
C:E:N'fF:O
E;:JEIJ n ... - ::::;(1.1 J. FF'DL. I �.:.:; I'�' .;:-::�,.�'" "(r-: .._. ':�� * j

� ... -�. _' ....... �--�--

,

PV vai questionar
efei tos do Linhão

Cesar Junkes/CP

Agricultores têm alternativa

para vender seus produtos

Feira expõe
produtos naturais
Aproximadamente dez

pessoas 'expuseram pro
dutos durante a I-ª- Feira de
Produtos Orgânicos rea

lizada em Schroeder. O
evento vai acontecer todos
os sábados, gerando eco

nomia para os expositores.
PÁGINA 6
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Edson Junkes/CP

Centro de Processamento é usado por quatro mulheres que se revezam na produção de doces e pães caseiros

Produção artesanal familiar é
motivo de debate em seminário

.

A Gerência de Agricultura da Prefeitura realiza

amanhã, a partir das 8 horas, seminário sobre a.

produção artesanal familiar. O evento deve reunir
todos os integrantes da Apeafa (Associação dos
Produtores Artesanais de Jaraguá do Sul) interes
sados em discutir as possibilidades e as dificuldades

Muita velocidade no
Jaraguá Motor Club

Os pilotos jaraguaenses lidera
ram as provas realizadas no final
de semana, durante a sexta etapa
do Campeonato Catarinense de
Velocidade. Douglas Boga ficou
em primeiro lugar na Marcas A e,

no detalhe, carro de Kreis Júnior,
que ficou em 2Q na Novatos.

do setor. A comercialização dos produtos, as for
mas de organização e a importância da inspeção
municipal e estadual e ainda a emissão de notas

fiscais e tributação são alguns dos temas a serem

abordados durante o evento.
.

PÁGINA 7

Celesc sobre a

lação de Jarag
mação é do p
da Silveira Ball

nicípio.

disque-racis to no Município. A
'decisão foi

, �" �çj.lfr�\ut?:iteu-
nião realiz o domingo últi-
mo, na, Câ

<.
'"��e�qQ�:s de

Jaragua do u, com �ença
de aproximadamente 40 pessoas.

PÁGINA6

Assembléia decide

por paralisar dia 9
Os professores da rede es

tadual de ensino da microrregião
decidiram apoiar o movimento
estadual de paralisação, pro
gramado para esta quinta-feira,
dia 9 de agosto. A decisão foi
tirada em assembléia da catego
ria, ocorrida no último sábado.

PÁGINA6

Circuito de natação
envolve 220 atletas

O nadador joinvilense Eduar
do Fischer marcou presença e foi
a atração na segunda etapa do
Circuito Interescolar de Natação.
O evento foi realizado na manhã
de sábado, na piscina do Clube
Acatai. Cerca de 220 estudantes

participaram das provas ..
PÁGINAS
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Filhos de pais separados
,

GILMAR OLIVEIRA -Psicólogo clínico

Omundo moderno trouxe, dentre tantas mudanças e conquistas,
uma revolução nos costumes e tradições sociais, Uma dasmais sólidas
e tradicionais instituições sociais, o casamento; passou a serquestionado
e perdeu sua aura de indissolúvel.Omedo do preconceito e dos dogmas
religiosos passou a ser superado pelo desejo de homens e mulheres
buscarem a felicidade, em novos relacionamentos ou mesmo vivendo
"descasados", mas felizes. As pessoas passaram a perceber que de
nada adiantava manter um casamento de aparências em nome dos '

costumes sociais se o sofrimento para o casal e para a família era

constante e forte, e a ajuda, nenhuma, ap�nas cobrança de quem se

acha no direito de julgar e direcionar a vida alheia. E como ficam os

filhos frente à separação de seus pais?
Durante muito tempo (principalmente nos anos 70 e 80) se ouviu

falar de que os filhos eram os mais prejudicados na separação dos pais,
que as crianças filhas de pais separados apresentavam problemas de
comportamento na escola e na sociedade, ficando muitas até
estigmatizadas. Nenhuma hipótese dessa é comprovada.'Claro que as

crianças e adolescentes se ressentem do casamento desfeito entre seus

pais.Mas se abalammuito mais com constantés brigas, com a falta de
afeto entre o casal, com a angústia e com a insatisfação deuni casamento
.forçado.

Existem, com certeza, muito mais crianças com problemas
emocionais, fruto de um casamento duradouro e infeliz, do que crianças
emocionalmente abaladas pela separação dos pais, onde estes encontram

novamente a felicidade e o equilíbrio. É só perguntar a qualquercriança
o que ela prefere: seus pais felizes e equilibrados �eparados ou pais
infelizes brigando quase sempre?

Existemproblemas de revolta e de conduta tanto emfilhos de pais
com bons quanto emmaus casamentos assim como em pais separados,
nenhuma pesquisa mundial feita com rigor aponta valores mais
acentuados para este ou para aquele grupo. Quanto mais dramática e

sofrida se fizer a separação, tanto pior paríJ, pais e filhos, pois se deve
encarar o fim de um casamento não como perda, mas como

oportunidade de busca de uma vida emocional estável emais feliz
Outra situação q1}e a modernidade trouxe é a questão de pais e

mães que trabalham o diatodo fora, deixando crianças pequenas sob:
os cuidados de uma creche. Que existe uma perda no contato afetivo
e no acompanhamento do desenvolvimento emocional da criança,
isso é inegável.

O que se deve levar em conta é que, se existe a real e inevitável
necessidade de se deixar os filhos numa creche, que essa instituição
seja realmente de qualidade, com profissionais de alta qualidade, bem
formados e bem selecionados, para diminuir o impacto que existe na
distânciadiária dos pais e no tratamento impessoal que se dá às crianças,
pois não se dá atenção exclusiva a uma criança apenas. Na creche,
perde-se no individual, ganha-se no coletivo; dos males, o menor.

Oque importa, portanto, é que os pais tenham um tempo exclusivo

para seus filhos após a jornada da creche, vencendo o cansaço, para se

conhecer aquele filho, que ganha a cada dia novos aprendizados, pois
se corre o risco de os pais trabalhadores terem um estranho como .

filho no final do dia. Com carinho, afeto, atenção, contato e não com

presentinhos e guloseimas é que se consegue repor o amor diário e o

vínculo pessoal entre pais e filhos.
.

.

Percebe-se claramente em abrigos para menores abandonados à

conseqüência da falta de afeto; tente tocar uma criança de �rfanato.
Raramente se consegue, a não ser após muitos encontros é que elas se
deixam abraçar, se deixam tocar ou se aproximam.A impessoalidade
do tratamento e a falta de um amor individual impedem a criança de
amar e ser amada, canalizando a energia afetiva para o isolamento,
para a agressividade oupara a agitação.

Quanto aos pais separados, devemos refletir que a criança tem.
necessidade de ter pai e mãe, não necessariamente juntos, e não
necessariamente biológicos, mas felizes, isto é importante.
Artigos para Carta do Leitor devem ser énviados para RuaWalter Marquardt, 1.180, ou peío .e-rnail:
cp.regacao.@jornalcorreiododpovo.com.br, As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Não é demais concluir

que, se o apetite nacional
pelapolítica épouco,
tanto menos serão os

novospersonagens na

,

vidapública' ..J

queaíestá,personificadoemFHC,
que opróprio Itamar lançou.
No PFL, desde que Antô

nio Carlos Magalhães foi des
tronado e renunciou, o vazio é
latente, tornado aindamais evi
dente com a morte do filho

deste, Luís Eduardo Maga
lhães, ceifado quando ensaiava
carreirapromissora. No PDT,
o velho caudilho LeonelBrizo
la continua ocupando os espa
ços concedidos para a mensa

gem dos partidos, na televisão,
para fazer ataques ao governo,
NO velho estilo levado do Rio
Grande do Sul pára o Rio de

Janeiro. O governador do Rio
deJaneiro,AnthonyGarotinho,
que despontava como fadado
a receber do caudilho o coman
do da lide pedetista, acabou
bandeando-separaoutra legenda,
abortando a renovação.

Em São Paulo, PauloMaluf,
sério candidato ao Guiness

Boole, como o políticomais tei
moso, tantas foram as vezes em

CORREIO DO POVO .
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Caras' conhecidas
que saiu candidato, geralmente
derrotado, continua sendo, pas
mem, 'o ponta-de-lança pelo
PPB. Entre os tucanos, que
perderam o carismático Mário
Covas, o governo debate-sena
dificuldade em apontar o cano

didato à sucessão de FHC, que,
após quase uma década insta·
lado no poder, vê o nome sim

plesmente despencar nas pes·
quisas de opinião pública, fruto
de um governo que não soube

agir com rapidez e a firmezane
.cessária, para extirpar a cor

rupção no setorpúblico. Desa·
fiados abertamente por Lula,
que percebe a fragilidade do
momento político governista,
os tucanos oscilam entre um:

Outro nome e falam até no tec·

nocrataPedroMalan, ministro
da Fazenda.

Não é demais concluir que,
se o apetite 'nacional pela
política é pouco, tanto menos

serão os novos personagensna
. vida pública. Já lá se vão quase
20 anos que a ditadura militar
findou e velhos 'conhecidos,

. I

corrtinuam em cena, numPalS
em que a grandemaioria prefere
assistir do que agir. Lembre-se
disso quando ligar o te1e��or
no ano que vem, e ouvir aquele
cidadão anunciando: "Meu

nome é Enéas."

Uma faceta que os sociólo

gos e cientistas políticos ainda
não discutiram, suficientemen
te, é o vazio de novas lideranças
na cena política nacional, co
rno se constata no encaminha
mento das eleições presiden
ciais no ano que vem. O Par
tido dos Trabalhadores, prova
velmente colocará Luís Inácio
Lula da Silva como candidato, -

na dificuldade em guindar
outro nome com igual cacife
político. O senador Eduardo

Suplicy, que seria a opção mais
imediata, segundo petistas,
consta como muito' elitista e

não teria amesma aceitação de
Lula nas massas.

OPMDB padece damesma
dificuldade que mostra desde
amorte trágica do líderUlysses
Guimarães e o ostracismo de
Orestes Quércia, este último
em função das freqüentes de
núncias de corrupção publica
das na imprensa. Tanto que,
hoje, tem o senador Pedro Si
mon entre os presidenciáveis,
o mesmo que já buscava a ca

deira do Senado peloRioGran
de do Sul há 23 anos, na época
em início de carreira. Se assim
não for, consta o governador
mineiro Itamar Franco, ele

próprio idealizador de muita .

coisa domodelo neoliberalista
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o deputado federal Carlito Merss (PT) estaria pre
tendendo realizar-a próxima reunião da Bancada

Parlamentar de Santa Catarina em Jaraguá do Sul,
aproveitando a possível visita do ministro dos

Transportes, Eliseu Padilha, ao Município, em
setembro. A disposição de comparecer na região foi
manifestada pelo próprio ministro, quando recebeu
os parlamentares catarinenses na quinta-feira da

semana passada, juntamente com o empresárioDécio
Boga, diretor da Viação Canarinho, de Jaraguá do
Sul, que estava emBrasília.Navisita, Padilhacumpriria
os primeiros atos confirmando a obra em definitive.

GOL I?E PLACA
Se todas estas projeções
se confirmarem, será um
gol de placa dos empre
sários e lideranças políti
cas de Jaraguá do Sul,
Joinville, Guaramirim e.

microrregião, pois confir
mará recursos para uma
das principais aspirações
da Região Norte/Nor
deste do Estado, em ter

mos' de obras e inves
timentos públicos. E as

reuniões e esforços dos

integrantes do Conselho
deDesenvolvimento do
Eixo Joinville-Jaraguá
do Sul e Microrregião
não terão sido em vã'o.

EM BOA HORA

ENCONTRO
\

O deputado federal Vi-
cente Caropreso (PSDB)
esteve participando on

tem, em Porto Alegre
(RS), de encontro que
reuniu os presidentes dos
diretórios estaduais e

outras das principais lide
ranças tucanas nos três
Estados do Sul. Caropre
so, pela intensa atividade,
dá dimensão significativa
asua atuação, transpondo
emmuito a fronteira ca

tarinense. Restaconferir se
esse desempenho con

firmará votos nas urnas

nas próximas eleições,
conforme aspira.

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

e Curso na Sociedade BrasUeira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

IAVALlAÇÃO: ENCONTRO DOS CANDIDATOS A PRESIDÊNCIA DO PT ANALISOU ATUAÇÃO DO PARTIDO

Postulantes terão outro debate
antes da convenção municipal

JARAGuA DO SUL - O

primeiro debate entre os

candidatos à sucessão do
sindicalistaSilvinoVoelz na

presidência do Partido dos
Trabalhadores, Rogério
Müller, Emerson Gonçal
ves eRiolandoPetry, reuniu
cerca de 50 pessoas no au

ditório do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria
do Vestuário, sábado à
tarde. Durante duas horas,
os postulantes à presidên
cia opinaram sobre as

conquistas e as dificuldades
do partido noMunicípio,
e destacaram as propostas
para o fortalecimento da

atuação em Jaraguá do Sul.
É consenso entre os

candidatos, de que o PT

precisa aumentar a arti

culação entre as lideranças
e as basesdo partido. "Po
lítica a gente faz todos os

dias, mas muitas vezes não
se organiza para torná-la.
eficaz", disse o sindicalista .

Riolando Petry, da chapa
"Alternativa eMudança",
pregando a intensificação
do trabalho, com a insta- .

lação de novos núcleos do
partido. Ele disse acreditar
na perspectiva eleitoral

para o ano que vem, desde

Jaraguá do Sul - O
PV deverá suscitar na co

munidademaior discussão
sobre os efeitos da instalação
do Linhão da Celesc, sobre
a saúde e as condições de

segurança da população,
.

entre outras questões rela
cionadas com as condições
ambientais em' geral e o

bem-estar da comunidade.
A informação é do profes
sorJoséLuiz daSilveiraBal
lock, que participa do grupo
de pessoas que está rearticu-

I Cesar Junkes/

Gonçalves (O), MGller e Petry: explanação das propostas teve duas horas de duração

que o partido seja realmente'
atuante, "disputando a ca

beça dos eleitores". Petry
também pregou a rea

lização de debates internos'
mais freqüentes, para me
lhor identificação das ten
dências políticas.

