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Cesar Junkes/CP Resultado do

jogo treino não agradou aos

torcedores que foram ao estádio

.

Juventude e Caxias

empatam jogo-treino
o time do Juventude, de Ca

xias do Sul, e o Caxias, de Join
ville, empataram jogo-treino
ocorrido na tarde de sábado, por
1 a 1. A equipe gaúcha treinou
nos campos de Jaraguá do Sul
durante a semana. Página 11

Primeiro Encontro de Fusca de JS reuniu mais de 200 adeptos do veículo. Página 7 /
.

,..

Fameg inicia quinta-feira as

inscrições em quatro. cursos
As Faculdades Metropolitanas de Guara

mirim iniciam quinta-feira as inscrições para os
primeiros quatro cursos oferecidos pela insti
tuição: Ciências Contábeis, Recursos Huma
nos,Marketing e Sistemas de Informações Ge
renciais. OManual do Candidato pode ser obti-

do no campus, em Guaramirim (BR-280), nas
agências da CEF e casas lotéricas. A inscrição

.

custa R$ 50,00. O teste de seleção dos alunos
acontece no dia 29 de julho, com divulgação
de resultados no dia 1 de agosto e início das
aulas dia 6. Página 7

Rua paralela à José Theodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira, foi aberta ontem. Página 6

Reunião do PT vai

definir convenção
o PT de Jaraguá do Sul re

aliza, no próximo sábado, reu
nião do diretório para apresentar
e discutir as regras para a con

venção de setembro, quando se
rá eleito o novo presidente e a

nova executiva. Página4

Consórcio das águas
pode aconteceremJS
o prefeito Irineu Pasold

pretende implantarum consór

cio entre osmunicípios da re
gião para resolver definitiva
mente o problema de abasteci
mento de água. Página 6

Cesar Junkes/CP Time jaraguaense
deixou a vitória escapar depois

de estar vencendo por 2 a O

Malwee perde e está

longedaclassificação
A equipeMalweelFME per

deu para oMinas/Pax no sábado
à noite, por 5 a 2, e está mais

longe da cl�ssificação para a Li
ga Nacional de Futsal. O time

depende agora da derrota de
outras equipes. Página 12

Comerciante é
assassinado com
cinco tiros
Página 10
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Realidade virtual
Aafinidade nos discursos do presidente doPFL de Jaraguá

do Sul, Alcides Pavanello, e do vice-prefeitoMoacirBertoldi,
um dos líderesmunicipais do PPB,

..----�....,!""�,,-,,'�-..
,

em relação ao lançamento de

candidato único da situação não

passam de acenos de cordialidade.

Apesar da origem - PFL e PPB

são siameses, filhos do mesmo
\

útero, o PDS -, os partidos não
comungamdosmesmos projetos da
coligação Mais Jaraguá do Sul.

Aliás, é importante frisar que a

inclusão do PPB na aliança só foi
definida nos rninutos finais.

A união

tdará n

afinida

Ao admitir a existência de um

pré-acordo "formal" entre as le

genda's da coligação para apoiarum
candidato a deputado estadual do
PFL, Bertoldi desmente decla-

rações anteriores dele e do pre
sidente do Diretório local, José Carlos Neves. Entretanto, reforça
a disposição em buscar um caminho único para os partidos da
aliança. Pavanello sempre afirmou que existiu o acordo. Chegou,
inclusive, a ameaçar não apoiar a reeleição do deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB), caso houvesse o rompimento.

As declarações de Pavanello e Bertoldi, entretanto, não
asseguram a aproximaç�o dos partidos. Até porque, o PSDB
ensaia o lançamento de candidato à Assembléia Legislativa. O
próprio prefeito Irineu Pasold, além de desconhecer o acordo,

"

jámanifestou-se favorável ao lançamento de um candidato do

partido. Idéia compartilhada pelamaioria dos tucanos. Todavia,
qualquerposicionamento, hoje, a 15 meses das eleições, é apenas
mais umajogada de rnarketingpolítico, umacena de efeito virtual.

Apesar do desconforto no seio da coligação, os líderes

partidários sabem que estão fadados a conviverjuntos e promover
outras ilusões políticas e elogiosmútuos, se pretendem elegerum
candidato governista. A união se dará não por afinidade de

projetos e de posturas, mas por necessidade. A possibilidade do
divórcio é remota, assim como a chance de várias candidaturas.
Mesmo que os discursos e os _apelos sejam outros. Em bom

português, os governistas vãomanter as forças unidas para disputar
com chances as eleições.

Não será nenhuma surpresa se os tucanos também re

conhecerem a validade do acordo para apoiarum candidato único,
de preferência do PFL, como forma de "compensar", como disse
Bertoldi. Entre outros motivos porque o objetivo dessas pro
messas de amor eterno e "respeito à palavra dada" é assegurar
os possíveis apoios externos, pelo menos até às eleições. Para
tanto, repetem à exaustão que a aliança vaimuito bem obrigado.
Entretanto, nos bastidores, as críticas e divergências são expostas,
A questão das candidaturas traz implícito disputas pessoais.

Se dependesse da disposição pessoal, repetiriam o enredo
encenado em 1998, quando foram lançados sete candidatos a

deputado estadual. Todavia, a decepção serviu de lição emostrou

que os partidos não resistem à dispersão. Para 2001, há um outro

componente a ser considerado, o desgaste natural dos governos
e o crescimento do PT. Mais um bommotivo para concretizar a
união. Embora, por enquanto, tudo está resumido à realidade
virtual.
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* OsmarGünther

compreendidas nos perímetros
urbanos definidos por lei muni

cipal, e nas regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas, em todo

o território abrangido, observar-se
á o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo."

E é exatamente essa mesma

redação que consta no anteprojeto
de lei de conversão da Medida
Provisória 2.080-61/01, de 22 de

março deste ano, prestes a ser

votada no Congresso Nacional,
cuja relataria coube ao deputado
federal Moacir Micheletto, do
Paraná (em cujo site www.

moacirmicheletto.com.br o texto

integral pode ser obtido), ali
constando como Emenda 3, do

deputado federal Luciano Pizzato,
também do Paraná, à qual foi
incorporado o projeto de lei de Ca
ropreso, unificando matéria co

mum.

Acreditamos que, caso apro
vado o novoCódigo Florestal, com
a modificação proposta, será dada
uma enorme contribuição em

âmbito nacional, não só à cons

trução civil e aos empreendimentos
imobiliários em áreas urbanas mas
também a todas as prefeituras

CORREIO DO POVO

Faixas marginais a cursos d'água

Em razão das dificuldades
ocasionadas às prefeituras, à

construção civil e ao parcelamento
do solo urbano em geral pelo
Artigo 2 do Código Florestal Bra
sileiro, que estabelece faixas

marginais de preservação perma
nente ao longo dos cursos d'água
de 30 ii 500 metros (pasmem!),
proporcionalmente à largura do

caudal, mesmo nas áreas urbanas,
em outubro de 1999 encaminha
mos estudo ao deputado federal de
Santa Catarina Vicente Caropreso
propondo alteração no citado dis

positivo legal.
Acionado, o consultor Legisla

tivo José de Sena Pereira Júnior,
daDiretoria Legislativa da Câmara
dos Deputados, em Brasília, ana
lisou e aprovou nossa proposta.
Ato contínuo, Caropreso, assumin
do o pleito, apresentou o Projeto
de Lei 2.838, em 12 de abril do
ano passado, com a redação defen
dida, qual seja:

"O parágrafo único do Artigo
, 2° da Lei 4.771/65, de 15 de se

tembro de 1965, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Parágrafo único - No caso de

áreas urbanas, assim entendidas as

,

brasileiras que se deparam h(

com esse problema ao ter q D

aprovar projetos que lhes $ c(

submetidos, já que trata-se

exigência obtusa e irreal para án

urbanas, pois faixas com larg
de 30 a 500 metros praticamer
inviabilizam propriedades, e, oq
é pior, sem prever indenizaçãoi
seus donos. Imagine-se ter q

aplicar 100 metros, no rnínin O
para cada lado das margens d (E
rios Itapocu e Jaraguá em pls G
centro de Jaraguá do Sul ou, pl
metros para cada lado de qualqi (E
veio d'água que corta um terrer oj

Com isso, passa-se a utilii çí
critérios mais justos econômio pt
socialmente, passando-se a CD

siderar a vazão das bacias I

drográficas contribuintes e os (j

metros previstos no inciso E

Artigo 4 da Lei Lehmann (6.7ó
79), a exemplo do que já oco E
com o Plano Diretor de Jarag
do Sul.
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* Inspetor-chefe da Inspete S'

Regional do Crea em Iara?)
doSul
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MILTON RAASCH

r

Participantes da primeira reunião que tratou da elaboração do PPA

(Plano Plurianual), que especifica e projeta os investimentos no setor

público municipal, realizada na semana passada na Câmara de
Vereadores de Guararnirim, notaram a ausência dos parlamentares

locais. Com exceção de Osni Bylaardt (PMDB), que estava

designado para representar o Legislativo no acontecimento, e que

compareceu com sacrifício, até, pois havia sido submetido a uma

cirurgia, nenhum outro vereador esteve presente. O que é

inaceitável, tratando-se de um assunto tão relevante em pauta e com

tantos representantes de entidades presentes.

Nova chance

Os omissos terão nova

oportunidade nesta quarta
feira, quando a Secretaria de

Administração e Finanças
reúne os representantes de

. entidades para discutir o

assunto novamente. Vamos

aguardar e conferir as
- 'presenças dos edis,

para que não fique a

constatação de que a Câmara

peca, muitas vezes, pelo
excesso de palavrório, mas
com pouca ação.

Servidores

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em

Estabelecimentos de Saúde,
com sede em Joinville, Lorival

Pisetta, diz que o

inconformismo entre

servidores do Hospital
Municipal Santo Antônio, em
função da retirada dos direitos

trabalhistas de alguns e não

pagamento a outros, continua

grande. Tanto que ele resolveu

convocar nova reunião para

hoje, em Guararnirim.

h Absurdo

r q Da polêmica,o Hospital Municipal Santo Antônio, de Guaramirim,
s começa a protagonizar o absurdo. O episódio da destruição de um

se lacre colocado pela Vigilância Sanitária em uma das salas do

án estabelecimento, na semana passada, mostra em que estágio de

lfgt descontrole' e intolerância chegou a situação. Resta perguntar
ne quais providências estão sendo tomadas no caso, com a

oq participação direta da Secretaria da Saúde e do Executivo,
ío: inclusive, para que fatos mais graves não aconteçam.
r q Visitante I Visitante II
oin O senador Jorge Bornhausen
s d (PFL) estará amanhã em

Ie Guaramirim e será recebido pelo
u. prefeito Mário Sérgio Peixer
llqu (PFL), com prato pronto: um
:ren ofício detalhando as reivindica
tilil ções que Guaramirim têm
mel perante o governo do Estado.'
co

si

O roteiro do senador
Bornhausen pela região,

incluindo Jaraguá do Sul, é
oportunidade também para que
os líderes dos partidos gover

nistas coloquem para o visitante

ilustre o descontentamento das
bases com o governo.

Clima tenso

O ambiente anda pesado na Secretaria de Esportes, Lazer e Promoção
de Eventos. Com a palavra o secretário Luiz Antônio Chiodini ...

5.7ó
�COI ENTRE ASPAS --'- _

''Hoje, oPrestámais rigoroso com as filiações.Há algum
tempo, quando oPT eramoda e todomundo queria se filiar,
alguns critérios foram abandonados eacabou comprometen

........ do o partido." (Coordenador microrregional do PT, Dionei da
?ton Silva, sobre o processo de filiação no partido)
'agl
r-----��----,-----�----------�

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
,

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Arquivo/CP: Edson Junkes

Executiva iniciaarticulação
da chapa para eleições no PT

Presidência: Zuco reconsiderou posição e tenta a reeleição
"

putado estadual na região.
Mas o partido ainda aguarda
pela indicação do candidato

em Jaraguá do Sul, onde são

postulantes o advogadoDionei

da Silva e o advogado Jair
Mussinato. "Esta é uma ques
tão interna que primeiro terá de

ser revolvida entr6 eles", conclui
Mafra. (MILTON RAASCH)

Moacir Mafra
decide
concorrera

r:lOVOmandato

Guaramirim - o presi
dente do Partido dos Trabalha

dores, Moacir JoséMafra, o Zu

co, realizou sábado (7) a primeira
reunião com colaboradores vi

sando a preparação da chapa
para concorrer à reeleição na

presidência do partido, noMuni
cípio. Ö PT realiza a convenção
no próximo dia 16 de setembro,

quando serão escolhidos tam

bém os nomes que serão indica

dos para as eleições das novas

executivas estadual e nacional,

Mafra não cogitava 'perma
necer à frente do diretório em

Guaramirim, que ele preside
desde o ano passado, quando
também foi candidato a prefeito,
mas reconsiderou a intenção.
Junto com o atual presidente, ou
tros nomes estão sendo comen

tados para a direção do partido,
como o presidente da Associa

ção de Moradores do Bairro

Recanto Feliz, Caubi dos Santos
Pinheiro, e o comerciante Evanil

Aparecido de Brito.
- É a democracia -, avalia

Mafra, que não vê dificuldades

no fato de existirem outros no

mes postulando à direção do PT
e aproveitando para reagir aos
comentários de que estaria ha

v�ndo racha no partido.
O prazo final para a elabo

ração de chapas à convenção
municipal temnina em 17 de julho,
para realização.da mesma em 16

de setembro, junto com ,as de

mais convenções municipais, es
taduais e nacional, em todo o

País. O partido está distribuindo

cópias das teses dos postulantes
à sucessão do deputado José

Dirceu, na presidência nacional
do partido. Para a sucessão es

'tadual, Mafra defende o nome

do deputado federal Carlito

Merss.

ELEIÇÕES - Ele consi

dera que airida é cedo para falar
das eleições do ano que vem,

mas antecipa que o partido, cer
tamente, tem um nome para de-

PT'msiste%has êleiçfj�s dirêtas
nas. e;�i�<:)las do l�víuwé�pío

e P1;;vai iãsistir nadéfesa

I das pro��sta� en�F�\�aq�s
através da: Câmara de Vereã-

kd,ores, durante o pt;ime!ro se

me§tre, com destaque'para as
'

i),\f '" ,%1!t
que äefendenteleições diretaS
na escolha dos diretores dãs
escolasmunicipais e a 12enna-
"uên'da dos v-J'�cul()s e .máqu'
nas pa frota róàovi,ária u,f!:.Pre-

W���W(:"i��:��;Jl;���f��
Ddar�t'pros�egü"i��li\l9 t�béw;
L à coleta de a

.

turas na co-
.'ifnw!ôa at�ritii'\'à trI"

;mit<!:ção'de emenda noLegis-

1.at�:vo,

..

�ecl!ii·.ndo 0,
.• ��'pesso l'dos vereadores de 90 para 30

'<
dias.

;ßsÚiÇl sendo distribuídas
listã� &�[:adesão na cidade, e,

Sá.b..'.âdO..

,

......•
(14)" o p

.•.••.

arti

..

do

terá}l'duas frentes atuando em de- .

"illiifu •

fesa da�:men�a popular,':Uma
eqfpe �;staqi nas>tPro�imida
.qes'do Supe�ercado,MartiUi
Ie a f>utl'ho BàirroCdliceira.

No,�n�de ,seJ,li.a,i1a l?élssadP!
foram: conseguicias 250 élS-

"sinahitastno €é.rÍfro. (MR)
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PT se reúne hoje para traçar
as diretrizes das convenções
Partido tem cercq
de 700 filiados,
mas 509 estão

aptos a votar

Jaraguä do Sul - A Exe

cutiva do PT se reúne na tarde
de hoje para discutir os últimos

detalhes da reunião do diretório,
que acontece no sábado, quando
serão apresentadas e debatidas as

regras - definidas pela direção
nacional da legenda - às eleições
internas, marcadas para o dia 16
de setembro. Três chapas e dois
candidatos a presidente, os pro
fessores Rogério Müller e Emer
son Gonçalves, disputarão a con

venção, a ser realizada em duas
.

votações distintas.
O prazo para o registro de

chapas e candidatos se encerra

no dia 18. As possíveis substi

tuições poderão ser feitas até o

dia 28. O PT tem aproximada
mente 700 filiados. Destes, 509

estão aptos a votar. Estão em dia

com a contribuição partidária e

têm-filiação anterior a 16 de se

tembro de 2000. O coordenador

microrregional do partido, Dionei
I da Silva, informou que continu

am as filiações, mas ressaltou que
a ficha só é aprovada depois da
conclusão do curso básico "O

que é o PT".
Dionei garantiu que não há

"racha" interno e que a disputa é

natural. "No PT isso sempre exis
tiu. Porém, todos estão compro
missados em apoiar o vencedor,
inclusive nas indicações de can

didatos às eleições", lembrou.
Ele, no entanto, admitiu que
existem divergências pessoais,
"como em qualquer partido".
"Nos outros partidos a disputa é

saudável, faz parte da demo

cracia, e no PT é racha", ironi
zou, apostando que a maioria dos
desentendimentos internos é

fruto de boatos "implantados"
pelos adversários' políticos.

