
PT propõe CI para
apurarHospital
Santo Antônio

o objetivo é investigar res
ponsabilidades tanto no impas
se entre servidores e a direção
do hospital quanto em relação
a denúncias de ilegalidades.
Essa é a segunda CI do Hos
pital. Ern 1999, foi instalada
outra, que apontou diversas ir

regularidades. Página 3
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estofados e colchões

o Diretório do PT decidiu

apoiar a proposta do presiden
te daCâmara de Guararnirim,
Evaldo Junckes (PT), o Pupo,
de instalar CI (Comissão de

Inquérito) para apurar supostas
irregularidades administrativas
no.HospitalMunicipal Santo
Antônio.

Ferrari garante dois

lugares no pódio
Pi.. Ferr�i garante os dois

primeiros lugares do pódio do
grande prêmio disputado neste
domingo, emMônaco. AMc

Laren atribui o fracasso ao

piloto EnriqueBemoldi, daAr
rows. Página 11

Atletas de vôlei

doam alimentos
Cerca de 240 estudantes

participaram do Campeonato
Escolar, promovido pela Liga
Norte Catarinense de Volei
bol. A entidade arrecadou 240

quilos de alimentos não pere
cíveis. Página 12

Conversão para gás possibilita até 70% de economia
A partir de julho o posto Mime

lOcalizado na Bernardo Dornbusch
estará equipado para abastecer com gás
natural. Página 7

EdsonJunkeslCP Veículos apreendidos que estão no quartel da PM
devem ser leiloados assim queJor concluída a identificação. Página 7

Pasold reassume

Prefeitura de JS

Portadores da LER
. --

querem associaçao
Palestra promovida pelo

Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria do Vestuáriomo
bilizou vítimas de doença pro
fissional de Jaraguá do Sul e

região. Página 6

o prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold (PSDB),
reassumiu ontem pelamanhã a
administração doMunicípio,
depois de passar 18 dias em

viagem pela Europa. Página 4

Inicia campanha
contra febre aftosa

JogasdaTerceiraIdade
será lançado amanhã

A Secretaria Estadual de

Agricultura inicia esta semana
a campanha contra a febre af

tosa no Estado. Foi instalado
um telefoneparareceber denún

cias de foco dadoença Página 5

A cerimônia de abertura

acontece às 15 horas, no Par
queMunicipal de Eventos, em
Jaraguá do Sul. A previsão é

de que 600 atletas participem
do evento. Página 6
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* Paulo Nassar

digital, de imagem, som e dados.
Acontece que a velocidade da

tecnologia, pela primeira vez, é maior
do que a capacidade do ser humano
de assimilar as mudanças culturais,
processá-las e torná-las parâmetros
de uma nova era. É por isso, dentre
outros motivos mais aparentes (co
rno a sinergia, comprometimento dos
recursos humarios com a qualidade
e amissão das empresas, transparên
cia dos gestores etc.), que a comuni

cação torna-se uma das mais estra

tégicas e decisivas ferramentas de

gestão empresarial. As empresas já
entenderam, desde o início dos anos

90, a necessidade de sermais produ
tivas, praticar qualidade, investir na
qualificação técnica de seus pro
fissionais, ser ágil e ter competitivi
dade em qualquer cenário geográfi
co ou conjuntural. Este é assunto en
cerrado. Quem entendeu sobreviveu. /

Agora, é necessário não só man
ter esses itens da transformação
produtiva, como promover verda
deira mudança cultural, cujo para
digma é a ética, ocomprometimento
com a cidadania, a ecologia, a quali
dade de vida, o respeito aos direitos
individuais e coletivos. Tudo' isso

agrega valor e se inclui entre os fa

tores de competitividade. Assim, a

comunicação torna-se o somatório

CORREIO DO POVO

+. r�/""

Feridas abertas
Umdos capítulosmais obscuros e atrozes da recenteHistória

do Brasil começa a ser desvendado. Na semana passada, o
coronel-aviador Pedro CorrêaCa
bral depôs sobre a guerrilha do

Araguaia, naComissão deDireitos
Humanos da Câmara dos Depu
tados. Remexeu numa página até
então inviolável do regimemilitar.
No depoimento, acusou o então

coronel do Exército Sebastião

Curió, ex-agente do extinto SNI,
órgão de repressão política, de ser
o responsável pelasmais selvagens
ações de combate àguerrilha.
A guerrilha do Araguaia, com

batida no Sul do Pará entre 1972 e

1975, transformou-senum dosmais

sólidos e intransponíveis tabus da
ditadura militar, assim como as

bombas noRiocentro, emmaio de
I

1981. Nunca foram explicadas e reveladas a contento. Os relatos
de Cabral deixaram osdeputados da comissão estarrecidos.
Contou com detalhes as operaçõesmacabras dos dois anos em
queparticipou da repressão a 68militantes do PC doB engajados
nomovimento político armado.

Segundo ele, Curió, hoje prefeito deCurionópolis,município
batizado em suahomenagempelos garimpeiros de SerraPelada,
executava os ativistas depois de presos e dominados. O aviador
disse que não dispõe de provas, mas contou que "a tropa de
Curió agia da forma mais estranha possível". "Levavam os

guerrilheiros presos para a selva e davam cabo deles, dizendo na
voltaque eles haviam sidomortos. Alguns dos guerrilheiros foram
levados no helicóptero que eu pilotava", lembrou.

Cabral contou ainda que participou da "Operação limpeza",
que consistia na retirada dos corpos sepultados na selva para
serem queimados. A sessãomacabrachegou ao ápice quando o

, aviador relatou queummilitar abraçou o cadáver, provavelmente
da guerrilheiraDmaElza, que estava grávida ao serpresá, e disse
sorrindo: "Se não vai porbem, vai pormal". Cabral é o primeiro
militar das Forças Armadas a remexer no episódio, do qual
participou o deputado federal petista José Genoino.

O relato do aviador, que atendeu requerimento do deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT/SP), advogado de mortos e

desaparecidos políticos edas famílias dos guerrilheiros, poderá
transformar-senum divisor de águas. Serápossível, através deles,
esclarecer e confirmar as iniqüidades cometidas em nome da

segurançanacional, alémdepunir alguns assassinos e torturadores.
Até porque, aLei daAnistia, de '1979, não anistiou os autores

de crimes de sangue, apenas os de opinião.
Não cabe aqui insistiremmanteros olhosno espelho retrovisor,

impedindo enxergar o horizonte posto à frente.Mas espiar aculpa
de uma página infeliz daHistória, evitando que o erro se repita.
A crisemoral, porque passa o País, tem origemno abandono da
civilidade e dos princípios éticos e.da substituição doestado de
direito pelo arbítrio. Talvez o episódio traga luz aos saudosistas
do regimemilitar e contribua para cicatrizar de vez essa ferida
aberta, que continua apovoar o imaginário popular.

Anovacredencialdosprofissionaisdacomunicação

A capacidade de comunicar e o
alcance da reprodução de mensa

gens sempre foram fatores exponen
ciais das transformações históricas.
Há quatromil anos, quando a escrita

surgiu na Mesopotâmia, alterou as

relações econômicas e sociais. Pos

sibilitou a quantificação de contratos
e a documentação da cul tura. Há cer
ca de 550 anos, na Alemanha, quan
do Gutenberg produziu, com tipos
móveis, o primeiro livro impresso,
uma Bíblia, deu aomundo poderoso
meio de difusão do conhecimento.
A Europa tinha, então, 50 milhões
de habitantes, dos quais apenas oito
milhões alfabetizados. Em pouco
tempo, a oferta de livros resultou em
mais de 20 milhões de europeus
alfabetizados. E fez-se o Renasci

mento.

Os dois recortes da história são

emblemáticos no tocante à importân
cia da comunicação. Transformação
mais profunda e radical observa-se

neste momento. Globalização, em
presas de padrão e operação mun

diais, a nova economia e o e-com

merce somente se viabilizaram em

decorrência da infinita e instantânea

capacidade de comunicação con

ferida por meios como a Internet,
telefonia celular, fibra óptica, satélites.
e transmissão, num único canal

de uma série de ações. Sua atuação
ocorre de forma multidisciplinar,
baseada em métodos e técnicas de

jornalismo, relações públicas, publi
cidade, propaganda, promoções,
recursos humanos, pesquisa e mar

keting. Nesse novo cenário, faltam

profissionais em condições de gerir
a comunicação de forma estratégica.
pois as universidades não estão for·,
mando pessoas com o perfil adequa
do, já que o enfoque dos currículos

apresenta características superadas
pela realidade.

Não se pode, contudo, ficar es·

perando amudança de currículos. Há
muitos meios (livros, cursos, pós·
graduação, lições da experiência pro
fissional e inesgotáveis canais de

acesso à informação) para se prepa·
rar intelectual e tecnicamente paraa
nova missão do profissional de co
rriunicação. Entender esse processo
e ser ágil na qualificação constituem
as credenciais de jornalistas, relaçõeS
públicas e publicitários para se in'

cluírem entre os colegas que já inte·

gram o board de grandes empresas·
Eis a oportunidade!

* Professor, escritor, jornalis•
ta e diretor-executivo da Asso·

ciação Brasileira de Comunj•
cação Empresarial

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conler
entre 30 e 35 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o teXIOe

fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MILTON RAASCH

o vereador e presidente do Legislativo, Evaldo João Junckes.

(PT), o Pupo, dá sinais de nova performance na atuação na

Câmara de Vereadores. No final da sessão da última quinta-feira,
ele surpreendeu ao plenário e ao público presente ao anunciar

que está requerendo a formação de uma CI (Comissão de

Inquérito) para averiguar a administração do Hospital Municipal
Santo Antônio. Ainda não está bem claro, se do ponto de vista

legal essa CI (a segunda nos últimos três anos) tem condições
de ser constituída.

CI
Se a Comissão de

Inquérito vier a ser mesmo

formada, vai estender as
investigações bem além do que
tivemos no final de 1999,
quando a artilharia

de críticas e acusações esteve

centrada sobre o final do
mandato do

ex-prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB),
praticamente às vésperas de

eleições municipais, e quando o

ex-administrador do hospital
Nilson Bylaardt (PMDB) serviu
de "bode expiatório".

Concurso
A indagação que mais se

destaca nessa linha de
raciocínio é por que não

foram realizados concursos

públicos para a contratação de
servidores no hospital, se esta

é uma exigência da

Constituição federal, desde

.

1988. Que a segunda CI é
válida, isso nem se discute,
pois serviria para esclarecer
como as dívidas do hospital

com o INSS e FGTS se

tornaram astronômicas.

Agora, não pode virar
palanque para demagogia.

Assessoria
A proposta que pede a instalação da CI mostra que o vereador

Pupo, depois de um período em que ele próprio admitiu estar em

dificuldades para conciliar os compromissos profissionais com a

atuação na Câmara Municipal, está iniciando um período mais

ativo. Valeram, nesse aspecto, as críticas levantadas pelo petista
José Thomaz Barbara Filho e a reprimenda que o vereador sofreu
da própria liderança, cobrando presença nas reuniões do partido.
E mostra que já começou a funcionar a "assessoria ao 'vereador:'

prometida na época.

Audiência
A presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais,
Idinei Petry, tem a seguinte agenda para tratar com o prefeito

Mário Sérgio Peixer (PFL), na audiência que está sendo solicitada

para esta semana: Hospital Municipal Santo Antônio,
reclassificação salarial, reajuste salarial, concurso público e

democracia no serviço público.

ENTRE ASPAS --'-- _

"Hoje pertencemos à coligaçãoMais Santa Catarina.
Entretanto,muitos diretóriosmunicipais têmmanifestado
explicitamente o desejo de o partido tomar outro rumo."
(Deputado federal Vicente Caropreso, também presidente estadual
do PSDB, sobre a possibilidade da legenda deixar a aliança com o

atual governo e aliar-se ao PMDB nas eleições do próximo ano)

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA
\

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

PT decide apoiar instalação
da segunda CI no hospital

Partido está
encampando
a proposta do
vereador Junckes

Guaramirim - o Partido
dos Trabalhadores esteve reunido
durante o final de semana, quan
do decidiu apoiar a proposta do
vereador e presidente do Le

gislativo, Evaldo João Junckes

(PT), o Pupo, pela instalação de
uma nova CI (Comissão de In

quérito) para averiguar supostas
irregularidades administrativas no
Hospital Municipal Santo Antônio.
O objetivo será apurar respon
sabilidades tanto no impasse entre
servidores e a direção do hospital
quanto em relação a denúncias

que remontam a governos ante

riores.
- Precisamos acabar com

esse jogo de empurra e apontar
os responsáveis -, diz o pre
sidente do partido, Moacir José
Mafra, o Zuco, acrescentando

que os funcionários não podem
continuar sendo penalizados na

questão que envolve o pagamento
de direitos trabalhistas reclama
dos pela categoria, como a li

beração do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço)
aos demitidos.

Conforme Zuco, "os servido
res não têm nada a ver se a

direção do hospital deixou de
fazer concurso público em go
vernos anteriores ou não recolheu
como deveria quaisquer encar
gos trabalhistas". Ele destacou

que a proposta pela formação da
nova CI, a segunda a ser criada

para averiguar procedimentos
administrativos na direção do

Guaramirim - O Partido dos
Trabalhadores esteve reunido du
rante o final de semana quando
definiu o calendário de reuniões e

o plano de trabalho para até o final
do ano e início de 2002. As
reuniões deverão acontecer nos

dias 30 de junho, 29 de julho, 25
de agosto, 29 de setembro; 27 de

outubro, 24 de novembro, 15 de
dezembro e 26 de janeiro. Entre
outras deliberações, também ficou
definido que Guaramirim irá par

ticipar do Encontro Sul-brasileiro

Arquivo/CP: Edson Junkes

Zuco:presidente do PT épelofim do "jogo do empurra no hospital"

hospital nos últimos três anos,

também está sendo motivada pelo
, documento que o presidente do
Conselho Deliberativo do hospital,
Osnildo BarteI, entregou no início
deste mês ao Poder Legislativo
de Guararni rim. Cópias do

mesmo documento também fo-

de Vereadores e Assessores do PT,
que deverá acontecer de 1 a 3 de

junho próximo.
Já para o dia 23 de junho está

previsto um curso para vereadores
do PT. O curso vai iniciar às 8 ho

ras, no auditório da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim) e será

ministrado pelaSecretariaEstadual.

de Assuntos Institucionais do
Partido. No dia 27, o partido deverá
participar daMarcha a Brasília, em

prol da instalação da CPI da

ram enviadas ao representante
do Ministério Público na Co
marca e ao Tribunal de Contas
no Estado. O vereador do PT

anunciou, quinta-feira, que está

requerendo a formação da
Comissão de Inquérito. (MILTON
RAASCH)

Partido-dosTrabalhadoresdefinecalendáriodereuniães
Corrupção no Congresso Nacio
nal. Amarcha está sendo organiza
da em âmbito nacional pelas OAB,
CNBB e UNE e, em Guararnirim,
a participação está sendo incentiva
da e articulada pelo Partido dos
Trabalhadores.

Já para julho, no recesso da
.

Câmara de Vereadores, o partido
estará colhendo assinaturas na

comunidade para entrar com uma

emenda popular ao Projeto de Lei
Sobre Redução do Recesso Parla
mentar de 90 para 30 dias. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - POLíTICA CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 29 DE MAIO DE 2001

Pasold reassume Prefeitura

depois de 18 dias na Europa
Prefeito pretende
relatar resultado
da viagem aos

vereadores

Jaraguá do Sul _ o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) reassumiu
ontem a administração municipal,
depois de passar 18 dias na Eu

ropa, onde conheceu alternativas
e propostas para destinação de lixo,
transporte e de consórcio intermu

nicipal. A cerimônia aconteceu na

sala de reuniões da Prefeitura e

reuniu integrantes do primeiro e

segundo escalões, além de alguns
vereadores, inclusive o petista José
Pendiuk dos Santos, o Zé Padre, e
o líder comunitário Mário Pappen,
candidato derrotado pelo PT à Câ
mara Municipal.

Num curto discurso, o prefeito
em exercício, Moacir Bertoldi
(PPB), agradeceu a oportunidade
e apresentou os feitos realizados
na interinidade. Logo após reas

sumir o cargo, Pasold passou a

relatar a viagem. Por cerca de 30
minutos contou as experiências
vivenciadas, concebendo a viagem
como investimento. "Não fomos
reinventar a roda, mas conhecer
outras utilidades para ela", com
parou. O diretor-administrativo do
Samae (Serviço Autônomo Mu

nicipal de Água e Esgoto), Nelson
Klitzke, e o secretário de Desenvol
vimento Municipal, Ademir Izido
ro, integraram a comitiva.

