
Fotos: Edson Junkes/CP

FISCalização eletrônica da Domingos da Nova entra em atividade esta semana

Prefeitura cancelamultas do sensor
eletrônico daDomingos daNova

Os motoristas que foram multados na fiscalização eletrônica
localizada na Rua Domingos da Nova com Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, no período de 1 a 9 de agosto, terão as multas canceladas.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Municipal, Ademir
Izidoro, o sensor somente entrará em atividade 'nesta quinta-feira.

PÁGINA 5

Posto Mime de JS é o primeiro
de SC a oferecer gás natural
o PostoMime localizado na Rua Bernardo Dornbusch é o primeirode Santa Catarina a oferecer gás natural, A venda do gás começa no dia

24deste mês, com inauguração prevista para as 18 horas. O empresário
Paulo Chiodini investiu R$ 1 milhão na implantação do novo sistema.
O retorno do investimento está previsto para cinco anos.
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PSDB tem nomes

definidos para
/W

as convençoes
Os tucanos têm os nomes definidos para as convenções

que o PSDB realizará neste domingo, em toda a região, com
exceção de Corupá, que fará a eleição dos novos diretório e

executiva só no próximo dia 2? de agosto. Em Jaraguá do Sul,
o prefeito Irineu Pasold esteve reunido ontem à noite com

lideranças do.partido, acertando a composição de nomes na

legenda. A ex-vereadora Niura Demarchi dos Santos é a mais
cotada para substituir Orlando Bernardino na presidência. Em
Schroeder, a convenção poderá confirmar o ex-prefeito
pefelista Gregório Tietz, que retorna à cena política

PÁGINA 3
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Festival deAnimação
começa quarta-feira

De amanhã até domingo,
aconteee emJaraguá do Sul o 10

Festival de Formas Animadas. A

promoção é da Scar (Sociedade
Cultura Artística), Prefeitura e

Fundação Cultural e deve reunir
grupos de Santa Catarina e de
outros Estados. A programação
inclui apresentações em escolas.,

PÁGINA 5

Prefeitura oferece
cursos para idosos

As voluntárias que trabalham
nos grupos de Idosos de Jaraguá
do Sul passaram o dia de ontem
fazendo um curso de capaci
tação para a Terceira Idade. A
iniciativa tem por objetivo ofe
recer subsídios de ordem prática
e teórica às pessoas que atuam

com os idosos.
PÁGINA 6

Homem encontrado
morto noRio ltapocu

A delegada da Comarca do

Município,JuremaWulf, está in
vestigando o caso do aposen
tado Cláudio Rosa, 64 anos, que
foi encontrado morto nas mar

gens do Rio Itapocu. Junto ao

cadáver havia uma bolsa cheia de

pedras enroscada no pescoço.
PÁGINA 7

Malwee participará da
CopaFiat, emChapecó

A equipe Malwee/FME viaja
hoje, às 8 horas, para Chapecó, on
de vai participar da Copa Fiat, que
acontece amanhã e prossegue até

domingo, dia 18, no Ginásio Ivo
Silveira. O técnico Fernando Perreti
vai contar com todos os jogadores,
inclusive com o ala Rodrigo (ex
jogador do. Flamengo);

Técnico faz revisão na bomba que dará nova alternativa no uso de combustivel PÁGINA 8

;::;:=4
-=.�

GráficaCP
370-8649

estofados e colchões

�

lI1QJ
�
�o l3mtQ,�Me
370-4523 Ilha da fillaeira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



It '''j'

2 cOR$IODOPOWP.;: o'} OPNIÃO TERÇA-FEIRA, 14 de agosto de 2001

r Fica cada vezmais

difícilpara o governo
FHCconvenceros

brasileiros sobre os

benefícios de suapolítica
neoliberalista ...J

posição da próxima Assem
bléia Legislativa do Estado.

Manifestações que, por en

quanto, são isoladas, mas que
em breve colocarão o Vale do

ltapocu em xequ�, no que se refe

re ao número de candidatos a de

putados que, .efetivamente, colo
carão os nomes nas ruas para dis

pútar a preferência da população.
Nesse contexto, cabe a Ja-'

raguá do Sul uma posição de

liderança, tendo em vista que
os municípios que gravitam ao

.

redor voltam-se para a cidade

pólo, na tomada de decisões. E
as várias legendas políticas
terão que saber encontrar um
meio termo, para que o pro

ces�o eletivo seja um fator de

valorização dos pretendentes
politicas, e não uma fornalha

para incineração de s_onhos e

pretensões e destruição de

carreiras politicas, o que, em úl

tima análise, só interessaria às

outras regiões, mais bem-su
cedidas em colocar seus repre-
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GERALDINA DA SILVA PEREIRA - Dona-de-casa

Casa mal dividida

Ao ligar rádio ou televisão, cada dia que passa fico mais
estarrecida com o que vem acontecendo .

. Hospitais sem poder fazer cirurgias por falta de sangue,
reclamações sobre verbas. Nunca os hospitais têm leitos o

suficiente para doentes pobres, e muitos necessitados ficam pelos
corredores s�m atendimento e,' às vezes, bem graves. A falta de
médicos é constante,

'

Em nossa cidade, não sei se porque ainda é pequena, deve ser,

_pois graças a Deus não vemos em corredores pessoas doentes

que estejam graves. Somente os que esperam consultas para fazer
raioX ou curativos.

E nas prisões, que calamidade, por que será? Eles, os presos,
querem regalias. I?eus me perdoe, eles precisam é trabalhar pesado
para ganhar alimento, cama e toda a regalia que eles têm e que
possam comer O fruto de seu trabalho.

O governo deveria desapropriar muitas terras sem beneficio'

algum e colocar os presidiários a plantar, para eles saberem o

quanto custa tudo que o governo os dá de graça.
Os ladrões são taf!.tos que poderiam separá-los em turmas e

fazê-los trabalhar duro, aí eles sentiriam o peso das coisas que
roubam e, quando ficassem livres, não iriam gostar de voltar para
lá.

Sobre as crianças'de rua; por que o governo não faz o suficiente

para ampará-las? Como tem verbas para tantas coisas sem

necessidade, como o Carnaval e visitas com caravanas para fora
do País (com a metade chegaria e economizariamuito), e as verbas
enormes para jogos e esportes em geral, eu não sou contra

esportes, mas, e os ingressos pagos, para onde vão, mais ainda,
estes roqueiros que enchem palcos e campos maiores: do mundo,
arrecadam milhões, e onde estão? Aonde vai tudo isto, que não é

pouco?
O mundo está como uma casa mal dividida, e cada um que

pode fica com o melhor, e os que ficam por último, nada ganham.
Ainda bem que Cristo falou: os últimos sempre serão os primeiros,
mas, enquanto isso, tem muita gente por aí sem-teto, sem alimento

.

e sem cultura.

Os pobres que vivem em barracos nas favelas muitas vezes

são ajudados pelos traficantes e estes marginais tornam-se heróis

para eles por terem matado a fome de seus filhos.
Os bem ricos não sabem o que é ver uma criança com fome,

uma mãe que olha seus filhos pedirem um pedaço de pão e não

ter, nem frutas e nem verduras, muitas delas só comem se acharem
no lixo..

Tem exceção: tem ricos que ajudam, mas tão pouco que de
200 tira-se um e, como tem mais pobre do que rico, o dJundo
vive numa grande miséria. A criança é tão inocente, não sabe o

quanto custa comprar, só o que sabe é que tem fome e, muitas

vezes, não tem o que comer.

Verificamos que muitas mulheres não medem as conseqüências
quando engravidam, pensam em aborto e, algumas, chegam a

jogar seus filhos no lixo, fato verdadeiro que assisti na televisão
não faz muito tempo. Será que elas não pensam que Deus existe?
Onde está a consciência de certas-pessoas?

MeuDeus, peço para que eu nuncame esqueça de tua existência
e tenha misericórdia para os pecadores que não sabem ague
fazem, e também, para muitos que sabem e só vivem de mentiras
e que, quando podem,' se aproveitam.

Termino meu relato e peço a Deus que tenha compaixão dos

que sofrem. E a quem vai ler este meu desabafo, digo: "Quanto
mais você sofrer, mais perto de Deus você estará."

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@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.

Tucanos querem espaço

.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, niio refletindo, necessariamente, a opinião tio jornal.

•

o momento é singular para
o PSDB. É inegável o cresci

mento do partido, com as elei

ções do deputado federal Vi

cente Caropreso em 1998, e do
prefeito Irineu Pasold, no ano

passado, com expressiva mar

gem de votos sobre a concor

rente mais próxima e candidata'
do PMDB, Cecília KonelL Essa

singularidade se torna rnais
evidente quando levado em

conta que são cinco vereadores

que estão representando o

. partido, uma das bancadas mais
numerosas no Legislativo.

Some-se a isso o interesse

mostrado pelo provável candi
dato d� PMDB ao Governo do

Estado, Luiz Henrique da Sil

veira - que torna desde agora
.o partido em uma espécie de

pêndulo na conjuntura politica
do Estado -, e a perspectiva
de colocar um nome para a,

Assembléia Legislativa, temos
bem uma idéia de que os tu

canos souberam conquistar es
paço. Restando saber se saberão

mantê-lo.

Uma questão que se coloca

de imediato é o.número de can

didatos que sairá pela região.
Vários nomes em.diferentes le
gendas já se manifestam inte

ressados em participar da com-
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RuaCoronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro- CEP 89251-200. 371-1919
370-0049. E-rraicorrei:x:q:o'vQ@neILn:>.com.br
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Rua28deAgosto,2258, sala 1 -Centro-CEP
89270�00 telefones 373-2856 - 373-1238

correiodopovogm@netuno.com.br

(

sentantes no centro das decio
sões estaduais, em Florianópols

. Reflexões como estas, cer

tamente, serão levadas em

conta pelos tucanos, que terão

a responsabilidade de conduzir
os respectivos diretórios, a

partir das convenções deste

domingo. Na realidade, embora
aparentemente burocráticas, as

convenções, neste momento e

até o inicio do ano que vem,

independentemente de partidos,
carregam significado maior do

que a simples troca de liderau

ça�, porque já definem as pes
soas que estarão comprome·
tidas com as respectivas le

gendas, para o vindouro embate

politico eleitoral.

Para os tucanos, em particu
lar, o período seria de esped�
motivação, não fossem as di·

ficuldades que se projetam de

Brasília, para às mais distantes

recantos da Nação. Fica cada

vez mais difícil para o governo
FBC convencer .os brasileiros
sobre os benefícios de sua po
litica

-

neoliberalista. As eleições
nos vários níveis fatàlmente
serão comparadas com o que o

governo FHC, que de real pro

porcionou à Nação, em quase
oito anos de governo. Um saldo

bastante discutível.
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Contrariando as expectativas, o prefeito Irineu Pasold

(pSDB) não divulgará hoje as alterações que deverão

ocorrer no primeiro escalão de governo. "Não quero

fazer nada impensado e nem forçar a barra num assunto

de responsabilidade"; disse Pasold, ontem, ao final da

tarde. "Não é tão simples mexer numa equipe com tantos

bons nomes", acrescentou o prefeito, sem no entanto

antecipar quando as mudanças serão divulgadas e quais
os setores que serão envolvidos.
A principal dificuldade que está encontrando e que está

retardando a divulgação dos nomes, admitiu, é para
confirmar um substituto para Alcides Pavane11o, na
Coordenadoria de Gestão. Pavanello, que pediu para ser

desligado em julho, continua despachando (assinando)
pela pasta, até que o Executivo confirme as primeiras
alterações na equipe, desde o inicio do governo, em janeiro.
A estrutura, definida por lei, não mudará.

EM CASA COMPROMISSO
Durante-o dia, Pasold com
pareceu em Itaiópolis, onde
presidiu teunião da Região
Metropolitana, com a parti
cipação de coordenadores
setoriais e prefeitos de vá

rios municípios da Região
Norte/Nordeste, compre
endida pela mesma. Con

forme Pasold, os efeitos do
trabalho sob este enfoque
macro já podem ser percebi
dos, como nas propostas
conjuntas no combate ao de
semprego e melhor saúde.

o prefeito Irineu Pasold

(pSl)B) recebeu a execu

tiva dos tucanos na residên

cia ontem à noite, para uma
conversa particular com a

liderança do partido, sobre
a convenção de domingo.
Foram discutidos os nomes

que entrarão na composi
ção da chapa para a con

venção, tendo a ex-verea

dora Niura Demarchi dos
Santos na cabeça. Existem
vários nomes, mas ela é una

nimidade, antecipa Pasold.

CONVENÇÕES
.

As convenções tucanas deste final de semana despertam
atenção por algumas singularidades. Em Schroeder, o
ex-prefeito Gregório Tietz sai do isolamento politico e

deverá ser confirmado na presidência do PSDB. Tietz
tenta enpreender nova caminhada politica, depois do fra
casso eleitoral do ano passado, quando entrou em diver
gências com outros membros do PFL local (ao qual per
tencia na época), implodindo o partido. Em Massaran

duba:, o professorValdirMohr (Dito), que após as eleições
municipais esteve prestes a ser desligado do partido, por
"não ter se empenhado na campanha", segundo cobran
ças dos correligionários tucanos, deverá constar na chapa
que será votada domingo, como tesoureiro. Nada como

lavar roupa suja em casa ..

