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Funcionários de mercados são os

que mais trabalham aos domingos

Comerciários rejeitam
trabalho aos domingos
o Sindicato dos Trabalha

dores do Comércio de Jaraguá
do Sul e Região está realizando
um abaixo-assinado contra a

abertura do comércio aos do

mingos. Documento tem mais
de duas mil adesões.

PÁGINA 9

�aribaldi e Tupy empataram no

logo de domingo, por 2 a 2

Resultados da Jª
rodada dos Amadores
Mais 34 gols foram registra

dos neste final de semana du-,

rante a terceira rodada do Cam
peonato da li! Divisão de Ama
dores, promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol. Desta

:e para a vitória do Cruz de
alta sobre Flamengo, por 2 a 1.

PÁGINA 11

Fotos: Cesar Junkes/CP

Desfile realizado no sábado à tarde fez parte da programação da Expofeira Agroindustrial

Feira de Gua ...._

• •

superaa

expectativa dos organizadores
Mais de 20 mil pessoas prestigiaram a 6'" Ex

pofeira Agroindustrial de Guaramirim, que ini
ciou na sexta-feira e prossegue até o dia 2 de se

tembro, no Parque de Exposições Perfeito Ma

noel de Aguiar. O evento superou as expectati
vas da comissão organizadora e dos exposito
res, tanto pela aceitação do público quanto pela

qualidade dos estandes. O presidente da Aciag,
Maurici Zanghelini, diz que a feira deste ano sur

preendeu a todos e está apresentando muitas no
vidades.

Guaramirim comemora hoje 52 anos de

emancipação politico-administrativa.
PÁGINAS 4,5,6 E 7

Festa das Etnias
reúne mil pessoas

Mais de mil pessoas presti
giaram a 2i! edição da Festa das

Etnias, realizada no final de

semana, no Parque Municipal de
Eventos. O evento valoriza as

tradições dos migrantes que con

tribuíram com a construção da
História de Jaraguá do Sul. Hún

garos, alemães, italianos e grupos

gaúchos apresentaram-se na festa.
PÁGINA 8
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NESTA EDiÇÃO,
ENCARTE ESPECIAL SOBRE O

I
CORPO DE BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE JARAGUÁ DO Sut
estofados e colchões

MTG envolve 200

pessoas em JS
Al'" Macrorregional da 9'"

Regional do MTG (Movimento
Tradicionalista Gaúcho) reuniu
cerca de 200 pessoas, no do

mingo, no CTG (Centro de

Tradição Gaúcha) Do Trote ao

Galope, no Bairro Ana Paula.
PÁGINA 8

Bolsistas recebem
certificado em breve

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul vai entregar, mês que vem,

certificados a 15 integrantes da

primeira turma deste ano do

Programa de Incentivo ao

Trabalho e Qualificação Profis
sional.

PÁGINA 9

Arrombada empresa
de Guaramirim

A polícia de Guaramirim

ainda não tem pistas dos autores
do arrombamento com furto
ocorrido na madrugada de

sábado, na Distribuidora dé
Alimentos Dequêch Ltda.

PÁGINA 10
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Levaro filho ao dentista no
10 ano de vida, é exagero?

\
LUÍS' FERNANDO MEDEIROS - Professor de Odontopediatria e

odontólogo em Jaraguâ do Sul

Muita gente ainda acha que sim, que isto é besteira, perda de.
tempo, que é jogar dinheiro fora, afinal, o que eu vou fazer com
o meu filho no dentista se ele não tem dente ou tem somente

dois a quatro dentes. Esta foi e ainda é, em muitos locais, uma
idéia predominante, o que se_mpre ocasionou situações de alta
incidência de cárie na população infantil. Muitos trabalhos
demonstram ,que levar o filho ao dentista por volta dos três anos
de idade já émuito tarde, pois 50% das crianças que não passaram
por programas preventivos desde bebê já adquiriram múltiplas
cáries nesta idade.

Trabalhar com crianças no primeiro ano de vida é ex

tremamente simples e com resultados gratificantes, pois as

necessidades damesma sãomínimas, A base deste atendimento é

educar aos pais sobre as medidas caseiras para manutenção da
saúde bucal de seu filho, ensinando-os como proceder a limpeza
da boca e dos dentes; como utilizar soluções fluoretadas adequadas
ao bebê e controlar a ingestão de produtos açucarados, prin
cipalmente através de mamadeiras (noturnas), somente isto já
reduz as chancesde adquirir cárie precocemente a quase zero. O
bebê que participa de programas de prevenção chora nas primeiras

,
visitas, como chora, às vezes, para tomar banho, para cortar o

I
cabelo, para ir na consulta ao pediatra, mas é um choro sem dor,
o que não leva a nenhuma espécie de trauma (ao contrário do

quemuitos'pais pensam, pois quando crianças foram levadas �o
dentista já. com problemas instalados, por isso, hoje, são adultos
traumatizados). O dentista, em pouco ternpo; passa a ser uma

figura familiar e amiga e, ir ao consultório do odontopediatra,
passa a ser um prazer.

Adiar este atendimento faz com que, na presença de cárie em
crianças de pequena idade, o tratamento seja extremamente

complexo e desgastante para a criança, para os pais e para o

profissional. Devido ao pequeno desenvolvimento emocional da
criança é difícil até para fazê-la permanecer com a boca aberta
mais do queálguns segundos. Agora, imaginem a dificuldade,
quando ela já adquiriu cáries, para elacolaborar no momento de

aplicar uma anestesia local ou aceitar o ruído de ummotor ou a

vibração de uma broca éque até para o adulto é extremamente

desagradável), o que, muitas vezes, só permitem ao dentista fazer
tratamentos paliativos ou em situações mais drásticas, a ter que
atender crianças de dois a três anos em ambiente hospitalar, sob
anestesia geral.

'

Outro aspecto importante de se esclarecer é que o dente de
leite possui as mesmas estruturas do que um dente permanente

,

(esmalte, dentina, polpa,mais conhecido como nervo),mas devido
às espessuras menores das camadas externas do dente de leite, a
cárie em bebês avança muito mais rapidamente do que em um

dente permanente, o que, no adulto, leva meses, na criança leva
semanas, e como o dente de leite também tem nervo, a criança
também tem dor de dente, e,muitas vezes, a criança é tão pequena I.

que choramas não sabe dizer o que está doendo. E de quem é a

culpa desta dor? Da criança que só tem dois anos e é totalmente

dependente, pois não sabe limpar seus dentes nem decide sozinha
como e quando vai comer ou tomar alimentos que contenham
açúcar? Ou esta culpa é dos.pais?Na maioria das vezes a culpa é

simplesmente da falta de informação dos pais, então, vamos
divulgá-las mais à população.

Mau exemplo
I

desenvolvidos, é antes uma

piada do que outra coisa

qualquer. É evidente que a

essa questão passa também

excessiva concentração da

renda, onde alguns poucos
ganham e controlam muito, e

muitos se viram como podem,
para ter direito ao mais es

sencial. A concentração de

renda brasileira salta aos

olhos nas estatísticas mais

conhecidas sobre nosso País,
no exterior, na cadeia de uma

realidade chocante, onde não

só fica quase impossível con
sumir, mas a própria condição
humana, submetida a toda

espécie de necessidades, en

tra em risco,

'Com certeza, para muitos

e muitos brasileiros, querer
não é poder. Para milhares e

milhares, querer agasalhos
melhores, panelas cheias,

,

vida mais confortável não é

mais do que uma mera ima

gem que desfila diante dos

olhos, pela televisão. Pró�
mo, mas inatingível. DificIl
mente veremos as empresas
brasileiras competitivas, for-

fati do
tes na disputa das atlas

mercado externo, enquantO
. ,. ficaremaqm, na propna casa,

tão presentes estas questões,

Causa, no rrurumo, pés
sima impressão saber que
várias empresas estão ludi

briando o consumidor, colo
cando nas embalagens quan
tias inferiores de produto, mas
mantendo os mesmos preços.
Tais atitudes mostram, inde

pendentemente de quais
sejam as dificuldades que

'atingem o setor produtivo, um
descaso muito grande com o

consumidor, que passa de

cliente para otário, quebrando
todo o discurso tão propalado
na competição industrial, que
o grande visado e merecedor
de todo o empenho é o clien

te.

A constatação do proble
ma, amplamente divulgado
pela "Rede Globo", mostra
que, na prática, o discurso de

muitos empresários é outro.

Abusos com a boa-fé do

consumidor, como os divul

gados, mostram que pode
existir uma grande hipocrisia
por trás da frase "serviço
direto ao consumidor", que
tão. pomposamente constam

em algun�produtos, ofere
cendo, supostamente, um
canal para sugestões e con

tribuições. Felizmente, não
são a maioria, são exceções.

r Com certeza,

para muitos e

muitos brasileiros,

querer não' époder
. _J

Mas levam a refletir sobre
isso. E constatar que uma

nação só será verdadeira

mente grande, do ponto de

vista econômico, se tiver um
consumo interno. forte, in
tenso, capaz de movimentar

a imensa engrenagem da

produção nacional, adquirin
do esses produtos, fazendo
eles chegarem à ponta final da
cadeia que é o consumidor. É
claro que isso, pelo poder
aquisitivo dos brasileiros, que
está muito longe do desejado,
<rom imensas parcelas da

população 'não conseguindo
sequer encher o prato com

feijão com arroz todo dia,
quanto menos de produtos
mais industrializados e sofis

ticados.

Mas, afora essas questões,
.

existem caminhos que podem
ser percorridos paramelhorar
o consumo no Brasil, que, na

comparação com países mais
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o vice-governador Paulo Bauer (PFL) não abre

mão do seu projeto político de ser governador
do Estado de Santa Catarina, algum dia, mas,
estrategicamente, ainda não será desta yez que
i(á bater a carta na mesa (se é que um dia irá

fazê-lo). Ele está perfeitamente adaptado à

proposta de sair novamente candidato a vice

governador, em dobradinha com o governador
Esperidião Amin (PPB), que sairá também em

busca da reeleição. E Bauer parece muito bem

à vontade com a idéia, conforme se percebeu
durante entrevista à imprensa que concedeu

sexta-feira, em Jaraguá do Sul, quando encerrou

visita pelo interior e sede do Município.

RECURSOS
O prefeito Irineu Pa

sold (PSDB) seguiu
ontem para o Rio de

Janeiro, onde tratará

sobre financiamentos

que a Prefeitura está

buscando junto ao

Banco Interamericano
de Desenvolvimento.
São recursos para in

vestimentos em obras,
entre estas, a urbani-

zaçãodoBairroJaraguá84.

FILIAÇÃO
O piloto de autorno

bilismo Douglas Bogo
éo mais novo membro

do Partido da Frente

Liberal em ]araguá do
Sul. Ele filiou-se na

noite de quinta-feira da
semana passada, du
rante a reunião das

lideranças da coligação
Mais]araguá do Sul,
com o vice-governador
doEstado, Paulo Bauer.

UNIDAS
O entrelaçamento de]araguá do Sul e Guaramirim,
nào só na expansão urbana e na necessidade de
atuarem em conjunto para a solução de problemas
comuns, está bastante evidente também no plano
econômico. Impressiona o número de empresários
de Jaraguá do Sul que estão expondo na 6a Ex

pofeira, e o que é mais importante, gostarammuito
da movimentação do primeiro final de semana do
evento. Assim sendo, cresce a corrente de que as duas
cidades precisam cada vez mais trabalhar erri perfeita
sintonia na realização desses eventos.

MOTIVADO
O vereador Carione Pavanello não perde uma

oportunidade nas conversas com a imprensa,
para dizer que o PFL sairá com candidato para
deputado estadual, no caso, o irmão dele. Pela

disposição, a questão vai ainda colocar a coli
gação Mais Jaraguá do Sul em xeque, quando
chegar a hora da onça beber água.

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

I SEGUNDO TEMPO: CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DO PT EM JS FAZEM NOVO DEBATE DIA 8

Candidatos ampliarão discussão
sobre possibilidades do partido

]ARAGUÁ DO SUL -

Os três pretendentes à

sucessão do sindicalista
Silvino Voelz na presi
dência do Partido dos
Trabalhadores no Muni

cípio, Rogério Müller,
candidato da chapa
"Unidade com democra

cia", Riolando Petry, da
"Alternativa e mudança",
e Emerson Gonçalves,
candidato pela "Demo

cracia e luta", farão o

segundo debate para ex

posição das idéias e pro
postas aos filiados do

partido, no próximo dia 8

de setembro, às 14 horas,
no auditório da Caraguá
Veículos.

A informação é do
atual presidente, desta
cando que toda a pro
gramação prevista está

mantida, com alteração
apenas do local para o

segundo debate, que na

primeira etapa aconteceu

no Sindicato dos Traba

lhadores da Indústria do

vestuário, e agora deverá
acontecer no auditório da

empresa Caraguá Veícu-

Arquiyo/CP: Edson Junkes

Carlito Merss terá apoio de JS na convenção

los. Conforme Voelz, nes
ta segunda rodada será

ampliada a discussão

sobre os acontecimentos

que envolvem a sucessão

nos diretórios estadual e

nacional do partido,
A convenção do PT,

com eleições para todos

os niveis, vai acontecer
sirnultaneamente em todo
o País, no próximo dia 14

de setembro. Em]araguá

Petistas irão ao debate dos

candidatos em Joinville
]ARAGUÁ DO SUL -

O Partido dos Trabalha
dores está mobilizando
todos os filiados para
participação no debate
com os candidatos à

presidência estadual do

partido, neste sábado

(1), com início às 14

horas, no auditório do
Sindicato dos Trabalha
dores Metalúrgicos, em
Joinville. A idéia é seguir
em caravana com vários

carros, informa o co

ordenador regional do
partido, Dionei Walter
da Silva, mas se houver

grande número de pes-

soas interessadas, o par
tido poderá até provi
denciar transporte cole

tivo.

