de maio de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de

,Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • (x. Postál 84 •

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

GráficaCP
47370-7944

do. Aliás, a diversidade do parque industrialja
raguacnsefoi o principal fator de desenvolvimen- ,

to constante doMunicípio, fazendo com que as

diversas crises econômicas não tivessem os re

flexos nefastos que tiveram em outras regiões.
, I

Nas fotos temos aspectos daMetalúrgicaMüller.
Observa-seque a automação, naquele tempo ain
da não havia, e todo o trabalho era realizado atra
vés de operaçãomanual.
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Confira a História

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

seu tempofoi bem empregado.

Barão do ltapocu

Há 40 anos

Em 1961, no dia 19 de abril, França Vosgerau aniversariava e a im

prensa local dava destaque de sua marcante personalidade como

sexagenário. Natural das terras dos pinheirais, firmava moradia no

Nordeste catarinense. Embora alcançado por um derrame parcial, os
amigos seus, em grande número, queriam cumprimentá-lo no figurino
dos bons tempos de músico e compositor. Concentraram-se em fren

te da Relojoaria Hertel, ao som da banda, e acabaram na residência
do França, do tempo em que era chefe do posto do Min. da Agricultu
ra, e,m Corupá, então Hansa-Humboldt, subdelegado e adido à Pre

feitura, entre 1936 a 1937, de estatístico e tesoureiro da Prefeitura de
Jaraguá do Sul, do tempo em que era prof. de música junto comChico

Mees, Maffezzolli, Stern, Kaesemodel e outros do Jazz Elite. A Ban

da de Três Rios do Norte caprichava nos dobrados que foram em

tempos idos orquestrados pelo aniversariante. Coube a ele dar o nome

de Carlos Domes à Banda Treis Rios do Norte e de Banda 25 de

Julho, de Corupá. <'

Há 14 anos

Em 1987, o deputado Adernar Frederico Duwe fazia pronunciamento
naAssembléia Legislativa, pedindo providências ao governadorPedro
Ivo para autorizar o asfaltamento da rodovia que liga os municípios de
Jaraguá do Sul e Pomerode, alegando que municípios de menor ex

pressão econômica estavam com ligações totalmente asfaltadas.
A Acaresc de Jaraguá do Sul registrava duas novas cultivares de
arroz irrigado, observadas em unidades localizadas em São João e Rio
Cerro.

Empresários catarinenses tinham encontro em Jaraguá do Sul, em
maio, dia 29, reunião de trabalho, com a participação também do Senai
e do Sesi. A comunicação era do empresário e conselheiro José Carlos
Neves, lembrando que participou da Fiese em Concórdia, com a pre
sença do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Albano
Franco.

Fervia o caldeirão político de Santa Catarina, com o gov. Pedro Ivo

querendo reduzir de 22 para 14microrregiões administrativas, atingin
do Jaraguá do Sul e Mafra. O deputado Adernar Duwe, segundo de

clarações à imprensa, teria afirmado que não votava a favor da refor

ma, sob o argumento de que "não podemos permitir que Jaraguá do

Sul, a 38 potência econômica e industrial de Santa Catarina, volte a ser

uma filial de Joinville".

Há 4 anos

Em 1997, havia um qüiproquó danado nas áreas administrativa e

legislativa de Jaraguá do Sul, envolvendo os secretários municipais da
Saúde e do Planejamento, ambos proprietários de laboratórios de aná
lises clínicas, que atendiam o poder público municipal. O do Pla

nejamento, também vice-prefeito, ocupava por mais de três anos a

pasta da Saúde, no tempo do prefeito Durval Vasel, sem ser molesta

do, embora com possibilidade de ser criada uma CEI, engavetada
pelo então presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Bordin (PFL),
hoje (então) secretário de Obras e Serviço. Quanto ao secretário da
Saúde afirmava que iria pedir informações ao TCE "por ser o único a

ter hemocentro, esgotando todos os recursos para permanecer no cargo,
só não deixando porque o prefeito GeraldoWerninghaus (PFL) insis
tiu para que ficasse. "Se for possível continuar, vou continuar, mas
não irei contra a lei". "Não sou político e não tenho a intenção de
ser".

MOMENTOS DE REFLEXÃO

A vítima
mais um não. Um mês depois, ouviu no rádio
que havia vaga numa loja do mesmo ramo em

que ela trabalhara lá na sua cidade natal, foi
muito esperançosa, pois tinha experiência. É,
experiência e até referência, só que tinha
também uns quilinhos a mais, a resposta aqui
foi clara e nítida: "Queremos pessoas com um

corpo mais esbelto". Para quem já estava

lutando como ela contra estes quilinhos a

mais, foi uma tragédia. Nos meses seguintes
não teve mais ânimo de sair a pedir por em-'
prego. Seu marido, com muito custo, a conse

guia levar para algum lugar, ela havia sido
jogada pelo preconceito da aparência) ao
quarto da depressão.
Quantas pessoas nós já jogamos na sarjeta da
vida pelo nosso preconceito, pelas aparências.
Quanta dor e sofrimento já causamos por
termos tido preconceitos a respeito de algum
tipo de pessoa, e quantas vezes nós já fomos
a Fabiane.
Pense nisso e receba meu abraço cordial.

Alba Piske

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (88)

Tio Eugênio

A energia elétrica (11)
Em final do mês de novembro de 1929, opresidente do Estado de

Santa Catarina, dr. Adolpho Konder, mostrava'interesse em visitar a Usina

do Bracinho, no atual Município de Schroeder.

A Empresul aconteceu com um convite da empresa, rumando o pre
sidente do Estado, em companhia dos diretores da AEG e Empresul para
o local das obras, que no dizer de Arthur Müller era uma praça de dina

mismo, com operários e engenheiros por toda a parte, cada um desem

penhando a sua tarefa.

Tio Eugênio A comitiva era recebida pelo diretor dr. Stoffer, saudando ele o go-
vernador, e fazia votos de bem-estar e bom relacionamento entre o Bra

sil e a Alemanha, seguido da palavra do governador, respondendo.
Ao almoço compareciam as seguintes pessoas: desembargador dr. Américo Nunes, Eduardo

Schwartz, vice-presidente do Conselho Municipal de Joinville; dr. Stoffer, dr. Andres, diretor da

Empresul; Felix Malburg e José Gomes de Oliveira, da Inspetoria de Estrada de Rodagem; drs.
Ricardo Bussoni ,e Stefani, inspetor de Estradas Federais e construtor da Estrada Joinville (SC) a

Curitiba (PR); dr. Schloemann, construtor do Porto de São Francisco; engenheiros Lang, Schmitz
e Krönicher, da Empresul; Abelardo Fonseca, oficial do gabinete da presidência; José Tesserolli,
chefe de tráfego da linha de São Francisco, conselheiro Ricardo Karmann, industriais Schmalz e

Pedro Meyerle, de Joinville, srs. Miguel Savas, telegrafista Julio Fernandes, Augusto Mielke,

subdelegado de polícia de Jaraguá, e Arthur Müller, diretor do Jornal CORREIO DO POVO.
Os visitantes levavam a melhor impressão, tanto que o sr. Henrique Lang, engenheiro-chefe da

construção levava minuciosas informações do grande empreendimento da companhia.
Se a energia elétrica era fator de progresso, para uma minoria assim não enteridia. O Jornal

CORREIO DO POVO, pela Empresul de Jaraguá, notificava a danificação dos isoladores de porce
lana na linha de alta-tensão, principalmente no trecho Blumenau-Jaraguá, com pedradas ou tiros

com armas de fogo. Gratificava-se com Rs. 100$000 (cem mil réis) àquele que conseguisse
provar o autor, de forma que lhe possa ser aplicado o justo e merecido castigo.

No dia 28/4/1930, realizava-se uma assembléia geral da Empresul, detentora do serviço de

força e luz de Tijucas, Joinville, Bananal, Jaraguá, São Bento, Mafra e Rio Negro, quando ,�e
discriminava o material empregado, as compras das usinas que iamalém de oito mil contos de reIs

e ultimação dos serviços em construção, mais mil contos. As indenizações de terrenos por onde

passavam as linhas, seriam a ultimação das construções e só seriam discutidos as questões absur
das.

Fabiane era uma jovem disposta e alegre,
estudava a noite e trabalhava de dia numa

loja. Na loja era benquista por seus superio
res, conseguia vender muito bem. Na festa

duma amiga, conheceu o Carlos Augusto,
rapaz esforçado e sério. Ele tinha um ótimo

emprego em sua cidade. O namoro evoluiu

.e, depois de três anos, foi para casamento.

Casamento.significou para Fabiane mudar de

casa, de cidade, de emprego. Nos primeiros
meses na nova vida e cidade, não procurou
emprego. Queria se adaptar à nova situação
de vida, e curtir seu maridinho. Quatro me

ses depois estava grávida. Emprego, agora,
nem pensar. Na gravidez, ficou, como por
vezes acontece, mais gorda, a gestação foi
boa, o parto também.
O neném estava com seis meses, ela ainda

não tinha 'emagrecido. Foi procurar emprego,
sabia de uma vaga numa loja, na entrevista o

entrevistador deu a entender que esta vaga
não seria sua. Semana seguinte, outra loja,
tinha lido um anúncio no jomallocal.
Apresentou-se com mais outras candidatas,
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terta5 NEGÓCIOS & OFERTAS:
, I-----'l----Seunda-f�eira,às 12h

CLASSIAUTO:
Quarta-feira às 12h

Vende-se assador de
costela para 60 quilos
preço a combinar.
Tratar: 371-9981.

Compra-se traje
social, qualquer
tamanho.
Tratar: 9973-5573.

Vende-se lanchonete,
situada na Rua Walter

Marquardt, 331 . Aceito
carro ou caminhão.
Valar a combinar.
Tratar: 371-5715 ou
372-3837.