Na Feira Internacional Am

biental, que aconteceu em Düs

seldorf, entre os dias 12 e 14,
tiveram contato com diferentes

Edson JunkeslCP

De volta: Pasold (à direita) é cumprimentadopelo vice-prefeito Bertoldi

métodos. "n.�sde máquinas para
triturar pneus até para tratamento

de água", contou, lembrando que
conheceram a utilização de uma

cratera de vulcão, inativo há 15 mil

anos, como depósito de lixo tó

xico, a transformação do lodo dos
aterros sanitários em adubo e do

gás em energia. "Eles (os alemães)
têm soluções simples e baratas

para o tratamento do esgoto", as
segurou.

Na Comunidade de Lille,
grande Paris, na França, formada
por 87 pequenos municípios, a

comitiva conheceu o sistema ad- .

ministrativo intermunicipal. "O que
ficou muito evidenciado é a

integração dos municípios na bus
ca de soluções e o compromisso
com os interesses coletivos. Não

existem as picuinhas políticas tão

características do Brasil", disse,
informando que o advogado join
vilense Rodrigo Bornhold está
estudando o estatuto da comu

nidade para retirar subsídios e

elaborar uma para a região.
. Pasold informou que pretende,

além de enviar o relatório da

viagem à Câmara de Vereadores,
comparecer ao Legislativo para re
latar as experiências.

VISITA _ Segundo o pre
feito, integrantes da Comunidade
deLille deverão visitar a região em
outubro. "O convite foi feito à vice

presidenta", revelou, lembrando
que os maiores investimentos dos

países europeus são para recu

peração do patrimônio histórico.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Konell confirma ter 9 assessores parlamentares
Jaraguá doSul _ o depu

tado estadual Ivo Konell (PMDB)
confirmou ter nove assessores

parlamentares, entre eles a espo
sa, Cecília Konell, e a nora, Crislei
Mere Bartei, esposa do vereador
Petras Konell (PMDB). A infor

mação foi confirmada depois que
a imprensa jaraguaense e uma

parcela da população recebeu
uma lista com os nomes dos as-o

sessores. "Não existe nada de ile

gal. Cada gabinete tem R$ 12 mil

para pagar assessores e cabe ao

deputado contratar quantos ele
considerar necessário", afirmou.

Konell creditou a distribuição
da lista de assessores ao advo

gado AItevir Fogaça, que não

confirmou a acusação, mas tam

bém não negou. "Sou mais inte-

ligente. Não faria assim", disse
Fogaça ao ser indagado sobre o

caso, mostrando à reportagem
cópias do Diário da Assembléia

Legislativa do Estado, de onde
foram retirados os nomes. Konell
disse que a intenção é prejudicá
lo e enfraquecer sua liderança no

diretório. "Tem convenção em se

tembro", lembrou.

pe acordo com a lista, além
de Cecília, que ocupa a chefia de

Gabinete, e de Crislei, secretária
particular, trabalham para o de

putado Estela Maris de Oliveira

Raulino, esposa do suplente de
vereador pelo PMDB Ronaldo

Raulino; João Carlos Vasel; Ru
dimar Bruch; Celso Luiz Van

Vossen; Ério João dos Santos,
Reginaldo Schiochet; Jorge Luiz

da Silva Souza; Cláudia Murara;
Antenor Galvan, Ângela Cláudia
Schwartz e Ivaldo Sacht Júnior.
Este último Konell garante que
não' é seu assessor.

_ Eles (os denunciantes) er
raram, ele (Júnior) está no ga
binete da Presidência", assegura.
Segundo a lista, a maioria dos
assessores são "fantasmas", já
que trabalham em Jaraguá do Sul
e sequer "conhecem Florianó

polis, muito menos o prédio da
Assembléia". "Todo deputado
tem assessores em sua base elei
toral. O Vicente (Vicente Caro

preso) tem até escritório aqui. No
meu caso é picuinha", reclamou,
informando que não vai "ali
mentar essa discussão sem pro
pósito". (MC)

O presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera as

pesquisas de interição de voto encomendada ao Ibope pelo PSDB
e realizada entre os dias 29 de março e 2 de abril. Na primeira
simulação, Lula aparece com 29%, seguido por Ciro Gomes

(PPS), com 17%; Itamar Franco (PMDB), com 12%; ministro
José Serra (PSDB), com 11%, e Antonio Carlos Magalhães

(PFL), com 10%.
Num segundo cenário, Lula mantém o percentual, Ciro tem 17%;
Itamar, 15%; ACM, 12%, e Tasso Jereissati, que substitui Serra,

com 3%.
Sem ACM na disputa, Lula amplia para 31%, Ciro aparece com

19%; Itamar, 15%, e Serra, 12%.
Na última simulação, Lula tem 32%; Ciro, 20%, Itamar, 17%, e

Jereissati, 4%.

A pesquisa revela ainda que 32% da população consideram o

presidente Fernando Henrique desonesto.

Rejeição
Jereissati lidera o ranking da

rejeição com 64%, Antônio
Carlos Magalhães vem em

segundo com 63%, seguido
pelo governador Itamar
Franco, com 52%, e pelo
ministro José Serra, com
51%. O ex-ministro Ciro
Gomes e Lula estão

empatados, com 42%. A
mesma pesquisa apontou que
a população espera que o

futuro presidente gere

empregos e melhore os

serviços de saúde pública e de

educação.

Sai-não-sai
O vereador Rui Lessmann

confirmou a

intenção de desfiliar-se

do PFL. Disse, no entanto, que
vai aguardar o fim da

interinidade _ substitui o

vereador Carione Pavanello, em

licença por 60 dias _ para
divulgar a futura legenda. "Não

seria elegante deixaro

partido enquanto exerço o

cargo de vereador", discursou.
Especula-se que Lessmann

deve filiar-se ao PPS. Ele não

cónfirma, mas também não

nega.

PT Jovem
O professor Cláudio Piotto foi eleito coordenador do PT Jovem

de Jaraguá do Sul. Por aclamação, os cerca de 50 petistas
reunidos, no sábado de manhã, na Câmara de Vereadores,

elegeram Piotto. A primeira atividade prevista é a panfletagem nas

ruas do Município. "Vamos nos reunir no dia 14 de junho para
definir as estratégias de ação", contou, acrescentando que

pretende informar a população sobre a administração municipal e
as propostas do PT na Câmara de Vereadores.

Transporte
O vereador Paulo Floriani

(PPB) informou que a

Canarinho _, empresa que

explora o transporte coletivo
em Jaraguá do Sul _

contratou uma equipe de
técnicos para
estudar o sistema viário do

Município e propor alterações.
Os estudos devem estar

concluídos em meados do

próximo mês.

Fumaça
O mau exemplo dos

- vereadores, que além de não

obedecerem artigos da Lei

Orgânica, fumam no interior da

Câmara de Jaraguá do Sul,

descumprindo leis federal,
estadual emunicipal, incentiva

quem visita o Legislativa,
transformando os corredores e

ante-salas em verdadeiros
fumódromos sem nenhu!11

,

pudor.

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

Jornal
CORREIODOPOVO

Teleassinatura 275-0105 ou 371-1919,
em Jaraguá do Sul, e em Guararrürim.

373-1238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Governo do Estado implanta o

disque-denúncia da febre aftosa
Começanesta
semana campanha
nosveículosde
comunicação

Florianópolis - A proxi
midade com o Rio Grande do

Sul, onde foram detectados fo

cos de febre aftosa, fez o go
verno estadual redobrar os cui

dados para manter o Estado

livre da doença. A Secretaria de

Agricultura disponibilizou o

telefone 0800-643-9300 para
receber denúncias e informa

ções sobre possíveis focos de
febre aftosa. A Cidasc (Compa
nhia Integrada de Desenvolvi

mento Agrícola de Santa Cata

rina) criou um grupo especial de
funcionários para anotar as

denúncias que forem formuladas
e que digam respeito a entrada
de animais vivos ou carne com

osso no Estado.
O mesmo telefone deverá

atender consultas sobre pro
cedimentos técnicos, quando
identificados sintomas da doen
ça. "Neste caso a Cidasc ou a

Secretaria da Agricultura', atra
vés de pessoal habilitado, pres
tará os esclarecimentos ne

cessários", disse o secretário
Odacir Zonta, informando que

o disque-denúncia atenderá

apenas no horário de expedien
te. Por outro lado, a Cidasc pre
tende instalar o serviço para
atendimento 24 horas por dia.

Zonta apelou para que todas
as pessoas que observarem car

gas de animais entrando em

Santa Catarina, e que não este

jam passando pelas barreiras de
fiscalização, denunciem o caso

pelo- telefone 0800-643-9300,
informando o local da ocorrên

cia para que a Cidasc possa
imediatamente tomar providên
cias e haja a verificação da

carga. "O controle da febre af

tosa no Estado é importante pa
ra toda a sociedade, uma vez

que nossa economia ficará

ameaçada se a doença chegar
em Santa Catarina", justificou,
lembrando que o Estado possui
93 mil produtores dependentes
da produção pecuária, represen
tando ummovimento de mais de

R$ 4,5 bilhões na economia

estadual.

CAMPANHA - A partir
desta, os veículos de comuni

cação, 'como rádio, TV e jornais,
da capital e do interior do Es

tado, começam a veicular a

campanha publicitária que enfo
cará os reflexos da febre aftosa

em Santa Catarina e no Brasil.

A iniciativa é da Secretaria da

Agricultura, mas conta com a

participação de entidades do

setor produtivo agropecuário,
como o Sindicarne (Sindicato
das Indústrias de Carnes e

Derivados de Santa Catarina,
Faesc (Federação da Agricultu
ra do Estado), Fetaesc (Fede
ração dos Trabalhadores na

Agricultura de Santa Catarina)
e Ocesc (Organização das Co

operativas do Estado de Santa

Catarina).
De acordo com'Zonta, o go

verno e as entidades do setor

querem mostrar à população a

importância do setor pecuário na
economia estadual e os reflexos

que ele produz no meio rural.

"Está havendo uma inversão de

valores no enfoque do problema
e maldosamente explorado por

,

alguns políticos de oposição ao

governo. Tem gente dizendo que
o governo está protegendo as

grandes empresas ao defender

a não vacinação do rebanho

catarinense e se esquecem que

por trás disso tem milhares de

pequenos agricultores produzin
do suínos e aves para as agroin
dústrias, e que um problema de

mercado fatalmente atingirá os

agricultores. Precisamos mos

trar à população, porque não

convém vacinar em Santa Cata

rina", reclamou o secretário.

Deputado convida italianos a visitarem o Estado
Brasília - O Ministério das

Relações Exteriores da Repú
blica da Itália, com apoio da Co
missão da Amazônia e de De

senvolvimento Regional da
Câmara dos Deputados, pro
moveu na semana passada o

seminário "Fogo Emergência
Crônica - Alternativas e Su
gestões para a Amazônia". Na .

OportUnidade, o deputado federal
Eni Voltolini solicitou ao em

baixador italiano no Brasil, Vi
�enzo Petrone, que o cônsul
ItalianoGianni Piccato e o adido
Comercial completem a visita a
S .

'

anta Catarina.
O deputado quer que a co

mitiva italiana, que iniciou a visita

no final de abril pela Região
,

Norte, Vale do Itajaí e Florianó
polis, conheça também aRegião
Sul. O convite, segundoVoltolini,
é para atender solicitação da Fa
cise (Federação das Associações
Comerciais e Industriais de

Santa Catarina). "É para com

plementar as informações ne

cessárias para o fechamento do

programa oficial da visita do em

baixador aoEstado", completou.
O parlamentar reiterou a ne

cessidade da Embaixada Italia

na reforçar junto ao governo
brasileiro pedido para que repre
sentantes da Facisc, Fiese (Fe
deração das Indústrias do Es

tado de Santa Catarina), Fam-

pese (Federação de Associa

ções de Micro e Pequenas E�
presas de Santa Catarina) e Se

cretaria do Desenvolvimento

Regional e Me�cosul integrem
a comitiva brasileira que par

ticipará da Country Presenta

tion, prevista para acontecer em
junho, emMilão.

Voltolini adiantou ao em

baixador italiano que as nego-

I ciações conduzidas pela entida

des empresariais e secretaria para
a vinda de umamissão comercial

italiana a Santa Catarina, inicial

menteprevista para outubro, estão
em fase adiantada e, breve

mente, será comunicado oficial

mente à embaixada.

----------,

o A Duas Rodas Industrial, líder nacional na produção
de produtos para sorvetes, realizou neste mês, em

Jaraguá do Sul, o Encontro Regional de Industriais de

Sorvetes, evento que reuniu mais de 80 industriais dos

Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

O encontro teve como objetivo promover a atualização
dos sorveteiros em relação ao mercado, possibilitar a troca
de experiências e estreitar os laços entre a Duas Rodas,
profissionais e clientes.

o A CMC (Central de Marketing & Comunicação) está

complet�ndo 10 anos de atividades em Jaraguá do Sul. Para

marcar uma década de existência, a agência desenvolveu peças
onde enfatiza o conceito de solução total às necessidades do

cliente, lembrando que "quando se trata dos negócios de-nossos
clientes, não existe jogo amistoso".

CMC foi uma das primeiras agências do Estado a receber a

: certificação do Conselho Executivo das Normas Padrão.

: O O professor de Direito Constitucional da Universidade

I Mackenzie, Antônio Carlos Rodrigues do Amaral,

I considera inconstitucional a Medida Provisória 2.148-1,

I que anula o Código de Defesa do Consumidor na aplicação
I das normas para conter o consumo de energia elétrica.

I Os cortes de energia e a sobretaxa, para quem não atingir
I a meta de economia definida pelo governo - 20% -

I contrariam dois artigos do Código de Defesa do Con

I sumidor, previsto pela Constituição federal.
L �

Viagens de Estudo Movimentam o Divina

o mês de maio, no Colégio Divina Providência é marcado pelas
vioqens de estudos que alunos e professores realizam para o

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Cada série faz uma viagem específica, de acordo com o conteúdo
estudado. As sétimas séries viajàram nos dias 16 e 1 7 de maio para
as cidades de Viamão e Porto Alegre, ambas no Estádo do Rio Grande
do Sul. Em Viórnöo passaram um die na Quinta da Estância Grande,
uma fazenda-modelo que junta a parte pedagógica com muito lazer.
Na quinta os alunos acompanharam a dissecação de um porco,
visitaram o jardim dos sentidos, participaram da ordenha e tiveram
contatos com cobras, aranhas e muitos outros animais, além de
trilhas noturnas e futebol na lama.
Em Porto Alegre os alunos visitaram o Museu interativo da ,PUC,
único deste gênero na América Latina e puderam conhecer pontos
turísticos da capital gaúcha, como o Morro de Santa Teresa e estádios
do Grêmio e do Internacional.
No dia 24 de maio as Sextas séries foram para Botuverá e Brusque.
Na primeira cidade visitaram as famosas grutas e em Brusque o

Parque Zoobotânico.
A viagem das quintas séries acontece no dia 29 de maio e será para
Porto Belo onde os alunos visitaram entre outros pontos a Ilha dos

Shürmann, para conhecer a história e as aventuras desta família
bem como a importância da preservação ambiental.
Outras turmas ainda farão durante o ano a viagem de estudo, ou de
Formatura, cerno é o caso das oitavas que irão no final do ano para
o Hotel Estância Aguativa, em Cornélio Procópio, e os terceiros do
Ensino Médio para Porto Seguro.

Maiores informações com Miguel - 9973-9292

Um novo conceito
na pré-impressão

37().8649

cp.cromoarte@terra.com.br
.
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Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeir�
e Curso na Sociedade Brasileira de'Oftalmologia do Rio de Janeil'O

AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center feDe: 047 275-1150
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Portadoresdedoençaprofissional
querem formar associação

Número de casos
aumenta
na região e atinge
trabalhadores

I'

Jaraguä doSul- Pelo me
nos 10% das mulheres que as

sistiram à palestra sobre LER!