Dionei está convo

cando os filiados, lem
brando que este é o

momento para avalia

ção dos candidatos e dis
cussão do momento do
PT no Estado, embora
a posição dos peti_stas
jaraguaenses já esteja
tomada, com adesão da

grande maioria em

torno do nome do de

putado federal Carlito

Merss, para a presidên
cia. (MR)

do Sul, a posição da

grande maioria é pela
confirmação do deputado
Carlito Merss na pre
sidência da Executiva

Estadual, e do deputado
federal]osé Dirceu, de
São Paulo, para a direção
Nacional da legenda.
"Esta é uma posição já
fechada pelo partido no

Município, com poucas
exceções", diz Voelz.

MILITÂNCIA - No

primeiro debate entre os

três nomes que disputam
a presidência na Exe

cutiva Municipal, foram
analisadas algumas das

dificuldades do Partido

dos Trabalhadores em

]araguá do Sul, como a

necessidade de maior

aproximação de lideran

ças e bases e a ampliação
da militância, com a ins

talação de novos núcleos

do partido, como já existe
no Bairro Três Rios do

Norte, e está em fase de

formação na comuni

dade Santo Antônio.

O público que assistiu

ao primeiro debate não

foi dos maiores e, nesta

segunda etapa, o compa
recimento de filiados e

simpatizantes do partido
poderá ficar prejudicado
pela coincidência com o

feriadão da Semana daPá

tria, quando muitos tra

balhadores, liberados

pelas empresas, deixam a

cidade para descanso,
avalia Voelz. (MILTON
RAASCH)

Amin anuncia o fim dos
saláriospagoscom atraso

FLORIANÓPOLIS - O

governador Esperidião
Amin (PPB) procurou
dar destaque político
adequado ao fim do pa
gamento dos salários

atrasados dos servidores

públicos estaduais. Ele

reuniu o colegiado de

administração, senado
res e deputados esta

duais e federais na sede
do governo, ontem pela
manhã, em Florianó

polis, para anunciar a

quitação da última

parcela deixada em atra

so, pelo governo ante

nor.

O desembolso para
quitar o que restava foi

de R$ 5,7 milhões, to
talizando R$ 320 mi

lhões pagos desde que o

governo da coligação
Mais Santa Catarina
herdou a dívida da admi

nistração do. ex-gover
nador Paulo Afonso
Vieira. Os salários atra

sados correspondiam às

folhas de pagamento
dos meses de outubro,
novembro e dezembro
de 1998, que antece

deram a posse de Amin

no governo, em janeIrO
de 1999.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.RECONHECIMENTO: CÂMARA DE GUARAMIRIM HOMENAGEIA PESSOAS HOJE, EM SESSÃO SOLENE

Legislative estará reunido esta

tarde no pavilhão de eventos
GUARAMIRIM - A Câ

mara de Vereadores realiza

uma sessão solene hoje, com
início às 16h30, no Pavilhão
de Eventos (parque de Ex
posições), quando serão

homenageadas várias pes
soas, em reconhecimento

aos serviços prestados à

comunidade. Receberão

títulos de cidadãos hono

rários, o empresário Or

lando Satler (Guia), o ser

vidor municipal aposen
tado Daniel Graudin da

Silva, o ex-vereadorOsval
do Oechsler, Egidio Luci

ani e o prefeito de Joinville,
Luiz Henrique da Silveira

(pMDB). Como cidadãos

beneméritos serão home

nageados Manoel Prefeito
de Aguiar e Valdir Vick.

A sessão solene da Câ

mara integra as comemora

ções alusivas ao 52° aniver

sário de Emancipação do

Município, que acontecem

desde sexta-feira da semana

passada, com a abertura da

Arquivo/CP: Edson Junkes

Luiz Henrique da Silveira também estará na Expofeira
6' Expofeira, o mais impor
tante evento de divulgação
das atividades econômicas
doMunicípio. O aniversário

de emancipação transcorre

hoje, feriado municipal em
Guaramirim.

- Todas as pessoas que
o Legislativo estará home

nageando, hoje, são merece-
<'

doras deste ato de reconhe-

cimento da comunidade

, diz o vereador Salim José
Dequêch (PFL), autor das
indicações para as home

nagens de Satler e do pre
feito Luiz Henrique, esta lÍ!-

Vereadores votam afavor
das eleições nas escolas

GUARAMIRIM - A Câ
mara de Vereadores apro
vou em primeira votação, na
semana passada, com sete

votos favoráveis e apenas
um contrário, do vereador
Altair Aguiar (PPB), o pro
jeto pela realização de elei

ções diretas na escolha dos
diretores e vice-diretores nas
escolas da rede públicamu
nicipal de ensino. A matéria
irá para segunda votação na

próxima sessão ordinária,
no dia 4 de setembro, in
forma o presidente do Le

gislativo, Evaldo João
Junckes (P'I), autor da pro
posta. Junckes considerou

uma conquista a aprovação
do projeto, que após a se

gunda votação ainda depen
derá da sanção do Execu
tivo - que poderá confir
má-la ou rejeitá-la -, di
zendo que a eleição direta
tem a simpatia da comuni

dade escolar. Ele também
destacou o apoio recebido
dos vereadores dos demais

partidos, PMDB, PPB e

PFL. A decisão em primei
ro turno foi com voto aber

to, conforme determina o

Regimento Interno para
todas as decisões da Câma

ra, desde a extinção da figura
do voto secreto. (MR)

cima, em conjunto com o

vereador Osni Bylaardt.
"Satler teve intensa atua

ção na comunidade, princi
palmente na organização do
Corpo de Bombeiros Vo

luntários", lembraDequêch.
Já o prefeito deJoinville teve

atuação destacada como

deputado estadual e federal

pela região e prestou grande
benefício para Guaramirim,
lembra Dequêch, que, na
época, era prefeito. Segundo
ele, duas conquistas relevan
tes de Santa Catarina no pla
no federal, como a instala-

ção da unidade daPetrobras
em Guaramirim e a du

plicaçãodaBR-I0l, tiveram
participação decisiva do

atual prefeito de Joinville,
acrescentaDequêch.

Segundo ele, "as dife

renças partidárias não de

vem ser levadas em conta,

quando a intenção é agra
decer", razão pela qual ele
diz não ter tido nenhum

constrangimento em fazer

constar o nome do prefeito
deJoinville, entre os home-

nageados.
'

Na votação da indi

cação, o vereador AltairJosé
Aguiar (PPB) votou contra

a inclusão de Luiz Henrique,
argumentando queo prefeito
joinvilense estáem campanha
politica e, por isso, "o mo

mento é inoportuno. As
sessores do prefeito confir
maram ontem que Luiz

Henrique chegará com al

guma antecedência, para
antes da solenidade visitar a

6' Expofeira. (MILTON RAASCH)

Presidente da Câmara quer
ser prestigiado pelo prefeito

GUARAMIRIM - o pre
sidente da Câmara de Ve

readores, Evaldo João Jun
ckes (P1), criticou o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
na última sessão ordinária
realizada na quinta-feira,
cobrando "mais considera

ção" do Executivo para
com os vereadores, em es

pecial com os dos partidos
da oposição. Junckes re

clama do fato de que o pre
feito não estaria "convidan
do" a oposição e nem ele

próprio, como presidente
do Poder Legislativo, por
ocasião dos atos de entrega
de verbas e subvenções que

beneficiam a comunidade.
- Ele quer comer o

bolo sozinho -, declara o

vereador do PT, argu
mentando que assim acon

teceu recentemente com o

repasse de recursos para
diversas entidades, como
associações de moradores,
Sociedade Atiradores Dia

na, ClubeMotogiro,Junckes
lamentou que a Câmara só

esteja servindo para aprovar
as decisões do Executivo,
como a verba destinada para
a realização da 6' Expo
feira, sem receber entretan

to, a contrapartida disso, em
termosdereconhecimento (MR)

De tempos em tempos, Guaramirim é alvo de ladrões
e assaltantes. Quatro dias depois do assalto à mão armada
ocorrido na residência do vice-prefeito José Joaquim
Fernandes (quarta-feira da semana passada), arrom

badores �ntraram na madrugada deste sábado na Dis
tribuidora deAlimentos Dequêch. Levaram quantia não
revelada em dinheiro e talões de cheque. Para entrar no

estabelecimento, eles romperam uma cerca e uma porta
com dois cadeados, e, já no interior do mesmo, ar

rebentaram dois cofres da empresa. Há alguns meses, o
armazém do empresário Salomão Dequêch também
havia sido atacado. Isso indica que existem pessoas

espreitando oportunidades e trabalhando em com

binação com os ladrões. Coisa para a policia investigar.

PROTESTO DER
Moradores da Vila Ca

rolina, em Guaramirim,
planejam uma manifes

tação para esta sexta

feira, quando deverão

protestar contra os riscos

de acidentes que existem

no acesso para a comu

nidade, através da Rodo

via SC-413. O acesso fica

numa curva da rodovia
estadual (ligação Guara

mirim-Mas sarandu

ba), onde os motoristas

imprimem muita velo

cidade.

A propósito, é oportuno
lembrar que tempos atrás

um técnico do DER

(Departamento de Estra

das de Rodagem) esteve

percorrendo a rodovia,
nesse trecho, juntamente
com o secretário muni

cipal de Planejamento de

Guaramirim, Valério Ver

binern. Resta saber se a

partir daquela verifi

cação foram executadas
as melhorias previstas e

se o acesso à vila foi in

cluido.

ENTRE ASPAS --

"O volume de negócios encaminhados pelas
empresas já no primeiro final de semana da

Expofeira está excelente. O evento promete
muito até domingo que vem." (Empresário e

presidente da Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim e membro da Comissão
Organizadora da 6" Expofeira, Maurici Zanghelini,
entusiasmado com o êxito obtido pela promoção no final

de semana)
"Me poupe." (Vereador Lio Tironi - PSDB -evi

tando dar informações sobre a questão da provável ca�:
didatura a deputado estadual, que, na opinião dele, Ja

foi demasiadamente destacada na imprensa)

Dr. Pedro Chuji Nishimort
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

A todos que contribuem poro que Guoramirim seja este exemplo de progresso, nossos sinceros cumprimentaI,
Nossa cidade é o reflexo do espírito de nosso povo. Parabéns, Guaramirim, pelos seus 52 anos.

Vereador Salim José Dequêch
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ISUPERAÇÃO: EVENTO SUPEROU AS EXPECTATIVAS DA COMISSÃO ORGANIZADORA EM TERMOS DE PÚBLICO E QUALIDADE DOS ESTANDES

Expofeira Agroindustrial reuniu 20 mil pessoas
GUARAMIRIM

Mais de 20 mil pessoas

prestigiaram a s- Ex

pofeira Agroindustrial
deGuaramirim, que ini

ciou na sexta-feira pas
sada e prossegue até o

dia 2 de setembro, no

Parque de Exposições
Perfeito Manoel de

Aguiar. O evento supe
rou as expectativas da:

comissão organizadora e

dos expositores, tanto
pela aceitação do públi
co quanto pela qualida
de dos estandes. O pre
sidente da Aciag (Asso
ciação Comercial, In
dustrial e Agricola de

Guaramirim), Maurici
I Zanghelini, diz que a

feiradeste ano surpreen
s deu a todos e está apre

sentando muitas novida
des. "Este ano o evento, '

tem coisas diferentes,
tem muita novidade na

parte de transportes,
tecnologia e serviços,

I além dos shows e apre
sentações artísticas que
valem a pena conferir",

I destaca Zanghelini.
- Realmente a ex

pofeira está dando um

show, tanto para os ex

positores quanto para o

I público. E a Prefeitura
fez a Sua parte, nós in

vestimos cerca de R$

mentar e abrir frentes

para futuros negócios.
"Nós estamos aprovei
tando o momento para
lançar novo produto de

monitoração digital, o

que há de mais moderno

em termos de micro

câmaras. Este material é

utilizado para alarmes,
sensor de presença, on

de toda imagem que é

gravada pode ser trans

formada em fotogra�
fias, em alta resolução",
diz Schunke.

Cesar Junkes/CP O proprietário do
Mais de 20 mil pessoas prestigiaram os três primeiros dias de Expofeira, em Guaramirim Móveis Satler, Orlando

Satler, diz que a feira

deste ano está sendo

realizada em estrutura

mais ampla e organi
zada, comparando com

as expofeiras de anos an
teriores. "Estou apre
sentando para as pessoas
os lançamentos de co

zinhas e dormitórios.

Este é um investimento

que realmente tem retor

no e os resultados serão

notórios a partir da

próxima semana, quan
do as pessoas forem até

a loja", acredita Satler.

(FABIANE RIBAS)

200 mil nas reformas

dos dois pavilhões, tam
bém na parte interna,
como fiação, pintura,
construção de novos ba

nheiros, tudo para dar

condições à boa realiza-

,
ção do evento -, en

fatiza o prefeito Mário

Sérgio Peixer.

EXPOSITORES

Mais de 50 empresas, de
Guaramirim e região,
estão expondo seus pro
dutos na sexta expo
feira. Na opinião dos

proprietários da Autotee

Equipamentos para Se

gurança Eletrônica,
Edson Herzog e Sandro

Schunke, a feira é uma

oportunidade de movi-

Empresa apresenta petróleo aos visitantes da feira

Maurici Zanghelini diz que o evento apresenta novidades

Foram realizados diversos shows para entreter o público

Equipe da Studio FM apresenta estande na Expofeira

elos seus 52 anos de proSresso!
Ltda

sc - Fone: (47) 373-0883

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Imnca, 637 . Sala 2 . Centro· Jaraguá do Sul· sc
(ei.: (47) 275-3575 9U 9992-9999

Clínica de Ortopedia e Traumatologia de' Guaramirim
P�r�6,,,lz� 8u�r�mlrl,.p,t" 52�"" d, ,m�.elp�96,p,title�.