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

Médico Oftalmologista
�alização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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I PREFERÊNCIA: EX-VEREADORA NIURA DEMARCHI DOS SANTOS DEYERÁ ASSUMIR DIREÇÃO EM JS

PSDB renovadiretórios domingo,
,_

com as convençoes murucrpais
]ARAGuA DO SUL - o

PSDB realizará, domingo, as
convenções municipais,
promovendo a' renovação
dos diretórios em toda a

região, com exceção de

Corupá, que programou o

encontro para o dia 26. Em

Jaraguá do Sul, a ex-verea

dora e atual gerente munici

pal de Indústria, Comércio,
Turismo e Serviços, Niura
Demarchi dos Santos, é o

nome mais cotado para subs

tituirOrlando Bernardino, na
presidência do partido, além
de Jean Beno Luft e Afonso
Piazera Neto, também co

mentados. O partido realizou
uma reunião na residência do

prefeito IrineuPasOld (pSDB),
ontem à noite, para tratar

dessas questões.
Pelos estatutos, o partido

está compelido a promover
a alternância, tendo em vista

que o empresário Célio B�yer
já conduziu o diretório por
vários mandatos sucessivos,
e Bernardino, que assumiu no
inicio do ano, em substituição
ao primeiro, não tem inten-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Ex-vereadora Niura é a mais cotada para a presidência

ção de continuar no cargo.
Niura ocupa o primeiro
escalão do goverrno desde o

inicio do ano, a convite do

prefeito IrineuPasold (PSDB),
após não ter conseguido re

eleger-se para a Câmara de

Vereadores. A convenção vai
acontecer na Câmara de V.e
readores, das 8 às 11 horas,
com a eleição dos 45 mem

bros do diretório, 15 suplen
tes e 35 delegados represen-

tantes à convenção estadual

do partido.
'

O nome que ficar confir

mado após a convenção
municipal, assumirá o partido
num momento singular, em
comparação com outros

tempos. Além de contar c<;>m
o prefeito Irineu Pasold, com
o deputado federal Caropre
so e uma das maiores ban

cadas no Legislativo Muni

cipal, com cinco vereadores,

• • •

Os tucanos têm reunião

prevista para hoje, às 20 ho

ras, na residência do verea

dor Blunk, quando serão dis
cutidas todas estas questões.
J á está acertado, informa
Seidel, que a nova executiva

será eleita logo em seguida
aos trabalhos da convenção.
Seidel, que é. engenheiro
agrônomo e empresário, está
animado com as perspectivas
do PSDB no Município,
apesar da derrota nas elei

ções municipais do ano pas
sado. "Eles (PMDB) conta

vam com a diferença de

2�% nos votos, mas não pas
sou de 5%", lembra Seidel,
dizendo que, naquelas cir

cunstâncias, o que os tucanos

fizeram "foi ato de heraís-

mo", Em setembro, anuncia
Seidel, o PSDB começará a

fazer as reuniões do partido
nos bairros e locais rurais,
numa, estratégia para. forta
lecer o contato com as ba

ses. A primeira reunião será

realizada na localidade de
Ano Bom, organizada pelo
vereador Rubens Hafemann.

Em Guaramirim, a

convenção será neste do

mingo e confirmará o ex

prefeito Victor Kleine na

presidência, em substituição
ao empresário Marcos

Mannes. Adamir Kolaki su
cederá o empresário e vice

prefeito Fernando Reinke,
em Massaranduba. A

convenção será realizada na

Câmara de Vereadores, da�

além da presidência deste

último, através do vereador
Lia Tironi, os tucanos estão

articulados tentando conquis
tarmais espaço politico, com
o lançamento de um nome

para aAssembléia Legislativa
do Estado. A intenção tem

como postulante o próprio
vereador Tironi.

Bernardino não anteci

pou se a nova executiva será

eleita logo após concluídosos
trabalhos da convenção,
entre 1) e 12 horas, ou se

dentro do prazo de cinco dias·

depois de realizada a mesma,

conforme facultado pelos
estatutos do partido. A

convenção estadual dos
tucanos já está prevista para
o próximo dia 5 de dezembro.

O diretório local terá expres
siva participação, podendo
levar 35 representantes para
votar na renovação do di

retório estadual. Essa prer
rogativa está garantida p,elo
fato de o Município contar

com um deputado federal

eleito (Vicente Caropreso).
(MILTON RAASCH)

Corupá é exceção e faz a convenção no próximo dia 26
CORupA/GUARAMIRIM/

��UBA/SCHROEDER
- Em Corupá, a convenção
do PSDB será realizada no.

próximo dia 26 de agosto
(domingo), com inicio às 9

,

horas, informa o vice-pre
sidente em exercício, Donato
Seidel. O próprio Seidel, que
está substituindo ao presi
dente e ex-candidato a

prefeito pelo partido Dieter

Werner, deverá ser confir

mado em definitive na dire

ção. Junto com ele, será con
firmada também toda a atuá!
executiva do partido, com o

vereador Antônio Carlos
Blunk (secretário) e José Al
fredo de Souza (tesoureiro),
faltando só um nome para a

vice-presidêrxia.nologardeSeidel

esconto à vista

Ilh30 às 12 horas, devendo
eleger a executiva na mesma

ocasião, informa Reinke.

Serão eleitos os 30 membros
do diretório, mais o lider da
bancada do partido, Ildomar
Bonkoski, com direito de

participação assegurado.
Assim, Reinke irá para a vice

presidência, tendo Tito Stolf
como secretário e Valdir
Mohr (o Dito), de tesoureiro.

A eleição do novo di
retório em Schroeder de
verá marcar a volta do ex

prefeito Gregório Tietz, ex
PFL, à cena politica. Ele é o

,

nome cotado para assumir a

.presidência em substituição a

José de Ávila, que solicitou

desligamento do partido, no
inicio do ano. (MR)

�lJELLi
Moda Masculina
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I EM DEBATE: PT REÚNE 'REPRESENTANTES DAS APPs PARA DISCUTIR ELEiÇÕES NAS ESCOLAS

Reunião foi realizada ontem à
noite na Câmara de Vereadores

GUARAMIRIM - o Par

tido dos Trabalhadores pro
moveu debate ontem à

noite com professores e

representantes das APPs

(Associações de Pais e Pro

fessores) para discutir a

proposta pela realização de

eleições diretas na escolha
de diretores e vice-direto
res das escolas públicas
municipais. O projeto de lei

que dispõe sobre a alteração
no sistema de escolha dos

dirigentes escolares, hoje
escolhidos e confirmados

pelo Executivo, deu entrada
ainda no semestre passado,
por sugestão do Partido dos

Trabalhadores, que agora
busca apoio para a aprova
ção em definitivo.

Caso o projeto seja-apro
vado, os dirigentes escolares

passarão a ser escolhidos

pela própria comunidade es

colar, sem mais sofrer qual
quer 'interferência política
externa, na indicação e con

firmação de nomes, como

ainda acontece hoje, Terão
direito a voto, no caso, os

alunos maiores de 12 anos,
desde que regularmente
matriculados na unidade de

ensino, um dos pais ou

responsávellegal pelo aluno

menor de 18 anos, perante
a escola; e os membros do

magis tério e servidores

Junckes quer por a matéria em votação esta semana

Arquivo/CP: Edson Junkes

públicos em efetivo exercí

Cio na escola, no dia da

eleição.
Ninguém poderá mais

de uma vez na mesma es

cola, ainda que represente
segmentos diversos ou acu

mule cargos ou funções.
Poderá concorrer todo

membro do Magistério PÚ

blico Municipal que tenha

no mínimo três anos de

efetivo exercício no magis
tério, concorde expressa
mente com a candidatura e

não tenha sofrido qualquer
pena disciplinar no triênio
anterior à data do pleito.
Será também facultada a

candidatura de membro do

magistério municipal, em

exercício fora da unidade

escolar. De acordo com o

vereador e presidente da

Câmara Municipal, Evaldo
João Junckes (PT), que fez

ingressar a matéria no Le

gislativo, atendendo propo
sição do PT, foram distri

buídos mais de dois mil

convites para participação
no debate.

LEGITIMIDADE - Se

gundo ele, o objetivo é

transformar o processo de

escolha dos dirigentes es

colares em Guaramirim, a

exemplo do que acontece

em outras cidades adminis
tradas pelo Partido dos Tra

balhadores, como Chapecó
e Blumenau, "com bons re
sultados". Conforme o ve

reador, "o critério de esco

lha precisamudar, para ser

mais espontâneo e legítimo.
Na opinião de Junckes,
hoje muita gente compe
tente e que poderia fazer

.
bastante pelo ambiente es

·colar não tem opor
tunidade de participar,
"porque o critério é

p rep on�eran ternen te
político". Junckes só não

colocou a matéria antes

em votação porque era

necessário discutir melhor

O projeto com a comu

nidade. Mas deverá fazê
lo ainda esta semana.

(MILTON RAASCH)

PT enviará cópia de acórdão para a Promotoria pública
Jaraguá do Sul - o

advogado, ex-candidato a

prefeito e coordenador Mi
crorregional Norte do Par

tido dos Trabalhadores,
Dionei Walter da Silva, disse
ontem que está só aguardan
do o recebimento de cópia
da decisão do Tribunal de
Contas do Estado, referente
às irregularidades denuncia

das pelo PT, na licitação feita

pela Câmara de Vereadores,

para a aquisição de um pré
dio próprio para o funciona
mento do Legislativo, há dois
anos, para encaminhá-la ao

Ministério Público.

Os conselheiros do TC,
constata o coordenador pe
tista, com base em publicação
feita no Diário Oficial, con
sideraram irregulares -os atos

relativos à aquisição de

prédio para a abrigar a Câ

mara Municipal de Jaraguá

r

I

Dom Orlando faz palestra
para pais Maristas

O Colégio Marista São Luís traz para Jaraguá
do Sul o Bispo de Joinville, Dom Orlando Brandes,
para uma palestra exclusiva para os pais de alunos
Maristas, com tema "Pai Educador".
A palestra acontece nesta quinta-feira (9), às 19h30, no Salão
Nobre do Colégio Marista São Luís e faz parte das co-

memorações da semana dos pais.
.

do Sul, "pelo excesso de es

pecificações que dele consta
ram e que acabaram por frus

trar competição necessária

para a compra de novo pré
dio". Essa definição, confor
me Dionei, confirma as re

velações feitas pelo PT na

época da licitação, de que as

especificações direcionavam

para a compra do prédio que

pertenceu àAcijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jar�guá do Sul), o que .efe
tivamente foi feito.

Esse procedimento, reite- .

ra ele, alijou da participação
outros proprietários que
tambêm teriam imóveis a

oferecer para negociação com
o Legislativo". O acórdão do
Tribunal de Contas veio com

provar que o partido não de

nuncia só por denunciar, e

quando assim faz, age com

consistência", acrescenta.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Espalhou-se em Massaranduba o debate em torno da
questão do Hospital Sagrado Coração de Jesus, per
tencente à Congregação das Irmãs Franciscanas da San
tíssima Trindade, e com prazo de fechamento ji previsto,
caso as lideranças públicas e comunitárias não apresentem
alternativa paramanter a instituição. A situação do hospital
passou a ser o principal assunto das conversas nas loca
lidades e rodas políticas. E, evidentemente, a população
quer saber qüal a atitude que o prefeito Dávio Leu (PFL)
terá diante da questão. Para a imprensa, ele já deixou
claro que o hospital pertence à congregação e que a

relação com a Prefeitura é apenas de parceria, para ga
rantir o Pronto Atendimento funcionando. Como de
fato é. Resta convencer a comunidade disso.

REGIÃO
Às declarações do depu
tado, pode-se acrescentar
que nas cidades do Vale

do Itapocu importantes
providências foram to

madas em algumas cida

des e em outras nem tan-.

to, por força da pressão
do Ministério Público.

Podem ser destacados os

exemplos positivos de

hraguá do Sul (que, no
entanto, precisa acelerar o
projeto de implantação
da Central Regional de
Destinação de Resíduos,
senão ficará no paliativo)
e Guaramirim, sendo que
neste último os resul

tados já estão aparecen
do.

OLHO DO POVO

Tanto numa quanto noutra

cidade, a população pre
cisa estar atenta e mantera

pressão necessária sobre as

lideranças, pela adoção
definitiva da prática da

separação de materiais

recicláveis e tratamento

técnico e correto das ma

térias orgânicas restantes.

Não é admissível q\le nu

ma região, em que a qua
lidade de vida avança rapi
damente, resultado do

crescimento e esforço de

sua gente, os lixões perma
neçam ser a resposta tec

nológica mais adequada.
Nesse aspecto, podem ser

citados também Schroeder,

Corupá e Massaranduba.

ENTRE ASPAS -

"Eles agora estão não só no centro de decisões da

entidade, mas também mais próximos do centro de

decisões." (Deputado federal Vicente Caropreso
PSDB - destacando a importância da confirmação
das lideranças empresariais do Vale do Itapocu: Roberto

Breithaupt, Christiane H ufenüssler e Adriano Zirn'

mermann, na neva di reteria da Confederação das AssO

ciações Comerciais do Brasil)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do V;ledo Itapocu, usando da faculdade que lhe confere o Artigo 19, lhoEstatutos Sociais, convoca os Senhores Membros do Conse t
Deliberativo para às 20:00 horas do dia lOde setembro de ?OOd'
na Sede Social. à Rua Jorge Czerniewicz, 160, 3° piso, a 11m e

deliberar sobre as seguintes:
ORDEM DO DIA

01 - Alteração do Estatuto Social da entidade.
02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

.' 001.
Jaraguá do Sul (SC), lanelro de 2

Antônio Cândido Carneiro da Cunha
Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO V Ie

O Presidente da Associação das M,icro e. Pequenas Empresas dOle�ro
da Itapocu, usando da faculdade que lhe conlere a

. dos
"a" do Artigo 14, dos Estatutos Saciais, convoca os Senhores Assoc�a 19
para participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se Jo ge
horas do dia lOde setembro de 2001 na sede social à Ruarbo�or
Czerniewicz, 160,3° piso, em primeira convocação a firn de de I e

sobre as seguintes:
ORDEM DO DIA

01 - Alteração do Estatuto Social da entidade;
02 - Assuntos de interesse geral da Associoçöo.