DORT, ocorrida no sábado à

tarde, no Sindicato dos Tra
balhadores do Vestuário são
vítimas das lesões por esforço
repetitivo. A palestra,ministrada
pelo.médico e fiscal do serviço
de saúde do trabalhador de

Joinville, Leon Francisco da Sil
veira Lobo Filho, foi promovida
pelo Departamerito Feminino do
Sindicato do Vestuário como

forma de informar e esclarecer
a classe trabalhadora sobre a

doença, que, segundo Lobo,
atinge atualmente cerca de 800
trabalhadores da região.

O número de casos é tão sig
nificativo que o Centro de Di
reitos Humanos de Jaraguá do
Sul cogitou a formação de uma

Associação de Portadores e

Amigos das Vítimas da LER.'O
advogado André Tavares Vieira,
que aprova a criação de uma

associação, representajudicial
mente 20 trabalhadores com

doença profissional que foram
demitidos e agora buscam na

Justiça seus direitos trabalhistas
e previdenciários. "A Justiça do
Trabalho aceitou a perícia", co
memora o advogado. Segundo
ele, o trabalhador com doença
profissional tem estabilidade de
um ano e tem direito ao auxílio

doença ou auxílio-acidente. "Es
tamos conseguindo que a Justiça
reconheça a doença profissio
nal, o que não acontecia há
muito tempo", afirma o advo

gado.
A costureira Helena Maria

Vieira da Rosa está há seis anos
afastada do trabalho por causa
de doença profissional. Ela luta
na Justiça para receber o au

xílio-acidente e é representada
pelo advogado Omir Pedro'
Matos. O caso de HelenaMaria
é um dos mais antigos detec
tados na região. Ela conta que
sofrede LER desde 1993, mas

Sofrimento:Helenaniio sabemais o quefazerpara resolvero seuproblema
a doença somente foi diagnosti
cada em 1995. "Durante dois
anos foi tratada como doente dos

nervos", afrnnaHelena, que tem
o lado esquerdo comprometido.
Como é canhota, ela mal con

segue assinar o nome porque já
perdeu a sensibilidade da mão.

De acordo com a perícia médi
ca, Helena foi aposentada pela
metade. "Me disseram que ape
nas uma metade de meu corpo
estava aposentada e que o outro

'

lado estava bom para traba

lhar", lembra a costureira.ique
trabalhou durante 15 anos na

Malwee e atualmente não tem

laudomédico definido.
Helena Maria comenta que

além da sensação de impotên
cia a pessoa que tem LER,
muitas vezes, é considerada pre
guiçosa e acaba sendo discrimi
nada pelas colegas dentro do
ambiente de trabalho. "As che
fias acham que a gente faz

corpo mole porque não enten

dem o sofrimento que sentimos",

afirma Helena, que conta com

o apoio da família para a rea

lização das tarefas domésticas.
'''Há cinco anos que não posso
nem lavar uma peça de roupa.
Não posso nem sequer fazer um

exercício físico, como caminhar,
que já sinto dores", admite,

De acordo com o médico
Leon Lobo, contratado pelos
sindicatos da região para aten

der o trabalhador de Jaraguá do
Sul, a LER é uma doença antiga
e há muito relatada namedicina.
"Os mineiros da Nova Inglater
ra, no século 19,já sofriamcom
a lesão do esforço repetitivo",
exemplifica o especialista, Ele
alerta os trabalhadores para que
respeitem seu próprio ritmo de

trabalho. "Nas indústrias os ho
mens são tratados como má

quinas", analisa.Também explica
que entre as doenças de trabalho

,

estão os problemas de pulmão,
causadas pela poeira dos tecidos,
a perda auditiva e as alergias de
pele, entre outras.

-

Primeiro encontro de Fuscas
acontece emjulho em JS

Jaraguá doSul- O Clube
do Fusca de Jaraguá do Sul

promove, nos dias 7 e 8 de julho,
oPrimeiro Encontro de Fuscas

já realizado na cidade. De acor
do com o presidente da entida

de, Cristiano Pellense, o evento
será no Parque Municipal de
Eventos e deve reunir proprietá
rios de Fuscas do Rio Grande
do Sul, Paraná e de várias ci

dades de Santa Catarina. A

previsão é de que aproximada
mente 600 pessoas compare
çam, numa média de 250 auto
móveis.

Paralelo ao encontro aconte

ce ainda o Primeiro Campeona
to de SomAutofusquivo. O cam

peonato, segundo Pellense, vai
avaliar a qualidade do som, não a

potência, o que amplia as chances

dos interessados em' participar.
,

Também haveráapresentação de
bandas de música e premiação
para os dez fuscas considerados

destaque, "Os dez carros mais

interessantes serão premiados",

explica Pellense, que espera
conseguir patrocínio para entre

gar o prêmio, que poderá ser dez
litros de combustível para cada
Fusca classificado. "Vamos es

colher cinco no. sábado e cinco
no domingo", esclarece.

O Clube do Fusca de Iara

guá do Sul existe oficialmente
desde dezembro do ano passado
e tem por objetivo congregaros

proprietários de Fuscas doMuni
cípio e da região. De acordo
comPellense, que diz ser o autor

da idéia de formação do clube,
a entidade tem atualmente 16
sócios.

Pellense é o feliz proprie
tário de umFusca vermelho, ano
68, quase todo original. "A gente
tenta deixar o carro o mais ori

ginal possível", afirma o presi
dente, que comprou o seu há
mais de um ano como medida
de economia. "Qual é o carro

que é bom, barato e praticamen
te não dá problema de manu

tenção?"desafia o presidente,

Jogos da Terceira Idade
começa na quarta-feira

Jaraguá doSul-Na próxi
maquarta-feira, às 15horas, acon
tece a abertura dos Jogos Inte

grativos da Terceira Idade, no
Centro de Convivência do Parque
Municipal de Eventos. Durante a

cerimônia também será feita ho

menagem aos voluntários que
trabalham com os idosos, já que
este é oAno Internacional do Vo
luntariado e também o lançamen
to da 2a Campanha de Valoriza-,

ção do Idoso.
Também acontece a apre

sentação da Banda da Terceira

Idade, formada por 25 integran
tes de Clubes de Idosos de Jara

guádoSul.
Os Jogos Integrativos come

çam no dia 19 de junho, com tor-

neio de bocha a ser disputado por
193 participantes. O encerra

mento é no dia 27 de setembro,
data em que se comemora o Dia

do Idoso, com as provas de atletis
mo. Tambémhaverá campeonato
nasmodalidades de bolão e jogos
demesa, como canastra, dominó,
general...

As inscrições encerram em 4

de junho. A expectativa da or

ganização é de que, aproxima
damente 600 atletas/idosos par
ticipem dos Jogos. Atualmente,
existem 27 grupos de idosos, co�
participação de cerca de 2,5 J11II

pessoas com mais de 60 anos. O

objetivo dos jogos é resgatar a rue:
mória e os valores relacionados a

terceira idade.

Médico,Oftalmologista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História. Fatos e Tradição
História

Reviver imagens do passado sempre é

algo atraente. Procurar recuar no tempo
50 ou mais anos, então, tem um atrativo

especial. Por isso, sugiro que o caro

leitor tome o jornal e procure o local onde
as fotos, que hoje publicamos, foram

tiradas e compare a década de 1940 com
os dias de hoje. As ruas ainda não

estavam pavimentadas (calçadas),
embora fossem as ruas

principais da cidade. Os postes, com uma

enormidade de fios, eram os

das linhas telefônicas.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, a partir da
esquina com a Rua Emílio C. Iourdan. Nos

fundos vê-se o Morro da,Boa Vista

CORREIO DO POVO

em fotos

terça-feira,
29 de maio de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias de
Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ribeiro, 165 • ex. Postal 84 •

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

Gráfica p
47370-7944

Avenida Getúlio Vargas, a
partir da esquina da Avenida -

MarechalDeodoro da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MEMORIAS Terça-feira, 29 de maio de 2001

I

� I

Barão do Itapoeu

Confira a História
I

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

seu tempo foi bem empregado.

Há 40 anos

Em 1961, Rosa Keiser Henschel, viúva de Frederico Henschel, com
pletava 80 anos de idade, em 23 de abril. Era uma das muitas pessoas
e famílias espalhadas pelo Nordeste catarinense, que junto com o fi

nado marido dirigia-se de Blumenau para a Tifa 13 de Maio, em Ben

jamin Constant, e mais tarde paraMassaranduba, entãoMunicípio de
Guaramirim. Graçasao ingente trabalho, tomaram-se credores da sim
patia dos moradores dos lugares poronde passavam, vindo, finalmen
te, mudar-se para Jaraguá do Sul, onde por muito' tempo se achavam
com casa de secos e molhados e padaria. Os filhos ofereciam um

almoço familiar para comemorar esta avançada idade.
Um COMUNICADO avisava que, devido ao falecimento do sr; Jor

ge Mielke, ex-relojoeiro, a partir de 8 de abril, no prazo de 60 dias,
deveriam retirar relógios e similares, ali deixados. Informações no

Curtume Splitter, à Rua Georg Czerniewicz, Jaraguá do Sul-SC.

Há 14 anos

Em 1987, apesar de divulgado, o delegado A'dhemar Grubba para a

Delegacia Regional de Polícia, com apoio da classe empresarial e do
PMDB, deveria continuar no cargo. Sua nomeação, no entanto, não

.

era certa. O prefeito Vasel, por informação de Cid Pedroso, secretá
rio da Segurança, tinha na listagemOdilon Claudino dos Santos, que já
trabalhou em Jaraguá do Sul, que também aspirava a vaga. Mas Grubba

ficava confirmado no Diário Oficial.
Jaraguá do Sul sediava a Convenção Leonística com o cumprimento
de várias atividades, dentre as quais sessões da 4a Reunião do Conse
lho Distrital e instalação solene em dependências da Associação Co
mercial e Sindicato do Vestuário. A 24a Convenção da Associação
Internacional de Lions Clubes, do Distrito L-lO em Jaraguá do Sul,
reunindo em tomo de 800 convencionais de 43 clubes. Era a segunda
vez que oMunicípio sediava o importante evento leonístico, organiza
do pelo Lions Centro e Cidade Industrial, dirigido pelo CL Aryberto
Léo Bartuscheck.
O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem autorizava uma

linha de ônibus diária, ligando Jaraguá do Sul a São Paulo, reivindica
ção que vinha por vários anos, explorada pela Catarinense.
Pela segunda vez a comunidade de Jaraguá do Sul tinha oportunidade
de visitar o Trem da Cultura Ferroviária, que mostrava em seus vagões
museu a História da Rede Ferroviária Federal, tais como acervo foto
gráfico, objetos e equipamentos utilizados nos primórdios, no Brasil.

Há 4 anos

Em 1997, oMunicípio poderia oferecer até 30 cursos de qualificação
profissional destinados a pessoas desempregadas e adolescentes ain
da fora do mercado de trabalho. A sugestão era apresentada durante
01° Fórum Municipal do Sine (Sistema Nacionalde Emprego) reali
zado na Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul),
pelo Conselho Municipal de Trabalho e Emprego. Salon Schrauth,
secretário de Desenvolvimento Econômico, acrescentava que cada
curso ofereceria 30 vagas por turno, sendo gratuitos os cursos e as

inscrições.
Celso Luiz Nagel, em sua coluna, trazia uma novidade, segundo o qual
já estava à venda no Reino Unido uma linha especial de vegetais que
inclui cenouras com sabor de chocolate. O objetivo era estimular o
consumo de alimentos mais saudáveis para crianças. Outros produtos
de couve-flor com sabor de queijo e cebola e milho com gosto de

pizza. Estudos indicam que crianças que não comem vegetais têm
mais chances de desenvolver câncer quando adultos.

A energia elétrica (11)
O governo do Estado dava legitimidade aos atos praticados pelo

governo em relação à Empresa Sul-Brasileira de Eletricidade:

Florianópolis, quinta-feira, 5 de junho de 1930
D E C R E T O N° 25

"O Doutor Antonio Vicente Bulcão Vianna, Presidente da Assem
bléia Legislativa, no cargo de Presidente do Estado de Santa Catarina,
usando de suas atribuições e da Autorização contida no Artigo 1, n° 1
da Lei n° 1.670, de 15 de outubro de 1929,
DECRET A:

Tlo Eugênio

Art. 1. - Ficam approvados os planos e as plantas apresentadas pela Empreza Sul Brasi
leira de Eletricidade S.A. para a execução das obras de conducção de energia eléctrica DOS

municípios de Joinville, São Bento, Campo Alegre, Mafra, Tijucas e Nova Trento e considerada
de utilidade publica, nos termos do artigo 590, § 2 III, do Codigo Civil, a desapropriação das
faixas de terrenos necessarios para collocação das linhas e demais installações dos serviços da

dita Empreza nos termos da Lei n? 1.670, de 15 de outubro de 1929.
Palacio da Presidencia de Florianópolis, 2 de junho de 1930

Antonio Vicente Bulcão Vianna - Arthur Ferreira da Costa".

O Jornal CORREIODO POVO estava empolgado com os trabalhos desenvolvidos pela Empresul,
comparecendo com a edição n° 580, de 19/7/1930, com título

AGRANDEUSINADOBRACINHO
Era chefe da construção o engenheiro Heinrich Lang, estampando uma foto. O jornal traça

va um paralelo, lembrando que o capital estrangeiro, unido ao nacional, fazia milagres nas

selvas brasileiras.
A construção fôra contratada pela Empresa Sul-Brasileira de Eletricidade com a A.E.G., de

Berlim, conduzindo-se a energia para a Central de Jaraguá.
Duzentos operários trabalhavam noite e dia, procedentes de Jaraguá, Blumenau e Joinville.
O corpo administrativo e técnico ficava alojado nos hotéis de Jaraguá, deslocando-se diari

amente até as obras, em uma estrada especialmente construída e sempre bem conservada. No

dizer de hoje poderia se comparar com as BRs, embora encascalhada para durar com qualquer
tempo.

A inauguração estava prevista para o mês de outubro de 1930.
I

,

Cargas aereas
nacionais e internacionais

Fones: (Oxx47) 371-0363

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.c�m.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se terreno na

Vila Lenzi com água,
luz, esgoto,
calçamento e escritura.
R$ 13.000,00.

-

Tratar: 9975-2164.

Vende-se, próximo
Sociedade Vieirense, na
Vila Lalau, terreno de
400m, com água e luz,
todo murado, com
portão de alumínio, +
meia-água de
alvenaria.
R$ 25.000,00
(negociável). Tratar:
275-2010 / 371-9028.

•

I fertas
CWSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Ter§ó.feira,29 de maio de 2001

IMÓVÉIS: compra, venda e imobiliárias' DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agência

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 Sornce.:
próprio para

cqriculturo.

Vende-se terreno, na
Barra, no Loteamento
Casa Nova II, com
347m2, 26 salários
mínimos e assumir +
31 x no valor de 1
salário mínimó cada.
Tratar: 276-0070.

Vende-se terreno, com
casa, na praia de

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

LABORATÓRIO ISANTA
HELENA LTDA.

10 anos de

Dedicação e

Qualidade

Rua Waldemlro Mazurechen, 33 [Próx, Hospital São José)
Fone/Fax: (47) 371-7011

Posto de coleta também na Rua Angelo Rubini, 1197

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

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

próximo ao

Chocoleite, com

2.534m2, com 30m
frente e 96 de lateral.
Tratar: 376-0035.

Vende-se terreno

de 13 por 30, com
muro na lateral e

fundos, com luz,
água e asfalto.
R$ 13.500,00. T
ratar: 370-7716 ou

376-0874.

Vendo terreno de 1 3

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA,

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270,45
R$ 49.1'30,04 R$ 405J4

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.

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

Vídeo porteiro;••

• Central telefônica
• Circuito fechado de TV (CFTV) .»:

• Linha completa de informática
Venha a AUTLl� conhecer o SUPER SISTEMA de monitoramento
de imagens via internet, controlando alarmes, pessoas, rede elétrica, etc ..

E�0Y� V0-c0-!

LANCHONETE E RESTAURANTE OO�OOOO�ffiV
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou buffet em quilo e marmitas em gerai'

4G feira -
* Prato especial

* Costelinha de porco com aipim

FAR1v1AcIA Farmácia do Beto

Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Czerniewicz

por 30, com muro

nos fundos, rua
asfalfada. Localizado
na Barra, no
Loteamento Rosá.

R$ 13.000,00.
Tratar: 370-7716 ou

376-0874.

Vende-se terreno 1 2

por 30 com muro nos

fundos e lateral, com
casa de 80m2, de

.

alvenaria,
semiacabada, rua

asfaltada.
R$ 23.000,00.
Tratar: 370-7716 ou

376-08746.

