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estofados eco/chões

EdsonJunkeslCP Evento reuniu 190

pessoas de três instituições
de ensino

Cursos de esporte
realizados em JS

Edson JunkestCP Instalação de controladores de velocidade no acesso ao Recanto Feliz iniciou ontem Página 7

Pasold serámultado pelo TeE
por contratações irregulares

Realizado entre os dias 14
e 16, os Cursos Regionais SA

. Esporte contou com a partici
pação de profissionais vindos
de três instituições de ensino do
Estado. Ao todo, foramminis
trados 353 cursos. Página 11

Cassuli
Advogados Associados SIC

'.

o TCE (Tribunal de Contas do Estado)
decidiu multar o prefeito Irineu Pasold (PSDB)
"pelo cometimento de grave infração à norma

legal" no processo das 68 contratações feitas
entre abril e agosto de 1999 pela FME (Fun
daçãoMunicipal de Esportes), que considerou
irregulares.

o tribunal ainda fixou prazo para que o

prefeito providencie a "sustação das despesas
com o pagamento de remuneração aos servido
res". O líder do governo na Câmara de Ve

readores, Sílvio CelesteBard (PSDB), faz outra
leitura do relatório do TCE, diz que o relatório
não faz referência a irregularidades. Página 4

Italianos têm
interesse em firmar

parceria com JS
PáginaS

GráficO"CP
370-8649 Berlim

373-1010 ''Um sopro de vida"
será encenada dia 23,
por grupo da Bahia
Página6

COMUNICADO
Para um melhor atendi:

mente aos nossos clientes,
info�mam.os que a partir;
desta semana o Departa
mento Comercial passará a
atender em novo endereço:
À Rua Coronel Procópio

Gomes de Oliveira, 246,
sala 1, Centro, em frente ao
,Restaurante Tio Patü1has.

Sinte regional realiza
eleições sindicais e

elege prioridades
Página6

Moradores reelegem
diretoria da Amore
e lutampormelhorias

o Vitória venceu o Cruz de Malta na r rodada da semifinal do Integração. Página 12 Página 6
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Tributo à hipocrisia
O instigante descompasso entre o discurso cristão da partilha

e a prática doutrinária ficou patente namadrugada da última quinta-
feira, Desassociando o termo eu

caristia da ação, uma católica devo
ta, que preparava o tapete para a

procissão de Corpus Christi, acio
nou apolícia para prender acatador
de papel Orlando Dobeg que, mi
nutos antes, havia lhe "roubado"
uma garrafa térmica com café e

, alguns pacotes de biscoitos. Dobeg
mora em baixo da Ponte Abdon

Baptista e se preparava para a re

feição quando a PM chegou.
O episódio suscita questiona

mentos de toda ordem, exigindo do
conjunto da sociedade umareflexão
mais aprimorada sobre a institu

cionalização da religião, de modo
particular aos princípios defendidos
e pregados. Não é privilégio de

nenhuma religião ou seita o abrigo de adeptos com práticas in
coerentes da filosofia difundida. Todavia-a excepcionalidade do
caso em questão reforça 'as críticas às instituições. Religião é
vida. Ser cristão é exercitar os ensinamentos de Jesus, e não
servir aos conceitos burgueses.
A hipocrisia está na contradição entre a intenção e o gesto.

Parte-se do princípio que alguém que se dispõe a levantar de

madrugada para enfeitar as ruas para procissão de Corpus Christi
seja uma pessoa intimamente ligada à fé católica, consciente das
suas obrigações cristãs e apta a compartilhar com os menos

favorecidos. Entretanto, a seqüência da cena reporta, com tristeza,
que os ensinamentos doutrinários estão longe da prática. Segundo
consta, a garrafa térmica era francesa, o que motivou o resgate.

Esse novo ingrediente apenas confirma a lógica perversa do
.

capitalismo reinante nos dias atuais, apesar dos apelos em favor
da solidariedade, renovada diariamente pelas religiões.
Infelizmente amiopia fidalga não permitiu à autora da contradição
reconstruir os caminhos da formação de classes sociais. Talvez o
absurdo possa catapultar as consciências a fim de promover um

amplo debate em torno das condições subumanas a que estão

submetidos milhões de brasileiros, excluídos pela política
neoliberal.

A elite dominante continuajogando com o contraste, como
se fosse necessário rebaixar a indigência - nesse caso o "ladrão"
- para ressaltar seu trabalho voluntário. O gesto é simplista,
para dizer omínimo,mas de umaprofundidade imensurável. Por
isso, carece denunciar e desentocar esses desmemoriados, que
praticam a religião às avessas, de acordo com suas conveniências.

, Não há como fechar 0'8 olhos para atitudes desconexas, sem
nenhum resultado que possa justificar sua existência e prática.

A polaridade das. classes sociais só existe porque há uma

nefasta distribuição de renda e concentração de riquezas. O
morador de rua é fruto da exclusão social, das desigualdades e

dos privilégios. No Brasil, mais de 35% da população' são mi
seráveis, enquanto apenas 3% concentram quase 50% das.
riquezas. Talvez o mau exemplo sirva para que a Igreja repense
os métodos de evangelização e promova estudos de caráter

nacional, cujas tentativas foram fracassadas, oportunizando o

resgate da verdadeira doutrina cristã.
.

Protesto de um universitário, cidadão
indignado e.eleitor arrependido

* Marcos Augusto Pordeus de Paula

existem erros técnicos (legislativo e de

grafia), de direito (que permitem brechas)
e materiais (falta de algum dispositive
ou dispositivo manifestamente contrário
aos interesses públicos).

Destarte, o que podemos dizer é que
se houvesse seriedade no governo e se

fosse realmente a gestão compartilhaa
prometida em campanha, as bolsas já
teriam sido dadas aos acadêmicos ca

rentes pela Lei 2.236/97 e as associações
teriam sido chamadas' a discutir as

propostas governamentais para, juntos,
confeccionarem uma nova legislação,
capaz de atender aos interesses comuns

entre Município, estudantes e população.
Em ofício à Câmara pedindo apoioa

nossa causa, citamos uma frase de Rui

Barbosa, que se aplica ao prefeito:
"Política e politicalha não se confundem,
não se parecem, não se relacionam uma

com a outra. Antes se negam, se excluem,
se repulsam mutuamente. A políticaéa
arte de gerir o Estado, segundo princípios
definidos, regras morais, leis escritas,Ou

tradições respeitáveis. A politicalhaéa
indústria de o explorar a benefício de in

teresses pessoais."
Todas as linhas que tracei podem

ser resumidas em algumas palavras que

expressam aquilo que desejamos: justiç�
moralidade, ética e democracia.

Desculpe o tom talvez ofensivo,
prefeito, mas se algum respeito ainda lhe
tinha, foi-se nomomento em que proferiu
suas primeiras palavras na Câmara de

Vereadores, no dia 31 de maio. Foi o su-

,
fieiente para arrepender-me amargamente
pelo voto de confiança que lhe outorguei
em 3 de outubro passado.

Faço parte de uma das associações
de universitários que pleiteia a bolsa de
estudos 'aos alunos carentes. Portanto,
minha palavra é a de quem acompanhou
de perto a instabilidade criada nos últimos

tempos pela falta de percepção e inte
resse social do atual governo, em des

prezo à própria sigla do partido (afinal,
prega-se a Social Democracia).

Desde março, os estudantes buscam
a concessão das já utópicas bolsas de

estudo, baseados na Lei Municipal
2.236/97, em vigor, e que traz a obrigação
ao Poder Executivo, através de ato do
seu chefe - oprefeito -, em conceder
os recursos mensalmente (portanto,
desde o mês de janeiro ao mês de de

zembro) e publicar a lista nos nomes

agraciados.
No final de abril, após uma infinidade

de contatos telefônicos, uma das as

sociações redigiu um ofício, obtendo
como resposta que estava sendo elabo
rado um projeto. Semanas após, já em

maio, aflorou na Câmara de Vereadores
o Projeto de Lei 48/2001.

Faço um parênteses para dizer que
a existência de um projeto de lei não

desobriga o Executivo de cumprir as leis
em vigor, por uma questão legal e também
por uma questão de m�ralidade pública.
(Moralidade pública é uma tônica que
parece não mais se aplicar) Talvez por

desatenção, o senhor prefeito não

reparou que pode ter seu mandato

cassado por negar execução à Lei Mu

nicipal 2.236/97, pois, em tese, incorre

nas sanções do Decreto-lei 201/67. Ah!
Se os procuradores da República esti
vessem aqui... Seria um prato cheio, pois
transformaria a violação do Senado em

. lambari perto do peixão que teriam em

mãos ...

Voltando ao foco principal, o pre
feito declarou à imprensa que "quer dar
bolsas aos estudantes, mas não o

deixam ....

" Com palavras semelhantes,
pediu apoio aos vereadores que apro
vassem o péssimo projeto de lei que
encaminhou e sugeriu que nós, uni
versitários, e também os vereadores
atentos a sua função, estávamos emper-

-

rando o projeto.
Péssimo, sim!.Ocorre que o projeto

transforma as associações em meras

alegorias, pois nada terão a fazer. Sequer
lhes é outorgado um eficaz poder de
fiscalização das bolsas concedidas
unicamente pelo Executivo. Não

obstante, a tal alteração substancial é
necessário dizer que somente em um dos
14 artigos do projeto, justamente o

último que não tem expressão alguma,
não houve erros. Em todos os outros,

* Acadêmico do 6° semestre
de Direito
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MILTON· RAASCH

o prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL) participou quarta-feira (13)
de reunião com a Associação de Moradores do Bairro Avaí,

quando recebeu as reivindicações dacomunidade. As solicitações
mais urgentes dos moradores, conforme o presidente da

entidade, Antônio Carlos da Luz, são: pavimentações nas ruas

Aldano José Vieira e Expedicionário Olímpio José Borges;
construção de uma creche e obras de embelezamento da área

�entral do bairro. É oportuno destacar que há rnais de 20 anos a

comunidade espera pela pavimentação da Rua Expedicionário
Olímpio José Borges, que por sua vez está na dependência do

projeto que prevê a implantação daRodovia do Arroz (ligação
entre Guaramirim e Joinville, pela Estrada BrüderthaI).

Persistência
Valeu a persistência dos
moradores dos bairros Recanto

Feliz e Schroeder I e da Vila

Amizade, que há vários anos

reivindicam a construção de
obstáculos para garantir maior
segurança ao trânsito, no
entroncamento da BR-280 com a

Rua Cláudio Tomaselli. Em várias

ocasiões, a população dessas

localidades teve que recorrer a

protestos e manifestações, para
que finalmente seus pleitos sejam
atendidos. As obras iniciaram
ontem.

Fiscalizando
As bancadas do PMDB e PT na

Câmara de Vereadores de
Guaramirim querem ter acesso

à relação dos nomes dos
universitários que estão sendo

beneficiados com o auxílio
financeiro mensal, concedido
pela Prefeitura. O pedidode

informações sobre a concessão

das bolsas de estudo está sendo

feito através da Secretaria de

Educação e Cultura, Nada mais

do que um pedido para
fiscalizar o uso dos recursos

públicos.
de
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io Corupá
Está definida a programação festiva para a comemoração do 1040

aniversário de emancipação político-administrativa de Corupá, Os
festejos terão início no dia 1 de julho, com o 10 Encontro de Etnias e

Tradições, e estender-se-ão até o dia 15, com a realização do Festi
val Municipal de Danças, Nesse período, a população poderá partici-
par de eventos bastante variados. No dia 2 de julho, a Câmara de

Vereadores realiza uma sessão solene para prestar homenagens ao
deputado federal Vicente Caropreso e irmã Franciscana Flávia Ghizoni.
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Mulheres
A Epagri e a Secretaria de

Agricultura eMeio Ambiente de

Corupá realizarão amanhã o 10

Encontro municipal de
mulheres da área rural. O
evento vai 'acontecer entre 8 e

16 horas, no Seminário Sagrado
Coração de Jesus,

Rodovia
A mais nova bandeira empu
nhada pelo prefeito de Mas�

saranduba, Dávio Leu (PFL), é
a pavimentação de um trecho
de 15 quilômetros da SC-413,
ligando com Luiz Alves, Leujá

buscou apoio de lideranças
para a conquista da obra.
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"Aminha preocupação é em relação aos idosos a serem

assistidos pelo projeto, já que para freqüentar o Lar das
Flores é preciso comprovar renda ou algum bem." (Verea
dora Lorita Karsten - PMDB - se posicionando a respeita do

projeto governamental que pretende destinar ao Lar das Flores R$
482,00 mensais para cada idoso assistido)
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CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

,

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traurnatoloqia

Expectativa: Tamanini espera obras importantes caso o PMDB ganhe as eleições no ano que vem

Corupáaguarda visita de LHS
para a próxima terça-feira

Prefeito
Tamanini quer
formollzor apoio
a Luiz Henrique

Corupá - A visita do prefeito
de Joinville, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), ao Município,
que inicialmente estava prevista
para acontecer ontem, acabou
ficando para a terça-feira da
semana que vem. O adiamento

foi motivado por compromissos
de LHS, segundo informa o pre
feito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB); A reunião entre os dois

prefeitos está sendo cogitada há
-rneses e servirá para que a li-

derança peemedebista corupa
ense formalize apoio à candida

tura de LHS.
- A nossa intenção é ma

nifestar que, de nossa parte,
estaremos dando todo o apoio
possível à candidatura dele para

o governo estadual -, disse

Tamanini, ontem, lembrandoque
Luiz Henrique sempre encontrou

respaldo junto aos peemedebistas
noMunicípio, conseguindo vota

ções expressivas em campanhas
eleitorais anteriores,

Tamanini quer assegurar para
os corupaenses participação ativa
na campanha de LHS, para que
não fiquem na mera expectativa
dos acontecimentos: Para expres
sar essa disposição, ele está em

penhado em mobilizar todas as

bases do PMDB local para a

recepção a LHS, destacando que,
em princípio, a data da visita será
a que está prevista, mas nova

confirmação ainda deverá acon

tecer nesta semana. Sobre a apro

ximação do partido com o PSDB
em Corupá, ele entende que a

situação permanece inalterada,
"com uma parte dos tucanos se

mostrando a favor da aliança e

outra ainda ll.fl expectativa de ser

procurada". Do ponto de vista

administrativo, o prefeito espera

granjear importante apoio político
do futuro governo (caso o PMDB

seja vencedor nas eleições), na

conquista de obras como a pa
vimentação do acesso para a Rota
das Cachoeiras e a construção de
acostamentos na BR-280, no

trecho entre Corupá e Jaraguá do
Sul.