Ruo João Butschardt B4 sala 12 - Centro Comercial Paulo Donini - Guaramirim/SC (41)' 373 ..2868
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6CORREIODOPOVO IifRAL
I EFEMÉRIDE: MUNlcfplo DE GUARAMIRIM COMEMORA HOJE O 52° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO

Expofeira e sessão solene na

Câmara são destaques da data
GUARAMIRIM - A po

pulação está comemo

rando, hoje, o 52° aniver

sário de fundação do Mu

nicípio. Os atos que mar

carão a passagem da data

são a realização de uma

sessão solene da Câmara de

Vereadores, esta tarde, para
homenagear pessoas que
tiveram, em diferentes

épocas, destacada partici
pação comunitária, uma
solenidade às 18 horas,
quando a Banda Muriá

(Igreja Assembléia de

Deus) vai executar o Hino
de Guaramirim, e a con

tinuidade da 6' Expofeira,
que está acontecendo desde

sexta-feira, no ParqueMu
nicipal de Exposições.

O prefeito Mário Sér

gio Peixer decretou ponto
facultativo nas repartições
públicas municipais no dia
de ontem, antecedendo ao

feriado municipal, que
transcorre hoje. No sába

do, também como parte
integrante das comemo

rações, aconteceu urn des
file cívico, no centro da

cidade, com a participação
de alunos, agricultores e

representantes de entida
des. A repercussão positiva
da primeira etapa da 6'

Expofeira, no final de se

mana, aumentou o entu

siasmo na comunidade,
tanto lideranças quanto orga
nizadores e expositores.

O primeiro ano da ad-

ministração tem sido posi
tivo para o governo muni

cipal, apesar das dificul

dades enfrentadas no Hos

pital Municipal Santo

Antônio, em função das

divergências internas, de

ampla divulgação na im

prensa. A 6' Expofeira,
bastante reclamada pela
comunidade, foi organiza
da com êxito e tem sido

elogiada pelos visitantes. A
Prefeitura não tem dívidas,
e, muito pelo contrário, exis
tem recursos disponíveis em
caixa, que permitirão urna

série de investimentos em

obras e aquisição de equi
pamentos para a frota ro

doviária municipal, neste
segundo semestre.

A par disso, o Muni

cípio está no centro da con

firmação de obras ro

doviárias importantes para
a região, como a du

plicação da BR-280, na

ligação de Jaraguá do Sul

com a BR-I01; a constru

ção da Rodovia do Arroz,
com a licitação do projeto
do novo traçado da obra

já sendo providenciado
pelo governo do Estado,
e a realização, recente
mente, do convênio com

o governo do Estado, que
oficializa a intenção do

governador Esperidião
Amin de auxiliar na execu

ção da Estrada Jaraguá do

Sul, via Ilha da Figueira.
(MILTON RAASCH)

TERÇA-FEIRA, 28 de agosto de 2001

Sucesso da 6a Expofeira
amplia debate sobre eventos

GUARAMIRIM - o

prefeito Mário Sérgio
Peixer comemorou, do

mingo, o sucesso da

primeira etapa da 6' Ex

pofeira, com movi

mento de público den

tro do esperado e grande
reflexo sobre o movi

mento de negócios dos

expositores da feira.

Peixer disse que sea Ex

pofeira continuar, obten
do os atuais índices de

crescimento e aceitação,
com certeza crescerá a

tese pela instalação de urn
grande centro de eventos

noMunicípio, que seja de
utilidade para todas as

cidades da microrregião.

Ele pretende levar o
assunto, oportunamente,
para discussão com os

demais prefeitos do Vale
do Itapocu, em defesada
proposta de que Guara
mirim tem vocação na

tural para sediar os even

tos regionais, devido à

localização territorial
bastante privilegiada.
"Poderíamos pensar na

construção, em conjunto,
de um grande centro re

gional de eventos", co

mentou Peixer, ressal

vando que, por enquan

to, são apenas pro

postas, mas que podem
evoluir e serem concre

tizadas. (MR)

<'

Pavimentações de ruas estão entre as primeiras obras da Prefeitura do Município
GUARAMIRIM - As

obras de pavimentação de
ruas e urbanização para o

embelezamento da cidade
estão entre as primeiras
ações do prefeito Mário

Sérgio Peixer. Vários tre

chos de vias públicas serão

asfaltados, nas proximida
des da sede da Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim,
entre a Rua 28 de Agosto
e a BR-280. Nas últimas se

manas, foi intensa a ativi

dade nessa área, com a

preparação do terreno

para pavimentação poste
rior.

Peixer tem planos
maiores para o setor ur

bano. Em contato com a

Casan, obteve a confirma
ção de apoio para a exe

cução de obras de esgoto
sanitário na cidade, a

exemplo do que já está
sendo feito em Jaraguá do

Sul. Entre outras provi
dências, podem ser men

cionadas a terceirização dos
serviços para a coleta do
lixo e limpeza pública, além
da aquisição do terreno

onde funcionava o lixão

doméstico da cidade, com
implementação de um

projeto para melhor apro
veitamento do local.

No Cemitério Munici

pal foram construidos
muros de contenção, cons
truídos sanitários e ado
tadas outras providências
que se faziam necessárias no
local. A empresa Canadas,
de Florianópolis, executa
levantamento de infor

mações cadastrais que per
mitirão que sejam atua

lizados os dados sobre a

divisão imobiliária da

cidade, com atualização da

planta de valores dos
imóveis e, conseqüente
mente, também da arreca-

dação municipal do IPTU.
Grande parte dos imóveis

da cidade não consta hoje
do cadastro municipal.

Criar condições para a

expansão industrial é outra
meta. Além da liberação de
lotes e instalação da infra

estrutura no Distrito In

dustrial, na BR-280, a Pre
feitura quer incentivar o

surgimento de.locais apro
priados para a fixação de
indústrias em vários outros

pontos da cidade, como,
por exemplo, na Ilha da

Figueira, que, segundo o

prefeito, "promete muito

nesse aspecto". A idéia é

colocar as empresas mais

perto dos bairros, facilitan
do o deslocamento da

população aos postos de

trabalho, além de promo
ver uma ocupação de

espaços mais equilibrada
na cidade, através desses
investimentos. (MR) Prefeito percorre os primeiros trechos pavimentados

J-I� '� �o-�!o- g""",� p-eto-" 52 �", c-efd,�
�!o-" o- �� �la-�. H�""��,,, �""",�"!

Posto Guoromirim Ltdo.�áe CPéroCa

Rodovia BR-280, Km 56 - Guaramirim/SC - Fone (47) 373-0067' - Fax (47) 373-0844 - E-mail: postograramirim@netuno.com.br
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Rua José Theodoro Rib.iro, 165 •

Cx. poslal84' Fon. (47) 371·0555 •

Fax (47) 371·0403
....all. indumak@netuno.com.br

P-!lle��'''-<''·
Indústrias de

Máquinas Kreis lida.

POR: EGON JAGNOW

Foto de uma típica propriedade rural jaraguaense dos anos 30. A casa de madeira (mais
freqüente e anterior à casa em técnica enxaimel) é o centro da propriedade, sempre rodeada

dos .ranchos - paiol, estábulos, chiqueiros etc. O autor da foto teve ainda o cuidado de enun

ciar os produtos agrícolas que aparecem e que são de mais difícil identificação: couro, bananas,
abóbora e tabaco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMÖCKEL

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

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

Há 40 anos
Em 1961, em data de 11 de julho, por sentença, o dr. Ayres Gama
Ferreira de Mello, DD. juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do
Sul, decidia o Mandado de Segurança impetrado pelos vereadores
Murillo Barreto de Azevedo, Vitória Lazzaris, Valeriana Zanghelini e
Victor Bauer, contra os atos do sr. prefeito municipal Roland Harold
Dornbusch e dos vereadores Erich Baptista, Raimundo
Emmendoerfer,João Mathias Verbinenn, João Hermilio Cardoso,
Henrique Boeder eAlbrecht Gumz. Decidia o juiz de Direito
declarar nulas ambas as mesas diretoras da CâmaraMunicipal. Pelo
Regimento Interno da Câmara seria nula a eleição do vereador
Murillo Barreto de Azevedo e os demais componentes da Mesa.
Mas, apreciando a legalidade da eleição do vereador Erich Baptista e

dos demais membros, por contrariar dispositivo expresso do

Regimento Interno e Lei Orgânica dos Municípios, julgava nula
aquela eleição, e mais, declarou nulos também todos os atos pratica
dos pela Mesa presidida pelo vereador Erich Baptista, devendo a

nova Direção da Câmara votar novamente as leis sancionadas pelo
prefeito Roland HaroldDornbusch.

Há 14 anos
Em 1987, a Secretaria Extraordinária da Ciência, Tecnologia, das
Minas e Energia, em resposta a requerimento apresentado por
Raulino Rosskamp (pMDB-Joinville), reclamando realização de
estudos aprofundados para avaliar efetiva e definitivamente as

potencialidades da ocorrência de ferro na Região Nordeste de Santa

Catarina, informava que a Coordenadoria de Recursos Minerais
executara levantamento preliminar, concluindo que a região era
potencialmente favorável à ocorrência de mineralização ferrífera,
ocupando uma extensão de 10.000 km2, entre o Vale do Itajaí-Açu,
e a divisa com o Estado do Paraná, próximo à cidade de Garuva. As

primeiras referências de caráter cientifico datavam de 1925, quando
foram descritas as jazidas daJahn, Serra Feia, Paranaguá-Mirim,
Pirabeiraba, Sambaqui, Barra Velha e Itapocu. Em 1952 ocorriam os

primeiros levantamentos sistemáticos, quando a Companhia Siderúr
gicaBelga-Mineira, a convite de industriais e banqueiros catarinenses,
realizou levantamentos com a finalidade de bloquear uma reserva que
permitisse a instalação de uma pequena siderúrgica para atender à
região do Sul do País, realizados de dezembro de 1952 a maio de
1953. Va�e a pena voltar ao assunto.

Há 4 anos
Em 1997, durante a programação das festividades dos 121 anos de

Jaraguá do Sul, a SecretariaMunicipal de Cultura, Esporte e Lazer
realizava mais uma edição do "Brincando na Praça", na PraçaÂngelo
Piazera, com a "Tarde do Artista", que teve a participação daAjap
(Associação Jaraguaense dos Artistas Plásticos). Além das brincadeiras
realizadas no "Brincando na Praça", o evento contou com a apresen
tação de shows de mágica, Coral Infantil da Scar, Oficina de Capoei
ra e apresentação do ônibus "O Sonhador", que surgiu com o

objetivo de resgatar a cultura popular do Município. O projeto
elaborado para o veículo levava entretenimento para as escolas
isoladas da rede municipal de ensino. O ônibus tem área adaptada
'para o acervo demil livros e leva, também, várias apresentaçõe� de

peças teatrais com um grupo de atores mirins. O evento era encerra

do com as bandas Escorreggae e Farraway, de Florianópolis.

MEMÓRIA

IESPORTE

inaugurada em 1913, passando por
várias mãos e ficou conhecido por
um dos seus donos como sendo o

Salão Lorenzen. Tinha múltiplas
finalidades, desde os tradicionais

bailes, sessões cinematográficas e

serviu, também, para reuniões dos

intendentes do 2° Distrito de

-Joinville, inspetores policiais, bailes,
casamentos e as visitas ilustres eram

ali recebidas, trabalhos forenses e

eleitorais, sem esquecer festas de

atiradores e ruidosos
.

casamentos.

Era o ponto de referência em

Jaraguá, conhecida como a

Goiabenseite (o lado das goiabei
ras). A margem esquerda do Rio

Itapocu era ponto de referência
nesta região. Na próxima semana

haveremos de abordar um desses

acontecimentos. Então, até lá!

TERÇA-FEIRA, 28 de agosto de 2001

Um livro sobre o desporto
No ano 2002 transcorre

o cinqüentenário da

fundação de uma liga
desportiva, disciplinan
do as atividades esporti
vas de Jaraguá do Sul e

região, desligando-se da
de Joinville.
Durante esses 50 anos,
a Liga Jaraguaense de

Desportos (hoje conhe

cida por Liga
Jaraguaense de Futebol)
prestou e continua

prestando os melhores

serviços ao desenvolvi-
mento da microrregião.
O primeiro presidente foi o sr. Arthur

Müller, diretor-proprietário do CORREIODO

POVO, no exercício do cargo de prefeito
municipal, na ocasião.

Passaram-se os anos e uma longa fileira de
administradores ocupou o elevado cargo,
dando de si algum tempo para chegar, como
chegou, ao Jubileu de Ouro.

O atual presidente, desportista Rogério L.

Tomazelli, entendeu de enfeixar num livro

o que faltou para contar... (102)

Entre pautas datilografadas que
deveriam ser utilizadas na última

eleição do ano de 1994, do CORREIO
DO POVO, pesquisas no ano de 1924

não encontraram espaço. Como a

matéria tem interesse histórico,
achei de renová-la para não acabar
num cesto de papel, virando as

costas para o esforço da pesquisa
que pode interessar alunos que se

dedicam conhecer o passado que

ultrapassou três quartos'de século.
Em 1924 Jaraguá (depois acrescido
DO SUL, por já haver outra cidade

com esta grafia, mais antiga), uma
qua�e aldeia de alguns milhares de

habitantes, mais pronunciados na

margem esquerda do Rio Itapocu,
nas terras hoje ocupadas por Décio
da Silva, tinha uma edificação
construída por Augusto Mielke e

o espaço de tempo, que certamente será

bem-vindo, pois alcançará um grande
número de nomes de pessoas ainda

vivas, que participaram da edificação e

conservação desta entidade.
A foto que ilustra esta nota mostra o

presidente Rogério Tomazelli folheando

exemplares da coleção do CORREIO00

POVO, por onde consegue resgatar a
.

memória esportiva da Liga Jaraguaense
de Futebol. (EVS)

'.:"_�

POR TIO EUG�NIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

fertas
ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Terça.feira, 28 de agosto de 2001

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências
CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

".,,,,mfL' ,< Pors;ão da Casa
Prazer em (AJ"tr"I "'_"..... RJl 1500atender bem .....fIod.lr..s frlto) "I' ,

� _ .�LA Entregamos em Guaramirim

1�a� ��
Fazendo seu pedido de uma

371.'65" v!*:�!:a
Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

J;;;;, .11
• ®

une 371-1224

S�Gê também
um campeão,

II

Não pe.rc;a a protnoç:ão 6spec:ial do Mês
Cor"a hoje MeSMO para a Time

e fafa a sua ",atríaulal"

Reinaldo Rau, 299 - Centro

EAOGALOPE

(li.()

PRECISA- SE DE
FARMACÊUTICO
Interessados trator:

275-3257,
com Sérgio

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

DETRAN-SC
Nº202

BARBADA
APROVEITE! ! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.
R$15.000,00- R$167,00mês
R$ 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
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OE MARCO RESTAURAHTE E PIZZARIA,
Forno o lenhoDI�K fNJRfGA

370·0348 A�fttGÇo tfl quil�o" Bofê ,.'Rodízio. ("'t;·18 thspa,.
Ruá Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jnruquú do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• EngenheiroMeainico - 2 anos de experiênda em desenvolvimento de projetos, manutenção, radonalização
de linhas de produção, desejável inglês ou alemão,
• Supervisor de Biotecnologia. Espedalização em quimica, biologia ou correlatas, Experiênda profissional
de 6meses, Fará elaboração, delCriçáo e execução de testes, Deverá ter conhedmenlos e prático em reações demoißard,
enzimologia, micrologia e fermentações, Conhedmento do legi�ação de produtos e aromas natura�, Leitura fluente
e boa conversação em inglês,
• AnaHsta deNegócios/Sistemas. Espedalização em Administração, Informática. Ter experiênda de
04 anos em Unguagem e Banco de Dados Progress, experiência de 02 anos em Análise de Negócio e/ou Sistemas;
experiênda em 5<lftware de Gestão Empresarial· preferendalmente em ERP Datasul (Mognun ou EMS).
• Farmacêutico - Ter curso superior de Formáda ou Bioquimica.
• Bioquimico - Ter curso superior de Farmáda ou Bioquimica. quesaiba manipular e desenvolver o produto.