Rogério Müller, da

chapa "Unidade com De

mocracia", propõe reu

niões periódicas e mals
produtivas; a criação de
núcleos do partido ernais
atenção com a formação
política nas bases. Emerson
Gonçalves, da "Democra
cia e Luta", tem a mesma

preocupação e defendeu o

ajuste dos horários das

lando o PV noMunicípio.
Hoje, às 17 horas, acontecerá
uma reunião na Câmara de
Vereadores, para tratar da

reorganização dopartido.
Além da questão dos

efeitos do Linhâoc-« que
atravessa áreas densamente
habitadas da cidade -

instalado há dois anos, mas

pouco debatido na comuni
dade, sob este ponto de
vista, oPV relaciona outros
temas locais como as con

dições de segurançanarede

de distribuição de gás na

tural para as empresaslocais
e os problemas de poluição
doRio Itapocuzinho. "Não
queremos acusar ninguém,
mas entendemos que exis
tem assuntos bastante po
lêmicos, cujo alcance não

chega inteiramente ao al
cance da população jara
guaense", antecipaBallock.

Ségurldo ele, na reunião
desta quarta-feira, que se
rá o primeiro encontro de
trabalho efetivo deste ano,

<,

OPartido Verde começa a darsinais de reorganização
emJaraguá do Sul e chega em boa hora. São várias
as questões que precisam ser discutidas mais in
tensamente na comunidade, que acabam passando
simplesmente despercebidas, pela ausênci;de órgãos
defiscalização mais'comprometidos com as legítimas
necessidades da comunidade. A pluralidade das idéias
edebates só contribui. OPV terá, com certeza, muitas
questões para levantar.

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

reuniões do partido, para
melhor acesso dos filiados,

.

e reiterou a disposição de
colocar o nome para con
correr a uma vaga à Câma
ra Federal, abrindo nova

alternativapara a comunida

de, além do deputado fe
deral Vicente Caropreso

. (PSDB).
CONVENÇÃO MUNICIPAL

- Müller também quer a
discussão imediata do pla
no de governo do partido.
Os vereadores Marcos,

Scarpato e José Pendiuk
dos Santos, Zé Padre, com
compromissos em Tijucas,
não compareceram. O ex

candidato a prefeito :qio-'

Partido Verde vai questionar efeitos do Linhão da Celesc

conto à vista
/

·0,364

nei da Silva defendeu "a
unidade interna". O líder

metalúrgicoJairMussinato
criticou "a centralização das
decisões", nos últimos
anos. O partido realiza o

segundo debate com os

representantes de chapas
no dia 8 de setembro, A
convençãocom votações
para a presidência e o di
retório (que terá compo- -,

sição proporcional ao nú
mero de votos das chapas)
acontecerá em 16 de se

tembro. A eleição do pre
sidente terá segundo turno,
se nenhum candidato fizer
a metade mais um dos vo
tos. (MILTON RAASCH)

além de outrás reuniões que
já aconteceram en�re os sim
patizantes, serão encami
nhadas as providências pa
ra dar existência legal à
legenda, com formação de
uma comissão que ficará
incumbida de dar prosse
guimento às atividades, da
qui para frente. EJU 1998, o
partido contou commm re

presentante local nas eleições
daquele ano,mas desdeentão
permaneceu sern ativida
de. (MR)

K<1IJELLi
Moda Masculina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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·1 MONOPÓLIO: REINKE IQUESTIONA CERCEAMENTO DE NOVOS MÉDICOS, NA QUESTÃO DO HOSPITAL
.

. (

Para o vice-prefeito, população
tem poucas opções na cidade

MASSARANDUBA - o

vice-prefeito Fernando
.

Reinke (PSDB) atribui
parte das dificuldades fi
nanceiras alegadas pela
Congregação das Irmãs
Franciscanas da Santíssima
Trindade, na desativação
do Hospital Sagrado Co

ração de Jesus, à falta de

opções no serviço médi
co dainstituição. Segundo' .

Reinke, nos últimos anos,
as atividades foram exerci
das por alguns poucos
profissionais, commuitos
anos de atividades na co

munidade, sem que outras

especialidades fossem in

corporadas. para benefício
dosusuários.

- A ausência de outras

especialidades forçosa
mente faz com que os pa
cientes procurem outros

centrosmédicos -, avalia
Reinke, lamentando o im
passe em que se encontra'

o hospital, desde que a

congregação fixou o pra
zo de 60 dias 'para a de-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Fundação municipal é a saída, diz Reinke

sativação do estabeleci
mento, caso a comunidade
não apresente alternativas

para a manutenção do
mesmo.

Ele repetiu o 'que o

prefeito Dávio Leu (PFL)
já havia feito constar em
nota divulgada à imprensa,

\

LHS é esperado hoje para
reunião. em Guaramitim /

GU:ARAMIRIM - o

prefeito de Joinville e pré
candidato do PMDB às
eleições estaduais, Luiz
Henrique daSilveira, estará
hoje no Município, para
uma reunião às 19h30 na

j Sociedade Atiradores Dia
na, no Centro, com correli

gionários do partido. A
Executiva local está distri
buindo nota fazendo a con

vocação dos filiados para o
encontro, que deverá tratar
sobre o encàminhamento
das próximas eleições.

Nareunião,LHS deverá

consultaros correligionários.
guaramirenses, sobre as

eleições do ano que vem. A
Executiva esteve reunidana
última quarta-feira, na Câ
mara de Vereadores, con
vocada pelo presidente do
diretório, João Vick, para
tratar da preparação para a

reunião prevista para hoje.
Esta será a quarta reunião
dosmembros daExecutiva
do partido este ano - der
rotado nas eleições do ano
passado - e a primeira

.

com a convocação de todos
os filiados. (MR)

PROGRAMAÇAO PARA O DIA DOS PAIS
Promoção: Associação de Pais e Professores da
Escola de Educação Básica São Pedro
Data: 11 de agosto de 2001

Programação: 19:00 horas: missa em homenagem
aos Pais.
20:00 horas: Jantar (churrasco) .�

.

22:(}0 horas: Baile dos pais com a Banda Paisagem -

RS \

Local: Paróquia São Pedro de Alcântara, - Guamiranga
- .Guaramlrim.

.

na semana.passada, frisan
do que o hospital perten
-cente à congregação fran
ciscana e isentando a Pre
feitura de responsabilidade
no episódio. Segundo
Reinke, a população tem
cobrado providências do
Executivo no caso, "mas a

solução vai depender da
comunidade", Na opinião
dele, a saída poderá ser a

.

instalação de uma funda-

ção "em condições de

captar recursos de várias
fontes para amanutenção
do hospital",

Conforme Reinke, di
ficilmente aPrefeitura teria

condições de absorver
todo o custo damanuten

ção do hospital, em fun

ção dos muitos investi
mentos necessários, já so

licitados, inclusive, pela
Vigilância Sanitária. Em

princípio, conforme Re

inke, a posição doExecu
tivo continua sendo a já
manifestadapelo prefeito,

. ,.

em entrevistá a Imprensa,
demanter funcionamento
o Pronto Atendimento -

já custeado desde 1999

pelo Município -,' que
tanto poderá continuar
instalado nas dependências
do hospital como ser

transferido para aUnidade
Sanitária. (MILTON RAASCH)

I

Três suplentes assumem

na Câmara de Corupá
CORUPÁ - "Três su

plentes assumiram no Le

gislativo corupaense, que
reiniciou os trabalhos no
dia 1 de agosto. São eles
Lauro Tardowski, que
substitui a Alceu Gilmar
Moretti (confirmado na

titularidade da Secretaria

Municipal da Saúde) na

bancada do PMDB; Má
rio Fischer {PPB}e Celso
Berlatto (PSDB), que as

sumiram as cadeiras de
ConradoUrbanoMüller e
Loreano Rogério da Cos

ta, respectivamente, ambos

CAFÉ BINGO

BEN,EFIÇENTE
local: Clube
Atlético Ba�pendi.
Data': 7/8/2001
Horário: 14 horas
OASE - Terçafeirinas

afastados erri período de

licença.
Asegunda sessão ordi

nária da Câmara foi rea
lizada ontem à noite, após
o recesso parlamentar,
quando os vereadores ana
lisaram, entre outrasmaté
rias, o projeto que dispõe
sobre a LDO (Lei de Di-

. retrizesOrçamentárias). O
presidente Herrmann
Suesenbach lança na se

mana que vem o edital

para a conclusão d'a obra
do prédio próprio do Le
gislativo.

O Ministério do Esporte e Turismo, através da
Embratur, outorgou a Corupá o Selo de Município
Prioritário para o Desenvolvimento do Turismo. Esta
conquista, somada à formação do ConselhoMunicipal
de Turismo (que realiza aprimeira reunião de trabalho
no próximo dia 21 de agosto) e a elaboração de um

mapa contendo os principais pontos turísticos do
Município, representam grande avanço no setor, destaca
o secretáriomunicipal deTurismo,ErnestoFilipeBlunk.
O mapa com o roteiro turístico foi elaborado com

auxílio da equipe daAçãoRadical, empresa que atuana

promoção de eventos no ramo, em Jaraguá do Sul e
microrregião. O roteiro de Corupá, destacando aRara
das Cachoeiras, entre outros locais, jáestá disponível

. para os interessados, naPrefeitura.
VISITA
Deputado estadual Ivo
Konell (pMDB) pretende
fazer visita ao prefeito de
Guaramirim,Mário Sér

gioPeixer (PFL), ainda esta
semana. A reunião está

.

sendo marcada através do
assessor do parlamentar,
Antônio Carlos da Luz.

FILIAÇÕES
O presidente do PFL de
Corupá, Ernesto Filipe
Blunk, tenciona deflagrar
campanhapara reforçaras
adesões ao partido noMu

nicípio.Amóvimentaçe
para reforçar a fileira pefe
lista deverá aconteceratêo
finaldo ano,planejaBIunk.

DIREITO MUNICIPAL
A Prefeitura de Corupá iniciou ontem, e realiza até o

10 de agosto, um treinamento para os ocupantes de

cargos de confiança no serviço público municipal e
pessoal que atua na área técnica, versando sobre Direito
Municipal, com ênfase para a Lei de Responsabilidade
Fiscal. O curso está sendo realizado nas dependências
da. Escolei Municipal Aluisio Carvalho de Oliveira;
mediante módulos e utilização de fitas de videocassete.
A finalidade é orientar os funcionários sobre a legislação.

Dr. Pedro Chuji Nishimorl
CRM 2678 f

Dr . .Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Iraurnatoloçla
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Indústrias de

Máquinas Kreis LIda.

Rua Jo.é Theodoro Ribeiro, 165
•

Cx. '0.10184· Fon. (47) 371·0555 •

Fa. (47) 371·0403
,.mail . indumak@neluno.com.br

.,

J�raguá do Sul,surgiu entre dois pólos econômicos e poli
t�cos, Blumenau e]oinville. A tendência, nestas"circunstân
Clas, era a de ]araguá do Sul ficar sujeito a um deles e não a

dedespontar como um terceiro pólo. Um fator relevante,
para que Jaraguá do Sul não fosse "engolido" por um des

��s pólos, ��i a passagem da ferr�via poraqui. Esta não só
güu a regiao com o resto do Pais e os grandes'centros,

Na foto vemos a passagem
. "do trem (à esquerda) pelo

atual Bairro Vila Lalau,
vendo-se ainda a antiga

Rua Joinville

masainda colocou]araguá do Sul como um pólo para
onde deveriam convergir passageiros e cargas oriundas ou
destinadas ao Vale do Itajaí, Florianópolis e Sul do Esta

do, transportados via terrestre. Isto propiciou o.desenvol
vimento do transporte de cargas e passageiros local para
estas regiões, fez crescer a rede hoteleira da cidade e pos-"

sibilitou a instalação de indústrias na região.
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL

'j1 História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

NFIRA
HÁ 40 ANOS

Em 1961, o CORREIO DO POVO comparecia com um artigo LEM
BRETE AOS SENHORES DEPUTADOS, lembrando que o mês
de julho inaugurava o período em que os deputados apresentavam
emendas aos orçamentos de 1962. Deputados estaduais e federais
visitavam os municípios com a finalidade de conhecer as necessida
des locais e regionais e reivindicações populares. Lembrava que o

Norte-Nordeste, da forma como está, não quer e não pode parar.
Não quer estacionar. O Norte-Nordeste tem consciência de sua)im
portância. Reclamos, não obstante o progresso experimentado, ainda
vão desde cadernos de linhas singelas para bancos escolares, agudos
problemas na agropecuária e das obras públicas de grande relevância:
umanova pont� Abdon Baptista sobre o Itapocu; responsabilidades
do Estado (da federação) edo Estado (da União), obras em benefí
cio de uma grande massa de gente. De gente que trabalha. De gente
que produz e precisa de estradas para escoar as suas produções. A
estrada São Bento-Corupá,-desde Porto União até

Jaraguá do Sul, finalizando em São Francisco do Sul. Obras que pre
cisam ser concluídas. E sem demora. Estava dado o recado aos polí
ticos.

HÁ 14 ANOS

Em 1987,Jaraguá do Sul iniciava a sua integraçâo no Roteiro Nacio
nal de Integração, quebuscava integrar, valorizar e preservar a cu1tura
regional caracterizada pelas edificações dé traços germânicos ainda
existentes noMunicípio � que seriam catalogadas, descritas e desenha
das, através de entendimentos. com seus proprietários. Para este fim
era contratada, para um período de 6 a 8 meses, a arquitetaMariada
GraçaAgostinho, da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional-c-Fundação Pró-Memória. Havia até a possibilidade da
Prefeitura e a Fundação Pró-Memória assinar termo de convênio,

-

para restaurar as edificações de valor hist6rico e paisagístico e tarn
bérn Asphan promover o tombamento, como bem de interesses
nacional. Os anos se passaram e a estrutura ficou ao sabor dos pla
nos dos diversos prefeitos que passaram pela Prefeitura, nem todos
sintonizados com o patrimônio hist6rico e CulturaHist6rica

Jaraguaense, mesmo porque cuidar das coisas do passado, de onde
procedemos, custamuito dinheiro que nem sempre'dá os resultados
de sucesso administrativo. A estrutura está-se auto-administrando,
visando a permanecer-no lugar, aguardando a oportunidade de um
esclarecido administrador, sem ofensa" para retomar e prosseguir,
sem o que o prejuízo será ainda maior na rrianutençâo damem6ria
hist6rica de Jaraguá do Sul, pondo a perder tudo o que se fez até

agora. Seremos, então, o 3° parque.industrial de Santa Catarina, com
melhor qualidade de vida e renda per capita invejável e sem mem6ria
de onde veio tudo isso.

HÁ 4 ANOS
Em 1997, a Secretaria: de Educação de Jaraguá do Sul oficializava, no
salão do Parque de Eventos, o Programa "autonomia da Gestão
Financeira" para asUnidades escolares de ensino fundamental e pré
escolares, transferindo para as diretorias das escolas e das APPs (As
sociação de Pais e Professores) a responsabilidade na gestão adminis- •

trativa dos recursos destinados àmanutenção das escolas.
, Realizava-se a 2 a Multifeira, no Parque de Eventos, emJaraguá do
Sul, reunindo a 11 a Feira daMalha, 4a Feira da Pequena eMédiaEm-"
presa, Leilão deMáquinas e Equipamentos Usados e Roda de Neg6-
cios, de 4 a 13 dejulho, com comparênciaâe 70 mil pes�oas)e negó
cios entre R$ 1 e R$ 1,3 milhão.