TUCANOS - Para o prefeito
Tamanini, o fato de o PMDB ter

sido adversário do PSDB em

Corupá nas últimas eleições, não,
pode figurar como um obstáculo

permanente. "Se a direção de um

partido toma uma posição, as

bases precisam se ajustar para
seguir a diretriz", argumenta, Ele
também renovou a disposição de
manter o nome na lista dos

postulantes à candidatura para
deputado estadual pela região,
"Sei que existem vários nomes em

Jaraguá do Sul e Guararnirim,
mas prefiro estar incluído. O par
tido é que vai decidir os futuros

candidatos", conclui.
(MILTON RAASCH)

Obra da ponte do Ano Bom teve início ontem
Corupá - A Prefeitura

iniciou ontem a reconstrução da

ponte da localidade deAno Bom.
A informação é do prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB), que
destaca essa obra como urna das

realizações mais importantes do
semestre, "Essa ponte serve de

.

acesso para grande número de

pessoas da comunidade, assim
como atende diversas novas

pequenas empresas que estão se

instalando na localidade", en

fatiza.
A ponte, com estrutura de

concreto, 35 metros de compri
mento e 8,5 de largura, subs
tituirá a estrutura improvisada
construída pela Prefeitura na

localidade, desde que a ponte
antiga foi destruída por uma

inundação em 1996, Para con-

seguir viabilizar a reconstrução
da ponte, o prefeito recorreu ao

auxílio do governo federal, con
seguindo verba no valor R$ 133
mil (já liberada) com oMinistério
da Integração Nacional. O Mu

nicípio participará com contra

partida de R$ 15 mil, além da -,

construção da ponte provisória
e diversas obras e serviços com
plementares, (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TeE considera irregulares as
contratações feitas pela FME

Tribunal decide
multaro prefeito
"pÓrgrave
infração à norma"

Jaraguá do Sul - o TCE

(Tribunal de Contas do Estado)
divulgou o relatório sobre análises
feitas no projeto de lei que criou
68 cargos comissionados na FME

(Fundação Municipal de Esportes),
entre abril e agosto de 1999. Se

gundo o tribunal, o incidente é in

constitucional, "na forma prevista
nos Artigos 262 e 266 do Regi
mento Interno". Considerou ir

regulares, "sem imputação de dé

bito", as nomeações e decidiu mul
tar o prefeito Irineu Pasold (PSDB)
"pelo cometimento de grave in

fração à norma legal".
O tribunal ainda fixa prazo para

que o prefeito providencie a "susta

ção das despesas com o paga
mento de remuneração aos ser

vidores investidos nos cargos ir-
I .., \ , .

regu ares e etetuarem o previo e

obrigatório desfazimento dos cor

respondentes atos de nomeação".
O coordenador microrregional do
PT, Dionei da Silva, quem primeiro
revelou o conteúdo do relatório,
informou que existe jurisprudência
firmada pelo STF (Supremo Tri

bunal Federal) e pelo Tribunal de

Justiça do Estado em relação ao

processo.
Segundo ele, os dois órgãos do

Judiciário consideram inconstitu
cionais leis que criam cargos de

provimento em comissão que não

pressuponham vínculo de confian

ça (como o possuem os cargos de

direção, chefia ou assessoramento)
.

e cujas atribuições, de natureza

( técnica, sejam inerentes a cargos

Dionei: "Nós sempre afirmamos que as contratações eram irregulares"
de provimento efetivo.

PONTO DEVISTA - O líder

do governo na Câmara de Ve

readores, Sílvio Celeste Bard

(PSDB), faz outra leitura do rela
tório do TCE. De acordo com ele,
o tribunal não considerou irregular
as contratações, tampouco não

apontou irregularidades nos cargos
e salários dos contratados, sem
concurso público. Bard garante

.

que o relatório do TCE não faz ne-
.

nhuma referência a irregularidades.
- O tribunal recomenda a

extinção dos cargos criados que
ainda não foram preenchidos,
mantendo os demais -, informou,
afirmando que é favorável à con

tratação de profissionais diplo
mados para trabalharem na área,
mas lembrou que certas modali
dades não existem cursos especí
ficos ministrados pelas universida-

des. "As faculdades de Educação
Física não formam técnicos em

Bolão, Bocha, Tiro, entre outros,

por isso é preciso um pouco mais

de sensibilidade para tratar do as

sunto", completou.
De acordo com Bard, ás altera

ções recomendadas pelo TCE já
foram realizadas pelo governo,
através da reforma administrativa
encaminhada à Câmara de Verea

dores no final do ano passado. "Do
total de 68 cargos criados, pouco
mais de 40 foram preenchidos",
completou ..

Orelatório conclui comunican
do à Diretoria de Controle dos Mu

nicípios para, quando em auditoria
in loco, verificar as providêricias
adotadas pela Prefeitura em cum

primento à decisão exarada pelo
TCE. A Prefeitura poderá recorrer.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Municípiopode assumiraadministração dopresídio
Jaraguá doSul- O vereador

Rui Lessmann (PFL) inicia esta

semana os levantamentos das
"reais" condições do presídio para
encaminhá-los ii Secretaria Es
tadual de Justiça e Cidadania, cujo
principal objetivo é viabilizar a

transferência da administração do
Estado para o Município. Segundo
Lessmann, a municipalização do

presídio é possível, desde que haja
interesse das partes e seja aprovada
pelos legislativos estadual e mu

nicipal.
- A situação das penitenciáÍias

do País é caótica, principalmente
no que diz respeito à superlotação.

Em Jaraguá do Sul ainda é su
portável, mas se continuar no ritmo

que está vai acabar se transfor
mando em um depósito de presos,
onde não haverá nenhuma chance

para a ressociabilização dos ape
nados -, justificou, lembrando
que, na semana passada, coorde
nou um grupo de vereadores que
visitou o presídio para conhecer
as instalações.

Na opinião do vereador, a

municipalização do presídio terá
.

como benefício o impedimento em

transferir detentos de outros

municípios para cá. "Atualmente,
o presídio abriga 119 apenados, 43

a mais do que a capacidade. A
superlotação dificulta qualquer
ação em favor da reeducação dos

presos", acredita, informando que
Jaraguá do Sul é co-partícipe do

presídio desde a construção. "A
manutenção do presídio é feita em

parceria entre Estado e Município,
o que facilita a municipalização",
completou.

Lessmann não soube precisar
quanto tempo será necessário para
a conclusão dos dados e para a

apresentação da proposta à co

munidade. "Não vamos nos jogar
afoitos nessa empreitada", pro
meteu. (MC)

Candidatos
Se os desejos dos partidos se tornarem realidade, Jaraguá do Sul
terá nada menos do que sete candidatos a deputado estadual no

próximo ano. Confirmados mesmos só PMDB e PT, mas os

demais garantem que lançam candidatos. No PFL, é quase uma

unanimidade, dependendo dos acordos com os outros partidos
que integram a coligação Mais Jaraguá do Sul.

Insistência
A boa colocação do candidato do PPS à Presidência da

República, Ciro Gomes, nas pesquisas de intenção de votos tem

incentivado o diretório local a lançar um postulante à Assembléia
Legislativa. o. nome mais cotado é o do presidente do Sindicato

.do Vestuário, Gildo Alves, recém filiado ao partido. Se depender
da direção estadual, o PTB terá candidato; restando apenas ao

PSDB e PRB confirmarem as vontades. o. elevado número

,
poderá éontribuir para o fracasso registrado em 1998.

Veto
o. prefeito lrineu Pasold

(PSDB) disse que vai vetar o
projeto de lei que substitui a
multa do estacionamento

rotativo de Jaraguá do Sul pela
compra de cartões

correspondente ao valor. A

proposta, de autoria do
vereador Rui Lessmann

(PFL), foi aprovada por
unanimidade pela Câmara, na
semana passada.

Denúncias
A Comissão de Saúde,

Assistência e Previdência Social
da Câmara de Jaraguá do Sul

investiga "em segredo"
denúncias de irregularidades na

distribuição de
remédio pela Prefeitura. Na

semana passada, o secretário de

Saúde, Airton da Silva,
informou que a secretaria

instalou auditoria para apurar os

fatos.

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

Colégio Marista São Luís
promove noite cultural

Alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Médio mostraram seus trabalhos ne II Noite
Interna da Poesia e I Mostra de Artes Plásticas

Desenvolver o gosto pela poesia, despertar novos
valores na arte de interpretar, estimular e incentivar o hábito
pela leitura e promover a integração entre família e colégio.
Esses são alguns dos objetivos do Colégio Marista São
Luís que promoverá no dia 19 (terça-feira), às 19 horas,
em seu Salão Nobre, a II Noite Interna da Poesia e I Mostra
de Artes Plásticas. Alunos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio estarão expondo seus trabalhos
artísticos. •

Deste evento, serão escolhidos os trabalhos que
representarão o colégio no XI Concurso Municipal de

Declamação. Toda comunidade está convidada pare
prestigiar os trabalhos de alunos Maristas nesta noite
cultural.

"

Festa Julina
o Colégio Marista São Luís já está se

preparando para sua tradicional festa Julina.
Este ano a festa acontecerá no dia 7 de julhO.
Quadrilha, quentão, pinhão, pipoca, pescaria,

correio elegante, espetinhos, cachorro-quen
tes e muitos outros quitutes e brincadeiraS

animadas. Aguardamos sua presença!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empresários participaram de
missão empresarial na Itália

Consultor diz

que italianos

pretendem firmar
novas parcerias

Jaraguä do Sul-Um em

presário jaraguaense do setor

têxtil, integrante do Consórcio de
Competitividade da Apevi (As
sociação das Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu ) e Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), e o con
sultor do consórcio, Osni Pin

cegher, participaram de missão

empresarial realizada emMilão,
.

na Itália, no início de junho. Eles
visitaram a Feira Moda Prima
- evento que propõe relações
de negócios, segundo as mo-

dalidades mais inovadoras-, a

Carpi Trade (maior consórcio de
empresas ligadas ao setor da
moda italiana), o Citer (Centro
de Informações Têxtil da Emília
Romagna), o IED (Instituto
Europeu de Design) e o Umbria
Export - consórcio multisse
torial que se dedica à promoção
de exportação com empresas da

Região da Umbria.
O consultor da entidade em

presarial diz que a intenção era

buscar mais informações, conta
tos e novidades para o Núcleo
da Indústria de Confecção Têx
til. "Nós percebemos que os ita
lianos estão a procura de par
cerias e que ficaram bastante

surpresos com o potencial do
Brasil, com a estrutura emaqui
nário de nossas empresas",

Parceria entre entidades

vai beneficiar associados
Jaraguá do Sul- No dia

4 de julho, a partir das 19 horas,
no Centro Cultural, será reali

zada solenidade de oficialização
de parceria entre as entidades

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
Apevi (Associação das Peque
nas Empresas do Vale do Ita

pocu), Aciag (Associação Co

mercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) e Agisc (Agência
de Integração de Santa Ca

tarina). As entidades corividam
todos os associados e empresá
rios da classe a prestigiar o

evento,

Intermediadora de estágios,
a Agisc visa implantar no mer
cado de trabalho de Jaraguá do
Sul e Guaramirim estagiários
que estão cursando o 2° grau,
curso técnico ou 3° grau, com

assessoramento técnico, legal e
administrativo. A executiva da

Acijs, Beatriz Zimmermann, in
forma que a agência vai fun
cionar provisoriamente na Hu

mana Urgente- empresa que

gentilmente cedeu a estrutura

física, até que ocorra a mudan

ça para a nova sede do Cejas,
prevista para este ano. "As

pessoas interessadas em efe
tuar seus cadastros, assim como

os empresários que tenham

intenção de contratar esta

giários, devem procurar a res

ponsável pela parte operacional
da Agisc, no endereço da Hu

mana, ou telefonar para 371-
4311". Beatriz destaca ainda

que um dos principais benefícios
que o associado terá contra

tando estagiários é a redução de
custos na folha de pagamento,
além de o empresário estar dan
do oportunidade para o can

didato aprimorar seus conheci
mentos.

Abertas as inscrições
para o Empretec

Jaraguá doSul-A Apevi
(Associação das Pequenas Em
presas do Vale do Itapocu) e

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul)
informam que os empreen-

dedores que desejam participar
do Empretec devem entregar
as fichas de inscrição até o dia

22 de junho, na sede da enti

dade, localizada no Centro
Cultural.

destaca. Ao todo, cerca de 15

empresários de Joinville, Gaspar,
Blumenau e Jaraguá do Sul par
ticiparam da missão empre
sarial.

Pincegher relata que as em

presas que atuam na Itália são

'de pequeno porte, sendo que
. todo o trabalho é terceirizado.

"A única coisa que eles fazem
é vender e exportar. E a parceria
que nós propusemos é de o

Brasil confeccionar seus pro
dutos, pois nossa mão-de-obra
é mais barata e qualificada",
acredita o consultor, explicando
que as empresas italianas repas
sam todo material necessário.
Os empresários interessados
em conhecer mais informações,
podem entrar em contato com

a Apevi pelo telefone 371-1044.

Programa
Sebrae de

Qualidade Total

Jaraguá doSul- A Ape
vilAcijs e CDL (Câmara de Di
rigentes Lojistas), em parceria
com o SebraelSC, dão início em

Jaraguá do Sul, hoje, de uma

nova turma do PSQT (Programa
Sebrae da Qualidade Total),
voltado para micro e pequenas

empresas da indústria, comércio
e serviços. O programa é dire
cionado para pequenas empre
sas que procuram expandir-se
no mercado através damelhoria
da qualidade dos produtos e

serviços e do aumento da produ
tividade. De auto-implantação,
o PSQT é realizado com meto

dologiaque enfoca o "como
fazer".