ÁREA TÉCNICA
• Técnico Mecânico(3219) - manutenção de ar condidonado, refrigeradores e máquinas de lavar. Desejável
2'Grau técnico.
•Mecânico Eletrotearko - Fará manutençáo elétrica e mecânico em compressores rotativos o JVII"afusos. Ter
carteira de hobâitacáo.
• Coordenador de PPCP(32B9) - Conhedmenta em administração, engenharia outécnico têxtil. Experênda
no segmento têxtil.
• Técnico Quimico (3420) - Ter curso Técnico Quimico, com 02 anos de experiênda (I vaga). Ter curso Técnico
Quimico incompletoou curso na área pelo CETlQT, com experiênda no ramo têxt� de 01 ano. (1 vaga)
• Técnico deMlDlt. - wrsando 2' grau, fará manutenção demiaoromputodores, 06meses de experiênda.
• Programador de Sistemas - Programador em Delphi com experiênda de 6 meses.

• Desenhista Técnica Arquitetônico - conhecimento em arqui·cad e detalhamento de projeto de

arquitetura e interiores.
• DesenhistaProjetista - Ter curso deTéc. Mecânico ou EngenheiroMecânico.lrá desenvolver projetos de
equipamentosindustriais(elétricos!mecânicos!hidráulicos) (1 vaga). Terformçáo em TécnoMecânico, Ter cursa de
Auto Cad e Unicad. Ter no minima 02 anos de experiência (1 vaga)
.'nstrutor de Auto-Escala - Ter carteira de motorista no minima 02 anos AB. Não é necessário ter

experiência profissional
•Professor -Instrutor de Trânsito na Auto Escola, Ter nocão de sala de aula nominima de 1 ano.

.'nstrutor de Hardware - Conhecimento em Hardw�re e montagem e manutenção de micro.
• 'nstrutor de Informática - Conhedmento em Office.
• Técnica de manuten�ão de micro - 06 meses de experiência. Cursando 2' grau.

ÁREA COMERCIAL
• ConsuhorComeráal- Formado em odministraçáo, com boa base de marketing, conhedmento básko em in�ês
e/ou espanhol, experiência em vendas por� empresas prestodoros de serviços. Prestação de serviço nâo exdusivo.
• Vendedores Externos (3459) - Areas de imáveis (Será contratado como preslador de serviço autônomo)
(4 vagos) e veículos (6 vagas), outros vendedores (3 vogos). Vendos de Publicidade. Ter curso de vendos e carro práprio
(1 vago), Todos deveriio ter experiênda em vendos. Atuoriio em Jaraguá do Sul e região.
• Vendedores Internos - Preferendalmente que tenha experiência.

ÁREA OPERACIONAL
• COSTUREIRAS (3376·3527·3540·3497) -Conhedmento em máquina reta, cobertura e overlok (lvaga),
para trabalhar em Schroeder (1 Ovagas). Ter experiênda de 01 ano em máquina reta, overloque e transportopara
trabalhar em Jaraguá (5 vogas). Costura reta e overlock (16 vagos). Apenosmáquina reta (4 vagos).
• Bordador· Máquina manual e industrial. Que more nas proximidades do Barra do Rio (erro, Vila lenzi, Vila
Nova, Rio Molha, Jaraguá Esquerdo, Figueira.
• Torneiro Mecânico (3322·3478) -íer experiência de 01 a 02 anos em torno universal, tercurso de leitura

e interpretaçáo de desenhos (4 vagas). Com msponibilidade para trabalhar em Corupá (1 vaga).
• Fresador(3291) -ter experiêndade 02 anos.

• Operador de Guilhotina (2935) e Dobradeira (2934) . Ter pelo menos 90 dias de experiênda.
Terfeito cursa de leitura e Interpretaçáo de OesenhoMecânico. TrWalhará na área de c�deraria (1 voga) e no área de

formosdemetal (1 vaga). Na ddade de Corupá.
•Mecânico de Suspensão (3568) - Para veiculas pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento
de rodas, geometria, montagem de pneus, com I' ou 'I' grau.
• Eletriásta de Veiculas - Conhedmento em Irava elétrica, motor de partida, vidroelétrico e alternador.
• Soldador(3555·3479·3476) - Experienda em 5<l�aMig e serralheria, conhedmento em leitura e interpretação
em desenho técnico e emmedidos (1 vaga). Conhedmento em soldaelétrica (1 vaga). -Ierexperiênda de6meses
em 5<lldo grOS5<l,em chapos de ferro (1 voga).
• Mecânco de Manuten�ão (3474·3610) - montagem de máquinas, com experiênda de 6 meses (1
vaga), Mecânka (elétrica emecârico) em veíruosaulomolores(1 voga).Manutençãomversos eqtipcmentos, minagem
de componentes, experiênda de 03 anos na área (1 vaga).
• Eletriásta - Com prática em instalaçõa, ter experiênda em iluminação, perfilado, com experiênda em instalação
induslrial (2 vagas).
• Auxiliarmecânico - Deverá ter curso básico de mecânica do SENA!.
• Auxiliar de Corte(3574)· Experiênda mínima de 6 meses em corte, dobro e interpretar desenhos.
• Pintor (2 vagas) - Atuará na área industrial· estruturas metálicas.
• Frentista - preferendalmente com experienda.
• Operador de Extrusora (3596)· Experiênda de 06 meses na máquina extrusora.

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitDIJaraguá).
Cx.Postá 200 - ap 89.255-000

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

3 quartos, sala,
cozinha,
churrasqueira,
lavanderia, 2
varandas e toda
murada. Semi-

acabad-a. Bairro
Santo Antonio - Três
Rios do Norte.
Tratar: 276-0070.

Vende-se casa com

terreno de 640m2,
com casa de 200m2,
mista, no Bairro Vila
Lenzi - R$ 25.000,00,
Tratar: 372-2808.
------t
Vende-se 1 casa em

alvenaria. Bairro Vila
Nova. Área
construída de 200m2•
R$ 80.000,00, aceita
se repostos, apto.,
casa como parte do

pagamento.
Tratar: 370-0464.

Vendo sobrado, com

178m2, contruído,
pronto para morar.

Contendo 1 suíte, 2

qtos, 1 escritório,
copa, cozinha com

dispensa, sala, bwc

social, churrasqueira,
lavanderia, garagem
p/ 2 carros e demais

dependências. Tratar:

376-1266, com Rose

Meire ou Alexandre.

Vende-se casa de

madeira, com 80m2,
em um terreno de

900m2, próx .

Chocoleite. Valor R$

600,00 negociáveis.
Tratar: 9112-4711.

Vende-se casa de

madeira, cl 78m2,
Vila Lalau, com 03

quartos, sala,
cozinha, bwc. Terreno
cl 484m2, rua Major
Júlio Ferreira.
R$ 45.000,00.
Trajar: 371-2357

Vende-se casa em

João Pessoa, cl 78m2,
alvenaria, 03

.

dormitórios, e demaiS

dependências, terreno

cl 345.50m2, rua

Francisco Panstein,
28. R$ 25.000,00.
Tratar: 371-2357
-----

Vende-se casa no

Centro cl 112m2,
,

40 2 rua
terreno cl 2 rn-.

Cabo Harry Hadlich,
644. R$ 70.000,00.
Tratar: 371-2357

Vende-se casa, cerca

de 120m2, garagem
para 2 carros, 2 bwc,

P,izzaria BOM Gosto
Pizza Gigante (45em) - RS 17,90
Pizza Grande (35em) - RS 13,90
Pizza Média (30cm) - RS 11,90
Pizza Pequena (25cm) - RS 8,90

Calzone - R$ liST90
Servimos a/moca e Marmitex sob encomenda

I

Ruo Procópio Gomes de Oliveira, 1277,- Jaraguá do Sul- se :Fone 215-28 ..25

•

Vagas em todo Brasil

Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich, 35

Centro - Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FA

•
CHEGOU O NOVO

_.

CA_rAO.

COM E'E vOCÊ rEM (Rirmo PRÉ.APROVADO
EM TODAS AS LOJAS DA REDE FAIlMAI$.

PEÇA JÁ o SEU.

II ANUIDADI íOUfI' ,.

371-0154

FRALDA DESCARTÁVEL PAMPERS
com 10 unidades P - M - G

. R$ 5,39
COMPOSTO ENERGÉTICO -

NATUGERO

R$ 22,'00
EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72

EM FRENTE AO SHOPING

IINão perca a

promo�ão especial
do mês.

Corra hoje mesmo

para a Time e fa�a a

sua matrícula!
IISeja você também um campeão

Reinoldo Rau, 299 - Centro

Seu estilo atual

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

275-1953

Fogão Mtlle, 4 Bocas
Dako, Auto-Llmpante �> 7"'1%",,**_*_,,,_

À Vista R$ 179,90

Mania de Vender Barato

Cozinha JB cl Paneleiro
e Cristaleira pI Cerejeira

À Vista R$ 289,90

Mesa Zamarc:;hi com 4
Cadeiras Padrão Cerejeira

À Vista R$ 129,90

Loja 1: Av. MarechalDeodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC - Fone: (47) 375-1948
Lo�a3:Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguádo Sul- sc - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guararrürim - SC - Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ENDERECO CERTO Dm ELHORES PRODUTOS
.

PARA SEU LAR!

" E,S·'Q·'.'U·A·:D·R.IA·.5·'JARAGUÁ
ALUMíNIO SOB MEDIDA

BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

j PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS
!

t··[ü�}_��i:R�iiip-�rB-i��!�-$$:'ª-ª��QªT=�·.=3-71:�r7$_4-j

Fone/Fax
370-8200

l_�ua V'!i! Ite�_!:1�!:.9_uar9.�_?_��_=_Yi��__�_?��_-_Ja_ra ._.,

'Tucío em mármore
e graniTos

Pias
cozinhas
Túmulos
soleiras

pisos e

churrasqueiras

I AR.TE..FATO.S DE CIMEIf!!Jß..
I CIItIIE••BTE
!

Rua Adolf Püttjeft 444 - Rio M

Fabricação e Colocação
FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

iii 370-2689 Lajota Sextavada natural e
colorida, meio-fio, cerca

I 370-2017 pal:�:��:_!:��:=to e

1__ ��!_�ano�I,_lja�_i���iI�Ç�?_!:�!.,�.�!�_::_lI?ª����?��__J

i

371-l!524 EspeciQlizQdQ em madeiras nobre,
de madeiras em geral e madeir4s paro

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

r·�·---·_----_··__ ·_---_···_-_

!
!

1-·-
.... - .. -- .. ·-- ... -- .. - .......----·-.. -- ....·---·--- ..--'

vidraçaria

Wille
//>

..

,

� VI.�
�.

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

Euucnhartc Pinturas Lt�
,.,

Loja das Tintas Regin
FONE (47) 175-1830 -17 1

Tudo POrd pinturas comerciais e res'

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etal

Orçamento sem compromisso
371-0568

I-Hão perta • promofio
.

espeoial ,do,mês.
Corra hoje Mesmo
para a Time" e

faça a sua matrrcula!
OI

Informática
Computadores· Periféricos· Suprimentos· Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790
Sqa você também um campeão

371-1224 Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC I

..................................... HH _ __ . __ _ __ . H........ H .

EMPÓRIO 'DAS
PEDRAS 'DECORATIVAS:

Pedras: São Tomé, Mirocema, Lapnho,
luminária, Pedra de Rio, Pedra Madeira,
Brita BrolKa, Rajada 8 revestimentos em geral
NM"cobról.lMl-{rete< o"mel:honwpreçott1;t.reg{M:

...........................

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
RuaWalterMarquardl, 2828 - em frente Irevo ArUi - Barra do RioMolho - Jaraguó doSul

- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros .

- Cercas
- Esquadrias

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

Visual 8 - R$ 2.995,00
Comera PIB - RS 250,00
Comera colar - RS 450,00

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

Irnuriizedore
��Jaraguá

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

DETETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (com baixo teor tóxico)
,

LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA

Rua Antonio Ges8et'. 40 - Bairro Czemiewlcz - (Defronte ao Posto de sa�de)
CEP 89255-470 - Jaragué do Sul- SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

CORTINA<) • 'PERSIANAS - DECORAÇÕES
I'ctàrão-e-q�p(M"CVleWbomt�

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

"
* FRANCESA ,���!����
* ESMALTADAS MONTEIRO
* ISOLANTE TÉRMICO

372-2063/9987-8562

* ROMANAS
* GERMÂNICA

2-
'7
S

arqulte1ura
d � s i. 9 n

.