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 7 de agosto de 2001

IMOMENTOS DE REFLEXÃO: COMUNIDADE EVANGÉLICA DE JARAGUA DO SUl
,

SINCERAMENTE, O que fazemos com a no�a culpar
Ele era um homem de negócios bem-�ucedido.

Também parecia estar bem-casado. Sua esposa, no
entanto, não imaginava que em termos de fidelida
de conjugal ele não a levava tão a sério. Bem, este
tipo/de conduta fazparte da minha profissão, afinal
todos fàzem o mesmo - pensava ele consigo. Será?

No passado, ele jáhavia tido contato com cristãos

convictos, e por isso ele sabia que diante deDeus adul-
I tério era pecado. Entrementes, porém, sentia-se longe

de Deus e também acreditava que Deus estava ocupa
do com coisas mais importantes do que estas - isto é,
"dos seus pequenos desviosmorais".

Mas, de repente, teve que ser internado. Um'a
úlcera estourou e teve que se submeter urgente
mente a uma cirurgia. Diante desta situação, lem
brou de seus "pequenos desvios" e sua consciência
o atormentava. Na verdade estava com medo da
morte. A enfermeira-responsávelpor ele era uma
cristã, Ela queria consolá-lo e, então, pergunta se

poderia orar com ele. Ele mesmo, mais tarde con
tou aum conhecido: "Foi algo impressionante quando
a enfermeira orou comigo, parecia que Deus mes
mo estivesse no quarto. E a enfermeira falava com
ele como se ela tivesse um relacionamento demuita

confi�nçacomDeus."
'

A cirurgia foi um sucesso e o paciente se recu

peroumuito bem. Mais uma vez veio a enfermeira
e orou. Desta vez uma oração de agradecimento.
Seu coração foi tocado. Lamentavelmente, apenas
por POUc? tempo. Amedida que ele se recuperava,

O'que faltou para contar ... (99)

aquela experiênciatão forte da oração e de CODlo
Deus foi bom já se enfraquecia. Mais um POUCOf
ele novamente era o homem de negócios de sem

pre. Os velhos amigos novamente eram mais im.
portantes. A voz de Deus novamente se enfraqu�
ceu: .. não se sabe como este homem levou a Sill

vida adiante.
Não é moderno falar de culpa no século 21.

Num mundo onde se afirma que a liberdade m
pensamento e de conduta de cada um é algo bem

. pessoal, soa estranho falar de culpa. Mas o ser hu,
mane nãomudou quanto a sua natureza feita a ima,
gern e semelhança de Deus. Ele não deixou de tera

necessidade de relacionar-se com o seu criador.Ps
isso, a culpa, o medo, a saudade pelo paraíso perruOo
continua sendo omaisprofundo desejodo ser human

Neste sentido a palavra deDeus perrnanecess
do aquela que nos convidá a depositar pela fé dian�
deDeus a culpá. É diante dele que experimentans
a graça e amisericórdia, e inspirados pelo exemplo
de Jesus também temos força para perdoar "aOi
nossos devedores ... " (Mt 6.12).

I

Sinceramente, o que temosfeito com a nossa culpa?
'Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecom

gados, e eu vos aliviam: Tomai sobre vós o meujugo e aprtliM
,de mim, por que sou manso e humilde de coraç�oj e achofflJ

descansopara as vossas almas. Porque o meujugo é suave e�

meufardo é leie".

Mateus 11.28-30

P. William Bretzke - Fone: 372-0512

,,;.;.-,,,,.,.�-

POR TIO EUG�NIO

A ENERGIAelétrica (21)

A Prefeitura de Jaraguábaixava 'a
Resolução n? 24"de 15/10/1935:
Art. 10 - Fica criado, neste municí
pio, a contar desta data, e, em
caráter transitório,o cargo de fiscal
de luz e força, junto à respectiva

�Empresa.
Art. 2 o - O funcionário nomeado

perceberá a gratificação anual de Rs.
3:000$000 (três contos de réis).
Devagar, entregando os pontos, a

Empresul chamava a Prefeitura de
falida e começava a debochar das
autoridades. Negava-se a fazerliga
ções pormotivos fúteis, mas já con
cordando na devolução dos 20%,
desde janeiro de 1934. O governa
dordr. Nereu Ramos oficiava ao

prefeitoWaldemarGrubba, dizendo
que a concessionária era obrigada a

baixar 20% na tabela de iluminação

,

pública e particular e do mínimo
dependia de acordo dos interessá
dos (taxa mínima). Em não havendo
acordo não podia exigi-lo. Óutras
normas foram também divulgadas.
Dizia o governador: "As cláusulas
do contrato são, tão claras que não

podem ocasionar dúvidas razoá-
. "

veis .

Em 1938, oCORREIODOPOVOjáes
tava nas mãos de Honorato

I Tomelin, tendo como gerente
Leopoldo A. Gerent, ex-prefeito de

Jaraguá, eleito por larga margem de
votos pelo partido de Plínio Salga
do, integralista, e destituído pela
Revolução de 1930, achando-se na

Prefeitura, como interventor, 020
tenente Ruy Stockler de Souza, .

sendo Renato Sans secretário munI

cipal.
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úne 371-1224
�
Seja você também

um campeão
"Hão perc;a a promoção
espec;ial do mês.

Corra hoje mesmo para a

Tillle e faça a sua matríc;ula!"
Reinaldo Rau, 299 - Centro

BOA NOTíCIA
Para funcionário público
estadual de todos os

órgãos, empréstimos
com a menor taxa de

juros, sem consulta de
SPC ou serasa, agora
também para Jaraguá

do Sul e região.

Tratar: 275-1752
ou 9991-6366.

MÓVEIS
IlIIsl aporlal1!fDIol / IbilO/os / fffrenOi

Vende-se um terreno de
350m2 Jardim São
�rancisco, na rua

principal do loteamento.
Tratar: 371-8116

Vende-se um terreno em

Schroeder, bem
localizado, próximo a

Marisol, medindo 675m2 r

preço de ocasião. Tratar:
275-1723 com Luís
Carlos ou 9993-8920
Com Valdemir.

Vende-se uma casa nova
no Vila Rau com uma

suíte + 2 quartos, pronta
pImorar. Tratar:
9975-2164.

�ende-se um terreno cl

�Om2, Lot. Casa Nova 2

wateral, na rua Bertha

y, elege, próx. 25 de Julho.
a orR$ 8.500,00.
Tralar:370_5020.
E--xcelente negócio _

lerren .o Com Infra
eSlrutu ' .

f
rc necessana paraulura morado

a
. Ia,

gncultura, pecuária
ogud (

. ,

Pa
es pesque-pague),

rque aquático, hotel

,

go
•

I fertas
ClASSIFiCADOS DOCP .. Jaraguá do Sul e região - Ter�a.feiní, 7 de agosto de 2001

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

fazenda e outros. Local

sossegado com 101.000

rn-', próx. a Usina do

Bracinho, em Schroeder,
a Friguns, em Santa
Luzia. lnteresscdos tratar
fones: (OXX47) 435-
0964 I 453-1023.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Vende-se terreno próx. a
SCAR. Tratar: 9104-9149
com Marcos.

aceita-se proposta.
Fone: 370-0464.

Vendo próx. Colégio
HOMAGO, Ilha da

Figueira, casa mista, cl
03 quartos, goragem +

dependo Valor:
R$ 28.500,00
Tratar: 371-6069.

Vende-se um casa de
madeira, contendo 4

quartos, 01 banheiro,
sala com 2 ambientes,
cozinha, área de serviço
e garagem, com 140m2
e terreno cl 2.000m2, na
Barra do Rio Cerro, rua
asfaltada. Vclor; R$
28.000,00 - negociável.
Tratar: 376-0505 com

Heitor ou Adelaide.

Vendo casa com 138m2,
construção nova, no Vila
Lalau na rua Alberto
Santos Dumont, com
suíte, 2 quartos e

demais dependências.
Terreno com 440m2,
todo gramado, com
garagem para 2 carros.

Valor: R$ 79.000,00
falar com Marlene
371-81160u
9975-4135.

Vende-se casa em

alvenaria, Vila Lenzi, com
03 quartos, garagem e

demais dependências.
Valor: R$ 26.500,00.
Tratar: 9118-0395 com

Cleiton ou Adriana.

Vende-se casa nova no

Amizade R$ 79.000,00
Tratar 9973 3623
creci 7402

Vende-se casa na Ilha da

Figueira, sentido à

Guaramirim, casa de 2
andares. Valor
R$ 30.000,00.
Tratar 372-0081 ou

9111-5725, com
Valdecir.

Vende-se casa de 2

andares, com 700m2

próx. Mercado Paraguai,
número da rua 892, casa
n? 460. Terreno cl
580m2• Tratar: 372-
0081 ou 9111-5725,
com Valdecir.

NEGÓCIOS & OFERTAS:
___ �_� IIn�.�_:����J. ..�.�J?�.__

CLASSIAUTO:
___If;!!tC!�feir_g"t)�_tlb _

CLASSIMOVEIS:
Quinta-feira, às 12h

,
Venda de apartamentos
novos, localização central,
com piscina e salão de
festas. Tratar 9973 3623
creci7402

Vende-se apartamento
Rua Barão do Rio Branco,
Edifício Klein, 5° andar
de frente. Apartamento
novo com 138m2. Treter:
275-3627, com Kátia.

(Jil()
cogumelos (elétrica).
Valor R$ 200,00.
Tratar: 370-2146.

Aluqo-se querte p/
moça. Tratar: 372-1721
ou 9113-3171.

Vende-se filhotes de

cofap, desverminado.
Tratar: 373-1084 ou

9104-5530.

Vendo loja de material

para construçõo, com
ótima clientela, ponto
excelente, com um

ótimo faturamento, em
Joinville no bairro Santo
Antônio. Motivo:
Problema de saúde.
Tratar: ( 47) 435-0964
I 9994-1387.

Valor: R$ 150,00.
Tratar: 275-2364

Vende-se balcão seco

para lanchonete ou

confeitaria. Tamanho
2m X 1 ,SOm X 0,75m
em bom estado. Preço
para desocupar espaço.
Tratar: 371-4600.

Vendo 2 cachorros, uma
coker fêmea, e um fila
brasileiro. Os dois tem
1 ano de idade. Tratar:

27'6-0021, com Eliane.

Vendo carretinha para

iardinagem. Seminova.
Valor R$ 650,00.
Tratar: 371-5887, com
Silvana.

Vendo máquina de

estampa da marca

metalnox, com trcnsíer
de brinde. Valor
R$ 1.300,00. Tratar:
372-3732.

Vende-se 1. máquina de
lavar roupa, marca

Besser, cop. 7kg,
seminova, na garatia.
Valor a combinar.
Tratar: 9962-1932,
com Cristicn.

Vende-se terreno Vila
Rau 347,00 m2- plano
R$ 8.500,00
Tratar 9973 3623
creci7402

Vende-se terreno 350m2,
Jardim São Francisco,
na rua principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

Vendo casa em alvenaria,
semi-nova, com
acabamento interno em

gesso à massa corrida,
com 02 quartos, banheiro,
safa, cozinha, despensa,

'

área de serviço e

garagem. Grades em
todos as janelas, toda
calçada porfora e canil.
Local: Estrada Nova, próx.
ao Mercado Brasão.
Aceita-se carro como parte
do pagamento.
Valor: R$ 37.000;00.
Tratar com Ivone ou Silvio
no telefone: 372-3124.

Oportunidade - Casa par
R$ 18.000,00 - Vendo
casa de alvenaria, com
02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço,
garagem + área coberta,
toda com piso cerâmico e

calçada em volta de casa.

Valor: R$18.000,00 +

saldo de R$ 5.182,91
com prestação de R$
50,1 9 pl mês. Pode ser

quitada com FGTS. Rua

asfaltada, próx. ao Posto
Mime do Ana Paula.
Tratar: 275-0051.

Vende-se casa em

alvenaria no Bairro Vila
Nova. Valor:
R$ 80.000,00,

Rua Gov. Lacerda, 169 - laraguá do Sul - sc

fVERSOS
Vendo guarda roupa com

10 portas, em ótimo
estado. Tratar: 371-8116,
com Marlene.

Vendo mesa oval com 6
ccdeiros almofadas,
estilo colonial, de
madeira imbu.ia.
Tratar: 370-4980.

Vendo retalhos grandes.
Tratar: 376-1573.

Vende-se estufa

para secagem de

Vende-se guarda roupa

antigo de solteiro, 2
camas de solteiro, 1

geladeira em bom

estado, 1 armário de

cozinha, 1 fogão 4

bocas Continental, 1
mesa com 3 cadeiras.
Valor a combinar.
Tratar: 371-7060.

Vende-se vídeo cassete,
com controle.
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pREGOS
oferta / procura / agências

recruta e seleciona para ae/missão
imee/iata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• EngenlreiroMealnico -2 anos de experiênda em desenvolvimento de projetos, manutenção, raoonalzoção
de Unhas de produção, desejável inglês ou alemão
• Supervisor de Biotecnologia· Espeóolização em quimica, biologia ou correlotas. Experiência profissional
de 6meses. Furó eIOOoroçõo, desaição e execução de testes. Deveró ter conMamenfos e prático em reoçães de nxilord,
enzimologia, micrologia e fermentaçães. Conhedmento do legislação de produtos e oramos naturais.leitura fluente
e boa conversoção em inglês.
• Analista de NegóáosjSistemas. Espedalização em Administração, Informático. Ter experiência de
04 anos em ünguogem e Banco de Dados Progress, experiência de 02 anos em Análise de Negócio e/ou Sistemos;
experiência em soltwore de Gestão Empresarial· preferencialmente em ERP Datosul (Mognun ou EMSI.
• Farmacêutko - Ter curso superior de Farmácia ou Bioquímico.
• Bioquímico - Ter curso superior de Farmácia ou Bioquímica. que saiba manipular e desenvolver o produto

ÁREA TÉCNICA
• TécnicoMecânico -manutenção de ar comicionado, refrigeradores e máquinas de lavor. Desejável 'l Grau
técnico.

•
.