Desenvolvido em três blocos
temáticos distintos, o programa r

é realizado em sete meses com

encontros quinzenais, envolven
do treinamento e consultoria in
loco nas empresas. O grupo é

composto por oito a 14 empre
sas, sendo dois dirigentes de ca
da uma. Mais de 15 mil empre
sas brasileiras (cerca de duas
mil catarinenses) já passaram

pelo PSQT. Informações e

inscrições pelo telefone 371-
1044. Vagas limitadas.

ri �-®J�©5�tJ� ��!-----------,
1
1 O O Núcleo da Indústria de Confecção Têxtil da ApevilAcijs
1 está promovendo missão empresarial para aSO· Fenit, que será

1 realizada no Parque Anhembi, em São Paulo, entre os dias 1 a

5 de julho. A saída está prevista para o dia 3 de julho, às 22

horas, e o retorno será dia 4, após visitação à feira.

O investimento é de R$100,00 para associados ApevilAcijs e R$
130,00 para não sócios. O valor inclui passagem, café da manhã
e banho no Best Western São Paulo. Informações pelo telefone

371-1044, vagas limitadas.

O O curso "Como gerenciar crédito e cobrança" será realizado pela
Apevi/Acijs e Sebrae, entre os dias 18 e 21 de junho, das 19 horas às

22h30, no auditório da HumanaUrgente. O instrutor será José Carlos 1
Linke, formado em Administração de Empresas, pós-graduado em 1
Administração Financeira e mestre em Engenharia de Produção e 1

1
Produtividade. O objetivo do curso é capacitar as pessoas envolvidas 1
com o caixa das empresas e responsáveis pelo crediário, para que

: trabalhem com eficácia e segurança, evitando situações de risco no :
1
recebimento de valores e, desta forma, contribuindo para diminuição
de prejuízos por erros, fraudes e redução da inadimplência. O valor 1

1 do investimento é de R$ 40,00 para associados da Apevi/Acijs e R$ 1
1 50,00 para não sócios. As inscrições podem ser efetuadas com 1
1 Silmara, pelo telefone 371-1044, rama1209. 1
1 1
IDA partir desta semana, os associados da Acijs/Apevi, contam 1
1 com o maior banco de dados da América Latina - batizado 1
1 como Programa de Busca Acijs/Apevi. Este programa busca 1
1 informações sobre cheques, restrições na praça, alerta cadastral, 1
1 empresas que estão para falir, entre outras. -I
1 A executiva da Apevi, Patrícia Asinelli, ressalta que, para as 1
empresas que fazem uso da internet, existe a possibilidade da 1
instalação do Programa de Consulta Pessoa Jurídica e Cheques 1
no seu próprio sistema, facilitando a aprovação do crédito de 1
forma restritiva. Para as empresas que não utilizam a internet, 1
poderão fazer uso deste serviço, buscando as informações na 1
própria entidade, sendo que as respostas serão enviadas por fax 1
ou telefone. Maiores informações, direto com a executiva 1
Patrícia Asinelli, pelo telefone 371-1044. 1

O O assessor jurídico da Apevi/Acijs, Irineu Bianchi, e o diretor para :
Assuntos Jurídico.s da �pevi, Célio Dalcanale, ambos do. Escritório 1
Mattos Mayer Bianchi e Dalcanale Advogados Associados, vão
ministrar palestra sobre quebra de sigilo bancário, no dia 28 de junho, :
no auditório do CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais), a 1partir das 19h30. A entrada é franca para os associados das entidades

1empresarial) e, não associados, pagam R$ 2,00. Após a palestra será
servido coquetel. A inscrições podem ser feitas pelo telefone 371-1044. 1

L �

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 58/2001
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS E NÃO
PERECíVEIS, destinados à MERENDA ESCOLAR NO MUNiCíPIO DE
JARAGUÁ DO SUL-Se.
TIPO: Menor Preço
REGIMENTO: Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS: dia 04 de julho
de 2001, das 08:00 horas às 11:00 e das 13:30 às 15:30 horas, na Rua Angelo
Rubini, 600, Jaraguá do Sul-SC.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00
horas do dia 10de julho de 2001, no Setor de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13 :00 horas do dia lOde julho de
2001 na sala de reuniões.
INFORMAÇÕES: O Edital completo e esclarecimentos poderão ser obtidos
no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nO 1111, ou pelo fone 47 372-
8058 e/ou 372-8072, ou ainda via internet no endereço:
www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

Joraguá do Sul(SC), 12 de junho de 2001.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sinte escolhe nova diretoria e

concorre com chapa única
Eleições
acontecem nos

dias 20 e 21
destemês

Jaraguá do Sul - A Co

ordenação Regional do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação) realiza eleições nesta

quarta é quinta-feiras para a es

colha da nova diretoria e também
dos conselheiros. A chapa, que é

única, é encabeçada pelo pro
fessor Justino Pereira da Luz, que
vai substituir Luiz César Schor

ner, que por sua vez passará a

ocupar o cargo de diretor finan
ceiro na nova composição da no
minata. O reaju�te\ salarial da ca-

tegoria e � eleição direta para dire
tores de escola são os principais
pontos da nova diretoria.

Na avaliação de Justino Pe

reira da Luz os salários dos pro- .

fessores da rede estadual estão

congelados há 6 anos e muitos

profissionais são forçados a bus
car outras fontes de renda como

garantia de sobrevivência, Atual
mente o piso é de R$ 277 ,00 por
20 horas semanais e é, segundo
Pereira da Luz, o segundo pior
piso do País. "Em contrapartida,
a receita do Estado aumentou em

40% e os recursos do Fundef não
são aplicados na reposição. salarial
para a categoria", enfatiza.

Além de melhores salários, os
professores reivindicam cursos

de formação profissional, eleições

diretas para diretores de escola,
escolha de um representante para
cada escola (atualmente nem to

das as escolas têm representante)
defesa da aposentadoria especial,
efetivação dos especialistas con
cursados e aprovados em 1998,
estruturação da sede regional,
participação da categoria em reu

niões e assembléias e intensificar
as visitas aos locais de trabalho

são algumas das propostas da
nova diretoria.

Os votos serão coletados em

três urnas itinerantes e uma fixa

na sede (Epitácio Pessoa, 345).
Ao todo, 305 professores estão

aptos a votar, basta apresentar a

carteira do Sinte ou a folha de pà
gamento. Os aposentados votam
na sede.

Municípioorganiza 1"ConferênciadcAssistênciaSocial
Jaraguá do Sul- Dentro de

duas semanas, aproximadamente,
a Secretaria de Desenvolvimento

Social e o ConselhoMunicipal de
Assistência Social encerram os

trabalhos de preparação e orga
nização da l" Conferência Mu

nicipal de Assistência Social, que
está agendada para os dias 29 e

30 deste mês, no Parque Munici
pal de Eventos.

De acordo com a gerente de

Assuntos Sociais, Nilda Bertoldi,
o tema central do encontro será

"Gestão municipal de política de
Assistência Social-'Uma traje-

tória de avanços e desafios". O

evento é destinado a entidades

governamentais e não-governa
mentais, prestadores de serviço
na área de assistência social, usu
ários e profissionais de serviço
social e deverá reunir cerca de
200 participantes. Eles vão dis
cutir e avaliar a instalação da ges
tão descentralizada e partici
pativa da Política de Assistência
Social e Gestão de política mu

nicipal de Assistência Social,
retrospectiva histórica e envolvi
mento com outros setores.

A conferência servirá de base

à Reunião Ampliada, programada·
para acontecer no dia 25 de julho,
em Joinville, onde as deliberações
tiradas nas conferências muni

cipais serão sintetizadas em uma

única proposta, que será defen
dida na Conferência Estadual de
Assistência Social, que acontece no
dia 30 de agosto, em Florianópolis.

Para representar a cidade e

defender suas propostas nas ins

tâncias regional e estadual, os par
ticipantes da conferência muni

cipal vão escolher oito delegados,
sendo quatro governamentais e

quatro não-governamentais.

Palco. Giratório,apresenta
espetáculo baiano em JS

Jaraguá do Sul - A peça
"Clarices" é o próximo espetá
culo que o Sesc traz para Jaraguá
do Sul através do Projeto Palco
Giratório - Circuito Nacional de

Artes Cênicas. A peça, que é uma

adaptação de um conto da es

critora Clarice Lispector, será

encenada pelo Núcleo Criativo e

Solidário de Produção Artística,
da Bahia. O espetáculo aconte

cerá no dia 23 de junho, às 20

horas, no teatro do Centro Cul
tural de Jaraguá do Sul. Os in

gressos são limitados (205 lu

gares) e estão à venda no Sesc
de Jaraguá do Sul ou no Centro

Cultural a R$ 5,00.
"Clarices" é baseado no conto

"Um Sopro de Vida'' e narra o

encontro de um escritor com sua I
personagem. A peça é espe
cialmente dedicada aos apre
ciadores da obra de Clarice Lis

pector e também aos que desejam
conhecer palte da obra de Lis

pector, considerada uma das
melhores escritores que o Brasil

já teve.

De acordo com o técnico em

cultura do Sesc de Jaraguá do

Sul, Sérgio Pedrotti, "Clarices'' é
um drama lírico repleto de humor
e poesia. Desde sua estréia, em

1988, o espetáculo vem encan

tando o público e a crítica espe
cializada, sendo considerado uma

das melhores incursões teatrais

no universo de Clarice Lispector,
recebendo diversos prêmios.

1

Associação demoradores
reelege diretoria

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

Guaramirim - A Associa

ção de Moradores do Bairro

Recanto Feliz realizou eleições
para a nova diretoria no último

sábado, dia 16 de junho, quando
Caibi dos Santos Pinheiro foi

reeleito com 93% dos votos, com

chapa única. Além da vitória

como líder comunitário, Pinheiro
também enumera as conquistas
reivindicadas pela comunidade

que representa, como a declara

ção de utilidade públicamunicipal
à Amore e a luta pela implantação
da lombada eletrônica no trevo de

acesso ao bairro, na BR-280.
Na avaliação do presidente

reeleito, a diretoria da Amore

negociou com as autoridades lo

cais, estaduais e federais na

busca de melhores condições de
_

vida para a comunidade. 'São

muitos os desafios de uma asso

ciação de moradores para exigir
dos governantes um pouco mais

de respeito e consideração", afir
ma Pinheiro. Segundo ele, o po
der público sobrevive com as

contribuições de cada morador,

mas somente favorece os grandes
empreendimentos. "Infelizmente
o poder público prioriza o favore

cimento político e partidário ao

invés das obras necessárias de

infra-estrutura", denuncia.
Mesmo assim, Pinheiro atri

bui como realização da Amore,
entre outras coisas, a identifica

ção de placas com os nomes das

ruas e numeração das casas; do

cumentação e legalização do ter

reno da Amore, onde hoje está o

pavilhão da comunidade; luta pela
despoluição do Rio Itapocuzinho;
legalização de terrenos irregulares
existentes no bairro e integraçãO
com as demais associações. Pi

nheiro também aponta outras rei

vindicações, ainda não concreti
zadas, como a pavimentação
asfáltica da Rua Cláudio Tomasel
li, cobrança de construção de uma

creche e de um posto de saúde e

luta pela instalação de telefones
residenciais. Neste caso, segundO
Pinheiro, a ramificação de rede já
está concluída e os aparelhos já
estão sendo instalados.

Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul· SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



História. Fatos e Tradição
CORREIO DO POVO

terça-feira,
19 de junho de 2001
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História em fotos Por Egon Iagnow

Quando Emílio Carlos Jourdan chegou, as terras da princesa eram um "belo vale

coberto de matas". Os índios transitavam no ramal do Caminho do Peabiru, que por,
ali passava. Jourdan chegando, começou-se a ouvir o estalar dos machados e o ruir

das frondosas árvores. E as serrarias vorazes consumiam os enormes troncos de

árvores, transformando-os em tábuas e outras madeiras usadas na

construção das casas e outras benfeitorias dos colonizadores e seus móveis. E não

eram poucas. No ano de 1925, em Jaraguá, havia o cadastro de 30 serrarias e, no

ano de 1953, contava-se 50. A maioria delas eramovida pela força
d' água dos ribeirões, como esta da foto. Infelizmente, esta exploração e

derrubada não racional dizimou nossas florestas nativas,
deixando pouca coisa intacta.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MEMORIAS Terça-feira, 19 de junho de 2001

Confira a História

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

seu tempo foi bem empregado.

Barão do ltapocu

Há 40 anos

Em 1961, o PostoWolf, situado naMarechal Deodoro (Calçadão), n"
158, onde hoje é a Moretti Automóveis, era palco de um audacioso

assalto, na madrugada de quinta para sexta-feira, penetrando nos fun
dos, hoje 'a Rua 33 (Henrique Piazera), arrombando portas internas

procuravam abrir o cofre ali existente. Mesmo desparafusando partes
da fechadura não conseguiam abrir o cofre, passando a usar alavancas

para deslocar os pinos de segurança, nada conseguindo, abandonando
o em estado deplorável, para satisfação dos seus proprietários, que,
embora tendo que mandar recuperá-lo, não perderam o seu conteúdo.
De acordo com a reunião preparatória, realizada em 16 de abril, da
Associação Rural de Jaraguá do Sul, ficava assentado entre a diretoria,
comissão fiscal e autoridades, areaIização da 83ExposiçãoAgropecuária,
em julho, consagrado ao "Dia do Colono, commostra no Parque Agro
pecuário 'Ministro João Cleophas"'.

Há 14 anos

Ern 1987, o CORREIODOPOVO completava 68 anos de existência e, na

capa da edição n° 3.436, de 9 a 15 de maio, lembrando o nascimento o

lOdemaio de 1919, enomesdeVenâncio daSilvaPorto, ArthurMülIer,
Venancinho Niccoluzzi, Claudio Stulzer, Carlos (Carlito) Porto, Celso
Porto, seu filho, a fmnaOfficinaGraphica: ArthurMüller& Camp. Na
Av. Independência (atual Rua 1- Getúlio Vargas).
Os secretários Aristides Panstein, do Planejamento, e Ivo Konell, da
Administração.Pinanças e Bem-estar Social de Jaraguá do Sul, esta
vam na Cohab/SC, acertando com César Carpes da Costa a constru

ção demoradias noMunicípio, num total de 1,4mil, superior ao anun
ciado recentemente, casas construídas em várias regiões da cidade, em
agrupamentos nunca superior a 200.
A Semana do Meio Ambiente - de 1 a 7 de junho - era comemora

da, entre longa programação, o passeio ecológico até as antenas de TV,
com concentração no trevo das ruas Procópio Gomes de Oliveira, 25
de Julho, José Theodoro Ribeiro e Domingos da Rosa a presença do
secretário do Meio Ambiente de Santa Catarina,Werner Zulauf.