/

li��;;:;:' �>
.

tHte 371-1224
�
Seja você também

um campeão

laNÍVEL (ADM) 6 meses
Windows - Word - Excel

PowerPoint - Internet

Reinaldo Rau 299 - Centro

Rua Jorge CZemiewicz, 1123 - Bairro CZerniewicz

(próx. A Humana, ao lado da Fannácia Castoldi)

37··0.·..

······ ·1··.·�
.

. � ".
� ,

-' :-,,_ :

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Quarta-feira, às 12h

Atenção: Estamos
necessitando de área

para loteamento.
Permuta ou compra.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno no

Amizade. Próximo ao

Salão Amizade.
R$ 8.500,00.
Tratar: 370-2829.

Vende-se terreno no

Loteamento Casa
Nova II. Pronto para
construir.
R$ 7.000,00.
Parcelado ..
Tratar: 9112-4711.

.

�

KARSTEN
Maquinas e Equipamel1toSÜcia

Estrada Garibaldi, s/no
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 9963-0803

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



3"NÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor
Adobe PhotoShop
Corei Capture

Ne óci .

. .
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FA

COM ELE vOCÊ rEM CRÉDITO PRt.APa·OVADO
EM rODAS .AS LOJAS DA REDE FARMAIS.

PEÇA JA o SEU.

A ANU,.,ADI í GRÁ"s f

371-0154

FRALDA DESCARTÁVEL SLEEP BASIC
.corn 10 unidades P - M - G

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

R$ 3,49
<'

,.

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

EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72
EM FRENTE AO SHOPING

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios
Closets - Home Theater-

3 72 - O 1 6 7 Horne Office - Banheiros

Av. Mal. Deodoro, 1438, sala 01 - Centro - Jaraguá do sul - se

e-mail: attualem@terra.com.br

2nNÍVEL 6 meses
Print Artis - PageMaker - Corei

Draw - Corei Photo-Paint
Básico

Escrivaninha

para computador
Henn

:' / /

7cf:/;;'®
� 371-1224

Seja você também um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

Cômoda
6 gavetas
CPN

confira nossos preços

B 372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219I.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,HUMANA URGENTE

Rua Jorge Czerniewícz, 1245
(Rua doHospital Jaraguá)
Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311
FAX (OXX)47 372-1091

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

A HUMANA URGENTE
solicita dos seguintes profissionais:

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

lntormática (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 CNe (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
-Zela,dora
- Auxiliar Adrnlnlstratívo (cursando 3º grau)
- Açogueiro .

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

SOL PARAGLIDERS,
precisa de
costureiras.
Interessadas
comparecer na Rua:
Walter Marquardt,
1180, próximo á
Prefeitura.

Renout 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
Waldemcír 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 experiência
para trabalhar no

Consórcio Globo,
oferece-se salário
fixo, vale transporte,
tiquet - refeição, e

comissão.
Intere.ssados
comparecer na Rua

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

Oportunidcde para
programador em

visual basic e/ou
access, interessados
enviar curriculum

para
sansem@.com.br.ou
Fax: 275-3090.

lP(URII�CARIA .
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Vende-se, próximo ao

Centro, casa mista, 4
quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro e

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

proposta. Trata r:
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 +

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 Novei.
Tratar: 372-3874 /
371-5817.

Vende-se casa de
alvenaria, 80m2, 3

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

* Alcatra - R$ 12,00 para 2 pessoas,
.

acompanhamento Buffet e, Sobremesa

BR-280 - Kin 69 (Anexo ao Posto Marcolla) - Jaraguá do ·Sul - sc

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

quartos, com laje,
terreno com 450m,
todo murado.
Localizado no

Loteamento Garcia.
Tratar: 275-2294.

Vende-se casa em.

. Guaramirim,
corn l Züm",
R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2889.

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

Tratar: 372-0391.

Vendo casa,

alvenaria, na Vila
Nova, com 160m2•
R$ 78.'000,00.
Tratar: 371-5621.

Troco casa em São
Bento do Sul por
casa em Jaraguá do
Sul. Tratar: 275-4070.

Vende-se casa na Vila

Lenzi, 4 quartos, 2

banheiros, mista.
R$ 30.000,00.
Localizada na Rua do
cemitério.
Tratar: 372-2808.

(negociável).

Vende-se casa em

alvenaria, com 72m2,
em Três Rios do Sul -

lot. da RuaErnesto

Benkendorf, com 3

quartos, sala,
cozinha, bwc..
com laje, terreno com

600m2•
R$ 14.000,00.
Tratar: 371-4446.
Aceito carro.

Vende-se casa em

alvenaria, com 89m2,
no Jaraguá Esquerdo,
na Rua Horácio Pradi,
com 3 quartos, sala,

cozinha, bwc,
garagem. Terreno
com 314m2•
R$ 53.000,00.
Tratar: 371-4446.

Alugo casa próximo à

Cilumo, na Walter

Marquardt, com linha
telefônica. R$ 250,00.
Tratar: 9993-0623 ou

370-9282.

Compro casa de
alvenaria na Ilha da

Figueira. Tratar:
370-4684.

Casa em alvenaria,
nova, Barra do Rio

Çerro II. Loteamento
Roeder, 3 quartos,
sala, cozinha,
varanda, bwc. Área
do terreno 322.00m2•
Área Benfeitorias
70.00m2.

Preço: 20.000,00
ou R$ 10.000,00
mais 100 parcelas de
01 SM. Tratar:
9973-3623.

Casa alvenaria.
Czerniewicz. R. Max

Doering, 182. Área
de 210,OOm2 - 05

quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia,
2 bwc, área de

serviço e garagem.
Terreno 450,OOm2•
Preço: R$ 80.000,00.
Tratar: 9973-3623.

Casa alvenaria para
retirar do local.
Amizade. Área de
63,OOm2 - 3 quartos,
1 bwc, copa/cozinha,
lcvcnderio , varanda,
garagem. Casa pré
moldada, em

concreto - incluindo

parte hidráulica e

elétrica. Preço:
R$ 9,000.00.
Tratar: 9973-3623.

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se

apartamento no

Edifício Klein, no 5°

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

Vende-se

apartamento, com

103m2, no Baependi
- Rua Fritz Brtel, com
1 suíte, 2 quartos,
sala, bwc social.
R$ 39.000,00.
Quitado. Tratar:
371-4446.

Vende-se próximo ao

Centro, apartamento
financiado, 2 quartos,
garagem e demais

dependências.
R$ 16.500,00 de
entrada + 6 anos de
R$ 138,00 ..

Compra-se mercearia
ou mercadinho.
Tratar: 371-3835 /
9975-1868.

Tratar pessoalmente
na Rua dos
Escoteiros, 114.

.
.1

Compro, de
particular;
apartamento ou casa

de 1 quarto. Pago até
R$ 12.000,00 de
entrada e parcelo o

restante.

Tratar: 371-6069.

Vende-se
Apartamento no

Edifício Klein, 5°
andar, de frente, com
138m2, novo. Situado
na Barão do Rio
Branco. Tratar:
275-3627 com Kátià.

Vende-se carro

elétrico, a bateria,
para deficientes
físicos. R$ 3.500,00.
Tratar: 372-1490.

"

Vendo loja de
material de

construção, com
estoque, ou

somente estoque,
para retirar
do local.
Localizada no Bairro

América, em Joinville.
Excelente ponto,
com ótima clientela.
Motivo: problema
de saúde.
Tratar: 9994-1387.

Vendo .aparelho de
som Philips , novo,

R$ 200,00.
Tratar: 370-1995,
com Jaime.

Fazemos Pátina em

móveis.' T: 275-2229

Vendo loja de roupas
infantis, na
Reinoldo Rau.
Tratar: 9102-9190.

Vendo aparelho de'

ginástica Athletic,
modelo remador.
Tratar: 370-7703,
com Volmir.

fertaS---Ja_r_a�g_ua_'. _do_S_u�l,_2_9_d_e_m_a_i_o_d_e_2_O-::O1

Vende-se andador,
R$ 22,00, e

cercadinho R$ 50,00.
Tratar: 370-0028,
com' Sérgio ou

Carlos.

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

Vende-se clínica de
bronzeamento, com 2

máquinas. Aceita-se
veículo na troca.

Tratar: 371-6111.

Vende-se máquina de

estampar Metalnox.
R$ 1.000,00 +

estampas de brinde.
Tratar: 274-8329

(coml.).

Vende-se ou troca-se

ciclomotor por
aparelho de CD para
carro. R$ 400,00.
Tratar: 371-1355.

Vendo prancheta de
madeira, com réguas

paralelas, seminova,
e banqueta de \

desenho com 1
escalímetro grande,
2 esquadros de

. acrílico, 1 curva

francesa, 1 gabarito
elétrico, 1 gabarito
arquitetônico, 1

gabarito
hidrossanitário, 1

compasso Staedher,
caneta nanquim
Desegraph.
R$ 120,00.
Tratar: 371-4446.

I

Vende-se
esterelizador Taift
R$ 140,00.
Tratar: 371-2829.

Vende-se talhadeira

KG, 8 polegadas.
R$ 700,00.
Tratar: 370-7951.

Vende-se máquina
Eberli para colocar
botão de pressão,
com compressor de
114 litros.
R$ 1.100,00.
Tratar: 370-7951.

Computadores - Periféricos - Suprimentos
Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790

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

r-----------------.

: PENSE EM VOCÊ:
I,; .

1'/ Vendo vestido de
I TAMBEM NO SEU AMIGO I prenda em microfibra

: Parabénsvocê foi contemplado em nossa : bordado, novo, no

I PROMOÇAO "AMIGO DO PEITO" 2 fazem o
I

cor cinza-chumbo,

I
curso e somente 1 paga

I
com bordado azul.

cc ]] I nteressados trator:
I Promoção Amigo do Peito I 275-2745 ou 371-
I �-' .

_' I. 9737 (meio-dia) corn

: =-��\!q1JlIi.7a1l.s� �t!·A·j�t��!�<2� : Elaine.

I Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 23 - 10 andar - sala 101 - I
-------

Vende-se mesa poroI Centro - Edifício Beatrice Danielle - em cima FOTO LOSSO I
escritório, bege Çorn

preto, 1.20m e

\50m, R$ 150,00.
Tratar: 276-3022.

�.....<:'�, Preench�� con��;;�m�l
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Vende-se máquina
de cortar Debun,
com 1 faca.
R$ 300,00.
Tratar: 370-7951.

Vende-se 40 CDs de
telemensagem, +

telefone. Com
clientela.
Tratar: 370-1841,
com Veronica.

Vende-se TV, com
controle, seminova.
R$ 300,00.
Tratar: 9101-1689/
371-1922.

.

Troca-se ar

condicionado, 7.500
BTUs, seminovo, por
5.000 tijolos.
Tratar: 9101-1689
/ 371-1922, com

Daniel.

Procura-se moça
para dividir

apartamento, em

frente ao Loss

(mobiliado).
Tratar: 9962-7692.

Compra-se expositor
e cesto para loja
de roupas.
Tratar: 376-1484.

Vende-se barco, de
Sm, com carreta e

motor de popa 14HP'
Evinrude. R$ 2.500,00.
Tratar: 9903-0155.

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

.de frango, alcatra e talharim

Rua Procópio Gomes de Oliveira.1277 • Jaraguá do Sul· SC· Fone 275-2825

Vende-se kit de
cozinha, 4 em 1.

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

Vende-se TI.
Valor a combinar.
Tratar: 372-2697 con1

Mario.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INTERESSADOS COMPARECER A

RHBRASIL NA RUA PRESIDENTE

EPITÁCIO PESSOA, 383 - Centro

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

ENVIARCURRICULUMPI jaragua@rhbrasil.com.br
HONIEPAGE: www.rhbrasiLcom.br

" ALMOXARIFE
2º grau completo. Desejável experiência na área.
" ALMOXARIFE

Experiência em controle e aplicativos.
"AUXILIAR DE COZINHA
1º grau completo ou cursando.
"AUXILIAR DE FUNDiÇÃO
" AUXILIAR DE PRODUÇÃO
2º grau completo ou cursando.
" AUXILIAR EXPEDiÇÃO
2º grau completo ou cursando. Desejável experiência na áréa.
"ATENDENTE DE LANCHONETE
1º grau completo.
"BOBINADORES E LlGADORES DEMOTORES
" BORDADEIRA
"COORDENADOR COMERCIAL
"COSTUREIRA
Experiência em máquinas reta e overlock.
"DIGITADOR
Experiência e disponibilidade para trabalhar no horário de 2º tumo.
" ELETRICISTA
"ELETRIOISTA DEMANUTENÇÃO
" ESCRITURÁRIA
Para atuar com vendas em agências bancárias de Jaraguá do
Sul e Guaramirim.
"ESTAGIÁRIO

.

Experiência com Informática. Para trabalhar por meio período.
"

FARMACÊUTICO(A)
Recém-formado(a) ou não.
"FRESADOR
"MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Experiência em teares circulares (Orizio e Mayer) para
manutenção e programação.
"MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Para atuar em empresa de confecção.
"MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
"

MODELISTA
.

Experiência em modelagem de confecção adulto e infantil.
'MONTADORES DE PAINÉIS
Experiência em painéis eletrônicos.
'OPERADOR(A) DE MÁQUINA DE BORDADO
'OPERADOR DE MÁQUINA EMPACOTADEIRA BOSCH
'OPERADOR DE PRODUÇÃO
2º grau completo.
'SERRALHEIRO

" Conhecimento em dobra e corte de chapas de alumínio.
'SOLDADOR
;xperiencia em solda tig e migo
SOLDADOR ALUMíNIO
;x�eriência em solda alumínio, inox e outras ..
TECNICO EM ELETROTÉCNICA OU ELETRÔNICA

�on�ecimento em solda, mecânica, tornearia. Curso do SENAI.

, e�em-formado ou não.
.

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

;xperiência em indústria têxtil.
TORNEIRO MECÃNICO

�xperiênCia em torno convencional com leitura e lnterpretação de
esenho mecânico.

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

Precisa-se de vendedor
externo. Tratar na

empresa Autotec pelo
telefone: 275-0452,
ou pessoalmente na

Rua Reinoldo Rau,
806, Centro.

Precisa-se de
marmorista profissional.
Tratar: 370-7716.
Marmoraria Muller.

Precisa-se de moça
poro trabalhar em
casa de família,
preferenda que resida
no Centenário, ou que
possa pernoitar no
emprego.

Precisa-se de casal,
que possa morar em

Barra Velha, que ele

possa trabalhar como

pedreiro e ela como
.

diarista. Tratar: 9993-
0623 ou 370-9282 ..

MÓVEIS
call1li aplll61llentol I cIWwDlllerlenOl

Vendo mercado e

bar completo. Já em

funcionamento, com

fertaS =..;;;CO=.:.;RRE=IO.=..;DO:;...:::.P..;:;;_OV.:.....;:;;.O-=-5

terreno de 811m2,
com planta poro,
construir segundo
piso, de 166m2•
Tratar: 371 -2599 ou

276-0396. Aceito
carro ou casa.

Vende-se assador de
costela para 60

quilos preço o

combinar.
Tratar: 371-9981.

Vende-se telefone

prefixo 376.
Tratar: 9975- 1696.

\

Vende-se galpão de
PVC, e piso de
mosaico. Terreno com

631m2, de esquina,
de frente para a BR-
280 com

estacionamento
coberto. Localizado
no Loteamento

Zanghelini, em Nereu
Ramos. Ótimo para
indústria de médio

porte. R$ 55.000,00
ou R$ 30.000,00 e

negociar o restante.

Tratar: 911,2-4711.

Vendo supermercado I

e açougue completo.
Ótimo faturamento.
Tratar: 374-0870.

Imperdível: Carta de
crédito de
R$ 15.000,00. 120x
de R$ 167,00.
Tratar: 275-1723 ou

370-2995.

Seleciona
Professores de

Inglês e

Espanhol
Interessados comparecer

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 297
Fone 275- 1364 / Jaraguá do Sul - SC

(47) 371-3512

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

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

Vende-se lanchonete,
completa, +
construção, com
telefone, situada na

Rua Walter

Marquardt, 331.
Aceito carro ou

caminhão. Ótima
clientela. Valor a

combinar. Tratar:
371 -571 5 ou

372837, com Vilson.

Vende-se máquina
de embalar. R$
200,00.
·Tratar: 376-0051,
com Ademar.