Rua CeC Procópio Gomes de Oliveira, 474

:3
!li
4-
'7

uruoso, 180 - CentIo - 89252-101:"jsIagUá
E-mail: gessocom@netuno.com ..br

• estruturas Met6licos.
• Portões Basculantes e Deslizantes

proietodos nc linha automotizada PPA.
• Entre outros.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

RlXl Campo Alegre, 127 - Fundos - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul· SC

Q
aecO;ItfInoO
----

Q
unoQäonoo
----

Q
unoQäonoo .

----

Q
nnOQäonoo .

----

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8-CORREIODOPOVO Negóc�ç�----------�vfertas
BERGO

. EQUIPAMENTOS DE

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
r». AÚ"f. Omío-VOY�

. Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-mail-drair@netuno.com.br

�'*nt»»» 8:*:"St'lt .-m>�

" cENPQG'RINOLOGIA
.V� Évf,arcelo-Weber SíWCM

5-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

V�CUwer�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala.801

Fone/Fax: 371-87�3 - Sala 70,

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

Leonardo.

Vende-se carrinho de
neném, em bom estado.
R$ 60,00, negociável.
Tratar: Rua Max Doering,
163, fundos, Czerniewicz.

-

Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 2001
Jé

Vende-se ou troca-se
por ap.artamento ou

caminhonete à diesel.
Casa no Jaraguá
Esquerdo, próximo
Campo João Marcatto ,

com 200m2, toda
murada. Garagem com

portão eletrônico,
lavanderia, dispensa,3
quartos, 3 bwc, sala cl
parabólica, cozinha com

móveis, churrasqueira
com mesa de sinuca
com móveis, Valor à
combinar. Tratar:
371-6506 (com.lou
370-7336 (res.).

Vende-se apto, Vila Nova.
Tratar 370-1967 ou

9975-7602 .

Vende-se apto com

103m2, Baependi, na rua

Fritz Bartei, c/ O 1 suíte,
02 quartos, sala, bwc
social. R$ 39.000,00.
Trata r: 371 -4446

Vendo terreno com

622m2, com galpãode
135m2, todo murado,
Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

Vende-se terreno com

400m2, c/ casa mistade
100m2, com telefone,
toda murada, localizada
no Bairro São Luis, próx.
Igreja São Luís Gonzaga,
R$ 35.000,00.
Tratar: 276-3290 ou

Rua Arduíno Pradi, 583.

Vende-se terreno, oprop
para chácara na Ilha da

Figueira, com 52,300m2.
Tratar: 370-5780 ou

9962-2040.

Vendo 3 terrenos em

Schroeder, próximo da

Marisol. R$ 9.000,00.
Troca-se por carro de
maior ou menor valor.
Tratar: 371-7035, com
Amarildo.

Alugo horário em
consultório odontológico,
ótima localização, no
centro de Jaraguá do Sul.

Informações 371-4008 ou

9973-9835, com Dr.

Procura alguém para
dividir aluguel, uma moça
ou mulher com filhos.
Tratar: Rua Max Doering,
163, fundos, Czerniewicz.

Vende-se celular de
cartão. Valor a combinar.
Tratar: 370-9282.

Vende-se secadora de

roupa. R$ 50,00.
Tratar: 370-9282.

Vendo carretinha para
jardinagem, semi-nova.
R$ 650,00. Tratar: 371-
5887, falar com Silvana.

Vendo máquina de

estampa, marca metalnox,
com transfer de brinde.
R$ 1.300,00. Tratar:
372-3732.

Vende-se barraca para

campo ou rodeio, modelo
arredondado, para 3

pessoas, com varanda

(nova). R$ 180,00. Tratar:
370-8350, com Sandra.

Vende-se bicicleta

ergométrica, biocycle plus;
com pouco use,

R$ 160,00.
Tratar: 375-2596.

Vende-se teclado Cássio,
com pouco uso, em ótimo

estado, painel em inglês,
espanhol e português.
R$ 130,00. Tratar:
375-2596.

Vendo um celular (Nokia
5180 Ideal), com 6 meses

de uso, está na garantia.
R$ 150,00. Tratar
9118-9264, com Bio.

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

rédia. Tratar: 274-8077.

Procura-se moça poro
dividir apartamento no

centro. Tratar 9965-9428,
com Rose.

Vende-se Curió.
Tratar: 371-6711 ou

372-2772, com Zeca.

Vende-se ou troca-se por
terreno, carro ou casa,

loja comercial, estoque
para sair ou ficar no local.
Ramo de preencher,
decoração e artesanato

em Guaramirim. Rua 28
de Agosto, ponto estoque
com sistema de segurança
e vitrines.
Tratar: 379-1342.

Compra-se telefone 376.
Tratar: 376-1557.

Vende-se 1 máquina de
tricô lanosix, com pente,
trocador de cores, 1
remalhadeira e 1 ralador
de fios manual. Tratar:
9118-8604, com Sônia.

Vende-se 1 banheira de

hidromassagem completa,
nova, sem uso, modelo
M11, com dimensões de
l,60x1,42 por 0,46 de
fundo. Preço de mercado
R$ 890,00, vendo por
R$ 680,00. Tratar:
375-2596 ou 9903-0155.

Vende-se Kit de

telemensagem, composto
por 40 CDs, 1 aparelho
bina, 1 aparelho telefonico
para telemensagem e 1
linha telefônica.
Tratar: 372-2353.

Procura-se apartamento
no Centro para dividir

aluguel. Tratar: 371-
1878, com Shirle.

Vende-se oportcrnento,
Rua Bcröo do Rio Branco,
Edifício Klein, 5° andar,
de frente. Apartamento
novo, C:om.138m2• Tratar:
275-3627, com Kátia.

Vende-se uma gaita,
marca Todeschini, 80
baixos, na cor preta, com
caixa, em perfeito estado.
Votar R$ 1.000,00.
Tratar: 372-2808.

Compra-se cadeirinha de
bebê para bicicleta.
Tratar: 372-2808.

Vende-se mesa, com 6
cadeiras mogno.
Tratar: 370-4980.

Vende-se CD, marca Sony,
com nota fiscal.
IR$ 300,00. Tratar:
371-5479.

Aluga-se galpão, após
Samoe, na Rua Erwino

Menegotti, com 90m2,
esquina. Valor
R$ 250,00. Tratar:
371-6439 ou 9992-

4682, com Sr. Silos.

Vende-se ou troca-se por
terreno ou carro, loja
comercial, ponto e estoque
para sair ou ficar no local.
Com sistema de alarme e

vitrine. No ramo de

presente, decoração e

artesanato. Em

Guaramirim, na Rua 28
de Agosto. R$ 30.000,00,
negociável. Tratar:
379-1342.

Vendo fogão 4 bocas, em
ótimo estado. R$ 50,00 -Ó,

Tratar: 276-0021, com
Eliane.

Doa-se 2 cachorros, uma
cocker e um fila brasileiro,
os dois com 1 ano de
idade. Tratar: 276-0021,
com Eliane.

\
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Dormitátios

P[anejados,
em 7 vezes (1+6�
sem acréscimot

CORREIO DO POVO - 9

.II"

MOVEIS
GOMES
o seu orçamento

1'.M.1:Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - sc _ 372-0002

...

para voce pagar

GruDO_01 de oufom6veis mm 04 (quatro) contempI� lodo mâs

SORTEIO DIA 15 e 16/08
: ,: I

.

(-100 BIZ
, (-IIII)JIIUS '"

1 (6125.TITAN IS� C61lTAII ES
XLRl25
XLRl2S ES
(BX200mADA
(IX 2581W1SlEl

BEM OaJETO PAlKElA
BUGGY I
BUGGY2
BUGGY SUPER

i BUGGY SUPER + I�
BUGGY SUPER + 2.11%
UIIOMIllE SIWT 2P
UNOMIllE sIAm 4P
BUGGY SUPER+�
BUGGY SUPER + «1%
IIOlI.8 SPECIAl.
CBJA lO'
,BUGGYSUPU 4-�
FIESTA 1.0

Zoorn� - CENP

Horório de Atendimento: dos 8:00 hs
às 19:00 hs, semJechar para almoço.

Ruo Adélia Fischer, 239 • Fone 371-2999
e WalterMarquardt, 727 - Fone 370-8800.

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

CEP 89251-100 - Jaraguá 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:

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS Experiência na função. Desejá�1 idioma
inglês. Necessário conhecimento em fluxo de processo e química.
Domínio de análises fisico-químicas. Análise sensorial. Informática.
Conhecimento de análise de embalagens.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Necessário 1° grau completo ou cursando
e estabilidade profissional nos empregos anteriores.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Cursando Administração, Adm/ Mar
keting ou ainda Adm/ Comércio Exterior. Possuir CNH. Interesse
voltado à area de vendas.

ENCARREGADO DE ACABAMENTO TÊXTIL Conhecimento em calandra,
rama e outras máquinas da área têxtil. Habilidade para lidar com

pessoas.

ENCARREGADO DE TINTURARIA Conhecimento em máquinas de

tingir, hidro-abridor e hidro-tubular. Conhecimento em pesagem ,

de produtos químicos.

OPERADORES" DE PRODUÇÃO Com no mínimo 1° grau completo.

COMPRADOR Com curso superior completo ou cursando e fluência
no idioma inglês.

ESTAGIÁRIO(A) Necessário cursando Superior em Ciências Contábeis
ou Administração.

ENROLADOR(A) Experiência com ligação e enrolamento de motores
e 1° grau completo no mínimo. Residência fixa no município de

Jaraguá do Sul ou microrregião.

PROJETISTA DE MÁQUINAS Necessário Técnico em Mecânica.
Conhecimento em desenho técnico mecânico, instrumentos de

metrologia, informática (Star Office e Windows), AUTO CAD e SGE

(Sistema de gestão empresarial). Disponibilidade para residir no

município de Brusque ou região.

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.

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA OU MECÂNICA 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

ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO Boa experiência em faturamento,
departamento pessoal, contabilidade e atendimento a clientes.
Superior completo ou cursando.

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

CONSULTOR COMERCIAL Formação superior completa ou cursando,
preferencialmente na área ou com ênfase em Marketing. Vivência na

área comercial. Preferencialmente idioma Inglês.

VENDEDOR EXTERNO Atuar com venda de consórcios.

Reinoldo Rau, 299 - Centro

Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 2001
-

Seja você também
um campeão

"Hão perca a promogão especial do mês.

Corra hoje mesmo para a Time e

faga 'a sua matrículal"

Amparo's Lanches
erv�p��por���.

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

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

(47) 371-3512

LANCHONETE E RESTAURANTE OOrn[rm�rn�V
Servimos café da manhã, almoço à Ia carte ou bufê em quilo e marmitas em geral
�

fj_"'":�"""""'Gilr7'0 ,4' feira - Prata Especial- Caldo de Peixe

u..171!Q21Wlt6
Ac�itamós encomendas jlaraWfestasc

CARNES ASSAPAS NOS
FINAIS PE SEMANA

SEXTAS, SÁBAPOS E POMIN'OS.
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•

�
""���_" _ l _

_
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Rua Jorge Czemlewlcz, 1123 - Bairro Czerniewicz

(próx. a Humana, ao lado da Farmácia Castoldl)

FARMÁCIA Farmácia do Beto

3'70·1595 311.3454
Rua Jorge Czerniewicz, 1123 - Czerniewia

(47) 373-0912
Rua João Butschardt, 855 - Centro (junto ao

trevo principal) - Guaramirim - SC

rMedCIin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-moi I: medclin@netuno. com. br

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

Fone/Fax: 371-4724

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguó do Sul

IRs GRU��SE��=RES
"Vendo "Locoçõo

Irmáq�in�s Indústria "Conserto .Montagem
e ComercIo Ltda.• ME

r�47) 371-94
9952-.18

Trabalhamos com vendas e consertos: "

* Molares Estacionários * Molossera
* lavo Joio * Rocodeira
* Aspirador * MÓlobombos
* Compressor, etc. * Enlre outros ...

* Assistência 246s
www.irmoquinos.cjb.nel

- Orçamento sem compromisso-

* Limpeza de fossos; •
* Desentupimento de canos, pios,
banheiros e caixa de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

Fone: (47) 370-0778
Rua Urubici, 1027 - Lateral da José Picolli .

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

OPORTUNIDADE
Vende-se caminhonete
D-20, cabine dupla,
ano 86, com or

condicionado, direção
hidráulica, turbinado
de fábrica, cor
marrom, em ótimo
estado de

conservação.
R$ 23.000,00. Tratar:

274-8205 com Sr. Ny

AUTD,,;"ZZi
CQUIPAMENTpa Pl SEßtJ'RANQA. tn.&TRO"HO,A

Rua Reinaldo Rau, 806,
sala 4 - Cetrh'O

Jaraguá do sul - SC

9903-4382 / 275-0452

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IFABIANO MATOS DE SOUZA - FILIADO A APEIJAS

o canto, encanto e

desencanto do

Itajaí-açu

Suplico em um suspiro abafado

Opouco de vida que m� resta,

Hoje me matam, os que tanto a

Sedematei,
Onde em mim tantos se banhavam,
Hoje não tenho alma para tantos
Sebanhar.

É tristemeu canto
Meu chorar abafado

Meu corpo que era vida

Hoje resume-se em morte,
Não amorte pálida
Como todos conhecem,
Mas amorte negra e fétida

Que todos ocultam da vida.

Meucanto,
Não é cantado,
Sernmeus encantos

Hoje soluço neste
Mundo de tambores
Sobre o som gritante
Do silêncio negro.

Chorando lágrimas coloridas
Padeço neste vale,
Eu sou de lodo,
Areia e ácido.

Tiraram-me meu espelho
Eapunhalaram-me pelas costas,
Meu sangue não é vermelho

Énegro, como o óleo que
Incendeia um fogo escuro,
Maisescuro que a noite

Queme rodeia.