Há 4anos
Ern 1997, urna longa estiagem preocupava os produtores de banana e

de arroz, estimado em 30% na produção de banana e 10% na de arroz.

Segundo aEpagri, a colheita de arroz dó segundo plantio,maio e junho,
que estava estimada em 400 mil sacas de 50 quilos, deveria apresentar
redução de 40 mil sacas. Com relação à banana, Artur Spézia, de

Guaramirirn, estava trabalhando com a estimativa de 50% na queda do
produto.
O prefeito GeraldoWeminghaus (PFL) enviava à CâmaraMunicipal
mensagem propondo a criação do Fundo Municipal de Turismo, que
tinha corno objetivo gerar condições financeiras e de regência dos re
cursos destinados ao incremento do turismo na cidade. No fundo séria
executado e coordenado pelo Conselho de Turismo, através da Secre
taria de Desenvolvimento Econômico. A proposta era aprovada pela
Câmara de Vereadores, nas sessões de 12 e 15 de maio.
O futebol jaraguaense, corno esporte de massas, tinha altos e baixos.
Acontecia que o JAC (Moleque Travesso), com 15 pontos no Campe
onato Catarinense, tinhaque enfrentar noEstádio JoãoMarcatto oAtlético
do Alto Vale, com 17 pontos, e tinha que dar tudo para vencer, para
evitar o rebaixamento. Empatou e foi rebaixado.

VIDA ROTÁRIA

o. o o mostra o instante
trantes recebiam um bu

Ge

Rio Cerro II,
atendendo aO

os, elegeu-se
raguá do Sul,
dando o melh

mento da comum a e.

Seu corpo foi sepultado no cemitério local, após

stor Egberto
egião Sinodal,
%do Bairro de

'&'é'$"""��\4Idores .

O CORREIO DO POVO apresenta condolências à

família.

A energia elétrica (14)

A inauguração
Cerca das 11 horas o sr. Paulo Stoffer dava a palavra ao dr. Plácido

Olympio de Oliveira, prefeito municipal de Joinville, depois de se referir
à grande obra levantadapela engenharia, acionando a alavanca, entran-

� do a funcionar as possantes máquinas, enquanto uma salva de palmas
""��""�,,,,--,,,-,..d!=�-'-G1.:u,';<0' ecoava pelo vasto edifício. Após o ato inaugural foi oferecido um chur-

Tio Eugênio rasco, tendo Hans Jordan pronunciado eloqüente discurso. Em nome

da imprensa ali representada pelos brilhantes colegas "A Notícia", "Jor
nal de Joinville", "Kolonie-Zeitung", Der Urwaldsbote" e "COITeio do Povo", falou o diretor do

jornal, Arthur Müller.
Além desses fizeram-se ouvir: dr. Pomperiu, cônsul-geral dá Alemanha; dr. Plácido Olympio

de Oliveira, prefeito municipal de Joinville; sr. Rogério Vieira, sr. Guilherme (Wilhelm) Walter, sr.

G. Artur Köhler, sr. Bley Netto e sr. cônsul Rokohl. Discurso que impressionou foi do engenheiro
Henrique Lang, chefe da construção, quando revelou que a Empresul fornecia a energia pelo
preço mais barato do Sul do País,

O general interventor Ptolomeu de Assis visitava Joinville, onde recebia personalidades no

hotel, e na manhã seguia ao Bracinho, passando antes por Jaraguá, onde se hospedava no Hotel
Wensersky, no começo da Rua Abdon Baptista, hoje conhecida por Calçadão da Marechal, n° 136.

Participavam da inauguração da Usina do Bracinho, além dos já citados, o cel. Severiano Maia,

prefeito de Mafra; Willy Hoffmann, da firma Hoepcke & Cia.; Max Hering e Erwino Starke,

prefeito de Campo do Tenente.
A Empresul, em 8/5/1931 aumentava as tarifas, e o CORREIO DO POVO dizia: "Esse aumenta,

pensamos, não atingirá Jaraguá onde ainda por cerca de 15 anos continuaremos a 'gosar
'

a taxa

antiga, visto que essa Companhia haver comprado a concessão da Empresa de Eletricidade Jaraguá,
que não prevê a cobrança de exilação cambial".

O CORREIO DO POVO aproveitava a oportunidade para mostrar as vantagens dos industriais se

instalarem em Jaraguá, pela sua posição estratégica e por um fato novo: havia energia em abun

dância, mão-de-obra baratíssima e pelo preço da luz e força, onde, por força de contrato, ainda
por 18 anos, o preço não pode ultrapassar de 200 réis o quilowatts-hora e 500 réis para a luz -

o que não ocorre com outras localidades. A divulgação era feita em português e alemão.
Foi só publicar os compromissos assumidos com o povo de Jaraguá e já a Empresul tomava

posição contra o' Jornal, pois revelava uma cláusula constante em contrato que a empresa julgoU
es uecida elos homens ue acreditaram na lisura de um ne ócio. Mas isto é um novo ca ítulo",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

l70·8649
correiodopovo@netuno.com.br

LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA.

7 O anos de

Dedicação e

Qualidade

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

Posto de coleta também na Rua Angelo Rubini, 1197

MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho

[Rins - BexigtIß - Vias Urinais]
Dr. D. Maurício Spies

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776 sala 9

Jaraguá do Sul - SC - Fone/Fax: 371-4724

LANCHONETE E RESTAURANTE OOrn[r!J[lJJrnffiv
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou buffet em quilo e marmitas em geral

4° feira -
* Prato especial

* Costelinha de porco com aipim

Aceitamos encomendas;:_
" para festas ""

-
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 • Bairro Czerniewicz

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

FAR1vlAcIA Farmácia do Beto

370·1595 311·3454
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Czerniewicz

•

I fertas

Vende-se casa com

120m2, em

Guaramirim, na Rua
Catarina Kreis, n? 46,
no Vila Nova.
R$ 20.000,00 .

Tratar: 9975-2889.

MÓVEISI
tllal í Dpurll!monilll ch6carulI lirrencs !

Terreno com 440m2,
todo gramado,
garagem para 2
carros. R$ 79.000,00.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135, com

Marlene.

Vendo casa com

138m2, construção
nova, na Vila Lalau,
Rua Alberto Santos

Dumont, com suíte, 3
. quartos e demais

dependências.

/. / /1,1
..J,;;;;:,;;>; ,

uue 371-1224,
�
Seja você também

um campeão

1aNÍVEL(ADM) 6 meses
Windows - Word - Excel

Power Point - Internet

Reinaldo Rau 299 - Centro Rua GOY. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul- SC

CASA PRÓPRIA JÁ!
CRÉDITO PARCELA

R$ 16.376,68 R$ 135,25
R$ 21.659,48 R$ 178,87
R$ 32.753,36 R$ 270,45
R$ 49.130,04 R$ 405,74

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

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

EQUIPAMENtOS PI SEGURANÇA ELEtRÔNICA

(47) 9903-4382 Ie 275-0452
Rua Reinoldo Rau, 806, sala 4 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,,_� E-mail: autotec@netuno.com.br

"'�:DI�MONITORAMENTO DIGITAL
, -'_._-,

�,....c<;.
•

Vende-se terreno na

Vende-se terreno, com

350m2, no Jardim São

Francisco, na rua

principal do loteamen
to. Tratar: 371-8116
ou 9975-4135.

Vende-se terreno no

Bairro Amizade,
próximo ao' Salão
Amizade. R$ 8.500,00.
Tratar: 371-2829.

Vende-se terreno com

1 01.000m2, e 3
chácaras com

4.350m2 cada,
localizada em

Schroeder, próximo à
Usina do Bracinho,
com nascente de

água, água do
Samae e luz. Própria
para plantação e

lagoa, lugar
sossegado. Tratar:
47 453-1023 ou 47
453- 0964.

Vende-se terreno com ,

900m2, localizado na

Tifo Martins, Rua
Irineu Franzener.
R$ 12.000,00.
Tratar: 371- 2357.

Vende-se terreno no

João Pessoa, com
630m2 •.R$ 8.000,00.
Aceita-se carro com

parte do pagamento.
Tratar: 371-446.

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Vila Lenzi, com 664m2,
na Rua Guilherme
Schmidt, lotercl da
Ervino Menegotti.
R$ 20.000,00. Tratar:
371-4446.

Vende-se terreno, com

450m2, na Vila Nova.
Tratar: 370- 1962 ou

9975-7602.

Vende-se terreno no

Loteamento Piazera,
na Ilha da Figueira,
boa topografia.
R$ 4.300,00 + 32x
de 230,00. Tratar:
372-3922.

Vende-se terreno

próximo ao Unerj,
área com 8.500m2.
Aceita-se imóvel de
menor valor.
Tratar: 371-6640.

Vendo 2 terrenos,
397m2, lot. Divinópolis
(Figueira), ótima
topografia.
R$ 15.000,00 e

R$14.000,OO,
Tratar: 372-3922.

VOCÊ VENDEDORA'
DE PRODUTOS DE

I BELEZA

tenha mais uma

opção para suas

clientes. ProdutO de
ótima aceitação

(Ganho garantido).

Tratar: 373- 1634

..,
.

;. Serviço de.Sóld

I
*Manutenção

\ emGeral
'4"Tercerizamos em
Séries ou Especiais'

KARSTEN
Maquínas e Equipamentos Ltda .

Estrada Garibaldi, s/n?
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 9963-0803

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREIODO POVO

FA
371-0154

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

R$ 3,99

COM EU VOCÊ fEM CJl(fJlfO Plilí.APIfO'VADO
EM rODASAS LOJ,u DA J�OE 'ARMAIS.

FRALDA DESCARTÁVEL POOPY
com 12 unidades P - M - G

R$ 3,49
<'

PIÇA JÁ o Sfll�

ANU'DADI' EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72
EM FRENTE AO SHOPING

Jaraguá do Sul, 19 de junho de 2001

28NÍVEL 6 meses
Print Artis - PageMaker - CoreI

Draw - CoreI Photo-Paint
Básico

3"NÍVEL 6 meses
Microsoft Photo Editor
Adobe PhotoShop
CorelCaptureSeja você também um campeão

Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

Closets - Home Theater -

372 - O 1 6 7 Home Office - Banheiros

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

e-mail: attualem@terra.com.br

I'

MOVEIS
GOMES

.Conj. Sala Jantar
ciG caá. (P[ana[to)

R$ 189,0
1 + 2x:

R$ 63,00

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219

Confira
«ossos preços

ir 372-0002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PMGOS
oferta / procura / agências

HUMANA URGEN!TE

Rua JorgeCzerniewicz, 1245
(Rua doHospital Jaraguá)
Cx. Postal200 - 89.255-000
Fone (OXX)47 371-4311
FAX (OXX)47 275-1091

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

A HUMANA URGENTE

recruta e seleciona para
admissão imediata as

seguintes vagas:

ÁREA TÉCNICA
• Técnico em Refrigeração - 2° Grau curso técnico
• Programador - 3 anos de experiência em malha

ÁREAADMINISTRATNA
• Secretária Executiva - 2° Grau, experiência em
faturamento, televendas e informática
• Secretário Executivo - superior em Adrninisrração, 5 a 10

anos de experiência,
• Auxiliar de Recrutam'ento - Estudante de Psicologia. Será
contratada como estagiária pelaAGISC - Agência de
Integração de Santa Catarina.

ÁREA COMERCIAL
• Representante Comerciai - 2° grau, experiência em
vendas
• Assistente deMarketing - cursando engenharia química
ou aIimentos
• Promotor deVendas - 2° grau, com carta de habilitação

ÁREAOPERACIONAL
• TorneiroMecânico - Torno Universal ( 2 vagas )

1 ano de experiência
Disponibilidade para trabalhar em Corupá (1 vaga)

• Programador eAnalista de Sistemas - 3° Grau'
• Programador e Operador de Torno CNC
• Operador de Torno Convencionai
02 anos de experiência

• Operador de Guincho
Com experiência

• Fresador

• Mecânico de Suspensão
Para veículos pequenos

• Eletricista deVeículos
Conhecimentoem trava elétrica, motor de partida, vidro

elétrico e aIternador
• Eletricista- Conhecimento em eletrônica
• Guarda Industriai - com curso de vigilante
•Auxiliar Técnico - noções de telefonia
• Auxiliarmecânico - com curso do SENAI +

Procuro trabalho,
com chacreiro,
tenho experiência.
Trqtar: 373-5080.

l 'fertas---------'"-Co""--'R.;;";"",RE�IO..;;;...,;;D;;;....;;:;O....;;;;..PO..;;;,,,.,;V-=O---=-.3

Procura-se máscara
do personagem
"fera" do filme" a

Bela e a Fera".

Precisa-se de
mensalista, com
referência, entre 35
e 40 anos.

Tratar: 370-7398,
com Magnes.

Vendo videocassete,.
quatro cabeças,
Philco, com controle
e manual. R$
200,00.
Tratar: 372-0922;

Vendo magazine
Pionner, com 12
CDs. R$ 300,00.
Tratar: 276-3221 ou

372-0922.

(�!l) P;â�er em Entregamos em Guaramirim
palender bem. ��a,�

CHURRASCARIA
. BIIIIIBDS '_

--_...._ ........_ ......-..-

371-I"5

Pequena · R$ 7,90
Crande · R$ 13,90
Cigante · R$ 17,90
Calzone . R$ 17,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou �gante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

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

Rua Walter Marquardt, 1140

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

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

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

Vende-se saldo de

confecções, saias
Oxford, todos os

tamanhos, longas e

secretárias.
R$ 11,00. Blusas de
seda, manga curta e

comprida.

Tratar: 373-2989 ou

373-2833.

Vende-se fogão
Dako. R$ 120,00.
Tratar: 9118-8644.

Vende-se
escrivaninha, com 2
cadeiras. R$ 70,00.
Tratar: 9118-8644.

Vende-se esteira
manual. R$ 100,00.
Tratar: 9118-8644.

Vende-se andador

por R$ 25,00.
Tratar: 9118-8644.

Vende-se

vaporizador de
ozônio{facial).
R$ 250,00.
Tratar: 376-0890.