- Eles (os adversários) estão
sentindo o crescimento eleitoral

e da credibilidade do partido, por
isso tentam de todas as manei

ras criar fatos para desestabilizá
lo -, completou.

REGIÃO - A estruturação
da legenda na Microrregião da
Amvali (Associação dosMunicí
pios do Vale do Itapocu) é vista

como uma das prioridades. As
comissões provisórias de Schroeder
e de Corupá realizam conven

ções e elegem o primeiro presi
dente e os membros do Diretório

Municipal. Nos dois municípios
apenas uma chapa foi registrada
para a convenção. Em Massaran

duba, permanece a comissão

provisória, por ter sido criada

depois de 16 de setembro de 2000.
Em Guaramirim, onde o par

tido tem o presidente da Câmara,
duas chapas devem disputar a

convenção municipal de setem

bro. Uma encabeçada pelo atual

presidente, Moacir Mafra, o Zu
co, e outra liderada pelo ex-can

didato a vice-prefeito em 2000

Caubi Pinheiro.

(MAURíLIO OE CARVALHO)

Vicente Caropreso divulga relatório de atividades'
Ar uivo/CP: Edson Junkes/CP

Jaraguá do Sul- Nos dois
anos e meio de atividade parla
mentar, o deputado federal Vicen
te Caropreso (PSDB) foi consi
derado pelo Instituto DataFolha

um dos dez parlameritares mais

atuantes. Compareceu em 90%
das sessões deliberativas e em

91 % das reuniões das comissões
das quais participou. Apresentou
13 projetos de lei, fez 74 pro
nunciamentos, participou de mis

sões ao exterior, integrou a CPI

dos Medicamentos e conseguiu
recursos para o Estado, em espe
cial à Região do Vale do Itapocu.

Caropreso, também presiden
te estadual do PSDB, se destacou
com a apresentação do projeto de

lei - em tramitação - que per
mite debater parte do Imposto de
Renda devido a entidades assis

tenciais de saúde. Inspirada na Lei
Rouanet, de incentivo à cultura,
a proposta do deputado foi elo

giada, inclusive pelos partidos do
bloco de oposição. Em pronun
ciamento no plenário da Câmara

Federal, vários parlamentares
saudaram a iniciativa como a

redenção da saúde no Brasil.
- O projeto acaba com a

transição de parte dos recursos

destinados à saúde, dá agilidade
na aplicação deles, além de in-

Destaque: Caropreso foi considerado um dos dez mais atuantes

viabilizar possíveis desvios, sen
do ainda um meio de democra
tizar o investimento na área mais

prioritária do governo -, justi
ficou, informando que a proposta
já-foi aprovada pelas comissões

internas da Câmara dos Depu
tados.

Um dos defensores da instala-
. ção da CPI dos Medicamentos,
em razão dos aumentos do preço
dos remédios e pela campanha da
Abifarma (Associação Brasileira

da Indústria Farmacêutica) con-'
tra os genéricos, teve atuação de

destaque no desenvolvimento dos
trabalhos. Foi titular da Co

missão de Seguridade Social e

Família e suplente da de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional.

\ Segundo o relatório, Caro

preso conseguiu financiamentos
para os hospitais de Jaraguá do

Sul, recursos da União para a du

plicação da BR-280 e R$ 100 mil
à Fundação Pró-Saúde, de Corupá.

JARAGUÁ DO SUL, 10 DEJULHO DE 200

Os privilégios nos legislativos brasileiros - nas três esferas de

poder - não param. Quando voltarem do recesso, os deputado!
federais devem confirmar a decisão do Senado em conceder o

13° salário aos ex-parlamentares. Apesar do projeto que concedi
o benefício conter ilegalidades, foi aprovado na Câmara Federall

no Senado.

Com isso, o Legislativo terá de aumentar o gasto com os

aposentados do extinto IPC (Instituto de Previdência dos

Congressi stas).
No ano passado, a Câmara dos Deputados desembolsou R$ '36,í
milhões em encargos previdenciários e o Senado, R$ 9,1 rnilhõe
Estão incluídos nas despesas os funcionários das duas casas.

Depois de quatro anos de mandato, já se pode aposentar.
Enquanto a população precisa de 35 anos de contribuição.

Prestação de contas

O deputado federal Carlito
Merss, segundo candidato à
Câmara Federal mais votado
em Jaraguá do Sul, e os

vereadores Marcos Scarpato e

José Pendiuk dos Santos, o Zé

Padre, todos do PT,' estarão

hoje, a partir das 14 horas, na

Praça Ângelo Piazera, no
Centro, prestando conta dos
mandatos parlamentares. A
idéia é informar a população
sobre os trabalhos
desenvolvidos e recolhendo

sugestões para futuros

projetos.

I
Insistênci �,

O prefeito de Jaraguá do S� I
Irineu Pasold (PSDB), voltou ,afirmar que a administraç I
pública não irá trabalhar comi

Iassociações de morador

"politizadas", Por politizad I,entenda-se oposição polítie
em especial o PT. "Eles ni

têm coerência. (
convites para as reuniões era

feitos em papel com
símbolo da campanha do PT (

ano passado", recorä
Pasold, justificando

posição!
.

confronl
1.1

Dúb

No primeiro semestre.

vereador Beto Gonçalves (PPl
fez reiteradas críticas ao partir

e à administraç
municipal, geran

especulações sobre SI

desfiliação. Todavia, e
nenhum momento demonstn

disposição em colocar �

prática os discursos. Agor
promete voltar em agosto co:

todo gí

Marketing
Depois de escrever o livro Marketing pessoal & imagem públic
o dublê de escritor Ênio Padilha, engenheiro por formação, sumi

escafedeu-se. Não aparece mais na mídia, com exceção nas

colunas do leitor, nem na cidade.

Para quem se propôs a ensinar marketing pessoal e promoven
imagem pública de pessoas, a receita não fez efeito ao criador. O

\

o que escreveu são apenas elucubrações sem embasamento ou

não tirou lições do próprio ensinamento.

Sugestões para a coluna: cp.politka@jornalcórreiodoPQvo.com.br

Visita

O presidente nacional do

PFL, senador Jorge
Bornhausen, estará em

'Jaraguá do Sul na próxima
quinta-feira, dia 12. Na

oportunidade, encontra-se
com Pasold, quando será

reforçado o pedido para a

retirada dos trilhos do Centro
e com membros da Executiva
do partido, com vistas às

eleições do próximo ano.

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeir�

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I
O A 3° Feira da Malha do Portál de Jaraguá começa no próximo I
sábado, dia 14, estendendo-sé até o dia 28. I

O A Câmara daMulh:r Empresária,da Acijs (As�ociação Comercial l
e Industrial de Jaragua do Sul) realiza de 30 de Julho a 2 de agosto, I
entre 9 e 22h30, na JHB Desenvo�vimento do Potencial, o curso

I
Relações Humanas eAutodesenv?lvlme�to., I
Ministrado pela pedagoga Janice Breithaupt, pós-graduada em

I
Recursos Humanos pelo Instituto de Pós-graduação e em

Administração de Empresas pelo Instituto Superior deAdministração, I
da PUCIPR, o curso tem como objetivo desenvolver as relações intra
e interpessoais, facilitar a convivência com outras pessoas, utilizando o

potencial de cada um e as condições externas encontradas no cotidiano.

O No programa do curso estão incluídas noções de auto-estima,
auto-imagem, percepções, papéis na sociedade/trabalho, empatia
- sua importância e porque usá-la -, pré-conceitos, predis
posição a mudanças, a arte de saber ouvir, feedback e a neces

sidade de dar e receber.

O As inscrições podem ser feitas na secretaria da Acijs. As vagas são

limitadas. Mais informações pelos telefones 371-1044 e 372-0138.

O Empresários guaramirenses associados à Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim) visitaram, na
tarde de ontem.ros parques fabris I e II do Grupo Weg, em
Jaraguá do Sul. A comitiva foi recebida pelo presidente-exe
cutivo da Weg, Décio da Silva.

O Um grupo de 30 mulheres, integrantes da Câmara da Mulher

Empresária da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) visitaram o parque fabril da Marisol, na semana passada.
Recepcionadas pela assessora de Recursos Humanos da empresa,
Cristiane Leal da Silva, as empresárias visitaram os setores de criação,
confecção, corte, tinturaria e caldeiraria.
L �

Desvalorização do real atinge
25% e preocupa economia

Analistasdefendem

intervenção do BC
e choque de juros
para deter o dólar

Brasília - A crise cambial

atingiu, com a desvalorização do
real emrelação ao dólar, em 25%,
este ano, comprometeu a produ
ção das empresas, e, de quebra o

crescimento do País, afetou os

salários, o emprego, enfim, a vida
do cidadão comum. Já não preo

cupa somente a equipe econô-

mica do governo e os investi

dores, mas "contaminou" toda a

economia. As medidas adotadas

pelo Banco Central - venda de

papel-moeda e títulos cambiais

não surtiram efeito.

O Copon (Comitê de Política

Monetária) pode ser obrigado a

elevar ainda mais os juros. E a

economia, que já vinha desaque
cendo por causa da crise de ener

gia e das sucessivas elevações da
taxa básica (Selic) desde março,

pode entrar numa recessão. O BC
destaca que seu compromisso
não é com a taxa de câmbio, mas

com a meta de inflação. O temor

da equipe econômica é o repasse
da desvalorização cambial aos

preços, alimentando os índices

inflacionários.

As empresas, que importam
matérias-primas e equipamentos
ou têm dívidas em moeda es

trangeira, tendem a repassar aos

preços d prejuízo com a alta do

dólar. E todos os fatores favo

recem a continuidade da dispa
rada das cotações. Analistas
defendem o aumento da taxa de

juros para derrubar a-cotação do

dólar e atrair capital estrangeiro.

Revolução Constitucionalista de

1932) e na Argentina (Indepen
dência), as operações com a

moeda norte-americana se resu

miram a trocas entre corretoras

e bancos.

No mesmo horário, nos

Estados Unidos, o índice Dow

Jones, da Bolsa de Nova York,

Dia 21 e ·2··"2'·:·'· di JIIh.•.. di . 2·······0·0.····1: .··.1 •....•.. ,··.·],e '.U', 'o'.',e " '.'.

La'eal: Parque de Rodei'os Au:gusto D,emarchi
. Pr,om,o§ão,; 'CTG Laço IJaraguQ!ense

Feriados não impedem alta do dólar
Rio de Janeiro - Minutos

antes do fechamento da bolsa
de valores de ontem, o dólar

comercial estava sendo negoci
ado a R$ 2,445 para compra e

R$ 2,448 para venda, registrando
alta de 0,5% em relação ao

fechamento de sexta-feira. Como
foi feriado em São Paulo (Dia da

subia 0,42% depois de quatro
pregões consecutivos de baixa.

A bolsa eletrônica Nasdaq -

chamada nova economia -

apresentava índice positivo em

2,13%.
A cotação do pretróleo re

cuava 1,77%, valendo US$ 27,71
o barril, em Nova York.

CAMPANHA BENEFICENTE DO CTG LAÇO JARAGUAENSE

APOIO: Jornal CORREIO DO POVO e Rádio Jaraguá
Aqueça umc família carente! Se você tem um agasalho em casa e não usa

mois, trogrO pcro o CTG LAÇO JARAGUAE.NSE, ou entregue nos postos
de anrecadoção (Jorna'� R O DO POVO, ou Dem,o-rchi Cernes]

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeiturainiciaabertura de rua

paralelaà.loséTheodoroRibeiro .

Unerj promove especialização
I

emGerenciamento deMarketing'
1

\
,

Jaraguá do Sul - Come- Os alunos que desejarem h�
çou na semana passada o curso bilitação para o magistério su

de especialização em Gerencia- perior deverão cursar mais 9(
mento de Marketing, destinado horas/aula dedicadas à formaçs
a empresários e executivos, gra- didático-pedagógica e apresenta
duados em administração, comu- com aprovação, umamonografj
'nicação, marketing, publicidade, EMPREENDEDORES "'

Edson JunkeslCP

Obra é uma das
'reivindicações da
associação de
moradores Dois cursos do Programa de Edtt

cação Permanente previstos pa
o segundo semestre estão atrai�
do a atenção dos ernpreended,
res de Jaraguá do Sul. Ministn
do pelo professor Reinaldo d
Souza Ramos, o curso Empn
endedor acontecerá sempre i

quartas-feiras, das 19 às 22 h!
ras. O objetivo é capacitar a

, quadamente pessoas que pret
dem abrir seus próprios negóci
ou desenvolver novas atividad
Já o curso de Comunicação e

dação Oficial, dirigido a secn

tärias, será ministrado todas i

sextas-feiras, das 19 às 22 horas.1
valor da mensalidade dos cursos

de quatro parcelas de R$ 39,72.

ciências contábeis, economia, en

genharia e áreas afins, além de

profissionais atuantes nas áreas

financeiras e mercadológicas,
empreendedores e professores
dessa área de conhecimento.

Entre as disciplinas previstas
estão Fundamentos de Marke

ting; Pesquisas e Sistemas de In

formação de Marketing; Gerên
cia e Planejamento deMarketing;
Marketing de Serviços; Varejo e

Logística de Distribuição; Gestão
Estratégica Empresarial; Marke
ting Global; Métodos e Técnicas
de Negociação; Gerência de Pro
dutos; Propaganda, Publicidade
e Promoção, e Finanças Aplica
das ao Marketing.

Jaraguá doSul- A Prefei
tura deu início ontem aos traba
lhos de abertura da Rua 499, de
nominada de Bertholdo Bruns, �o
Bairro Ilha da Figueira, e que foi
traçada paralelamente à RuaJosé .

Theodoro Ribeiro. O prefeito Iri
neu Pasold chamou a imprensa
para anunciar a abertura da rua e

aproveitou a oportunidade para
realizar a coletiva semanal na
Escola Municipal Waldemar

Schmitz, também no Bairro Ilha
da Figueira. Além da imprensa,
estavam presentes os vereadores
do bairro e moradores, represen
tados também pela diretoria da

Associação de Moradores do
Bairro Ilha da Figueira.

De acordo com o secretário
de Desenvolvimento Municipal,
Ademir Izidoro, a obra total tem
1,7mil metros e foi projetadapara
aliviar o tráfego na José Theo
doro Ribeiro e possibilitar mais
vias de acesso ao bairro.

A Rua Bertholdo Bruns (como
.foi denominada a nova travessia)
terá largura de 10 metros de leito
e 2 metros de passeio e vai ligar
as ruas Procópio Gomes de Oli
veira e Arthur Withoft. Alguns
moradores questionaram a au

sência de ciclovia no projeto. De
acordo com ajustificativa do pre
feito, a ciclovia não foi projetada
por falta de espaço.

A nova rua será feita em três

etapas. A primeira delas é a aber
tura da 499 ligando as ruas Luís
Alves e Marajó, numa extensão

aproximada de 820 metros e

Mudança: nova rua começou a ser aberta ontem, pela Prefeitura

custo inicial de R$ 150 mil. Este
valor não prevê a implantação de

infra-estrutura como pavimen
tação, água, luz, esgoto, drena
gem pluvial e macadamização.
Este trecho faráa ligação de nove
ruas transversais, oferecendo
mais segurança a pedestres,' ci
clistas e motoristas que queiram
se dirigir à Escola Manicipal de
Ensino Fundamental Waldemar
Schmitz.