•Medinico Eletrotemico - Fará manutenção elétrico emecânica em compressores rotativos o parafusos. Ter
mrtéiradeWüação.
• Técnico Químico- Tercurso TémicoQuímico,com02anosde experiênciaII vogal. TercursoTémicoQuímico
incompleto ou curso no área pelo mIQT, com experiência no ramo têxtd de 01 ano.1I vogal ".
• Técnico Je Manutenfão - Cursando 2' grau, fará manutenção de microcomputadores, 06 meses de
experiêndo.
• ProgramaJor Je Sistemas -. Programador em Delphi com experiênda de 6 meses
• Desenhista Técnico Arquitetônico - conhedmento em arqui·cad e detalhamento de projeto de
arquitetura e inferiores
• DesenhistaProjetistà - Ter curso de Téc. Mecânico ou Engenheiro Mecânico.lrá desenvolver projetos de"
equipamentos industrieis (elétricolimecânicos/hidráulicosl (1 vago). Ter Iormção emTécnoMecânico, Ter curso de
Auto Cad e Unicod. Ter no mínimo 02 anos de experiência (1 vogo)
• Instrutor de Auto-Escola - Ter carteira de motorista no mínimo 02 anos AB. Não é necessário ter

experiência profissional
• Professor -Instrutor de Trânsito na Auto Escola. Ter nocão de sala de aula no mínimo de 1 ano
.'nstrutor Je HarJware - Conhecimento em Hardwa;e e montagem e manutenção de micro
• Instrutor Je Informática - Conhecimento em Office
• Técnico Je manutenfão Je micro - 06 meses de experiência. Cursando 2' grau

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Secretária Executiva - Assessoria à diretoria, parte administrativa, financeira, Superior completo ou
cursando, foci1idadede relacionamento. LocO de trabalho em Schroeder

ÁREA COMERCIAL
• Assistente Je Marketing - cursando 3' grau em engenharia química, engenharia de alimentos,
mnistroção oumarketing
• ConsultorComeráal- Formado em administração, cam boa bose de marketing, conhecimento básico em

inglêse/ou espanhol, experiênda em vendaspara empresas prestadoras de serviços. Prestução de serviço não exdusivo
•V�Extemos -Âreasde imóveis(Será controtadocomo prestadordeserviçoautônomo) (4vogos)
e veículos (6 vagos), outros vendedores (3 vogas).Tades deverão ter experiência em vendas. Atuarão em Jaroguá do Sul
e região.
• VenJedores Internos - Preferencialmente que tenha experiência em vendas

ÁREA OPERACIONAL
• Costureiras -Conhedmento em máquina reta, cobertura e overlok para trabalhar em Schroeder (10 vagos).
Ter experiênda de 01 ano em máquina refo, overloque e transporto poro trabalhar em Jaraguá (5 vagas)
• BorJador· Máquina manual e·industrial. Que more nas proximidades da Barra do Rio (erro, Vila lenzi, Vda
Nova, RioMolho, Jaroguá Esquerdo, Rgueira.
• TorneiroMecânko (4 vagas)-terexperiênciadeOl 002 anosemtornouniversal, tercursodeleitura
e interpretação de desenhos, olSponibdidade para trabdhar em Corupá II vaga)
• FresaJor - ter experiência de 02 anos

• OperaJor Je Guilhotina e DobraJeira -. Ter pelo menos 90 dias de experiência. Ter feito curso

de leitura e Inferpretoçõode DesenhoMecârico.Trabalharó no área de cdderaria II voga) e na áreade formos de melnl
(1 vogo). No cidade de Corupà.
•Mecãnko de Suspensão - Para veiculas pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento de rodas,
geometria, montagem de pneus, com l' ou 'l grau
• Eletricista de Veiculos - Conhecimentaem trava elétrica, motor de partida, vidro elétrico e alternador
• SoIJaJor - Experienda em soldaMig e serralheria, conhecimento em lenura e interpretação em desenho técnico
e emmedidas (1 voga). Conhecimento em solda elétrico (1 vogo)
• Mecânco deManutenfão - montagem de máquina com experiência de 6 meses (1 vaga). Mecânica
(elétrica emeciinkD) em vekulosautomotores (1 vogo)
• Eletricista�Corn prático em instalaçãa, ter experiênóo em luminoção, perfilado, com experiência em inst�ação
industrial (2 vogos)
•Auxiliarmecânko - Deverá ter curso báSico de mecânica do SENAI
• Pintor (2 vagas) -Atuará na área industrial- estruturas metálicas
• Frentista -preferencialmente com experiencia.

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguó).
Cx. Postá 200 - ap 89.255-000

Fone 147) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 2001

Precisa-se de
sacoleiras para

vender

confecções, saias
oxford, todos os

tamanhos, longas
e secretária.

Preço: R$ 1 1,00.
Blusa de seda
manga curta e

longa R$ 12,00.
Motivo:

fechamento da
loja. Fone:

371-8116 com

Marlene.

Vendo galpão em

estrutura metálica,
montado e coberto.
Melhor preço da região.
Tratar com Silvio,47
9975-2825.

I Vendo uma bicicleta SeoH,
por R$ 600,00.
Tratar: 370-8296.

Vende-se liquidificador
industrial semi-novo,
balança manual filizolo
20kg. Tratar: 373-1070

Vende-se Computador
Intel Celeron 400Mhz, HD 15GB, Quantum Fireball, Gaveta HD removível, Monitor
Sansung 14", Memória 64MB, CD Row 32x Creative, Placa de som on board, Placa
de rede on board, Placa de védeo, on board, Placa de fax/modem 56k on board,

teclado, mouse. Valor R$ 1.000,00.
Tratar 371-5270, com Patrick.

Procura-se moça
para dividir apto no

centro. Tratar:
9965-9428
com Rose.

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

de frango, alcatra e talharim

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguá do sul- se - fone 275"'2825

==
senac ••

Jaraguá do Sul

Informática
.Web Designer
-Drearnweaver Ultradev
.Flash Básico
-Auto Oad
-caoeamento

Estruturado
.Digitação e

Processador de

âi1iétTextos,:ri ;.Power Point
.Proflssional em

ManutençãO de

Microcomputadores

Estamos Selecionando

PROFESSOR(A} DE

Infprmática
Contabilidade
Depto Pessoal

Telemarketing

Empresa líder de mercado,
atuando em todo Brasil,
contrata para sua filial de

Jaraguá do Sul, os

Profissionais acima para
lecionar em cursos

profissi0nalizantes. Desejável
experiências anteriores.

Interessados!as) devem

comparecer munidos!as) de
curriculum para entrevista, a partir
dasBhOO no endereço abaixo.

R.CabÓHarry Hadüch, JS•centro· Jaraguá do lul �
I

_._-

INFORMAÇÕES 1
Fone/Fax: (47) 370-025
Rua Adélia Fischer, 303

Faça como mais de
2.000 ex-alunos da
Rede Microlins que já
estão trabalhando.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Negóci"Q$
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FA

CHEGOU O NOVO

CAllfÃ

COM ELE VOCÊ fIM CUD,ro PRÉ.A.PROVADO
EM rODAS AS 'OJ� DA REDI FA1lMA15.

PlÇA JÁ o SEU.

A IGU"'!

371-0154

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

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

R$ 3,49
EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72

EM FRENTE AO SHOPING

IINão perca a

prom0t'ão especial
do mês.

Corra hoje mesmo

para a Time e fat'a a
;

I tilsua matrlcu a.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

Mania de Vender Barato

Cozinha JB cl Paneleiro
e Cristaleira pI Cerejeira

À Vista R$ 289,90

. Fogão Mille, 4 Bocas
Dako, Auto-Limpante
À Vista R$ 179,90

Mesa Zamarchi com 4

Cadeiras Padrão Cerejeira
�À Vista R$ 129,90

�j�;'l: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 37i-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) 376-1,603
"

Loja 7: Rua 28 deAgosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o ENDERECO CERTO DO ELHOR S PRODUTOS PARA SEU LAR!

Raças de éães disponíveis para venda:
Poodle - Border,Collie, Dachshund, BlJlldog

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

··Rui�r.!!r.!!ªK�iiXp�L�ª!!�[$.$:�_�-ª-�º��C=:3IJ::4.t.5.�[
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ARTEFATOS DE CIMEI[[!J�
ClItIIE".ftTE

•
<'

- VIdros temperados
- Cercas

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natural e

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

casas pré-moldadas
��9. ..�9.ng�I.�ré':l��������ç�.��9.L��_!}_=.lgª�.����g9. .....

- Persianas
- Boxpara banheiros
- Esquadrias

Tudo em mármore
e grani ....os

Pias

cozinhas
+úmulos'
soleiras'
pisos e

churrasquei ras

371-1524

Fabricaçào e Coloca ao

FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

-r.

�
-

VI.�
�.

vidraçaria

Wille

�
una r:äliJnaG
-----

Seja você também um campeão

371-1224
"Hão per'ca a pl"Om�o espeCial do mês.

COr'r'a hoje mesmo pa(a a Time e

faça a sua matrículal-

Fone/Fax
370-8200

EMPÓRIO DAS
PEDRAS DEC011ATIVtlfS

Pedras: São Tome, MirQcema, lojinha,
luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita Bronco, Raiado e revestimentos em geral

. Nwcobr��� OrmelJ'l4reypYeÇO}dóllr�

Orçamento sem compromisso
371-0568

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila lalau

Fönes: 370-7393 - 37

Especializada em madeiras nobre,
de madeiras em geral e madeil'C1S

............ '"' '"' .

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
RuaWaher Murquardl,2828 -.em freDle frevo Argi - Barro do Rio Molha· Joroguó daSul

B;rasil
Pi s os

370-7197Rua Adolf Püttjer, 444 • Rio

Computadores· Periféricos - Suprimentos - Manutenção

'Fone/Fax (47) 371-67�O

Engenharte Pinturas Lrda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 17S-1830 -17S-4101
Tudo para pinturas co�rciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - CentrO

- ",.'"••oIdil_ •
All.fat••,elIM"to ••••,.-

RuaWalterMarquardt, 759 - Prôx. ao Pavilhão da Schützenfest

Acesse via internet de qualquer lugar do Brasil sua empresa
e fique de olho em seus negócios e em suo segurança.

VisuaiS - R$ 2.995,00
Comera P/B • R$ 250,00
Camera color - R$ 450,00

Fone: (47) 371";,7584
CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 • Centro

Imunizadora (0**47) 371-1558
I Jaraguá (0**47) 975·1771
I ,

! DETETIZE SUA CASA OU INDUSTRIA (com, baixo teor tóxico)
I LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA

I�·' /�'-. ,#//
.

� � )�'*'�
Rua AntOnio Gesser. 40 - Baim) Czemiewicz - (Defronte ao Posto de saúde)
CEP 89255-470 • Jaraguá do Sul- SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Rua 25 deJulho, 220..

- Vila
Nova - próximo ao PostoMime

Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC Rua 1.042Ingo .slunk, s/no - Estrada Nova - Jaraguá do Sul·S�

•-/� �
u�III�.111

�
ano r:äliJnaG .

----

COR'I'INAS - PERSIANAS - DECORAÇÕES
Pl.'Idrcio- e- q,,u;uúuuuvpCU'"CI/.I€<N bo1"w�

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

�
�
* ROMAN.AS ., .

�
* GERMÂNICA �
* FRANCESA ,��"�:r.-=:���
* ESMALTADAS MONTEIRO
* ISOLANTE TÉRMICO

372-2063/9987-8562

(
arquitetura
design

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

.3
\ !5
4-
-:7

371-3522
Ma.rina Frutuoso, 180 - Centro - 89252-101 • Jaraguá do Sul-SG

E·mail: gessocom@netuno.com.b.r

.. I:struluras Metálicas.
" Portões Basculantes e Deslizantes

projstodos na linha aulomatizado PPA.
* Entre oulros.

Fones: (47) 27S�3207
9103-9238

<,

Ruo Campo Alegre, 127 . Fundos· Ilho do Figueira. Jaroguó do Sul· SC

Q
nun r:äliJnalJ
---

2-
-:7
!5

�
lIDOll!WllOO
----

�
lIDOll!WllOO
----

�
lIDOll!WllOO
----

�
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----
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6 - CORREIODO POVO Negóc�p,d"<;'.
Seja você também um campeão:/

«-:

7� ®371-1224
......-

Reinoldo Rau, 299 - Centro

Vende-se Astro GLS,
ano 95, 2.0 MPFI,
completíssimo.
Tratar: 374-1597

Vende-se Honda CG 125,
ano 88, vermelha,
em ótimo estado. \...

Valor R$ 1.430,00.
Tratar 371-9375.

Vende-se Honda Dream
100cc, ano 97, vermelha,
super nova. R$ 2.000,00.
Tratar: 9979-0605.

'

Vende-se Mercedes Bens,
1313, turbinado, hidraulico,
reduzido, trucado, caçamba,
10 pneus novos, motor

novo, caixa e diferencial
revisado. Camfnhão nota

lO!!! Valor
R$ 36.000,00. Tratar
424- 1161, em Joinville.

"Não perc;a a promoção espec;ial
do mês_ Corra hoje mesmo para
a Time e faça a sua matríc;ulal"

Vende-se Jeep diesel, JPX,
ano 95, em ótimo estado de

conservação e

funcionamento, com
150.000 km Rodados.
Valor R$ 20.000,00. Tratar:
9975-1426 ou 9973-
8576 com Francisco.

Pizza Gigante com

mini brinde - RS 1 5,00
Pizza Grande com

'

mini brinde - RS 11,90
Bife a parmegiana - RS ,12,00
Calzone - RS 1 5,00

v ofender bem. Entregamos em Guaramirim

';(IffItd-<It�
...

G!:� -,

. i pJXLa grande ou gtgante

.371-a6c� I vocêganhaumaminipizza
,,'1 .,.,: l_ __ �����_e.��� __'

_)

Pref Waldemar Grubbe, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abri/.

Comemora-se todo dia 19.

Se você está com algum PROBLEMA
DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de
AlUDA URGENTE, peça esta ajuda
a Santo Expedito, Este Santo é
invocado nos negócios que de
mandam Pronta Solução e cuja
invocação nunca é tardia.
Oração - Meu Santo Expedito das
causas justas e urgentes, interceda _

por mim junto ao nosso Senhor
Jesus Cristo, socorre-me nesta
hora de afiição e desespero. Vós
que sois o Santo Guerreiro, Vós
que sois o Santo dos aflitos, Vós
que sois o Santo dos desespera
dos, Vós que sois o Santo das cau
sas urgentes, proteja-me, ajuda
me, dai-me força, coragem e sere

nidade. Atende ao meu pedido.
"Fazer o pedido": meu Santo Ex

pedito! Ajuda-me a superar estas
horas difíceis, proteja-me de todos
que possam me prejudicar, proteja
a minha família, atenda ao meu

pedido com urgência, Devolva-me
a Paz e a tranqüilidade, Meu �nto
Expedito! Serei grato pelo resto
da minha vída e levarei seu nome

a todos que têm fé, Muito Obri
gado, Rezar um Pai Nosso, uma

Ave Maria e fazer o sinal da Cruz.
Mandei imprimir e distribui
ummilheiro destas orações
em agradecimento e para
propagar os benefícios do
grande Santo Expedito.
Mande você também

imprimir imediatamente
após o pedido. Obrigada

C.M.O.M.