Vende-se maca

de 3 posições.
R$ 130,00.
Tratar: 376-0890.

Vende-se lupa de luz
fria. R$ 160,00.
Tratar: 376-0890.

R$ 12,00. Motivo:
fechamento de loja.
Tratar: 371-8116 ou

9975-4135.

Vendo loja de
material de

construção, ótima
clientela, em
Joinville. Motivo:

problema de saúde.
Tratar: 9994-1387.

Vende-se mercado
com estoque e

equipamentos, em
funcionamento,
com clientela.
Aceita-se casa em

construção ou carro.

Valor a combinar.
Tratar: 371-2599 ou

276-0396.

Vendo videocassete,
quatro cabeças,
Philco, com controle
e manual.
R$ 4.000,00.
R$ 200,00.
Tratar: 372-0922.

Vendo magazine
Pionner, com 12
CDs. R$ 300,00.
Tratar: 276-3221 ou

9992-4712.

Vende-se carretinha
para 2 cavalos, 98,
branca. Tratar:
9952-6889 ou

371-5373.

Computadores - Periféricos - Suprimentos
Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790

Panificadora
e Confeitaria

Perrl[p)ªn 370-7861
2a a sábado 6:30 às 20:00

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

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

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). À vista R$ 35.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o ENDEREÇO CERTO DOS ELHORES PRODUTOS· 'PARA SEU LAR!

Q
iJ [1o Q::tfEInaß

4' NíVEL 6mé!1!
Navegação Jnternet - Evmail (Outlool ). Corei
Photo-Psint Gif" Gif� nnimados.FI .: s pj

interner � Front Pagç � Instalação "as

AGRCPECU RIA

Raças de cões disponíveis para vendo:
Boxer - Akita - Poodle - Bordel' Collie, Pinscher,

Dachshund, Bulldog e Samayed (adulto)

TUDO EM ALUMíNIO· SOB MEDIDA i

�--------------------�------------�IIBox para banheiros - cercas - janelas -

portas - portões - p.arrtogxãf'icas
•• mm._ _ •••••.•••.•••••••••••••••••••.••• ••••. __._.. ..j

___ R\,Iª �r.!!!:D.ª gy.r.Dp�1 ªª r:tt::IL �� :J?ª�pt::D.ºL J

Fone/Fax
370-8200

Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jaraguá do Sul
=:=:::=:::::::::::::::_::::I::::.�:::::

- ··· · .. ·

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::='-:::::::::::::;::1
�f. I

� �e�: temperados IIII 37FAOZE_'N2D60.USMg.
CAMINHO MELHOR

Lajota Sextavada natural e
colorida, meio-fio, cerca

I! 37·0-2017' palito, tubos de concreto e

casas pré-moldadas

Y:_���f�a.!:��t.?ll!.Ç����<l,1ª?2�.Yi���J Rua Manoel Francisco da 3311 - João Pessoa

Rua Walter

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Mo

Fabricação e Colocação Fones: 370-7393 - 370- O- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias Especiclízcd« em madeiras nobre, ben ento

de madeirQs em gerQI e madeiras para

2.
-:7
5 �1"'J.

Orçamento sem compromisso
.,371-0568

( Engenharte Pinturas Lid'

Loja das Tintas Regin

FONE (47) 27S-1830 -275 1
Tudo PQrQ pinturas cemercicls e resi is

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etal entro

:3
5
4-
-:7

arquitetura
�d e s i 9 n

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474 Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

BEDROOM
f.I�l4ff!

BOXSA�
MARI�

1 90em alt x 1,3 rg,1

ax R$ 89
Superpro/11 o

Tijolo de vi

À partír.d
R$ 5,,,

Conjunto sani o

Incepa - À pô e

R$ 74,

Q
aOQ�1l00
---

EMI>QRID DAS
PEDRAS DECORATIVAS

Pedras: São Iorné. f,,jirac.em.l. Lajinl1.l.
Lumlnara , f'íi;dril de Rb. Pe:J1'.1 fll.r!deir'.!I,
Brita 61'.' nca. Rajada e reves timen tos em �ral
Akw CÓ'bVtlAJ�·fV.1fi'é êlj'IJU;{,h.Ó}'ey'1l1.yda,.. v�lã.&:

Tel. (47) 370-8849 /9979-3251
Ruu \!Iolrer 1,lnrqunrd( 2B26 - em frerm lTt'/1) ;!,rgi· Burro do Riol.1olho· JorogulÍ do Sul

Brasil
"'-.../"VPis o s

,370-7197
Rua WalterMarqu.ardt, 759 - Prôx. ao Pavilhão da Schützenfest

--

Fo�e/Fax:
371-7584

Q
nua o;I!fl1l00
---

'�'
MONTEIRO

* ROMANAS
* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS MONTEIRO

372-2063/9987-8562

CRISTAL �AVANDeRIA
Agora. ma.is uma nova. Ia.vanderia em'

Jaraguá do Suf, para. facllita.r seu dia. a. dia..

_'''liA�lil�'fi!g"a tN�$\� "'fjjJJl:f�1
Horário de Atendi(tumto:

Sequnde a Sábado aberto das 7:30h às 18:0017

Domingos o Fettedas das 7:30h às 15:00h

Fone 911'7-5254
" pulltVinte :�IIlGO de Julho, 22Z'- Vi/a Nova - Jaraguá do Sul· Santa Catatina

Marina Frutuoso, 180 - Centro - 89252-101 - Jaraguá d Sú -

E-mail: gessocom@netuno.com.br i

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

············�aI nua f:l;:WJlliJ
:;:.:==---

Q
nnQ�llOO
----

••

TÚMULOS, JAZIGOS,: SOLEIRA PARA JANELAS,
TAMPOS PARA PIA, PISOS, MÁRMORES, GRANITOS.

Fone/Fax: 47 370-7716
Rua Walter Marquardt, 1777 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

Q
QOQl1;!;Ii:IllOO
----

Q
nn o (l;!;tlll00
----

Tudo em mármore
e graniTos

Pias

cozinhas

Túl11ulos
soleiras

pisos e

churrasquei ras

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

371-1524

Tudo-etnt
matertal»

elétrico,
da: 0Yttiretdcv

, d0�at-&&
�&

fúuiI;
. . . :. . . . . . . . . . . . . � . . . . .

Rua Ângelo Schiochet,
77, sala 1 - Centro.

275-3462
275-0549

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS

INTERESSADOS COMPARECER A

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil

Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul

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

* ANALISTA FISCAL - Experiência em Escrita Fiscal,
ICMS, IPI, Livro Caixa.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - 1 º grau completo no

rnfnirno. Residir nos bairros Barra do Rio Cerro, Rio da
Luz, Rió Cerro ouproximidades.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Residir em Schroeder.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Mínimo 1 º grau

completo. Preferencialmente com experiência em

injeção de PVC.
* ATENDENTE I MONITORA - 2º grau completo ou

cursando. Para trabalhar pormeio período.
* CONFEITEIRA
*OPERADOR DE PRODUÇÃO - 2º grau completo ou
cursando. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou

microrregião.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Residir nos bairros

Centenário, Vieiras, VilaLalau ou proximidades.
*AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Amplo conhecimento
na área fiscal e tributária, bem como conhecimento

em faturamento e informática.
* ANALISTA DE SUPORTE - Conhecimento em

informática e experiência profissional na área

administrativa.
* SOLDADORES - Experiência em solda migo
*MECANICO DE MANUTENÇÃO - Curso e experiênCia
na atividade, principalmente área têxtil.
*GARÇONETE - 2º grau.
* COZINHEIRO (A) - 1 º grau. Experiência em pratos
típicos italianos (massas).
* ANALISTA DE MARKETING

Curso Superior - Formação em Engenharia de

Alimentos/Química.
* BALCONISTA - 2º grau. Experiência em mecânica!
torno.
*AUXILIAR MECÂNICO - Curso Básico deMecânica.
Cursando o 2º grau.
* ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO -1 º grau completo.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - 1 º grau completo.
*OPERADOR DE EMPILHADEIRA -1 º grau completo.
* OPERADOR'DE TORNO CNC - 1 º grau.
* AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO - 2º grau.

Jaraquá do Sul, 19 de junho de 2001

combinar.
Tratar: 373-1070.

Vende-se mercado

para tirar do' local.
R$ 4.000,00.
Tratar: 372-2541.

Vende-se uma fábrica
de Laje. Pronta para
trabalhar. Tratar
com Sandra no

telefone 372-8031.

Vende-se

liqüidificador
industrial, 25 litros,
serrunovo, preço a

IVERSOS

Vende-se motor de

popo, Mariner, 25 cv,

excelente estado de

conservação.
Tratar: 370- 2328.

Vendo conjunto de

moldes, infantil e

adulto para

confecção de roupas
em malha.
Tratar: 370-7951.

Vende-se rádio PX,
Cobra, 148, digital.
Tratar: 370-2328.

Vende-se balcão para

açougue, para

expor carnes, dois
metros e meio.
Ótimo preço.
R$ 500,00.
Tratar: 275-2541.

(47) 371-3512

Tratar com Henderson 9975-7821 ou 370-8649

Procure-se empregada
doméstica, maior de
18 anos, para

pernoitar.
Tratar: 9101-5766.

Vendo loja de
material de

construção, com

estoque ou somente

estoque, para retirar
.do local. Localizado
no Bairro América,
em Joinville.
Excelente ponto, com
ótima clientela.
Motivo: problema de
saúde. Tratar:
47 9994-1387.

Procura-se. fantasia
de "fera" do filme: A
Bela e Fera.
Tratar: 373-2899,
com Irineu.

Vende-se prensa
térmica Metalnox,
como brinde
transfers.
Tratar: 372-3732.

Procuro trabalho na

área administrativa e

médica, auxiliar de

escritório, secretária
médica e outros.

Tratar: 372-0922.

Precisa-se de diarista
poro trabalhar na

Vila Nova às 205,
305 e 4as-feiras.
Tratar: 370-7381.

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

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

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

S A

Vendo Relíquia

Preço"':'
4, R$ 1.650,00

FUSCA 74
IMPECÁVEL
Banco Procar,
motor zero, com

garantia de 1

ano, latoaria

impecável.
Licenciado até
dezembro de
2001, placa
final O.

Vende-se

Computador

Intel Celeron
400Mhz, HD 15GB,
Quantum Fireball,
Gaveta HD

removível, Monitor
Sansung 14",
Memória 64MB, CD
Row 32x Creative,
Placa. de som on

board, Placa de rede
on board, Placa de

védeo, on board,
Placa de fax/modem
56k on board,

.

teclado, mouse.
Valor

R$ 1.200,00.
Tratar 371-3394 OU

371-5270, com
Patrick.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mania de Vender Barato
Cozinha Polmac 3 Peças Balcão
p/ Pia + Americano + Paneleiro

p/ Cerejeira/Mogno
À Vista R$ 179,90

Mesa Zamarchi com 4
Cadeiras Padrão Cerejeira

À Vista R$ 129,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Financiamento

pare toda a

linha Honde,
15% de entrada parcelada
em até 1 Ox com saldo

em 36x fixas. I

Grupo especial
, .

para outomóveis.

4 contemplações
todo mês.

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

Agora representando Pneus IfIIIt:HELIN

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UTOS.
QmplO / vendo Iltaca I garagen!

Vende-se Chácara,
com 24.600m2, em

Corupá r plana,
possui casa mista,
palmito, localizado
BR-280, próximo à

Igreja Sto. Antônio.
R$ 65.000,00.
Tratar: 371-2357.

Vende-se Chácara de
8.000 a 9.000m2,
com escritura e lagoa
para peixe.
R$ 8.000,00.
Aceite-se parcela"
mente da metade do
valor ou carro.

Tratar: 9980�5755,
com Moacir.

Vende-se

apartamento, no

Edifício Menegotti, no
. Centro, com 3

quartos, sala para 2

ambientes, com

sacada, 2 banheiros,
cozinha dependência
de empregada,
garagem e portão
eletrônico.
Valor a negociar.
Tratar: 371-6687.

Vende-se terreno, com
53.000m2, na antiga
Tifo dos Pereiras.
R$ 35.000,00
(negociável).
Tratar: 371-7341.

Vendo terreno, no

Ribeirão Grande, com

Seja você também um campeão

71::: ®.
� 371-1224

68NÍVEL 6 meses
Formação de professores

Estágio 500 horas

Reinaldo Rau, 299 - Centro

Inljngriae
(47) 370-1159

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

Compre, reforme Oll construa seu imóvel.

CRÉDITO PARCELA PARCELA
c/seguro Rjurfdica sI �cguro

R$,16.400,OO lU 135,00 R$ 1\7,00
RS 2 J .700,00 11.$ \78,00 R$ 155,00
n s ·27.470,00 lUi 226,UO RS 197,00
RS 32.750,00 R$ 270,00 RS 235,00
RS 38.036,00 R$ 314,00 ns 273,00
RS 43.85U,00 RS 362,00' R$ 315,00
It$ 49.130,00 us <'lOS,OO Il.$ 353,00

Informações: 9981-3627 ou
(47) 335-0575 cl Paulo.

Através Consórcio -Aut. BACEN

(47) 372-147
9113-16

1 .350m de fundo por
110m de frente, com
casa" rancho e área
com orrorzero.

R$ 70.000,00.
Tratar: 371-7341 .

Vende-se terreno

próximo Salão
Amizade. Valor
R$ 8.500,00.
Tratar: 371-2829

Vende-se 3 terrenos

em Schroeder

próximo a Marisol
Aceito carro de maior
ou menor valor.
Tratar: 371-7035 com

Amarildo

CRÉDITO
I\Z$ 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

fertas__�Ja�r�ag�u�á_d�O�SU_I�,�19�d�e�jU�n_h�o�d�e�2�O��

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 ser- sc . fone 275�2825

� s- �APi'A�
6L�:"- ��telt\ot 0rç\?:\o Je ff?\2t.:r

v4tc"1�iM'tIW.t", 214 }1..... '-.t%5

DESPEDIDAS DE SOLTEIROS
FESTAS NO GERAL

FONE: C471 9991-9668
Jaraguá do Sul Jhony

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771

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

Consórcio com (JI/lorizaçöo do Banco (entre!
Empresa com 20 anos no mercado
Fone: (47) 336-9111

Belo Visto ndmtnlsuode

Transporte
para:

Faculdade (local),

TraQ�ry�:-�:§s
. am'en:j:o��:tc

.