A segunda etapa consiste na

abertura da Rua 4991igando àRua

Marajó, à Rua Procópio Gomes
de Oliveira, numa extensão de
580 metros, com ponte. Já a

terceira etapa prevê a abertura da
Rua 499 ligando às ruas Luís
Alves a Arthur Withoft, numa
extensão de 300 metros, com

ponte.
Ainda segundo Ademir Izido

ró, o investimento total em indeni

zações é de R$ 605 mil e o inves
timento previsto da obra, incluin
do infra-estrutura, pavimentação

e duas pontes é de R$ 1 milhão.
Para a presidenta da Associa

ção de Moradores da Ilha da Fi

gueira, Zenaide Sabel, a abertura
desta rua representa uma verda
deira vitória para os moradores,
que desde 'I989 reivindicam a

obra. Outra necessidade do bairro

apontada pela presidenta é a

ampliação da Creche Robson
Breis e aquisição de um terreno

para a sede da associação, cons
trução de mais área de lazer com

parques infantis e ainda um ce

mitério com capela mortuária.

Zenaide reforça que a As

sociação de Moradores também
desenvolve um trabalho social,
voltado à prevenção do uso de

drogas em parceria com as esco
las e a Polícia Militar. Na avalia

ção de Zenaide, a educação, a

saúde e a segurança pública são

as prioridades da associação.
"Todas as transformações sociais
necessárias são feitas a partir da
educação", explica.

Consórcio pode ser solução
para o problema da àgua'ii

Jaraguá do Sul - A im

plantação de �m consórcio para
o setor de abastecimento de água
faz parte das solicitações que o

prefeito Irineu Pasold pretende
fazer ao governador Esperidião
Amin na semana que vem, quan
do o Município servirá de sede
da administração estadual. De
acordo com o prefeito, um con

sórcio regional resolveria os

constantes problemas de abaste
cimento detectados nos municí

pios de Corupá e de Schroeder,
atualmente servidos com água da
Casan.

O consórcio para gerencia
mento da Bacia do Itapocu seria

administrado pelo Samae e, na

avaliação de Pasold, resolveria •

problema de maneira regiam
Pasold salientou que o sistema!

consórcio é uma inovação e qr
faz parte de sua filosofia dein

balho.

No Município de Coru
além da distância do local de c

tação, o reservatório tem capa
dade para apenas 400 met

cúbicos de água. A produção
água tratada é de apenas 1,6
metros cúbicos de água p
uma população de aproxi
damente 12 mil habitantes.

ligações de água atingem 2,3
habitantes do Município de

rupá, deixando a população
reside no interior desabasteci

.x�mY,º,�vel.
-sr��L Valorize a

.'

�••�\recebe dos seU!

colaboradores. O egoísf111 '

deverá ser o seu pior
inimigo neste die. Inclusi

-

o a dois.
Todo cuidado

s energias estar'
s e poderão afe

sua VI a amiliar, profissie
afetiva. Seja prudente com
concorrência.

Evite forçar
ção neste die.
eia vento, colhe
e.Avida
••@ r '

morosa correra perigo.
I Poderá ter aborrecimentos

I.

�ã ����i;�!���:!�
complic!do na paixão. Não
queime o seu filme.

- Cuidado com

tensão e'

e W
de. A relação a

dois C; ,erá o risco de se
kW'<

rom pet." vite tomar atitudes

provocativas.
libra - Terá forte

oje vai ser um

-haverá
pass e de se chatear.
Asen

pode causar uma certa

apatia: tente combatê-Ia.
Touro - Tenha cuidado

o cli D de competição
a que deverá se

er no ambiente
ve ou trabalha.

Não sejo agressiva com o

seu amor.

a se impor,
ii

ger m clima de
fn'st � no ambiente
famniaf.;Su� irritação
afetará até mesmo o

relacionamento afetivo.
ião - Cuidado

entações das
segundo os astros,

, d)a exagerar nos
gastos. Na área afetiva, o
sentimento de posse poderá
saturar.

ntrar

as ara se adaptar
nças. Cuidado

om a sua raiva. No
relacionamento amoroso,

Ie o seu nervosismo.

icérnio -

tos inespera-dos
er

aborrecimentos. Asuasaúde
pedirá atenção especial. No
campo sentimental, você

m vez de
oisas e pessoas

r e mais atenção ao
que rola a sua volta. Convém
esquecerfatos do passado,
para vivera presente.
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CORREIODOPOVO

terça-feira,
10 de julho de 2001

Por Egon Iagnow

Indústrias'de -

Máquinas Ireis lida.
<,

Rua Jo.e Theodoro Rib.lro, 165 • ex. Pos lai 84 •

Fo•• (47) 371·055'5 • Fax (47) 371·0403
.·mail • indumak@n.luno.com.br
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Há 4 anos

Em 1997, amaternidade doHospital Jaraguá tinha alojamento con
junto para as mães. O objetivo era incentivar o aleitamento materno,
além de almejar o títuloAmigo d� Criança, da Unicef. Para incenti
var o aleitamento materno, a Maternidade Laurita KarstenWeege,
do Hospital Jaraguá, colocou nos leitos o alojamento conjunto
uma adaptação para que as mães fiquem com os recém-nascidos
durante a permanência namaternidade. Neste caso, o berçário exis
te somente para abrigar os bebês que, por recomendação médica,
não podem ficar no quarto.A gerente de Enfermagem, Manzerine
Pedro Cunha, dizia que depois da inclusão do alojamento c'onjunto a

procura pelamaternidade aumentou cerca de 10%. O melhor é que,
durante os dias que as mães ficam namaternidade, elas são orienta
das para os primeiros cuidados que devem ter como bebê. Cartilhas

explicativas dos benefícios que o leite materno traz a ela y ao bebê
eram distribuídas às parturientes,

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 Itapocu

Há 40 anos

Em 1961, João Lúcio da Costa, presidente da Associação Rural de
Jaraguá do Sul, depois da desmobilização da entidade pelo prefeito
do PRP, com o recolhimento de empregados municipais que atendi
am o Parque Agropecuário Ministro João Cleophas, comparecia à
l" Feira Anúal de Suínos, que se realizava de 19 a 21 de maio, em
Concórdia, que contou com a quase totalidade de suínos e persona
lidades ligadas aos assuntos agropecuários, podendo constatar que
os porcos das raças assinaladas, com menos de seis meses já pesa
vam cerca de cem quilos. A Associação Catarinense de Criadores
de Suínos viria beneficiar grandemente nossos agricultores, Os exem
plares podiam ser vistoriados pelos associàdos, o que foi uma atração
permanente, acabando com o longo período em que doenças e a

falta de cruzamento devastaram as pocilgas doMunicípio, para de
. sespero dos criadores.

Há 14 anos

Em 1987, Jaraguá do Suljá tinha e Rede Feminina de Combate ao

Câncer. Era uma entidade.filantrópica de âmbito nacional, já exis
tente no Brasil, desde 1946.'Mas em Jaraguá do Sul a idéia de im

plantar a Rede foi desenvolvida entre as domadoras do Lions Cen
tro, e incentivada pela sra. Ina Tavares Moelmann, presidenta das
Redes Femininas de Santa Catarina, com a participação de RFCC,
de Joinville. Esta entidade encontrava apoio da comuqidade, do po
der público, representado pelo prefeito Durval Vasel, da Secretaria
da Saúde e Bem-estar Social, dos Lions Clubes e Cidade Industrial,
Rotary-Club, comércio, autoridades, imprensa, de colaboradores e,

principalmente, das senhoras que se dispuseram ao trabalho de

voluntariado dessá nobre causa. A Rede de Jaraguá do Sul, hoje
estabelecida em prédio próprio, na época funcionava na unidade sa

nitária, atendida pelomédico dr. Fernando Springmann, uma enfer
meira, duas voluntárias, obedecendo a uma escala de plantão, Na
época, 72 senhoras formavam as voluntárias da Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul.
C> deputado estadual Adernar Duwe, em pronunciamento na As
sembléia Legislativa, destacava o ambicioso plano de construção de
25 mil casas populares, atingindo 108 municípios, dentre os quais
Jaraguá do SuI contemplado com 1,5 mil casas, especificando ma
neira de adquirir, pagar e vender, se do caso.

I
I,

MEMÓRIAS Terça-feira, 10 de julho de 200
M,." & � - 1/icú'tS�,-v �.

As rosas, cravos e hortênsias
do jardineiro Leopoldo Malheiro

* Clemenceau do Amaral e Silva

A então Praça 29 de Julho, hoje Praça Expedicionário,
quando da gestão governamental do prefeito Waldemar

Grubba, de saudosa memória, era cognominada 0 cartão

de visita de Jaraguá do Sul.
O que mais chamava atenção para merecer tão impor

tante atributo, era seu belo jardim, sempre bem cuidado e

florido, tendo a enfeitá-lo rosas, cravos e hortênsias, além
de uma variedade de outras flores.

-
..

Para tanto, o responsável pela incomparável beleza
do jardim da praça florida era o velho jardineiro Leopoldo
Malheiro, hoje, nome de uma lias vias públicas da cidade,
cuja homenagem por toda merecida, o povo jaraguaense
soube, através o seu parlamento político, não deixar na

letargidade o nome de quem em vida tanto contribuiu para
a beleza da vetusta praça.

Assim era, então, a praça enfeitada com tosas, cravos

e hortênsias, cujo cenário, se emoldurado, diria um dos
mais belos quadros paisagísticos da cidade,

Foi pois, nesta praça, que em manhã de sol com mis
tura de perfume do jardim florido, aconteceu a seguinte
passagem: eram 11 horas da manhã, horário em que era

dada a chegada do ônibus da Auto Viação Catarihense,
com procedência de Florianópolis e destino Blumenau,
com parada obrigatória de 30 minutos para almoço. ,

Até aí nada de novo que possa merecer notícia espe
cial, pois praça, ônibus, terminal rodoviário, tudo isso,
faz parte do cotidiano das pequenas e grandes cidades. O
fato, pois, a contar, é bem outro. O dedicado jardineiro
Malheiro nãopermitiria a quem que fosse tocar uma flor.

Destarte, a ninguém era dada a oportunidade de colher

.,,--

sequer uma flor sem ordem por escrito do Gabinete
Prefeito Municipal.

Nesse mesmo dia, passava uns poucos das 11 hOT
quando uma funcionária da Prefeitura anunciava em m

gabinete a visita de uma passageira do ônibus, cujo veíc
era exatamente aquele que se encontrava parado no te

nal rodoviário para almoço.
Afinal, o que desejava aquela passageira?Alguma

clamação? Não! Nada disso. Pura e simplesmente auto

zação para levar algumas rosas do jardim florido do ve

Malheiro.

Ora, a simpática passageira que deixara de se ahmet
tar e sobrando-lhe uns poucos minutos da parada do ôlÍ

. bus e se deslocava até a Prefeitura em trole puxado COI

parelha de cavalos, pois, à época não existiam táxis, SI VI
mente pelo prazer de levar algumas flores? Seu inusitaí á
pedido, por certo, não só deveria merecer pronto atens

mento, quanto que, ao mesmo tempo, deixar a administr 8:

ção municipal envaidecida e agradecida ante os elogk d/
feitos ao jardim perfumado da praça florida.

-

R:
Como secretário municipal que era, dando pois

at�i.dimento a buscando a identidade da p.assageira,c�ll1Í.c
surpresa se chamar.Rosa, Frente, pois, a coincidência/

J

Rosa passageira do ônibus e as roas do jardim, não til
-

dúvida em redigir a seguinte ordemde serviço ao jardinei VE
Malheiro: Rl

- Senhor Malheiro. Vai uma Rosa ao encontro I C
rosas. Dê rosa à Rosa, Grato.

G
__ � �__�3

* Ex-chefe de Gabinete da 38 Secretaria da Ol

Assembléia Legislativa de Santa Catarina

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar•.. (95)

_ "1 .

Tio Eugênio

A energia elétrica (17)
te

Com a Revolução de 1930, órgãos de interesse público passavam Lc
sob intervenção, mantendo administradores de absoluta confiança, de N
preferência os da área militar. Assim, também acontecia com a

Empresul, e não poucas vezes entravam em conflito os assuntos da
área administrativa e de produção de energia. Ainda bem que a área

'-"'_'<e,,->_s.-_,. técnica era prudentemente preservada, sob pena de entrar em colap-
Tio Eugênio so, sendo, ao longo do governo Vargas, substituídos por profissio-

nais formados no Pais e especialização em países mais avançados.
CORREIO DO POVO, que defendia os comentários de luz e força, recebiamais uma carta,

contendo desabafo de um-empresário, dizendo: "Agora que estão saindo a lume as mazelas pós
revolução, e especialmente os abusos praticados pela Empresul, que se aproveita de um!,! série
de administrações relaxadas que tivemos, para arrancar dos contribuintes o último real. Há anos

procurei melhorar a minha pequena indústria, adaptando-a a: movimento de força motriz. Com
prei motor, mandei fazer as instalações e pedi ligação. Nada feito. Procurei o gerente e ele me

disse que tinha ordem dos. diretores de somente dar ligação a quem se submetesse a assinar

contrato, entre outras exigências, a garantia de uma taxa mínima. Sabendo da ilegalidade, procu
rei o intendente, que nesse tempo era tenente e atendia pela alcunha de "Tenente-Tiradentes" e

e

servia na célebre 3a Companhia: Isolada da Fôrça Pública, aquartelado em Joinville. Ele estava

para deixar o cargo, mandando-me para o fiscal, o qual fo'i à Empresul. Esta respondeu que o

caso era da alçada do intendente. Voltei a ele e, este, chamando-me ao lado; declarou-me "que
infelizmente nada podia fazer, pois deviam à Empresul uma elevada quantia e, se a multasse, este
cortaria a luz pública e isso seria um escândalo". Isso seria um atentado contra a moralidade da

adminisrraçãorevolucionárial
Como não satisfaço exigências que não estejam previstas no contrato, e a Prefeitura não tem

autoridade rnoral para fazer cumprir esse contrato, contínuo até hoje a mover-minha engenhoca
à mão",

Este é o relato interessante, mas que não deixa de ser verdadeiro e mostrava bem claro que
a Empresul criou a situação atual para dela tirar proveito.

O lastimável- dizia o jornal� éo enquanto a companhia esperneia, a Prefeitura continuava
a cochilar.'

. \ ,
.

A exemplo do citado pequeno empresário, que lutava para crescer e vender a sua produção
mas os complicadores também eram muitos, que vamos analisar na próxima aparição.

�.
Ec
ur

pl
R�
Ai
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loral correlodopovo@nefuno.com.br

MÓVEIS
cam f apartamentos f chácaras I tellenos

I�e[
o or

\ cc
Is, SI Vende-,se terreno 15x

t���30, c/ casa mista

liSln'8x 8, em Barra

bgil do Sul. Valor:

I R$ 10.000,00 a

atei negociar. T: 370-9191
I
_Cf[
c/ Alexandre. .

nar

6 ti,------------
I

'

lneVende-se terreno na

l Rua João Soter

101 Corrêia,
em

Guaramirim. T:
_ 373-1597 com Marli
l ou Osmar.

r

r

ferta5

Vende-se terreno com

Vende-se terreno com

11.1.350 m de fundo por
110 de frente.

Equipado com casa e

um rancho. Uma área

plantada c/ arozeira.
R$ 70.000,00.
Aceita-se carro ou

terreno no negócio.
aro Localiza em frente a
de N. Sra. Aparecida.
1 a

äa� ..

Tratar: 371-7341.
,

Vende-se terreno com

53.000m2, na R.

Henrique Marquardt,
antiga Tifo dos

.

Pereiras, Ribeirão
Grande. Aceita-se
carro no negócio.
R$ 25.000,00.
Tratar. 371-7341.

Vende-se terreno com

toda infra-estrutura
área verde, excelente
para moradia,
agricultura, pecuária,
açudes, pesque e

pague, parque
aquático, hotel
fazenda, local

sossegado, com 101

m2, próximo à usina
do Bracinho, em
Schroeder.
Tratar: 453- 1023 ou

435-0964.

Vende-se 3 lindas

chácaras, com 4.350
m2• Tratar: 453-1023
ou 435-0964.

Faça como mais de
2.000 ex-alunos da

Rede Microlins que já
estão trabalhando.