Promoção de Aniversário 1 ANO
De 24 até 31/7

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

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

Moda masculina e feminina

Coleção inverno 2001 em até 3x si juros
Base � Wrangler - Index - For urban - Ilícito ...

* Filé Duplo - R$ 7,00 por pessoa
* Filé Simples ou Costela R$ 4,80 por pessoa
* Frango ou Carne de Panela - R$ 4,50 por pessoa
* Alcatra' - R$ 13,00 para 2 pessoas,
acompanhamento Buffet e Sobremesa

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

IABORATÓR10 DE
ANALISES CLiNICAS

T�Cv�iço-cU:v�'

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

8'LA� ,. �AP"U
Sua melhor opção de prazer'

u4t(�bitt'),nt.:t 24 ��\"�$
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteil"'o,

massagens el"'6tic::as'

F"ONE: (47} 9991-9669
Jaraguá do Sul e região Jhony

Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 2001

GRUPO DE DANÇAS
GAÚCHAS PAGO DO SUL

e o CTG Trote ao Galope, precisa de
meninos e meninas entre 6 a 12 anos, paro
participar do grupo de dança, aos sábados
das 14 às 16 horas. Tratar 9903-2743

com Carlos ou 370-4827
com Olivia.

Rua Reinoldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Joroguá do Sul - SC
9903-4382 I 275-0452

Completamos
1 ano

em 11/8
•

lei rei ra Unissex
Ruo Barão do Rio Bronco, 411 - Solo 3
Centro - Jaroguó do Sul 275-309�

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

""':l���--G,%r�':w-'�"��'*:"'t��""r;�'�i«-"'�

(47) 373-0912
, _. L.

RuaJoão Butschardr, �55 - Centro (junto ao

trevo principal) - Guaramirim - SC

TraboUiamos COII! vendas e consertos:
* Motores Est0l1onórios * Motossera
* lavo Jato * Roçodeira
* Aspirador * Motobombos
* Compressor, etc, * Entre outros ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul, 7 de agosto de 2001 Ne

Dotmitários

p{anejaáos,
em 7 vezes (l+6id
sem acréscimot

CORREIO DO rovo 7

"

MOVEIS
GOMES

seu orçamento
e.,

e.M.Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - sc _ 372-0002

Confira os planos facilitados para todos os modelos da linha Honda.

Horário de Afendimento: das 8:00hs às
.. 19:()O hs, sem fechar parO*plnioço.

Rua Adélia Fischer, 239 � Fone 371-2999 eWalterMarquardt, 727 - Fone 370-8800.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Rua Preso Epitócio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguó do Sul
Tel. (47) 3Jl-9565

E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br
Horne Page: www.rhbrasil.com.br

Segunda a Sexta
8 horas às 12horas/ 13 horas às 18 horas

A RHBrasil dispõe das seguintes vagas para admissão
imediata:

* AUXILIAR DE PRODUÇÃO <'

Necessário 10 grau completo e residência em Jaraguá
do Sul nos bairros Barra do Rio Cerro, Rio Cerro ou

proximidades.

* TÉCNICO DE
MICROCOMPUTADORES

MA�UTENÇÃO
Necessário formação técnica em Informática. Habilidade
em montagem e manutenção de microcomputadores
e impressoras.

* ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Com formação acadêmica de, no rmrurno , ensino
médio e curso profissionalizante. Experiência de três
anos na função e habilidades técnicas como:

conhecimento ern-etetrtcídade industrial, eletrônica,
projetos elétricos e eletrônicos, instalações elétricas,
operação de furadeiras e, ainda, conhecimento em

pneumática e em informática.

* COORDENADOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA OU
MECÂNICA
Vasta experiência na área de manutenção elétrica e/
ou mecânica. Experiência com liderança de grupo.

* AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1° grau completo. Para atuar com trabalho pesado.

* VENDEDOR EXTERNO
Com experiência na área de vendas. Para venda de

serviços. Não é necessário possuir veículo.
'

* FRENTISTA
Com experiência comprovada na função e fácil acesso ao

Centro e/ou bairro Ilha da Figueira em Jaraguá do Sul.

* OPERADOR DE PRODUÇÃO
2° grau completo. Necessário residência fixa em Jaraguá
do Sul (ou microrregião) por pelo menos seis meses.

* CONSULTOR COMERCIAL

Formação superior ,completa ou cursando,
preferencialmente na área ou com ênfase em Market
ing. Vivência na área comercial. Preferencialmente
idioma Inglês.

'

* PINTOR PISTOLA
Com experiência em pintura pó e residência fixa em

Jaraguá do Sul ou microrregião.

* COMPRADOR I ORÇAMENTISTA
Curso técnico em edificações e/ou experiência na área
de construção civil.

* VENDEDOR EXTERNO

Experiência na área de vendas. Para atuar com venda
de equipamentos de informática e vendas de serviços.

EM

, fertaS-----=.J=.;ar:...,:a:.::.tq-=.u=-á-=d:.=,o-=S;_:u:..::.l1,�7�9e=-=a=.qO;:;..;:s:;..;:.to.;:;,......,;:;d-=e-=2�0.Q1

Seja você também um campeão

'7j};;� ;:H'::::: :':�:7r�: ':j::"� ';,::';':;';"hoj•
� 371-1224 Reinaldo Rau, 299 - Centro

,

Amparo s lanches
evv�p�� porções;��.

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

(47) 371-3512

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

LANCHONETE E RESTAURANTE OOrn[N][fJ]rnffiU
Servimos café da manhã, almoço à Ia carte ou bufê em quilo e marmitas em geral
-

ITf'01ã1:
"

"�� 4a feira -
* Prato especial- Rabada

_,lJ1S/llWJM
�!iIL���

-

--
, a

�t'4.
-

,,>

��-"-"-- - �""�>=<��--
-_,

'''0._ CARNES ASSADAS NOS
FINAIS DE SEMANA

SEXTAS. SÁBADOS E DOMIN'OS.
Rua Jorge Czemiewlcz, 1123 - Bairro Czerniewicz

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

FARMÁCIA 'farmácia do Beto

,111.3454
Rua Jorge Czerniewia, 1123 - Czerniewia

'?\�7>1

ecdCIin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776
sala 9 - Jaraguá do Sul r sc '

Fone/Fax: 371 �4724

BERGO

'EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA LTDA.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Vv. ALr f. OmLo-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.cóm.br

CRINOLOGlA
Marcelo-Webet--Sí1NCtt
*'

ax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CUweYm'ltS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - _"'ÉrÚOD
VVCl/, C'ladWt�

'"

Fone/Fax: 371-8Z4�â:b§,áJ�Z

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- SC

CEDRO MÓVEIS

Orçamento
sem

* Cozinhas Planejadas;
* Mesas e Cadeiras;
* Estantes e Sofás;
* Dormitórios;
* Artigos de Decorações.compromisso

Fone: (047) 376-0619
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BENEMERÊNCIA

CASA daAmizade
4fr ano

, \

No dia 19 de agosto do corrente ano, a

Associação de Senhoras de Rotarianos -

CASA DA AMIZADE - realizará, nas de

pendências da RecreativaDuas Rodas, um café
em comemoração à passagem do 40° ano de

existência da entidade, atuando em prol de
pessoas ,carentes da sociedade jaraguaense,
onde predominam o Natal da criança ca

rente, Enxovais a gestantes, idem, e Banco
de cadeiras de rodas emuletas, idem, idem.

As senhoras de rotarianos, ao ensejo da

passagem da data de fundação, homenagearão
asfundacloras ainda ativas, nas pessoas de Re
nata Hufenüssler, JuttaMarcatto eMarion

Marcatto, as quais são um exemplo de doação
maravilhoso, seguindo amáxima rotária, dan-
do de si sem pensar em si. '

Parabéns!

VIDA ROTÁRIA

INTERCÂMBIO deGrupo deEstudos
OsRotarydubsdeJaraguádoSulePérolalndustrialreuniram-se no

Restaurante Itajara, em atenção ao Grupo de Estudos desenvolvi
dos pelos Distritos 4650 e 7890, envolvendo os clubes de Jaraguá
do Sul, Joinville.Blumenau e Barra Velha e Connecticut & Mas
sachusetts (USA) e os intercambistas Carlos Modolo (team leadery,
Laurontelmo Jesus Rosa de Souza, Gisele Fonrenelle deOliveira,
Rita de Cássia G. Grubba e Sálvio Pereira Sedrez e desenvolvido
ainda pelo governador doDistrito 4650, Luigi Carla Fioravante.

PASTOR Ivanildo ,Laube
Foi acolhido gentilmente pela Comunidade Evan

gélica de Rio do Sul, como estagiário PPHP (Perí
odo Prático da Habilitação ao Pastorado).
Que Deus abençoe nesta nova fase de vida p�sto
ral, juntamente com sua esposa, Cristiane Porath.
Votos sinceros dos amigos jaraguaenses, dos patlri
nhos Eugênio Victor e Brunhilde e do CORREIO
DOPOVO.

�rculo
Italiano

2a FESTA DAS ETNIAS
Conforme, proqrarnado no Calendário de Eventos do Município, teremos a 2a Festa das Etnias,

realizada pelo Centro de Cultura Alemã, Círculo Italiano de Jaraquá do Sul, Liga de Grupos
Folclóricos Germânicos, Associação Hungara e Associazione Bellunesi Nel Mondo, que acontecerá
no próximo dia 25 de agosto, com início às 19:30 horas, no Parque Municipal de Eventos -

PaVilhão A.

PROGRAMA:
19:30 :_ Abertura da 2a Festa das Etnias com a presença de autoridades
· Início do jantar Típico (servido até às 23:00h) "

(os pratos mais saborosos das três etnias)
I

·

Apresentações Culturais
· Coral 'Italiàno de Jaraçuá do Sul'
· Coral do Centro de Cultura Alemã
· Grupo de Dança Folclórica Alemã'
· Grupo de Dança Folclórica Italiana
22:30 - Início do Baile com a "Banda do Caneco"

�Repertório com músicas típicas Italianas, Alemãs e Húngaras)
3:00 Encerramento

��g\ressos a venda no Centro de Cultura Alemã, Sede Social do
Irculo Italiano de Jaraquá do Sul, na Floriani Equipamentos

Para Escritório, e com os membros da Diretoria de cada entidade.
I

a71-8222
Devanir Danna /

'

PreSidente do Círculo Itali,ano de Jaraguá do Sul
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá dd Sul - SC

CORREIODOPOVO38

ROTARY CLUB
02/AGOSTO/2001-Reunião ordinária com a presença dos
convidados Carlos Roberto Bassi (tesoureiro da Associação
Laura de Borba) e Ivaldo Kuczcowski (presidente do Clube
Diana). '

AGOSTO - MÊS DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRO SOCIAL

Já comentado em colunas anteriores, oROTARY INTERNA
CIONÁl organiza suas atividades anuais em temas de grande im
portância para o desenvolvimento de seus ideais. Assim é que o

MÊS de AGOSTO é destinado mundialmente ao DESENVOL
VIMENTO DO QUADRO SOCIAL.

No dia 03/AGOSTO, emPiçarras, nosso Distrito 4650 (que
reúne 50 clubes deRotary desde o médio Vale Itajaí, PlanaltoNor

te, litoral Norte e Vale do Itapocu) esteve reunido no I SEMI
NÁRIO SOBRE DESENVOLVIMENTO E ESTABILIDADE
DO QUADRO SOCIAL.

Estiveram presentes a este encontro mais de 150 companheiros
dosdiversos Rotary Clubs, todosimbuídos de fortalecer nossa

instituição com a conquista de novos companheiros para reforçar
e tornar o Rotary Internacional amais importanteONG de toda a

históriamundial.
Nossameta até o ano 2005, centenário do Rotary, é atingirmos

o número de 1.500.000 companheiros em todo omundo.
Parabéns a nós que participamos!
Parabéns ao Distrito 4650 que promoveu!
Parabéns ao Rotary Club de Piçarras que organizou!
Parabéns aos palestrantes, em especial ao companheiromineiro

Wanderlino Arruda pela suamaravilhosa didática em expor seus

admiráveis conhecimentos rotários,
'-

ATENÇÃO PROFISSIONAIS EM INFORMÁTICA
INTERCÂMBIO DE GRUPO DE ESTUDOS

lOCAL: Estados Unidos (OREGON)
r PERÍDO: 07/ABRIl/2002 A OS/MAIO/20Q2.
I CANDIDATOS:
'r Profissionai� ligados à área de informática nos ramos de tecnologia,
"software", "hardware".
,:. idade de 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) anos.
INSCRIÇÕES: ATÉ OS/SETEMBRO/2001

SELEÇÃO: 29/SETEMBRO/2001
TAXA: R$ 65,00
FICHASDE INSCRIçÃO: Com secretários dos Clubes deRotary
ou pelo site:
www.rotary.org/foundation/educational_progràmas

ANIVERSÁRIO!!!
iS/AGOSTO - Marcos Hasse, marido da companheira pre
sidente Orjana.
Parabéns, felicidades e saúde!!!

Rela�ões Públicas - 373-0091

'll.Tabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Sartel
ti 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o que se fala no Senado A

INISCENCIAS
sempre praticados do mesmo
modo. SegundoMaldaner, o
mesmo está ocorrendo nas ci
dades demédio e grande por
tes do Estado. "Acredito que o

problema esteja se transfor
mando em nacional, porque li.
omesmotipo de ocorrêncianos
jornais deBrasília", disse.

Maldaner saudou ainda
uma comitiva de prefeitos de
Santa Catarina que estava em
visita ao Senado, acompanha
da pelo deputado estadual .

ManoelMotta. Ele enfatizou
a efetiva participação 40s 200
prefeitos de seu Estado pre
sentes ao Encontro de Brasília
na elaboração da pauta de rei

'vindicações que encerrou a

reunião de ontem". "JOR
NALDO SENADO, edição
1.272, página 5.

MALoANER RECLAMA DO

AUMENTO DOS ASSALTOS EM

SANTA CATARINA - O sena

dor Casildo Maldaner

(pMDB-SC) manifestoupre
ocupação com a crescente

ocorrência de 'assaltos de rua
em seu Estado. Ele fez um

apelo aoministro daJustiça,
José Gregori, no sentido de

procurar urna solução para
impedir que os assaltantes,
emmotocicletas, se escondam
por trás dos capacetesde uso

obrigatório no trânsito para
fugir da identificação porpar
te dos transeuntes ou dapolí
cia. "Talvez exigir capacetes
transparentes", completou.