. de 2001.
Jarag.uá do Sul (SC), janeiro

Antônio Cândido Carneiro da Cunha
Presidente
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Um fato inédito marcou o-dia 10 de agosto de 2001

e o fez entrar na história. É que neste dia foi assi

nado o primeiro decreto de tombamento municipal
de edificação histórica-arquitetônica. O ato do pre

feito Irineu Pasold beneficiou a antiga Igreja da

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do

Bairro Santa Luzia. Esta igreja fôra inaugurada
em 5 de agosto de 1951. Constitui-se num dos mui

tos exemplares históricos no Município que care

cem desta proteção. E um fato que merece desta-
%

'que: quem se mobilizou e pediu o tombamento, me

diante abaixo-assinado, foi a própria comunidade.

Talvez outros também venham a reconhecer a im

portância histórica dessas edificações, das quais
são proprietários, e sigam o exemplo dado pela co

munidade de Santa Luzia.

Indústrias de
MáquinaS Kreis LIda.

lua Jo.é Thoodoro Riboiro, 165
•

CI, p••tal 84
• Fono (47) 371·0555 "

Fa. (47) 371·0403

" ..ail • indumak@n.tuno.com.br

,. .,
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28 CORREIODOPOVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL

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

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 40 ANOS

Em 1961, o bolão figurava entre os esportes preferidos da Pérola do
Vale do Itapocu, e o Ás de Ouro Boliche Clube, fundado em maio

de 1948, filiado ao Clube Atlético Baependi, decidia-se por um en

contro amistoso, viajava a São Bento do Sul, para o Clube dos 15,
filiado à Sociedade de Caça e Tiro 23 de Setembro, de confraterniza

ção, animado pela Banda Trernel, e o humor do bolonista Carlos

Zipperer. O grupo de jaraguaense já gozava da
alcunha de "Clube dos Cadilaques", e passou a ser conhecido como

"Clube dos Milionários", graças ao correspondente Egydio Pereira,
publicado em ''A Notícia", de ]oinville - coluna de São Bento do

Sul, edição de 17/6/61. O orador do "Ás", bolonista Wolfgang
Weege, numa das dependências do Bar Central, disse aceitar a expres
são milionário, porque com o grupo visitado completava milionário
o jubileu das duradouras amizades e o fraternal entendimento. No
que respeita à refrega, que foi dura (de frio), não houve mortos nem

feridos, mas, em compensação, deu para o Kohlbach (hoje, 2001, de
s�udosa memória) o direito a uma chupeta pela sua bravura em

canchas estranhas.

HÁ 14 ANOS

Em 1987, Corupá, ex�distrito de ]araguá, prep:lJava-se pará come

morar seus 90 anos de fundação e 29 anos como município emanci

pado. A sua fundação datava de 7/7/1897, pelo colonizador Karl

Fabri, e, em 1908, foi elevado à categoria de Distrito de ]oinville.
Desde o dia 1 de junho, a administração do Serviço Autônomo Mu

nicipal de Água e Esgoto de ]araguá do Sul passava para a Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública (ligada ao Ministério da Saúde). '

Convênio neste sentido era assinado, ficando' a Fundação adminis
trando o SAMAE nos próximos dois anos e meio. A SESP garantia
recursos de Cz$ 1 milhão, a fundo perdido, para elaboração de

projetos de expansão da rede de água do Município, para os próxi
mos 20 anos.

O prefeito Durval Vasel solicitava orçamento de custo para recapar
as ruas Reinoldo Rau e Walter Marquardt, em todas as suas extensões,
por serem as mais movimentadas e onde os problemas apresentados
são mais críticos. Da mesma forma estava em estudos o

recapeamento da Marechal, com asfalto.

HÁ 4 ANOS

Em 1997, a FER], atual UNER], realizava o 10 Seminário Integrado
de Iniciação Científica, no Salão Nobre da Fundação
Educacional Regional]araguaense, o Prêmio Mérito Universitário

Catarinense, após criterioso processo de seleção, foram indicados os

alunos Alfredo Reeder Junior e Margareth Uecker,' da 7" fase do
curso de Administração, e Daniela Lenzi, da 9" fase de Letras Bacha
relado. Neste seminário os acima mencionados
falaram sobre a Feira Internacional de Hannover, na Alemanha, e
visita ao Centro Mundial de- Tecnologia, também na Alemanha. Este
prêmio era concedido pelo governo do Estado, mediante concurso,

e, pelo 30 ano consecutivo, alunos da FER] eram destacados e distin

guidos. O 1 ° Seminário Integrado de Iniciação Científica constituía
um momento importante na vida da: instituição, na medida em que
sua área de pesquisa e extensão adquire consistência e que alunos po
dem apresentar seus trabalhos e suas atividades para a €omunidade
acadêmica.
A Fetaesc promovia seminário sobre agricultura familiar, envolvendo
11 sindicatos do litoral Norte do Estado, visando conhecer a
realidade socioeconômica para elaboração de projeto de desenvolvi

mento.

MEMÓRIA

I ARTIGO: ÂngelO Ribeiro Professor e jornalista

TERÇA-FEIRA, 14 de agosto de 2001

PRESERVAÇÃO do meio ambiente (1)

1938 - OANO queprecedeu
aGuerraMundial

"I - No princípio criou Deus os céus e a

terra.
- II - E a terra era sem forma e vazia; e havia

trevas sobre a face do abismo, e o espírito de

Deus se movia sobre a face das águas.
III - E disse Deus: haja luz e houve luz.

IV - E viu Deus que era boa a luz; e fez

Deus separação entre a luz e as trevas.

V - E Deus chamou à luz - Dia; e às tre

vas chamou - Noite. E foi a tarde a manhã, o
dia primeiro." E assim, segundo o Velho Testa

mento, no primeiro Livro de Moisés, chamado
"Gênesis", prosseguiu Deus na "Criação do Céu

e da Terra e de tudo o que neles se contém",
inclusive o homem.

Hoje, transcorridos os milhões e milhares,
respectivamente, de anos de existência da terra e

da humanidade que a povoou, estamos pensan
do se não haverá necessidade, dentro em pouco

ternpo, de uma nova interferência sobrenatural

ou divina para que a vida em nosso planeta e,

talvez, d sistema solar a que pertencemos, não
venha a desaparecer... O homem, de uma ma

neira mais ou menos generalizada, em todas as

partes e em todos os tempos; e na própria bus

ca de seu progresso e de seu bem-estar, tem
sido, queiramos ou não, o maior causador dos

desequilíbrios que vêm ocorrendo em nossa

natureza ...

As devastações de nossas florestas para a

edificação de cidades, para o aproveitamento

,
O que faltou para contar ... , (100)

Na edição nO 917, página i, de 29/1/
19}8, o jornal estampava uma nota ou

sada para aqueles tempos, de que corria

pela vila rumor de que estava para re-
'

bentar formidável escândalo na Prefei
tura Municipal de Jaraguá. "Pelo que
muito veladamente apuramos - dizia o

Ijornal- foram forjados documentos

apócrifos e introduzidos no arquivo da

Prefeitura, entre outros, um que modifi

ca até uma cláusula do contrato da

municipalidade com a Empresul, sobre
o fornecimento de energia elétrica à po

pulação".
A Corte de Apelação confirmava a sen

tença do juiz de Direito da Comarca de

Joinville, mandando a Empresul pagar
ao autor Arthur Müller, os danos cansa

dos pelo corte ilegal da força e luz no

seu estabelecimento e oficinas gráficas.
Com o correr dos tempos, as coisas fo

ram-se acomodando, através de infor-

da madeira, para a formação de terras de cultuo
ra ou de pastagens têm contribuído, de uma

forma ou de outra, para que ocorram mudan.
ças climáticas, diminuam as nascentes dos rios e

,

ainda, para que os animais das mais variadas es.

pécies sejam forçados à migração para outras

localidades.

Agora há pouco, como deverão ter visto, lido
ou ouvido quantos usam os nossos aparelhos
jornalísticos, um bom número de políticos esta.

va interessado em aumentar a área desbravada
de nossa Amazônia. Interesses escusos, como

vêm ocorrendo sistematicamente neste tão rico
e sofrido Brasil têm, como ocorre com outros

povos, contribuído para aquilo que a natureza

nos oferece e deva ser respeitado por nós, têm,
repetimos, colaborado para uma possível mu
dança de nossas condições climáticas em quais
quer parte deste mundo ...

] á não bastam os incêndios ou as queimadas
que, vez por outra e quase que sistematicamen

te, vêm destruindo as nossas reservas florestais

e aí, aparecem certos e determinados políticos
pretendendo se incorporar como elementos de

trutivos de nossa natureza ... Pelo que estamos

'observando no dia-a-dia da passagem do tem

po somos forçados a acreditar; por mais absur

do que possa ser tal pensamento, que estamos

convivendo com uma mudança bastante rápida
e real da natureza desta nossa terra e, talvez, de

todo o sistema solar.

/

mações e consultas recíprocas, onde não

raro os governadores eseu corpo de as

sessores especializados participavam
para que a pendenga fosse resolvida a

contento das' partçs, e, em não conse

guindo o consenso, a Justiça dava a sua

palavra final.

Para concluir, vale ser contado episódi
os acontecidos durante a 2a Guerra

Mundial. Espalhou-se pelaí que subma

rinos alemães circulavam no mar
catarinense, para desembarcar tropas e

\
fundar, na América do Sul, uma nação
alemã austral. Em Jaraguá um prefeito
até realizou treinamentos contra supos
tos ataques, mandando os habitantes se

recolherem mais cedo, tampar as janelas
e repicar sinos das igrejas,
dando o alarme, não sem deixar de for

ma� um corpo de enfermeiras, que hoje
são respeitosas senhoras de nossa me

lhor sociedade.

POR TIO EUG�NIO
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I NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12hl11·1919 CWSlflCADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Ter�a.feira, 14 de agosto de 2001

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências
CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h(Orreio�opovo@neluno.com.br

:' fII
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C#te 371-1224
�A ,

Seja voce tambem
um. campeão

"Não peraa a promo9ão especial do mês
Corra hoje meSMO para a Time

e fafa a sua matrícula!" 000 TROTB AO GALOpru
Reinaldo Rau, 299 - Centro

�: r.y PraZer em
. vatender bem.

1�a�
371-1655

Entregamos em Guaramirim

Bdde
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

BOA NOTiCIA
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.

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
Tratar: 275-1752
ou 9991-6366.

(]il()BARBADA
APROVEITE! ! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.
R$15.000,00 - R$167,00 mês
R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380 Rua Gov. Lacerda, 169 - laraguá do Sul - sc
araguá do ·Sul M SC

TERRA EM �E IM. N.TO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

COGU'MELOS
(Agaricus Blazei MurilI)

DE MARCO RESTAURANTE E PIZZARIA
Forno a lenha'

A;tmo,ço; em quiJo',· Bufê" Rodízio de cafAe na chapa • �oJdízio de pizza.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaraguá do Sul
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2 - CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 14 de agosto de 2001
-

PMGOS
oferto / procura / agências

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• EngetlheiroMecânico - 2 anos de experiênáa em desenvolvimento de pr*tos, manutenção, roáonalização
de linhos de produção, desejóvel inglês ou alemão
• Supervisor Je Biotecnologia - Especialização em químico, biologia ou correlatos. Experiência
pro�ord de 6meses. Faró elaboração, descriçiio e execuçiio de testes. Deveró ter ronheámentos e prótico em reações
de maillord, enzimologia, micrologia e fermentações. Conheámento do leg�lação de produtos e oramos naluraß.

leitura fluente e boa conversação em inglês.
• Analista Je Negócios/Sistemas - Especialização em Administração, Infonnática. Ter experiência
de 04 anos em ünguagem e Banco de Dados Progress, experiênáa de 02 anos em Análise de Negóáo e/ou Si�emos;
experiênáa em sohware de Ge�ão Empresarial- preferenáalmente em ERP Datasul (Magnun ou 001.
• Farmacêutico - Ter curso superior de Farmócia ou Bioquímico.
• Bioquímico -Ter curso superior de Farmácia ou Bioquímico. que saiba manipular e desenvolver o produto

ÁREA TÉCNICA
• Técnico Mecânico -manutenção de ar rondiáonado, refrigeradores e máquinas de lavor. Desejável2' Grau
técnico.
•Mecânico Eletrotecníco - Fará�anutenção elétrico e mecânico em compressores rotativos o parafusos.
Ter corteira de habilitação.
• Técnico Químíco - Ter curso Técnico Químico; com 02 anos de experiência (l vogal. Ter cu� Técnico
Químico incompleto ou curso no área pelo CETIOl, com experiência no ramo têxtil de 01 ano. (l vogal
• Técnico Je Manutenfão -Cursando 2' grau, fará manutenção de microcomputadores, 06 meses de

experiência.
• Programll.Jor Je Sistemas - Programador em Delphi com experiência de 6 meses

• Desenhista Técnico Arquitetõnico - conhecimento em orqui-cad e detalhamento de projeto de

orquitetur� e interiores
• Desenhista Pro;etista - Ter curso de Téc. Mecânico ou Engenheiro Mecânico.lrá desenvolver projetos
de equipamentos indu�riais (elétriros/me<ânkos/hidráulicosl (1 vaga). Ter fonnção em TémoMe<âniro, Ter curso
de Auto Cad e Unicod. Ter no mínimo 02 anos de experiência (I vaga)
e Instrutor Je Auto-Escola - Ter carteiro de motorista no minima 02 anos AB_ Nãné necessório ter

experiênáa profissional
• Professor-Instrutor de Trânsito no Auto Escola. Ter nocãode sola de aula no mínimo de 1 ano

.Instrutor Je HarJware -Conhecimento em Hardw�re 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 COMERCIAL
• Assistente JeMarketing - cursando 3' grau em engenharia quimica, engenharia de alimentos,
administração ou marketing

.