Vende-se máquina

CASA PRÓ PRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 2l.659,48 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270,45
R$ 49.130,04 R$ 405,74

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

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

CWSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Ter�.feira, 22 de maio de 2Ó01
IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Vendo casa em

alvenária,
sermnovo com

03 onos,
acabamento interno
em gesso e massa

corrida, estrutura
para 20 pavimento,
bem arejada,
com 02 quartos,
sala, cozinha, bwc,
despensa,
área de serviço e

garagem.
Grades em

Tratar: 371-5621.

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

Loteamento Garcia.
Tratar: 275-2294.

Troco casa em

São Bento do Sul
por casa em

Jaraguá .do Sul.
Tratar: 275-4070.

Vende-se casa

mista, 130m2, toda
murada, na Vila
Rau. R$ 21.000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 372-0391.

Vendo casa,

alvenaria, na Vilo
Nova, com 160m2•
R$ 78.000,00.

COMUNICADO
Conforme boletim de ocorrência n? 42/
2001. Comunicamos o furto do veículo
Fiat Uno Mille EX, ano 99, placa CPM

3209, chassi 9BDi58018YW4032935 de
cor verde, 2 portas de propriedade de

Mario Marlize Bussi Gerent, moradora na

Rua Pe. Aluísio Boing, 423. Barro Rio

Cerro, próx. noviciado, Jaraguá do Sul.

todas as janelas,
calçada, jardim
frente e fundos e

canil. Local:
Bairro Estrada
Nova, proximo a BR
280 . Aceita-se
terreno ou carro

como parte do
pagto.
Valor: R$ 39.000,00
Tratar: 372 3124
com Ivone ou Silvio.

l�l �JJ M�d �: i (I}l
Vende-se
apartamento no

Edifício Klein, no 50

andar, novo.
Localizado na barão
do Rio Branco.
Tratar: 275-3627.

• Alarmé comercial/residencial;
• Automação/portão;
• Interfone;
• Vídeo porteiro;
• Central telefônica
• Circuito fechado de TV (CFTV)

Venha a AUTlllfizli conhecer o SUPER SISTEMA de monitoramento
de imagens via internet, controlando alarmes, pessoas, rede elétrico, etc ..

EÇp0V� vocês

de embalar.
R$ 200,00.
Tratar: 376-0051,
com Ademar. Vendo ou troco

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

Vende-se máquina de
fazer cabos de
vassouras.

R$ 400,00.
Tratar: 376-0051.

Vendo RO, 350, 89.
R$ 3.000,00. Tratar:
9992-0565.

Vendo imóvel de
R$ 15.000,00.
120x de R$ 167,00.
Tratar: 371-7177
ou 9963-9412,
com Luiz.

Vende-se moto
Titan, KS, 2000,
bordô. R$ 3.300,00.
Tratar: 373-1249,
com Luis.

Rua GOY. Lacerda, 169 - Jaragu' do Sul- SC

j;,;� I
• ®

·uue 371-1224
�
Seja você também

um campeão

18NÍVEL (ADM) 6 meses
Windows - Word - Excel

Power Point - Internet

Reinoldo Rau 299> - Centro

LANCHONETE E RESTAURANTE �rn�mI�rnffiTI
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou .Quffet em quilo e marmitas.em geral

Popular Mezenga
4° feira - Prato especial- Feijoada

""J'�/IJWN
.;i�Hamos encoriiêä

Rua Jorge Czemlewlcz, 1123 - Bairro Czemlewlcz '

�(próx. A Humana, ao lado da Farmáda :astoldl) __ , para)est

FARMÁCIA Farmácia do Beto

,

Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Czerniewia

KARSTEN
Maqumas e Equipamentos Ltda.

Estrada Garibaldi, s/no
Jaraguá do Sul - sc

Fone: 9963-0803
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371-0154

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

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

R$ 3,49
"fÃ- illo "Ui

IIl"JItADlí
,:,;�Sl'

",'I

<'
'w

_

EMíLIO CARLOS JOURDAN, N272
EM FRENTE AO SHOPING

MÓVEIS GOMES
9{.este áia das mães presenteie com carinho e conforto

38NÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor
Adobe PhotoShop
Corel Capture

28NÍVEL 6 meses
Print Artis - PageMaker - CoreI

Draw - Corel Photo-Paint
Básico

Seja você também um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis Planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios,
Closets - Home Theater -

3 72 - O 1 6 7 Home Office - Banheiros

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

Roupe\lo 5

portas
Pomlan

Estofado canto corino Bordigno

confira nossos preços

Ir 372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva 'Porto, 219



J.9raguá do Sul, 22 de maio de 2001

PREGOS

HUMANA URGENTE

RuaJorge Czerniewicz, 1245
(Rua doHospitalJaraguá)
Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311
FAX (OXX)47 372-1091

humana@humana.com.br
www.humal.la.com.br

A HUMANA 'tJRGENl"E
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 emprego.
Tratar: 276-0070.

SOL PARAGLIDERS,
precisa de
costureiras.
Interessadas

comparecer na Rua:
Walter Marquardt,
1180, próximo á
Prefeitura.

Renaut Dicave
admite: vendedor

para vendas de
automóveis e

consórcio, oferece
salário fixo +

comissão .. ajuda r

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.

_ Oportunidade de

emprego: Precisa-se
de vendedores com
ou sem experiêncio
para trabalhar no
Consórcio Globo,
oferece-se salário
fixo, vale transporte,
tiquet - refeição, e
comissão.
Interessados
comparecer na Rua

Domingos da Nova,
483, ou pelo telefone:
275-1723.

Oportunidade para
programador em
visual basic e/ou
access, interessados
enviar curriculum
para
sansem@.com.br.ou
Fax: 275-3090.

Faço: pequenos
reparos, elétricos,
encanamentos,
pinturas, etc ... , com
garantia.
Tratar: 371-5621.

fertas------------�CO=R�==IO�DO�P�OV�O�.3

LASSIFICADOS
casas I apartamentos I chocaras / terrenos

Vende-se terreno na

Vila Lenzi com água,
luz, esgoto,
calçamento e

escritura.
R$ 13.000,00.
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
alve-naria.
R$ 25.000,00
(negociável).
Tratar: 275-2010 /
371-9028.

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

Vendo terreno com

1 01.000m2, e 3
.

chácaras com

4.350m2, cada,
localizada em'
Schroeder, próximo
à Usina Bracinho,
com luz, nascente de
água, água do

Samoe, próprio para
agricultura,
agropecuária,
açudes e outros.

Interessados tratar:

47453-1023/47
453-0964.

Vende-se terreno
com 900m2,com
casa de 40m2, de
alvenaria, +
fundamento de
36m2, em Schroeder.
R$ 22.000,00.
Tratar: 274-8329/
392-3094.

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

perto do Rodeio
Crioulo.
R$ 3.950,00. Aceito
moto até
R$ 2.000,00.
Tratar: 371-6069.

Compre-se na Ilha
da Figueira terreno

ou casa até
R$ 20.000,00.
Tratar: 371-6069.

Vende-se terreno
próximo ao

Chocoleite, com

2.534m2, com 30m
frente e 96 de
lateral. Tratar:
376-0051.

Vende-se, próximo
ao Centro, casa
mista, 4 quartos,
sala, copa, cozinhe,
banheiro e

garagem. Terreno '

de 650m.
R$ 32.000,00.
Aceita-se carro e

proposta.
Tratar: 275-2010.

Vende-se casa de
131 m2, 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 em 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 em

Guaramirim,
corn l Zürn".
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.
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Vende-se Gol, 98,
2 pts. R$ 13.000,00.
Tratar: 2371-4000.

Vende-se Astro 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 Fusca, 77,
motor 1 .500 em

bom estado.
R$ 2.600,00. Tratar:
9975-2361. Vende-se Fiat Uno,

94, aros e rodas de

liga leve, verde
metálico.
Tratar: 371-6456.

Vende-se Fusca 86,
original. Ótimo
estado. R$ a

combinar. Tratar:
371-9981. Vende-se Palio, O km,

young, 2001,
vermelhõ.
R$ 13.500,00. Aceita
se carro de menor

valor.
Tratar: 275-510,com
Cris..

Vendo Courie SLX, 1.4,
16'1, 98, R$ 12.400,00.
Tratar: 370-0122 ou

9902-5958.

Vendo Gol, 84,
R$ 1.800,00, ou
troca-se por moto.:
Tratar: 371-1853
ou 9997-5477.

Vende-se Uno Mille,
EX, 2000, verde
metálico, limpador e

De terça a quinta-feiras = R$ 5,90
..R$,6,90

fertaS Ja_r_a..::::!:.gu_;_a;._'..;_do.;;,........::.S..:._uI"..!....f....:::2.::..2..:.;d..:.;e..:...m:...;.:a::..:..io=--=.d.=_e..=2.::::..:00:::.,:1

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. Tratar:
371-2599 ou 276-

Rodízio com direito a 3 tipos de sopas, calzones

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

0396, com Obelair.

Vende-se Uno Mille
Smart, 2000/2001.
Entrada +

financiamento.
Tratar: 9993-5806,
com Rita.

Vende-se Tempra,
95, 8'1, IE, azul,
completo. Segundo
dono. R$ 13.000,00.
Tratar: 9989-7500
ou 370-8627.

Vendo Uno Ep, 4 pts,
.

96, vidros e travas

elétricas, limpador
e desemb. traseiro,
4 pneus novos,

cinza, R$ 9.000,00.
Tratar: 9963-6041.

Vendo Uno CS, 86,
álcool. R$ 3.250,00.
Tratar: 9902-3517.

Vendê-se

Tempra, 16'1, 95,
completo.
Tratar: 9118-5820.

Computadores - Periféricos - Suprimentos
Manutenção

'

Vende-se Escort GU,
1.8, 96. 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 .