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

9975-7602.·

Vende-se terreno com

44.000m2, com casa

de alv. e roncho,
locolizodo na

Rodovia Guilherme
Jensen - SC 474, Km
63 - Massaranduba.·
Tratar 379- 1301.

Vende-se terreno cl
20m de fundos, por
37m de frente,
localizado na Rua
Patrimônio
Tifo Rech, em
Massaran'duba.
Tratar: 379-1301.

Vende-se terreno na

Vila Lenzi, com água,
luz, 'esgoto, c/
calçamento e

escritura no valor de.
R$ 11.000,00.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se lotes na Ilha
da Figueira, após
!!habela embalagens.
Tratar: 371-4446.

Vende-se casa em

Schroeder, B.
Rancho Bom.
Valor a combinar.
T: 9997-7259 c/
Márcio.

Vende-se casa mista

c/200m2, c/ terreno
de 744, na Vila
Lenzi. Valor
R$ 30.000,00.
Aceita-se carro' até

R$ 10.000,00.
T: 372-2808 c/
Patricia.

Vende-se casa em

alvenaria, área
construída 200 m2,
ria Vila Nova.
R$ 80.000,00.
T. 371-5621.

Vende-se casa

mobiliada, com

antena e aparelho
para parabólica, na

praia de Itaguaçu
(São Francisco do
Sul), em ótimo

estado, com gar. p/
3 carros, chur.,
2 quartos,
banheiro, sala,
cozinho e área de

serviço
R$ 43.000,00.
T: 372-2336.

Vende-se Casa de
alv. 80m2, 3 qtos +

dep., toda murada
com grades na

janela -

Estamos Selecionando

PROFESSOR(A) DE

Informática
Contabilidade

Depto Pessoal

Telemarketing

Empresa líder de mercado,
aluando em todo Brasi/,
contrata para sua filial de
J a r a 9 u á doS u I, .o s

Profissionais acima para
lecionar em cursos

profissionaliiantes. Desejável
experiências anteriores.

Interessadoslas) devem

cömparecer munidos(asl de
curriculum para entrevista, a partir
das8hOO no endereço abaixo.

Rübo Harry Hadlich, JS
centro· Jaraguá do íul

Vende-se terreno

Bairro Vieiras,
próx. a Kienen, semi
plano com água
nascente, com
20.591,OOm2•
R$ 160.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno

Vila Lenzi, com
664,OOm2•
Rua Guilherme
Schmidt, lot. da
Erwino Menegotti.
R$ 20.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se terreno na

Vila l.enzi, 562m2
por R$ 22.000,00.
Tratar: 370-2995.

Vende-se terreno no

centro da cidcde,
552m2, por
R$ 42.000,00.
Tratar: 370-2995.

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HD 15GB, Quantum.

Fireball, Gaveta HD removível, Monitor Sansung
14", Memória 64MB, CD Row 32x Creátive,

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$ 1.000,00.
Tratar 371-3394 ou 371-5270, com Patrick.

CRÉDITO
R$ 16,376,00
R$ 21.659,00
R$ 32,753,00
R$ 49.130,00

PARCELA

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

Consórcio com DutOlizo�ão do Banco Ieatml
Empresa com 20 onos no mercado
Fone: (47) 336·9111

Bela Visto administradora

j Ir ,

j;;;,��;;"" .

• ®

uue 371-1224
�
Seja você também

um campeão
"Hão perca a promofão

especial do mês.
Gorra hoje mesmo para a

Time e fafa a sua matrícula!"
Reinoldo Rau 299 - Centro

NEGÓCIOS & OFERTAS:
___ �!9.unda-�iraf às �_�.!!__

CLASSIAUTO:
___. Te!Ç.ct:f�k!J.,;�J1JL____ \

CLASSIMOVEIS:
Quinta-feira, às 12h

R$ 28.000,00,
próx. Mercado
Brasão - Estrada
Nova.
Tratar: 371-5817
durante o dia, após
17hs 372-3874.

Vende-se 'casa em

joão Pessoa c/
, 60m2• Valor
R$ 9.000,00
e assumir 51 parco
R$ 151,00.
Tratar 372-0081 ou

9111-5725.

Vende-se casa c/
170m2, 3 quartos +

1. quarto de

empregada,
3 salas, cozinha, 2

gar. situada na

Rua Erich
Milke - Centro.
Valor

. R$ 125.000,00.'
Tratar: 372-0081 ou

9111-5725.

Vende-se casa 2 '

pisos, terreno c/

450m2'1 casa c/ 12

peças na Rua

Domingos da

Rosa, Morro da Boa
Vista. Valor
R$ 37.000,00.
Tratar: 372-0081
ou 9111-5725.

Vende-se casa de
madeira com 78m2,
Vila Iplau, 3

qtos, sala, cOZ.,
bwc. Terreno 484m2,
rua Major
Julio Ferreira, 105.
R$ 4S.000,OO.
Tratar: 371-2357.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREIO DO POVO

371-0154

CHEGOU O NOVO
N

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

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

R$ 3,49 '

(OM lEU VOl:j fEM aí"'f" PRi-APROVADO
./EM rODAIAi LOJAS DA R�I1E lI/dIMAIS.

PEÇAJÂ onu.
A ANUIDAD! í GRÁr., ! EMíliO CARLOS JOURDAN, Nº 72

EM FRENTE AO SHOPING

* RODAS ESPORTIVAS

• �ro 14 - R$ 92,00

* BALANCEAM-ENTO

*- AMORTECEt)ORES
Amort. D. Corsa

R$ 60,00

Jaraguá do Sul, 10 de julho de 2001

"Não perca a

pro�'o�ão especial
do mês. i

)

Corra hoje mesmo

para a Time,e fa�a ã

sua matrícula!"Seja você também um campeão _

Reinoldo Rau, 299 - Centro

móveis planejados

Cozinhas - Lavanderias - Dormitórios -

- Closets - Home Theater -

372 - 01 6 7 Home Office - Banheiros

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

e-mail: attualem@terra.com.br

,

* PNEUS

* GEOMETRIA

\_

'* ESCAPAME-NTOS

WIest Silenciosd Tras.
Palio

R$ 42,00

Guaramirim 37.3-1016
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 10 de julho de 2001 fertas-------------Co-R�--IO-DO-P-OV-O--3

phcos
oferta / p,ocura / agênciqs

HUMANA URGENTE
recruta e seleciona para
admissão imediata as

seguintes vagas:
ÁREA PROFISSIONAL
• Engenheiro Mecânico - 2 anos de experiência em desenvolvimento de
projetos, manutenção, racionalização de linhas de produção, desejável inglês ou
alemão
• Supervisor de Biotecnologia- Especialização em química, biologia ou correlatas.
Experiência profissional de 6 meses. Fará elaboração, descrição e execução de
testes. Deverá ter conhecimentos e prática em reações de maillard, enzimologia,
micrologia e fermentaçóes. Conhecimento da legislação de produtos e aromas

naturais. Leitura fluente e boa conversação em inglês.
• Analista de Negócios/Sistemas - Especialização em Adrninisrração,
Informática. Ter experiência de 04 anos em linguagem e Banco de Dados
Progress, experiência de 02 anos em Análise de Negócio e/ou Sistemas;
experiência em software de Gestão Empresarial - preferencialmente em ERP
Datasul (Magnun ou EMS).

ÁREA TÉCNICA
• Técnico Mecânico - manutenção de ar condicionado, refrigeradores emáquinas
de lavar. Desejável 2° Grau técnico.
• MecânicoEletrotecnico - Farámanutenção elétricaemecânica em compressores
rotativos a parafusos. Ter carteira de habilitação.
• Desenhista Técnico Arquitetônico - conhecimento em arqui-cad e

detalhamento de projeto de arquitetura e interiores

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Auxiliar de Recrutamento - Estudante de 3° Grau, área de ciências humanas.
Será contratada(o) como estagiária(o)
• Secretária Executiva - Assessoria à diretoria, parte administrativa, financeira,
Superior completo ou cursando, facilidade de relacionamento. Local de trabalho
em Schroeder
• Secretária - Deverá ter conhecimentos/experiência em faturamento, tele vendas,
informática e outros
• Contínuo/Serviços Gerais - Ter habilitação para moto. Preferencialmente que
esteja estudando

ÁREA COMERCIAL
• Assistente de Marketing - cursando 3° grau em engenharia química,
engenharia de alimentos, administração ou markering
• Representante Comercial - área de informática, 2° grau, experiência em

vendas, atuará em Jaraguá do Sul e região
• Promotor de Vendas (seguros) - 2° grau, atuará em Jaraguá do Sul e região.
Deverá ter carta de.habiliraçâo
• Consultor Comercial - Formado em administração, com boa base de
markering. conhecimento básico em inglês e/ou espanhol, experiência em

vendas para empresas prestadoras de serviços. Prestação de serviço não exclusivo
• Representante Publicitário - Fará venda de espaço de publicidade. Ter
experiencia em vendas
• Vendedores Externos - Ter experiência em vendas, venderá consórcio de
imóveis e outros. Será contratado como prestador de serviço (autônomo).
Atuará em Jaraguá do Sul e região.
• Vendedores Internos - Preferencialmente que tenha experiência em vendas

ÁREA OPERACIONAL
• Costureiras (I2 vagas) - para trabalhar em Schroeder

.

• Bordador - Máquina manual. Que more nas proximidades da empresa,
Barra, Vila Lenzi, Vila Nova, Rio Molha, Jaraguá Esquerdo, Figueira.
• Torneiro Mecânico (4 vagas) - ter experiência de O 1 a 02 anos em torno

universal, ter curso de leitura e interpretação de desenhos, disponibilidade para
trabalhar em Corupá (I vaga)
• Motorista/Operador de Guincho - Irá ser motorista de truck, carreta e

operador de guindaste.Com experiência
• Fresador - ter experiência de 02 anos
• Mecânico de Suspensão - Para veículos pequenos, conhecimento suspensão,
balan�ento de rodas, geometria, montagem de pneus, com l° ou 2° grau
o.EletnClsta de Veículos - Conhecimentoem trava elétrica, rnotor de partida,
vidro elétrico e alternador
• Eletricista - Com prática em instalação, ter experiência em iluminação,
perfila??, com experiência em instalação industrial (2 vagas)
• Auxiliar mecânico - Deverá ter curso básico de mecânica do SENA!
• Pintor (2 vagas) - Atuará na área industrial - estruturas metálicas
• Frentista - preferencialmente com experiencia.
• Encar:egada de Produção (Área Têxtil) - Deverá ter bastante experiência em

produção, costura, corte, modelagem, dobração.
•

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital
Jelft::J�uó). C)(. POlltol 200 • 89.255.000

Fone (OXX)47 371-4311 FAX (OXX)47 275-1091
recrutamento@humana.com.br

www.humana.com.br

N
.r.

egoe.

Precisa-se de
diarista somente p/
os sábados, no
período da manhã.
T: 371-6707 cl
Cristina após ás
18:30hs.

Vende-se

apartamento,
próximo ao centro,
10 andar,
financiado, com 2

quartos, garagem e

demais

dependências.
R$ 16.500,00
entrada + 128,00.

Aceita-se terreno no

negócio. (Vila Rau).
Tratar: 9118-0395
com Adriana.

Vende-se

apartamento no Vila
Nova, em Jaraguá
do Sul. Tratar:
370-1962 ou

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

�" ,

"1IIfoJSm,átiaaInfoware
Computadores - Periféricos - Suprimentos
Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790

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

CHUIlRASCARIA
BlIfIIBDS'

* 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 - S

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

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

CASA PROPRIA JA!
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.

Vende-se telefone
celular Erickson, KF
788. T: 9117-3333.

9975-7602.

Vende-se aptos com

103m2 - Baependi -

Rua Fritz Bartei,
com 1 suíte, 2
quartos, sala,
bwc social.
R$ 39.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se Chácara
142.000,OOm2 em

Nereu Ramos,
possui 18.000 pés
de banana, água
nascente.

R$ 35.000,00.
Tratar: 371-4446.

Vende-se chácara
Três Rios do Norte,
31 . 000m2. Rua José
Martins (frente n

737). R$ 85.000,00.
Tratar 371-2357.

I!VERSOS
Compra-se 01 HO
de 4GB ou mais.

Paga à vista.
T. 370- 1639 cl
Maicon.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ENDERECO CERTO DO ELHORES PRODUTOS PARA SEU LAR!

Seja você também um

'
-_ ..__

.]
371-1224
4"NIVJi,L 6 mes

Navegação Internet • E·moil (Outl • Corei
Photo-PaintGir· Gifs animado". nas pi

interriet - Front Page. !n.'lalaç 1"

Raças de cães disponíveis para venda:
Poodle - Border Collie, Dachshund, Bulldog Fone/Fax

370-8200Box para banheiros
- cercas - janelas

portas - portões - pantográficas
••••••••••• ._. __ •••••••••••• _ •••••••• _ ••••_ _ •••• _ •••••••• _ •••••••••••••• _ •• _..... • •••••• ••• m _. __ •••• _ ••••_._._.__ ••

___ ßl!ª_�!Il_lTl�ßl,l_r:Dp�Jê_ªn.�IL?_?::' êª.�_P�DºL_._

Fones: 370-7393 - 370Fabricação e Colocação
FAZENDO UM CAMlftlHO MELHOR

Lajota Sextavada natural e

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

casas pré-moldadas

_��_il_�il!l?!:!B:<:,I}�}��g �il Ç����L�? !!_=_�?_ªg ����c:l<:' __

370-2689
370-2017

,;..

:2
"7
S

//, vidraçaria

·�VI.Wille(
Orçamento sem compromisso

371-0568-

Engenharte Pinturas Lt

Loja das Tintas Regi
FONE (47) 17S-18)0 -ia 1

Tudo para pinturas comerciais e res's .,

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Et ����I

:3
S
4-
"7

arquitetura
design

Rua Ceio Procópio Gomes de Oliveira, 474
·�:.===:=::.= _.-==r==:::.:::::::::::.=.=:.=:::::::::::::::��.=.. ..:.._:::===:::::: __ _._ .. _._-_.. __ .. __ .

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

CONFIRA � OS

PREÇOS
Balcões sob medida pI banheiro

BEDROOM
"'l4f�

BOXSA
MARI

1 ,90cm alt x 1, rg.

JX R$8
Superpro
Tijolo de v

À partir

R$ 7,
Conjunto Sa o

Incepa - À p e

R$ 74Rua Dr. João Coltn, 2097 - América (em
frente ao Mini Preço) - Joinville - se

Q
f1ITullitflnoO
----

EMPÓRID DAS
PED71.4S DECDRATIVAS

Pedras: São Tomé, Ii.,liracema, Lajinha,
Luminar a , FedradeRb. Pedra Madeira,
Sr it.1 Elra nca. Ra Í'I da e reves timen tos em iiIll ra I
1I..1i:c-�"A<DmFlife. o;"ulh�'"e5p.�M."�(ãQ:

..

·T�i. "(-ii)' j70"-8[349 i 9979_:'3'2&i
..
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Brasil
Pi SOS

370-7197

--

Fone/Fax:

I.rnunizadora
ê�jaraguá

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

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

Rua Antônio Gooser, 40 ".Bairro Czemiewicz - (Defronte ao Posto de Sa.úde)
_ ... ������_:- Jaraguá do Sul- �_?..?�?���_NTO SEM COMP�?����.? ...

Q
O [I O Q;;I3tlun n

---

Q
UITO IlitflIlOO
----

,�
MONTEIRO

* ROMANAS
* GERMÂNICA
* FRANCESA
* ESMALTADAS MONTEIRO

372-2063/9987-8562

Fone 9117-5254

CRISTAL lAVAN-OERIA
AgQra mais uma nova lava",deria em

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

Wt'l!lWJ1, (f,.,_�I��Mlf4�\'
Horário de Atendímellto:

.

Sequnds: à Sábado aberto das 7:30h às 18:00h
Domingos e Feriados das 7:30h às 15:00h

Raa Vinte Cinco a« Julho, 227 - Vila Nova· Jaraguá do Sul - Santa CI!ltanna

371-3522
uruoso, 180- Centro-89252-101·jaiaguáâo -

E·mail: gessocom@netuno.com.br ,

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

CD_Ta
LTOA.

• estruturas Melálicos.
• Portões Basculantes e Deslizantes
projetados no linho automatizado PPA.
• Enlre outros.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

��_����o �1=�r=,127 - Fundos:I.I.������_���_� J���_�� do_��I:�_

II·�,�XlI ..