• ConsultorComeróal- Fonnodo em administração, com bon base de marketing, conheámento básico em

iriglês e/ou espanhol, experiênda em vendas para empresasP!�odoros de serviços. Pr�oçiio de serviço não exdusivo
• Vendedores Externos -Áreos de imóve�(Serárontrotado como pre�odor de serviçoautônomol (4 vagosl
e veículos (6 vogasl, outros vendedores (3 vagasl_ Todos deverão ter experiênáa em vendas. Atuarão em Jaraguá do
Sul e região.
• VenJeJores Internos - Preferencialmente que tenho experiência em vendas

ÁREA OPERACIONAL
• Costureiras -Conhedmento em máquina reto, cobertura e overlok paro trabalhar em Schroeder (lO vogosl.
Ter experíêndo de 01 ano em máquina reto, overloque e transporto porotrabolharemJaraguá (5 vagosl
• BorJaJor -Máquina manual e industrial. Que more nas proximidades do Borro do Rio Cerro, Vila lenzi,
Vila Novo, Rio Molho, Jaraguá Esquerdo, Figueira.
• TorneiroMecânico (4 vagas) -ter experiência de 01 a 02 anos em torno universal, ter curso de
leitura e interpretação de desenhos, disponiMidode poro trabalhar em Corupá (1 vogal
• FresaJor - ter experiência de 02 anos

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

de leitura e Interpretocão de Desenho Mecânico_ Trabalhará no área de calderario (1 vogal e no área de formes de
metal (l vogal. No ddade de Corupá.

'

•Mecânico Je Suspensão - Poro veículos pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento de rodos,
geometria, montagem de pneus, com I' ou 2' grau
• Eletricista Je Veículos - Conhecimentoem travo elétrico, motor de partida, vidro elétrico e alternador
• SolJaJor - Experienáo em soldo Mig e serralheria, conhecimento em leitura e interpretação em desenho
técnico e em medidos (l vagai. Conhecimento em soldo elétrico (l vogal
•Mecânco JeManutenfão - montagem de máquina com experiência de 6 meses (1 vagai. Mecânico
(elétrico e me<ânical em veículos automotores (1 vogal
• Eletricista - Com prático em instalação, ter experiência em iluminação, perfilado, com experiência em

in�alação industrial (2 vagosi
• Auxiliarmecânico -Deverá ter curso básico de mecânico do SENAI
• Pintor (2 vagas) -Atuará no área industrial- estruturas metálicos
• Frentista -preferencialmente com experiencio.

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Ruo c/o HospitalJaraguáJ.
Cx. Postá 200 - ap. 89.255-000

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

MÓVEIS
(aJal! apartamento! i eMelral i fIIrenos

Vende-se soldo de fitas de
cetim e flores artificiais e

cerâmica para R$ 1,99.

Tratar: 275-2364.

Precisa-se de funcionários

para serviços gerais,
masculino. Tratar:
275-2364.

r=--,ia.J..��
Pizzaria BOM Gosto

Pizza Gigante (45cm) - RS 17,90
Pizza Grande (35cm) - RS 13,90
Pizza Média (30cm) - RS 11,90

Pizza Pequena (25cm) - RS 15,90
Calzone - RS 15,90

Servimos o/moco e Mormitex sob encomendo
,

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1277 - Jaraguá do Sul- sc Fone 275-2825

Rodízio com direito a

3 tipos de sopas, calzones,
lazanhas, nhoques,
pizzas, panquecas,

peito de. frango,ß

alcatra e talharim

50.000' vagas
Excelentes Salários

"", Faça como mais de
2.000 ex-alunos da

Rede Microlins que já
estão trabalhando.

Estamos Selecionando

PROFESSOR(A) DE

Informática
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

profissionalizantes, Desejável
experiênéias anteriores,
Interessàdoslas} devem

comparecer munidoslas} de
cuniculum para entrevista, a partir
das8hOO no endereço abaixo.

R'cabo Harry Hadlich, 35
cen"o . Jaraguó do lul

Vende-se cavalo mango
larga, marchador. Bom
para provas de laço e

rédia. Tratar: 274-8077,

Vende-se filhote de
poodle micro-toy. Trator:
370-299.5.

Vende-se um terreno,
bairro Amizade, com
13,5x27. R$ 8.500,00.
Tratar: 371-2829, com
Reginaldo.

Vende-se terreno,
351 m2, Vila Nova, local
nobre. Valor R$
22.000,00. Tratar:
370- 1962 ou 9975-
7602.

Vende-se terreno,
localizado na Rua

Henrique Marquardt,
próx. a Gruta Perpétuo
Socorro, Tifo dos Pereira,
com 1 casa de alv.,
60m2• R$ 18.000,00.
Tratar: 371-0860 ou

371-7341.

Vende-se terreno no

Ribeirão Grande, 13S0m
x 110m (frente), com
casa equipada, 1 renehe
+ área plantada com

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

Vende-se terreno, SOOm
da lagoa + casa 5 peças,
R$ 11.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vendo terreno com

670m2, na rua Pedro
Schmidt, próx. Salão
Vitória, na Ilha da

Figueira. Valor j

,

R$ 9.000,00, negociávets,
Tratar: 9112-4711.

Compra-se terreno de
d· -es

particular, nas ime laço

do centro. Tratar:
370-2995.
-----

Vende-se cadeirinha de

bebê para carro, da

Borigotto. Otimo estado
R$ 50.00. Tratar: 371-
6238 com Andrea
___,__________
Vende-se máquina de

costura Overlock
O

"Sequinha". R$ 150.0 .

Tratar: 371-6238,
com Andrea

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(REGOU O NOVO
..

O

COM ELE VQ(� TEM (111"'10 PRÉ.APROVADO
EM rODAS AS LOJAS DA REDE FUMAIS.

,

PEÇA JÁ o SEU. .

NUIDAJ'. j GÚ". fA

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
\

..

Não 'perca a

promoção especial
do mês.

Corra hoje mesmo

para a Time e faça a

sua matrícula!"Seja você também um campeão
Reinoldo Rau, 299 - Centro

Seu estilo atual
.,

.

Rua Venâncio da Silva Porto, 21 51:5/6
Nova Brasília - Jaraguá do Sul - sc

275-1953

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

Mania de Vender Barato,

Cozinha JB cl Paneleiro
e Cristaleira pI Cerejeira

À Vista R$ 289,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Lo�a2: p;v. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC - Fone: (47) 375-1948, /

��a3: Angelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Ja 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 ELHORES PROOUTOS PARA SEU LAR!.
,

Seja você também um campeão

37.1-.1224
"Não pel'ca a Pl'OlI1Ofã'o especial do mês.

COI'l'a hoje 1I16Sll10 pa(a a Till16 e

faça a sua lI1atr1culal�

'Q
nn [1 (l;l;f:Jno O

---

Q
ano (l;l;f:JIIOO
---

COR'l'INAS - PERSIANAS - DECORAÇÖES
Pdrooe,.q ....a.UdCl.cuvpcwa-se«>h(>tw�)-

�=t��:::""��:�t����fi:�11t",,,,,,,,, n. n ,._ ...... _ ._."'I'.®.""",. W0FW&l#Im'fM."'__ .. � .. _._""

ESQUADRIAS
JARAGUÁ

TUDO EM ALUMíNIO - SOB MEDIDARaças de cães disponíveis para venda:
Poodle - Border Collie, Dachshund, Bulldog

Fo��t!t371.2888 I 275·3487
Rua Reinoldo Rau. 380_:-_Çentro_�__ {aragl!�_9_�§.�1

AGROPECU RIA

Box para banheiros - cercas - janelas "'

portas - portões - pantográficas

---------_ _----

I "

- Vidros temperados
- Cercas

370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natu.ral e

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

casas pré-moldadas

__ .'3:��_�anoe_�_f���Cisco da Co_st�L����..:__�gª�!'�_�_?oa

r� PERFLEX
- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

Tudo em mármore
e graniTos

ARTEFATOS DECIMEI[!!J� .

DIItIIE••...,.E
Fabricação e Coloca ao

FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175-1830 -175-4101
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - CentrO

Fone/Fax
370-8200

EMPÓRIO DAS
fJ'EDRAS DECORATIVAS

Pedras: São Tomé, Mirocema, lojinha,
Luminária, Pedro. de Rio, Pedro Madeira,
Brita Branco, Rajoda e feveslimenl05 em geral
Nwcóbt'runoy(rere: oYmei.horiWp�do;r�

••• '"' 'II '"' ..

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
Rua,Waher M6rqoordl, 2828 - em frente Irevo Argi - Barro do Rio Molha - Jarogoo do Sul

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

Av. PIef. Waldemar Grubba, 1839. Vila lalau

�.=-===-------_.
__ .... _-_._.._-_.

Pias

cozinhas
Túmulos
soleiras

pisos e
churrasquei ras

371-1524
Rua 25 de Julho, 220,- Vila

Nova - próximo ao Posto Mime

/úJ

j;:. ""%
//

vidraçaria

Wille

Especializada em madeiras nobre,
de madeiras em geral e madeires

Rua Adolf Püttjer, 444 • Rio

2.
"7
5

Orçamento sem compromisso
371-0568.

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

llnfoware Ihit.';;'k'!tlj
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

Fone/Fax (47)371-6790
E-mail: infoware@netuno.com.br

Rüa Donaldo" Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

�-��.�.

.� Brasil
+v"-./P I sos

370-7197
.RuaWalterMarquardt, 759 - Prõx. ao Pavilhão da Schiäzenfe,'It

arquitetura
.d e s i g n

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

.3
5
4-
"7

Laj•• 'remoldadas e
Artefatoa de Cimento em Ger.'

Rua 1.042Ingo Blunk, sinO - Estrada Nova - Jaraguá do sul·S�
/

_/�.Q �
1Ii:�.�II�

Vlsual B

371-3522"
Marina Frutuoso, 180 - Cenrro- 89252-101 - Jarsguá do Sul·SC

E-mail: gessocom@netuno.com.br

MeTaLÚ�IC. cesTaLTtIA.
,. I:struturas Metólicas.
.. Portões Basculantes e Deslizantes

projetados na linha automatizada PPA.
.. Entre outros.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Rua Campo Alegre, 127 - Fundos - Ilho da Figueira· Jaraguá do Sul - SC

Acesse via inlernel de qualquer lugar do Brasil sua empresa
e fique de olho em seus neg6cios e em sua segurança.

Visual 8 - R$ 2.995,00
Comera P/S. R$ 250,00
Comera color - R$ 450,00

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

Irnuriieedora
§�faraguá

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·177�

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

Rua Antonio Gesser. 40 - Bairro Czemiewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470· Jaraguá do SUl • SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Q
ano {l;:ÜflIlOO
----

Q
ano {l;:ÜflIlOO
----

Q
anc {l;:ÜflnOO
----

Q
ann {l;:Üflnoo
----
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BERGO

EQUIPAMENTOS DE

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Dr. Aír f. ()!Ór'w-'Oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

.

,ENO°Ç'RINOLOGIA
;'>y" 1D'�MCM"celo-Wiber SílNcv

275-3786 - Sala 801
I

ENDOCRINOLOGIA
'Ov. Cl.eNeY.wwS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

_ i'" ,,""

., ,

,r""''',,?' ij
CIRURGIA-·DENTISTA - PERIODOf'iTIA !

'Ovcv.c�r�
Fone/Fax: 371-8743 - Sala

.",d> '''''''''''''''

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- SC

,

CEDRO MOVEIS

* Cozinhas Planejadas;
* Mesas e Cadeiras;

Orçamento * Estantes e Sofás;
sem

* Dormitórios;
compromisso

* Artigos de Decorações.

Fone:(047)376-0679
- Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul - SC

S A

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

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

Av. Getúlío Vargas, 146 - Centro - Fone: 371-0425
""", \.

* 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

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

PAS
,

lABORATORJO DE
ANÁLJSIS CLiNICAS

T�à-�íç&cUvs<uídßI

Sua Melhor opção de prazer

u4t(��i;'+ttt1t., 2.4 ,;,..�!>
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massaBens er'6tiaas

FONE: (47}'9991-BõõB
Jaraguá do Sul e região JhOfly

-

Jaraguá do Sul, 14 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, para participardo grupo de dança,oos
sábados das 14 às 16 horas. Tratar 9903-2743 com

Carlos ou 370-4827 com Olivia.

'/" .• Seja você também um campeão
({�.:,;?::�" ....

'-

76ne ®371-1224
..,_._

Reinaldo Rau, 299 - Centro

"Não perca a promoção especial
do mês. Corra hoje mesmo para

�Time e faça a sua matríc;ula!'
.