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

r-----------------1

: PENSE EM VOCÊ:
: TAMBÉM NO SEU AMIGO:
I Parabéns você foi contemplado em nossa III PROMOÇÃO "AMIGO DO PEITO" 2 fazem o

I curso e sornenta f paga I

: Promoção "Amigo do Peito", :
I. �.�I
I .. ,,_'RWa..�w�&!� tti.].i.i:;ctlon I
�'Y�fI_�� ESCOLA 01: INfOltMÁTICA

II Rua Exp, Antonio Carlos Ferreira, 23 - 10 andar - sala 10 1- II Centro - Edifício Beatrice Danielle - em cima FOTO LOSSO

r
.. · .. ···· ------w _ .

.

i Preencha e concorra a
.• I� �HC(:��·:�5C41;�c'� 1 O bicicletas (!_J4C)
Nome LLLLiLLLLLLLLL.l_LLLLLLLLLLLLLLLLL
Rua LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLNtLLLLBairro l_LLLLLLLLLLLLLU1LU1LLLLLLLLLL
'Fone LLLLLLLLLLLCidadeLLLLLLLLLLLLLL
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INTERESSADOS COMPARECER A

RHBRASIL NA RUA PRESIDENTE

EPITÁCIO PESSOA, 383 .!... Centro

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

ENVIAR CURRICULUMPI jaragua@rhbrasil.com.br
HOMEPAGE: www.rhbrasil.com.br

'APRENDIZ
Curso do SENAI na área de metalurgia (solda, mecânica, tornearia
e outros).
, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Cursando Superior em Administração.
, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Cursando Superior. Fluência em Inglês.

'AUXILIAR DECONTABILIDADE
Cursando Ciências Contábeis. Conhecimento em Escrituração
Fiscal, Interpretação de Legislação Tributária, Contabilidade Geral
e Excel.

'AUXILIAR DE COZINHA
1º grau completo ou cursando.

'AUXILIAR DE PRODUÇÃ,O
Com residência no bairro, Agua Verde ou proximidades.

'AUXILIAR DE TECELÃO
Preferencialmente residir em Guaramirim.

'BOBINADORES E LlGADORES DE MOTORES

'BORDADEIRA

'COBRADOR
Com carteira de habilitação para moto.

'COORDENADOR COMERCIAL

, ESTAGIÁRIO
Experiência com Informática. Para trabalhar por meio período.

'FRESADOR

'MECÂ�ICO DEMANUTENÇÃO
.

Experiência em solda, cortar com maçarico. Possuir carteira de
habilitação.
'MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
'OPERADOR DEMÁQUINA EMPACOTADEIRA BOSCH

'OPERADOR DETORNO CNC
1º grau completo. Preferencialmente residir em Guaramirim.

'SERRALHEIRO
Conhecimento em dobra e corte de chapas de alumínio.

'''TALHADOR
'TECELÃO
Preferencielmente residir em Guaramirim.

'TORNEIRO MECÂNICO
Conhecimento em leitura e interpretação de desenho mecânico.

'VENDEDOR EXTERNO

;�ENDEDOR EXTERNO DE CONSÓRCIOS
grau completo.

'ZELADORA
1º grau completo.

Negóci
Tratar: 9973-5523.

l Ud Je,] li Iii II,Ij
Vende-se Besta, 95,
cor prata, 12
lugares. Tratar:
371-0475/9102-
7540.

Vende-se Besta, 97,
completa, 12
luqores.
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 Toyoto, 77,
traçada nas 4

rodas, carroceria e

cabine novas.

Tratar: 9975-4135.

Vende-se Xantia,
2.01, ar, cinza.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Besta, GS,
2000. Aceita-se

proposta. Tratar:
9962-5253.

Vende-se Bonanza,
91, completa.
Impecável, a
gasolina.
Tratar: 374- 1913 ou

374-08ZÓ.

1!1'l! :U'NJ3 3 n
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 Goi 1000,
96, ótimo estado.
Tratar; 9983-0975.

Vende-se Fusca, 80.

fertas------------�CO�R�==IO�DO�P�OV�O�-5
Vende-se Voyage,
81/82, gasolina,
6timo estado. R$
2.300,00. Tratar:
372-2803, res., ou
372-6728, comI.,
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, 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 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,
Oeluxe,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 rnetólico,
completo. Entrada
de R$ 12.500,00
+ 30x de
R$ 511,00 fixas.
Tratar: 275-2878,
c;om Sílvia.

Vende-se 0-20,
cabine dupla, 81,
excelente estado.
R$ 14.500,00.
Tratar: 371-5621.

Vende-se F-1' 000,
81, carroceria de
madeira, em ótimo
estado.
R$ 14.000,00.
Tratar: 372-8409,
com Oanilo.

Vendo Kadett, 95,
ótimo estado - ar e

direção. Tratar:
9952-7796.

Vende-se 0-20, 91,
vermelha.
R$ 21.000,00.
Tratar: 9973-8955.

Vendo Corsa, 95,
amarelo.
R$ 8.800,00.
Tratar: 9973-8955.

Vendo Vectra, 94,
azul. R$ 13.500,00.
Tratar: 9973-8955. I

,
Vendo Omega GLS,
completo, 93,
verde metálico,
R$ 13.000,00. (

Tratar: 371-9981.

Vendo Corsa Wind,
1.0, EFI, 95/95,
com desemb e

limpador traseiro,
+ ar quente e

trava, bordô.
R$ 3.000,00 Oe
entrada e assumir

prestações.
Tratar: 370-2689
com Edson.

Vende-se Pick-up,
cabine dupla, 81.
R$ 14.000,00.
Tratar: 371-5621.

Vende-se 0-20,
88, toda original.
R$ 17.500,00.
Tratar: 9902-3517.

Vende-se 0-20 , 4

pts, cabine dupla,
original, 95; diesel,
de particular.
Tratar: 9973-3034.

Vendo $-10, deluxe,
Champ, 4.3 V6,
completa, 98.
Tratar: 9993-5854.
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Box para banheiros - cercas - janelas
portas - portões - pantográficas

Rua Emma Rumpel Bartei, 55 - Baependi

vidraçaria

�,Wille
Orçamento sem compromisso

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

Fone/Fax:
371-7584' .�

CeI. Procópio Gomes deOliveira, 382 - Centro D � R.l[:\t t T' V

FAZeNDO UM CAMINHD 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

II\1FI Madeireira' Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
Especializada emmadeirasnobre, beneficiamento
demade/ras emgeralemadeiraspara cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Raças de cães disponíveis para venda:
Boxer - Akita - Poodle - Border Collie

,

Pinscher e Dachshund

Fone/Fax
370-8200

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

275-3462
275-0549

Tudo- e411I

WL<Nt"e1'" i/cvlt
eÀ.M'vVeo-,

da: e-ntvcui<M
, CUv� crt"b o

�m,.e;vtt"o
fVV\;C{/�

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro,

Tudo em mármore
egranitos

Pias
cozinhas
túmulos
soleiras
pisos e

churrasquei ras

371-1524
Rua 25 de Julho, 220 - Vila

Nova - próximo ao Posto Mime

EMPÓRIO DAS

PEDRAS DECORATIVAS.
pedras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
NiiUccbrlM!lCY{Yeú!i. Ol' rneIJIcyeypre(m'�r�4" NÍVEL 6 meses

Navegação Internet - E-mail

(Outlook Express) - CoreIPhoto
Paint Gif - Gifs animados - Flash -

Páginas pl internet - Front Page -

Instalação de páginas
Reinaldo Rau, 299 - Centro Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul- SC

, ,

'Tei. '(4'7)' 370-8849 i 9979-'3251
' ,

Rua Walter Morquordt, 2828 . em frente trevo Argi . Borro do Rio Molho· Joroguá do Sul

r

,

x> Brasil
'v''v'Pi'SOS
370-7197

À vista

R$ 899,00
ou :1+2)("=

R$,;,,,'33' ,00arquitetura
design

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

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

2
7
5
-

3
5
4
7

BEDROOM

. ,

hül' ellfeRua WalterMarquardt, 759 - Prôx. ao Pavilhão da Sc Z

R�";:-;'78'9�!90 ,

ou"'1+2X;;;'
.

R$ 290,00

MARMORARIA MULL
TÚMULOS, JAZIGOS, SOLEIRA PARA JANE

TAMPOS PARA PIA, PISOS, MÁRMO,RES, GRAN

Fone/Fax:
.

(

47370-7716 Rua Dr. João Colin, 2097 - América (em
frente ao Mini Preço) - Joinville - SC

CORREIO DO POVO· 7

371-3522 %

UiJriDü Rrut<J050, 180· Cal'ltro· Jj1f;:�li2·l(J1 - J.al6\jjuä d',� Sar-se
. E,maII.: gitHÖÖGIIl@neUJillIMl'Qm,bt

372-2063 / 9987-8562

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
• Pisos Esmaltados
• Lajotas Coloniais
• Elementos Vasados Tudo- com; o-
• Telhas Coloniais wuiUto-v preço-
• Tijolos Paredes à vista da: ccdade/

Rua João Januário Ayroso, 136 Fone/Fax: 275-0926

1t:,lll�{�n!u�t·;t{· Ptnf��l'l!!!i fi,td:a

Loja das Tintas Regina
FON E (47) 275-1830 - 275-4102
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

CONFIRA NOSSOS

PREÇOS DE

BOX ,SANTA
MARINA

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

Superpromoção
Tijolo de vidro
À partir de

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

R$ 74,00
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mercadinho. Excelente ponto, em móveis.

IVERSOS
Tratar: 371-3835/ com ótima Treter: 275-2229
9975-1868. , clientela. Motivo:

problema Vendo loja de
Vendo loja de de saúde. roupas infantis,

Vende-se carro material de Tratar: 9994-1387. na Reinoldo Rau.
elétrico, a bateria, construção, com Tratar: 9102-9190.
para deficientes estoque, ou Vendo aparelho de
físicos. somente estoque, som Philips, Vendo aparelho,
R$ 3.500,00. para retirar do novo, R$ 200,00. de ginástica
Tratar: 372-1490. local. Tratar: 370-1995, Athletie, modelo

-Locolizodo no com Jaime. remador.
Compra-se Bairro América, Tratar: 370-7703,
mercearia ou em Joinville. Fazemos Pátina com Volmir.