�
.

I

TreinamentoEmpresarialem Idiomas e Consultoria.

I� �'E�� - Fraeicés-> Ale#uio-

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

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

Imunizadora
��Jaraguá

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

Av. Getúlio Vargas, 146 - Centro - Fone: 371-042�

Rua Wo Iter

Breithaupt, 85 .

Centro

(Beira Rio Clube
de Campo)

Jaraguá do Sul,
SC

275-0980

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VISITA HONROSA

Padre Raulino
Bu fello

No sábado, 2 de junho, o reverendo pa
dre Raulino Busarello.fez uma visita ao

apartamento do nosso diretor, ocasião em
que fazia entrega do livro UMA ESME
RALDA PARA O BRASIL, recentemente
lançado pelo autor, AntonioMarchionni.
Padre Busarello, {ilho detradicional fa-

mília radicada na Ba c5 Rio Cerro, têm
grandes planos para to bairro de nasci-

mento, de que nos deu os traços gerais da
obra cultural.

GERAL

No domingo, 10 dejunho, o

_}3·�_�ta�1:a�te"Kr��erha�N_;
recebia integrantes do Coral .

da Scar e Coral'Feminino dos '

Servidores da Universidade
Federal do Paraná e, enquanto
não era servido o almoço,
repetiam partes do caprichado i
repertório-da nOite anterior.
Os primeiros'*5abitues do

estabelecimentõ.refribüfam
éom caloros�s_
palmas.

�rculo
Italiano

lia FESTA ITALIANA
DIAS 29 e 30 DE JUNHO/PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

Agora vocêjá pode conferir a programação completa da lla FESTA ITALIANA, bem
como os locais onde serão vendidos os ingressos antecipados:

v Ingressos para o Jantar Dançante
de 29/junho - sexta-feira: R$ 12,50

I v Ingressos para o Baile de 30/
j junho - sábado: R$ 5,90�.« ��" !"""'i:=:�k",,�

Nota: Haverá venda de queijo, salame e café com cuca.

30/06 SÁBADO
21:30h v Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Italia

nas de Jaraguá do Sul
22:00h 0/ Início do Baile/Show com a banda "Vecchio Scarpone"
23:30h 0/ Eleição dia Rainha Italiana de Jaraguá do Sul

'" Continuação do Baile/Shaw
03:30h 0/ Encerramento

Nota: Haverá venda de queijo, salame e café com cuca.

Faltam 11 dias. Tói, vê se vem!

Devanir Danna
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIO DO POVO - 3

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO.EM 21/JULIIO/1967)

Relações Públicas - 373-0091

14/JUNHO/2001 - CORPUS CHRISTI

A FORÇA DO ENTUSIASMO ...

De autor desconhecido, reproduzimos este excelente trabalho
sobre o ENTUSIASMO:

"O entusiasmo é a força quemove omundo, é o dinamismo
de uma personalidade. Graças a seu entusiasmo e dinamismo,
os homens são capazes de atravessar as maiores montanhas,
com túneis escavados nas mais duras das rochas; de fundir o

aço e moldá-lo à sua vontade; e mesmo de alterar os fenôme

nos atmosféricos, desafiando as leis imutáveis da natureza.

Porém, a única força do mundo capaz de desfazer a oposição
mental de um homem é a persuasão, e esta é sempre um pro
duto direto do entusiasmo.

Qualquer que seja a capacidade de um homem, ela perma
necerá latente, sem produzirnenhum resultado tangível, enquanto
esse homem não se sentir empolgado de entusiasmo, entregan
do-se de corpo e alma asa desempenho de suas tarefas.

O entusiasmo é omais poderoso gerador de força persuasi
va.

Grande parte do progresso do homem depende de sua ca

pacidade para modificar as idéias de outras pessoas.
Cristóvão Colombo tinha uma grandiosa idéia, mas nunca

teria podido realizá-la se não fosse o seu grande poder de per
suasão - produto de entusiasmo - graças ao qual conseguiu
tudo que necessitava para levar a cabo suas extensas viagens,

O entusiasmo é arte que escapa à rotina e à existênciame
cânica.

Quem põe o coração no trabalho diário, não só frui um pra
zer em cada hora do dia, mas também conquista a confiança
das pessoas, que terão fé nesse homem, sob o influxo de seu

entusiasmo."

REUNIÃO DE COMPANHEIRISMO...

Nesta 5a feira - 21/JUNHO - teremos o encontro de

companheirismo organizado pelos companheiros Constâncio,
Lourival e Roland.

Dia 21/JUNHO, BRUNO ALEXANDREDA SILVA, filho do

companheiro Ângelo comemora (2) dois'aninhas.
PARABÉNS!!!

ANIVERSÁRIO...

COMEMORAÇÃO

Sociedade Cultura Artística - 45° ano

- PROGRAMA -

29/06 SEXTA-FEIRA
20:00h
'" Abertura da lia FESTA ITALIANA com a presença 1&

- C?m.a Diretoria); I do Círculo
de autoridades Italiano de Jaragua ui

'" Início do Jantar típico italiano (servido até às 23:00h) I - Barão Vídeo Locadora,
'" Apresentação do Coral Italiano de Jaraguá do Sul � -. Florlanl Equipamentos pata Escritó-
'" Apresentação do Coral Compagni Trentini de Rio dos Cedros I no

, .

v Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas de Guaramirim
- Sede do Circulo Italiano - Fone:

'" Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas de 370-8636

Jaraguá do Sul
22:00h 0/ Homenagem às famílias dos Primeiros

Imigrantes Italianos de Jaraguá do Sul
22:30h 0/ Início do Baile/Show com a Banda

"Ragazzi Dei Monti!'
03:00h v Encerramento

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

!llTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Adali Lipinski
Porath

anos

AMOR AO PRÓXIMO

Procissão de Corpus Christi
A Procissão de Corpus' Christi

deste ano C
�, ",

(Mal. Deo

As leituras de Manoel de Souza

Antônio Ribas - Ob. Cit., página 724.

Magoado com o ato do ministro Lucena revogando o Decreto n° 521,
de 26 de junho de 1890, sobre a obrigatoriedade do casamento ci vil antes
do religioso, Campos Sales subiu à tribuna do Senado a 13 de junho de
1891, e produziu um dos seus mais belos discursos, combatendo a ação
do clero contra aquele seu ato.

E a certa altura, exclama:
- Enquanto for necessário, sr. presidente, combater a influência da

Igreja para garantir, coma ação do poder civil, o progresso social, eu a

combaterei!
. ,

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
GPS impressa só será aceita até junho

A partir de julho deve ser utilizada somente a Guia da Previdência Social eletrônica
- A Previdência Social, em seu site (www.mpas.gov.br). através da AgPREV - Agência de
Noticies da Previdência Social, lembra às empresas que o pagamento de contribuições
previdenciárias por meio de guia, de papel somente será aceito até o dia 30 de junho,

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

conta-corrente, home banking, terminais de auto-atendimento ou internet.
A mudança na forma de recolhimento da contribuição das empresas está sendo feita,

aos poucos, desde março, A intenção, segundo o secretário' executivo do Ministério da
Previdência, José Cechin, é modernizar cada vez mais a relação entre o contribuinte, o

banco e a Previdência, O pagamento das empresas vence dia 2 de cada mês,
Fique por dentro - Brasília - O pacote de medidas nas áreas tributária e fiscal que

o governo prepara para encaminhar ao Congresso no início do próximo semestre centrará

esforços na prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)
até o fim de 2003 e na eliminação do efeito "cascata" da, Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e do PIS-Pasep, A idéia é retirar, a CPMF das aplicações
financeiras e em bolsas.

Sem a CPMF, o Orçamento da União ficará com um rombo de R$ 9 bilhões em 2002 e

de R$ 18 bilhões em 2003, uma vez que a legislação vigente prevê o término da cobrança
da contribuição em julho de 2002, Segundo Kandir, o Brasil seria o único país da Área de
Livre Comércio das Américas (Alca) a onerar a produção com tributos sobre o faturamento
das empresas, como é o caso do PIS e da Cofins. O mesmo ocorre com a Comunidade
Econômica' Européia,
Para maiores esclarecimento procure seu contador,

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (071)

Navegação entre Rio

da Prata, Florianópolis
e Rio de Janeiro

REMINISCÊNCIAS

Por que "antigamente" e
"outrora"? LVI

o governador de Santa

Catarina, coronel Vidal Ramos,
sancionava a Lei n" 874, de 71

11/1910, autorizando aEmpresa
de Navegação Hoepcke, ou

quem mais vantagens oferecer,
um serviço regular de navega

ção.
Terras

O governador coronel Vidal
Ramos, em 14/10/1910, despa
chava requerimentos de Luiz

Francisco da Rosa, Leopoldo
Janssen, Walter Janssen e Fritz

Vogel, concedendo a cada um

até 30 hectares, no local que in
dicam, devendomedir em 5 me

ses e pagar em seis prestações,
'WalterMarquardt requeria ao

Estado lotes de terras, e o go
vemadorVidal Ramos despacha
vaem 10/11/1910: "Concedo so

mente dois lotes de n° 2 e 6A, de
sua escolha, devendo efetuar o

pagamento dentro de 60 dias"
Também requeriam Richard,

Guilherme e Gustavo Viege (se
ria Weege ?). Também rece

biam dois lotes, cada, este último
os lotes 30 e 31.

Hermann Volkmann recebia
30 hectares no lugar Jaraguá, a
1,3 real por metro quadrado,
CarlosWendorfftambém reque
ria lotes que eram concedidos.

Thomaz Radwanski tinha defe

rido o requerimento. Outros re

querentes eram indeferidos, "por
estar o terreno requerido, à es

trada de feITO SantaCatarina, Em

30/11/1920, um despacho:
CARLOS VASEL - "Leve-se

à hasta pública, sendo vendido

pelo maior preço que for lança
do", Idem, em 30/11/1910 -

Antonio Grubba: "Conceda-se
até 75 hectares de terras, no lu

gar indicado, a 0,5 de realo me

tro quadrado, devendo fazê-los

medir dentro de 5 meses, efe

tuando o pagamento em seis

prestações, a r- LOGO EM SE

GUIDA à medição e as outras

iguais em época nos anos seguin-

Nas festas dos idosos, o desfile para o Parque Municipal de Eventos,
,

uma coluna apresentava' "A mais bela Idosa", seguida da sra. Maria

Reiser Scheuer, com a faixa "Miss AltoAstral"

tes".
No dia 9/12/1910, um despa

cho que interessavaa JorgeWolf:
"Autorizo a transferência do lote

ao suplicante, sob condição de pa
gar todavia dentro de 60 dias",

Havia também espertalhões
que costumavam experimentar a
atenção do Departamento de Ter

ras, Um deles era Clemente Joa

quim Linhares: "Indefiro. O lote

que requer está devoluto, Indefe

ria, também o govemador, reque
rimento de Carlos Weege, em 201

12/1910: "Indefiro. O suplicante
deve primeiramente edificar nos

lotes já concedidos, para poder ser
lhe concedidos outros".

Como todo o processo de as

sentamento nas terras dependia de
estradas para a)cançá-las, nesse
sentido o coronel Vidal José de

Oliveira Ramos, govemador do
Estado de Santa Catarina, despa
chava: "22-12-191O-Moradores
do Distrito de Jaraguá - A Agên
cia do 4°Distrito do Comissariado
de Blumenau fomeça nova rela

ção dos devedores da linha Ribei
rão da Molha, encarregue-se o.

Agente do 5° Distrito de fazer

construir a estrada de acordo com
o pedido dos suplicantes, e medi
ante contrato que com ele fará nos

termos do requerimento e informa

ções".
A estrada de feITO atingia as

suas finalidades. Assim, o secre

tário-geral dos Negócios do Esta
do de Santa Catarina, em 91121

1910, dirigia-se ao sr. diretor da

Estrada de FeITO São Paulo-e-Rio

Grande, São Francisco: solicitan
do passagens por conta do Estado

para o alferes do Corpo de Segu-

rança, Enéas Silva, e duas pra

ças que o acompanham, d' aquela
(S, Francisco) cidade até Han

sa". Na mesma oportunidade,
em 10/12/1910, o secretário-ge
ral dirigia-se ao tesoureiro: "Man
dando entregar ao alferes Enéas

Silva, nomeadoDelegado de Po
lícia Especial de Campo Alegre,
a quantia de Rs. 80$000 (oitenta
mi I réis), como ajuda de custo de

sua viagem da Hansa (atual Co
rupá) até aquela Vila",

Colonização -

Propaganda na América?
O "Diário O DIA", da capi

tal do Estado, comentava uma

nota da Capital Federal:
"Devem partir brevemente

para os Estados Unidos o sr,

Eugenio Dahe, Comissário do ,

Govemo Federal, encarregado
da propaganda nos Estados Uni
dos, e o sr, dr. Gastão Neto dos

-Reis, oficial de gabinete do sr.

ministro daAgricultura, cuja pre
sença nos Estados Unidos foi

requisitada ao sr. ministro da

Agricultura, pelo sr. Sidney StülY,
para representar o nosso Gover

no na inauguração dos Servi

ços da Companhia para o Bra

sil, assim como, em ultimaraor-

ganização da Companhia aliada
à 'The Brazilian Colonization & '

Development Company', de St.

Louis, que tratará da introdução
de colonos norte-americanos e

do desenvolvimento das nossas

riquezas naturais. Os srs. Dahe
e Gastão Reis voltarão com o

sr. Story, com outros capitalis
tas interessados nas duas em

presas, em agosto próximo,
(FRITZ VON JARAGUÁ)
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Acesso ao Recanto Feliz
terá velocidade controlada

Equipamentos
começarama
ser instalados
ontem

GuaramirimlSchroeder -

Equipe da Transurb, empresa
sediada em Curitiba e que integra
o consórcio Segurança nas Es

tradas, iniciou ontem a.instalação
de dois controladores de veloci

dade na BR-280, na altura do
acesso ao Bairro Recanto Feliz e

Vila Amizade, através da Rua
Cláudio Tomaselli. Está prevista a

instalação de dois equipamentos,
segundo informou o responsável
pelas obras, Ramon Hag Santos.
Um controlador funcionará a 100
metros de distância da Ponte do

Portal, sinalizando para quem tra

fega em direção a Guaramirim, e
outro em sentido contrário, a 150

metros desse local.