Vende-se máquina de
fazer cabos de
vassouras. R$ 400,00.
Tratar: 376-0051.

Vendo imóvel de
R$ 15.000,00. 120x
de R$ 167,00.
Tratar: 371 -71 77 ou

9963-9412, com Luiz.

Vendo carrinho de
bebê para gêmeos.
Tratar: 370-2146.

Compra-se monitor,
14 ou 15 polegadas.
Tratar: 372-2808.

Vende-se guarda
roupa, 5 portas ótimo
estado. R$ 300,00.

Tratar: 9992-8313,
com Márcio.

Pessoa necessitada,
aceita doação de
material de

construção.
Busca no local.
Tratar: 275-3609,
com Glauci.

Vendo carroros:

Cocker Spaniel
Inglês, Cocker

Spaniel Arnericcno,
Lhasa Apso Boxer.
Tratar: 376-1951.

Vende-s.e bom
volume de material
de papelaria e

brinquedos.
Motivo: fechamento
de loja e queima de

estoque.
Tratar: 372-6704,
com Jackson.

Vende-se lavação de
carro, completa, em

funcionamento, com

boa clientela. Preço
de ocasião, motivo:

viagem. Tratar: 9993-
0623 ou 370-9282.

Vendo lava louça
Brastemp, para 12

pessoas, usada.
R$ 400,00.
Tratar: 9112-5321.

Vende-se secadora de

roupas Brastemp, de
tambor. R$ 300,00.
Tratar: 9912-5321.

." Estruturas Metálicas.
• Portões Basculantes e Deslizantes

projetodos na linha automatizada PPA.
• Entre outros.

lABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAs

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

Fones: (47) 275-3207
9103,9238

Ruo Campo Alegre, 127 -

Fundos - Ilho do Figueira -

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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4" NÍVEL 6 meses

Navegação Internet - E-mail

(Ouüook Express) - Corei Photo

Paint Gif - Gifs animados - Flash -

Páginas pl internet - Front Page -

Instalação de páginas
Reinoido Rau, 299 - Centro

Fone 371-4754

E iRIAS
UIÁ

TUDO EM ALUMÍNIO - SOBMEDIDA

Box para banheiros - cercas - janelas -

portas - portões - pantográficas
Rua Emma Rumpel Bartei, 55 - Baependi

Orçamento sem compromisso

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

Fone/Fax:
371-7584

/
W;k. ��

�"""
�.
0. ...

"""".

FAZENDO UM CAMINHO .MELHOR

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natural e

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

casas pré-moldadas
Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

1l\,11FI M'adeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
Especializada emmadeiras nobre, beneficiamento
de madeiras emgeralemadeiraspara cobertura

Raças de cães d ispon íveis pa ra venda:
Boxer - Akita - Poodle - Border Collie, Pinscher,

Dachshund, Bulldog e Samayed (adulto)

Fone/Fax
370-8200

Rua Waiter Marquardt, 744 - Vila Nova - Jaraguá do Sul _ sc

ludo- eM1I

wu:vte-VÚM�

elecrtco,
cicv �vcuicv
de:� a,t-b o

��vtt-o-

fvV\/CV�

/Pri.�/,I.//� ..···. A

/.-:..�::,:,:i;'.'.'.;-;:·':···· eJa voce

,.,.:.0:""_... ®também um

Itffl.e campeão
� 371-1224

2
7
5
-

3
5
4

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474 7

pCörtfnas :=êôlch��;iS;fEdr:édà�ns ��Aím'ôfâ"dà7Ptonta
I Persianas: Verticais e Hortzentals e Micro"- Ac

i Madeira
...

e .D,9�rados'i Tecidos Nacionais e Import

EMPÓRIO DAS

PEDRAS DECORATIV�S
redras: São Tomé, Miracema, Lajinha,
Luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Branca, Rajada e revestimentos em geral
NM"coVrMm'frete< <9;-milhoreypreço}M, regWh.

R$ 789,00
ou 1+2X =

R$ 290,00

371-3522
Marin. f.rut<!.lWO, 180 - Germ!} - E1I';:!.li"?- UH - Jil!�u.t cf,) Sai-se

�·msJI.; g�wü.m�i!ettJtit%t"ö.ti'Lbl

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 _ Centro.

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

·Tei. '(47)' 370'-8849 i 9979-'3251'
.

Rua Walter Marquardt, 2828 - em frente trevo Argi - Barra do Rio Molha - Jaroguó do SulRua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

. PISO .cAJO,
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
• Pisos Esmaltados
• Lajotas Coloniais
• Elementos Vasados Tudo- COtYII o-

• Telhas Coloniais me:l.hor 'preço-
• Tijolos Paredes à vista da. cidade.

RuaJoãoJanuárioAyroso,136 Fone/Fax: 275-0926

275-3462
275-0549

� Brasil
'/,/'v/p i sos

370-7197

BEDROOM

Rua Walter Marquardt, 759 - p)-óx. ao Pavilhão da schützenfest

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

Rua Max Wilhelm, 43 _ próximo Hotel Etalan _ Centro

À vista

R$ 899,00
ou 1+2X =

.
.

R$ 330,00

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

crqurteturo
d es t c n

Fone:(47) 425-1213
Fax: (47) 425-2946TÚMULOS, JAZIGOS, SOLEIRA PARA JANE

TAMPOS PARA PIA, PISOS, MARMORES, GRAN

Fone/Fax:
47370-7716 Rua Dr. João Colin, 2097 - América (em

frente ao Mini Preço) - Joinville - SC

CONFI RA NOSSOS

PREÇOS DE

BOX SANTA
MARINA

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

Superpromoção
Tij,olo de vidro
A partir de

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

R$ 74,00

Tudo em mármore
e granitos

Pias
cozinhas
túmulos
soleiras

pisos e
churrasqueiras

371-1524

Rua 25 de Julho, 220 - Vila
Nova - próximo ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(almoço). 275-2745 ou,

Vende-se bar no 371-9737 (meio-dia)
Vende-se Indústria de Centro, melhor ponto com Elaine.
Suco e Pastelaria, ' na cidade, com área

completa. reservada para festa Vende-se mesa para
Tratar: 275-2335. + churrasqueira. escritório, bege com

Aceito carro ou Tratar: 372-3837. preto, 1.20m e

imóvel. 1.50m, R$ 150,00.
Vendo vestido dé Tratar: 276-3022.

Vende-se estufa para prenda em microfibra

plantação. bordado, novo, na Vende-se TI.

R$ 1.000,00. cor cinza-chumbo, Valor à combinar.
Tratar: 376-0051, com bordado azul. Tratar: 372-2697 com

com Ademar. Interessados tratar: Mario.

IVERSOS
Vende-se lanchonete

completa, no centro.

Ótimo ponto.
Tratar: 9965-9934.

Vende-se celular

Pronto, da Tim.

R$ 150,00.
Tratar: 370-9582. Prazer em tntre�amos em Guaramirim

v atender bem.

�16fUdet�
BARBADA!

Vendo apartamento novo, 69m 2, térreo 02

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

Entrada R$ 15.000,00 + 22

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

A vista R$ 35.000,00

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou �gante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

D ES A

371·8655PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

Fone (47) 37D�7845 ou 9973-8580 Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do SulRua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

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

Todas as tereas no CORREIO DO POVO
,

, ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Forno Fischer
Auto-limpante Plus

___._�::::::==�À Vista R$ 2 5,90
Mixer Britânia

Liquidificador 3 vel.
Silenciun, Britânia

NegóciJaraguá do Sul, 29 de maio de 2001 CORREIO DOPOVO - 9

Cafeteira 36 cfs,
Britânia

Mania de 'Vender Barato

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC- Fone: (47) 371-5800
Loja2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá- SC - Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47)-376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

Financiamento i
para toda a

linha Honda.

15% de entrada parcelada
em até 1 Ox com saldo

em 36x fixas.
;

Grupo especial
, .

para cutomóveis.•

4 contemplações
todo.mês.

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

Agora .representando Pneus ItIIICHSLIIV

Adélio Fischer, 239 - Fone 371-2999· WalterMarquardt, 127 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800
.• .. '., It: :t�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R$ 3.300,00.
Tratar: 9992- 0565.

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

R$ 14.000,00.
Tratar: 371-5621.

Tratar:' 997 -5905. quente.-
Tratar: 371-5343.

UTOS
compra I venaa IlToca / garagens

Vende-se Marajó, CL,
81, gasolina.
R$ 2.200,00.
Tratar: 371-5817.

Vende-se Kadett, 90,
rodas de liga, cinzo,
GLS, limpador
traseiro, r,notor 2.0.
Tratar: 9101-1689 /
371-1922.

Vendo Golf,
95,completo, azul
metálico escuro.

Tratar: 9903-2936.

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

Vende-se F- 1000, 81,
carroceria de madeira,
em ótimo estado.
R$ 14.000,00. Tratar:
372-8409, com Oanilo.

Vendo Vectra GLS, 97.
Excelente estado,
verde metálico,
completo. Entrada de
R$ 12.500,00 + 30x
de R$ 511,00 fixas.
Tratar: 275-2878, com
Sílvia.

Vende-se 0-2014 pts,
cabine dupla, original,
95, diesel, de particular.
Tratar: 9973-3034.

Vende-se Omega, 94,
GLS, 2.2, completo,
71.000 km.
R$ 14.800.
Tratar: 371-8611.

Vendo Corsa, 1.0, 94,
prata, 2 pts.
Tratar: 371-5343.Vende-se S-l O, Oeluxe,

96, completa, protetor
de coçornbc, lona
marítima e bancos

,

individuais.

Vendo Kadett, 95,
ótimo estado - ar e

direção.
Tratar: 9952-7796.

Vendo Monza 88, comp.,
4pts, prata azulado.
Tratar: 9903-2936.

Vendo S-l O, deluxe,
Champ, 4.3 V6,
completo, 98.
Tratar: 9993-5854.

Vende-se, Marajó, 85.

Vende-se Chevett, 1.6,
86, dourado. Tratar:
371-5343.

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

Vendo Kadett, GS,
completo, motor novo.

R$ 5.000,00 +

financiamento. Aceito
carro até R$ 5.000,00.
Tratar: 370-0947 ou

370-2146, cornl,

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
or. AÍ+'" f. Osorio-Dorneúe«
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

Vende-se Marajó, 85,
álcool, 5 m�rchas.
R$ 1.700.
Tratar: 275-0329.

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

Vende-se Corsa Wind,
98, 35.000KM, de

particular. R$ 9.500,00
de entrada + 15x de
R$180,OO.
Tratar: 9979-1437.

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

Vendo Astro, GL, 98,
azul. Tratar: 371-4000.

Vendo Vectra GLS, 98,
completo, prata
metálico, ar digital,
56.000 KM.,Tratar:
371-5343.

Vendo Omega GLS,
completo, 93, verde
metálico, R$ 13.000,00.
Tratar: 371-998l.

Qne/fax: 275-3786 - Sala 801
W·,_,

,',

'o>: __ o' :-:!,,:,�
,estará faien1:iü estágio na Universidade de Bordeaux França

_W-%;,��-=:l"l»':.>>>>>.�•.-,..,.L";rh4t"""
Vende-se 0-20, 94,
completa.
Tratar: 9979-1437.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.

ENDOCRINOLOGIA

Vv.CUwev�s�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Vende-se Corsa, 1.0,
98, vermelho, gasolina.
Tratar: 9903-2936.

Vendo Chevrolet

caçamba, 74,
mecânica 1. 13.
Tratar: 9979-1437.Vende-se Monza SLE,

2.0, MPFI, 93, qrofite,
álcool, completo, - ar.

Tratar: 371 �5343.
Vende-se Corsa, 1.0,
Super" 4 pts, branco,
limpador e desemb. ar

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INT
•.. .

<,,;<:,�

BRONCO�COPIA (Especialista pel
Dr. claudio-L��SCLnt<

Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117
.

�,:�;� .. ��.

Vende-se Cheven
SL, 88, álcool. Ótimo
estado. Tratar:

370-7703, Com
Valmir.

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

PROCTOLOGISTA
Vv.A�e;L.S_

G-=-Pl'-o-'=ct=--OC-'D�·t�) F /F' 371-5117 S 1 701Dooní,sdtJinleslinogtOlSII,relor:jnus one ax. - a a

CRISTAL LAVANDERIA"I" I
./

/ / /

, ./;';;;;;';;' �
.

,..,
tffle Seja vocêIe, também
� um campeão

371-1224

S8 NÍVEL 6 meses

AutoCad Básico -

Manutenção Micros -

Programação Básica-
Reinaldo Rau, 299 - Centro

-

Agora mais uma nova lavanderia em

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

.V:lí,\{t ewl��ft..aAIII�.�. 6.,'It�q�
Horário de Atendimento:

Segunda à Sábado aberto das 7:30h às 18:0011
Dotninços e Feriados das 7:30h às 15:00h

-Fone 9117-5254
Rua Vinte Cmoo dfI Julho, 227 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- Santa Calanna

I

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC

INGLES

WISDOM®
- Algumas vantagens de fazer inglês na Wisdom:
-Turrnas 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.CONVERSAÇAO

Fone/Fax:

(47) 371-7665
Rua Angelo Schioct:let,118-Centro Jaraguá do sul-se

Promoção:Fàça suamatrícula e na primeiramensalidade só pagará 50% do valor.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mais beleza no salão do Toninha
ToninhaCabeleireiro inaugurou

recentemente seu terceiro salão de

beleza em Jaraguá do Sul, desta vez na
Rua Epitácio Pessoa, número 50.

Toninha é um dosmais conceituados

profissionais da área e começou sua

carreira há 36 anos. Para o novo salão,
ele investiu aproximadamente R$ 65

mil. Ele espera Um retorno no prazo de

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

feminino. "Naquela época somente as

mulheres atendiam outrasmulheres",
afirma. Osalão de Toninha é

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

simultaneamente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo TL, em bom
estado. R$ 550,00.
Tratar: 372-0391.

Vendo Parati, antiga,
CL, 95, prata. Tratar:
371-4000.

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

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

Vende-se Quantum,
98, vermelho. Tratar:
371-4000.

Vendo Saveiro, CL,
1.6, 98, branco ..

Tratar: 371-4000.

(

Vendo Astro GLS, 98,
verde, com direção
travs, e vidros. Tratar:
371-4000.

Vendo Saveiro, 96, verde.
Tratar: 371-4000.

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

Vendo Gol, 2 pts, 16v,
98, vermelho. Tratar:
371-4000

Vendo Gol, 1000, 16v,
4 pts, czul, 99.
R$ 14.800,00.
Tratar: 371-9720.

Vende-se Gol, MI, 98,
branco, gasolina, com
41 .OOOKM. Tratar:
9903-2936.

Vende-se Gol, geração
III, 2000, 1.0, MI, 2

portas, branco.

Inlíinguae
(47) 370-1159

RuaMaximiliano Hiendlmayer, 31- Centro
E-mail: jaragua@inlinguae.com.br

Compre, reforme ou construa seu imóvel.

CRÉDITO PARCElA PARCElA
dseguro P.Jurfdica sI seguro

RS 16.400,00 RS 135,00 RS 117,00
,RS 21.700,00 RS 178,00 RS 155,00
RS 27.470,00 RS 226,00 RS 197.00
RS 32.750,00 RS 270,00 RS 235,00
RS .38.036,00 RS 314,00 RS 273,00
RS 43.850,00 RS 362,00 RS 315,00
RS 49.130,00 RS 405,00 RS 353,00

Informações: 9981-3627 ou

(47) 335-0575 cl Paulo.

Através Cons6rcio - Aut. BACEN

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

PARCELA

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

Consórcio com autorização do Banco (enftul

Empresa com 20 'unes no mercado
Fone: (47) 336-9111

Belo Visto cdmlaisuedore

Transporte
para:

Tratar:371-5343.
Vende-se Fusca, 72, R$
1.300,00. Modelo
Fafá, azul. Tratar:
275-3711.

Vendo Gol, geração
III, 2000, 4ots,
completo, .Tratar:
9979-1437.

Vende-se Golf, 97, preto.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat
variante, 2 pts, 95,
prata. Tratar:
371-4000.

Vende-se Santana,
GLS, 2001, 95,
vermelho, ar, direção e

trava. Tratar:
371-4000.

Vende-se Santana, GLS,
94,ar, direção e trava.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Quantum,
95, vermelho.
Trata r: 371 -4000.