Jaraguá do Sul, 22 de maio de 2001

Prazer em Entre�amos em Guaramirim
atender bem,

8-.���
,BARBADA!

Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo 02

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

Entrada R$ 15.OOÖ,00 + 22

prestações de R$ 1.000,00
,
(aceito propostas)

A vista R$ 35.000,00

Fazendo seu pedido de uma
,

pizza grande ou �gànte

!.",'�.,�!"
. "... :1.1. você ganha umaminipbl.a

ti" ,',,' ".
,

""ti de banana nevada
� �. ,<,.', .•.• ',.- .0"

� �

oS A

PLANOS DE SAÚDE
. COLETIVOS E INDIVIDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331 Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau· Jaraguá do Sul

, Empregos _ Cursos _ Prestação de Serviços
Variedades _ Alirnentaçäo- Eonstruçäo

Todas as lercas no CORREIO DO POVO
..
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CORREIO DOPOVO· 9

Mania de Vender Barato \

Sanduicheira Britânia

Torradeira Britânia

Espremedor d FNéctar B ... � .rutasII anla

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC - Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

M·
"

\
'

.. otOS:C

Grupo especial de automóveis com 04 (quatro) contemplawes todo mês

Crediário até 6 vezes

No compro de peças e acessórios você ganha um cupom poro
concorrer o uma lindo Jaqueta de Couro. Sorteio 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 estoques

Motos
Agora representando Pneus IIIIleHELl1tI

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370�8800
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j;;;;;"" "ja você
,.,. <!li também

I� um campeão
� 371-1224

58 NÍVEL 6 meses
AutoCad Básico -

Manutenção Micros -

Programação Básica-
Reinaldo Rau, 299 - Centro

Vende-se andador,
R$ 22,00, e
cercadinho
R$ 50,00. Tratar:
370-0028, com
Sérgio ou Carlos.

bronzeamento, com
2 máquinas. Aceita
se veículo na troca.
Tratar: 371-6111.

Vende-se prensa
térmica Metalnox.
R$ 1.300,00. Como
brinde transfers.
Tratar: 372-3732.

Vende-se clínica de

Vende-se máquina
de estampar
Metalnox.
R$ 1.000,00 +

estampas de brinde.
Tratar: 274-8329
(cornl.l.

Vende-se ou troca-se

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. Aúr f. Osorio-Dorvvelles
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr:V� !vf(NY'celo-Webet'" SrlNC{/

"

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Jiriarçó a,,J:unho estará faZendo estágio na Universidade de Bordeaux França !
;;i�l�m<dS.M«,�_'lIki>!X:"·.·,',k"r,,,=� =�,l:;'�=

'

ENDOCRINOLOGIA
, VV. CleNey.\OWS�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA'
BRONCOSCOPIA (Especial,ista pela SUtiS)

Vv. ClauiUo-L�dfrScvnt-� w

,,'

Fone/Fax: 372-1553 ou 37ir�Sl:t7 � Sala
,._, "",,;;;%\-=�= -�

pne*7Fax: 371-87.43 - Sala 705

CARDIOLOGIA
or. fabio-C. !vfo-vU;eú'"o-

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606
iM,. • •••••••••..•..•..••••.•••.••••••••••••••• _ •••.•••••••••••••••••••••••••••.••_ •••••••••••.... , �.. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••.•••••••....••...••••••••••••••...•.••••.•••••••••.•• ,

ciclomotor por Tratar: 370-1841, Vende:se carrinho
aparelho de CD com Veronica. de lanche, com
para carro. fogareiro.
R$ 400,00. Vende-se Tv, com R$ 120,00.
Tratar: 371-1355. controle, seminova. Tratar: 370-4509.

R$ 300,00.
Vendo prancheta de Tratar: 9101-1689/ Vendo mercado e

madeira, com 371-1922. bar completo.
réguas paralelas, Já em

semmova, e Troca-se, ar- funcionamento,
banqueta de condicionado, 7.500 com terreno de
desenho com 1 BTUs, seminovo, por 811m2, com planta
escalímetro grande, 5.000 tijolos. para construir
2 esquadros de Tratar: 910 1 - 1 6898/ segundo piso, de
acrílico, 1 curva 371-1922, com 166m2•

francesa, 1 gabarito Daniel. Tratar: 371-2599
elétrico, 1 gabarito ou 276-0396.

arquitetônico, 1 Procura-se moça Aceito carro ou

gabarito para dividir casa.

hidrossanitário, 1 apartamento, em
compasso Staedher, frente ao Loss Vende-se telefone
1 caneta nanquim (mobiliado). prefixo 376.

Desegraph. Tratar: 9962-7692. Tratar: 9975-1696.
R$ 120,00.
Tratar: 371-4446. Compra-se expositor Vende-se galpão de

e cesto para loja de PVC, e piso de
Vende-se roupas. mosaico. Terreno
esterelizador Taiff Tratar: 376-1484. com 631 m2, de

.

R$ 140,00. esquina, de frente
Tratar: 371-2829. Vende-se barco, de para a BR-280 com

ôrn, com carreta e estacionamento

Vende-se talhadeira motor de popa 14HP coberto. Localizado
KG, 8 polegadas. Evinrude. no Loteamento
R$ 700,00. R$ 2.500,00. Zanghelini, em
Tratar: 370-7951. Tratar: 9903-0155. . Nereu Ramos.

Ótimo para
Vende-se máquina Vende-se kit de indústria de médio
Eberli para colocar cozinha, 4 em 1. porte. R$ 55.000,00
botão de pressão, R$ 200,00. ou R$ 30.000,00 e

com compressor de Tratar: 370-4509. negociar o restante.
114 litros. Tratar: 9112-4711.
R$ 1.100,00. Procura-se moça
Tratar: 370-7951. para dividir Vendo

apartamento, em supermercado e

Vende-se máquina cima do Laboratório açougue completo.
de cortar Debun, Flemming. Ótimo faturamento.
com 1 faca. Tratar: 9973-5404. Tratar: 374-0870.
R$ 300,00. .

Tratar: 370-7951. Vendo 31 blusas de Imperdível: Carta
moletom peluciado, de crédito de

Vende-se 40 CDs de com ou sem R$ 15.000,00.
telemensagem, + copuz. R$ 5,00 120x de R$ 167,00.
telefone. Com coda. Tratar: Tratar: 275-1723
clientela. 370-4509 . ou 370-2995.

.INGLES

WISDOM®
CONVERSAÇÃO

Fone/Fax:

(47) 371-7665

- 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.

, .Rua Angelo Schiochet,118-Centro Jaraguá do Sul-SC
Promoção:Faça suamatrícula e na primeiramensalidade só pagará 50% do valor.
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, Màis 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 I

mil. Ele espera um retorno no prazo de

dois anos. Toninho foi o primeiro
cabeleireiro de Jaraguá do Sul a abrir
suas portas para as clientes do sexo

feminino. "Naquela época somente as

mulheres atendiam outrasmulheres",
afirma. O salão de Toninho é

especializado em corte e possui
equipamentos de última geração, e

pode atender até quatro pessoas
simultaneàmente.
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Inlíinguae
(47) 370-1159

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

TreinamentoEmpresarialem Idiomas e Consultoria.

I� .- EfP� - Francê« - A�

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

CRISTAllAVANDERIA
Agora mais uma nova lavanderia em

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

Horário de Atendimento;

Segunda fi Sábado aberto das 7:30h tis 18:00h

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

fone (47} 371-9758
Rua Vmte Cinco de Julho, 227· Wa Nova· Jarngu& do Sul· Santa Catanna

(47) 372-147
9113-16

Seja você também um campeão

,.,�,cl-Ie·
®

. � 371-1'224 Reinaldo Rau, 299 - Centro

68NÍVEL 6 meses
Formação de professores

Estágio 500 horas

Não Perca tempo!
ANUNCIE

370-8649
370-7919

Negócig$
&!Ufertas

Modo masculina e feminine
Coleção inverno 2001 em até 3x si juros !

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

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

Rua Walter Breithaupt, as • Centro (Beira Rio Clube de Campo)

8i.LU II- 6AP"U
!7ttt\ "t-tellWf 0r�ÃO Je f(�e;(

v4t,ntJi»1tnt'" 2.4 1,,,,rAs'
I

DESPEDIDAS DE SOLTEIROS
FESTAS NO GERAt

F"ONE: (47) 9991-S66B
Jaraguá do Sul Jhony

Promoção

Promoção de
2 7 5 - O 9 8 O segunda a sexta-feira

lABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

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

Imunizador� (0**47) 371.1558
�� Jaragua (0**47) 975.1771
DETETIZE SUALCASA OU INDÚSTRIA (com baixo teor tóxico)
LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA

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

Panificadora
e Confeitaria

Peripan 370---7861
2a a sábado 6:30 às 20:00

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

Rua Walter Marquardt, 1140

(47) 371-3512

* 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 paraz pessoas,
acompanhamento Buffet e Sobremesa

BR-280 - Km 69 (Anexo ao Posto Marcolla) - Jaraguá do Sul - 5
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Comendador Alvim Seidel
Este Jornal tomou conhecimento de que o ilustre

corupaense comendador Alvim Seidel, do

Orquidário Catarinense, esteve internado três se

manas no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, em

razão de complicações cardiopulmonares, estando
em franca recuperação, em sua residência.