Q
nuu !l;l;flnoC
---

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

Tudo em mármore
e graniTos

Pias

cozinhas
Túmulos
soleiras

pisos e

churrasquei ras

371-1524

275-3462
275-0549

Tudo- e.rn;
�ícUt

eletrtco,
dcoeearado»
de:�a:tét o

�o-
�

Rua Ângelo Schiochet,
77 f sala 1 - Centro.

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.com.br
Horne Page: www.rhbrasil.com.br
Segunda a Sexta das 8 às 18 horas

A RHBrasil dispõe das seguintes vagas para
. admissão imediata:

* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Residir nos bairros

Centenário, Vieiras ou proximidades.
* ANALISTA FISCAL Experiência em Escrita Fiscal, ICMS,
IPI, Livro Caixa.
* AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO 10grau completo no

mínimo. Residir nos bairros Berro do Rio Cerro, Rio da

Luz, Rio Cerro ou proximidades.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Residir em Schroeder.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 10grau completo
no mínimo. Curso na área.
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Mínimo 10grau completo.
Preferencialmente com experiência em injeção de Pvc.
* ATENDENTE / MON_lTORA 20 grau completo ou

cursando. Para trabalhar por meio período.
* CONSULTOR COMERCIAL Formação Superior em

Administração (concluída ou cursando). Veículo próprio.
Preferencialmente conhecimento na área de marketing.
* CONFEITEIRA
* OPERADOR DE CALDEIRA Experiência e curso na

área.
* OPERADOR DE PRODUÇÃO 20 grau completo ou

cursando. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou

microrregião.
* SOLDADORES Experiência em solda migo
* MECANICO DE MANUTENÇÃO Curso e

experiência na atividade, principalmente área têxtil.
* MOTORISTA Carteira de Habilitação para moto.

Conhecimento das regiões do município.
* VENDEDOR EXTERNO
Carteira de Habilitação. Preferencialmente possuir veículo
próprio.
* COZINHEIRO (A) 10grau. Experiência em pratos
tfpicos italianos (massas).
* ANALISTA DE MARKETING Curso Superior -

Formação em Engenharia de Alimentos/ Química.
* AUXILIAR MECÂNICO Curso Básico. de Mecânica.
Cursando o 20 grau.
* ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO l°grau completo.
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 10grau completo.
* OPERADOR DE EMPILHADEIRA l°grau completo.
* OPERADOR DE TORNO CNC 10grau.
* AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO 20 grau.
* OPERADOR DE GUINDASTE/ CAMINHÃO
TRUCK MUNCK Para trabalhar em Guaramirim.

I

CEDRO MOVEIS

Orçamento sem compromisso

�
AERO CA.RJO.
371-0091

terta5__ =.;Ja::..:,r.=a=.Qu=.;a:;;_'..=..do.=.......=S.=u-'-'-l,_;;l:;_;;;O__;d:;.;...;e;;_l,_;;,·u;..;..;.1h..;...;;;o,--d;;;...;e;;._=-20_O-.;;1.

KARSTEN
Maquínas e Equípamentos uca.

"Excelente oportunidade"
.

Sobrado em alvenaria,
com aquecimento solar

de esquina, com

230m2• Contendo 1

suíte + 2 quartos,
cozinha com armários
sob medida, sala de

Tv, sala de jantar, sala
de visita, dependência
de empregada, área

de serviços garagem

para 2 carros,

churrasqueira. Terreno com área de 450m2, toda. murada, portão
eletrônico. Loteamento Champagnat. Valor R$ 160.000,00.

Tratar: 371-0091 ou 371-2934.

Estrada Garibaldi, s/na
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 9963-0803

'"

<;. * Cozinhas

Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de

Decorações.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

.

VV. A[.r f. O!ÓYÍO"VovrteU.e.1r
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
VV.V� tv!vwccl.o-Webe.v SCW{i(/

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

D:.março ':i.�o estará fazendo estágio na Universidade (je Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
VY". CUweY.sowS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

fone:(047)376-0679
CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA

VY"CI/.C�í�
Fone/Fax: 371-8743 -Sala 705

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - SC Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC

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

Todas as terças no CORREIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jara uá do Sul

Dormitários I
,

'. i

Planejados,
.

em 7 vezes (1+6�'
sem acréscimo!

MÓVEIS
GOMES··

o seu orçamento

.1 .

'VEndereço: Rua Venâncio da: Silva Porto, 219 - Nova Brasfl ia -- Jaraguá do Sul - sc 372�0002
I

A Regata está parcelando seu sonho

. TODA LINHA HONDA
Ent�ada de 20-% parcelada em 10x/'
saldo em até 36x fixas I,

I Horári@ de Atendimento: das 8:00 hs às 19:00 hs, sem fechar para almoço. __

Adélio Fischer, 239 - Fone 371�2999 � WalterMarquordt, 727 - Fone 37().;.880()

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I Seja você também um campeão

'7li:: ;....:: ;:':·�ri:��:.��".::.:.:::�.h••
� 371-1224 Reinoldo Rau, 299 - Centro

LANCHONETE E RESTAURANTE OO�[fm����
Servimos café da manhã, almoço alacarte ou buffet em quilo e marmitas em geral
_.

�� 4G feira -
* Prato especial- Dobradinha

.1713/UWN
':.,. --"',__
;.�
-� -.

.- ,

�.::.._w.<",
-- ���

'''-'P--:-_
CARNES ASSADAS NOS

Rua Jorge Czemiewlcz, 1123 - Bairro Czernlewlcz FINAIS DE SEMANA
(próx. A Humana, ao lado da Farmácia Castoldl) SEXTAS, SÁBADOS E DOMINGOS.

fARMAcIA Farmácia do Befo

.•1595 31l-34S4
Rua Jarge Czerniewicz, 1123 - Czerniewicz

,
.

Amparo s lanches
erv�p�� porções;� bebida»:

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

fertas---�J_a_ra_g...._u_á_d_O_S_U_I,_l_o_d_e_l......·U_lh_O_?_e_2_0;;....;;O;...;;;;.1

Você sabia? Que através das linhas
de créditos do consórcio você

compra sua casa ou apartamento
tão sonhado!? Ou você usa o

dinheiro para reformas, construções
ou alienação do próprio bem. E
melhor pagamento em suoves

. prestações sem juros. Somente o

consórcio Jhe proporciona isso.
Trabalhamos com autorização do
Banco Central, sem taxa de adesão.

Grupo especial com 5

contemplações
.

a cada 5 meses.

CRÉDiTO MEN'SALIDADE
R$ 15.000,00 R$ 167,00
R$ 20.000,00 R$ 222,00
R$ 25.000,00 R$ 277,00
R$ 30.000,eio R$ 333,00
R$ 35.000,00 R$ 388,00
R$ 40.000,00 R$ 443,00
R$ 45.000,00 R$ 499,00
R$ 50.000,00 R$ 554,00
R$ 55.000,00 R$ 609,00
R$ 60.000,00 R$ 665,00

Vagas lirnito dos

Lig.ue pa,a 47 349-6115

ATENÇÃO! LEIA ESTE ANÚNCIO!!!

II

Moda masculina e feminine
Coleção inverno 2001 em até 3x 51 juros
Base - Wrangler - Index - For urban - Hícito.;

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

1 Sua melhor op�ão de prazer

(.7'4h,.,�i�.",#,.,t", 24 7",rAS>
A.tendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massasens erótic:as

FONE: (471 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

'-.-\. J_/
,:;C:::: Transporte
/,\.

Camin,h,!f5 c/o Sol.. T'_porldspedlll Faculdade (local);.,. ..

(47) 372�1479
9113-1646

, para:

Trabalho, Festas
Casamentos, etc.

.

Jaraguá do Sul - sc

S A o

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

, \

Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

Mania de Vender Barato
Estante ref. 7073� 4 portas,

Henn, Pado Mogno
À Vista R$ 129,90

Rack Padrão
Mogno, Simbal
À Vista R$ 89,90

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"'IDA MISSIONÁRIA

GERAL

./

Frei Alida Rasá e os índios Guarani-Kaiowa
Frei Álido Rosá - OFM (Ordern dos Frades Menores)

__:_ é jaraguaense, filho da distinta família Rosá e descendente

de imigrantes que se fixaram na área de Itapocuzinho--Santa
Luzia, mais precisamente no começo do século passado.

Sendo a região jaraguaense que mais religiosos oferece à

Igreja, perguntei certa vez o porquê dessa razão e fui informa

do de que, sendo numerosa familia, ofereciam um ou mais para
o sacerdócio.

Frei Álido Rosa (63) pertence ao bispado de d. Alberto

Först, da Diocese de Dourados (MS), mas tem residência na

cidade de Iguatemi e há 12 anos dedica-se, de corpo e alma, aos
índios Guarani-Kaiowa, que se espalham em todo o Sul de

Mato Grosso do Sul, especificamente dosmunicípios deDou
rados, Çaarapó, Amambaí, Iguatemi e Paranhos, somandb 22
mil índios, vivendo com eles no dia-a-dia, orientando-os a

enfrentar situações decorrentes dos brancos que se expandem
por todo aquele amplo espaço de terras, a derrubada das matas

e as instalações de grandes estancieiros botando campo para a

criação de gado, descaracterizando totalmente amplas áreas

que outrora formavam uma mata fechada com o habitante

natural, que erahabitada pelos índios, que hoje semobilizam atra

vés de um programa de quatro pontos: a) Luta pelas terras tradici
onais; b) Educação diferenciada; c) Saúde, e d) Tradição religiosa

Os missionários apóiam essas reivindicações, através de
organizações das mulheres indígenas (o índio não se submete a

esse tratamento) formando professores e recuperação da reli
giosidade tradicional, concretamente de grupos de mulheres

em tomo da costura da roupa; a abertura de poços tipo cister
na, reflorestamento, criação de vacas para o leite das crianças e
plantação da mandioca.

Frei Álido Rosá criou grupos de oito a 12mulheres índias,
às quais entrega umamáquina de costurar (que aprendem fácil)
em troca de cada uma plantar 500 covas de mandioca para cada
mulher que compõe cada grupo, possibilitando a garantia da

alimentação dos indígenas.
O Conselho Missionário Indigenista trabalha com os índi-

os coordenando as atividades e as ações.
\

Como a penúria é muito grande entre aqueles 22 mil índi
os, na sua pobreza ante o atual estado de coisas, na sua visita
à casa paterna, aproveitou uma passada aos amigos para sen-

Afoto mostra frei Álido Rosâ.junto do grupo que se empe
nhou de minorar o sofrimento do índio Guarani-Kaiowa,
quejá deve estar 110 destino

sibilizar o jaraguaense para os 22mil índios com fome e fálta de

vestuários, procurou as entidades católicas e evangélicas para
amenizar o seu sentimento ao próximo, auxiliando com roupas
e alimentos, nesta caminhada do extermínio a que estão conde
nados, a minorar o seu sofrimento; enquanto urna atitude dos

órgãos governamentais cumpram os planos de sua proteção,
segundo dispõe o governo brasileiro, que deve puxar as orelhas
de seus subordinados, a dar a proteção que viram as costas,
como se índio é bicho, e submetê-los à responsabilidade pelo
crime que costuram todo o dia, permitindo que os índios desa

pareçam do Brasil, o que equivale ao genocídio, que envolve
crime contra a humanidade, destruindo total ou parcialmente
urn grupo nacional, étnico, racial ou religioso, comete contra ele

..

qualquer dos atos seguintes: matar membros seus; causar-lhes

grave lesão à integridade física e mental; submeter o grupo a

condições de vida capazes de o destruir fisicamente, no todo ou,
em parte, adotarmedidas que visem a evitar nascimento nó seio
do grupo, realizar a transferência forçada de crianças dum grupo
para outro.

O povo jaraguaense espera que a sua contribuição sirva, de
certa forma, minorar o sofrimento e que as autoridades acordem

para o problema, antes que sejam chamados aos tribunais para
prestar contas .de suas nefandas condutas.

�rcl.l-lo.
Italiano

1.1 a FESTA ITALIANA
Jantar e Pratos Típicos
Foi o ponto alto da festa, tendo sido elogiada por todos com quem temos conversado. Todos disseram:
"A melhor comida de todas as festas", isto nos deixa felizes e nos- obriga a fazer o seguinte.
registro:

.

Sob a Coordenação do Paulo Floriani, Terezinha Vailatti, Valdir Satler e com apoio especial de
Lucio Stolf e equipe é que foi possível servir 1.200 refeições com a mesma qualidade. Nosso
agradecimento a todos.
Apresentacão Cultúral
Sucesso dos nossos amigos "Compagni Trentini" que alegraram os presentes e também aprovada a

forma com que o nosso "Coral Italiano" se apresentou, andando por todo o salão.
O "Grupo de Dança" sempre é uma atração pelo seu entusiasmo, este ano fazendo Uma belíssima
abertura, além da sua apresentação tradicional.
Homenagem .- Primeiros Imigrantes
Hoje vamos contar um pouco da história do Sr. Artur Sevegnani e sua esposa Sra. Angelina Maffezzoli
Sevegnani:
O avô do Sr. Artur chamava-se Manuel Sevegnani que veio da Itália para fixar residência no Brasil.
Os pais do Sr. Artur eram Sr. José Sevegnani, o popular BEPI e Sra. Regina Stolf Sevegnani, residiram
inicialmente em Rodeio e depois em Santa Luzia.
Já o pai da Sra. Angelina era o Sr/ Luis Maffezzoli que foi conhecido I
por todos como massagista prático por cerca de 50 anos, foi um
dos pioneiros .desbravadores do bairro Santa Luzia, onde fixou
residência por mais de 80 anos.

"-

Tanto o Sr. Artur e a Sra. Angelina, quanto seus pais, foram
dedicados a comunidade católica de Santa Luzia e contribuiram
para o crescimento do bairro ..

Prefeitura Municipal - Secretaria da Cultura
Sem o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria da
Cultura, seria muito difícil a realização deste grande evento.
Desejamos agradecer, inclusive pela presença, do Sr. Irineu Pasold
- Prefeito Municipi3I, Sr. Moacir Bertoldí - Vice-Prefeito, Sr. Sidnei
Marcelo Lopes - Gerente de Cultura e toda a sua equlpe.
Grazie a tutti!
Devanir Danna - Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

Rua Heinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

CORREIO DO POVO - 3

ROTARYCLUB
DEGUARAMIRIM

(FUNDADO EM 21/JULIIO/1967)

Relações Públicas - 373-0091

CONSELHO DIRETOR 2001/2002:
PRESIDENTE: ORJANA BARTEL

VICE: RILDO ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO: CLEBER IVAN SAADE
TESOUREIRO: ANGELO DA SILVA
PROTOCOLO: ROLAND.BEHRENDT

COMISSÕES
SERVIÇOS INTERNOS: RILDO ALBUQUERQUE
SERVIÇOS À COMUNIDADE: LOURIVAL STOINSKI

SERVIÇOS PROFISSIONAIS: CHARLES KINAS

SERVIÇOS INTERNACIONAIS: MAURICI ZANGHELINI

FUNDAÇÃO ROTÁR1A: OSNILDO BARTEL

DESENVOLVIMENTO QUADRO SOCIAL: OSNILDO BARTEL JUNIOR

LEMA 2000/2001: (ROTARY INTERNACIONAL) - "A HUMANIDADE

É A NOSSA MISSÃO"
05/JULHO/2001 - REUNIÃO FESTIVA DE TRANSMISSÃO DE (ARGOS
AO NOVO CONSELHO DIRETOR.

PRESENÇAS ILUSTRES:
GOVERNADOR DO DISTRITO 4.650 - Herbert Zimath Jr.;
GOVERNADOR ASSISTENTE - Waldemar Behling;
Companheiros do Rotary Club Jaraguá do Sul;
Companheiros do Rotary Club São Francisco doSul;
Senhoras da Casa da Amizade;
Presidente da Ação Social de Guaramirim - Reinaldo Safanelli;
Presidente da ACIAG - Maurici Zanghelini;
Presidente da Sociedade Atiradores Diana - Ivaldo Kuczkowski
Banco do Brasil de Guaramirim - Alcides dos Santos Neto

Azevedo Automóveis - Luís Carlos de Azevedo
Rádio Brasil Novo

Jornal do Vale

O Regional
.. "'" ·_ · _ · t · ····.. · · " ..