�rculo
Italiano

Antenas telepáticas
Andando perdido somente com' seus pensamentos eletromagnetizados

como se tivesse

Sai:lodemnconcertoclesafinado,andavaohornem sem saberaondeiresemprestar
Atenção nos outdoors e nos anúncios, erauma tarde tediosa,as pessoas passavam

Com suas caras invisíveis dentro de seus carros que paravam no semáforo e ele

continuava

Andando e andando, sem se preocupar com a criança que pedia esmolas.
A criança, apobre criançaque possuíaum rosto enão se preocupavacom as antenas

telepáticas. Aquelehomem tãoocupado com seuspensamentos brancos emetálicos
Se deucontado tempo em queviviae estacou,viu tudo ao seu redor, osoutdoors
Os carros, as pessoas e a criança que ali continuava suja e pálida sobre os

garrões encardidos
E grossos, e o homem com o menor gesto sem que ninguém percebesse

mergulhou a mão

No bolso do casaco e retirou um relógio que estava preso por um fio metálico

a sua calça branca,
Puxou de uma vez o relógio e sem perceber puxou também uma nota de
dinheiro que usaria para alguma coisa sem valor, de fato uma notamuito

valiosa que o vento, o estúpido vento lançara
Nomeiodoasfalto quente,eo semáforopennanecia fechadoeacriançacomo se fosseo
Único ser que possuía olhos viu naquela nota urn prato de comida, urn único

segundo para o
Sinal verde e osmotores roncando como se fosse a voz daquela criança

suplicando aquele pequeno
Pedaço de papel, e a criança, sem omínimo detempo e sem nada a perder, se

jogou �m um único

Pulo e bateu de frente com um caminhão branco, que nem sequer parou, pois
o motorista também era cego. Eram quatro horas da tarde, e o homem de

casacometálico continuou andando rumo
A sua casa e a criança ali, no acostamento, seus olhos inocentes enterrados em

seu rosto encardido,
Começava urna aglomeração de pessoas a seu redor, todos querendo ver

aquele corpo trêmulo
E o sangue que se separava dele, o leve e desbotado sorrisometálico em sua

face, emorria
À criança inocente.

2a FESTA DAS ETNIAS

Aconteceu no dia 25 de agosto de 2001, no Parque Municipal de

Eventos - Pavilhão A, a 2a FESTA DAS ETNIAS.
A festa reuniu três etniasr-alemã, húngara e italiana e teve como

objetivo a confraternização e a preservação das principais características
culturais de cada descendência.
Quem participou da festa pode provar os pratos mais saborosos de

cada etnia, prestigiar apresentações artísticas
e dançar músicas típicas ao som da Banda do

Caneco. O ingresso que deu direito ao jantar e

ao bai Ie.

DEVANIR DAN NA
Presidente do Círculo Italiano de
Jaraguá do Sul Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIODOPOVO 38

ROTARY CLUB

Relações Públicas - 373-0091

23/AGOSTO/2001- Reunião ordinária com a visita de dois

jovens interessados no Programa de Intercâmbio de Jovens
do Rotary Internacional.

VOCÊ SABIA QUE ...

• A vacina contra poliomielite utilizada no Sábado dia 25/
AGOSTO, em diversos locais de vacinação em nosso muni

cípio, além de outros milhares em todo o Brasil, é subsidiada

pelo Rotary Internacional?!
• Em 1987, quando o Rotary Internacional iniciou a campa
nha POLIO PLUS, com objetivo de erradicar a poliomielite
em nosso planeta, até o ano de 2005, haviam 1000 casos

desta terrível doença por dia, e treze anos depois, no ano

2000, haviam apenas 8 casos por dia?!
• Foram gastos 500 milhões de dólares pelo Rotary até hoje,
e serão necessários mais 500 milhões para eliminar estes 8

casos diários de poliomielite?!

POR QUE SERROTARIANO?

Devido a internacionalidade do Rotary, os rotarianos que vi

ajam, tem encontrado assistência em diversas necessidades,
como por exemplo de um dentista, médico, advogado, hotel,
e até mesmo um conselho; é só procurar o Rotary Club local.

DIA 28/AGOSTO ANIVERSÁRIO DE

GUARAMIRIM!!! PARABÉNS!!!
Nestes 52 anos de emancipação politica, vimos demonstrar

nossa verdadeira satisfação em poder estar caminhando por
34 anos lado a lado nesta comunidade. Guaramirim que tem

alma e história. Valores e tradição de comportamento, que
não se �efletem na televisão, rádio ou jornal, mas se transmi

tem na sala de jantar de cada casa. Porque em Guaramirim

ainda há casas onde se janta, às vezes até com o pai na cabe

ceira. Parabéns Guaramirim! Guaramirenses! Não deixemos

nossa Guaramirim ser abalada em sua memória e o seu pas
sado destruído. Lutemos pelos valores, costumes, a memó-'
ria e o passado contribuem para uma vida melhor.

AGENDA SOCIAL

02/SETEMBRO - Anna Paula Albuquerque, esposa do com
panheiro Rildo completa mais uma primavera, juntamente
com André Stoinski, filho do companheiro Lourival;
04/SETEMBRO - BODAS DE CASAMENTO (ALGO
DÃO) da companheira Orjana e seu marido Marcos.

06/SETEMBRO - comemoram 21 anos de união matrimo

nial companheiro Gelsan e sua esposa Sônia.

A todos Parabéns e Felicidades.

!11Tabelionato
. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.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
VIOLAÇÃO DO PAINEL das circunstâncias atenuantes

ELETRÔNICO - Em nota

oficial, o primeiro secretário
do Senado, Carlos Wilson,
informou ter levado em con

sideração quatro atenuantes

ao decidir pelas penas dos
funcionários do Senado en

volvidos no caso da violação
do painel eletrônico de vota

ções secretas. Ele explicou
que a confissão e a colabo

ração nas investigações, alia
das ao fato de que a iniciati
va da irregularidade cometi

da não foi dos funcionários,
pesaram na decisão de sus

pender os envolvidos, sem
demissões. Carlos Wilson

observa que a própria lei que
trata dos processos adminis
trativos contra funcionários
federais prevê que a autori
dade deve fazer urna análise

e dos antecedentes dos inves

tigados. O primeiro-secretário
esclarece ainda que, pela mes
ma lei, compete a ele aplicar a
pena aos funcionários proces
sados administrativamente. A

única exceção é a aplicação da

pena de demissão, cuja com

petência é exclusivamente do

presidente do Senado.

- Assim, apliquei a pena
de suspensão por 90 dias para
Regina Célia Borges e Ivai!

Alves Ferreira. De 30 dias para
Heitor Ledur e Hermilo Nó

brega. Durante esse período os
funcionários ficarão sem venci

mentos e sem possibilidade de
conversão emmulta correspon
dente à metade dos salários.

('JORNAL DO SENADO",
edição f331, página 3)

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
PEDRO II E VICTOR H U GO (153)

O imperador do Brasil visitou Victor Hugo, às
9 horas da manhã de 22 de maio de 1877. O poe-
ta fê-lo sentar-se a seu lado, e as primeiras-pala-
vras do monarca foram estas:

- Sentando-me ao lado de Victor Hugo, cui-
do pela primeira vez que estou num trono!

O poeta imenso, afeito à lisonja, sorriu.
Múcio Teixeira - \\0 Imperador visto de perto", página 68.

LANCHE DA PQIMAVEQA
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) de Jaraguá do Sul estará

promovendo, dia 26/9, às 15 horas, no
Clube Atlético Baependi, o

LANCHEDAPRIMAVERA. Prestigie!

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
DIRIGENTESCONTÁBEIS DO BRASIL DEFENDEM A

INCLUSÃO DO PROFISSIONAL LIBERAL NO SIMPLES

BLUMENAU - Acabar com a discrimilação tributária que existe hoje não apenas com
a classe contábil como também com todos os profissionais liberais do país. Esta discussão
rnaroouamanhãdedebatesda29'ediçãodoEncontroNacionaidasEnti:ladesRepresentativ
daContabiidade (ENERCON). realizada durante toda quinta-feira. dia 16, noCentro de Con
vençõesdo Hotel Hinmelblau, em Blumenau.O evento coilcidiu coma realizaçãodaConven
ção Estadual dacategoria, nasdependênciasda Proeb, de 16 a 18 de agosto.

O presidente da FederaçãodosContabiistasdo Estado de Santa Catarina (Fecontesc),
Salési:> RochaMachado, que também presidiuostrabalhos namesadireloradoEnercon, disse
queo encontro ocorre todo ano, semprea reboquede algum outro grande evento ligadoa
contábi, e sua funçãoé colocar em discussãoos trabalhos fenos por profissionaisassociado
a qualquer entidade contábi do pais.

"Neste ano são novemoções, que geralmente abordam pontosde disoordãnciada dasse
na Legislação Brasieira, eque serãovotadas e devidamente encaminhadas aos órgãos com
petentes", explica.

'

Entreos temasdiscutidos, destaque paraa apresentaçãodo presidente doSildicato
EmpresasdeServiçosContábeisdo�dodeSãoPaulo{SESCON-SP),CarfosJoséde

.

Castro. Be pede a i1cIusão, prineiramente, daclasse contábi,masnum segundomomento
todosos profissionais liberais noSinples- inposto único-, eque hoje beneficiaapenas um
paroelada sociedade.

De acordo com o estudo, o que ocorre hoje é uma discriminação com uma parcei
significativada sociedade que poderia gerarmuoo mais empregos se fosse assistida dama
neiraque merece. "Hoje cadavezmais pessoas e empresas procuram o caminho do profis
sooalliberal'e da prestaçãode serviços,mas os encargos tributáriosabsurdosdo setorlazem
com que munas não alcancem o objetivo", alegaCastro, que afinna ainda ter certeza que
inclusão dos profissionais liberais no Simples não Iraria prejuizo ao sistema previdenciário,
como afinnageralmenteo governo. O projeto recebeu apoo total dos presentes, e foi
o encaminhamento domesmo aConfederaçãoNacional dos Profissooais Uberais (CNPL),
para adevidaapreciação.

GERAL TERÇA-FEIRA, 28 de agosto de 2001
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Garibaldi - JGS- (

Distrito de Veszprém (081)

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? LXXI

Um grande conflito

emJaraguá
Enquanto na região periférica da

aldeia de Jaraguá, os imigrantes se

entregavam ativamente, nas culturas

diversificadas, o atendimento das la
vouras e das criações, �ostrando em

exposições regionais e nacional o de
senvolvimento através de produtos de
grande aceitação nas cidades, mos
trando o crescimento da Barra do Rio

Cerro, Rio Serro, Rio da Luz e Ga

ribaldi, um grupo de pessoas que a

imprensa joinvilense não divulgou, es
tabelecia-se um grande conflito.

Jaraguá, então, não possuía órgão
de comunicação, que só ocorria em

maio de 1919. Assim é que o senhor

João de Medeiros Filho, chefe de

Policia de Santa Catarina, recebia co
municação do tenente Bessa, delega
do de Policia de Joinville, de ter-se

dado urn grande conflito no Distrito

deJaraguá, do qual saíram feridas cin

co pessoas, três gravemente, através
do telegrama: 'JOINVIUE, 15/1/
1918 - Ontem ocorreu sedejARAGUA
grave C01iflito entre diversos individuos, saindo
cincoferidos, sendo trêsgravemente. Sigo abrir
rigoroso inquérito. Os ânimos estão exalta

dos, convindo remessa aquidestacamentopo
liciaI. Saudações (ass.) Tenente Bessa -

Delegado Policia':
No dia 18/1/1918, o chefe de

Policia da Capital era informado que

já estava terminado o inquérito para

apurar os autores do conflito que se

deu. Era efetuada a prisão de quatro
promotores do conflito e remetidos
aJoinville. Euclides Guedes, urn dos
feridos, estava em estado bastante

.grave, inspirando cuidados. Chegava
ao distrito o destacamento policial.

Em 23/1/1918 o delegado
Sinézio Bessa retornava a Joinville.
Ficavam em Jaraguá quatro praças e

estava, então, calma a comunidade.

Fim do conflito dos linútes e

nova ordem
Com a solução centenária dos li

mites entre Paraná e Santa Catarina,
comunicava-se, para conhecimento

público, o seguinte: "Faço público que,
com a devida autoriZação do Governo Fede

ral, acaba de ser mudadapara 'Mqfra� o

nome da Estação de 'Rio Negro � na linha
. de São Francisco, e que serve àquela cidade

Jovens descendentes de húngaros

no Estado de Santa Catarina. Curitiba, 22
de dezembro de 1917. O Inspetor Geral
W.Weinmeister':

Falência da Companhia
Agrícola do Tabuleiro

Numa linha direta demenos de 100

km, no litoral catarinense, no Vale do

Itajaí, pretendia-se estabelecer uma

grande usina de açúcar que, para funci
onar, necessitava de volumosa matéria

prima e extensas áreas para instalar o

canavial, que em parte supria as primei
ras atividades. O tempo, porém, mos
trou a sua inviabilidade, face a urna sé

rie de problemas que se impuseram,
sucumbindo o projeto. A falência da

CompanhiaAgrícola do Tabuleiro, ine
vitável, e a empresa liquidatária Konder
& Comp., fazia publicar, em 18/12/
1917, edital de venda do ativo, com

posto de imóveis, plantações, móveis e

utensílios, semoventes (50 leitões) e cul
tura de bananeiras, com propostas até

18/1/1918, sendo só tomado em con

sideração para compra à vista e para
todo acervo englobadamente.

Escola mista na

Barra do Rio Cerro
Rio do Cerro era ponto de irradia

ção das linhas que iam a Garibaldi, Pal
meiras e Rio dos Cedros, Rio da Luz

que ligava a Pomerode e Rio do Serro

que, pela serra de Jaraguá, dava a

Pomerode e Blumenau. O general-de
Brigada Felipe Schrnidt, governador de
Santa Catarina, assinava o Decreto n?

1.090, de 17/1/1918, no uso de suas

atribuições, decretava a criação de uma

escola mista na Barra do Rio Cerro, no

Município de Joinville, Distrito de

Jaraguá.
Com o governador Schmidt, as

sinava o dr. FulvioCorolianoAducci,
secretário-geral dos Negócios do

Estado.