Rua �inoldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Auri!�k
CQIJIPAMENTa� p�:::re9U:,'RtNÇ,,,,, �'","EIJ�ONlqA, A

9903 ..��,���' �75,.Q45i',
-��-W;:'"�ml.w,@fufu= m, '*"

Completamos
1 aDO

em 11/8

ecoa
lei rei ro Uni!Sex

Rua Barão do Rio Branco, 411 . Sala 3
Centro - Jaraguó do Sul 275-3096

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

RuaJoão Butschardt, 855 - Centro (junto ao

trevo principal) - Guaramirim - SC

tl.ls GRU�SE�::�ORES
- 'Venda *Locaç60

. Irmáquinas Indústria,

e Comércio Ltda. - ME
'Conserto 'Montagem

Trabolhamos cóm vendas e consertos:
* Motores Estacionóríos * Motossera
* Lava Joio * Rocadeira
* Aspirador I

* Mótobombas
* Compressor, ek., * Enlre outros...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul,_14 de agosto de 2001
-

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

Dormitários

p[anejaáos,
em 7 vezes ,(1+6�
sem acréscimo!

CORREIO DOPOVO-7

,.

MOVEIS
GOMES

iS5
RS ln,n
RS 205,62
RS 226,18
RS 246J4
RS 251,00
RS 263,64 .. ---� -

RS 267,3a
RS 287,86 i

RS mi!
RS 306,08
RS 308,4.3
RS

...'RS

A

para voce pagar

Grupo especial de automóveismm 04 (quatro) conlemplatões todo mês

c-
I (.100 DIZ ES

(S 125T1TAN KS
CGnTAHES
XLRl25
XLRl25 ES
CBX 200 STRADA
CBX 250 lWISJU

RS 74,6
RS 80,78
RS 92,91
RS V7)fJ
RS 103,59
RS 117,18 •

RS J42,t9

BUGGYJ
BUGGY2
BUGGY SUPfR
BUGGY SUPfR + 10%
BUGGY SUPfR + 20%
UI(()MIUI SMARJ 2P
UNO MIUI SMART 4P
BUGGY SUPfR +3O'Yt
BUGGY SUPfR +-40%
GOl1,O SPEOAL
CB1A 1.0
.BUGGYSUPfR + 5lI%
FIESTA 1.0
PAUOEn02P
;§# ��

Horário de Atendimento: das 8:00 hs
às 19:00 hs, sem fechar paro almoço.

Ruo Adélio fischer, 239 - Fone 371-2999
e Walter Marquardt, 727 - Fone 370-8800.

� Regata
BONDA Motos

.••••

,.fIé9ãi8 �
-_.-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Rua Preso Epitócio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguó do Sul
Tel. (47) 371-9565

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.
* ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO - Com formação
acadêmica de, no mínimo, ensino médio e curso

profissionalizante. Experiência de três anos na função
e habilidades técnicas como: conhecimento em

eletricidade industrial, eletrônica, projetos elétricos e

eletrônicos, instalações elétricas, operação de
furadeiras e, ainda, conhecimento em pneumática e

em informática.
* AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Necessário 10 grau
completo no mínimo.
* COORI?ENADOR DE MANI-lTENÇÃO ELÉTRICA
OU MECANICA - Vasta experiência na área de
manutenção elétrica e/ou mecânica. Experiência
com liderança de grupo.
* COORDENADOR DE PCP - Com atuação na área
têxtil.
* VENDEDOR EXTERNO - Com experiência na área
de vendas. Para venda de serviços. Não .é necessário
possuir veículo.
* ENGENHEIRO QUÍMICO
* FRENTISTA - Com experiência comprovada na

função e fácil acesso ao Centro e/ou bairro Ilha da
Figueira .ern Jaraguá do Sul.
* ESCRITURÁRIO ADMUÜSTRATIVO - Boa

experiência em faturamento, departamento pessoal,
contabilidade e atendimento a clientes. Superior
completo ou cursando.
* OPERADOR DE PRODUÇÃO - 20 grau completo.
Necessário residência fixa em Jaraguá do Sul (ou
microrregião) por pelo menos seis' meses.
* MONITORA / ATENDENTE - Necessário 20 grau
completo ou cursando. Para atuar com atendimento a

clientes por horário de meio período.
* CONSULTOR COMERCIAL - Formação superior
completa ou cursando, preferencialmente na área ou

com ênfase em Marketing. Vivência na área comercial.
Preferencialmente idioma Inglês.
* RECEPCIONISTA - Necessário 20 grau completo
ou cursando superior. Conhecimento em Informática
e atendimento a clientes.

* PINTOR PISTOLA - Com experiência em pintura
pó e residência fixa em Jaraguá do Sul ou microrregião.
* VENDEDOR EXTERNO - Atuar com vendas de
consórcios.

Reinaldo Rau, 299 - Centro

Seja você também.
um campeão

7�;1
�371-1224

"Não perc:a a promofão espec:ial do mês.
Corra hoje mesmo para a Time e

fafa a sua matríc:ulal"

AMparo's lanches
evv�p�� pov�� behidw.r:.

RuaWalterMorquordt, 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 oornrmrmrn��
Servimos café da manhã, almoço à Ia carte ou bufê eni quilo e marmitas em geral
'fC""":�. "ilii:iii'TI"T] 4a feira· * Prato especial. Do�raJinba

3JO."13/1JS..IM
Aceitamos l!Dcomendas parafeStás·

""
,.

CARNES ASSADAS NOS
FINAIS DE SEMANA

SEXTAS, SÁBADOS E DOMIH'OS.
Rua Jorge Czemlewlcz, 1123 - Bairro Czernlewicz
(pr6x. a Humana, ao lado da Farmácia Castoldl)

fARMAcIA Farmácia do Beta

310·1595 371�34S4
Rua Jarge Czerniewicz, 1123 - .Czerniewicz

-MedCIin
Urologia e Medícina do Trabalho

[R.iÊs·_ BexigfL: Vtãs7}rináríàiJ

D« D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724

Jêiraguá do Sul, 14 de agosto de 2001-

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHAMEllO, Tobelio Designada do Comarca
de Joragua da Sul, Estada de Santa Catarina, no forma do lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham nes1e
Tabelionato para protesto de Titulas contra:

ADRIANO BAYMA MOREIRA-Mt - NESTA;
ADRIANO BAYMA MOREIRA·ME - NESTA;
ADRIANO BAYMA MOREIRA-ME - NESTA;
ADRIANO BAYMA MOREIRA-ME - NESTA;
AGATHA TRANSPORTES lTDA - AV lUIZ lUNARDI 857 SALA 4-
NESTA;
ALEXANDER LEITZKE - RUA CANOINHAS 397 - NESTA;
ANATHEMA CONFECCOES lTDA - R ARTHUR GUMZ 886 - NESTA;
ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA - R EXP CABO EXP HARRY HADLICH
105 - NESTA;'
AVERllDO JOCOBI - RUA RIO DE JANEIRO SCHROEDER 1-
SCHROEDER;
CINDER SHOP COM ARTIGOS P/PRES lTDA - RUA JOSE THEODORO
RIBEIRO - NESTA;
CONDUTRON IND.ElETRONICA LTDA- R MARIA UMBELINADA SilVA
232 - NESTA;
CONSERV DE MUSICA IClEIA F. DElLAGIUS - R.EXP GUMERCINDODA
SilVA 600, CENTRO - NESTA;
DENTAL PLUS lTDA - R EMll BURROW 223 - SALA 04 - NESTA;
DIRCEU DUARTE - BENJAMIN DUARTE 196 ANA PAULA III - NESTA;
DISTRIMAR DIST ALiM lTDA - BOTAFOGO S/N LADO 101 - RIO
CERRO - NESTA;
EDSON DOS SANTOS - RUA JOAO DOUBRAVA SUP ME - NESTA;
FREE WINK'S IND.COM.JGUA DO SUL - RUA PEDRO GONZAGA 91

-NESTA;
HELMUT SCHULTZ - ROD BR 280 KM 83, S/NR - CORUPÁ;
IRINEU ALBANO BONAlTO - R ELISA WOCKMANN WlMS 941 -

NESTA;
JlCOM DE COMP ELETRICOS LTDA-RUAJOSE ALBUS 116-NESTA;
JOSE ADRIANO - R.ERWINO MENEGOlTl 1460 - NESTA;
JOSE ANTONIO MURARA - R CHELlA HORST 65 - NESTA;
JOSE ANTONIO MURARA- R CHELlA HORST 65 - NESTA;
JOSE ANTONIO MURARA - R CHELlA HORST 65 - NESTA;
JOSE ANTONIO MURARA - R CHEL!A HORST 65 - NESTA;
JOSE ANTONIO MURARA'- R CHELlA HORST 65 - NESTA;
JOSE ANTONIO MURARA - R CHELlA HORST 65 - NESTA;
JOSE ANTONIO MURARA - R CHELlA HORST 65 - NESTA;
lUCIANA ROSA FRANCISCO - RUA DOMINGOS DA NOVA 377 .

CASA - NESTA;
lUCIANA ROSA FRANCISCO - RUA DOMINGOS DA NOVA 377,
CASA- NESTA;
lUIS MARIO DA SilVA MACHADO - SAO JOAO BATISTA 37-

SCHROEDER;
METAlNORTE IND COM E REPRES - R ROBERTO ZIEMANN 1627-
NESTA;
MICHElE GONSCHOROVSKI- R JORGE ZIPPERER 38 - NESTA;
NATAL! COM DE EQUIP PARA INFORMATIGA - RUA PRES EPITACIO
PESSOA 111 SALA 02 - NESTA;
NATALI COM DE EQUIP PARA INFORMATICA - RUA PRES EPITACIO
PESSOA 111 SALA 02 - NESTA;
NATALI COM EQUIP INFORM lTD - RUA PRESIDENTE EPITCIO PESSOA
11 '1 - NESTA;
NATALI IND E COM EQUIP lTDA - RUA GUILHERME HERING 305 -

NESTA;
NELSON ZANOlTl- ROD GUilHERME JENSEN SC 413 KM 13 _NESTA;
NELSON ZANOlTl- ROD GUilHERME JENSEN SC 413 KM 13 _NESTA;
NELSON ZANOlTl- ROD GUilHERME JENSEN SC 413 KM 13 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE lTDA - ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE lTDA-ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 _NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE LTDA - ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 - NESTA;
ODAIR PUBLICIDADE lTDA-ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 _NES�;
ODAIR PUBLICIDADE lTDA-ANTONIO CARLOS FERREIRA 23 _NES ;

PEDRO VIC�NTE - NEY FRANCO S/NR - NESTA;
POlUX INDUSTRIA ElETROMECANICA lTDA - AV MAL DEODORODA
FONSECA 317 - NESTA; .

PROTETORESJARAGUA LTDA - R.JOAO WIEST JUNIOR S/NR - NESTA,
R D S MALHAS lT,DA - RUA ERWINO MENEGOlTl 1460
- VILA RAU - NESTA;
SONIA MARIA BONOMINI- R WARDT MAGUARDT - NESTA;
TETO MADEIRAS lTDA - RUA ADOLFO TRIBESS 55 - NESTA; L
TRANSGllMAR TRANSPORTES E ENCOMENDAS _ RUA FRITZ BARTE
400 Sl 06 - NESTA;
TRANSPORTES BElTONI lTDA - R HENRIQUE ROUSE SN - NES:��A
VALMIR lUIS VICENTIM - RUA ARNOLDO PISKE 843 - N '

ararn o

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se rec�s Iara
aceitar a devido intimação, faz por intermédio do presente Edita II

P
n'

que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur Mu er,öo
78, no prazo da lei, a fim de liquidar o seu debito, ou enlão, da�raZno
por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protesto es

forma da lei, etc.

Jaraguá do Sul, 8 de agosto de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FEIRAdo Livro em Jaraguâ do Sul
Consoante nota em edições anteriores, reali
zou-se no Parque Municipal de Eventos a 6a
Feira do livro, ocasião em que foi lançado nes

taregião o livroMEMÓRIAS DE UMEX

COMBATENTE, do ex-combatente José Ed
garEckert, gaúcho de nascimento, residindo
emMondaí (SC).
A exemplo de outras cidades catarinenses, en
tre elas a capital, Florianópolis, foi muito

prestigiado pelos amantes da leitura, que res

ponderam positivamente ao lançamento em

nosso meio, sendo muito cumprimentado, au
tografando inúmeros exemplares para seus

novos leitores.
Por oportuno, vale lembrar aos nossos leitores

que oMunicípio deJaraguá do Sul, proporcio
nalmente, concorreu com o maior contingente
à FEB (Força Expedicionária Brasileira).

�rculo
Italiano'

2a FESTA DAS ETNIAS
Conforme programado no Caiendário 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 Hunqara e Associazlone Bellunesi Nel Mondo, que acontecerá
no próximo dia 25 de agastai com início às 19:30 horas, no Parque Municipal de Eventos -

Pavilh- A
'

ao .

PROGRAMA:
19:�0 - 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)
-

Apresentações Culturais
- Coral Italiano de Jaraquá do Sul
- Coral do Centro de CUltura Alemã
- Grupo de Dança Folclórica Alemã

; Grupo de Dança Folclórica Italiana
2:30 - Início do Baile com a "Banda do Caneco"

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

��gressos a venda no Centro de Cultura Alemã, Sede Social do
Irculo Italiano de Jaraquá do Sul, na Floriani EquipamentosPara Escritório, e com os membros da Diretoria de cada entidade.

�evanir Danna
residente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

371-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7-
Centro - Jaraguá do Sul- SC
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ROTARY CLUB

MENSAGEM PELO DIA DOS PAIS ...

09/AGOSTO/2001 - REUNIÃO FESTIVA DO DIA

DOS PAIS - Presença do Governador Assistente do Dis

trito 4650, companheiro Waldemar Behling e sua esposa
Rosemary. Presentes ainda, convidados e senhoras da Casa

da Amizade.