Ele leu correspondência
da Câmara de Vereado-res
de Itajaí, relatando a verda
deira onda de assaltos de rua,

- JGS-
Distrito de Veszprém (078)

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? LXIII

Imigrantes e descendentes

na construção do País
N ,

O livro OS ALEMAES DO

BRASIL, do escritorAlberto Rangel,
recebia da Imprensa desatrelada lon
gos artigos refutando as acusações
injustas por seguimentos antiger
mânicos, concluindo: "Somos daque
les que semostraram sempregratos
aos estrangeiros que cooperaram para
o desenvolvimento da agricultura,
pecuária, de nossas indústrias, comér
cio e instrução. .

Nunca esqueceremos, também,
que foram os alemães os únicos d'entre

eles, que compartilharam conosco no

nobre dever de defesa à legalidade e

à Pátria, nas lutas internas e externas
.

que temos tido e que o ,sangUe ale
mão foi misturado com os nossos

avós nos inhóspitos campos do Paraguai
- Os voluntários da Pátria".
Apersonalidade de Laúro

SeverianoMüller

OagrndeciriíentoaopapaBentoXV
O dr. LauroMüller respondia:
"O Governo Brasileiro, pelo tele

grama recebido, já tinha apreciado, no
altíssimo valor, a expressão e vivo

prazer experimentado, por Sua San
tidade, pela conclusão do referido
Tratado, agora, pela nota de V.Exa.,
com essa especial distinção' a um dos
seusministros, omesmo governo tem
a confirmação daqueles sentimentos,
e se rejubila por ver perpetuada, de
modo positivo e eloqüente, a recor
dlção da assinatura daquele Ato In
ternacional. Quanto amim, profun
damente sensibilizado e reconhecido,
receberei compenhor damais eleva
d�munificência de particular afeto, a
inestimávellembrança com que Sua
Santidade houveporbem honrar-me.
Devo assegUrar aV.Exà. que ela será
conservada com aquele carinhoso
desvelo com que são cuidadas as coi
sas preciosas, não tanto pelo grande
valor artístico, como pela sua expres
siva significação e pela sua soberana
procedência" .

Lauro Severiano Müller

Por oportuno de lembrar que a

personalidade consta doDICIONÁ
RIOPOÚTICOCATARINENSE,
organizado porWalter F. Piazza -

(

As LEITURAS DEM No lado Católico do Cemitério de Santo Estêvão, o túmulo de uma des
cendente de húngaros: Anastácia Glowatki, 1930,.-1947

A SOBERBA DO POETA (150)
,

2 a edição revista e ampliada 1994:

Natural de Itajaí (SC), a 8/11/
1863, filho de Pedro Müller e de dona
AnaMariaMichels Müller. Fez os es
tudos primários em sua terra natal.

Seguiapara oRio de janeiro, onde em
pregou-se no comércio. Assentou pra
ça na Escola Militar (1882). Alferes
(1885). Segundo tenente (1889). Indi
cado por Benjamin Constant eAntô
nioJustiniano EstevesJúnior foi no-

,,'meado governador de Santa Catarina
(1889). Primeiro tenente (1890). De
posto do governo de Santa Catarina.

Deputado à Ass/mbléia Nacional
Constituinte (1891) e à 1 a legislatura
(1891-1893), por Santa Catarina.

Deputado federal à 2a legislatura
(1894-1896). Deputado federal àY
legislatura (1897-189�).Major (1900).
Senador, por Santa Catarina, à 4a

legislatura, por nove anos (1900-,
1908). Licenciado para assumir óMi
nistério da Viação e Obras Públicas,
no governo de Rodrigues Alves. Se
nador (eleito a 7/2/1907), para com
pletar omandato deGustavo Richard,
de seis anos. Tenente-coronel (1906).
Senador (eleito a 30/1/1912), por
nove anos, renunciando emmaio de

1912, para assumir o cargo de minis
tro das Relações Exteriores. Coronel
(1912). General-de-brigada (1914). Se
nador, paracompletar omandato, face
à renúncia de Abdon Baptista (vide)
eleito a 26/8/1917. Senador, por nove
anos, eleito em 1921>General-de-di
visão (1921). Pertenceu à Academia

Brasileira deLetras. Faleceu, no Rio
de Janeiro, a 3,0/1/1926. Foi casado
com dona Luisa de AndradeMüller,
de quem houve LauroMüller Filho,
Laurita, casada comMazini Bueno, e

, Antônio Pedro de AndradeMüller.
, Lote colonial aos índios

No governo deFelipeSchmidt, era
sancionada a Lei n? 1.087, de 29/8/
1916, decretadopelo CongressoRe·
presentativo, do seguinte teor:

Art. 10 - Os índios domesticados
e os que se fixarem ao solo em co

meço de civilização' receberão um lote

colonial gratuito e inalienável nas ter
ras devolutas do Estado, onde me

lhor lhes convenha, assistidos peloMi·
nistério Público;

Art. 20 - Fica criado um auxílio de

3 :000$000 anuais à catequese dos ín

dios localizados. à margem do Rio

Plate, noMunicípio de Blumenau, en·

quanto assim convier aos interesses do

Estado;
Art. 3 o

- Revogam-se as disposi·
çôês em contrário.

O Secretário Geral dos Neg6cios
do Estado, assim o faça executar.

P�lácio d� Governo, em Floria
nópolis, 29 de agosto de 1916.

FELIPE SCHMIDT
Fulvio Coroliano Aducci

.

.

aPublicado a presente LeI. n
Diretoria de Interior eJustiça aos yUlte
e nove dias do mês de AgostO de

1916.

No impedimento do Diretor
O 10 Oficial- José Prates

Um dos maiores desejos de Pedro II era conhecer pes
soalmente Victor Hugo, então no esplendor da notoriedade
e da glória. Ao chegar a Paris em .1877, procurou fazer sentir
ao poeta o prazer que sentiria se recebesse a sua visita.

O antigo solitário de Guernesey era, porém, soberbo até
a inconveniência.

- Eu não visito imperadores -, respondeu.
Pedro II, ao ter notícia da resposta, sorriu.
.:_ Não faz Mal -, disse. - Eu procurarei conhecê-lo.
E generoso:
- Victor Hugo tem sobre mim o triste privilégio da

idade e também a superlorldade dö gênio. Far-Ihe-ei, eu,
portanto, a primeira visita.

Oliveira Lima - \\0 Jornal", 5 de de.zembro de 19.25.

�nLUNÄ DO

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Em outubro, empresas pagarão mais FGTS
A partir de outubro as empresas começarão a pagar duas novas contribuições para custear a

reposição do FGTS (Fundo deGarantia doTempo de ServiçO) devido aos expurgos ocorridos nos
pianosVerão (fevereiro de 1989)eCoitorl (marçode 1990).

-ÓÓ: !

As contribuições foram instituídas pela lei complementarn'll O, de 29 de junho. Umaserá de
meio ponto percentual sobrea remuneraçãodevida a cada empregado.Como hoje a contribuiçãoé
de 8%, a partir de outubro as empresas pagarão 8,5% (mais 6,25%).

O primeiro recolhimento dos 8,5% será feito pelasémpr� em 7 de novembro. Desse total, 8%
irão para a conta do trabalhador e 0,5%, para uma conta especial que vai repor os expurgos.

FICam isentas dopagamentod<Ío,5% as pessoas fisicas em relação ao salário dos empregados
domésticos e em relaçãoà remuneraçãodos empregados rurais, desde que a receita bru.ta anual não
supere R$ 1,2 milhão, e as empresas inscritas no Simples, desde que o faturamento anual são
uttrapasse R$ 1,2 milhão.

Acontribuiçãoserápagadurante60meses_atésetembrode2006(recolhimentoemoutubrol.
A outra contril)uição será de 10% sobre o total dos depósitos do FGTS se a empresa demitir o

trabalhador sem justacausa.
.

/
Como hoje as empresas já pagam 40% sobre o total dos depósitos, a multa passará a ser de

50%. Os empregadores domésticos estãdisentos.
O empregado demitido receberá apenas os 40%. Os outros 10% irão para a conta especial.
Quarito a seus efeitos, a lei determina:'90 dias a partir da data inicial de sua vigência". Como

foipubrK:adaem30dejunho,oS90di<!Ssecompietamem28desetembro(umasexta·feira). Porisso,
a lei deverávigorar, na prática, a partir de l' de outubro.

A falta de recolhimento ou o recolhimento após o prazo de vencimento sem os acréscimos
previstos na legislaçãosujeitarií as empresas à multa de 75%, calculadasobre o total ou a diferença
da contribuição devida.
Paramaiores esclarecimentos procure o seu contador.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HospitalJaraguá realiza
cirurgia de doença rara
]ARAGuA DO SUL - o

Hospital eMaternidadeJa
raguá disponibiliza, desde
março deste ano, a "Sim

patectomia por video

cirurgia", que é considera

da omeiomais eficaz para
combater a hiperidrose,
uma doença que provoca
suores excessivos nas axi

las, planta dos pés, palma
das mãos, faces e troncos,

causada pelo erro do sis
tema nervoso simpático.
A doença atingé 1% d�

população brasileira e gera
um grande transtorno ao

portador da mesma. O

médico-cirurgião Giovan
niMezzalina explica que o
suor é umamaneira do or

ganismo regular a tempe
ratura do corpo graças ao

, • I

sistema nervoso Simpa-
tico.O estresse estimula o
centro nervoso do suor

através do sistema nervo
so, aumentando sua in-

tensidade, especialmente
nasmãos, axilas, face e pés.
Existem várias formas das

pessoas responderem ao

estresse.

O médico alerta que
existe um cuidado para se

diferenciar o suor causado

por outras doenças, como
tireóide, doenças psiquiâ-

Educação Permanente
ainda tem vagas naUnerj
]ARAGuA DO SUL - A

Unerj (Centro Educa
cional de Jaraguá do Sul)
ainda dispõe de vagas
para os cursos do Pro
grama de Educação Per
manente e que iniciam
nesta quarta-feira. As ins
crições podem ser feitas
no horário das 13h30 às
22 horas, na Coorde
nadoria de Extensão e

Relações Comunitárias.
Os cursos oferecidos são
os seguintes: Macramê e

reCUperação de móveis

(segund�-feira); Elabo
ração de textos e gramá-

tica normativa da Língua
Portuguesa; Desenvol
vimento Pessoal e Rela-

çõ es 'Humanas, Reci
clagem de vários mate

riais e Escultura (terça
feira); História da Arte e

Empreendedor (quarta
feira); Informática Bási
ca, Artesanato em geral,
Pintura e tela, Produção
de textos e gramática
normativa da Língua P�r
tuguesa e Comunicação e

Oratória (quinta-feira);
Cerâmica, Comunicação e

Redação Oficial e En{ba
lagens (sexta-feira).

'IPLANEJAMENTO: SE-MINÁRIO SOBRE PRODUÇÃO,ARTESANAL DISCUTE AS POSSIBILIDADES DO SETOR
..

j

Evento vai reunir produtores
ligades à agricultura familiar

rurais e artesanais nos as

pectos de organização gru
pal para o processamento
e a comercialização dos

produtos.
Um dos obstáculos

para a comercialização ci
tados pela gerente é a ins

peção municipal e estadual
e também a. emissão. da
nota fiscal e tributação.

� indica que os

nte} vão se abri r: é
, It ir corn confiança. NaOreo se' Id i Imenta, a cumplicidade
teverá. lar mais alto
OUro - Na econo�ize .

encantamento.

Gêmeos ;,;;JVocê vai se

mJs for rrj- is sociável e
exti .o, projetos que
de de terceiras vão

;:::)1. dois, não tenha
medo de'tornor a iniciativa.
Câncer - O trabalho poderá

energias. Procure
pela profissão.
ró chance de se
algo especial.

Leã �ênus trará boas

�.
s de crescimento no

o udo o que exijo
ct e estará favorecido. O

campJ.�lmental promete
novidades.

Aguarde novidades
.

dá-Ia a alcançar
ç o finané'eira mais
.

íta oomóxirno o sabor
de na relação'afetiva.

Produção do Centro de Processamento é comercializada no próprio local

Objetivo comum
As agricultorasAnéliaButtendorff, 44 anos, e Ilici da

Rocha, 32, integram a equipe que trabalha no Centro de
ProcessamentoComunitárioJaraguazinho, localizado há
cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. Elas

produzem todos os tipos de doces e pães caseiros, que
são feitos e vendidos no próprio centro ou na loja da

Apeafa, no centro deJaraguá do Sul. O trabalho d�en
volvido no Centro de Processamento deJaraguazmho
servirá de exemplo local a ser usado no seminário, assim
como o doBairro Ribeirão Grande doNorte.

No Centro de Processamento Comunitário Jara
guazinho trabalham quatromulheres, que se revezam em

dois turnos.No início, segundoAnélia, eram 16mulheres,
mas amaioria desistiu em virtude das dificuldades. "O
dinheiro não eramuito.Muitas desistiram e resolveram
trabalhar em fábricas", comenta Ilici. Segundo ela, cada
uma conseguia arrecadar aproximadamenteR$ 150,00
pormês. \

Para manter o centro em funcionamento elas
trabalham desde as primeiras horas damanhã, inclusive
finais de semana e feriados. Servern café e almoço para
clientes que devem ligar antes avisando sobre a visita. São
mais de 20 tipos diferentes de doces e salgadinhos servidos
no café colonial.No almoço, toda a tradição da cozinha
local. Os interessados em comprar os produtos caseiros
feitos no Jaraguazinho oumesmo ir até o local podem
ligar para o número 9975-1911, para fazer a reserva.

Sagit' io - Você poderá se

identi atividades
I' o e diversão. O

til estará

]ARAGuA DO SUL -

Todos os produtores rurais
doMunicípio cadastrados
/na Apeafa (Associação dos
Produtores Artesanais) de
vem participar do Semi
nárioMunicipal de Produtricas, menopausa, entre ção Artesanal Familiar queoutras. A cirurgia serve
a Gerência de Agricultura

apenas para a hiperidrose
promove a partir das 8

e não para as demais doen-. horas de amanhã, no au

ças. Mezzalina afirmou ditório da Scar. Diminuir
que os tratamentos clínicos a distância entre a produ
não apresentam resultados - ção e a comercialização pa
satisfatórios na hiperidrose. rece ser uma das principais
Para ele, o único trata- metas do seminário, que
mento efetivo é feito pela pretende ainda oferecer
videocirurgia, que pro- subsídios de ordem prática
vaca uma melhora acen- - e teórica aos participantes.
tuada da dor e pode ter De acordo com. o enge
alta até 24 horas após sua nheiro agrônomo da Pre
realização. - feitura Roberto Nagel, 40

Esia doença pode ocor- pessoas já confirmaram
rer em pessoas de qualquer presenças, embora as inseri
idade. çãespossamserfeitasnahora.