Nacionalização do ensino
AAssociação Escolar deJoinville

(que incluíaJARAGUÁ, como 20 dis

trito) requeria assunto de seuinteres

se e o secretário-geral do Estado, dr.
Fulvio Aducci, despachava: ':4Asso

ciaçãoEscolardeJoinville, à vista das infor
mações, nego a licença requerida.Asmatéri

as, c,.go ensino é exigidopeloArtigo 9° da
Lei na 1.187, de 5 de outubro, eArtigo
10 do Decreto n" 1.063, de 8 de novembro
de 1917, têm de ser ensinadopor todos os

professores da escola, apenasporaqueles que
falam regularmente oportuguês; ora, dos 8

professores da escola, apenas umfala regu

larmente oportuguês, 2falammale5 itJIo
ram completamente a nossa língua. Nessas

condições, é evidente que nãopoderão CJlI"-

de
JI

prir o disposto na citada lei e ereto.

Sobre o ernprego :

da língua alemã
,

.

O sr. Laureano Garcia, secretà!10

particular do bispo Diocesano, pas
sava à ordem religiosa o seguinte
AVISO

De ordem de S. Exa. Rvdma., o s:

Bispo Diocesano, comunico aos Revdmos. s�
cerdotes que à vista das atuais ciralflstâna
as da Diocese, epara a tranqüilidade tias

paróquias, ficaproibido nasparóquias, tiOS

atos de culto público, o emprego da pnguß

alemã, quaisquer que s�jam as raiPes oU

Ie
JI

pretextos que sepossam a 1f,ar .
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IHISTÓRIA: PREFEITURA ADQUIRIU PRÉDIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL, ONDE FUNCIONARÁ O PRIMEIRO MUSEU HISTÓRICO DE GUARAMIRIM

Cidade quer resgatar amemória e valores históricos

Mário Sér�io Peixer, prefeito de Guaramirim
César Junkes/CP

GUARAMIRIM
52 anos construindo sua história

Ao comemorarmos a data maior de Guaramirim,
precisamos trazer presente nesta comemoração os

nossos pioneiros que acreditaram nesta terra. Foi aqui
onde eles, com muito esforço e dedicação, plantaram a

semente da sua cultura, da honra e da honestidade.
Cidadão Guaramirense, nossa cidade tem tudo para
dar certo e ser um lugar bom para se viver e conviver,
onde poderemos construir um melhor futuro para as

nossas famílias. Hoje, mais do que nunca, você que
ama esta terra, seja mais consciente na hora de

escolher os seus representantes. Guaramirim merece o

melhor. Não hasta crescer como cidade, é necessário
desenvolvermos nossa cidadania.

VIVA GUARAMIRIM, SEU POVO, SUA HISTÓRIA.
,

PARABÉNS PELOS SEUS 52 ANOS.

CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM
EVALDO JOÃO JUNCKES

PRESIDENTE

GUARAMIRIM - O

pnmelro passo con

creto para garantir o

resgate da memória

histórica do Município
foi dado há poucas se

manas pela Prefeitura,
quando negociou com

a Rede Ferroviária

Federal a aquisição do

prédio e terreno da

antiga Estação Fer

roviária. Construída no

início do século pas

sado, a antiga cons

trução guarda muito da

arquitetura dos colo

nizadores e deverá ser

transformada em rnu-

Havia urgência nes

sa providência, pois se

não fosse adquirido
pela Prefeitura, a Rede

Ferroviária colocaria o

imóvel em leilão, para
ser vendido a terceiros.

A necessidade do in

vestimento também

era premente, porque,
com a instalação do

museu, poderá ser

deflagrado, finalmen
te, o processo pela re
cuperação e ordenação
de todos os elementos,
que podem ser conside

rados como de reco

nhecido valor na for-

seu, onde serão colo- mação da História gua
cados todos os objetos rarnirense.

e documentos antigos. A cidade se ressente,

hoje, da formação de

um acervo com obje
tos, documentos e

todo material que pos
sa ser acrescentado na

composição do mes

mo, de maneira que

possa servir não só

como local de visitação,
mas também como

fonte permanente de

consultas. O Muni

cípio é rico em fatos e

relatos antigos, na gran
de maioria relaciona

dos com a instalação da

ferrovia, que durante

muitos anos funcionou

como o principal meio
de transporte, e parte
decisiva para a inte

gração regional.

ColonizaçãodoMuniápio remontaao século 19
GUARAMIRIM - De

acordo com o resumo

histórico contido no

Diagnóstico Empre
sarial de Guaramirim,
elaborado pelo Sebrae, a

parte atual do Mu

nicípio pertencia ao

Domínio Dona Fran

cisca e foi colonizada

pela Sociedade Coloni

zadora de Hamburgo. A
investida mais efetiva

para ocupação da área

teria 'acontecido em

1873, com a coorde

nação do coronel Emí-

lio Carlos Jourdan,
visando a demarcação
de terras. Em 1886, urn

grupo de descendentes

pomeranos se instalou

no Vale do Brüderthal,
liderados pelo profes
sor e pregador Got
tfried Wilhelm Lange.

Em 1887, consta

ainda do resumo, um

grupo de colonos, que se

dirigia à Colônia Jara
guá, estabeleceu-se à

margem esquerda do

.Rio Itapocuzinho, origi
nando-se, então, a nova
localidade de Itapocuzi
nho, depois Bananal e,

hoje, Guaramirim. A
chegada desses agricul
tores consta como urna

espécie de marco inicial

do povoamento da

atual Guaramirim, já
que não existem outros

registros e relatos ofi

ciais a respeito.
Com a criação do

Núcleo Colonial Barão

do Rio Branco, em

1907, surgiu a locali

dade até hoje identifi

cada pelo mesmo no

me. Com a implanta
ção da Estrada de Ferro

São Francisco do Sul

Porto União, foi inau

gurada a Estação Fer

roviária (recentemente
adquirida pela Prefeitura

para transformação em

museu), em 1910. Com

a construção da fer

rovia, veio o progresso,
tornando a antiga Ba

nanal na próspera Gua

ramirím, cidade que
ostenta, hoje, a 16a

colocação no Movi

mento Econômico do

Estado.

A mudança da, de
nominação de Bana

nal para Guaramirim

deu-se através de de

creto do interventorNe
reu Ramos, em 1943.

Em 1948, o Município
esteve durante algum
tempo anexado com

Massaranduba, por

força de decreto . .Isso

gerou descontenta
mento entre os guara

mirenses, que protes
taram, e, finalmente,
conquistaram a eman

cipação, em 28 de agosto
de 1949.
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ITRADI:ÇÃO: EVENTO INCENTIVA JOVENS A DAR VALOR A CULTURA DA PRÓPRIA TERRA

Macrorregional deMTG reúne
200 pessoas de quatro regíonais

JARAGuA DO SUL - A

primeira Macrorregional
da 9' Regional de MTG

(Movimento Tradicio
nalista Gaúcho) reuniu

aproximadamente 200

pessoas, no domingo, no
CTG (Centro de Tradição
Gaúcha) Do Trote ao

Galope, localizado no

Bairro Ana Paula. O even

to reuniu representantes
das cidades de Flori

anópolis, São José, Paulo
Lopes, Timbó, Camboriú,
Joinville e Jaraguá do Sul,
que participaram de com

petições classificatórias

par;! o Fecart (Festival Candidatos que se classificaram vão participar do Festival Catarinense, em novembro
Catarinense de Arte e Tra

dição Gaúcha) - evento

que será realizado em Xan

xerê, em novembro.

Trajados tipicamente,
os adeptos do movimento

. tradicionalista concor

reram nas modalidades de

dança tradicional, poesia,
solista vocal, conjunto
vocal, gaita ponto, gaita
piano e chula, nas catego
rias Mirim,Juvenil,Adulto

JARAGUA DO SUL - A.

segunda Festa das Etnias

reuniu aproximadamente
mil pessoas, represen
tantes das culturas alemã,
italiana, húngara e grupo
folclórico gaúcho, no Par
que Municipal de Even

tos, neste final de semana.

As pessoas que compare
ceram ao evento pude
ram provar da culinária

típica das quatro culturas,
além de conferir as apre
sentações de dança, can
to, entre outras apresen�
tações artísticas.

Jogos da Terceira Idade
encerram em setembro

JARAGuA DO SUL T- As
últimas competições do 2°

Jogos Integrativos da Ter

ceira Idade começam em 3

de setembro com a reali

zação dos jogos demesa

canastra, general, xadrez,
dama, dopple Kopp e mora

- envolvendo 201 duplas.
As partidas ocorrerão

aindanosdias5, lO, 12e14,
das 8 horas às llh30 e das

13 às 17 horas, no Centro

de Convivência da Terceira

Idade. Nos mesmos horá

rios, porém, entre os dias 24

e 26, será disputada a

segunda fase da modali

dade de bocha, reunindo 20

duplas classificadas na po.
meira etapa, quando pattici.
param 206 idosos.

A coordenadora do
evento, Tânia Regina da
Graça Nunes, informa que
as competições de bolão,
realizadas na primeira
q�inzena de agosto, na

Arweg, envolvendo 96 ade.
tas. Ano passado, houve
participação de 620 pessoas.
O encerramento está pre·
visto para 27 de setembro,
no Dia Nacional do Idoso.
Na mesma data, aconteceo
encerramento oficial do

Campeonato de Valoriza

ção do Idoso. (MHM)

Campanhademultivacinação
atinge 98% da meta

JARAGuA DO SUL - A A meta, que era imunizar
e Veterano. mais valor às coisas da realizadas como forma de Secretaria de Saúde, Esporte 9.656 crianças, ficou em

O representante do própria terra. Nós não estímulo aos jovens, serão e Lazer alcançou o percen- 9.488.

Departamento Ártístico somos gaúchos, mas so- . classificados três candida- tual de 98% de imunização Para reforçar a campa-
do MTG de Santa Cata- mos adeptos da filosofia tos por categoria, que vão durante a segunda campa- nha e oferecer uma nova

.

rina, Celévio Holz, diz que deles, de valorizar as coisas disputar no estadual, em nha nacional de multivaci- chance, a secretaria continua
a intenção do evento é esti- da terra e envolver toda a novembro. O presidente nação, realizada no perío- disponibilizando as vacinas
mular os jovens a dar valor família numa festa", ex- do CTG Do Trote ao Ga- do de 20 a 25 de agosto. De até sexta-feira desta semana,

e cultivar o movimento plica, enfatizando que a lope, Cilo Junckes, infor- acordo com os dados da se- nos postos de saúde do Cen-

tradicionalista. "Através família é o núcleo básico ma que em outubro será cretaria, foram vacinadas tro, Cohab, Três. Rios do

deste movimento o jovem das pessoas. inaugurado galpão de 1,4 1.840 crianças menores de Norte, João Pessoa, Caie,
estudamais sobre a região, Das competições deste milmetros quadrados para cinco anos e 7.816 com Pama 2 (Barra do Rio Cerro)
suas raízes e aprende a dar final de semana, que são realização de eventos. (FR) idade de um a quatro anos. e Santo Estêvão. (MHM)

SegundaFesta das Etnias envolveuquatro culturas diferentes
outras nações e contribuí

ram com a construção da

História do Brasil, es

pecialmen te de Jaraguá
do Sul. "Nós reunimos

as etnias que têm uma

associação organizada",
explica. Güinter destaca

que para o evento do

próximo ano - que já
faz parte do calendário

cultural do Município -
os organizadores preten
dem contar com a par

ticipação da cultura ne

gra, que tem folclore rico

em todo o País. (FR)

Evento atraiu público com desfile e danças típicas

o presidente do
Centro de Cultura Ale

mã, Alfredo Güinter, diz
que a realização da festa

das etnias é proveniente
da intenção de dar con

tinuidade às tradições
dos migrantes vindos de

Unerjpromove congresso
JARAGuA DO SUL - A para as empresas, através

Unerj (Centro Universitário do aproveitamento pelos
de Jaraguá do Sul) promo- núcleos setoriais, dentrodas
ve, de 4 a 6 de setembro, o áreas específicas. "Que-
2° Congresso de Iniciação remos dividir o trabalho
Oentíficapromovido pelaPró- com a comunidade empre-
Reitoria de Pós-Graduação. sarial, através de projetoS

O coordenador do even- desenvolvidos pelos alunos

to, Ademir Valdir dos San- da graduação", argumenta
tos, informa que atualmente Santos. Segundo ele, o pro-
há 47 projetos de pesquisa grama incentiva e fomenta

em desenvolvimento na a realização de arividades�e
Une�, nas áreas de Ciências �) iniciação científica, mate�"
Sociais Aplicadas e Ciências lizando a possibilidade de
Humanas, reunindo 88 alunos. colocar o estudante des .e

aO"
cedo em contato com a

vidade científica e engajá-lo
na pesquisa. (MHM)

De acordo com Santos,
os projetos podem ter apli
cabilidade prática também

AUTO POSTO 28 lTDA.
o ftlJIIiJrMmk- fUlIIL um /o111MMlluud.t!

� ÚMnhnrM um lJIiJuIt p.tlM 52 llItM tÚ li, tÚ úaMlM, tÚ DfimÚJ11b,
<,

di_, dt�tdt�rp�fjmumnúint
Rua 28 de Agosto, 1984- Guaramirim/SC - Fone: (47) 373-0129 Fax: (47) 373 ..1593

artel se orgulha em poder participar
e do progresso de Guaramirim.
crornirim, pelos 52 anos!