Seidel é um dos mais antigos leitores do CORREIO

DO POVO, sucedendo o seu pai. Tão logo refeito

do enorme susto, tomando conhecimento do 82°

aniversário do nosso Jornal, enviou gentil mensa
gem a toda a família Schmöckel, de cumprimentos
e parabéns pelo alcance de tão longeva data, reple
tos de progresso, saúde e felicidades, que agrade
cemos emocionados. Partindo de quem parte,
incentivador do nosso Jornal, agora aparecendo
três vezes por semana, não esquecendo os limites

territoriais do 2° Distrito do nosso Município de

Jaraguá do Sul, de onde emancipou-se em

1958.
No Município é líder político de grande influên

cia, respeitado conselheiro, defendendo os inte

resses comunitários e, às vezes, entrando na

briga, para restaurar os interesses maiores do

Município.
O comendador Alvim Seidel é renomado botâni

co, mundialmente conhecido e festejado, por
espécimes de orquídeas, algumas se destacando

pela beleza, graças ao seu desvelo de criar or

quídeas de rara floração.
Ao agradecermos os cumprimentos pelo nosso

aniversário de fundação, aproveitamos o ensejo
'para desejar-lhe pronto restabelecimento.

ESPORTE ASSOCIATIVO

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

Os 53 anosdo
I

AsdeOuro
oÁs DE OURO BOLICHECLUBE,
filiado ao Clube Atlético Baependi,
fundado em 8 de maio de 1948, com
pletou Q seu 53° ano de existência

ininterrupta. Em razão desse aconteci

mento, o grupo, na forma de costume,
resolveu excursionar para assinalar a

data, viajando na tarde de 4 de maio

para Santo Amaro da Imperatriz, hos-
pedando-se no Hotel Plaza, onde permaneceram
até o dia 6, em alegres e descontraídas atividades
delazer.

'

Na oportunidade, reuniram-se (foto) para a presta
ção de contas do exercício do presidente Moacyr
Rogério Sens e a eleição do novo presidente, na
pessoa do esportista Jalmey Garcia, tomando pos-

se do cargo, para o período 200112002, sendo
muito cumprimentado.
Em assim procedendo, pode um clube de boli
che realizar-se em termos de esporte, correndo
já 53 anos atrás de uma bola de madeira para
derrubar nove pinos. Parabéns por tanta
longevidade!

'

Todas as lercas no CORREIO DO POVO
I ,-

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

REUNIÃO 17/MAIO/2001- Reunião destinada à COMISSÃO DE

SERVIÇOS INTERNACIONAIS, da qual o companheiro Osnildo é

diretor, e apresentou-nos através de audiovisual um dos trabalhos apre
sentados naCONFERÊNCIALATINO-AMERICANASOBREPOPU

LAÇÃO EDESENVOLVIMENTO. Como já falado em edições anteri
ores desta coluna, o Rotary Internacional vem dando ênfase e orienta

ção sobre o crescimento e desenvolvimento da população através des
tas conferências, que iniciaram seu ciclo na Suíça (JULH0I2000), Ín
dia (SETEMBR0I2000) e no Brasil (MARÇO/2001).
O Rotary Internacional alerta os clubes e distritos para os seguintes
FATOS e DADOS:
• 1,3 bilhão de pessoas vivem em absoluta pobreza, com o equivalente
a um dólar, ou menos, por dia. ,

• 10 milhões de crianças morreram antes dos cinco anos em 1999, e

próximo de oito milhões delas não completaram um ano. 98% dessa
mortes ocorreram em países em desenvolvimento.
• Cada ano, aproximadamente 600 mil mulheres morrem durante a

gravidez e parto, em tomo de uma por minuto. 99% delas são de na

ções em desenvolvimento.
• 100 milhões de mulheres desejam evitar a gravidez mas não têm

acesso a métodos contraceptivos.
• Quando uma mulher consegue completar, pelo menos, o curso funda

mental, ela tem a metade dos filhos que uma mulher analfabeta possui.
• Desde 1960, a água potável disponível per capita diminuiu 60%. 1,5
bilhão de pessoas não têm acesso à água potável.
Em contrapartida enfatiza aos clubes e distritos a desenvolverem em

seus programas humanitários, os seguintes TEMAS:
• Educação --particularmente de meninas, adolescentes e mães
• População Idosa
• Água, ar, flora e fauna
• Sanidade e Higiene
• Acesso a cuidados com a saúde, incluindo a família
• Nutrição .'
• Criança em risco
• Melhoria de qualidade de vida e emprego
• Alfabetização
• Microcréditos
Nesta reunião tivemos a presença do Sr. ALCIDES SANTOS FILHO,
Gerente da Agência do BANCODO BRASIL de Guararnirim, e sua es

posa Sra. EDALIR SANTOS, voluntária daAÇÃO SOCIAL.
O Rotary Club de Guaramirim agradece a visita e espera revê-los com
mais freqüência em nossas reuniões, pois é sempre um _ prazer com

partilhar experiências .com aque1es que dão de si antes de pensar em si.

BODASDE CASAMENTO... (CORAL)
"Agora é pra valer!!!"
Dia 28/MAIO O COMPANHEIRO NELSON PEREIRA e sua esposa
ESTELITA completam 35 ANOS de união matrimonial.

NOSSOS PARABÉNS!!!
* (EM EDIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ESTA COLUNA PUBLICOU
ERRONEAMENTE SENDODIA 28/ABRIl;-)

Relações Públicas
373-0091

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Ii!Tabelio_nato_ _

_ dê Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404
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o que se fala no Senado
Comissão que investiga violação

do painel- Criada logo após a di

vulgação, pela "Revista IstoÉ", de
uma conversa entre o senador An
tônio Carlos Magalhães (PFL-BA) e

três procuradores da República, a co
missão ficou encarregada de desco
brir se o painel de votações secretas

era vulnerável e, para isso, foi con
tratada a avaliação de peritos da Uni

camp. Na conversa, o senador teria

afirmado, conforme a revista, que
possuía uma lista com os nomes de

quem votou a favor e contra a cas

sação do senador Luis Estêvão, ape
sar de ter sido uma sessão secreta.

Diante da publicação, o presi
dente Jádér Barbalho criou uma co

missão de investigação e as oposi
ções pediram ao Conselho de Ética
do Senado que examinasse se Antô
nio Carlos Magalhães havia ferido o

decoro parlamentar.
A comissão chegou às seguin

tes conclusões: "O sistema possui

unidades para disquetes, o que per
mitiria a gravação de arquivos de vo

tações. Pode-se gravar uma lista com

os votos dos senadores durante o

processo de votação secreta. As se

nhas usadas pelos 81 senadores para
dar o voto no painel ficam .armazena
das no sistema, o que permitiria sua

obtenção. As informações das ses

sões secretas não são criptografadas
(codificável), tendo assim formato

recuperável. As senhas de acesso ao

sistema de computadores ligados ao

painel são óbvias, permitindo que
sejam identificadas mediante exercí
cios simples. O voto de um senador

pode ser alterado durante a votação,
desde que alguém conheça a senha
do senador. Os cabos que interligam
os computadores de votação estão

desprotegidos. Isso permite que se

instale um 'grampo' na rede, para co

nhecer ou até alterá-Ias".
JORNAL DO SENADO, edição

1273, página 2.

As leituras de Manoel de Souza

De regresso de Paris, onde deixara a batina, o padre Severiano de Rezende

surgia, uma tarde, àRua Gonçalves Dias, trajando jaquetão claro, chapéu
de palha, flor à lapela, mas tendo à mão, em conflito com aquela meia

elegância, um guarda-chuva de cabo torcido. Ao encontrá-lo à porta da
Confeitaria Colombo, Emílio de Menezes abriu os bfaços para estreitá-lo:
- Estás belo, .padre, assim à paisana!
- Achas?
- Decerto.
E olhando melhor:
- Agora, é só a bengala que traja à clerical.
- Que bengala? - estranhou o ex-sacerdote. - Isto é um guarda-chuva.
EErru1io:
- Pois é isso mesmo: que é um guarda-chuva senão uma bengala de batina?

Humberto de Campos - Disc. na Ac. Bras. de Letras, 8/5/20.

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
GPS impressa só será aceita até junho
A partir (je junho deve ser utilizada somente a

Guia da Previdência Social eletrônica

A Previdência Social em seu site (www.mpas.gov.br) atra
vés da AgPrev - Aqênçte de Notícias da Previdência Social, lem
bra às empresas que o pagamento de contribuições previ
denciárias por meio de guias de papel somente será aceito
até o dia 30 de junho.

A partir de julho deverá ser utilizada somente a Guia da
Previdência Social eletrônica. Assim as empresas deverão fa
zer seus pagamentos por meio de débito automático em conta

corrente, home-banking, terminais de auto-atendimento ou

internet.
A mudança na forma de recolhimento da contribuição das

empresas está sendo feita, aos poucos, desde março. A inten
ção, segundo o secretário-executivo do Ministério da Prevldên
cia, Jose Cechin, é modernizar cada vez mais a relação entre o

contribuinte, o banco e a Previdência. O pagamento das em-

presas vence dia 2 de cada mês.
.

Informe-se com seu contador

GERAL

REMINISCÊNCIAS

Terça-feira, 22 de maio de 2001
-

Por que "antigamente" e
"outrora"? LII

Garibaldi-JGS -
Distrito de Veszprérn (067)

Eugênio Luiz Müller, jara
guaense, filho de José Marcelino

Müller, sobrinho de Arthur, que se

casaria depois com a filha do dr. Fritz

Weiss, requeria ao governador Gus
tavo Richard o direito de extração

.

de celulose para fabrico de papelão,
papel, papel para embrulho e pro
dutos similares, no Vale do ltajaí, e o
governador assinava o Decreto n"

405, conferindo a concessão de isen

ção de impostos, durante o prazo
de dez anos a ele e/ou empresa que

organizar, em 28/10/1908.
O secretário-geral dos Negóci

os do Estado de Santa Catarina, dr.
Herrnetto Carneiro da Cunha, em
expediente de 30/11/1908, dirigia-se
ao superintendente do Município de
Joinville: "Comunico que por Porta
ria do sr. ministro dos Negócios da

Guerra, datado de 21/11/1908, foi
concedida licença à Rupp & Co.,
para fundarem uma fábrica de pól
vora negra comum no lugar deno
minado JARAGUÁ, d'este municí

pio".
PresidenteAfonso Pena

inaugura ferrovias
O presidente Afonso Pena ela

borava para uma excursão a São

Paulo, Paraná e 'Santa Catarina, que
iniciava em 31/3/1909, às 7 horas, de

Petrópolis, chegando em São Paulo
dia 1/4, seguia para Lagoa Grande

inaugurar um trecho de 92 km a

Itararé, da E.F. Sorocabana. De
Itararé até Castro. De Mal. Mallet a
Porto União, um trecho de 52 km até

Presidente Pena, Estado de Santa

Catarina, e retomo a Porto União.