Caros Papais!

Honrem teu pai e tua mãe para seus dias se prolonguem
sobre a terra que Deus lhe dá.

Eduquem seus filhos para que desta educação se reve

lem suas virtudes, e destas uma recompensa ou um castigo.
Tomem cuidado, papais, considerem o Lar um Templo,

as crianças tomam sempre os pais como exemplo. Lem
brem-se sempre, o excesso de mimos e a proteção cons

tante na criação dos filhos, enfraquece-os moralmente.

O que melhor assenta à juventude, é a modéstia, o pu
dor, o amor, a temperança, a justiça.

São essas as virtudes que devem formar seu caráter.

Sim, é verdade, muitos pais se estragam em excessos,

violências, ódios, gulodices, prazeres indignos e proibidos,
depois acusam a vida.

'

Deveriam acusar a si mesmos, pois tudo aquilo que não tem

um princípio justo, com certeza não terá um término feliz.

Assim, caros papais, todas as noites, antes de deitar, con
siderem as ações que praticaste durante o dia e dizes a ti

mesmo: O QUE DIRIAM MEUS :(>AIS SE SOUBESSEM

O QUE FIZ?

Assim, é que por não sabermos quem somos, por não

percebermos que o Reino do Céu se acha dentro de nós,
que nos comportamos dos modos geralmente tolos; mui
tas vezes até aloucados, cegos, esparolados.

Percebendo o bem que até então se achava despercebi
do em nós, somos salvos, somos libertos e iluminados...

regressando ao nosso Terreno Eterno, e permanecendo
onde sem que o soubéssemos, sempre havíamos estado.

ANIVERSÁRIO!!!

16/AGOSTO - companheiro Osnildo comemora mais um

ano de vida.
PARABÉNS!

Relações Públicas - 373-0091

'fiTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
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
CONTROLE DO PATRIMÓ

NIO GENÉTICO - O avan

ço da biopirataria estran

geira na Amazônia de

monstra, na opinião do se

nador Ademir Andrade

(PSB-PA), a omissão do

governo do presidente
Fernando Henrique Car

doso em relação à região.
Ademir lamentou que até

hoje o governo federal

.
não tenha regulamentado
os dispositives da Con

venção da Biodiversida

de, que trata da soberania

dos países sobre os seus

recursos genéticos. Ele re

clamou também que o

projeto de lei da senadora

Marina Silva (pT-Aq, que
regulamenta o acesso aos

recursos genéticos, apro
vado no Senado há de

dois anos, esteja pratica-

mente parado na Câmara

dos Deputados.
.

Para Ademir, a biopi
rataria avança por causa da

omissão do governo em

relação à defesa da região
amazônica. Os convênios

com entidades de pesquisas
estrangeiras representam
"verdadeiras caixas-pretas",
que permitem a saída in

discriminada de amostras

de material genético e da

dos facilitando até mesmo

a biopirataria,
O senador Mozarildo

Cavalcanti pediu esclareci

mentos ao Ministério daJusti
ça sobre a denúncia de que
índios yanomamis foram-usa

dos como cobaias em expe
riências financiadas pelo go
verno dos Estados Unidos.

"JORNAL DO SENA

DO", edição 1.274, página 7.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

UM MESTRE DA POLIDEZ (1511,
Estava Machado de Assis na sua mesa de diretor de

seção na antiga Secretaria da Indústria, quando foi pro
curado por um cavalheiro, interessado no despacho de

certo papel. Machado declarou-se contrário à sua pre

tensão, mas o sujeito insistiu, querendo convencê-lo, e
declarando que não se c\mformava com aquela solução.
O despacho tinha que ser favorável.

- Nesse caso ... -, fez o romancista, pondo-se de pé.
E indicando ao desconhecido a cadeira de que aca

bava de levantar-se:
- O senhor diretor não quer sentar-se, para lavrar o

parecer?

"'nlllll.ll\ nn
--

� O [NJ [Q) OCC (Q) [NJU
Sindicato dos Contabilistas de Jarr;guá do Sul e Região

Provar vínculo é um pesadelo
Passar porvários empregos antes de requerer o benefícío junto ao INSS

pode sermuito gratificante profissionalmente, mas pode significartambém dor-

de-cabeça na certa para o trabalhadorbrasileiro. Principalmente se sua carteira
de trabalho for extraviada. "Se uma pessoa que tem 20 víhculos empregatícios
na vida perdera carteirade trabalho não hácomo comprovarqualquercontribui-
ção", adverte PatríciaAudi, diretorade Benefíciosdo INSS.

O govemo não sabe ao ceno quantas pessoas se enquadram nacategoria
daqueles segurados conhecidos como "muito experientes". O INSS classifica
como trabalhadormédio aquele brasileiro que passou pordezempregosdife-
rentes durante toda sua vida profissional antes de requerero benefício.

"Sofrimento" - Sem a carteira em mãos, o procedimento, que hoje é
demorado e ineficiente, tema-se cruel. Para darentrada no processo de recebi-
mento do benefício, o cidadão terá de confiar nas empresas pelas quais passou
ou ter guardado, um a um, todos os contra-cheques emitidos. "Émuito sofri-
mento. Se alguma empresa faliu, então, o processo tende a se estendermais
ainda", observa Patrícia.

Recomenda-se que, cinco anos antes de alcançaro prazo de contribuição,
o trabalhador comece a juntaros documentos, inclusive a carteirade trabalho.
Muitos dados que podem ser importantes na hora da aposeotadoria estão no
sitedo INSS (.www.l2revidenciasocial.gov.br).
I"ara maiores esciarecmentos procure seu contador.

GERAL

mo ano,

TERÇA-FEIRA, 14 de agosto de 2001
--

REMINISCÊNCIAS

Garibaldi - JGS-
Distrito de Veszprém (079)

Por que "antiqamente"

e "outrora"? LXIX

A colônia húngara e a

morte do imperador

Falecia o imperador Francisco
José, o que era muito lamentado

pela colônia húngara deJaraguá, que
governava de forma heterogênea
raças austríaca, húngara, tirolês e

boêmio, checa, italiana, dálmata,
eslovaca, croata e bósnio, desde que
ascendeu ao trono, em 1849.

A Catedral de Florianópolis, em
solenes exéquias pela sua alma, cele
brava missa pelo monsenhor Fran

cisco Topp, estando o coro sob a

direção do padre-doutor Jorge. A
DeutscheEvangelischeKirchengemeinde Zu
Florianópolis, no domingo (3/12/
1916), realizava na Igreja Protestan
te Alemã, situada na Rua Deodoro,
um culto pelo falecimento do ex

tinto imperador.
Gottschalk elogia governador
Schmidt e o povoamento

O sr. Gottschalk, cônsul-geral
americano, que há pouco visitava o

interior de Santa Catarina, manifes
tava-se no Rio de Janeiro, agrada
velmente impressionado por tudo

que vira no Estado catarinense: "Em

Santa Catarina fez observações mi
nuciosas", informava a imprensa.
Depois de um inquérito demorado

no local, voltava preparado para
comunicar ao seu governo, no rela
tório geral, que encontrou a zona

contestada inteiramente pacificada,
reinando ali a ordem mais absoluta

e a maior tranqüilidade. Na Esta

ção de Três Barras o sr. cônsul en

contrava o tenente Moraes, um ofi

cial que honrava o exército, e que

cumpre ali o seu dever com aplau
so geral da população. Referindo
se aos colonos alemães e austríacos

(e por tabela os húngaros de

Veszprérn) de Santa Catarina, decla
rava qU,e o problema da sua assimi

lação também estava resolvido. Não

foi um trabalho tão fácil como su

cedeu com os polacos do Paraná.

E era natural a diferença havida: os

polacos não traziam a recordação
de uma pátria livre que os chamasse

com suas vantagens. Além disso, vi
nham entrar meio mais culto que o

seu nas grandes camadas nacionais

Foto do passado, do acervo fotográfico de Maria Reiser Scheuer, de Garibaldi

do interior.

Entretanto, se a primeira geraçao
de colonos alemães e austríacos con

servou entre nós o que pôde de suas

respectivas raças, a segunda geração
dos mesmos já é de plena transmis

são. Quanto à terceira geração, esse,
o sr. cônsul, viu-a nas escolas e gru

pos escolares do Estado, a naciona-
, lizar-se inteiramente.

Os grupos escolares, invadindo
as colônias estrangeiras do interior

do País, prestam serviços inestimá

veis; colocam o imigrante em rela

ção utilíssima com a parte da popu
lação nacional, são o complemento
das estradas de rodagem em Santa

Catarina, como em qualquer outra
parte.

O sr. Gottschalk visitava, de au

tomóvel, viajando três dias por boas

estradas, Joinville (por tabelaJãraguá,
como 20 Distrito), Blumenau e Itajaí,

O que mais impressionou no in
terior de Santa Catarina não foi a

policultura, como em São Paulo, mas
a cultura intensiva, que é prodigiosa.
Cada palmo da terra catarinense con

tribui enormemente para a povoa
ção do Estado.

. O sr. cônsul elogiava a adminis

tração do sr. coronel Felipe Schmidt,
governador de Santa Catarina, clas
sificava-o de um governador "pai
dos seus coestaduanos, como acon

tece com certas administrações esta

duais nos Estados Unidos".

E por falar em estradas ...

EstradaJoinville aBlumenau, via

Jaraguá. O governador sancionava

o seguinte:
Decreto na 992

"O coronel Felipe Schmidt, go,
vernador do Estado de Santa

Catarina, no uso das suas atribui

ções e de acôrdo com o disposto na

Lei n? 1.029, de 26 de outubro de

1914, e artigo 46, do Regimento
o

mandado executar pelo Decreto n

846, de 29 de dezembro do rnes-

DECRETA:

Art. 1 ° - A estrada de rodagem
entre as povoações de Jaraguá, no
município deJoinville, e Pomerode,
no de Blurnenau, fica sujeita ao re

zimento estabelecido no Regímen'� .

�
to anexo ao Decreto n? 846, de

de dezembro de 1914.

Art. 20 - Para a cobrança das ta

xas estabelecidas no mesmo Regu
lamento fica criado um Posto Es,

pecial n� divisa das águas dos rios

Serro e Rega. .

Palácio do governo, em FIaria'

nópolis, 30 de janeiro de 1917.

Felipe Schmidt, governador, e

Fúlvio C. Aducci, secretário."
Resolução n? 704 .

� acI
De acôrdo com a resoluçao .

cI
ma, o governador nomeava o

dadão EmílioWachholz para encar
.

I perce-regado do Posto Especla,
.

di d no res
bendo as vantagensm ca as

I

F ·tz von
pectivo Regulamento. ( ri

Jaraguá)

Alfredo Pujol- "Machado de Assis", página 53.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FestivaldeFormasAnimadas
começa nesta quarta-feira
]ARAGuA DO SUL - CO

meça nesta quarta-feira, na
Sc�, o 10 Festival de For

mas Animadas de Jaraguá
do Sul.O evento encerra no

domingo e caracteriza-se

por diversas apresentações
degrupos de Santa Catarina
e de outros Estados brasi

leiros que usam o teatro de

animação como forma de

expressão artística. Segundo
Denise Silva, a programação
évariada e as apresentações
estão agendadas para acon
tecerem na Scar e também

em algumas escolas da rede
municipal de ensino.
Uma exposição de bo

necos de Magda Modesto

e a apresentação da peça
Mozart Moments, do gru
poSobrevento, de São Pau
lo,marcam a abertura do 10
Festival de Formas Anima

das, que segue até domingo,
com aproximadamente dez

grupos que atuam com tea

tro de animação.
Na avaliação do ator e

diretor de teatro Leone Sil

va, esta forma de expressão
artística, runda não praticada
em laraguá do Sul, a in

tenção é estimular esse tipo
deatividade entre os artistas
locais. Por enquanto, o ator

Jonas Souza é o único a tra-

balhar com bonecos na ci

dade, embora utilize ape
nas para cenários.

Na quinta-feira o festival
começa às 9 horas com a

apresentação de "O Velho
Lobo do Mar", encena

do por um grupo de Rio

do Sul, na Escola Muni

cipal de Ensino Fundamen
tal Rodolfo Dornbusch. Às
9h30 acontece apresen
tação no teatro da Scar da

peçaMozart Moments. Em

seguida é a vez da peça
Sassarico Coça-Coça, que
será encenada em urn cirqui
nho montado no pátio da

Scar. No período da tarde

os alunos da Escola Mu

nicipal Renato Pradi terão

oportunidade de ver O

Velho Lobo do Mar. Às 18
horas de quinta-feira a bo

nequeira Magda Modesto
fará urna palestra na Scar.
Na sexta-feira a programa
ção inclui apresentações em
escolas; pátio e teatro da
Scar. No sábado as apresen
tações começam a partir das
10 horas e culmina com

performances de grupos
da Udesc. No domingo, às
20 horas, está programada
apresentação de grupo ar

gentino, único convidado
international no evento.

Fiscalização eletrônica pas�a .

a funcionar esta semana
}ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura decidiu cancelar
todas as multas emitidas no

semáforo com fiscalização
eletrônica' localizado na Rua
D .

Ol111ngos daNova, relativas
aap 'oden o de 1 a 9 de agosto.De a€ordo com o secretário
de Desenvolvimento Muni
cipal, Ademir Izidoro a
de .