Na avaliação do geren
te de Agricultura, Alcides
da Nova Peixoto, os pro
dutores artesanais encon
tram dificuldades em co

locar seus produtos no

mercado, devido, muitas
vezes, à falta de informa
ção. Através do seminário,
Peixoto espera preencher
essa lacuna oferecendo
meios para a viabilização
dos pequenos produtores

Esses assuntos serão abor
dados durante o seminário

pormédicos veterinários e

técnicos em tributos mUJ.'Ú

cipais da Amvali (Associa
ção dos Municípios do
Vale do Itapocu). As for
mas de organização e o

relàto de experiências
bem-sucedidas vivenciadas
emJaraguá do Sul, Blume
nau e Concórdia também
fazem parte da programa
ção do seminário, que en

cerra às 17 horas. I

De acordo com Peixo

to, a organização dos pro
dutores e a agregação de
valor a seus produtos atra
vés de processamento e

comercialização, dentro
das normas legais tributá
rias e sanitárias, é o único
caminho a ser perseguido
para a viabilização das pe
quenas propriedades. Ele
salienta ainda que esta al
ternativa pode interrom
per o êxodo rural emanter
o homem no campo.

estó pensando em

ociedade, terá
iP será

lT)o�imentadfl no ambiente
�iSSiÕn7:ir. Curto a

descontração a dois.
.•

-

o - Associações e
Wi

preendimentos estarão
fi os. Dia bom para ganhar
r. om profissões que exiiorn

ação. R�m�ce cheio de pique.

Aproveite o dia
beleza.
visual deverão
a auto-estima.

Vida profissional e amorosa
estarão estimuladas.

Vênus estará
o o seu poder de
ão. Seu [eito meigo
todos a sua volto. Na
r evite correr riscos.

o. A dois, a sua

nqueza vai surpreender.
Ca ricómio - Sua família irá

""

em suas decisões. Dia

gir nos bastidores,
por no trabalho.

ete sintonia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I AÇÃO: NÚCLEO DO MOVI�ENTO NEGRO DEFINE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ESTE ANO

Disque-racismo será ativado
em breve em Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - racial os integrantes do nú- região deve ser feito ainda dade negra do Município
Instituir um serviço de cleo também decidiram este ano. O objetivo é rea- e de toda a região em tor-

dis�ue-racismo e prestar pelo resgate da cultura ne- lizar um levantamento no dos mesmos objetivos.
assessoria às pessoas víti- gra na região através de completo do número de Por enquanto a entidade
mas de racismo foram al- pesquisas e estudos de famílias negras na região, o está funcionando junto ao

gumas das decisões toma- campo. A'intenção, segun- que fazem e como vivem. Centro deDireitosHuma-
das durante o encontro do do a gerente do Planeja- "Embora não pareça, nos e conta com aproxi-
Núcleo do Movimento mento Estratégico, profes- existem muitos negros madamente 40 integrantes
Negro de Jaraguá do Sul e sara Sandra HelenaMaciel porßqUl, mas estamos diretamente ligados ao

região, realizado no do- de Oliveira, é provar que segregados", afirma San- "núcleo. Melhorar à si-

mingo último, na Câmara os negros aqui da região dra, Ela ressalta que a tuação dos negros a partir
de Vereadores de Jaraguá estão completamente de- própria história oficial da da compreensão política
do Sul. O e,:,ento, que sarticulados, pois não pos- colonização do Municí- foi um dos temas enfa-
aconteceu durante todo o suem nem um local para pio não cita a presença tizados durante a reunião.
dia, reuniu aproximada-

-

encontros específicos da do negro, embora muitas O atendimento do nú-
mente 40 pessoas da raça . raça. "Não temos escolas famílias de origem afri- cleo ficou acertado para
negra, coordenadas pelo de samba e até as escolas cana tenham vindo junto todas as quartas-feiras,
líder doMovimento Ne- de capoeira são adminis- com Emílio Carlos Jour- das 19 àsZ2 horas, no Cen-
gro de Santa Catarina, tradas por brancos", dan e seus descendentes tro de Direitos Humanos,
Márcio de Souza. exemplifica Sandra. ainda moram na região. que funciona junto ao

Além do disque-racis- O trabalho de pesquisa O núcleo foi criado Sindicato dos Trabalha-
mo e da assessoria.às vi- e resgate da cultura e do recentementecorn o obje- dores da Construção Civil
timas de discriminação povo afro que mora na tivo de aglutinar a comuni-, e doMobiliário.

Professores da rede estadual Comunidade do BairroJoão

paralisam nesta quinta-feira Pessoa recebeárea de lazer
]ARAGuA DO SUL - A financeiro da coordenação ]ARAGuA D0 SUL - A foi cedido pela família de

coordenação regional do regional, professor Luiz Fundação Municipal de João Lúcio da Costa e que
Sinte (Sindicato dosTraba- Cézar Schörner, a cate- Esportes inaugurou na a Prefeitura pretende ne-

lhadores em Educação) goria não vai abrirmão do manhã de sábado uma área gociar a compra do espaço.
está chamando toda a cate- piso de R$ 744,00 pára 40 de lazer de �pr��imada- "A intenção deste projeto é,
gona para comparecerem horas de trabalho por se- mente 12,5milmetros qua- dar oportunidade de lazer
à sede do sindicato nesta mana, reivindicado já há drados para a comunidade para as pessoas, incentivar a

quinta-feira, data escolhida algum ternpo.O piso atual, do Bairro João Pessoa. A
.

integração dos moradores

pela categoria como o dia segundo o diretor finan- solenidade de inauguração de cada bairro, além de es-.
,

timular a prática esportivaestadual de paralisação. A . ceiro, é de R$ 277,00 para reuniu o prefeito Irineu Pa-
decisão em aderir ao mo- 40 horas no caso de pro- sold, secretários e represen- porque, cnança que se exer-

vimento estadual de para- fessores com habilitação tantes políticos doMunicí- cita tem mais saúde", diz.
I lisaçãofoi tomada durante no magistério. A decisão pio, além de morador:es do Ivo dosAnjos comunica
assembléia realizada no úl- em paralisar e rejeitar o bairro.A área conta, inicial- que para este ano está pre-
timosábado,noSindicatodos reajuste proposto pelo go-

.

mente, com cancha de areia vista a construção .de mais
TrabalhadoresdaConstrução vemo do Estado já havia paravoleibol e futebol. "Para duas áreas de lazer, sendo
CiviledoMobiliário. I sido discutida durante a

' .

duas no Bairro ilha da Fi-oproxuno ano, estamospro-
, Durante a assembléia a reunião do ConselhoDeli- gramando a construção de gueira eoutranoRiodaLuz.

categoria também definiu berativo, realizada no dia umparquinhoparaascrianças . "Em geral é a comunidade

pela rejeição do projeto de 20dejulho.
!

eum campopara futebol suí-' que solicitapara os represen-
reajuste salarial do governo, A rede estadual de ensi- ço", destaca o gerente da tantespolíticos de cada bair-
que prevê 18% de reajuste no na microrregião con- PME, Ivo dosAnjos. rooAFME faz o projeto do
a serem pagos em dez par-

.
grega aproximadamente O prefeito explica que o espaço físico e estuda, a

celas a partir de setembro. 1,2mil professores e cerca
,

terreno utilizado para a viabilidade da construção",
Na avaliação do diretor de 30 escolas. construção da área de lazer contaAnjos.

TERÇA-FEIRA, 7 de agosto de2001

Feiracomercializaprodutos
naturais emSchroeder

]ARAGuA DO SUL - O

Núcleo Setorial deAgricul
tura da Acias (Associação
Comercial, Industrial eAgrí
colade Schroeder), apoiado
pela entidade de classe em

presarial, promoveu a pri
meira feira de produtos
orgânicos, no sábado pela
manhã, próximo à Pre

feitura. Aproximadamente
dez expositores - peque
nos produtores da cidade
- aproveitaram o espaço
e a oportunidade para co

mercializarprodutos como
frutas, verduras, legumes,
chás, bebidas destiladas,
frangos, pães, doces, entre
outrasmercadorias livres de
,., '

agrotoxrcos e conservantes.
A presidente a Acias,

Carmem Tomaselli, destaca
que a feira tempor objetivo
dar oportunidade para os

expositores angariarem
fundos com estes produtos
de consumo próprio e, com

a economia destes recursos,
possam investir em tecnolo

gia na área orgânica. "Não
sobrou quase nada, as pes-

soas sabem da impon�.
cia de consumir produlill
naturais, têm consci&ncia�
mal que os conservant�

\ 'd" dicausam a sau e, Z. Caro
I)lem comunica que, devi�
à aceitação do público, a

feira passará a acontecer
todos os sábados, a panrr
das 7 horas, no mesmo

local.
Com total de 15 int�

grantes, o Núcleo de Agri.
cultura da Acias promove
reuniões a cada 15 dias,na
sede da entidade. O coor·

denador do núcleo, Rubens
Karsten, diz que a feirai
mars um espaço para O!

agricultores comerciala
rem seus produtos' e gern
economia alternativa. ''É tun

benefício mútuo pdrque�
pessoas que compram
produtos nafeira levaram
mercadorias naturais e com

preços inferiores aos do
mercado". Ele informaqe
as pessoas. interessadas em

conhecer o trabalho do

núcleo podem entrar em

contatopelo telefone37+144í,
I

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comorca de Jaraguá do Sul,
1 a Vara

EDITAL PRAÇA
PRAZO DO EDITA.L: dias

O(A) Doutorto] Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 10/AÓOST0/2001, às 15:15 horas,

rieste Juízo de Direito, situado à Rua .Guilherme Cristiano

Wackerhagen, 87, Vilo Nova, CEP 89259-300, Ja�a'guá da Sul

SC, será levado à praça na forma Ido ort. 1,117, incis� II, ?O
CPC, o(s) bem(ns) descrito(s),' consoante determlnaçao
constonre dos cutos n? 036.97.000634-4, em que figura(m)
como inventor i cnte " Salete Maria Eberhardt Marcan

ni, tendo como requerido Wilson Marcarini. Bem(ns): .01
- Um terreno de 358,50ms2, localizado na Rua Maria Umbelma
da Silva, n? 410, Bairro Vila Lenzi, matrícula nO 25.053; 02 -

Duas 'Iojas inacabadas; 3 - Dois apartamentos, sendo que um,
está acabado e o outro está. em construçõo: 4 _ Uma casa jaacabada. Avaliação: R$ 60.000,00, em 29 de novembro e

1999, cujo valor será corrigido monetariamente até a d�lada pra,ça, seguindo o mesmo rumo dedo ao débito Gobra o.

Ônus: Eventuais dívidas relacionadas com o(s) imóvel(is) a

ser(em) psocecdols}, passadas e futuras (IPTU, por exem

plo) serão de' responsabilidade do arrematante. Recurs�s
ou pendências: não há, Salinte-se que, o valor do lanço naO

poderá ser inferior à avaliação efetuada. E, para que chegue

ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Eliane ,A�a
recida Stinghen· Rausisse, o digitei, e eu, Clóudia Jenlc en

Jonsseri, Ecrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. ComaC'a
de Jaraguá do Sul(SC), 03 de julho de 2001.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IMarcas A: DOUGLAS BOGO, EDUARDO VALLE E WI�SON LAZZARIS SOBEM AO PÓDIO
Minhas férias

Supremacia jaraguaense na 6a

etapa do Estadual de Velocidade

Como se sabe, quem manda na F-l é Bernie Ecclestone. E ele só

aceitou conceder dois domingos de férias a seus pupilos desde que cada

um escrevesse uma redação para ser entregue a ele antes do GP da

Hungria. Intitulada "Minhas férias", claro. No futuro, ele deve publicar
os escritoS em edição de luxo.

Tive acesso a algumas. Em geral, os pilotos escrevem muito mal.

Não pontuam as frases direito e cometem muitos erros em seus idiomas

nativos. Procurei corrigir na medida do possível, e vou manter sua

autoria sob sigilo, porque não fica bem �iolar redações alheias. Apenas a

título de curiosidade, aí vão alguns trechos.

"Herr Bernie,
Acho que vou esticarmeus férrias por rnais duas meses. O Coulthard

ser muito bundón e por isso vou ficarr em meu casa com minhas

cachorros e meu mulher. Se precisarr volto na japón, Enquanto isso vou

ficarr trreinando com minha videogame. Estou me diverrtindo, porque
fico tentando derrotar eu mesmo, mas nón consigo nunca porrque

escolhi a carro da Rubinho!"

"Uncle Bernie,
Could you please proibir o Michael de voltar das férias? Acho que

ele devia ser suspended porque é muito mau. Prometo que se o senhor

fizer isso eu vou pedir para o Ron colocar meu capacete in Mika. Ele vai,
ganhar as próximas corridas, os pontos vão para myselfe no fim eu vou

ser o campeão. Estou aproveitando as férias para treinar in rny videogame.
The problem é que tem muito carrinho pra passar e eu não consigo!"

"Senor Bernie,
Yo no aguento más mi cornpafiero de equipo. Nestas vacaciones voy

contratar un detetive para provar que ele és un boiolón. Estoy procurando
também sua namorada parauna entrevista-bomba na prensa colombiana.
Se no encontrá-la, tengo unos amigos que eh vez de entrevista-bomba

podem conseguir un coche-bomba para colocar en frente de su casa.

Pero no diga a nadie que fui yo que fiz isso!"

"Monsieur Bernie

Infelizmente não posso dizer nada sobre minhas férias. Estou sern

dinheiro para viajar e pagar minhas contas porque mon patrón não me

paga pas desde janeiro. Poderia me arrumar um vale?"
"Tio Bernie,

,

Estou aproveitando muito minhas férias. Fui jogar boliche com o

vovô, me convidaram pro programa da Ana Maria Braga, comprei
roupinhas para o bebê e fiz uma corridinha de kart com uns amigos.
Ganhei! Foi tão bom, que acho que não vou voltar." (FLAVIO GOMES)'

se está em segundo lugar,
com 51 pontos, atrás de
CláudioWelterJúnior, que
está com 55 pontos, e à
frente deMichelGiusti, que
tem 39 pontos.

A próxima-etapa vai ser
realizada nos dias 25 e 26 de

agosto.emjcaçaba, "Tenho
grandes €hances na pista de

Joaçaba; na última prova lá
meu desempenho.foimuito
bom, acredito queposso tra
zer bons resultados nova
mente, quemsabeatéassumir
a liderançanaminha catego
ria", destacaKreisJúnior.

.

:segundo eWilson Lazzaris

conquistou a terceira colo-
N' \

caça0..

Na Marcas B, o piloto
Dirceu Hauses capotou o'
carro e teve perda total do
veículo. Para disputar a

etapa, pediu emprestado o
carro de um amigo que iria
corrernaçategoriaNovatos.
Hauses saiuemúltimo lugar,
correu atrás do prejuízo e

ainda conseguiu garantir Q
segundo lugar.