Chegada em Irati-Ponta Grossa,
Curitiba, Paranaguá, dia 5/4/1909, às
6 horas a Santos e, 6/4/1909, chega
da.às 9 horas ao Rio de Janeiro.
A mensagem de Afonso Pena

ao Congresso
No tópico Imigração e Coloniza

�, dizia que os resultados eram

satisfatórios. Entravam no ano de

1908 112.234 pessoas,sendo 17.539

passageiros e 94.695 imigrantes. O
número de imigrantes espontâneos

.

era de 74.539, sendo subsidiados

pelaUnião 11.109. Faziam-se melho
ramentos radicais na Hospedaria de
Ilha das Flores. A Diretoria-Geral de
Povoamento efetuou a localização
dos imigrantes, em 26 colônias, res-

nando que "os trabalhos da estrada
de ferro de São Francisco, em cons

trução, entre esta cidade e São Ben

to, em Santa Catarina, não teve o

impulso que fôra para desejar, lutan·
do a Companhia com falta de operã
rios, visto ter necessidade de con

servar todo o seu esforço na liga
ção do tronco com a Rede Ferroviã
ria do Rio Grande do Sul.

Sociedade Brasileira para
Animação de Agricultura
Com sede em Paris tecia concei

tos:
"
... ficamos duplamente satís

feitos, tanto pela honrosa adesão à

nossa sociedade na qualidade de

sócio-fundador (Remido) como por
se haver dignado aceitar o encargo
de nosso correspondente nesse

Estado (referia-se ao matutino O

DIA), vago pela transferência do
, consórcio sr. Firmino da Silva San-

tos para Buenos Aires.
... é uma obra puramente patrió-

tica, que não tem outro objetivo se·

não o engrandecimento do nosso

caro Brasil, pela animação.e desen

volvimento da agricuitura e criação,
estás duas fontes de riqueza que têm

feito até hoje sua prosperidade.
... apesar de florescente como é

o Estado de Santa Catarina e de ser

a indústria agrícola a de que princi
palmente se ocupa, nossa "Sacie'
dade" não conseguiu ainda pene
trar na mesma proporção que nos

outros Estados da União ...".

(FRITZ VON JARAGUÁ)

Imigrante húngara

pectivamente situados nos Estados

do Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, San
ta Catarina e Rio Grande do Sul, dós
quais se acham diretamente a cargo
da União, todos os núcleos funda
dos .no ano passado encontram-se em

franca prosperidade, tomando-se até

necessário em alguns adquirir terras
contíguas para satisfazer os pedidos
reiterados de lotes por parte de famí

lias vindas a chamado dos ali locali

zados. Procuravam preferencialmen
te as áreas localizadas e servidas por
estradas de ferro federais.

Destacava o presidente da Repú
blica o Ministério da Indústria e Via

çl(Q: "As linhas telegráficas no fim do

ano passado eram de 695.457 km, acu
sando um acréscimo de 2.104 km. A

comissão que operava no Mato Gros

so estava sob a direção do tenente

coronel Cândido Rondon.
Em Serviços geológicos e

mineralógicos estava distribuído em

três turmas, sendo uma delas (a 31) a
Sul da República, desde o Estado do
Paraná até o Rio Grandé do Sul. Ali

.

faziam estudos de minas de carvão,
óuro, cobre e wolfon.

No tópico Ministério da Indús
tria e Viação, informava que a Com

panhia São Paulo-Rio Grande, du
rante o ano deu impulso à constru

ção de suas linhas-tronco, de modo a

assegurar o cumprimento das obriga
ções assumidas para com o governo
quando da sua conclusão, meneio-
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BIBI

Muito mais do que uma "noite de fofocas",
como o nome sugere, a festa do TITITI já faz

parte do calendário de eventos de Jaraguá do
Sul e acontece na próxima sexta-feira, dia 25.

Mesmo que asmulheres fiquem"orgulhosas"
emnão permitir a entrada dos homens, omais
importante é o caráter filantrópico da pro
moção. Toda a renda é destinada à manu

tenção do belo trabalho da Ação Social. A

presidenta da instituição, SôniaMarcatto, e a

diretoria estão empenhadasmais uma vez para
garantir o sucesso da noitada.

GUIA

AAção Livre Produções, Turismo e Eventos,
em parceria com a Prefeitura e empresariado
local, está lançando oGuia "DestinoNatureza
Jaraguá do Sul", primeiro folder direcionado
ao Ecoturismo na cidade.

t1
�

DESAFIO
Dia 30 de maio, é o Dia do Desafio. A meta

dos organizadores é marcar a passagem do
dia mundial da atividade física como um dia
embenefício da saúde e do bem-estar. Jaraguá
do Sul estará concorrendo com a cidade de

Jaeareí, São Paulo.Neste desafio, vencer pouco
ja importa. Na verdade, a disputa é paramotivar
IS' aos cidadãos a se envolver no evento.
Il-

MATA ATLÂNTICA
� .

á.
A Prefeitura' de

.

Guaramirim adquiriu um

ll- estende na Semana Mata Atlântica, que será
a· realizada de hoje até o dia 27 de maio, no
á· Centreventos Cau Hansen, em Joinville. Irá

expor fotos, produtos e projetos ambientais
de empresas do Município. Também apro
veitará a oportunidade para divulgar a Expo
feira deste ano.

CONVENÇÃO
Lojistas de Jaraguá do Sul estarão emChapecó
nesta semana participando da Convenção
Estadual das CDLs, que será aberta dia 24 de
maio com palestra do ex-ministro Antonio
Delfim Neto, com o tema "Para onde vai a
economia brasileira" . Será também o início da

divulgação da convenção de 2002, que será
realizada em Jaraguá do Sul.

MOTOS
O grupo de motociclismo Pista Livre abre
hoje, nas dependências do Shopping Brei
thaup,t, uma exposição de motocicletas e

equipamentos de viagem. A finalidade do
evento é arrecadar agasalhos e alimentos
para serem' doados a entidades benefi
centes.

RtS SOCIAL - 5

Foi eleita Rainha da 13aWintertest
a simpáticaMarcial Cello Parabéns!

A bonita Karina Laube foi
cumprimentada ontem pela idade nova

Tel. 371-7801

Entre as comemorações do Dia dasMães, o
CORREIODO POVO, através domestreEugênio Victor

Schmöckel, teve a oportunidade defotografar a senhora
Schmidt Siewerdt, no salão da SociedadeAlvorada, em

Rio Cerro II. Ela foi homenageada com um troféu e,

dançando, depois, a caminho do 1020 ano de vida, no
próximo dia 6 de junho, mostrou toda disposição

José Joaquim
Fernandes, vice-prefeito
de Guaramirim, e a
esposa,Maria Inês,
secretária de Educação,
no lançamento da

Expofeira/2001

1

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

Calçadãq364-ciestaciontmentoatm'o-nãofechamosparaatnoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

I

Qavelli, a loja
que veste o

homem de.
bom 8osto.

Rua Guilherme Weege, 327 - Centro· Jaraguá do Sul - SC

Casar JunkeslCP

19/5

Juany Coelho
20/5
Roland Loppnow
Herta Gumz Frenzer

José Osni Ronchi -

Jéssica Caroline de Abreu
21/5
LucianaTecilla
Paulo Henrique Eggert
Taciani Riboldi Garcia
Frank Juergen Knaesel
Adenor Franzner
Marcelo Guimarães Souza
22/5
Tânia Krause
LucíBaade
Guilherme Bauscheidt
Miriam Sasse Luvasaki
Ruth Klein Kath
Ana Paula Weber
23/5
Silvino Leier
Waltraud Gonçalves
Dr. Dirley Antoni Jonet
(Massaranduba)
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Ajadefi quer ônibus adaptados
para quem usa cadeira de rodas
Deficientes físicos
têm dificuldade
de entrar nos
coletivos

Jaraguá do Sul - A lei que
regulamenta a gratuidade do trans
porte interestadual aos portadores
de deficiência física comprovada
mente carentes não deve resolver

.
os problemas de locomoção dos

que usam cadeiras de rodas, pelo
menos em Jaraguá do Sul. De
acordo com o vice-presidente da

Ajadefi (Associação Jaraguaense
de Deficientes Físicos), Girlei
Campestrini, a resolução do gover
no federal em sancionar transporte
gratuito interestadual não beneficia
os deficientes que usam cadeiras
de rodas porque não existe nenhum
ônibus adaptado para isso. De
acordo com ele, já existe lei muni
cipal que prevê o transporte gratui
tomunicipal, quitambém não tem
resolvido os problemas da catego
ria, pelo mesmo motivo. "De que
adianta a lei se a gente não tem con

dições de entrar no ônibus", afirma
Girlei.