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

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

Vende-se Gol, 4 pts,
1.0, 00, cinza titânio.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gól, 98, 4
pts. branco. Tratar:
371-4000.

Vende-se Gol, 98, 2
pts, 16 v, branco.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Astro GLS,
verde,98.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Escort, GL,
97, 16Y, ar, direção.
Tratar: 371-4000

Vende-se Del Rey, 84,
álcool, 5 marchas.
Tratar: 275-1817.

Vende-se Fiesta, CLX,
96. Tratar: 371-4000.

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 Pálio EX, 1.0,
2 pts, branco, 2000, R$
12.800,00. Tratar:
371-9720.

Vendo Uno CS, 1.5,91,
bege, gasolina.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Pálio EDX, 98,
4 PTS, 1.0, completo, -

ar. Tratar: 9903-2396.

Vende-se Pick-up Fiat,
ano 87, gasolina.
R$ 1.900,ÓO.
Tratar: 275-0329.

Vendo motor de Opala,
6 cilindros, a gasolina.
Ó timo estado. Tratar:
371-4978.

Vende-se Besta, GS,
grande,'2000.
Aceita-se proposta.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se Bonanza, 91,
completa. Impecável, a
gasolina. Tratar:
374-1913 ou 374-0870.

Vende-se Xantia, 2.0, .

95. Tratar: 371-4000.

Vende-se Peugeot- 405,
94, cinza.
Tratar: 371-4000.

Vendo moto Teneré, 90,
bateria nova, pneus
dianteiros novos,

suporte inteiro.
Revisada. Aceito moto

de menor valor.
R$ 6.300,00.
Tratar: 370-2341.

TreinamentoEmpresarialem Idiomas e Consultoria.

.I� - E�CVV\hoi; - Frccacê« - AL0mão-

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

SiLU � aAPt'Aa
6u.o. t4te-Uwf 0P{,J;o Je ff.t\2e.r

�h'l!lbl......,�.t'" 24 7C>\�A$
DESPEDIDAS OE SOLTEIROS

FESTAS NO GERAL

FONE: (471 9991-9668
Jaraguá do Sul Jhony

Imunizadora
��Jaraguá

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771

DETETIZE SUA CASÀ OU INDÚSTRIA (com baixo teor tóxico)
LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA

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

Moda masculina e feminine
Coleção inverno 2001 em até 3x si juroS
Base - Wrangler - Index - For urban � Ilícito ...

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

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

Rua Walter Breithaupt, 85 • Centro (Beira lIio Clube de CglllPo)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ROSINHA NICHELATTI

agradece as empresas e

famílias que, no dia
12/05, ajudaram a

realizar o 8° Jantar

Dançante em homenagem
ao Dia das Mães no

Botafogo F.C.

· Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

· Rádio Jaraguá
- Jornal Correio do Povo
- Jornal A Gazeta
- Relojoaria Seifert
- Indumak
- Turek Garten Hotel
- Hotel Panorâmico
- Mexitel
- Passo a Passo Calçados
- Luminosos Criações
- Polícia Militar
- Comércio de Máquinas
Machado

- Méri Decorações
- Vereador Zé da Farmácia
· Vereadora Lorita Karsten
- Agropecuária Real
- Funerária Hass
· Restaurante Dois Irmãos

.-

- Italy Turismo
- Ireneu Kanchen
- Giovana Noivas
- Noivos e Noivas
- Srta Daniela Lenzi
- Srta Dclcirio Sara
- Mercado Araucária
- Panificadora C. Pão

Quente
- Cia. das Embalagens

,

- Koxixo Tecidos e Cortinas
- Ótica Multi Visão
- Olho Vivo
- Marisol
- Heimar Confecções
- Restaurante Mime
- Restaurante Brega e Chique
- Pizzaria e Choperia Casarão
- K.Cau Chocolates

- Relojoaria Avenida
- Vieira Móveis
- Juju Baby
- Loja Dona Hilária
- Loja Salfer
- Pointer Modas
- Gatos e Atos
- AB.C. Celesc
- Vidraçaria Dal Piaz
- Grifen Aquários
- Big-Pé Calçados'
- Stella Calçados
- Farmácia do Bentica
- Botafogo F.c.
- Tintas Maba
- Madeireira Flórida
- Sabrina Bordados
- Móveis Rabello
- Hort e Reimer

�rcllio
Italiano

BENTO É O MAIOR PRODUTOR DE UVAS DO PAÍS
Governo confirma a quebra de 18% em relação à safra 2000

A Divisão de Enologia da Secretaria da Agricultura reviu cálculos e concluiu, oficialmente, que o Rio
Grande do Sul colheu este ano 426.910.388 quilos de uva - 233 mil quilos a menos que o número
forn�cido ao CR na semana passada. Do total colhido, 377.684.796 são de uvas comuns (316.525.550
�e tintas, 45.007.570 de brancas e 16.151.676 de rosadas). "As viníferas somaram 51.095.720 quilos",
Informa o chefe da Divisão", Plínio Mánosso.

_

A quebra de 18,2% impediu os gaúchos de colherem cerca de 95,6 milhões de quilos. "Esse resultado
nao .nos surpreendeu, pois nossa estimativa era de uma quebra de 20%", afirma Raimundo Bampi,
�resldente da Comissão Interestadual da Uva e do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul.
o ano passado, a safra atingiu o recorde de 522.515.880 quilos.

d
Se,gundo dados da Divisão de Enologia, Bento Gonçalves ocupa o primeiro lugar na produção nacional

e uvas. Flores da Cunha ficou novamente em segundo lugar, mas deverá confirmar a posição de maior
prOdutor de vinhos. Caxias é o terceiro (ver tabela), A produção de uvas e vinhos no Estado está
centralizada na Serra gaúcha,
�AIORES PRODUTORES - Município/Produção (kg) - Bento Gonçalves/71.261.566, Flores da Cunhal

S3.648.398, Caxias do Sul/46.749.062, Garibaldi/46.093.883, Farroupilha/41.397.502, Monte B. do

T�I/30.035.551, Pinto Bandeira/21.000.000, Nova Pádua/19.453.576, Antônio Prado/I4�645.884
A
TAL NO R$426.910.388
safra, comprometida pelo mau tempo, deixou alguns produtores preocupados. "Isso não significa

�ue a
..
qualidade dös vinhos seja inferior", enfatiza Bampi. E justifica: "A evolução nos novos métodos

e analises de vinhos garante a qualidade do produto final".

S
Catarinenses

li
anta Catarina está contabilizando os números finais da safra da

d�a 2001. _A região do Vale do Rio do Peixe, responsável por 85%

cc pro.duçao estadual colheu 20,5 milhões de quilos. "Nos falta

Tr nClu,�r os levantamentos dos municípios de Urussanga e Nova

Ecento ', diz ao CR o pesquisador Francisco Britto, do Instituto de

Es�anomla A9:í�oJa (CEPA), órgão da Secretaria da Agricultura do
do. (Matena do Correio Riograndense, 16.05.2001)

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

Ern 11 a FESTA ITALIANA

Data�ndamento os preparativos para a 1P FESTA ITALIANA.

Loc I"
29 e 30 de junho de 2001

Proa. Parque Municipal de Eventos

pro�rama� nas próximas edições daremos início a divulgação da

D
ramaçao. Faltam 32 dias. 'rói, vê se vem!

eVanir Danna - Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

r

. 371-8222

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULHO/1967)

Relações Públicas - 373-0091

* Quem participou teve o prazer de no Domingo dia 20, fazer o

passeio de "Maria Fumaça", partindo de Rio Negrinho até o vilarejo
Rio Natal e lá desfrutar de um almoço típico polonês.

REUNIÃO 24/MAIO/2001- Reunião ordinária - Companheiros
Ângelo, Orjana e Roland noticiaram sobre o espetáculo que foi a
41 a CONFERÊNCIA DISTRITAL, realizada em Rio Negrinho no
final de semana dos dias 19 e 20 de maio. Os companheiros
retomaram satisfeitíssimos e muito entusiasmados com as pales
tras, propostas e trabalhos apresentados naquela Conferência por
toda a equipe organizadora. Para os leitores que não são rotarianos,
cabe dizer que nas Conferências Distritais reúnem-se companhei
ros de diversos clubes, e lá estimula-se o companheirismo e con

quistam-se novas amizades; adquirem-se novos conhecimentos e,

principalmente, aumenta-se a experiência rotária, ouvindo-se pro
nunciamentos oportunos e mensagens inspiradoras. O presidente
Rildo, agradece aos companheiros de Guaramirim que representa
ram nosso Clube na Conferência ePARABENIZA os companheiros
de RIO NEGRINHO pelo sucesso alcançado.

* Na oportunidade oROTARY CLUB DEGUARAtvIIRIM foi agra
ciado com a MENÇÃO DISTRITAL HANS JORDAN pela sua
atuação destacada para alcançar as metas distritais no ano rotário

2000/2001;

NESTA QUINTA-FEIRH (31/MAIO) teremos reunião de

companheirismo, que acontecerá na residência do companheiro
Osnildo, organizada por ele e is companheiros Nelson e Sidnei.

NO DIA 26/MAIO, SÁBADO PASSADO, a Ação Social de

Guaramirim, com todos seus parceiros, voluntários e comunidade

geral, realizou um "arrastão" de roupas e agasalhos para poder aju
dar os menos favorecidos, durante o inverno que se aproxima.
A campanha foi um sucesso, tendo o Rotary Club de Guaramirim
doado algumas centenas de agasalhos, graças a contribuição do Sr.
ANDRÉ TESTONI, companheiro SIDNEI ROSA e sua esposa
MARLI, além do próprio clube que doou camisas do Rotapae.

PORQUESERROTA�O?
CIDAD�NACOMUNmADE
Os sócios de um Rotary Club tomam-se melhores cidadãos.
Os companheiros diante das dificuldades do próximo tentam resol

ver sempre, mesmo que falhem, pois émelhor tentar, ainda que em

vão, que sentar-se fazendo nada até o final.

ANIVERSÁRIO...

No próximo dia 02/JUNHO comemoramais um ano de vidaSÔNIA
GUMY, esposa do companheiro GELSON.
PARABÉNS!! !PAZ, SAÚDEE PROSPERIDADE!!!

It1Tabelionato
. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - CORREIO DO POVO GERAL Terça-feira, 29 de maio de 20m

o que s'e fala no Senado'
Nabor rejeita aumento de tari

fas de energia - O senadorNabor
Júnior (PMDB-AC) protestou con
tra a possibilidade de majoração
das tarifas como estratégia para re
duzir o consumo de energia elétrica.
Segundo ele, isso seria um erro in

tolerável, porque estariam sendo pre
judicados os brasileiros mais pobres
para aumentar as remessas de lucros

para os ricos investidores do exteri
or, cujas multinacionais hoje domi-

nam o setor elétrico do Brasil.
Nabor reconheceu existir, nesse

momento, um problema grave de ener
gia elétrica, a ser enfrentado com cria
tividade pelas autoridades.

- O governo precisa estar aten
to à voracidade das empresas do se

tor, pois os brasileiros não suporta
rão outro atentado a suajá precária
capacidade de sobrevivência -,
afirmou. "Jornal do Senado", n"
1.269, página 2.

FALECIMENTO

Lolita Terezinha Mazureehen
Repercutiu dolorosamente em dos. O corpo foi velado na Capela

todos os círculos da sociedade Mortuária de Vila Lenzi e sepultado
jaraguaense o falecimento da se- no jazigo da famíliaMazurechen, no
nhoraLolita TerezinhaMazurechen, Cemitério Municipal Centro, com
ocorrido em 25 do corrente mês, es- grande acompanhamento de paren
posa de VlademerMazurechen, dei- tes e amigos da família. O CORREIO
xando o esposo, o sogro, médico DO POVO tinha na extinta uma cons
Waldemiro Mazurechen, as filhas, tante e fiel leitora e lamenta a sua

Lilian eNadja Paula, e a neta, Marina perda e apresenta aos enlutados as

Mazureehen Bogo, irmãs e cunha- suas condolências. ,

As leituras de Manoel de Souza

Augusto de Lima - Revista daAc. Bras. de Letras, n" 47.

Os últimos anos de vida de Bernardo Guimarães foram de recolhi
mento e de isolamento. Pobre e modesto, depois de haver tentado vários
lances da fortuna, vivia em um dos arrabaldes de Ouro Preto, quando ali
o foi visitar Augusto de Lima. No correr da palestra, o romancista da
Escrava Isaura falou de si, assinalando o modo por que a sorte parado
xalmente o protegia.

- O meu destino é de tal ordern, meu amigo-, disse, - que aminha,
sogra tem o nome de Felicidade! ...

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
Entrega do IR de. isentos comeca em agosto

Os contribuintes isentos terão de entregar as declarações do
Imposto de Renda deste ano entre' lOde agosto e 30 de novem

bro. A entrega é obrigatória,
A exemplo do que ocorre com as declarações dos que pagam

imposto, a Receita Federal vai manter o prazo dos anos anteriores

para que os contribuintes se habituem a prestar contas ao fisco

sempre na mesma época do ano.

Estão obrigadas a entregar a declaração de isento as pessoas
físicas inscritas no CPF até 31 de dezembro de 2000 e que ficaram
dispensadas da apresentação da declaração do IR deste ano, cuja
entrega foi feita até 30 de abril.

De forma geral, devem entregar a declaração as pessoas sem

rendimentos ou que ganharam menos de R$ 10,8 mil em 2000.
Não precisam entregar os contribuintes que se inscreveram no

CPF neste ano, o cônjuge cujo CPF constou da declaração entre

gue em conjunto neste ano e aqueles que, mesmo desobrigados,
entregaram a deClaração de ajuste deste ano.

No total, são cerca de 39 milhões a 40 milhões de contribuintes.
São quatro as formas de entrega: nas aqências dos correios, nas

lotéricas, por telefone ou pela Internet (receita.fazenda.gov.br).
Qualquer dúvida procure seu Contador

Golf1.6
Apartirde:
C6d.:98t2f4

R$

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente" e
"outrora"? LIlI

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (068)

Linhas atrás comentamos o

envolvimento de dois súditos ale

mães, Ernesto Kullak e Max Stein,
que se opunham que a linha férrea
cortasse suas terras, chegando o

primeiro deles explodir a dinamite
um pontilhão já construído e parte
da linha férrea já montada, provo
cando tumultos e danos, com a

conseqüente prisão. Agora, o se

cretário-geral dos Negócios de

Santa Catarina remetia ao dr. pre
feito de Polícia, para os fins con

venientes, cópia do despacho pro
ferido pelo juiz de Direito da

Comarca de Joinville, sobre as ocor

rências havidas na vila de JARA

GUÁ.
Falecia em 14/6/1909 o presi

dente da República, dr. Afonso

Pena, assumindo o vice-presiden
te, dr. Nilo Peçanha.

A imprensa divulgava dados
, estatísticos sobre a entrada pelo
Porto do Rio de Janeiro, dos se

guintes imigrantes, em 1908: 46.216,
sendo 9.949 por conta do governo
e 36.267, espontâneos. Desses,
23.287 portugueses, 5.519 espa
nhóis, 4.330 russos, 3.854 austría-

. cos, 3.764 italianos, 1:151 alemães,
1.025 holandeses, 989 árabes, 353

suíços, 293 ingleses, 149 polone
ses e 80 norte-americanos. Nos

austríacos contavam-se húngaros.
O "Jornal A LAVOURA", ór

gão da Sociedade Nacional de

Agricultura, estampava uma opi
nião valiosa a Santa Catarina: "O

Estado de Santa Catarina, em rela

ção ao quantum de sua população,
foi incontestavelmente o que fez a

mais bela figura na Exposição Na

cional. A variedade e boa ordem
com que se exibiu impressionaram
enormemente, Santa Catarina trou

xe à Praia Vermelha cereais, taba
co, produtos suínos, produtos bo

vinos, muita matéria-prima e mui

tos produtos industriais. Foi uma

verdadeira revelação".
O presidente dr. Nilo Peçanha,

que assumia o governo com a mor

te do dr. Afonso Pena, compare
cendo, sein solução de continui

dade, para a mensagem ao Congres
so Nacional.