O piloto jaraguaense
Raulino KreisJúnior fez á

pole no sábado e fi..çbue�'

segundo lugar na categoria
Novatos. Na opinião do pi
loto, apista estavabastante
perigosa devido às recentes
reformas realizadas e à chuva
ocorrida na semana anterior
ao evento. "Foi uma etapa
bastante complicada pela
situação da pista, foi uma
prova com alto índice de

qu�bras porque os carros

não escorregavam nas cur

vas, ficou uma espécie de
borrachão que calçava o

veículo", explica Kreis Jú
nior. Naelassificação geral'
desta categoria, o jaraguaen-

]ARAGuA DO SUL - Os

pilotos jaraguaenses deram
um show na sexta etapa do

Campeonato Catarinense
de Automobilismo realiza
donestefinalde semana, no

JaraguáMotorClub,Bairro
Nereu Ramos. O evento

reuniu' pilotos de todo o

Estado' e contou com pú- ..

blico de,aproximadamente
cinco inil pessoas. Três pi
lotos de jaraguá do Sul su
biramnopódio na categoria
Marcas A. Douglas Bogo
garantiu o primeiro lugar;
Eduardo Valle ficou em

J :,

SCsuperaoutrosEstadoseficaem2°nos]ogosda]uventude
convocado pela Confe
deração Brasileira de Judô
para a seletiva do Pan-a
mericano Juvenil no Mé
xico e o Sul-americano na

Colômbia. Amelhor elas
sificação na geral emRecife
foi o sexto lugar do mas

culino.
As ginásticas não. con

quistaram'rnedalhas, com
a rítmica ficando em quar
to lugar e a olímpica em

quarto no masculino e

quinto no feminino.
O tênis de mesa con

seguiu uma medalha de
bronze no individual fe
minino, com Juliana
Eleutério, e na classifi
cação geral da modalida.

.

de, uma de prata no mas

culino e feminino pelo
segundo lugar.

olímpica, handebol, judô,
tênis de mesa e voleibol.
O pólo aquático e o nado
sincronizado fizeram parte
pela primeira vez do pro
grama, mas como mo

dalidades de demonstra

ção.
A representação catari

nense participou de todas
as modalidades oficiais e,
nas coletivas, disputadas
em duas divisões, manteve

Nas decisões do do

mingo no voleibol, Santa
Catarina, no feminino,
perdeu para São Paulo

por 3 x 1 e ficou em quar
to lugar. O título foi para
Minas Gerais, que derro
tou o Paraná na final, por
3 x o. No masculino, na
decisão do terceiro lugar,
o Rio de Janeiro fez 3 x 2

nos gaúchos. O tÍtulo foi
decidido com vitória do
Paraná sobre Santa Cata
rina, por 3 x 2, com 19 x

17 no tie break.
O judô ganhou duas

medalhas, uma de prata
no masculino, com Mai
con Benvenutti no peso
médio, uma de bronze
com Amanda Soares no

superligeiro. O blume
nauense Benvenutti foi

FLORIANÓPOLIS - São
Paulo confirmou o favo
ritismo e ganhou o tÍtulo

geral e o troféu eficiência
Adhemar Ferreira da Sil

va, na quinta edição dos

Jogos da Juventude, com
petição para atletas até 17'
anos encerrada neste do

mingo, emRecife. Os pau
listas fizeram 243 pontos
e Santa Catarina chegou
em segundo com 179

pontos, à frente do Paraná,
que terminou com 177

pontos. Rio de Janeiro foi
quarto com 166 e Rio
Grande do Sul quinto, com
135 pontos.

Foram dez dias de dis

putas entre 4,4mil atletas
dos 27 Estados brasileiros
em atletismo, basquetebol,
ginástica rítmica, ginástica

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do 'Sul

. ..

as suas eqUlpes napnmelra
divisão, regularidade que
valeu o segundo lugar na
classificação geral. O me

lhor resultado foi do vo

leibol, vice-campeão no

masculino e quarto no

feminino. O basquete foi
terceiro e o handebol ficou
em quarto, no masculino e

feminino.

DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS W .82/2001

OBJETO: Contratação 'de serviços de 01 (um) caminhão
basculante com capacidade mínima para carga de 10m3
(dez metros cúbicos), com dois diferenciais, traçado, equipado
Com guindaste hidráulico, com torre de. comando central

c�m giro de 360°, lança de no mínimo 5,50m, com garra dê
giro infinito, 'abertura da garra de no 'mínimo, 1,50m, com
capacidade de força em torno de 1.500kg, a ser utiliiado no

recolrnir.nento de entulhos � restos d� podas, em perfeito
estado de ç'onservaç60, 'mcnutençôo Ei funcionamento, com
motor' t .

\

d.
IS a e com.bustível, para um total de 1.000 (mil) horas

es'

Tip e�lço, conforme consta no Edital completo.
0, Menor preço

REGIMENTO: .Lei Federal 8.666/93 demais àlterações
Posteriores.

P�AZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:

� é as 09:00 horas do dia 22 de agosto 'de 2001, no setor de
rotQcolo desta Prefeitura.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 9: 15 horas do dia 22 de

���bo de 20_01, na sala de reuniões.
.

P d
RMAÇOES: A íntegra do edital e esclorecirnentos

MO erõo ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

8;��uardt n? 1.111, ou pelo fone (47) 372-8072 ou 372-

www '. ou. ainda via Internet no endereço
�guadosul. com. br/prefeitura,

LOTERIAS
OPORTUNIDADE
O Jornal CORREIO DO POVO

e a Gráfica CP

4/812001Supersenci
concurso: 521

'I'

-.

·l°·faixa: 2" faixa:
03 - 07 - 11 - 22 - 29 - 46 10-19�30-34-38-41

Mega'sena Quina
concurso: 284 concurso: 878

07 - 08 - 14 - 30 - 32 - 36 11 - 13 - 24 -64 - 69

I
Lotomania Loteria Federal
concurso: 137 concurso 03568

03 - 10 - 18 - 19 1 ° - Prêmio: 06.354
29 - 32 - 42 - 44 2° - Prêmio: 74.682
50 - 54 - 55 - 64 3°_ Prêmio: 30.663

'

65 - 69 - 74 - 80 4° - Prêmio: 65.069
81 - 82 - 87 - 91 5° - Prêmio: 10.921

:

�--------------�--------------·Iestão selecionando candidatos para
vagas de vendedor externo.

É exigido experiência em vendas e

condução própria.
Interessados contatar nosso

departamento comercial, através do
telefone 371-1919 ou 370-8649 ou.

na Rua Cei. Procópio Gomes de

Oliveira, 246, sala 1 - Centro,
com Vilmar.

(Em frente ao Restaurante Tio Patinhas)

Jaraguá do Sul (SC) 06 de agosto de 2001
..

!
li

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

I'
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IPRESENÇA: nadador joinvilense prestigia Circuito lnterescolarde Natação em Jaraguá do Sul

Segunda etapa de natação
reuniu cerca de 220 atletas
]ARAGuA DO SUL - Re

cordista e campeão sul

americano, campeão bra
sileiro e recordista na: Copa
do Mundo etapa do Brasil,
o nadador joinvilense
Eduardo Fischer marcou

presença e foi a atração na

segunda etapa do Circuito
Interescolar de Natação. O
evento foi realizado na

manhã do sábado passado,
na piscina do Clube Acaraí.
Cerca de 220 estudantes

participaram das provas,

represen tando 18 escolas
das redes municipal, esta

dual e particular de ensino.
Convidado pelo técni

co da equipe Ajinc/Urba
no/FME, Ronaldo Fruc

tuoso, o nadador diz- que
participa destes e';entos pa
ra incentivar e dar apoio
aos principiantes nesta mo

dalidade esportiva. "Não
adianta eu vencer os cam

peonatos que terão pela
frente se não tiver atletas

querendo vencer e fazen
do conquistas, aprimoran
do a técnica desde pe
queno. O Brasil precisa de
bons nadadores em todas
as idades para que possa

sempre estar à frente nas

competições e parà que
haja continuidade nas con

quistas. E Jaraguá do Sul
conta com atletas corri
muito potencial", destaca

Fischer, enfatizando que é,
difícil encontrar nadadores

entre os 16 e 18 anos por
,

que, nesta idade, estão pen
.

sando apenas em estudar

para passar no vestibular,
deixando de lado o espor
te. "Isto é natural, os pais
cobramo estudo acima de
tudo e não é fácil conciliar
as duas coisas", conta o

nadador, que está cur

sando Direito numa univer
sidade de Joinville. Opró
ximo desafio do atleta será
a Copa do Mundo, etapa
Brasil, que vai acontecer em
novembro, no Rio de Ja
neiro. Ele diz que esta prova
será seletiva para o Mundial
de Moscou, em junho do
ano que vem.

César Junkes/C P

Fischer afirma que JS conta com nadadores de alto nível

Resultados da segunda etapa
do Circuito de Natação no Acaraí

No Pré-mirim feminino, 1º lugar para
Bárbara Gaedke; Pré-mirim masculino,
1º lugar para Pedro Comazzetto; Mirim
1 feminino, Kelly Becker Barbosa; Mi
rim 1 masculino, Alexis Schroeder; Mi
rim 2 feminino, Raquel Mayer; Mirim 2

masculino, Henrique Fructuoso; Petiz fe
minino, Mayara Martins; Petiz masculi
no,Janos da Silva; Infantil feminino, Deise
de Borba; Infantil masculino, Thiago
Bahur; Juvenil feminino, Karla Siqueira
Campos; Juvenil masculino, Daniel
Behnke. No 50 metros Juvenil feminino,
Danusa Araújo; no masculino, Anderson
Amaral; nos 25 metros peito, Prê-mirirri
feminino, Bárbara Gaedke; no masculi-

no, .Marco Cipriani; no 25 metros peito
Mirim 1 feminino, Kelly Becker Barbo
sa; no masculino, Midya Paulo de

Andrade; no 25 metros Mirim 2 femini

no, Raquel Mayer; no masculino,
Henrique Fructuoso; no 50 metros nado

livre, Petiz feminino, Mayara Martins; no
masculino, Janos da Silva; no Infantil fe
minino, Camila Schmitz, no masculino,
Thiago Bahur; no 50 metros nado livre

Juvenil feminino, Danusa Araújo; no

masculino, Anderson Amaral. Na classi

ficação geral das duas etapas, primeiro
lugar para o Colégio Marista São Luís.
A 3ª e última etapa será realizada no dia
27 de outubro.

EquipeMalwee Ittfantil faz goleadasno final de semana
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Infantil da Malwee/
FME deu goleada no final
de semana, durante o turno
da terceira fase do Cam

peonato Estadual de Fut

sal, no ginásio da Unisul, em
Florianópolis. Na sexta

feira enfrentou a AABB/
Chapecó - atual campeã
da categoria, time partici
pou recentemente da Taça
Btasil de Clubes - e ven

ceu por 6 a 5. O técnico
Glauco Behrens disse que
a partida foi dificil, mas no
segundo ternpo os jara-

guaenses consegl!luam su

perar os adversários e ga
rantir a vitória. O destaque
do confronto foi o pivô
Neto, que marcou quatro
gols.

No sábado_pela ma

nhã, o time da Malwee

goleou o Colegial, de Flo

rianópolis, por 10 a O.
Nesta partida, o ala Rafael
Amorin foi o destaque do

grupo, marcando cinco
vezes. No último jogo,
contra a Adiee (time da

casa), venceu por 5 a O,
com grandes defesas dos

goleiros Dudu e Luís Fer

nando. O ala Rafael está
com o título de artilheiro,
com nove gols.

Com estes resultados, a'
equipe jaraguaense é líder
da terceira 'fase, com nove

pontos, cinco gols sofridos,
seguida do Clube Doze,
que tem nove pontos e

oito gols sofridos. O grupo

precisa de apenas um pon
to para conseguir a classifi
cação. O returno está pre
visto para ser realizado nos

dias 7 e 8 de setembro, em
Jaraguá do Sul. Na classifi-

cação geral a Malwee/
FME está em terceiro lugar

MIRIM - A equipe
Mirim vai entrar em qua
dra neste final de semana,
em Florianópolis, para
disputar o turno da ter

ceira fase do Campeonato
Estadual de Futsal. Os
times AD Guaraciaba,
FME Rio do Sul e o

Clube Doze fazem parte
da chave que os jaragua
enses vão enfrentar. O.
returno será nos dias 31

de agosto e 1 de setem

bro, emJaraguá do Sul.

LIGA NACIONAL DE FUTSAL
A ACBF/Carlos Barbosa (RS) conquistou o titulo
da Liga Futsal 2001 ao vencer a Ulhra/Chevrolet
(RS) por 7 a 1, neste domingo, no Centro Municipal
de Eventos, em Carlos Barbosa (RS). Esta é a pri
meira vez que a equipe levanta a taça dacompetição
e a terceira que os gaúchos chegam ao lugar mais
alto do pódio - Inter/Ulbra, em 1996, e Ulbra,
em 1998.

Nos outros dois jogos da decisão do campeonato. a

Ulbra/Chevrolet venceu o primeiro pelo placar de 7

a 3, em Porto Alegre, e o segundo, a ACBF/Carlos
Barbosa' saiu com a vitória por 5 a 2, em Carlos
Barbosa. Ao todo foram realizadas 165 partidas,
marcad?s 971 gols e média de 5,8 gols por jogo.

FUTEBOL SÊNIOR
Neste final de semana foi realizada a terceira rodada
do primeiro Campeonato Futebol Sete Sênior "Co
roa Bom de Bola". No Estádio do Acaraí, Santo
Antônio venceu a Arsepum, por 3 a 2, e o SD Acaraí
ganhou do Depecil, por 1 a O. No Estádio do Beira
Rio, Santa Luzia foi derrotado pelo Karlache, e Ju
ventude Estrada Nova e Beira Rio empataram por 1
a 1. A quarta rodada foi transferida para o dia 18 de
agosto, devido ao Dia dos Pais. Os jogos são os

seguintes: Juventude Estrada Nova x Arsepum, pela
Chave C, e SD Acaraí x Karlache, pela Chave D.

ESTADUAL DE JUDÔ
OS jaraguaenses Geyson José Danker, Zenir Mit

tmann, Fernando Vegini, Fábio Schiochet e Ana Lúcia
Gomes vão representar o Município das competições
do Campeonato Estadual Pré-juvenil de Judô, que
acontece no próximo sábado, a partir das 7h30; em
Florianópolis. O grupo será coordenado pelo técnico
Cláudio Almeida.

TIRO OLíMPICO
O atirador Samuel Lopes, da equipe Magna Logisti
ca/FME, vai participar do 30º Campeonato Centro

Brasileiro de Tiro Olímpico - seletiva para o Cam

peonato das Américas -, que vai acontecer nos Esta

dos Unidos. Ö evento será nesta sexta-feira, na cidade
de Brasília.

."!"

AQUI É O SEU LUGAR!

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Fone/Fax: 275-1862
E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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