-
'

OSao de cancelar as multas
foi tomada para dar mais

tempo ao motorista de se

acostumar com a idéia. Izido-
.

ro disse que resolveu atender
o pedido de alguns setores da
comunidade que estavam

sentindo-se prejudicados com
a falta de divulgação sobre o

funcionamento do controla
dor eletrônico de velocidade,
quepassará a funcionar para
valer a partir do dia 16 deste
mês.

IECONOMIA: POSTO MIME DA BERNARDO DORNBUSCH TERÁ GÁS NATURAL A PARTIR DO DIA 24

Posto com gás natural atenderá
quatro carros ao mesmo tempo

]ARAGuA DO SUL -

Entra em funcionamento

no dia 24 deste mês o for-
.

necimento de gás natural

veicular no Posto Mime lo

calizado na Rua Bernardo

Dornbusch. Este será o

primeiro posto de com

bustível de Santa Catarina

credenciado para esse tipo
de atendimento. O novo

serviço entra em funciona

mento a partir das 18 ho

ras, e espera-se a presença
do governador do Estado,
Esperidião Amin, e do

vice-governador Paulo

Bauer. De acordo com o

proprietário da Rede Mi

me de postos de abasteci

mento, Paulo César Chio

dini, o posto foi totalmente
reformado e adaptado pa
ra o novo serviço. O in

vestimento, segundo Chio
dini, foi de R$ 1 milhão,
dinheiro que o empresário
espera retornar no prazo
de cinco anos. "O negócio
é novo e estamos acredi

tando no programa do gás
natural", afirma Chiodini.

O preço do gás será de

R$ 0,85 o metro cúbico. O

posto terá condições de

abastecer até quatro veí

culos simultaneamente

através de dois dispensers
e quatro bicos. De acordo

com Chiodini, 60 carros de
Jaraguá do Sul já estão

com o motor convertido

e, com a possibilidade de

abastecimento, este núme
ro deve aumentar. Atual

mente, a conversão do
motor para gás natural em
Jaraguá do Sul está sendo

feita por cinco empresas.

u

Edson Junkes/CP

Chiodini espera retorno do investimento em cinco anos

Chiodini salienta que até o

ano 2002 a previsão da

Petrobras é que toda a BR-

101 esteja servida com gás
natural, o que facilitaria a

vida de muitos motoristas.

De acordo com o pre
sidente da SCGás, Luiz
Gomes, existe uma grande
expectativa no desenvol

vimento desse mercado, já
que esse combustível pro

porciona uma economia

Âfiés_v",-'
�.� ('cê se mostrará

q�IS S �1öveIJ envolvente do
e nu la N' f'p' 'I' a area a etivo
Intaró ilJm certo

'

descontt tnamenta: cuidada
�OITi o ciúme.OUro_ '"

ao se amarre a
9 uestões, pois poderá

9d e de sorte. Dinheiro
voi chegar. Cuidado

pção na paixão.

Gêmeos�Seu nervosismo

serélpassJ.geiro. Viaje e

con.eça '

ovas paisagens. Não
dei�lde c_ntar com amigos neste

fuomento del:arência afetiva.
Câncer - Assuntos que

despertem a sua curiosidade
senvolvidos.

'.

arra para realizar
ões. No romance,

Leão:'�ente
planejar cada

P'"�;lo de.s
e dia - voc� terá do

We}f ar. epender. Cultive a

é�p.l9fu . idade. Nada de novo

n� romá�e.
Virgem - A oportunidade

,

empre esperou poderá
ondeja, saiba
acrifício e toler6ncia

que o seu par vai

Libra

'3,-
Aproveite este dia

por, res01 er assuntos!I1eht,!e . Viagem ou passeio

f,0 �r liv�e eSfrá protegido. Na
relação amoroso, cuidado com

ligações ocultas.
,

�"ãO
- Não se estresse

y· ...
blema de dinheiro. Na
ra, você deverá ter

� stl(_ confiar no suo

intuiçã�! R0fuance arriscado.

de até 50%. Gomes es

pera que esse mercado te

nha uma evolução de um

novo posto por mês, até
alcançar, no final de dois

anos, cerca de 20 postos
instalados nas maiores

cidades de Santa Catarina

que possuam frota de veí

culos convertidos com
patível com os investi

mentos que serão feitos

pelos proprietários dos

SagitpdC? - Afaste-se dos

�����?S1tr�I�������êh��ide pe aos divertidos lhe fará
RtP( C.fWlpo sentimental instável.
"cfJpricórnio - Aproveite o

dia ara recuperar o sua

de físico. Já no amor, o'

'* instabilidade.

�os em hipótese

postos de combustíveis. O

investimento é de aproxi
madamente R$ 1 milhão.

Os proprietários de

veículos que desejam faz�r
a conversão para gás na

tural gastam aproximada
mente R$ 2mil no trabalho.

Já existem no mercado em

presas autorizadas para
fazerem a conversão do

motor. As instalações e

equipamentos utilizados

nessa conversão deverão

ser autorizados pelo Inme
iro, a fim de garantir abso
luta segurança contra even
tuais vazamentos ou rom

pimentos
A direção da SCGás

informa que a empresa
continua efetuando ligações
de consumidores indus

triais. No último mês fo

ram feitas ligações em duas

indústrias de Timbó, uma
em Joinville e outra em

Criciúma. Gomes salienta

que a empresa está traba

lhando juntamente com as,
demais distribuidoras do

País no sentido de con

tribuir com as autoridades

para minimizar os proble
mas relativos ao preço do

gás natural que, como os

demais combustíveis, vem
sofrendo alterações de

preço decorrentes das flu

tuações do dólar ameri

cano. "Mesmo assim a uti

lização do gás natural ainda
é o combustível mais reco

mendado por ser econo

micamente competitivo,
tecnologicamente indi

cado e ambientalmente

desejado", enfatiza o pre
sidente.

};t�i�bí11�:� eV�;�;a�erá
��'1�2P"lO>l\ o mau humor. No

crmp�{Íiv�, é chegada a hora
, de esquecervelhas mágoas.
Peixes - Não dê importância

discussões com
is serão

. No romance, não
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ICURSO: VOLÚNTÃRIAS DOS GRUPÓS DE IDOSOS TÊM OPORTUNIDADE DE AMPLIAR CONHECIMENTOS

Prefeitura de JS promove curso de

capacitação para a terceira idade
Jaraguá do Sul -

Durante todo o dia de on

tem, cerca de cem voluntá

rias que atuam com grupos
de idosos participaram do

curso de capacitação para a
.

terceira idade, promovido
pela Prefeitura através do

Centro de Convivência da

Terceira Idade. De acordo

com a coordenadora do

Centro, Natália, Lúcia Petry,
o objetivo do curso é ofe

recer conhecimentos teóri

cos e práticos às pessoas en
volvidas com os grupos. ''As
voluntárias são nossas prin
cipais colaboradoras e pre
cisam estar capacitadas para
o trabalho. Elas atuam co

mo multiplicadoras dos

conhecimentos adquiridos
no curso", explica Natália.

O curso foi ministrado

pela professora mestranda

da UFSC Rosemeri Ro

chembach e faz parte das

atividades de.senvolvidas

pela Secretaria de Desen

volvimento Social através

dos programas Conviver e

Centro de Convivência.

Segundo Natália, esse tipo
de curso é oferecido todos

os anos à equipe de volun

tárias, que atualmente

somam aproximadamente
240 pessoas, a maioria

mulheres. Durante o curso

a professora enfa�izou a

importância das atividades

Edson Junkes/CP

Aproximadamente cem voluntárias assistiram à palestra da professora Rosemeire

físicas na terceira idade e as

possibilidades de realização
pessoal através damanuten
ção da saúde e da auto-es

tima. A integração social e

familiar também foi assunto

abordado pela professora,
que aconselha a prá&ca de .

atividades físicas e partici
pação em organizações so

ciais como forma demanter

a saúde física e mental. ''As

experiências dos mais velhos
não pode ser subestimada",
ensina a professora.

A coordenadora do

Centro de Convivência ex

plica que atualmente cerca de
300 idosos estão envolvidos

.

na prática de atividades
físicas através do programa
de condicionamento físico

para a terceira idade, desen
volvido pelo educador so

cial Nelson Faria Campos,

que atua todos os dias da

semana em um grupo di

ferente de idosos. Hoje, ele
estará no asilo Lar das

Flores, durante todo o dia,
orientando os moradores a

melhorarem a saúde física.

Natália esclarece que a

intenção é estender este

programa a todos os 2,4mil
idosos que participam dos

27 grupos de terceira idade

que atuam em Jaraguá do

Sul. Além do programa de

condicionamento os ido

sos também participam do

programa de cozinha ex- .

perimental, que acontece

todas às segundas-feiras, a
partir das 14 horas, no

Parque Municipal de

Eventos, e Oficina de

Artesanto e Oficina do

Corpo, que inclui os Jogos
Integrativos da Terceira

Idade, que encontra-se na

segunda etapa com a

participação de' 172 atletas.
O Centro. de Convivência
também integra a Banda

da Terceira Idade, for
mada em abril deste ano e

composta por 26 inte

grantes, que ensaiam sem

pre às segundas e sextas

feiras, no período da tarde.

Este ano, será lançado,
segundo Natália, o primei
ro livro de receitas feito ex

clusivamente com receitas

.

testadas na cozinha experi
mental. São mais de cem

receitas de doces e salga
dos trazidas pelos idosos

que freqüentam a cozinha

experimental. O livro será

lançado no dia 27.de

setembro, Dia Nacional

do Idoso. Serão feitos cin

co mil exemplares.

Mais 80 casas populares serão construídas emJaraguá do Sul
JARAGuA DO SUL - A mento Casa Neiva II, no ra, estas unidades habita- cozinha e banheiro. A con-

Prefeitura deverá abrir, nos Jaraguá 99. A informação cionais seguem os mesmos clusão está prevista para

próximos dias, licitação é do gerente de Habitação, moldes das 36 casas entre- dentro de seis meses. As

para a construção de mais Afonso Piazera Neto. Se- , gues recentemente no Lo- unidades habitacionais são

80 unidades habitacionais, gundo ele, o investimento teamento Itapocuzinho II. destinadas às farrúlias que
sendo 20 no Loteamento será de R$ 700 mil, oriun- Construídas em lotes de 250 ganham até 10 salários

Itapocuzinho, no Bairro dos do Fundo Rotativo metros quadrados, as casas mínimos, mas estão sendo

João Pessoa, 20 no Rio da Habitacional. terão 37,82 metros quadra- priorizadas aquelas que
Luz e outras 40 no Lotea- 'De acordo com Piaze- dos, com dois quartos, sala, recebem até cinco salários.

Moradores querem asfalto J
na Rua Cláudio Tomaselli

GUARAMIRIM/SCHROE-
.,_

''Acrorregiao. gora, precisa.
DER - As diretorias das mos buscar alternativas que
Associações de Moradores garantam o cumprimento
da Vila Recanto Feliz, Vila das promessas feitas aos

Paraíso, Bairro Amizade e moradores", adianta o pre
Bairro Schroeder I realizam sidente da Associação de
reunião conjunta a partir das Moradores da Vila Recanto
9 horas do dia 25 de agosto, Feliz, em Guaramirim, Cau.
no Pavilhão Comunitário bi dos Santos Pinheiro.
da Vila Recanto Feliz. O Praticamente a metade

objetivo é debater com as da população de Schroeder
autoridades politicas e em- utiliza a Rua Cláudio To·

presariais da microrregião a maselli para ir a suas casase

necessidade de viabilização ao trabalho, diariamente, As
do asfaltamento da Rua quatro associações enviaram r
Cláudio Tomaselli, que liga convite aos deputados [e· r
os municípios de Guarami- derais, estaduais e prefeitos, Ie
rim a Schroeder. vereadores e empresários

A Rua Cláudio Toma- da microrregião, solicita

selli serve de acesso amilha- ram espaço nas tribunas das

res de trabalhadores, diaria- Câmaras de Vereadores de

mente, e se apresenta em Guaramirim e Schroeder

condições precárias, tanto para fazer um apelo público
para pedestres como para à população buscando a

motoristas, que precisam solidariedade a esta reivin-

enfrentar a poeira e os bura- dicação. "Vamos discutir

cos para chegarem a seus com os deputados a pos·
locais de trabalho. Durante sibilidade de obtermos re-

as duas últimas campanhas cursos que garantam a li·

eleitorais, apavimentação da gação asfáltica entre os dos

referida rua integrou os municípios, porque a po·

compromissos de trabalho pulação não agtienta mas

de todos os atuais repre- tanta poeira e buracos", re
sentantes políticos da mi- sume Caubi.

Fatma aprova 916 lotes
JARAGuA DO SUL - De

janeiro a julho deste ano, a

Fatma (Fundação de Am

paro a Tecnologia e ao

Meio Ambiente) aprovou a

regularização de 916 dos

cerca de quatro mil lotes

irregulares existentes emJa
raguá do Sul, o que corres

ponde a 23% .dos casos. A

mais recente aprovação foi

para o Lot�amento Jaraguá
84. Com a liberação, os pro
prietários destes imóveis já
podem repassar as escrituras

aos compradores, após as

tramitações legais destes

documentos.

A Prefeitura também

está aguardando a decisão
da Fatma sobre um terlllD

de compromisso para a

preservação de área verde

no Loteamento Amandos

Spredmann, no Bairro João
Pessoa, o que deverá viabi

lizar o processo de regulari
zação de 132 lotes no local

Também com o objetivo
-

de conseguir aprovação da
,

'

toFatma para o Loteam�
Doris Becker, em Três Rias

do Norte onde há 19lotes,

a Prefei�a está providen
ciando a colocação de 330

tubos de 40cm de diâmetrO,
destinados à galeria plU
vial.