MENSAGEMDAPRESIDENfE PARAOEXERCÍCI02001/2002
COMPANHEIRA ORJANA

"Companheiros, sinto-memuito honrada em ter sido escolhidapara presidir
oRotaryClub deGuaramirim, organização estade tão grande importânciamundial.
Rotary é uma paixão paramim, procuro sempre viver com base nos princípios
rotários, levoRotary emmeu trabalho e emminha farm1ia. Sãomuitas as idéias

para este ano rotário, dentre elas posso citar algumas: Fazer com que a

comunidade saiba o quanto o Rotary pode ser útil para ela e quanto vem

. fazendo por ela até os dias atuais; trazer a família paraoRotary, pois oRotary é
nossa farm1ia. Fomentar cada vez mais nosso companheirismo. Aumentar o
quadro social. Gostaria agora de fazer um agradecimento especial a um de
nossos companheiros, que temmuitas qualidades e quem.em momento algum
deixou-se de dedicar-se ao, clube, o Companheiro Rildo que sempre esteve

presente, tanto que no dia do nascimento do seu 10 filho, o pequeno Arthur, não
deixou de se fazerpresenteem nossa festivadeNatal. Esperança, tenho esperança
que serei apoiada por todos os companheiros durante este ano rotário. Tenho

que estamos aquipara servir. Para finalizar, gostaria de ler umamensagem que
recebi hoje. "PresidenteÁguiaReal: Líderes são como águias, não se acham em

profusão.Eles sedestacam entre os demais epermanecem fiéis aos compromissos
assumidos.' ,

Companheiros, sejamos verdadeiros líderes. Sejamos águias, pois a

humanidade é nossa missão."

BODAS DE CA.SAMENTO ... (MADEIRA) Dia 14/JULHO, o
companheiro Júnior e sua esposa Alessandra comemoram 5 anos de

casamento. Parabéns! ! !

ANIVERSÁRIO ... Dia 17/JULHO, O companheiroRildo comemoramais
um ano de vida.Parabéns! ! !

'11Tabelionato
..... de Notas e

Protestos de

Osnildo BartelRua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

tr 373 ..0404

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REMINISCÊNCIAS

Garibaldi-JGS -

Distrito de Veszprém (074).

Por que" "antigamente" e
"outrora"? L/X

Locomotivas e pontes
para a SP___:'RG

Para a vaga deixada pelo en

genheiro Ignácio deOliveira, chefe
do 130 Distrito da Inspetoria Fe

deral das Estradas,' era nomeado
o dr. Álvaro Behring.

Entrava pelo Porto de São

Francisco material para a estrada

de ferro, a bordo do vapor inglês
"Armand Brauch", em 15/3/1912.

Pelo vapor inglês "Havas" vi
nham três pontes com a extensão

de 20 metros, cada, e pesando
149.531 quilos e duas locomoti
vas pesando 89.319 kg.

Bananas para as

repúblicas do Prata

Os srs. Bernardo Stamm e o

dr. Cesar Pereira de Souza faziam

plantações de banana em grande
escala, em Jaraguá, sendo-se de

presumir que em pouco tempo se

estabeleceria um regular comér
cio dessa fruta para as repúblicas
do Prata.

Ainda hoje a Região do Ga
ribaldi é produtora de excelentes

qualidades; para abastecer as pra

ças brasileiras e da América <;lo Sul,
mantendo profissionais através da

Associação de Produtores dessa

fruta.
Os 20 e 30 distritos do

Município de Joinville
JARAGUÁ era sede do 20 Dis

trito Municipal, povoado flores
cente com estação férrea, distrito
policial e de paz, com agência dos
Correios: Rio Serro ficava a 8 km
de Jaraguá; Garibaldi, 18, e Ribei
rão Cavalo, 10.

HUMBOLDT ou HANSA,
também povoação florescente, fi
cava a 18 km de Jaraguá, sede do _

30 Distrito do Município de Jo

inville, distrito de paz, estação fér
rea, agência dos C09'eios, Colô
nia Isabela a 8 km, e Ribeirão das

Antas, a 3 km.

A estrada de ferro
e os Correios

A Estrada de Rodagem Dona

Francisca, primitivo caminho en

tre o litoral e o altiplano, entrava
ém pânico. A G�ET� DE JO
INVILLE levantava a questão:
"Pedimos providências ao sr. ad

ministrador dos Correios, no sen

tido de ser nomeado um estafeta

por semana, para a correspondên
cia destinada aos moradores da
Estrada Dona Francisca, até o km

26 que, com amudança do trans

porte de mala postal agora é feita

NOITE ITALIANA

Buono appetito! Salute!
Embora já notificado por este jornal, vale lembrar que o jantar
da noite italiana, de 29 de junho, nos pavilhões A e B do Par

queMunicipal deEventos, foi muito prestigiado pelosmunicípi
os vizinhos, destacando-se o Coral Italiano, que desfilava entre
as mesas, cantando escolhi,das peças do rico evariado cancio-

neiro italiano.
No Cemitério de Santo Estêvão, lado católico, um jazigo de uma

húngara: "Aqui jaz Ana Pangratz Wolf ........ 25/12/UjS1 - 25/1/1959

As leituras de Manoel de Souza mente nas regiões servidas por es
trada de ferro. Os imigrantes já
produziam em suas colônias e

vendiam os excedentes do seu tra

balho, onde ficava embutido o ex

cesso de leite que era vendido para
os que se dedicavam industriali
zar a nata, a manteiga e o queijo.
O ministro da Agricultura estava

atento a esses particulares, pen
sando naqueles excessos que for
mava a diferença em resultado

para o imigrante; propiciando !e
cursos advindos de impostos pela
venda desses produtos 'nos cen

tros maiores do Estado e País. O
dr. Pedro de Toledo, ministro da

Agricultura, nomeava Baptista
Pasqualini, professor emlaticí
nios, para ter base em Jaraguá, o
que foi de grande valia para o apri
moramento dos produtos deriva
dos do leite, que alcançavam gran
de aceitação na praça de são Pau

lo, pela qualidade desses produtos.
Terras para plàntio

da erva-mate

A erva-mate se origina.da ár
vore que se desenvolve no al

tiplano, mas a maioria das indús
trias que beneficiava o chá da
erva-mate se situava no litoral.
Com o sucesso da bebida que
corria o mundo, os abusos da
coleta das folhas chegaram a cri
ar sério problema para o Estado,
no caso Santa Catarina. Assim, o

governador Vidal Ramos sancio
nava a Lei n" 960, concedendo
lotes de terras fachinais, até 60

hectares, para plantio da erva

mate de primeira qualidade
Genuina Ilex. (Fritz von Jaraguá)

pela estrada de ferro, ficando pri
vadas das suas correspondências".

A estrada de ferro - ramal São
Francisco - registrava dois aci
dentes, em 21 e 22/4/1913: no pri
meiro não houve mortos. ou feri

dos, somente o susto pelo qual pas
saram os passageiros. O segundo,
entre vítimas e feridos, seis. O de

22 foi pelo desmoronamento de

grande parte do morro, cobrindo

longo trecho do trilho numa curva.

A locomotiva, embbra a tempo o

maquinista Estanilau Pertowski lhe
desse todo contravapor, investiu
ainda com ímpeto sulcando uns

dois metros o entulho. A máquina
teve quebradas duas das grades do

limpa trilhos.
O secretário-geral dos Negóci

os de Santa Catarina, em 9/4/1913,
dirigia-se ao Tesouro: "Ao mesmo'
- Remetendo para os devidos fins,
cópia do Decreto n" 723, desta data,
que autoriza as estações fiscais em

Joinville, São Bento e Paraty a dar

conhecimento de exportação; e cria
um POSTO FISCAL em JARA

GUÁ, bem como outras instruções
a respeito". É que, de repente, mo
dificava-se a vida de Jaraguá, que
passava subitamente em entronca-,
mento rodoferroviário, por onde es

coavam todas as exportações, in
ternas e externas, além de grande
número de viajantes entre São Fran
cisco e São Bento, abrindo um le

que de cem quilômetros, com todo
o conforto para a época.

Professor de laticínios
em Jaraguá

Como uma coisa puxa outra, o
.

desenvolvimento caminhava celere-

\
Preso durante a revolta, foi Guimarães Passos obrigado a as-

sentar praça na GuardaNacional, no posto de cabo. Vítima de
um inimigo rancoroso, escreveu a um amigo, pessoa de confi-
ança do governo, este bilhete rápido: <'

"Salva-me de ser cabo, para ser alferes, ao menos.
"

Aflito, o amigo procurou o comandante damilícia, arranjou
lhe posto melhor, farda, dinheiro, emandou-lhe tudo. E, à noi
te, recebia outrobilhete:
"Promovido tenente sigo grato rumo ao mar.

"

E fugiu para a Argentina.
Paulo Barreto -,Discurso naAcademia Brasileira de Letras

Coluna do

Sindicato dos Contabilistas de laraguá do Sul e Região

Resumo das medidas do pacote
tnbutário do governoI

Confira abaixo o 'resumo das medidas propostas pelo governo no pacote tributário, que será

apresentado nos próximos dias:

· prorrogação do fim da CPMF de 17 de junho de 2002 para finalde 2003 ou 2004 com alíquota
de 0,38%. O govemo já decidiu isentar as operações em bolsas de valores, mas ainda não sabe
como. O objetivo é manter uma arrecadação anual de R$ 18 bilhões. A alteração depende de envio
de emenda constitucional ao Congresso;

· tributação sobre combustíveis: o objetivo é evitar perda de arrecadação' com a liberação das

importações em 2002. A aprovação depende de emenda constitucional;
· Tributação das importações: A meta é igualar a tributação das impbrtações à tributação da

produção nacional. Os importados 'passariam a ser taxados por contribuições sociais. A mudança
está na emenda dos combustíveis;

· Alteração na cobrança do PIS e da Cofins: Objetivo é reduzir a cobrança de contribuições sociais
sobre os produtos destinados à exportação. A implementação pode ser feita par meia de medida

provisória ou projeto de lei;
· Uoificação das alíquotas do ICMS: O objetivo é acabar com a guerra fiscal entre os Estados, que

reduzem as alíquotas do imposto para atrair investimentos. A aprovação depende de emenda cons
titucional.

Para maior�s esclarecimentos procure seu contador.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Amizade promove escolha d�
rainha e lançamento de festa
Jaraguá do Sul - A Soeie-

,

dadeDesportiva eRecreativaAmi
zade promove, neste sábado, a es
colha da Garota Amizade e lança
mento da 6" Freuneschaftfest

(Festa da Amizade), que acontece

nos dias 18 e 19 de agosto. A es

colha da Garota Amizade (oito ga
rotas estão inscritas) está prevista
para as 22 horas e depois haverá

um baile, animado pelo grupo mu
sical Banda do Caneco, de Blu

menau. A garota que vencer o con
curso ele sábado vai representar a

'

sociedade no concurso que vai es
colher a Rainha da 13" Schüt

zenfest, que acontece em outubro.
De acordo com o presidente da

Sociedade Desportiva e Recreati
vaAmizade,MauroMinelli, aFesta
da Amizade está se tomando uma

tradição em Jaraguá do Sul e sem
pre conta com a participação de
toda a comunidade.Minelli garante
que é uma das mais apreciadas fes
tas porque resgata alguns costumes

dos imigrantes alemães, como a cu

linária e as competições de tiro.

Sesi entrega ambulâncias

para bombeiros da região
Jaraguá do Sul - o Corpo

de Bombeiros Voluntários de Jara

guá do Sul recebeu ontem duas

ambulâncias do Sesi. A entrega
dos veículos aconteceu na sede

central dos bombeiros. Trata-se de
uma doação definitiva, já que os

veículos estavam sendo usados

pela guarnição em regime de co

modato. Também receberam am

bulâncias o Corpo de Bombeiros
de Corupá (uma ambulância) e de
Guaramirim (uma ambulância). A
entrega dos veículos em Gua

rarnirim aconteceu às 17 horas, em
Jaraguá do Sul às 18 horas e em
Corupá.às 19 horas.

'

O coordenador do Sesi de

Jaraguá do Sul, Leônidas Nora,
coordenou a cerimônia de entrega
definitiva das ambulâncias. Os

veículos, a partir de agora, pas
sam a ser de propriedade das cor

porações, livrando o Sesi dos

problemas burocráticos, já que
toda a documentação ainda estava

em 'nome do Sesi. De acordo com

o comandante do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Jaraguá do

Sul, Maicon Leandro da Costa, as
ambulâncias já estavam em poder
da corporação hámuitos anos. Um
dos veículos faz parte da frota
desde 1993 e o outro desde 1997.

CentroUniversitário oferece vagas
remanescentes em quatro cursos

Jaraguá do Sul - A Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul) está oferecendo as vagas
remanescentes dos cursos de Ad

ministração (matutino), 13 vagas;
Arquitetura e Urbanismo (ves
pertino), 12 vagas; Ciências Con
tábeis (noturno), 5 vagas, e Pe

dagogia (matutino), 5 vagas. Serão
classificados primeiramente os

candidatos com diploma de curso

superior. A classificação será ex

pressa em ordem crescente, con
siderando-se a média aritmética
das médias do histórico escolar do
curso superior.

AGRADECIMENTO
A equipe

CROMOSSOMOSIGUAIS,
da Escola Cristina Marcatto,

agradece a empresa Madeiras
Spézia, também com o Disque
Caçamba, telefona 372-

0300, e a empresa Ferro e

Aço Bertin, telefone 370-
7052, pelo apoio dado na

gincana.

Em relação aos demais can

didatos, a classificação será ex

pressa em ordem .decrescente,
considerando-se a maior média
aritmética das médias do histórico
escolar do ensino médio. Os
interessados devem fazer a ins

crição na tesouraria da'Unerj, das
9 às 11 horas e das 13h30 às 21

horas, munidos de fotocópia da
carteira de identidade, do histórico
escolar do ensino médio ou

superior, certificado ou diploma e

comprovante de pagamento da
taxa de inscrição, que é de R$
35,00.

CORREIO DO POVO GERAL-7

Fameg inicia as inscrições
. nos primeiros quatro cursos
Credenciamento
da instituição
saiu quarta-feira,
em Brasília

Guaramlrím - A Fameg
(Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim) começa a receber

quinta-feira (12) as inscrições
para preenchimento de vagas nos
primeiros quatro cursos que se

rão oferecidos pela instituição:
Ciências Contábeis, Recursos Hu
manos, Marketing e Sistemas de

Informações Gerenciais (Infor
mática). Os interessados poderão

, obter o Manual do Candidato no

campus, às margens da BR-280,
em Guaramirim, e nas agências
da Caixa Econômica Federal e

casas lotéricas na região. A taxa

de inscrição custa R$ 50,00 e a

mensalidade será de R$ 230,00.
As inscrições serão recebidas

até o dia 24 deste mês. No dia 29

será realizado o teste de seleção
dos candidatos, com divulgação
dos resultados no dia 1 de agos
to, e início das aulas no dia 6.
Serão oferecidas 50 vagas por
curso, mas esse número poderá ,

ser ampliado, dependendo da pro
cura, informa o diretor Balduino
Raulino. O credenciamento da

Fameg, com pareceres favorá

veis para os cursos, aconteceu

Arquivo/CP:Edson Junkes

opções de ensino em nível de pós
graduação, como os de Gestão
de Empresas, e de Psicopedago
gia, este último já em atividade,
com 32 alunos.

A primeira instituição de en

sino instalada emGuaramirim co

meçou a ser constituída emmaio

do ano passado, com a criação
da Sevita (Sociedade Educacional
do Vale do Itapocu), que tem na

presidência o professor José Taf
ner, ex-reitor da Furb (Universi
dade Regional de Blumenau). A
direção atribuiu a demora na im

plementação dos cursos às cir
cunstâncias norrnais nesses ca

sos, commuitas exigências doMi
nistério da Educação para serem

cumpridas. (MILTON RAASCH)

Fameg: meta de implementar 15 opções diferentes de cursos até 2004

foi promovido pelo Clube de Fus
ca do Município, com intenção
de integrar os associados e co

munidade, conforme informa o

vice-presidente e diretor de Even

tos, Antônio Venturin. Ele disse

que os dez Fuscas em destaque
foram premiados com troféus e

no dia 4 de julho, durante a reu-'
nião mensal do Conselho Na
cional de Educação, em Brasília.