Em Santa Catarina o coronel
Gust-avo Richard comparecia à

Goi Special
Apartirde:
C6c1.:5YlOM

R$

Nafoto,Jeita em 10/10/1999, um grupo de descendentes de húngaros
parlicipava das festas da Associação de Clubes e Sociedade de Caça e

Tiro do Vale do Itapocu, no Parque de Eventos, em Iaraguá do Sul

abertura do Congresso Estadual, em
16/8/1908,'com a mensagem habitu

al, donde se podem destacar os se

guintes tópicos:
A Questão de Limites

entre SC�PR
A centenária Questão de Limi

tes entre os Estados de Santa

Catarina e Paraná já ganhava os fo

ros judiciais, dependendo ainda a

decisão do Supremo Tribunal Fede
ral.

Terras e colonização
A Companhia Colonizadora

Hanseática achava-se aparelhada
para localizar 208 imigrantes, porém,
devido à situação um pouco emba

raçosa que ainda atravessava so

mente o ano passado, nove famflias

de imigrantes europeus e 31 colo
nos nacionais contra 19 europeus e

quatro nacionais, que se retiravam

no mesmo espaço de tempo. Não
obstante verificou a medição dos

lotes urbanos de Hamonia, no Vale

do Itajaí.
Prosseguiram os trabalhos da

fundação do Núcleo "Lauro Mül

ler", custeados e promovidos pelo
governo federal. Até o mês de julho
do ano em curso, estavam localiza

das ou em via de localização 82 fa

mílias de colonos, na maioria rus-
-

sos, com um total de 547 pessoas.
Estavam construídos 22 km de es

tradas com todas as obras de arte,
60 km de caminhos vicinais e 45 ca

sas de colonos. Estavam efetuadas

derrubadas de árvores em todos os

lotes, imediatamente prestáveis para

agricultura.
Viação e obras públicas

O governo de SC, à conta de au-

*

,

xílios às municipalidades, o de

Joinville recebia recursos para a

construção de uma ponte baixa so

bre o Rio Itapocu, que vem a ser o

lugar onde hoje está a Ponte

Abdon Baptista, .no centro de

Jaraguá do Sul, que uma descomu

nal enchente levou rio abaixo em

1910.

No tocante a caminhos de fer

ro, os trabalhos de construção en- I

tre São Francisco e São Bento, foi
iniciado em 1904, se desenvolve
ram celeremente até que, em feve

reiro de 1907 foram em parte
suspensos, para fazer a revisãodo

traçado de Hansa por diante. Na

quele ano só se trabalhava no tre

cho São Francisco a Hansa.

A principal razão do abando·
no em que está o resto da linha a

circunstância de precisar a Com'

panhia de empregar todos os seuS

esforços na construção da ligação
com o Rio Grande do Sul, cujos tra

balhos deveriam ficar prontos, em

virtude do contrato, antes de fin

dar o ano próximo vindouro.

Os deputados presentes eraJD

os seguintes: Pereira e Oliveira,
D�rval Melchíades, FrancisCO
Margarida, Rupp Júnior, Emílio
Blum, Eugênio Müller, Pedro

Ferreira, João Pinto, Luiz Abry,
Tavares Sobrinho, Cardava Pa

saca, Carlos Buechle, Sebastiã,o
Furtado, faltando com causa partI·
cipada Lúcio Caldeira, Ferreira de

Albuquerque, Manfredo Leite,

Thiago .de Castro, João Cabral,
Ferreira Lima, José Martins e

Alfredo Richard, e, sem ela, Celso

Ba ma. (FRITZ VON JARAGUÁ)

* Confira todas as nossas cendiçóes
de pagamento na concessionária.TODOS OS MODELOS O KM

ESTÃO MUITO ABAIXO DO

PREÇO DE FÁBRICA.
VENHA CORRENDO CONFERIR.

CARAGuA
Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul
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Jaraguá do Sul terá posto de
abastecimento a gás natural
Jaraguá do Sul - A partir

de julho, o Posto Mime da Ber

nardo Dornbusch estará abaste

cendo com gás natural. A no

vidade chega a Jaraguá do Sul e

deve representar, segundo o só

cio-proprietário do Posto, Paulo
CesarChiodini, uma economia de
até 70%. "Se hoje uma pessoa

gasta R$ 300,00 por mês em

gasolina vai passar a gastar R$
100,00 abastecendo com gás",
exemplifica Chiodini. Segundo
ele, o preço do gás ainda não está

definido, mas deve ficar em tomo

de R$ 0,78. O Posto Mime está
sendo equipado para atender

quatro canos simultaneamente. O
investimento total, segundo Chio
dini, é de R$ 1 milhão, divididos
entre a empresa e a Petrobras. O
retorno é para cinco anos. Ainda
de acordo com Chiodini, não ha
verá problemas de abastecimen
to, porque, se a demanda aumen

tar, a empresa também aumentará
a oferta e a disponibilidade.

Para abastecer o veículo com

gás é necessário fazer a con

versão. Em Jaraguá do Sul a

empresa de Edson Müller é a

primeira e, por enquanto, a única
especializada em conversão de
veículos movidos a gasolina ou

álcool para o gás natural. De

acordo com Edson, somente na

sua oficina já foram convertidos
oito veículos. Ele tem a homolo

gação do Inmetro, conseguido
este mês. Ele alerta os interes
sados para que façam o serviço
em locais especializados. O custo

da conversão gira em tomo de

R$ 3 mil.
Müller explica que a conver

são não exclui o uso dos com

bustíveis tradicionais. "Não eli
minamos o sistema de álcool ou

gasolina. A conversão possibilita
o uso dos dois tipos de com

bustíveis", esclarece. Os cilin
dros com gás têm capacidade de

5,5 metros cúbicos a 33 metros

cúbicos, dependendo do tamanho
do carro.

Além da economia e do fato
de ser antipoluente, EdsonMüller
cita outras vantagens para quem
tem carro movido a gás, como o

aumento da vida útil domotor (a
queima do gás não deixa resí

duos); maior durabilidade do óleo
e do motor, não polui o ar, man

tém a originalid�,de do veículo e

aumenta a autonomia do carro.

Também não há perigo de ex

plosão, já que os cilindros de aço
sem costuras são projetados para
-não romper o fluxo de gás em

caso de colisão.

FESTA JUNINA
NO DIVINA

o Colégio Divina Providência promove no dia 2
de junho, a partir das 18h, a primeira Festa Junina
de Jaraguá do Sul, deste ano.

A festa será realizada no Ginásio de Esportes
do Colégio e em outras duas tendas de circo
que serão armadas especialmente para as

pessoas terem mais conforto e cornodidode.
Além das tradicionais comidas e bebidas como:
pinhão, cachorro-quente, pipoca e espetinho,
será servida a maçã do amor e o delicioso
churrasco.

. :ara a diversão das crianças haverá pescaria,
logo das latas e brincadeiras com a Turma do

Miguelito, com a Cama Elástica, Piscina de
Bolinhas e Balão Pula-Pula.
As atrações artísticas ficam com os olurros que
apresentarão danças, quadrilhas e casamento
caipira. Na mesma noite será sorteada a rifa
que tem entre outros prêmios um videokê e um

DVD. A festa é aberta a toda a comunidade.

Abandono: o dinheiro arrecadado com o leilão será usadopara pagamento das despesas com o veículo

Leilãodecarrosapreendidos pode
acon�rsomentenoanoquevem
Identificação é
demorada e 1 0%
serão vendidos
comosucata

Jaraguá doSul- O delegado
regional AdalbertoManoel Ramos
calcula que somente ano que vem

poderá ser realizado o leilão dos
veículos apreendidos pelaPM e que
se encontram no pátio do quartel
da polícia, no BairroVila Lenzi.De
acordo com o delegado, a polícia
está fazendo a identificação dos

veículos, trabalho que envolve le
vantamento completo dos carros

e das motos, número de multas,
os débitos e outras irregularidades
administrativas.

O tenente e chefe do setor de

planejamento daPM, Fabiano Dias
Perfeito, imagina que 80% dos
cerca de 400 veículos à disposição
serão leiloados. O tenente é um dos

responsáveis pela identificação da
frota e avisa que não serão leiloa
dos os carros ou motos que tive

rem restrição judicial ou envolvidos
em inquéritos sobre práticas de
crimes.

Depois do processo de identi

ficação os veículos serão avaliados

por uma comissão de leilão, for
mada pelo delegado regional, chefe
do Ciretran e um representante do

poderpúblico, Ainda de acordo
com o tenente Fabiano, os pro
prietários dos carros apreendidos
ainda têm chance de recuperar o

veículo. "Eles receberão notifi

cação pelos Correios e terão 20

dias para comparecerem no quartel
e regularizar a situação. Quem não

fizer isso perde os direitos de pro
priedade", explica o tenente.

Perfeito esclarece que os pro
prietários deixam os carros por
que, muitas vezes, as multas e os

outros débitos ultrapassa o valor
do veículo, especialmente quando

a professora Elis Regina De

marchi, a atividade envolve os

conhecimentos sobre meios de

.

se trata de motocicletas. Perfeito

imagina que 5 a 10% dos veículos
serão vendidos como sucata, de
vido ao péssimo estado em que se

encontram. O dinheiro arreca

dado no leilão será usado para
pagar as despesas com o veículo
e o que sobrar será repassado ao

antigo proprietário.
O carro mais antigo é um Pas

sat, que foi apreendido há quatro
anos. O de melhor estado é um

Vectra ano 96, que está há três esta
cionado no pátio do quartel. "Não
entendo porque o proprietário não
tomou providências'para resgatar

.

o veículo", admira-se o tenente. Ele
também cita o caso de motos que
não se consegue encontrar o pro

prietário. "Estamos fazendo um

rastreamento, mas existem casos

praticamente insolúveis", avisa ele.
Até agora, cerca de 90% dos veí
culos já, foram identificados. A

intenção da PM é promover três
leilões por ano.

Alunos-de
Garibaldi
conheceramoCP

Aproximadamente 75 alunos
da Escola Municipal Santo Es

têvão, do Bairro Garibaldi, esti
veram ontem no Jornal COR
REIO DO POVO para ver de perto
como se produz um jornal. Os
estudantes, da pré-escola e da

.

segunda-série, conheceram to

dos os setores do Jornal, da re

dação à gráfica. De acordo com

comunicação, assunto que está
sendo abordado em sala de aula

pela professora.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campanha: donativos recolhidos na semana ainda não são suficientes

Ação Social inicia a entrega
de donativos em Guaramirim
Entidade quer
abastecer logo
a população
mais carente

Guaramirim - A Ação So
cial pretende concluir até o pró
ximo dia 14 de junho (Corpus
Christi) a distribuição de alimentos
e agasalhos recolhidos através da
campanha de arrecadação de

donativos, realizada na semana

passada, com apoio de entidades
e comunidade. A distribuição ini
ciou sexta-feira com atendimento
das famílias mais necessitadas no
Bairro Recanto Feliz e na Vila
Freitas. Cerca de 120 famílias

. receberam doações em roupas e

agasalhos e outras 30 em alimen
tos.

De acordo com a responsável
pela Ação Social, Denise Peixer

SafaneIIi, foi importante para o

êxito dessa primeira distribuição
a colaboração prestada pelos fun
cionários da Zanotti Elásticos, de
Jaraguá do Sul, que recolheram
seis mil peças em uma campanha
interna realizada pela empresa.
Ontem, a Ação Social centralizou
o atendimento na própria sede da

entidade, quando mais 70 famí
lias foram atendidas, e outras

distribuições deverão acontecer

quinta-feira, no Bairro Corticeira,

e na próxima segunda-feira, no
vamente na sede.

Ela explicou que toda essa

distribuição contemplará a grande
maioria das 350 farru1ias cadas
tradas e que regularmente re

correm à entidade para obter
auxílios em alimentos, roupas e

até em medicamentos (no total
são 2,5 mil), mas disse que ainda
assim não será suficiente o ma

terial conseguido na 9' Cam

panha do Agasalho, concluída no

último sábado. Por isso, ela está

orientando' as pessoas, empresas
ou entidades que ainda tiverem

doações a fazer para que pro
curem a Ação Social e que toda

contribuição será bem recebida e

de grande utilidade.
Entre as farru1ias assistidas em

Guaramirim, muitas contam com

pessoas portadoras de deficiência

física, gestantes, doentes aca

mados e idosos. Com referência
aos idosos, Denise está sugerindo,
inclusive, que seja criado um pro

grama específico para atendi
mento dessas pessoas, cerca de

20, que têm carências de todo

tipo. Ela explicou que a intenção
é fornecer toda a ajuda possível
em roupas e alimentos até mea

dos de junho, quando o período
de temperaturas baixas do ano já
está avançado. (MILTON RAASCH)

Comitêavaliadesempenhode safra
Guaramirim - o engenhei

ro agrônomo da Epagri Sérgio Vic
tor Santini iniciou ontem a convo

cação de todas as entidades e ór

gãos com representantes no Co

mitê. Regional Norte para uma

reunião no próximo dia 6 de junho,
para avaliação da safra de arroz que
está sendo concluída na região. O
encontro dos técnicos e dirigentes
de empresas e entidades que parti
cipam do comitê vai acontecer en
tre 8h30 e 12 horas, no auditório
da Aciag (Associação Comercial,
IndustrialeAgrícoladeGuaramirim).

Conforme Santini, a safra deste
ano deverá fechar em cerca de 3,4
milhões de sacas, desempenho um
pouco superior na comparação
com a 199912000, com três mi-

lhões. Esta estimativa refere-se
apenas aos municípios da Região
Norte do Estado, compreendendo
Araquari, Barra Velha, Corupá, Ga.
ruva, Guararnirim, Jaraguá cio Sul,
JoinvilIe, Massaranduba, São João
do Itaperiú e Schroeder. Contribn;
ram para o melhor desempenho,
segundo o agrônomo, o clima bas
tante favorável e o uso de sernen.

tes de melhor qualidade.
Entre os assuntos que serão

destacados para a avaliação de

safra, constam os problemas en

frentados neste ano no setor; uso

de cultivares e sementes e ques
tões relacionadas com o uso de
herbicidas no controle de plantas
daninhas, controle biológico de

pragas e solos orgânicos. (MR)

Epagri orienta bananicultores
Guaramirim - A Epagri

iniciou uma série de palestras para
orientação dos bananicultores do
Vale do Itapocu visando conscienti
zá-los para uma participação mais
eficiente no associativismo. A pri
meira reunião aconteceu na quinta
feira passada, na Sociedade Atira
dores, em Corupá, e foi aberta tam
bém à participação dos produtores
de Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Schroeder. A próxima etapa deverá
acontecer em Massaranduba, para
bananicultores também de São Jo-

, ão do Itaperiú e Barra Velha.

De acordo com o técnico agrí
cola e secretário municipal de
Agricultura de Guaramirim, Alei
baldo Germann, o objetivo é detec
tar porque as associações munici
pais de bananicultores na região
têm· períodos de muita coesão e

atuação conjunta na solução dos

problemas comuns dos produtores
e em seguida entram em declínio,

Germann acredita que o fenômeno
está mais relacionado com a cors

cientização dos sócios, que prec
sam estabelecer mais claramente
as metas e objetivos, do que aos

reflexos do própriomercado sobre

a atividade, como o atual ciclo de

preços baixos.
Diante disso, a Epagri orientou

pela formação dos dois pólos, o

de Corupá e o de Massaranduba,
onde as lideranças do setor serão

orientadas para que mantenhamas

respectivas associações no pico de

atividade. Através das associações,
entende Germann, os produtores
de banana poderão buscar melho
res resultados para a atividade,
(MR)

Descuidado 'com a image:rn
o secretário de Ädministração e Finanças, Jair Tomelin, já trOCOU

de sala de trabalho na Prefeitura de Guaramirim, pela menos uma
veZ,

transferindo-se do Departamento de Pessoal, no térreo, onde havia se

instalado improvisadamente e com problemas de falta de espaço. Ago;
está num ambiente amplo emais adequado, segundo ele, para a demand
de atividades, no 10 andar da Prefeitura, bem próximo ao Gabinete t�
Executi vo. Mas, as pilhas de pastas e documentos estão displicentemenJ1l
colocadas no chão, onde ainda emprestam imagem de improviso. Que r

procura a repartição deve indagar se é falta de dinheiro para faze

armário ou desleixo.
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MOTOS

O grupo de Motociclismo Pista Livre está

realizando uma exposição beneficente até

o dia 4 de junho no Shopping Center Brei

rhaupt. Estão expostas motos e equi
pamentos de viagem. Os visitantes que
levarem agasalhos e alimentos concorrem

ao sorteio de prêmios.