Na avaliação deGirlei, o primei
ro passo que deveria ser dado seria
a adaptação de pelo menos um

veículo da frota encarregada do

transporte municipal e interesta

dual, com itinerários e horários

pré-determinados, a exemplo do

que já existe em Joinville. Outro
entrave à aplicação da lei é a com

provação de carência. "Isso é outra

'burocracia", avalia o vice-presi
dente da Ajadefi, que atualmente
tem 250 associados, sendo que a

metade utiliza cadeira de rodas.
Na tentativa de minimizar os

problemas de locomoção aAjadefi
tem contratado empresas particu
lares de transporte, com um gasto
mensal de R$ 1.700,00. Esse ser

viço é prestado pela entidade desde
1998 e atende a todos os asso

ciados que não têm carro, ou seja,
a maioria deles. A Ajadefi conta
com a ajuda da Prefeitura para pa
gar esse transporte, que repassa
mensalmenteR$ 550,00 à entidade.
De acordo com Girlei, o repasse
desta verba está atrasado há seis
meses em função das adequações
que o poder público têm de fazer

por conta d� Lei de Respon
sabilidade Fiscal. "Se a Prefeitura
atrasar muito teremos que sus

pender o serviço", avisa o vice

presidente.
Para o presidente da Ajadefi,

Afonso José Petri, a lei é boa, mas
não beneficia todos. Ele enfatiza

que aqui no Município somente

anda de ônibus gratuitamente quem
utiliza bengalas para andar, e,
mesmo assim, é uma situação di
fícil porque "é necessário muito

esforço e paciência para subir nos

ônibus do jeito que são", argu
menta Petri. Ele aponta a neces

sidade urgente de que pelo menos

um ônibus da Canarinho seja
adaptado com uma plataforma
traseira. "Está n� hora do deficiente
físico ter mais respeito e de ser

tratado com dignidade", resume.
O morador da ilha da Figueira

Cleber Beckhauser, 19 anos e por
tador de uma deficiência física que
o obriga a locomover-se com au

xílio de duas bengalas, comenta que
os motoristas e cobradores são

impacientes e até mal-educados.
"Eu demoro para subir e descer
do coletivo e os motoristas recla
mam. Dizem que isso atrasa o ho
rário deles e resmungam que não

deviam permitir que se andasse por
aí", recorda Cleber. Além disso,
segundo Cleber, os cobradores so
licitam a carteira de Ajadefi (mes
mo quando já se tomaram conhe
cidos dos cobradores). Outra re

clamação é sobre o uso dos ban
cos dianteiros, que, por lei, são des
tinados exclusivamente ao uso de

portadores de deficiência física,
gestantes ou idosos. "Mas aqui a
gente tem de pedir licença para
sentar", afirma Petri.

A direção da empresa Cana
rinho não foi localizada pela re

portagem. Segundo assessor da

empresa, a única pessoa que po
.

deria falar a respeito do assunto

estava viajando.

DiretordaGlionHotelSchodexplanou sobre turismonoPaís,
Jaraguä do Sul - Estudan

tes e profissionais da área de ho
telaria e turismo assistiram à pa
lestra Carreiras na Indústria In
ternacional de Hotelaria e Turis
mo, ministrada pelos diretores de
recrutamento da Glion Hotel
School, Emilio Lavarini e John
Niser, na manhã de domingo, no
Parthenon Century. O evento foi

promovido pela SIS - Intercâm
bioCultural com intenção de apon
tar as características básicas de um
profissional internacional deste
segmento, mencionando as novas

exigências impostas pelo mercado.
Niser diz que o turismo no

Brasil está crescendo considera
velmente (170% nos últimos cinco

anos) e que o País tem potencial
para ampliar e tomar-se grande pó
lo turístico. "A vantagem do Brasil
é que conta com pessoas hospi
taleiras, amigáveis, além de estar

investindo em estrutura. Mas os

hotéis precisam de gerentes e de

Intercâmbio: Niser diz que o Brasil tem muito potencialpara o turismo

um grupo de qualidade", con
sidera. Lavarini explica que o hotel
Glion oferece curso na Suíça, com
duração de quatro anos, para es

tudantes que pretendem trabalhar
nesta área, com oportunidade de '

realizar estágios remunerados em

qualquer rede de hotelaria do

mundo.
Há mais de dez anos no mer

cado, a SIS é uma empresa de in
tercâmbio cultural que desenvol
ve programas de curso no exterior.
Interessados em adquirir mais in
formações podem telefonar para
275-0312. (FABIANE RIBAS)

Festa alemã reúne cerca de
500 pessoas no Aliança

Jaragúá do Sul- Neste

final de semana, aproximada
mente 500 pessoas prestigiaram
o segundo Encontro Cultural
Artístico de Rio Cerro, realizado
na Sociedade Esportiva e Re
creativaAliança. O evento iniciou

na tarde de domingo e pros
seguiu até à noite, oferecendo
diversas apresentações da cultura
germânica. O presidente da So
ciedade Aliança, Adolar Konell,
explica que a intenção de pro
mover a festa é cultivar e manter
a cultura alemã em Jaraguá do

Sul.
A festa contou com a apre,

sentação de peça teatral com IIse
Reinke, Waltraud Siewerdt, Ma,
gali Ittner eMarinaWudke; Artur
Giese e JandirGiese tocaram gai·
ta, Kurt Hass contou piadas, tudo
em alemão, além de apresentação
do grupo folclórico do bairro
(Grünestall)Mirim e Adulto.

À tarde foi.servido café cole
nial gratuito e, à noite, a Banda
lOde MaioMusic, de Pomerode,
animou a festa com o repertório
germânico. (FR)

Seminário quer incentivar o
associativismo na agricultura
Massaranduba - A Aciam

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Massaranduba) e o

Departamento Municipal deAgri
cultura programaram para o pró
ximo dia 30 de maio o Seminário
de Desenvolvimento Rural Sus

tentável, às 19h30, na Câmara de

Vereadores, visando definir ações
que sirvam para estimular o asso

ciativismo entre os produtores ru
rais, como instrumento para enca
minhar problemas comuns e de
senvolver a agropecuária no Mu

nicípio. A iniciativa também deve
marcar a nova fase da atuação da
Aciam no apoio ao segmento dos

agricultores, segundo o presidente
da entidade, Sérgio Murilo da
Silva.

Durante o seminário serão

elencadas diversas iniciativas,
através das quais aAciam pretende
propor soluções e alternativas para
as questões mais complexas do se
tor agropecuário. "Como na supe
ração de dificuldades de mercado
e na busca de novas alternativas
de comercialização dos produtos
agrícolas", diz Silva, antecipando
que uma das idéias é instalar uma
indústria de conservas no Muni

cípio. Ele fez um apelo para que
lideranças e agricultores de todo o
Município compareçam ao evento.

O seminário vai iniciar com
uma explanação sobre o sistema

de funcionamento do Projeto Em

preender, seguida damensagemdo
secretário adjunto da Agricultura
do Estado, Otto Klein, um dos

convidados para o encontro. Estão

previstas também duas palestras,
a serem proferidas pelos engenhei
ras agrônomos Germano Jaco

bowski e Ditmar Afonso Zimath,

respectivamente diretor técnico
estadual e gerente Regional da

Epagri, que falarão sobre "Alterna
tivas de Desenvolvimento Rural"
e "A visão empresarial na agricul
tura como fator de desenvolvi
mento".

NÚCLEO SETORIAL -

Conforme Silva, a realização do se

minário deverá constituir-se na

primeira de uma série de outras

realizações que virão, voltadas aos

interesses dos agricultores. Se

gundo ele, até agora a Aciam sem

pre dedicou mais atenção aos

problemas que afetam os segmen
tos do comércio e da indústria, em
bora a agropecuária seja parte in

tegrante dos objetivos da mesma,

"mas, de agora em diante, o aten

dimento aos produtores rurais
será ampliado", promete. Na bus

ca desse objetivo já está prevista
a formação de um núcleo setorial
específico para atender os assun

tos da agropecuária, com acom

panhamento de um consultor.
(MILTON RAASCH)

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

e Curso na Sociedade Brasfleira de Oftalmologia do Rio de JaneirO
AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12· Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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Resultados da Ill Gincana
24 Horas do Sesc

I" LUGAR: CORUJAS - 3820 pontos
Integrantes: Roberto Luis Zehnder, Nelio Kruger, Beatriz Eliane
Horst, Claudio Lisboa Celestino, Eunice Zehnder, Geison Hart
mann, Gerson José Pedron, GiovanaWille, Helio Cesar Tomio,
Henrique Gorges Junior, IgorHartrnann, JaneMargareth Stringari,
Joseane de Borba, Mareio Cristiano Dreilich, Miria Teresinha

Deretti, Jackson Dias, Taciana Tecilla Gessner, Tania SueliWille,
Verenice Correa.

2° LUGAR: CÍRCULO ITALIANO - 3620 pontos
3° LUGAR: LEGIÃO JOVEM - 3500 pontos
4° LUGAR: AVACALHADOS - 3065 pontos

ARRECADAÇÃO
Aproximadamente 5000 peças de roupas e 80 cestas de
alimentos. A arrecadação foi doada à Igreja Católica São

Sebastião, para o Setor de PROMOÇÃO HUMANA.

AGRADECIMENTOS:

Equipes:
Legião Jovem
Avacalhados

Corujas
Círculo Italiano
Marisol

Unetj
CDL
CORREIO DO POVO
BikeTrilha
Pedalando Gostoso
Foto Loss

Shopping Center Breithaupt
Restaurarite Mime
Joalheria e Ótica Paládio
Macol
Posto Mime
Hiper eSupermercados Breithaupt
Quadro Três Américas
Academia Impulso
Corpo de Bombeiros
62° Batalhão de Infantaria de
Joinville

Solano Som

Parque Malwee
PrefeituraMunicipal de Jaraguá
do Sul
Clube de Canoagem Kentucky
Notre Dame
PolíciaMilitar de Jaraguá do Sul
Joe Junior

Equipe do Sesc

Agradecemos aos formandos

da 18 turma do Unerj, que par
ticiparam na realização/pontua
ção da III Gincana 24 horas.