,

,I
,
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Judocas defendem Jaraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL -

Cinco atletas da equipe
Maryjak/Baependi/
PME participaram neste

fina] de semana das com

petições do Campeonato
Estadual de Judô, cate

goria Pré-juvenil, realiza
donacidade de Florianó

polis. O destaque ficou

para a judoca Ana Lúcia
I

Gomes, terceira colocada

em sua categoria. O ju
doca Gheyson José Dan
cker era um dos cotados

para medalha de ouro

peso ligeiro (até 40 qui
los), mas a participação
foi vetada por es tar 1,5

quilo acima do peso
máximo permitido para a

categoria. Na categoria
Pré-juvenil, Gheyson é o

único atleta que vai

compor a equipe de judô
que vai participar dos

Joguinhos Abertos, que
acontece no próximo
mês, em São Bento do
Sul. Ele vai disputar no
pesQ superligeiro (46
quilos).

No próximo sábado,
as categorias de base
desta modalidade vão

participar do Festival

Joinvilense de Judô, na
cidade de Joinville.

NOTAS _

FUTSAL - A equipe mirim da FME conquistou
apenas um ponto no turno da terceira fase do

Campeonato Estadual Futsal, disputada no último fim
de semana, em Florianópolis, onde os jaraguaenses
tiveram as duas primeiras derrotas na competição: para
aFME/Rio do Sul (5 x 4) e Clube Doze de Agosto/
Florianópolis (3 x 2). O empate, em I

seis gols, foi
conseguido contra o time da AD Guaraciaba.

ESPORTE/POLÍCIA

Controlador
de velocidade
é danificado

]ARAGUÁ DO SUL - A

Policia Militar recebeu
denúncia de qúe algumas
pessoas haviam danifi
cado o controlador eletrô

nico de velocidade (ra
dar), localizado na BR-

280, em Guaramirim,
próximo ao Portal Jara
guá. Os policiais detec
taram que o controlador

apresentava danos e apre
endeu o veículo Monza,
placa de Joinville, com
três pessoas, sendo um

menor. Dentro do carro

havia ferramentas como'
chaves de fenda. Um de
les já havia sido preso an

teriormente por furto, em
Joinville. O veículo foi

encaminhado para o

pelotão da PM e foi cons
tatado que o licencia
mento estava vencido
desde 1999.

,

A

Exposiç'óes de produtos industriais,
comerciais e agrícolas, shows,

bailes, comida típica e muita diversão

Óe 24 de ag'osto a 2 de setembro
Parque Municipal de Exposições
BR 280 km 54,5 - Guaramirim-SC

Apoio:'

".TROBRAS

CORREIODOPOVO 7

IINVESTIGAÇÃO: MORTE DO APOSENTADO FOI POR AFOGAMENTO

Homemmorre com saco de

pedras amarrado ao corpo
GUARAMIRIM - A

delegada da Comarca

do Município, Jurema
Wulf, está investigando
o caso do aposentado
Cláudio Rosa, 64 anos,

que foi encontrado

morto nas margens do
Rio Itapocu, às 16 ho

ras de sábado passado.
O corpo de Rosa foi

visto por moradores da

região de Guamiranga,
que em seguida aciona-

'

ram os policiais milita-

res e Corpo de Bombei

ros Voluntários da cida

de. Junto ao.cadáver ha
via uma bolsa cheia de

pedras (especula-se que a

bolsa pesava dez quilos),
enroscada no pescoço.
A delegada informa

que foi instaurado inqué
rito policial para saber o

que realmente aconteceu

com o aposentado. "O
corpo foi encaminhado

para o Instituto Médico

Legal de Jaraguá do Sul e

foi constatado que Rosa

morreu afogado, pela
quantidade de água que
havia no pulmão", afir
ma Jurema. Ela acres

centa que será analisada

a possibilidade de sui

cídio. ''Vai ser complica
do de descobrir porque
a família da vítima afir

ma que o aposentado
não tinha inimigos, nem
grandes problemas que
o levasse a tomar atitu

de tão drástica", diz.

Motoqueiro morre ao colidir num Corsa
]ARAGUÁ DO SUL - MBA-4642, de Jaraguá do acidente aconteceu na

A colisão entre a moto Sul, conduzido porCharles noite de sábado, por volta
Honda CG 125, placa Schultz,ocasionouamorte das 20h30, na BR-280,
LYT-8525, de Corupá, de Ivo Schlogl, 37 anos, 'Km 68,8, próximo ao

contra o Corsa placa residente em Corupá. O Bairro Nereu Ramos.

'"
:::>

o
o
::J:
Q.

'TIPO: Menor preço por item
REGIMENTO: lei FederaI8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO ELOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:até às 09:00 horas do
dia 30 de agosto de 2001, no setor de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 09: 15 horas do dia 30 de agosto de 2001 no

solo de reuniões.
INFORMAÇÕES: A íntegro do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Ruo Walter Marquardt, nll.111, ou pelo fone Oxx(47) 372-
8072 ou 372-8058, ou ainda via internet no endereço:
www.jaraguadosul.com.br/preleitura

Jaraguá do Sul, lOde agosto de 2001
IRINEU PASOlO '

Prefeito Municipal

ESTADODESANTA CATARINA
Prefeitura Municipal c/e Jaraguá c/o Sul

SECRETARIA DE PRODUCÁO
AVISO DE L1CITAÇÃÓ

TOMADA DEPREÇOS N�84/200 1

OBJETO: Contratação de serviços de caminhões e máquinas abaixo, em perfeitô
, estado de conservação, manutenção e funci0Jlamento, com motorista/operador
e combustível, o saber:

Quatidade Oescricão Horas de servico
01 (um) caminhão caçamba tipo basculante, truca

do troçado, com capacidade mínimo de
cora0 de 1 Om3,(dez metros cúbicos).

600 (seiscentos)

01 (uma) escovadeira hidráulico, com portência
mínimo de 105 CVs e capacidade de ca

çamba de no mínimo 0,70m3 (setenta
centésimos de metro cúbico) coroado,
com horímetro mecônico.

600 (seiscentos)

01 (uma) retroescavadeiro 4x4traçada, equipado
com sapatos poro banhado, concho reto e

trapezoidal, apropriada poro serviços de
limpeza e outros serviços em banhados.

01 (uma) retrosescavadeira 4x4traçada, equipado
com sapatos poro banhado, concho reto e

tnipezoidal, apropriado poro serviços de
limpeza, drenageme preparo de açudes
outros servicos em banhados.

200 (duzentos)

600 (seiscentos)

11/8/2001

Supersena
concurso: 523

10 faixa:

03 - 07 - 12 - 14 - 16 - 29

20 faixa:
08-22-29-32-39-41

Megasena
concurso: 286

29 - 35 - 37 - 44 - 47 - 56

Quina
concurso: 881

03 - 09 - 54 - 56 - 61

Lotomania
concurso: 137

02 - 06 - 08 - 10
11 - 13 23 - 24

33 - 43 - 49 - 51
55 - 65 - 66 - 71
75 - 85 - 89 - 93

Loteria Federal
concurso 03570

1 ° - Prêmio: 29.458
2° - Prêmio: 67.710
3° - Prêmio: 71.866

4� - Prêmio: 02.028
5° - Prêmio: 31.766
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ICOMPETIÇÃO: ALA RODRIGO CHEGOU EM JS ONTEM E TEM CONDiÇÕES DE JOGAR AMANHÃ

Equipe Malwee vai participar
da Copa Fiat em Chapecó

-.

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee/FME viaja
hoje, às 8 horas, para Cha

pecó, onde vai participar da
Copa Fiat, que acontece

amanhã e prossegue até do

mingo, dia 18, no Ginásio
Ivo Silveira. O técnico Fer

nando Ferreti vai contar com
todos os jogadores, inclusive
com o ala Rodrigo (ex-joga
dor do Flamengo), que che

gou ontem em Jaraguá do
\ Sul. As competições foram
subdivididas em duas cha
ves. O grupo jaraguaense
enfrenta amanhã à noite o

time do Santos e, nä sexta
feira, a Ulbra.

A outra chave conta com
a equipe de Chapecó, Minas/
Pax e Banespa. As semifinais Cesar Junkes/CP

serão realizadas no sábado e a Jogadores da Malwee/FME' viajam hoje para disputar a Copa Fiat, em Chapecó

Primeiro Escolar de Caratê

envolveu 430 atletas de SC
]ARAGUÁ DO- SUL - O

primeiro Campeonato Es

colar de Caratê, organizado
pela Federação de Caratê

Interestilos, na cidade de

Indaial, no sábado, contou
com 430 atletas de todo o

Estado. O evento reuniu
atletas entre 5 a 17 anos. A

Associação Formigari par
ticipou com 23 atletas, re
presentando 'oito colégios
deJaraguá do Sul, trazendo
17 medalhas, sendo oito de

ouro, seis de prata e três de '

bronze.

final acontece nb domingo.
, Pelo Campeonato Esta

dual de Futsal, Divisão Es

pecial, a Malwee/FME ven

ceu aAnjo Química, na casa

do adversário, por 7 a 3, e

permanece na terceira colo

cação geral, com 41 pontos.
A Unisul está na liderança
com 46 pontos e, em segun
do, segue o time da Toz2O/
AABB Chapecó. O próxi
mo confronto do time jara- ,

guaense será no dia 25 de

agosto, contra o lanterna do

campeonato, o time da

Metisa/FME Timbó, no
ginásio do Parque Malwee.

EquipeMirimfeminina é

campeã da Copa de Vôlei
Os atletas da Escola de ]ARAGUÁ DO SUL - A

Ensino Básico Holanda equipeMirim feminina da
Marcellino Gonçalves con- FM E/M a r i s o 1/D iv i n a

quistaram o troféu de 5Q garantiu o titulode campeã
lugar. "A intenção é cada da segunda etapa da Co

,
pa Norte de Voleibol Mi-

rim, promovida pela
LNCV (Liga Norte Ca

tarinense de Voleibol), no
final de semana passado,
em Jaraguá do Sul. Ao

todo, seis equipes femininas
e oito masculinas participa
ram das disputas, envol
vendo aproximadamente
300 pessoas, entre atletas e

. . .

vez mars aproxImar os JO-
vens do esporte, afastan
do-os assim das drogas.
Para que isso aconteça é

preciso uma colaboração
mútua entre dirigentes, pais,
professores e, principal
mente, de nossos políti
cos", destaca o proprietário
da Associação Forrnigari,
Arnoldo Formigari Filho.

dirigentes.
No feminino, o segun

do colocado foi o Bom Je
sus/BCN e, em terceiro,
FME/Rio Negrinho. No
masculino, a FME/Mari
sol/Divina ficou em ter

ceiro lugar, atrás da FME/
Joinville e da FME/Rio
Negrinho. Os jogos acon-

, te�eram no ginásio de es

portes do Colégio São

Luís, Divina Providência e

Arsepum (Associação dos
Servidores Públicos Muni

cipais).

TERÇA-FEIRA, 14 de agosto de 2001 I

Adeptos do punhobol têm (

mais um pólo para treino I
]ARAGUÁ DO SUL - Os

adeptos do punhobol têm
mais- uma 0l'ção de estru

tura para praticar esta mo

dalidade esportiva, com

acompanhamento do téc

nico da FME. O segundo
pólo é no Estádio João
Marcatto (Iuventus) e os trei
nos vão acontecer aos do

mingos, das 9 às Ilh30, em
todas as idades, sem custo.

O técnico Gelsan da Silva
Soares destaca que o punho
bol é um esporte que resgata
a cultura européia, pois foi
criado na Alemanha e di
fundido por toda Europa.

- O punhobol ainda é

um esporte pouco conheci- ,

,

do no Brasil, por isso con

vido a toda comunidade pa
ra apreciar uma partida, diz
Soares. Ele destaca que leva

os jogadores que treinam
no pólo do Rio da Luz (que
conta com aproximada.
mente 70 atletas) até o Ju
ventus, para mostrarem co

rno funciona o jogo e tam
bém para que seja mais uma

'oportunidade de treino,
"Agora nós vamos tentar

,

expandir cada vez mais esta

modalidade, formando,
inclusive, equipes nas cat�

gorias adulto e veteranos',
enfatiza. Ele diz que a inten
ção é sediar a Taça Brasil de �

Punhobol, no ano quevea
O próximo desafio da

Soletex/FME será o cam·

peonato estadual da cat�

goria Infanto-juvenil, mas

culino e feminino, que sera
realizado no dia 25 de agor

(

. to, no Clube Guarani, em

Blumenau.

Equipe de basquete perde (

para a Unisul e vence a Abaj
]ARAGUÁ DO SUL -

.

em quadra contra a prova· I
Neste final de semana, os vel equipe campeã do tor·

atletas da equipe Jangada/ neio (a Unisul), e perde
Roland Dornbush parti- ram, mas souberam per·

ciparam dos jogos do ceber os erros 'e fizeram

Campeonato Estadual de excelente partida com o

Basquete Mirim, até 14 time de Joinville. "Esseé
anos. Na sexta-feira, o o início de um trabalho,

, grupo perdeu para a Uni- nós esperamos chegar en·

sul, de Tubarão, por 66 a tre os três melhores doEs-

48, e, no domingo, venceu
a Abai, deJoinville, por 47
a 4. Na opinião do técnico
Airton Schiochet, o desem

penho dos jogadores foi

bom, visto que entraram

tado", diz o técnico.
O próximo desafio do

grupo Mirim será nos dias

1 e 2 de setembro, contra

as equipes de Xanxerê e

Chapecó.
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