BAILE

A Apae de Guaramirim realiza no próximo
dia 9 de junho o 30 Baile Gauchesco com a

forrnatura dos participantes do curso de

danças. Será no Parque de Exposições,
com animação do conjunto Pé no Estribo.
Os ingressos podem ser adquiridos na

Apae ou com os alunos.

RfS

DIA DO DESAFIO
Está chegando o Dia do Desafio. É amanhã,
dia 30. Trata-se de um evento mundial da
atividade física, reconhecido pela Unesco,
da zero hora às 21 horas. A organização Joilce Digsasz aniversariou no último dia 24
em Jaraguá do Sul é do Sesc e Fundação
Municipal de Esportes.

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

TEATRO
Muito elogiada a temporada 2001 da peça
teatral "Tanto trabalho pra nada!", que
encerra no próximo final de semana (sexta
[eira, sábado e domingo), no Pequeno Tea
tro do Centro Cultural da Scar. Horário:
20h30.

FESTA
O Sítio Amor e Tradição, localizado no

Bairro Rio da Luz, promove nos dias 22,
23 e 24 de junho a 3a Festa Campeira. Abre
dia 22, a partir das 18 horas, com u�a
feijoada grátis para todo o público. As
22h30 baile com o Grupo "Ban40 Gaúcho".
Outro destaque da promoção é o baile dia

,

23, a partir das 22h30, com "Os Serranos".

EXPOSIÇÃO
A Oficina de Arte do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul e o espaço Belas Artes de
Blumenau promovem hoje, às 20 horas,
abertura da exposição do artista plástico
SílVio Pléticos. Nascido na Itália, Pléticos
reside atualmente em Florianópolis, é es

pecialista em pintura mural, tendo, sido,
InclUSive, desenhista ilustrador na 2a Guerra
Mundial. Segundo Mara Oppermann, da
COmissão organizadora, a proposta émostrar
o trabalho de artistas locais e regionais para
acomunidade. As obras de Pléticos ficam no

Centro Cultural durante uma semana.

No próximo sábado, dia 2 de junho, às 20

horas, Patrícia Kreis e Roberto Prussek sobem
ao altar da Igreja São Luiz Gonzaga para
receber a bênção nupcial. Após a cerimônia

religiosa os convidados serão recepcionados no

Clube Atlético Baependi
--------------------------------------��

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

�
.... �··»"'_�w·,�,·:·,·,""<»"_>·:=�··N .. ==� _==_�
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Lentes de contato.

SOCIAL-9

Fotos: Divulga äo

No dia 5 de maio, uniram-se em elegante cerimônia
na Igreja Santos Anjos, em Guaramirim, Gefers.on
Bertoldi, filho de Tolentino e Yolanda Bertoldi, e

Flávia Rausis, filha de Ademir a Maria Rausis. Os
convidados foram recepcionados na Sociedade

Vieirense, em Jaraguâ do Sul

A bonita

Evelyn da
Silva foi

eleita
"Garota
Euclides

da Cunhal
2001"

fAni;erSã�ia�amanhã
Joelthom Kath.

Parabéns!
""""""'---"

f�li� e1.rtiv'�·l'gá.l'i�
27/5

DiegoLange
Beatriz Alves Borchardt
Célio Zatele
Maynan Gaspar
28/5
Patricia Cunha'
Anderson Giovani Bartel
29/5
Moacir Siewerdt
Eduardo Menel
SueliDumke
Luciano Schwalbe
30/5
Marilda Schwarz

371-7801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

�364-clestacionwnentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501
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Dois acidentes CODl

mortes eDl Guaramirím
colidir com o Santana placa
MDI-0330, dirigido por Geison
Pierro Buzzi, 20 anos. Oechsler
foi socorrido em estado grave,
com afundamento no crânio e

conduzido ao Hospital São José,
em Jaraguá do Sul, mas foi a óbito
domingo à tarde.

Ainda na sexta-feira, no Km

47,8 (proximidades do Shopping
União) da BR-280, ocorreu o

atropelamento do pedestre Gil

berto Antônio Camargo, de 29
anos. Ele foi atingido pelo Palio
placa LZI-1869, de Gaspar (SC),
que tinha como motorista Silvo
nei Pedro Brum, 29 anos.

Associação Formigari de
Caratê traz conquistas para JS

Patrocinados por Michigen
Botões e B.W. Automóveis, os atle
tas que se destacaram foram: no Cata

Infantil,l1 a 12 anos, primeiro
"

lugar para Diego Pereira; no Cata

Juvenil, 15 a 17 anos, Ricardo Pe

reira garantiu o primeiro lugar; no
Cata Master, 35 anos, Ildefonso
Heiser ficou em primeiro lugar, e,
no Cata Master 35 anos acima fai
xa Roxa a Preta, Antônio Anverze

também ficou em primeiro lugar.
No Cumitê Mirim Absoluto,

primeiro lugar para Ronaldo de L.

Américo; no Cumitê Mirim 7 a 8

anos Absoluto, primeiro lugar para,
Anderson Arantes; no Cumitê In

fantil, primeiro lugar para Jean S.

Lehmert; no Cumitê Infanto-juve
nil, Jean Pereira; noCumitê Master
Absoluto, primeiro lugar para Ri

cardo Pereira, e, no Cumitê Master,
lldefonso Heiser ficou em primeiro.

Mais potência
para voce.

SBT aumentou sua potência em

guá, o que garante a você mais

.
alidade na imagem. Agora você encontra
anal 17, a melhor programação, sempre

as últimas novidades da região e uma

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

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

Ocorrências
marcaram

final de
semana

Guaramirim - Duas ocor

rências de trânsito com vítimas
fatais foram registradas noMuni
cípio durante o final de semana.

Na sexta-feira, por volta das 11

horas, Rubens Oechsler, de 27

anos, seguia de motocicleta pela
Rua Irineu Vilela Veiga, no Cen
tro, quando sofreu uma queda ao

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação Forrnigari de Caratê parti
cipou, nos dias 19 e 20 de maio,
da segunda etapa do Campeonato
Estadual de Caratê Interestilos,
realizado na cidade de Capinzal. O
evento contou com 28 delegações
de todo o Estado, num total de 560
atletas. A Associação Formigari
participou com 24 atletas nas mo

dalidades de Cata (luta imaginária)
e no Cumitê (luta real), orientados
pelo professor-técnico Arnoldo

Formigari Filho. O grupo jara
guaense conquistou dez medalhas
de ouro e seis de prata, que lhe de

ram o segundo lugar geral da etapa,
trazendo mais um troféu para o

Município. Com essa conquista, a
Forrnigari fica entre as três primei
ras do Estadual, até o momento,
com grandes chances de disputar
o título geral do Estadual 2001.

Joinville
100% regional
REDE SANTACATARINA

DE COMUNICAÇÃO
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McLaren fracassa e faz

ameaças a Enrique Bernoldi
Ferrari garante os

dois primeiros
lugares no pódio,
nodomingo

Mônaco - A McLaren levou
outro passeio da Ferrari no do

mingo, em Mônaco, e resolveu

descarregar .os recalques de seus

fracassos noMundial de F-I sobre
um personagem frágil e menor da
categoria: o brasileiro Enrique
Bernoldi, 22 anos, da pequenina
Arrows. Depois de deixar o atual

primeiro piloto David Coulthard

empacado no grid pela segunda vez
no ano, o time prateado amargou
uma nova derrota para Michael
Schumacher, que ampliou de qua
tro para 12 pontos a vantagem na

classificação do campeonato.
Foi uma das vitórias mais

tranqüilas da carreira do alemão.
Coulthard estava na pole, mas co
rno já havia acontecido em Bar

celona, seu cano não saiu do lugar
na volta de apresentação, por uma

Derrota: McLaren acusa Bernoldi de ter atrapalhado Coulthard

pane no sistema de largada au

tomática. Ajudado pelos mecâ

nicos, o escocês foi obrigado a par
tir da última posição do grid. Foi a
quarta vez que isso aconteceu na

temporada.
SemCoul thard para atra I ialhar,

Schumacher disparou na fre 'e e

só perdeu a liderança quando fez
seu pit stop, para retomá-la logo
depois. Rubens Banichello chegou
em segundo, com Eddie Irvine, da

Jaguar, fechando o pódio - o

primeiro da história da equipe.
Apenas dez carros chegaram ao

final da prova, como é costume

em Mônaco. O alemão conseguiu
a 48" vitória de sua carreira, quinta
no Principado e quarta no ano. Fe
charam a zona de pontos Jacques
Villeneuve, da BAR, Coulthard e

Jean Alesi, fazendo o primeiro.
ponto da Prost desde o GP da Eu

ropa de 1999. Somente os quatro
primeiros terminaram a corrida na
mesma volta. (FLÁVIO GOMES)

teceram quatro vezes.

No Brasil, Hakkinen empacou
no grid, o que viria a se repetir na
Áustria. Na Espanha, ele vencia a

prova até a última volta, quando
seu motor estourou a menos de
500 metros da bandeira quadri
culada. Nessa mesma corrida,
Coulthard ficou e[I1 quinto, mas
teve de largar em último porque
seu CaiTO, como ontem, não saiu
do lugar na.volta de apresentação.

Em Mônaco, Hakkinen ficou

em segundo, nos calcanhares de

Schumacher, até a 12" volta. "Aí
o carro começou a puxar para a

direita e eu fui para os boxes. Os

Equipe tem o quarto "apagão" do ano

Mônaco __:AMcLaren conti

nua com um cano muito rápido,
mas vive uma temporada de ab
soluta falta de confiança em seu

equipamento. No GP da Austrália,
abertura doMundial,Hakkinen teve
uma suspensão quebrada quando

,

estava em segundolugar, Foi ape
nas o primeiro dos infortúnios do
time prateado.

A rigor, em apenas duas corri
das a equipe passou ilesa: na

Malásia, com Coulthard em ter

ceiro e Mika em sexto, e em Ímo
la, onde o escocês foi o segundo e'
o finlandês, quarto. Os "apagões"
eletrônicos comoode ontem acon-

mecânicos não acharam nada de

errado, eu voltei, mas continuou

domesmo jeito. Então decidi parar
porque não iria dar paramanter um
bom ritmo daquele jeito", explicou
Mika, que temmíseros quatro pon
tos no Mundial.

Coulthard teve a corrida estra

gada antes da largada. "Não foi

culpa dele", apressou-se em dizer
Ron Dennis, que na Espanha falou
que o escocês tivera "panemental"
por deixar o carro morrer na volta
de apresentação, e depois retirou
o que disse. David procurou subli
mar a ira. "Tenho de ver o lado

positivo. (FG)

Deixe o Real fazer parte da sua vida.

Abra sua conta: 0800 770 2001.

WWW.bancoreal.com.br , BANCO REAL
ABN AMA0 Bank :

, d .

.1 "�'t: 'l

o banco da sua vida
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Edson Junkes/CP

Vitória: as atletas do Colégio Marista São Luís comemoram o título de campeãs do evento

Campeonato Escolar de Vôlei
reuniu cerca de 240 atletasI'

.

II

Participantes
.'Ievaram alimentos

- ,.

nao pereclvels
para a Ajadefi

Jaraguá do Sul - Neste
final de semana, a Liga Norte
Catarinense de Voleibol realizou
Campeonato Escolar no com

plexoMarista São Luís. O even

to reuniu cerca de 240 atletas

das faixas etárias de 13 a 15

anos e arrecadou aproxima
damente 240 quilos de alimentos
não perecível, que serão distri

buídos para a Ajadefi (Asso
ciação Jaraguaense de Defi
cientes Físicos). "Este campeo
nato teve como objetivo principal
a questão social", destacou o

presidente da entidade organi
zadora, Jean Carla Leutprecht.

As escolas que se desta

caram no feminino foram Co

légioMarista São Luís, Colégio

Estadual Julius Karsten, Instituto
Educacional Jangada e Colégio
Evangélico Jaraguá, respectiva
mente. No masculino, Escola
Municipal de Ensino Fundamen
tal Renato Pradi, Escola Muni
cipal de Ensino Fundamental

Rodolfo Dornbursch, Escola
Municipal de Ensino Fundamen
tal Cristina Marcatto e Instituto
Educacional Jangada.

O evento contou com o apoio
do Sesi, da FundaçãoMunicipal
de Esportes e Colégio Marista.

I

I

KiferroeAtlético vãodefiniroCampeonatoVarzeano
Jaraguá doSul- As equi

pes que vão disputar a finalís
sima do 19° Campeonato Var
zeano de Futebol Raul Valdir

Rodrigues, Troféu 125 Anos de
Jaraguá do Sul, foram definidas
neste final de semana. Nas se

mifinais, realizadas no Estádio
João Marcatto, a equipe da Ki
ferro Esporte Clube venceu a

Eletropol, por 6 a 0, e o time do
Atlético Paraná ganhou do Amo
Vila Lalau, por 1 a O.

Afinal será realizada no dia
3 de junho (próximo domingo),
no Estádio João Marcatto (Ju
ventus), no Bairro Jaraguá Es

querdo. Às 13h15 vai acontecer
confronto entre Eletropol e

Amo Vila Lalau, pela briga de

terceiro e quarto lugares, e, às
15h15, a decisão de quem vai

I
I ..

! <

Cesar Junkes/CP

Aspirante: a equipe da Kiferro venceu. a Eletropol, por 6 a O

levar o título de campeão, entre
Kiferro e Atlético Paraná. A

premiação será realizada logo
em seguida dos jogos, aproxi
madamente às 17h15 .. A Se-

cretaria de Saúde, Esporte e

Lazer e a Fundação Municipal
de Esportes convidam a todos

a prestigiar os jogos que vão

encerrar o campeonato.

Jogador Adilson lidera a

artilharia do campeonato
Jaraguá do Sul - Neste

domingo aconteceu a 12a roda
da do Campeonato Integração
com os seguintes jogos: no Es
tádio João Marcatto, nos as

pirantes, Ponte Preta perdeu
.

para o Vitória, por 7 al , e nos

titulares o Vitória ganhou por 3
a O. No Estádio do Guarani, Al
vorada venceu o Guarani,por 2
a 0, nos aspirantes, e nos titu

lares o Alvorada goleou o Gua

rani, por 8 a '1. No Estádio do

Flamengo, Flamengo perdeu
para o Garibaldi, por 2 a 0, nos
aspirantes, e nós titulares Fla

mengo venceu por 2 a 1.

O presidente da Liga Jara

guaense de Futebol, Rogério
Tomazelli, diz que o destaque
das partidas foi Adilson - joga-

dor do Alvorada -, que regis.
trau cinco gols, assumindo isela.
do a artilharia do campeonato,
com 23 gols marcados. O Toto,
do Vitória, está atrás de Adilson,
com 15 gols. "O que prejudicou
os jogos foi o mau tempo do fmal
de semana, a chuva impediu que
os jogadores aplicassem um fu·
tebol melhor", acredita o presi
dente.

A Ba rodada está marcada

para o dia 3 de junho, próximo
domingo, com os seguintes jo·
gos: no Estádio do Alvorada, en·
frentam-se Alvorada x Flamea

go; no Estádio do Garibaldi,
jogam Garibaldi x Ponte Preta;
e no Estádio do Guarani, jogam
Guarani x Cruz de Malta, O vi·

tória folga nesta rodada.

Equipe SoletexlFME sagrou-se
vice-campeã nos jogos da FCP

Jaraguá do Sul- A equi
pe Soletex/FME de punhobol
garantiu o título de vice-campeã
no Estado na categoria Mirim,
masculino e feminino. O título

foi conquistado durante as dis

putas dos jogos oficiais da Fede
ração Catarinense de Punhobol,
realizadas neste final de sema

na, na Associação Recreativa

da Condor, em São Bento do

Sul. O evento contou c?m a par-
.

ticipação de três delegações:
Jaraguá do Sul, São Bento do

Sul e Florianópolis, reunindo seis

equipesMirins, cerca de 60 cri
anças, entre 11 a 13 anos.

O técnico da equipe jara-

guaense, o professor Gelson da

Silva Soares, considerou altoo
nível.dos atletas que disputaram
os jogos e ressalta que os joga
dores da equipe Soletex

precisam de mais experiência
em campeonatos. "Mas nó!

contamos com atletas muito

bons, como é o caso do Edgar,
no Mirim, que bate forte na bo'

la",
v..

destaca.
O próximo desafio da equipe

de punhobol de Jaraguá do Sul

será no dia 9 de junho, em Tim'

bó, na primeira etapa da Copa
Santa Catarina de Punhobol,
categoria Adulta. Cerca de de!

atletas vão participar do evento.
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