Para agosto, informa o diretor
Balduino Raulino, a Fameg espera
a confirmação do funcionamento
do curso Normal Superior, para
�ormação de professores nas

áreas de Educação Infantil- e de
1" a 4" séries, com processo mais
demorado e previsão de início das
aulas no próximo ano. Outros três
cursos estão sendo organizados
para o ano que vem, nas áreas de
Moda e Estilismo, Comércio e

Turismo. A meta é implementar
15 cursos no total, até 2004, se
gundo Raulino.

PÓS-GRADUAÇÃO - A

Fameg também quer oferecer

Primeiro encontro envolveu cerca de 200 adeptos
que as modalidades avaliadas

foram Fusca mais original e os

modificados.
Fundado em dezembro de

,

2000, o clube conta hoje com 16

sócios, que se reúnem a cada
mês para discutir assuntos

relacionados à mecânica dos
CesarJunkes/CP carros e à participação dos inte

grantes do clube em eventos

realizados fora da cidade.
- Agora nosso clube está re

cebendo apoio e reconhecimen

to, inclusive da Prefeitura. Nós
vamos participar do desfile de
125 anos de Jaraguá do Sul e do
dia 7 de setembro -, destaca o

vice-presidente do clube.
Paralelo ao encontro acon

teceu o Campeonato de Som Au

to-fusquivo, onde foi analisada a

qualidade do som dos veículos,
Ao todo, o encontro foi patroci
nado por 16 empresas, como

Caraguá, Prefeitura, Forlin, entre
Encontro: Fuscas disputaram nas modalidades original emodificados outras.

CORREIO DO POVO

"Aqui tem
informação"
Publicado desde 1919

Jaraguá do Sul - O pri
meiro Encontro de Fusca de

Jaraguá do Sul, realizado neste

final de semana no ParqueMuni
cipal de Eventos, contou com a

participação de aproximadamen
te 200 adeptos de Fusca de San

ta Catarina e Paraná. O evento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prefeito reforça pedidos na
visita de Jorge Bornhausen

senodor
será recebido
amanhäem
Guaramirim

Guaramirim - o prefeito
Mário Sérgio Peixer define hoje
com o secretário do Planejamento
e Desenvolvimento Urbano, Va
lério Verbinem, os últimos deta
lhes do ofício que será entregue
ao senador Jorge Bornhausen,
reforçando as reivindicações de
obras no Município. O senador
tem chegada prevista para as

9h30, na cidade, procedente de

JoinviIle, quando será recebido

pelo prefeito, Executiva e verea

dores do PFL, secretários muni

cipais e representantes' da asso

ciação comercial e industrial do

Município.
A lista de reivindicações que

será apresentada ao senador, na

"visita de cortesia", segundo
definição do prefeito, é extensa e

inclui desde projetosmaiores, co
mo a construção da ponte ligando
o Bairro Avaí com a Estrada
Bananal do Sul e o asfaltamento
da Estrada Jaraguá do Sul, pela
Ilha da Figueira, até diversos
outros projetos de menor enver

gadura, como as pavimentações
de ruas já iniciadas, a dragagem
do Rio Putanga; a limpeza do
canal da Lagoa Poço Grande,
utilizada na irrigação de lavouras
de arroz e a reforma dos equi
pamentos da Sodag (Sociedade
Distribuidora de Guaramirim), na
Represa Guaramirim, também
utilizada pelos agricultores. '

Peixer vai reforçar também o
,

pedido de liberação da verba já
confirmada através do Besc

Clube, no valor deR$ 50mil, para
a reforma do Ginásio de Esportes
Rodolfo Jahn, que está interdi
tado desde a semana passada,
para que sejam feitas as obras. O

ofício inclui também solicitações
de auxílios financeiros do go
verno estadual, para obras em

prédios escolares, como no

Colégio José Dequêch, no Bairro
Corticeira, no valor de R$ 120

mil, e na Escola Urbano Teixeira
da Fonseca, na sede, com pre
visão de R$ 70 mil. Já nas pa

vimentações das ruas João Pe
reira Lima, João José Borges e

outras, serão investidos cerca de

R$ 300 mil.

AVALIAÇÃO - O prefei
to .faz amanhã à tarde nova

reunião com os secretários para

avaliação dos seis meses de

governo. A primeira reunião, com
duas horas de duração, realizada
sábado, não foi suficiente para a

discussão de todos os assuntos,

segundo Peixer. Nesses encon

tros está sendo discutido o plano
de trabalho e investimentos,
adaptando ao que já ficou de
finido e o que ainda precisa ser

feito. (MILTON RAASCH)

Hospital reforma sala interditada pela fiscalização
Guaramirim - o Hospital

Municipal Santo Antônio já está

providenciando a reforma e adap
tação da sala anexa ao Centro

Cirúrgico, que na última quinta
feira (5) foi lacrada e teve o uso

interditado pela fiscalização da

Vigilânci'a Sanitária, por não

atender as exigências necessárias.
A informação foi dada ontem pelo
gestor do hospital, João Alceu

Butschardt, dizendo que as me

lhorias solicitadas pela fiscalização
começaram a ser providenciadas
de imediato, ainda na semana pas
sada,

Os fiscais compareceram no

hospital para verificar uma de
núncia anônima feita contra a

instituição, dando conta de que
aquela dependência não atendia as

especificações: Butschar(It disse
não ter informações sobre a ori

gem da denúncia, mas garantiu que
todas as alterações necessárias
serão feitas. Ele também preferiu
não comentar o incidente regis
trado no funcionamento do hos

pital, envolvendo o médico anes

tesista Sérgio Ricardo Krinke, que
na sexta-feira rompeu o lacre'
colocado pelos fiscais, fazendo
com que os agentes da Vigilância
Sanitária tivessem que retornar ao

hospital para nova interdição do
I

local.
Para Butschardt, Krinke, um

dos médicos que contesta a polí-

tica administrativa da atual dire

ção do hospital, procedeu fora de
sua "alçada". Segundo ele, "o
médico deveria ter recorrido à

direção do estabelecimento, caso
tivesse tido qualquer inconveni
ente em serviço, e não proceder
da forma como fez". Ontem, o
diretor-técnico do-hospital, Amau
ry Teixeira, solicitou a elaboração
de boletim de ocorrência na De

legacia de Polícia de Guarami

rim, relatando ter sofrido ameaça
do médico, quando participava de
uma reunião feita às pressas, em

função do incidente. Teixeira pre
tende responsabilizar judicial
mente Krinke, pelo acontecido.
(MÁ)

Entidades apresentam propostas ao PPA
Guaramirim - A Prefeitura

realizará amanhã, às 9 horas, a

segunda reunião com participação
dos representantes de entidades
locais para a elaboração' do PPA

(Plano Plurianual), que define as

metas de investimentos no setor

público. O primeiro encontro com
esse objetivo foi realizado quinta
feira da semana passada, na Câ
mara de Vereadores, com a parti
cipação dós representantes da Ação
Social, Rotary Club, Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de "

Guararniriín, Sindicato dos Traba-

lhadores Rurais e Conselho dos
Líderes Comunitários. Naocasião,
foram recebidas as sugestões da

comunidade, nas diversas áreas.
Neste segundo encontro, an

tecipa o secretário de Administra

ção e Finanças, Jair Tomelin, que
coordena a tarefa, será feita a tria

gem das propostas, selecionando
aquelas que se coadunam com a

finalidade específica do PPA, que
é justamente relacionar as metas

dos investimentos públicosmuni
cipais para este ano e 2002. Entre
as principais sugestões já enca-

minhadas pela comunidade desta
cam-se a construção de creches,
uma reivindicação generalizada
entre os representantes das asso

ciações demoradores; saneamento
básico (esgoto sanitário), pavimen
tações de vias públicas e ordena
mento do trânsito no Centro.

Conforme Tomelin, com a vi

gência da Lei de Responsabilidade
Fiscal, osmunicípios estão obriga
dos a apresentar o PPA, assim co

mo a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias e a Lei Orçamentária, previs
tas na Constituição Federal. (MR)

Pisetta: sindicalista reinicia debate sobre as questões trabalhistas

Sindicato reúne hoje os

servidores do hospital
Guaramirim - o Sindicato

dos Servidores dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços
de Saúde de Joinville e Região
convocou os servidores do Hos

pital Municipal Santo Antônio
para uma reunião hoje, às 19

horas, na Sala de Reuniões da

Igreja Católica. O presidente
Lorival Pisetta pretende reiniciar
a discussão sobre as formas de

pressão que poderão ser adotadas
pela categoria, para exigir a

reposição de benefícios retirados
dos servidores, como a redução
dos adicionais por ternpo de

serviço e de insalubridade, entre
outros, assim como o pagamento
dos direitos trabalhistas aos fun

cionários demitidos (sete).
Pisetta quer a participação do

prefeito Mário Sérgio Peixer na

reunião, que ficou de dar resposta
em maio sobre as reivindicações
dos servidores. Pisetta tentava

contato por telefone, ontem, para
garantir a presença. Os servidores
contestam, desde março, a nova

política administrativa adotada

pelo hospital, com a retirada de

vantagens acumuladas nos últi
mos anos e demissão de funcio
nários já aposentados e que es

tavam admitidos sem concurso

público. Pisetta não aceita a

alegação da direção de que as

medidas são necessárias por
causa da Lei de Responsabilidade
Fiscal, em vigor desde o ano

passado.
Ele também vê incoerência na

contratação temporária de outros
14 servidores para o hospital, no
período, criticando a ausência do
mesmo critério alegado, a falta de
concurso público. A presidenta
do' Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Jaraguá
do Sul e Região, Idinei Petry,
discorda da estratégia de Pisetta

ao convocar nova reunião. Ela
entende que será difícil conseguir
mobilizar os servidores neste mo

.mento, por estarem "intirni

dados", mas garantiu que a en

tidade também permanece mo

bilizada, aCOlppanhando essas

,questões. (MR)

CORREIO DO POVO
Assinaturas do Jornal CORREIODOPOVO por

apenas R$ 11,50 mensais, em Guaramirim,
ligue para o telefone 373-1238
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Leandro Mannes e Janaina no Clube Atlético Baependi

Jean Carlos Leutprecht e a anfitriã, Lisete N. '

Suzigan, na inauguração daMicrolins - Centro de

Formação Profissional em Jaraguá do Sul

Lisete N. Suzigan, Alexandre N. Suzigan, Paulo
Ricardo Rockenbach, Antônio Brizoti Júnior e

AndréN. Suzigan daMicrolins

Teatro Corrida Rústica
No próximo dia 15 de julho
(domingo), às 20 horas, no
Teatro do Centro Cultural
de Jaraguá do Sul, o Sesc
traz a Jaraguá do Sul o
espetáculo "GUERREIROS
E TORÉS", com o grupo
alagoano "A Parte". Os
ingressos custam R$ 5,00.

Estão abertas as inscrições I

para a Corrida Rústica
comemorativa aos 125 anos

de Jaraguá do Sul, que se
realizará dia 22 de julho. As
inscrições podem ser feitas

nrr Shopping Center

Breithaupt ou na FME
(Fundação Municipal de

Esportes).
A saída será às 9 horas, no

shoppin�, e a chegada na
Praça·Angel<? Piazera.

Qavelli, a loja
que vcste o

homem de
bom 8osto.

CaJçacJão,364-c/estacionamentoanexo-nãofechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010- fax: (047)433-3501

Bog O SOCIAL - 9

\

ABO
A ABO (Associação Brasi-
'leira de Odontologia), regi
onal de Jaraguá do Sul, pro
move dia 13, a partir das 23

horas, na Boate Notre, a "Fes
ta Maior Idade", em come

moração aos 21 anos de atu

ação 'da entidade na região.
Para animar a festa, a banda

"Nêga Fulo", de Curitiba/PR.
Os ingressos podem ser ad

quiridos com a diretoria da
ABO ou na secretaria da enti

dade,junto ao prédio do CPL.

Escolhidos

Parabéns!

O publicitário Fernando Mo�
raes Rêgo assumiu a pre
sidência do Lions Clube Iara

guá do Sul - Centro, nesta

quinta-feira (5), em soleni
dade ocorrida no Parque Mal
wee. Na ocasião estiveram

presentes, empresários da

microrregião, além de

presidentes de Lions Clube de
toda a região.

A Unerj desenvolveu na

Semana do Meio
Ambiente uma atividade
com crianças e adultos

que visitaram a expo
sição (entre 5 e 10 de

junho), todos confec
cionaram cartões com

motivos relacionados
com a natureza. Os car

tões escolhidos pela
Unerj estão expostos na

administração do shop
ping.
Parabéns para: Ricardo
Alexandre Martins; Paula
da Silva Janssen e Thay
ná Cristina Franceschet,
os três ganharam dois in

gressos para (curtir um

filminho no, Jaraguá
Center Cine.

Tim Francisco e Conceição
'Farias comemoraram, ontem,
13 anos de matrimônio.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246' Fone 47371-0363 • Jaraguá

A Brasil Aero Cargo chegou
para levar a sua carga para qualquer

parte do Brasil e do munde,

L
AERO CARG'd'�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comerciante é assassinado
com cinco tiros em JS

Jaraguá doSul-c-Ocornerciante
VilmarGnewoch, 37 anos, proprietário
dos mercados Atual e do Dia-a-dia,
deCorupá.foi assassinado com cinco
tiros à queima-roupa na noite de

domingo, em frente à residência.

Segundo informações da Polícia

Militar, às 21 horas'um homem com

rosto coberto com uma touca bateu
na porta da casa, localizada na Rua

Horácio Rubini, no BairroBarra do
Rio Cerro (rua lateral da Sociedade

Alvorada), e perguntou pelo co

merciante, A esposa da vítima, Rose
Gnewoch, foi chamar o marido, que
estaya jogando videogame COm os

dois filhos. Quando Gnewoch aten

deu o homem.que questionou sobre
alguns documentos, e em seguida
desferiu os disparos que acertaram

o peito, o ouvido, as costas e o coto

velo da vítima.

Amigos da família acreditam que
o crime foi cometido por um pessoa
que mora na localidade e está em

dívida com o mercado. "O homem

queria acabar com o arquivo de

,

dívidas que possuía", diz um dos

amigos da vítima, que prefere não se

identificar. O delegado de plantão,
Ilson José da Silva, diz que esta

informação não faz sentido, mas
ressalta que nenhuma suspeita será
descartada. "Até agora não temos

nada de concreto.nada que justifique
o ocorrido, pode ter sido homicídio,
latrocínio, crime encomendado, entre
outras coisas", explica,mencionando
que o assassino não levou dinheiro

que havia na casa.

O Corpo de Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do-Sul foi acionado
e prestou atendimento a Gnewoch,
que foi encaminhado ainda com vida
ao pronto-socorro do Hospital São
José, mas entrou em óbito antes de
dar entrada no hospital. Informações
da Polícia Militar apontam que o

assassino fugiu do local e que a arma

docrimeera urnaautomáticacalibre 380.
O delegado informa que o inqué

rito foi instaurado e que vai ouvir
todas as pessoas envolvidas direta
ou indiretamente com o caso.

Colisão frontal ocasionamorte
Jaraguá do Sul � A colisão

frontal entre a Moto CG Titan 125,
de Jaraguá do Sul, com o Fiat Uno
Mille placa LMA-2445, do Rio de

Janeiro, ocasionou a morte de
Márcio Alexandre Wischral, de 25

anos, .morador do Bairro Água
Verde. Informações da POlícia Ro
doviária Estadua'l apontam que o

condutor do Uno, Mário Blanck

Castro, 48 anos, que mora,em Flo

rianópolis, sofreu ferimentos leves ..

O acidente aconteceu no Km 70
na BR-280, no sábado à noite.

Conforme informações do Corpo
deBombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, a vítima sofreu fraturas ex

postas, teve o pé decepadoçhernor
ragia interna, além de escoriações
pelo corpo. Quando os bombeiros

chegaram po local do acidente, a

vítima ainda estava, mas morreu no

«aminho para o pronto-socorro do

Hospital São José.