Com a instalação dos contro

ladores, o tráfego de veículos te

rá velocidade regulada na altura do
entroncamento de acesso ao bairro,
diminuindo os riscos para os pedes
tres e motoristas que manobram
no local, onde também será cons
truída uma rotatória, conforme o

estudo feito pelo DNER (Depar
tamento Nacional de Estradas de

ROdagem). A'Transurb vai cons
truir a base para sustentação dos

equipamentos, executar as entra

das de energia e colocar os senso

res, devendo concluir o serviço até o
final da semana.

Em seguida, outra empresa
participante do consórcio irá ins
talar os equipamentos eletrônicos
dos controladores, que ficarão
prontos pata operar dentro de

aproximadamente 30 dias. No to-

Objetivo alcançado: obras estavam sendo reivindicadas há 3 anos

tal, serão instalados quatro sen

sores, dois para cada controlador,
que por sua vez estarão colocados
lateralmente na pista, em sentidos

opostos. O responsável pelas obras
da Transurb informou que está

confirmada também a instalação de
outro desses equipamentos nas

proximidades do Campus da Fa

meg (FaculdadesMetropolitanas de
Guaramirirn), no mesmo trecho,
mas ainda sem data prevista.

ACIDENTES - "Quando a

.
comunidade se une, as coisas

acontecem", disse o presidente da

Associação deMoradores do Bairro
Recanto Feliz, Caubi dos Santos

Pinheiro, que esteve no local para
acompanhar o início das obras. Há
cerca de 3 anos que a entidade

lidera um movimento dos mora

dores pela execução dasmelhorias,
única forma de reduzir o grande
número de acidentes de trânsito,
que freqüentemente acontecem no

entroncamento. (MILTON RAASCH)

Guaramirim terá Conferência
de Assistência Social

Guaramírim - Está previs
ta para os dias 26 e 27 de junho,
terça e quarta-feiras próximas, a
1 a Conferência Municipal da
Assistência Social e dos Direitos
da Criança e do Adolescente. As
atividades acontecerão na Câma
ra de Vereadores, com início às

19h30, na terça-feira, e às 7h30,
quarta-feira. A iniciativa é da

Prefeitura, em conjunto com a

Secretaria do Bem-estar Social,
Conselho Municipal da Assis
tência Social e ConselhoMunici

pal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

São diversos os temas que de

verã? ser debatidos na ocasião,
como: Criança, adolescente e vio

lência; Gestão municipal de as-

sistência social; Controle, finan
ciamento e gestão da política
municipal de assistência social. A
participação é livre para todos os

segmentos da sociedade civil.

Em Schroeder, o Conselho Mu
nicipal de Assistência Social bai
xou resolução convocando a

Conferência Municipal de Assis
tência Social para o dia 27 de

junho, tendo como tema geral "A
gestão da política municipal de
assistência social e suà interface

junto ao financiamento e controle
das ações".

A presidenta do Conselho,
Aline Mainardi, informa que na

oportunidade serão escolhidos os

delegados para a Conferência
Estadual. (MR)

Aciam realiza convênio médico
Massaranduba - A Aciam

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Massaranduba)
realiza preparativos para oferecer

serviço médico aos associados, a
. partir de agosto, a exemplo do que
já acontece com o atendimento

odontológico. A previsão é esten
der o benefício para os associados,
dependentes e funcionários, a um
custo bem inferior do que os va

lores de mercado na área de saúde,
explica o presidente da entidade,
SérgioMurilo da Silva.

De início, estão sendo con

firmados serviços nas áreas de

pediatria, ginecologia, clínica geral
e.ortopedia, numa iniciativa que
deverá contar com o apoio da
Secretaria Municipal de Saúde.
Com o mesmo objetivo, a diretoria
já providenciou a .melhoria das

instalações da sede da Aciam, que
foram completamente reformadas.
Por outro lado, está prevista a con

tratação de um consultor que
trabalhará pela ampliação do nú
mero de associados.

A entidade conta atualmente
com 200 empresas associadas, e

a expectativa é ampliar em pelo
menos mais uma centena. (MR)

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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amis
com a educa§ao.

Apoio ê!0s !"I!nlcí�ios
.

sem dlscrlmlnaçao.
Em 1999 e 2000, o Governo de Santa Catarina transferiu R$ 59.291.772,11 aos municípios
catarinenses em apoio à EDUCAÇÃO, sendo R$ 36.960.520,66 de recursos do Salário Educação.
Destes recursos R$17.103.720,16 ultrapassaram o mínimo estabelecido na Legislação Federal.
Estes valores beneficiaram mais de 5.000 escolas e 380.000 alunos da Rede Municipal.

Foram destinados R$ 22.331.251,45 para o Transporte Escolar, beneficiando mais de 108.000 alunos.

É importante frisar que os recursos foram transferidos aos municípios em ESTRITA OBEDIÊNCIA A
CRITÉRIOS TÉCNICOS E LEGAIS, sem qualquer discriminação político-partidária.

Em 2001, serão transferidos mais R$ 26.653.576,01 da cota estadual do Salário Educação e

R$ 12.362.993,72 para o Transporte Escolar.

�,

Veja a Participação dos Municípios.
223 CRE - Coordenadoria Regional de Educação

53 CRE - Coordenadoria Regional de Educação
Município Salário Salário Transporte TransportB

Educaa!0 Educação Escolar Escolar
Consoli do PllIVisão para Consolidado Previsão para
1999/2000 2001 1999/2000 2001

JOINVILLE 4.438.537,98, 3,237.202,5 258.501,52 99.800,00
SÃO FRANCISCO DO SUL 193.976,47 153.620.48 136,187,92 24.750,00
ARAQUARI 147.056,96 96.849,11 154.400,00 72.800,00
B.ARRA VELHA 140.401.62 139.070,38 22.047,85 26.800,00
ITAPOÁ 124.138,15 98.213,18 123.600,00 68.250,00
GARUVA 68.011,40 52,289,42 109.450,00 75.400,00
BALN. BARRA DO SUL 18.904,59 22.474,71 30.266,67 15.900,00
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 18.452,58 12.536,47 59.897.40 39.550,00

TOlAL DACHE 5,149.479,76 3.812.256.29 894.351.36 423.250,00

19a CRE - Coordenadoria Regional de Educação
Município Salário Salário Transporte TransportB

Educaa!0 Educação Escolar Escolar
Consoli do Pravisão para Consolidado Previsáo para
1999/2000 2001 1999/2000 2001

1.115.396,82 698.924,48 62.150,00 41.050,00
106.743,95 68.398,46 106.184,72 61.500,00
83.771.31 5.7.615.80 115.819,68 41.976,96
82.182,17 56.706,42 128.297,80 133.550,00
30.819,34 21.630.28 253.750,00 38.850,00

1.418.913,60 903.275,44 666.202,20 316.926,96

JARAGUÁ DO SUL
CORUPÁ
MASSARANDUBA
GUARAMIRIM
SCHROEDER

TOlAL DA CRE

I

;

Município Salário Salário Transporte Transporte

Educaa!0 Educação Escolar Escolar
Consoli do Previsão para Consolidado Previsão para
199912000 2001 1999/2000 2001

SÃO BENTO DO SUL 641.080,21 404.934,50 109.066,67 6.700,00
RIO NEGRINHO 292.760,84 227.540,19 63.511,11 44.950,00
CAMPO ALEGRE 77.083,46 53.003,94 101.150,00 48.050,00

TOTAL DA CHE 1.010.924,51 685.478,63 273,727,78 99.700,00

8a CRE - Coordenadoria Regional de Educação
Município Salário Salário Transporte Transporte

Educaa!0 Educação Escolar Escolar
Consoli do Previsão para Consolidado Previsáo para
1999/2000 2001 1999/2000 2001

MAFRA 202.051.00 157.842,61 135.182,92 97.010,80
ITAIÓPOUS 152.099,92 97.173,89 84.102,52 77.345,12
SANTA TEREZINHA 116.070.75 78.595,53 30.899,44 38.647,28
PAPANDUVA 90.504,25 58.525,18 100.070,52 107.820,08
MONTE CASTELO 36.984,53 24.683,21 13:836,55 30.281,08

TOTAL DA CRE 597.710.45 416.821.42 364.091.95 351.104.36

18a CHE - Coordenadoria Regional de Educação
Municipio Salário Salário Transporte Transporte

Educaa!0 Educação Escolar Escolar
ConsoU do Previsão para Consolidado Previsão para
1999/2000 2001 1999/2000 2001

CANOINHAS 447.418,07 302.823,97 9.767,76 ·19.999,44
TRÊS BARRAS 181.580,20 130.431,26 29.033,36 27.680,00
PORTO UNIÃO 127.595,43 88.339,90 49.638,89 31.150,00
IRINEÓPOLIS 77.638,45 49.691.19 82.840,08 94.680,00
MAJOR VIEIRA 58.928,73 39.817,91 28.933,72 14.175,76
BELA VISTA DO TOLDO 53.864,74 37.349,59 99.642,12 73.171,28

TOTAL DA CRE 947.025.63 648.453.82 299.855,93 240.857,04

Secretaria de Estado da

Educação e do Desporto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Qavelli, a loja
que vcstc o

homem de
bom 8osto.

CAMPANHA

A Study Informática, empresa de treinamento

em informática no mercado jaraguaense há 5

anos, está lançando uma campanha contra as

drogas. Será realizada através de folder

informativo, que está sendo distribuído junto
às escolas locais. Segundo o diretor-pro
prietário da escola, João Carlos Gonzaga dos

Santos, a meta é levar informações para pes
soas da faixa etária de 10 a 18 anos.

GAROTA UNERJ
No próximo dia 23, acontece no Clube Atlé
tico Baependi o concurso Garota Estudantil

Unerj, promoção do Diretório Central dos

Estudantes, a partir das 23 horas. Animação
da Banda 5a Avenida, de São Paulo.

ENCONTRO

Nesta quinta-feira, dia 21 de junho, às 19h30,
no Clube Atlético Baependi, acontece o 41°
Encontro de Empresários de Jaraguá do Sul,
com a palestra "A empresa cidadã e o

profissional do futuro", com o premiado
jornalista e educador Gilberto Dimenstein. A

organização é da Acijs/Apevi eMattos,Mayer,
Bianchi & Dalcanale Advogados Associados.

BANDAIRA

A Banda Ira é atração na Praça Ângelo Pia

zera, às 19 horas deste domingo, dia 24 de

junho. Faz parte da programação dos 125
anos de fundação de Jaraguá do Sul.

PREMIAÇÃO
O diretor-superintendente da Duas Rodas

Industrial, Leonardo Fausto Zipf, recebe o

Prêmio Personalidade de Vendas /2000,
concedido pela ADVB/SC, no dia 5 de julho,
no Clube Atlético Baependi, com jantar alusivo.

JOGOS DO SESI
O coordenador do Centro de Atividades do
Sesi em Jaraguá do Sul, Leônidas Nora, está
emitindo convites para a solenidade de aber
tura dos Jogos do Sesi/2001, fase micror

regional, que se realizará no dia 28 de junho,
às 19 horas, no auditório do Sesi, na Rua
Walter Marquardt, 835.

FESTIVAL
A Gerên�ia de Cultura da Prefeitura de Jara
guá do Sul já deu início aos preparativos do
Festival Infantil da Canção. Está programado
para o dia 21 de junho, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller.

FESTA JULINA
O Colégio São Luís realizará sua tradicional
Festa Julina deste ano no dia 7 de julho.

Inauguração
Jaraguá do Sul e região contam desde
a última semana com um hotel de
nível internacional: o Parthenon

Century Suite Hotel, que possui 80
apartamentos padrão e-oferece uma
suíte presidencial, infra-estrutura
para festas e convenções, além de
restaurante de classe internacional.

Presença da Acijs no evento: presidenta, Christiane
Hufenüssler, assessora, Marlene Costa, e o vice-presidente
para Assuntos Jurídicos, Paulo Mattos

o Colégio Divina Providência promove no próximo dia
23 de junho, a partir das �3 horas, na Boate Notre, o
concurso Garota Divina Providência/2001. O evento

contará com a participação de Tl. candidatas

17/6
Dalianna Garcia

Margot Püttjet
Miriam Dumke

Daniel Roberto Pontes
19/6
Neuza Peggau
Wanderley

Descerramento da faixa de inauguração do
Parthenon e Restaurante Antibes: prefeito de

[araguâ do Sul, lrineu Pasold; esposa do ex

prefeito Geraldo Werninghaus, Lilian
Werninghaus; empreendedor do Grupo Atrio,

Ninfo König/e o vice-governador Paulo
,lP Bauer

Ca/çadãq364-c1estacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047) 370-1010 - fax: (047) 433-3501

Edson Junkes/CP

O artista plástico Paulico mostra sua

arte em mosaicos em exposição no andar
térreo do Market Place, até o dia 25 de

junho

'Bruna S. Nascimento
Carla Horst
20/6
Lislei Carla Becker
Astrit Schmauch
Rafael Francisco Reus

Jean Sales
Renato Schulz
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Freqüentadordedanceteria
émorto a socos e pontapés
Fato ocorreu
na madrugada
de domingo, em
Massaranduba

Massaranduba - A Polícia
\

Civil instaurou inquérito para apu-
rar as circunstâncias em que ocor

reu amorte de João Maria Carlota,
de 24 anos, quando freqüentava a

Danceteria Mirage, na localidade

de Guarani-Mirim. JoãoMaria foi

agredido a socos e pontapés por
volta das 2 horas da madrugada,
vindo a falecer logo em seguida,
devido à violência dos golpes rece
bidos. Ele ainda foi socorrido e

conduzido ao Hospital Sagrado
Coração de Jesus, mas já chegou
sem vida.

Ontem, o comissário João Ivan
Kazmierski, responsável pelaDele
gacia dePolícia local, ouviu a com

panheira da 'vítima, E.B., de 16

anos, e mais duas testemunhas

dos acontecimentos, que não tive

ram os nomes fornecidos. No de

poimento, E.E. acusou o seguran

ça Hainz Baumgarten, que presta
serviço de segurança na danceteria,
há 16 anos, de ter cometido a vio

lência contra João Carlos.