Equipe Avacalhados:
Sr. Mauri Ferrazza

Equipe Legião Jovem:
Sra. Odete Papp Lazzaris
Equipe Círculo Italiano:
Sr. Reiner Modro

Equipe Corujas:
Marisa Tensini Kaufmann

LOTERIAS
RESULTADOS
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:S4J��rsena
cohca rso: 499

1!lfaixa:
46-31 -18 -43-04-36

2ªfaixa:
05-17-41-45-14-32
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concurso: 272

09 - 1 O - 24 - 36 - 56';1- 58
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Quina
concurso: 846
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Lotomania
concurso: 155

09 10
23 26

- 32 38
47 56
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Loteria Federal
concurso 03548

1 ° - Prêmio: 24:166
2° - Prêmio: 62.488
3° - Prêmio: 38.390
4° - Prêmio: 68.314
5° - Prêmio: J,18.3.70
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Pôr pouco: sistema de alarme disparou alertando a Polícia Militar, quando a fiação era cortada

Arrombadores forampresos ao

tentar entrar na agência do BB

Tentativa de homicídio no Bairro Santo Antônio

Acusadosqueriam
o dinheirodo
cofreedos
caixaseletrônicos

, Guaramirim - A Polícia
Militar prendeu no início da ma

drugada de domingo Heverton
LuizRodrigues, 25 anos, eDouglas
da Luz, 23, ambos residentes em

Joinville, acusados de tentativa de
furto contra a agência do Banco

do Brasil, localizada na Rua 28 de

Agosto, no centro
_

da cidade. A

mobilização da polícia aconteceu

quando o alarme de segurança da

agência disparou; n,o instante em

que a dupla, mais um comparsa
deles, identificado como sendo
Deomar de Souza - que conse

guiu evadir-se - já estavam no

Jaraguá do Sul - Na noite

de sábado, uma discussão no Bar
do Bráulio, localizado na Rua
Maximino Beber, Bairro Santo

Antônio, acabou em tiroteio. O au

xiliar de produção João Pereira

Gonçalves, 40 anos, desentendeu
se com o desempregado Antônio
Monteiro Oliveira, 35, natural de
Guarapuava, sacou o revólver cali
bre 32 e disparou contra Oliveira,
acertando-o no lado direito do

peito. As pessoas que estavam no

estabelecimento chamaram a Polí-

local e faziam o rompimento da

fiação com alicate.

Douglas foi o primeiro a ser

flagrado e preso pela PM, quando
ainda estava em frente da agência,
e supostamente orientava os

companheiros munido de um te

lefone celular. Seus comparsas já
haviam se deslocado pelos fundos
do prédio e um deles tinha entrado

pela escotilha de refrigeração, on
de tentava consumar a desativação
dó sistema de segurança. Hever
ton Luiz foi preso quando fugia
no automóvel Golf, placa MDS-

0090, sendo interceptado em se

guida e rendido pelos policiais
militares.

No interior do veículo foram
encontrados uma alicate, uma
chave de fenda grande e os

documentos de Deomar de Souza,
que nem chegou a ser avistado,

ciaMilitar e oCorpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul para
prestar socorro.

, Gonçalves evadiu-se do local,
mas, depois de denúncias anôni

mas para o Copom (Centro de

Operações da Polícia Militar), foi
encontrado e preso em flagrante
pela polícia e encaminhado para a

delegacia. Depois de depor, foi
levado para o presídio do Muni

cípio. Segundo informações dos

policias, algumas testemunhas re
lataram que Gonçalves já havia

sendo o primeiro que afastou-se
do local. Ontem à tarde, o perito
Gilson Rateke compareceu na

agência para fazer levantamento,
mas aparentemente os acusados
não tiveram tempo para chegar ao
seu objetivo, como também não

levaram quaisquer outros objetos
de valor do local.

Em pelo menos duas outras

ocasiões a agência local do BB,
segundo confirmou a gerência, foi
alvo de tentativas semelhantes, mas
os autores não tiveram êxito. O
caso foi atendido pela delegada
Pedra Konell, que substituía a

delegada da Comarca, Jurema
Wulf. A polícia está investigando
se Douglas e Heverton Luiz tem

antecedentes criminais. Ambos
foram conduzidos no mesmo dia

para o Presídio Regional, em Ja

raguá do Sul. (MILTON RAASCH)

ameaçado outras pessoas.
A bala perfurou o pulmão de

Oliveira, que foi levado para aUTI

(Unidade de Tratamento Intensivo)
do Hospital São José. Segundo
informações do.hospital, a vítima
está consciente e já foi encami
nhada pára um quarto.

A delegada de plantão, Pedra
Konell, diz que a pena prevista pa
ra homicídio é de 12 a 30 anos e,

em casos de tentativa, a pena pode
sofrer redução de 'um a dois ter

ços. (FABIANE RIBAS)
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Malwee joga hoje com.o Vasco
Jaraguá do Sul - Depois da

vitória por 5 a 1, sábado, contra a ,

Anjo Química, de Criciúma, pela
penúltimarodada do primeiro turno
do Campeonato Estadual de Futsal,
as atenções dos jogadores, comis
são técnica e torcedores da Mal

wee voltaram para a partida desta
terça-feira contra o Vasco da Ga

ma, pela 1 a rodada da 2a fase da

LigaNacional de Futsal. Dos quatro
jogadores entregues ao departa
mento médico, apenas o fixo Chi
co tem a volta asseguradaao time.
Dedé, Xande e Fernandão estarão
ausentes da partida marcada para
as 19 horas, no Parque Malwee.
Os ingressos custam R$ 8,00 e

podem ser adquiridos nos Postos

Mime, Rádio Jaraguá e Speed Press.
O técnico Fernando Ferreti

mostrou-se confiante para a par
tida contra o Vasco. Mesmo sem

contar com os três jogadores, o

treinador acredita no potencialdo
restante do grupo. Para ele somente
a vitória interessa, já que a disputa
pela classificação à fase semifinal
será acirrada. "Ganhar as partidas
disputadas em casa torna-se uma

obrigação para quem quer chegar
ao título". Depois de jogar pela
Liga, a equipe de Jaraguá do Sul
volta a jogar pelo Estadual no

próximo sábado, em Timbó, con·
tra aMetisa.

O Vasco chegou em Jaraguá
do Sul na condição de favorito.
Apesar da crise financeira que
afastou do grupo jogadores como

Manoel Tobias e Lenísio, a equipe
carioca ficou em primeiro lugarna
primeira fase da competição. O time
treinado por Ricardo Fernandes
tem como destaques o ala Schuma
eher e o pivô Vander Carioca.

Titulares: Alvorada e Vitória empataram, por 1 a 1, na Ir rodada do Campeonato Integração

Reunião vai delinear soluções
.

para falta de recursos da Liga NOTAS------------------------------��
final de semana, teve os seguintes
resultados: nos titulares, Gari
baldi venceu o Guarani, por 2 a

O; Flamengo ganhou do Cruz de

Malta, por 2 a O, e Alvorada e

Vitória empataram por 1 a 1. Nos

aspirantes, Guarani ganhou do

Garibaldi, por 3 a 1; Flamengo
goleou o Cruz de Malta, por 6 a

O, e Vitória venceu o Alvorada,
por 2 aO.

A rodada do próximo final de
semana vai contar com os se

guintes jogos: Ponte Preta x Vi

tória, Guarani x Alvorada, Fla
mengo x Garibaldi. O Cruz de
Malta folga nesta rodada.
(FABIANE RIBAS)

Mais de 30 pessoas adeptas da capoeira participaram da primeira
caminhada em comemoração à abolição da escravatura - celebrada
no dia 13 de maio. Alunos acompanharam os professores Touro,
Camarão, Japa e Marcolla na caminhada que iniciou às'8 horas de

domingo, seguindo para o Morro da Antena. Depois de mais d·ê·tr�s
horas andando, os integrantes chegaram no local e fizeram roda de

capoeira, a primeira realizada no alto do Morro da Antena.

teve o telefone cortado, sendo
que apenas recebe ligações. Para
traçar possíveis soluções para o

problema financeiro, hoje, a partir
das 19 horasrserã realizada reu
nião com os representantes dos
26 clubes filiados à entidade.

Na oportunidade também
será discutida a seqüência do

campeonato. "Nossa situação é
delicada porque não temos re

ceita, os clubes estão descapi
talizados, quem está conosco ho

je são alguns abnegados que
gostam do esporte", diz Toma
zelli.

A 11 a rodada do Campeonato
Integração, realizada rio último

Resultados da
11 º rodada do

Campeonato
Integração

Jaraguá do Sul- "A situa

ção na Liga Jaraguaense de Fu
tebol está deprimente", considera
o presidente da entidade, Rogério
Torriazelli, referindo-se à falta de
recursos e condições paramanter
a estrutura da sede, localizada no
piso superior da rodoviária. De
pois do corte de luz ocorrido na

semana passada, ontem a Liga

Data da final do Varzeano será definida hoje
Jaraguá do Stil - Hoje, a

partir das 9 horas, será realizada
reunião com os dirigentes das

quatro equipes que classificaram
se para as finais do 19° Cam

peonatoVarzeano de Futebol "Raul
Valdir Rodrigues", Troféu 125
Anos de Jaraguá do Sul- Atlético
Paraná, AmoVila Lalau, Eletropol
e Kiferro. O superintendente do

4 a 6; Eletropol e Vila Lalau em

pataram por 2 a 2; Atlético Paraná
ganhou da Kiferro, por 2 a 1, e o

BangulTranze o Pé levou urna go
leada do Amizade, por 10 a 2.

No próximo sábado será rea

lizada a semifinal, com as seguintes
disputas, no Juventus: Atlético
Paraná xAmoVila Làlau e Kiferro
x Eletropol. (FR)

Departamento de Eventos e Lazer,
Luderitz Gonçalves Filho, diz que,
no encontro - que será na Fun

dação Municipal de Esportes -,
serão traçados os horários e a data

,

da final do campeonato.
Os resultados da sexta rodada,

que aconteceu no final de semana

passado, são: Depecil perdeu para
o Supermercado Brandenburg, por
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