NOTAS------------------------�-----------

Jaraguá do Sul � No sábado passado, o Jornal CORREIO DO POVO

divulgou matéria sobre o assalto ocorrido no dia 6 de junho na agência do
Banco Real, situada dentro da empresa Kohlbach Motores Elétricos. Na
reportagem consta que os assaltantes entraram no Centro de Educação
Infantil Dente de Leite. As informações para a confecção ela matéria foram

adquiridas com os policiais que investigavam o caso. '

LOTERIAS
7n/2001

Supersena
concurso: 513

1ª faixa:
:'<' 'i'�

06- 08 -14- 25 - 29,- 34

.,

2ª faixa:
02 - 08 - 17 - 22 - 25 - 30

lQ'uina
concurso: 866

09 � 25 - 40'- 41 - 61

Loteria Federal
concurso 03560

'1 ° - Prêmio: 49.018
2° - Prêmio: 40.863
3° - Prêmio: 59.653
4° - Prêmio: 29�851
5°._ Prêl]iq:' 70.815

Ma,is potência
. A.

para voce.

SBT aumentou sua potência em

araguá, .o que garante a você mais
ualidade na imagem. Agora você encontra
canal 17, a melhor programação, sempre

om 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 vat 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
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Ricardo Zonta sofre quinto
acidente grave durante teste
São Paulo - O brasileiro

Ricardo Zonta sofreu, quinta-fei
ra, mais um acidente grave durante

testes da Jordan, em Monza. O

piloto nada sofreu, apesar dabatida
a cerca de 300 kmlh na Variante

Ascari. A suspensão dianteira

esquerda de seu carro quebrou
quando ele se aproximava da

curva. "Vi as imagens pelo vídeo

e ficou claro que foi isso que acon

teceu", disse Ricardo.
Foi a quinta batida violenta de

Zonta desde que chegou � F-I

em 1999, como titular daBAR
atualmente ele é piloto de testes

da Jordan. Em seu primeiro ano,

bateu na subida do Laranjinha, em
Interlagos, sofrendo várias fra

turas no pé esquerdo. Na mesma

temporada, perdeu o controle de
seu carro na Eau Rouge, nos trei
nos para o GP da Bélgica.

No ano passado foram dois
acidentes graves. Em Silvers

tone, seu carro capotou e caiu

perto das arquibancadas, em

maio. Em Monza, um mês de

pois, um disco de freio se rompeu
na Parabólica e ele bateu forte,
machucando o pé.

Nos testes de quinta-feira,
David Coulthard fez o melhor

tempo com aMcLaren: 1min24s-
024. Kimi Raikkonen (Sauber,
Imin 24s261) foi o segundo, se
guido porMikaHakkinen (McLa
ren, Imin24s613), Jarno Trulli

(Jordan, Imin24s870), Andre
Lotterer (Jaguar, lmin25s068),
Zonta (Jordan, Imin25s494),
DarrenManning (BAR, lmin25s
549) e Pedro de La Rosa (Jaguar,
Imin26s056). Os testes conti

nuam hoje e, segundo a Jordan,
Zonta participa da sessão.

Em Barcelona, três pilotos
andaram. Os tempos: 1) Mare
Gené (Williams), Imin21s382;
MarkWebber (Benetton modelo

2000), 1min21s804; 3) Jenson
Button (Benetton 2001), 1min22s
411. Em Fiorano, a Ferrari trei
nou com Luca Badoer.

Tarsodeveperdervagaparamalaio
São Paulo - O malaio Alex

Yoong deve substituir Tarso

Marques naMinardi a partir do GP
daHungria. O piloto fez ontem seu

primeiro teste com um carro de
F-I em Mugello. Completou 20
voltas e os tempos não foram divul

gados. "O carro é simplesmente
fantástico", falou Yoong, que se

disse impressionàdo com a aero

dinâmica e os '�reios de carbono. '

Paracorrer-na Fc I, Yoong sérá
bancado pelo governo da:Malásia,
que deve pagar algo entre US$ 5
milhões e US$ 10milhões ao time
italiano, que vive sérias dificuldades

D,IÁRIO DA F..;1------�--------��------��-------

financeiras. Seu currículo é abso
lutamente opaco. Disputou duas

temporadas de F-Renault e uma

de F-3 na Inglaterra. Atualmente
corre na F-Nippon, a F-3000 ja
-ponesa,

Marques, que voltou à F-I
neste ano depois de perambular
pela Indy, não marcou pontos no

campeonato e, em dez corridas,
largou nove vezes em último. "Não

'agüentomais", disse o paranaense
no último final de semana em

Magny-Cours. "Se aparecer al

guém com dinheiro para dirigir,
pode pegar."

Corrida noturna' i
O GP da Malásia do ano que vem poderá ser disputado à noite. Essa é
a idéia dos organizadores, para resolver dois problemas da corrida: o
calor e o horário de transmissão pela TV para a Europa. Nunca na F-I
houve uma prova noturna, Qualquer decisão nesse sentido, no entanto,
depende de aprovação da FIA, por questões de segurança.

, Alesi: mais dois anos

Aos 37 anos, completados no último dia 11 de junho, Jean Alesi garantiu
que fica mais duas temporadas na F-I. "Sou um veterano, não um

aposentado", falou o piloto da Prost. Alesi estreou na categoria em
'

1989 pela Tyrrel1, no GP da França. Foi quarto colocado. Tem 194
corridas no currículo e apenas uma vitória, em 1995 no Canadá. Já
defendeu Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber e Prost.

.

Michelin ganha terreno
São muito fortes os boatos na Europa dando conta de que a Bridgestone
pode perder suas duas principais equipes para a Michelin em 2002.
Ferrari e McLaren estariam dispostas a trocar os pneus japoneses pelos
�ranceses na próxima temporada. A Michelin vem deixando boa
Impressão na sua temporada de volta à F-1.

Juventude eCaxias empataram
no jogo-treino de sábadoàtarde
Eqüipe ggúcho
logo dia 1 de

agosto centre o
Internacional'

Jaraguá do Sul - Placar

igual no jogo-treino entre a equipe
do Juventude, de Caxias do Sull
Rio Grande do Sul, e Caxias, de
Joinville, realizado no sábado à

tarde, no Estádio João Marcatto

(Juventus). O gol que abriu o pla
car foi marcado próximo ao final

,

do primeiro tempo, quando Van

derlei, do Caxias, aproveitou o

erro da defesa do Juventude e
,

acertou o lado direito do gol de
Rodrigo. No segundo tempo, os
dois técnicos fizeram substitui

ções e o empate aconteceu, aos
37 minutos, com belo gol de
Pontes.

O time gaúcho chegou em

Jaraguá do Sul dia 29 de junho
para fazer 'a pré-temporada
visando o Campeonato Brasileiro
de 2001, série A. A opção de vir
ao Município foi proveniente de

informações sobre o bom clima
da região e das condições de

campo. O grupo treinou nos es

tádios do Cruz de Malta, Acaraí,
João Pessoa e Juventus.

Cesar JunkeslCP

Jogo-treino: equipe do Juventude empatou com o Caxias, por 1 a 1

O técnico do Juventude, José
Teodoro Bonfim de Queirós (Zé
Teodoro), considerou bom o de

sempenho dos jogadores no jo
go-treino, considerando que o ti

me atuou melhor no segundo
tempo. "Os atletas estão trei
nando bastante e, nesta semana

que estivemos aqui em Santa Ca

tarina, pudemos perceber onde

o grupo tem falhas e onde preci
sa melhorar", avalia o técnico.

O Juventude estréia no Cam

peonato Brasileiro no dia 1 de

agosto, contra o Internacional. O

Caxi�s vemde uma seqüência de
seis jogos invictos e estréia na

Segunda Divisão do Catari

nense, dia 15 de julho, contra o

Camboriú, em Joinville.

Inscrições para aCorridaRústica segue até dia 16
Jaraguá doSul- As inseri-

, ções para a Corrida Rústica 125
Anos de Jaraguá do Sul devem
ser efetuadas até o dia 16 de julho,
na Fundação Municipal de Es

portes. O evento será realizado
no dia 22 de julho, com largada
prevista para as 9 horas, na Rua

Coronel Emílio Carlos Jourdan

(parte lateral da Shopping Center
Breithaupt) e chegada progra-

mada na Praça Ângelo Piazera.

O percurso, que será balizado

pela PolíciaMilitar, corresponde
,

a 12 quilômetros e duração apro
ximada de uma hora.

A premiação vai acontecer

logo em seguida da corrida.corri
os seguintes prêmios: primeiro
lugar leva R$ 150,00 e troféu; se

gundo colocado R$ 100,00 e me

dalha, e, terceiro, R$ 50,00 e

medalha. Os campeões gerais no
masculino e feminino ainda re

cebem R$ 100,00, cada. O me

lhor jaraguaense em todas as

categorias também receberá R$
,

100;00.
As pessoas interessadas em

participar da Corrida Rústica te

rão de entregar um quilo de
alimento não perecível como
inscrição, no dia do evento.

Guaramirim protesta contra a falta de árbitro
Guaramirim - A Secretaria

de Esportes, Lazer e Promoção
de Eventos está enviando ofício
à Federação Catarinense de Fu

tebol e Fesporte para protestar
contra a ausência de árbitro e

mesários para a realização das

partidas de futebol Sub-23, em
Rio Negrinho, no último final de
semana. A ausência do pessoal
de serviço determinou o cance

lamento de dois jogos previstos
com a equipe local, classifica-

tórios para a etapa regional dos
Jogos Abertos, na modalidade.

A equipe de Guararnirim aten

deu o compromisso, deslocando
se para Rio Negrinho com o

objetivo de realizar as partidas e

apresentando-se no local do jogo
no horário estabelecido. "Mas só

fornos informados pelo represen
tante da Fesporte que os jogos
estavam sendo cancelados por
que o pessoal de serviço não havia
comparecido", disse, ontem, Vil-

mar Campos, chefe do Setor de

Esportes da Prefeitura de Guara

mirim.

Segundo ele, o documento
com o protesto foi providenciado
em nome dos dois municípios,
que estão pedindo a classificação
automática das equipes, em razão

desse acontecimento. Campos la
mentou o fato dizendo que hou
ve todo um trabalho de prepara
ção da equipe de Guaramirim, que
ficou prejudicada. (MR),

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 - ESPORTE CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 10 DEJULHO DE2001

Cesar Junkes/CP

Liga Nacional: apesar daforte marcação, Júnior conseguiu abrir oplacarpara aMalwee, aos 12 minutos

Minas surpreende a Malwee
e vence a partida por 5 a 2

Ferreti diz não
acreditar
mais na

classificação
Jaraguä doSul- A equipe

da MaiweeIFME desperdiçou a

oportunidade de se classificar

para as semifinais da LigaNacio
nal de Futsal, ao ser derrotada
pelo time do MinaslPax, por 5 a

2. O jogo foi realizado nà manhã
de sábado, no ginásio do Parque
Malwee. Com este resultado, a

Malwee permanece com 14 pon
tos e o Minas sobe para 15. Na

briga pela classificação, o time
mineiro enfrenta hoje o Poker/

Foz, em Minas Gerais. A equipe

de Jaraguá do Sul também entra

em quadra hoje à noite, contra a

equipe líder da Chave C, o Carlos
Barbosa, no Rio Grande do Sul.

O início do jogo de sábado
deu a impressão de que a vagá
estava praticamente garantida.
Júnior abriu o placar para aMal

wee, após 12 minutos. €m se

guida, Ortiz faz o segundo gol e
empolga a torcida, que preen
cheu toda a arquibancada do gi
násio. Faltando três minutos para
o término do primeiro tempo, Piu
se aproveitou da falha do time da

casa e registrou o primeiro gol
do time mineiro. Nos últimos

.

segundos, Davi marca o segundo
gol e empata a partida.

No segundo tempo, o time da
MaiweeIFME entrou em quadra

Canoinhas prepara festa para
fase regional dos Joguinhos

Florianópolis - Canoinhas

preparou grande festa para a

solenidade que abriu, ontem, a

segunda etapa de classificação (a
primeira foi amicrorregional) dos
Joguinhos Abertos, competição
para atletas até 17 anos. A fase
fmal será disputada em São Bento
do Sul, entre os dias 21 a 29 de
setembro. A Prefeitura e a Fun

dação Municipal de Esportes
investiram cerca de R$ 15 mil

para apresentar, além do tradi
cional desfile das delegações,
shows artísticos com bandas e

conjuntos de pagode, queima de ..

fogos e a história da colonização

de Canoinhas cohtada através de
desfile, com alunos da região.

O Regional de Canoinhas

pertence à Região Leste-Norte,
é o primeiro dos quatro a serem

disputados como última chance
de classificação para a fase es

tadual, em São Bento do Sul, e
terá a participação de 24 municí

pios em nove modalidades: bas

quetebol, futebol, futsal, hande
bol, tênis, tênis de mesa, voleibol
e xadrez. O futsal, o futebol e o

tênis terão disputas apenas no

masculino.
As competições começaram

na manhã de ontem.

menos concentrado, ao contrário
do time adversário, que ampliou
o placar mais três vezes, finali
zando a partida em 5 a 2.

- Agora as coisas ficaram
bastante complicadas, acho mui
to difícil que a Malwee/FME

consiga se classificar, não acre

ditei numa derrota: do time de
Minas contra o Foz do Iguaçu,
ainda mais em casa -, diz
Manoel Tobias. Na opinião do

técnico Fernando Ferreti, o que
faltou para o time catarinense foi

concentração e equilíbrio. "O
time começou bem, depois caiu
o rendimento inexplicavelmen
te". Agora a Malwee precisa
vencer o time gaúcho e torcer

para a derrota do Minas/Pax
frente o time paranaense.

Manoel Tobias
visita a Furb

, ..

Blumenau - o jogador
Manoel Tobias visitou aFurb para
assistir à apresentação de estudo
feito por Rodrigo Laemmle, aca
dêmico do curso de Comuni

cação Social. O estudo analisa a

estratégia adotada pela Malwee
e os principais benefícios das

empresas que investem em

marketing esportivo.
Através do tema "Marketing

Esportivo: o case Malwee/Santa
Catarina. Um estudo sobre o

aproveitamento � a visibilidade

conquistada pela Empresa Mal
wee Malhas por meio da equipe
de Futsal" .

Jaraguaenses destacaram-se
no automobilismo em SBS

Jaraguá do Sul- O piloto
jaraguaense Raulino Kreis Júnior·
foi destaque na quinta etapa do

Campeonato Catarinense de Au

tomobilismo, realizado noAutó
dromo Rio Represo; em São
Bento do Sul. O evento reuniu

aproximadamente 90 pilotos de

Santa Catarina, que disputaram
nas categorias Marcas A, Marcas
B, Novatos e Stock Caro

- Larguei em segundo lugar
e já na oitava volta consegui fazer
a ultrapassagem e garantir a lide
rança da prova. Para melhorar
meu desempenho, foram feitas

regulagens no motor e na sus

pensão, o que ajudou nas curvas

-, conta o piloto. Com esta vitó

ria, Kreis Júnior registra 41 pon
tos e fica em segundo lugar geral
na categoriaNovatos. A liderança
desta categoria está com o join
vilense Cláudio Welter Júnior,
com 47 pontos, e Michel Giusti,
de Joaçaba, está em terceiro,
com 31. Ao todo, 37 pilotos cor
reram inscreveram-se para cor-

rer na categoria Novatos, mas,
na repescagem, apenas 28 dispu
taram a prova. "Há muito tempo
não vejo tanta gente disputando
o campeonato, acho que a-para
lisação de 60 dias do Estadual
instigou a participação desta eta

pa", acredita o piloto.
A próxima etapa do Estadual

de Automobilismo será realizada
nos dias 4 e 5 de agosto, em Jara

guá do Sul. Antes desta prova,
no dia 22 de julho, acontece a

primeira TaçaCidade de Joinville,
em homenagem à inauguração
do autódromo daquela cidade.

Na classificação geral d
Marcas A, Eduardo Valle está na

liderança, com 37 pontos, se

guido de Leomar Fendrich Jú

nior, com 33, e Douglas Bogo
.

c.om 32. Na Marcas :8, Ma
Mohr tem 39 pontos; Sérgio
Pien, 27, e Rodrigo de Borba, 24.
Na Stock Car, Roberto Prune

está na frente, com 72 pontos;
Arrnin Kliewer, 53, e José Carlos

Franzói, 69.

Pódio: com o resultado, Kreis Júnior assume a segunda colocação

AQUI o SEU LUGAR!
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