Segundo o relato da jovem, a
confusão iniciou quando JoãoMa
ria, inicialmente, discutiu com fre

qüentadores no interior da dance

teria, tendo sido desafiado por um
deles para brigar fora do estabele
cimento, mas não chegaram às vias
de fato. Ao tentar retornar ao in

terior do salão, o casal teria sido

impedido pelo segurança, ainda

conforme o relato, sendo que em

'seguidaHainz teria agredido a víti

ma, acertando-lhe um chute na

barriga.
Esta versão é contestada pela

filha dos proprietários do estabele
cimento, Anabel Koslop, que afir
ma que João Maria é quem teria
arrumado confusão, tendo ele já
sido proibido de freqüentar o esta
belecimento em outras ocasiões.

Anabel garante que os seguranças .

do estabelecimento foram orienta

dos para que acompanhassem João
Maria para fora do local, o que foi

.

feito. Mas a vítima teria voltado
,.

mais tarde para apanhar um ca-

saco, e avançado sobre Hainz, já
fora da danceteria, quando os dois
se engalfinharam. A família pro

prietátia pretende requerer laudo do
exame do IML para apurar a causa

da hemorragia que causou amorte

do rapaz.

JoveméatropeladoemGuaramirim
Guaramirim - Os Bombei

ros Voluntários socorreram Ade

rnar da Rocha, de 22 anos, que foi

vítima de atropelamento, domingo,
às 19 horas, na Rua Olímpio Jo
sé Borges, proximidades do Bar do
Sabino, em Guaramirim. Ade

rnar foi colhido pela camionete F-

1000, placa LZH-4217, dirigida por
Sildo Campigotto, e na queda
sofreu escoriações e fratura no

braço esquerdo. O jovem foi
conduzido ao Hospital São José,
em Jaraguá do Sul, onde foi
atendido pelo serviço médico de

plantão.

LOTERIAS
16/6/2001

. RESULTADOS

Superserna
Concurso: 507 �i

II

1ªfaixa: 2ªfaixa:
01-07-24-26-32-46 09 - 22 - 28 - 33 - 42 - 47

Megasêna Quina
concurso: 276 concurso: 857

22 - 39 - 45 - 53 - 57 - 59 07 - 11 - 66 - 74 - 77

Lotomania Loterla Federal
coacurso: 123 concu rSQ 03555

06 - 08 - 19 - 26 1° - Prêmio: 67.994
30 - 33 - 44 - 45 2°_ Prêmio: 67.071
50 - 54 - 58 - 60 3° - Prêmio: 61.333
64 65 66 69

II
4° - Prêmio: 20.578- - -

76 - 81 - 85 - 90 5° - Prêmio: 44.540

/

Mais potência
para voce,

o SBT aumentou sua potência em

Jaraguá, o que garante a você mais

qualidade na imagem. Agora você encontra
nó canal 17, a melhor programação, sempre

com as últimas novidades da região e uma

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

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

Joinville
100% regional

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cursos regionais do esporte reúnem 190 alunos em JS

1 o Encontro de

segurança do trabalho

A Bergo Equipamentos de Segurança Ltda. promoveu
no dia 07/06/01 o 10 Encontro de Segurança do

Trabalho, no Auditório do SESI, para empresários,
compradores e profissionais da área de Segurança e

Medicina do Trabalho.

Participaram do Evento 168 profissionais, de 72

empresas, que tiveram a oportunidade de aprimorar
seus conhecimentos sobre Equipamentos e Proteção
Individual, com enfoque na legislação, análise dos riscos,
especificações, forma de uso e seus benefícios.

·1

Os participantes manifestaram interesse em dar
continuidade a este trabalho, sugerindo a realização de
futuros eventos.

A Bergo recebe sugestões cerno uma forma de
reconheci-menta pelo trabalho realizado e não medirá

esforços para tornar realidade a realização destes
eventos anualmente.

A prevenção de acidentes, no seu sentido mais amplo,
só será possível com o engajamento e participação de
todos (fornecedores, empresas e empregados), através
de programas de orientação e conscientização de re

gime contínuo e permanente.

Próxima rodada
dos cursos será
realizada em
Chapecó

Jaraguá do Sul - A participação dos

profissionais ligados ao esporte nos Cursos
Regionais SA do Esporte superou a

expectativa dos organizadores. Realizado
entre os dias 14 e 16, o evento reuniu 190

pessoas entre professores de educação
física, advogados, fisioterapeutas e aca

dêmicos, de 15 municípios catarinenses. O
coordenador regional da Liga Norte de

Voleibol, Jean Leutprecht, informou que o

curso teve <I objetivo de reciclar e motivar
os profissionais.

Durante os três dias, foram ministrados
353 cursos, possibilitando aos alunos par

ticipar de até três deles, que abordaram
novas técnicas de diferentes modalidades,

legislação, administração e saúde esportivas.
"Apesar do feriadão, o comparecimento foi
surpreendente e a participação envolvente",
avaliou Leutprecht, informando que foram
ministrados ainda cursos deDança de salão,
organização de eventos, Ginástica laboral,
Planos e negócios, entre outros.

Considerado um dos melhores e mais

experientes profissionais de Hidroginástica
do País, Gilberto Zacouteguy, o Giba, mi
nistrou técnicas da modalidade e de aula

exigidos pelomercadomoderno. "Hoje, além
da busca por uma vida saudável, busca-se
o resultado. Há cerca de 15 anos, esse re

sultado era subjetivo, os alunos queriam o

bem-estar, e hoje cobram resultados per
cebidos", ensinou.

Os cursos foram promovidos pelo Unerj,
P2 Sport, Liga Sul e Liga NOite de Voleibol
em parceria com o Instituto Educacional

Jangada e Academia Impulso. Os alunos
receberam certificação emi tidos pelo Unerj.
A próxima rodada dos cursos regionais
acontece em Chapecó, de 22 a 24 de junho.

Edson JunkeslCP

Curso: Zacouteguy ministrou técnicas da modalidade e de aula exigidos pelo mercado

�

Circuito Interescolar de Natação
vai reunir cerca de 420 atletas

Jaraguá do Sul - A primeira etapa
do segundo Circuito Interescolar de Nata
ção, 4° Troféu Ernani Volpi Coitinho, vai
envolver aproximadamente 420 atletas com
idade entre 8 a 16 anos, representando 15

escolas das redes municipal, estadual e

particular de ensino. Promovido pela Se

cretar,ia de Saúde, Espo'rte e LazerIFunda-'
çãoMunicipal de Esportes e pela Ajinc (As
sociação Jaraguaense de Incentivadores da
Natação Competitiva), o evento será reali
zado a partir das 15 horas do próximo dia

22, na piscina da Sociedade' Desportiva
Acaraí,

A diretora de Eventos da Fundação,
Cleide Mosca, informa que as outras duas

etapas da competição estão previstas para
acontecer dia 4 de agosto e 27 de outubro.

Organizado em forma de ranking, o cir

cuito tem como objetivo selecionar nada
dores para compor a equipe Ajinc/Urbano/
FME e apontará os campeões somente na

última fase, quando os vencedores rece

berão o Troféu Ernani Volpi Coitinho.

Apedido------------------------�

Colégio Marista São Luís busca o Bi no
II Circuito Interescolar Municipal, de Natação
o Colégio Marista São Luís está em busca do bicampeonato no

II Circuito Interescolar Municipal de Natação e IV Troféu Ernani

Volpi Coitinho, que terá a primeira etapa no próximo dia 22, nas
dependências da Soe. Desp. Acarai.

São ao todo 31 alunos atletas representando o colégio nas

categorias Pré-Mirim, Mirim 1, Mirim 2, Petiz, Infantil e Juvenil.
<,

O circuito ainda terá mais duas etapas que acontecerão nos

dias 02 de agosto e 27 de outubro. -

Torneio Interno de Putebol Suíço
Com a finalidade de promover o intercâmbio social e esportivo

entre os alunos, o Colégio Marista São Luís promove, no dia 23

.

I

de junho (sábado), no complexo esportivo Marista, o Torneio
Interno de Futebol Suíço.

Poderão participar deste torneio alunos de sa a sa série e Os
alunos do ensino médio. As equipes deverão ser inscritas até o dia

lS, e deverão ser formados por, no máximo, nove jogadores.
O torneio será dividido entre as categorias Mirim, Infantil e

Infanto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 - ESPORTE CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 19 DEJUNHO DE 2001

Vitória vence Cruz deMalta
e segue líder no Integração

Segundarodada
das semifinais
será realizada no

próximo domingo

Jaraguä do Sul - Com dois
. gols de Toto e um de Magrão, o
Vitória venceu oCruz deMalta por
3 a I, na primeira rodada da se

mifinal do Campeonato Inte

gração, realizada na tarde de do

mingo, no Estádio Eurico.Duwe,
Rio da Luz II. Com o resultado, o
Vitória segue líder do torneio, pre
cisando de apenas um empate no

próximo jogo (dia 24) para con

quistar uma das vagas da fmal.
O campo pesado dificultou o

toque de bola, mas não impediu
que oVitória impusesse o ritmo do
jogo. Desde o início, mostrou-se

_

superior, dominando as jogadas de
meio-campo e criando asmelhores

chances de gol. Aos 12 minutos,
após cruzamento de Dionei, Toto
cabeceia, obrigando o goleiroMar
celo a uma difícil defesa. Cinco
minutos depois, o mesmo Toto ga
nha uma bola na esquerda e, já
dentro da área, rola para Magrão
livre na cara do gol, mas o passe é

interceptado pelo zagueiro Neocir.
Os gols só saíram no segun

do tempo. Logo aos 10 minutos,
Magrão faz 1 a O. Aos 21 Toto

amplia. Aos 39, num escanteio
para o Cruz de Malta, Magrão faz

contra, e, aos 42, Toto fecha o

placar. O técnico Irineu, do Vitória,
disse que foi a melhor partida

disputada pela equipe. "Apesar das
condições do gramado, o time ren
deu tudo o que sabia. Cumpriu a

risca as nossas determinações e su
perou o adversário", contou, afir
mando que está confiante para o

jogo do próximo domingo.
ASPIRANTES - Na partida

preliminar, o Vitória venceu o
.

Garibaldi por 2 a 1. Logo no pri
meiro minuto de jogo, Edevaldir
acertou belo chute da interme

diária e fez o primeiro gol do Vi
tória. "O gol deu 'tranqüilidade ao

time", avaliou: Aos 15 minutos,
Fernando ampliou para 2 aO.

guaense geF
Tornazelli, UITQ .

rodada das se

peonato lnte�açãosp�áno dia24
de junho, sesêo às �3b?O os jo-

i gosdo�as
.

,

varada, enfrel'l varada x

GuarenieAlvoräcijl..�.EIamengo.
CONGRE��Q� Hoje, a

I partir das 19 hol'a&, s�rá;realizado
L....- ��

O gol do Garibaldi saiu aos 22

minutos do segundo tempo, depois
que aproveitou o rebate do goleiro
Eder, no pênalti cobrado por Val
denésio. O técnico Sandro, do Ga
ribaldi, reconheceu a superiori
dade do adversário, mas achou que
a zaga falhou no segundo gol do
Vitória. "Conseguimos equilibrar a
partida e criar chances de gol",
afrrmou.

Na opinião do técnico Ricar

do, do Vitória, a impossibilidade em
tocar bola foi substituída pela "gar
ra". "O nosso time provou que o

seu forte é o conjunto", frisou.

iraDivisão, na
,

.

ão terá apre
lieseBtan'tes
vai aeeo- '

tecer cOngt téonico sôb.re o
'

Camr>eoI)at�} $êmol" e, no dia 29,
coagresso sp@.te· o Campeonato
Feminino deiPrttebo1.

IndignaçlQ'{\(jill a situação da

enp.dad�, TOÚ!,âZeUi.enfatiza que

Xadrez e tênis na Olesc

NOTAS, � __

O xadrez e o tênis de mesa,

ambas no masculino, foram as

modalidades que encerraram os

jogos, na sexta-feira, em. Arma

zém, no Regional Sul da Olesc

(Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina) e classificarammais qua
tro equipes para a fase estadual que
será disputada emCriciúma, de 17
a 24 de julho. No xadrez a clas

sificação ficou com Palhoça e

Morro da Fumaça, e no tênis de
mesa deu Alfredo Wagner e São

Joaquim.

Torneio de Futebol Suíço
Com a finalidade de promover

o intercâmbio social e esportivo
-

entre os alunos, o ColégioMarista

.

São Luís promove, no dia 23 de

junho (sábado), no complexo es

portivo Marista, o Torneio Interno
de Futebol Suíço. Poderão partici
par deste torneio, alunos de 5" a 8"
série e os alunos do ensino médio.
As equipes deverão ser inscritas

at� do dia 18 e devem ser formados

por, no máximo, nove jogadores.
O torneio será dividido entre as ca

tegoriasMirim, Infantil e Infanto.

Malwee X Carlos Barbosa

A equipe Malwee/FME vai

enfrentar hoje, pela LigaNacional
de Futsal, o time gaúcho Carlos

Barbosa, líder da. Chave C, com
11 pontos. O grupo jaraguaense
está em segundo lugar na chave,
com sete pontos. Os dois primeiros

colocados enfrentam-se no ginásio
do Parque Malwee, às 20h30. Os
ingressospodem ser adquiridos na
Rádio Jaraguá ou no Posto Mime,
no valor de R$ 8,00. Crianças entre
5 e 10 anos pagam R$ 4,00.

Inscrições Futebol Sete
A FME informa que as ins

crições para o 10 Campeonato de

Futebol Sete Sênior devem ser

efetuadas até o próximo dia 22, de
segunda a sexta-feira. O con

gresso técnico está agendado para
26 de junho, a partir das 19h30,
no auditório da Liga Jaraguaense
de Futebol. Destinada a atletas

nascidos a partir de 1963, a com

petição será desenvolvida de 7 de
. julho a 1 de setembro.

"".

- ._-ci<;.�-; � - � \..
�

Aspirante: na partida preliminar, o Vtlóna ganhou do Garibaldi por 2 a 1

,

AQUI E O SEU LUGARI

A ACADEMIA IMPULSO PARABENIZA
OS NADAIDORES DO 10 DESAFIO DE VELOCIDADE

08/06/2001
I

Troféu Nadador Mais Râpiqo: I�o Max Grahl

I�0fé� Nadadora Mais �igo: Arme Schumann
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