TABELIONATO BARTEL

entro - Guaramirim/SC - Fone: (47) 373-0404
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lo
da
ue

ia, Profissional, em cerimônia

marcada para as 9 horas do

dia 6 de setembro, no au

ditório do Sesi. De acordo

com a gerente de Indústria,
Comércio, Turismo e Ser

viços, Niura Demarchi dos

Santos, seis pessoas desta

turma já estão com empre
go garantido, e o restante,
acredita Niura, não terá di

ficuldade em conseguir al
guma coisa até o final do,
ano. ''As vagas existem, o que
não existe é mão-de-obra

qualificada", ressalta.
A gerente salienta que

todos os bolsistas são in

centivados a estudar, já que
a falta de emprego está di
retamente ligada à falta de

qualificação profissional. A
maioria dos integrantes do

programa está cursando da
I' a 4' série do ensino fun
damental e alguns inclusive
jáestãomatriculados no en

sino médio.
Em março, quando teve

irúeio o programa, este gru
po era composto de 25 tra-

ra

ia

.e·

�e

IS.

e·

'O,
o.

o

lo

a·

u:

n

dores bolsistas deverão dei
xar o Programa de Incenti
vo ao Trabalho e à Qualifi
cação Profissional até o mês
de dezembro. Para o ano

que vem, a intenção é am

pliar o acesso ao programa
para 250 bolsas e contar

com o apoio de mais em

presas.
Coordenado pela Secre

taria de Produção, o Progra
ma de Incentivo ao Traba

lho e Qualificação Profissie-,

nal foi implantado em mar-

ço do ano passado, com o

objetivo de proporcionar
qualificação profissional dos
desempregados, de forma
a torná-los aptos a atender

as exigências do mercado de
trabalho e incentivar o com

bate ao desemprego.
Os participantes assinam

contrato de seis meses com
a Prefeitura (sem vínculo

empregatício), período em

que o bolsista recebe auxilio

alimentação, transporte,
cursos de treinamento e um

salário mínimo por mês.

GERAL CORREIODOPOVO 9

I REAÇÃO: SINDICATO REALIZA ABAIXO-ASSINADO CONTRA O TRABALHO AOS 90MINGOS

Trabalhadores fazem campanha
para sensibilizar a comunidade

]ARAGUÁ DO SUL - O

Sindicato dos Traba
lhadores do Comércio de

Jaraguá do Sul e Região
está recolhendo assinaturas

contra a abertura do
comércio aos domingos .

O abaixo-assinado, segun
do a presidente da enti

dade, Ana Roeder, já tem

a adesão de mais de duas

mil pessoas e será entregue
aos vereadores do Municí

pio. A intenção, de acordo
com Ana, é usar o doeu
mento para sensibilizar os

políticos jaraguaenses para
que se posicionem a favor

do fim do trabalho aos

domingos. Projeto nesse

sentido, de autoria do ve

reador Marcos Scarpato
(PT), foi enviado à Câmara
de Vereadores e deve ser

apresentado em breve.

"Nesse dia vamos mobili
zar toda a categoria para
comparecer à Câmara",
afirma Ana.

De acordo com Ana

Roeder, apenas os super
mercadistas insistem em

desrespeitar a vontade e os

direitos da categoria e não

aceitam o fechamento das,

Incentivo aoTrabalho forma

primeira turma deste ano
]ARAGuA DO SUL - A balhadores bolsistas. Dos

Prefeitura deJaraguá do Sul dez que saíram antes do pra-

entrega certificados de par- zo, quatro foi porque conse-

cicipação a 15 integrantes da guiram emprego, e seis de-

primeira turma deste ano do sistiram porque não se adap-
Programa de Incentivo ao taram .ao programa.
Trabalho e à Qualificação Outros 118 trabalha-

Funcionários da Malwee Malhas recebem mudas de palmito, doadas pela empresa

Fotos: Cesar Junkes/CP

Ana Roeder espera sensibilizar a comunidade em favor da luta contra o trabalho aos domingos

portas nos domingos .. "To

dos são contra o trabalho

aos domingos. A categoria,
mais do que nunca, está

unida nesta proposta", res
salta a sindicalista. O au

mento do número de casos

de doença relacionado ao

trabalho, os danos à família
e também os baixos lucros

são alguns dos pontos ne

gativos gerados pelo tra

balho aos domingos.
A vendedora de uma

loja do centro da cidade,
Arlete Américo, 40 anos,

considera um abuso tra

balhar em feriados, espe-

cialmente aos domingos. A
mesma opinião é partilha
da pela advogada Graci
rene Pessoa Levy, 57 anos.

Na avaliação da advogada,
esse procedimento é

absurdo. "Não dá lucro

para o comerciante. e os

funcionários não recebem

o que é devido."
Para o gerente da filial

20 do Supermercado Vi

tória, Emanuel Cezerino, a
abertura do comércio aos

domingos obedece as no

vas normas da economia

mundial. Segundo ele, caso
tivesse que fechar aos do-

mingas, pelo menos dez

funcionários perderiam o

, emprego. Além disso, ele
acredita que a comunidade

já se acostumou com esse

serviço e com a facilidade

de poder comprar aos

domingos.
O Sindicado dos Tra

balhadores no Comércio

promove, no dia 28 de
-

outubro, Festival de Prê

mios, em comemoração ao

Dia do Comerciário, come
morado no dia 30 de ou

tubro. O evento acontece a

partir das 14 horas, no Par

que de Eventos. (MHM)

MalweeMalhas distribui mudas de palmito
]ARAGuA DO SUL - A

Malwee Malhas está dis

tribuindo mudas de palmi
to aos funcionários da

empresa. De acordo com

o funcionário Arno Schrei

ber, a iniciativa faz par
te das atividades relativas

à comemoração de 33

anos de funcionamento da

Malwee. Além disso,
Schreiber ressalta o inte

resse e a participação da

e convenceros outros

.Oomordasuavida
pertinho do você.

Gêi.D'lEtO�� Dia positivo para
s fontes de renda. Nas

ração física poderá
ser irnportori e no romance.
Câncer - Hoje você vai

e. Suas relações
mais experientes

r -la. No amor, vale

ce secreto poderá trazer
idado.

Virgem - A Lua cresce no

'so astral, deixando
onfiante. O desejo
rrar' será intenso.

para assumir com-

Malweee Malhas na área

ecológica. "A Malwee

sempre demonstrou mui

ta preocupação com as

questões ambientais",
reforça o funcionário, que
cita ainda o recente tra

balho de preservação
realizado com pássaros
nativos, que, depois de

readaptados ao hábitat,
foram novamente de
volvidos ao seu ambiente.

Schreiber explica que as

mudas estão à disposi
ção de todos os funcioná
rios e seus familiares que
demonstrarem interesse
em plantar as mudas de

palmito, que são próprias
da região e, por isso,
fazem parte do ecos

sistema local. No total,
foram disponibilizadas
aproximadamente quatro
mil mudas. (MHM)

om dia para iniciar

ido, principalmente
!li§R�Ê_trução, imóvel ou
engenharia. No amor, espere
fortes emoções com Câncer.

A Lua
niana diz que não é

fugir ou desistir, mas
r pelos seus obje-

té porque você
envolvida com a

esejo de agradar
m irá predominar.

Peixes - Não será hora de
buscar otolhos, mas sim de dar

a atingir os seus

riatividade em alta.
ento para uma

morosa.
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I FURTO: VfTIMA, CARLOS DEQU�CH, DIZ QUE LEVARAM CHEQUES E TALONÁRIOS DE VÁRIOS BANCOS

Ladrões arrombam dois cofres da
DistnbuidoraAlimentos Dequêch

GUARAMIRIM - A poli
cia de Guaramirim ainda

não tem pistas dos ladrões
qu� arrombaram dois co

fres da Distribuidora de
Alimentos Dequêch Ltda.,
localizada na Rua Atanásio

Rosa, 455, no centro da
cidade. De acordo com o

boletim de ocorrência di

vulgado pela delegacia, o
furto com arrobamento
aconteceu na madrugada

de sábado.

A queixa na delegacia
foi prestada pelo proprie
tário da Distribuidora,
Carlos Hugo Dequêch. De
acordo com o depoimen
to que fez à polícia, os

assaltantes primeiramente
arrombaram a cerca, de

pois a porta dos fundos,
que tinha dois cadeados. ]á
dentro da empresa, eles
foram diretamente ao local

onde estavam os cofres,
sem mexer em mais nada,
e levaram dinheiro, cheques
e. documentos, inclusive
cheques de clientes e

talonários do Banco do

Brasil e do Bradesco. Na

delegacia não souberam in

formar o montante rouba

do, mas especula-se que
deve chegar em torno de

R$ 45 mil.

A polícia não encontrou

nenhuma pista no local e,
além dos cofres, os ladrões
não tocaram em mais nada.

Apesar da empresa contar

com o serviço de um vigia,
o mesmo não chegou a ver

ou .escutar nada que pu
desse denunciar a presença
dos ladrões. O vigia per
cebeu o que havia aconte

cido somente no momen

to da ronda, já ao amanhe

cer.

Acusado de homicídio responde processo em liberdade
]ARAGuA DO SUL - A

delegada Fedra LucianaKo
nell disse ontem que o autor

dos disparos que matou o

segurança do Líder Clube
na madrugada de 'sábado dentes criminais, ter endere-
vai responder o processo ço fixo e trabalho, Edenir
em liberdade. De acordo
com a delegada, o metalúr

gico Edenir Pinheiro de

Castro, 23 anos, compare
ceu à delegacia, no domingo,
e assumiu a autoria do crime

que tirou a vida de Nélson

Gandra. Por não ter antece-

permanece em liberdade
até a data do julgamento.

De acordo com o de-

gesto a2
.

,..

. MUQicipal de;· T slçoes
BIl2ao km 54,5 - Guáranlirim-SC

Realrzação:

poimento de Castro na de

legacia, a vítima teria feito

ameaças contra ele no in

terior do clube. Ao sairpara
levar uma pessoa até o

ônibus, disse que viu Gan

dra fazendo urn gesto que
o deixou com medo, e, por
isso, pegou a arma e puxou
o gatilho. O tiro acertou a

PATROC[NIO:

�
II1II'

têmpora de Gandra e foi

disparado, segundo a dele

gada, a menos de dois me

tros. A arma, um Taurus

calibre 38, não tem registro.
O acusado disse na delegacia
que iria vendê-la justamente
naquela noite.

Edenir pode pegar urna

penadeaté 30 anos de reclusão.

TERÇA-FEIRA, 28 de agosto de 2001 T

DIÁRIO DAF-I-----
_ I

Yoong espera superlicença e

Depois de dois dias de testes em Mugelio, o malaio
Alex Yoong agora espera pela emissão da superlicença N

por parte dos delegados da FIA, que observaram seu d

desempenho na pista italiana. Yoong completou 77 C

voltas com o carro da Minardi e, se o documento sair li

logo, pode estrear no GP da Bélgica no lugar de Tarso el

Marques. Será o primeiro malaio a correr na F-1. C

Michelin faz teste no molhado fi
IT

No último dia de testes em Barcelona, aMichelin
molhou artificialmente o circuito espanhol para
experimentar seus pneus de chuva. Isso porque na

próxima etapa do Mundial, na Bélgica, as chances de
chuva são sempremuito grandes. Button, no molhado,
fez omelhor tempo com a Benetton: 1min39s41. Mare

Gené, daWilliams, ficou em segundo com lmin40s90.

Mark Webber foi o terceiro.

Panis na frente, em Mugello
Terminaram ontem os testes de Mugelio, já sem a

presença dos pilotos da Ferrari, depois do acidente de

Michael Schumacher, anteontem. Olivier Panis, da

BAR, fechou o dia com o melhor tempo: lmin2Ss663.
Takuma Sato, também com o carro da BAR, ficou em

segundo com lmin26s173. Alex Yoong, o malaio da

Minardi, registrou lmin27s964 na sua melhor volta.

FSTADODESANTACATARINA
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 89/2001

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPOMENORPREÇO

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, destinados à

MERENDAESCOLARNOMUNICÍPIODEJARAGUÁ
DO SUL - Sc.

TIPO: Menor Preço
REGIMENTO: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOS

TRAS: dia 13 de setembro de 2001 des 08:00 horas às

11 :30, na Rua Angelo Rubini, 600, Jaraguá do Sul- SC.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS EN

VELOPES: Até às 09:00 horas do dia 18 de setembro

de 2001, no Setor de Protocolo desta Prefeitura.

ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:30 horas do

dia 18 de setembro de 2001 na sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: O Edital completo e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt, n° 1111, ou pelo fone (Oxx47) 372-8058 e/

ou 372-8072, ou ainda via internet no endereço:
www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

Jaraguá do Sul (SC), 24 de agosto de 2001

IRINEUPASOLD

PrefeitoMunicipal

prodfQI; (t, tutustriai's,
COmê.'!•.,.5 e agrícolas, shows,

l)aUes, comida típica e muita diversã.9

2°faixa:
03 - 09 - 13 - 27 - 29- 41

Supersena
concurso: 527

1 o faixa:

24 - 25 - 32 - 33 - 36- 45

Megasena
concurso: 290

07 - 25 - 26 - 30 - 40 - 57

Quina
concurso: 887

05 - 27 - 28 - 35 - 40

Lotomania
concurso: 143

05 - 18
32 -33
47 48

58 69
80 81

22 - 26

38 - 45

53 54

76 - 78

82 83

Loteria Federal
concurso 03574

1 ° - Prêmio: 55.137
2° - Prêmio: 49.019
3° - Prêmio: 50.017
4° - Prêmio: 65.352
5° - Prêmio: 38.551

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pilotos jaraguaenses dominam
etapadoEstadualdeVelocidade

ato JARAGUÁ DO
.

SUL - de tempo, e chega.em pri-
lça Motores a toda veloci- meiro na prova de Joa-
leu dade no Autódromo çaba. "A prova deste final
77 Cavalo de Aço, de Joa- de semana foi muito boa,
:air íaba, durante a sétima a pista é ótima, bastante

so etapa do Campeonato compacta e � organiza-
Catarinense de Auto- ção do evento estava ex-

mobilismo, disputada no celente", destaca, en-

a final de semana passado. fatizando que se vencer as

!in
Os pilotos jaraguaenses duas próximas etapas tor-
mostraram o potencial de na-se campeão por an-

Ira
seus carros e dominaram tecipação.

na
nas categorias Marcas A Na Marcas A, Valle

de '
,

lo,
eNovatos, com Eduardo largou em décimo lugar e
Valle e Raulino Kreis deu um show de ultrapas-

Ie

Júnior, respectivamente. sagem, garantindo a pri-10,
Na Marca B, o blume- meira locação da prova e

nauense Max Mohr ga- do Estadual, com 49

rantiu a primeira colo- pontos. O piloto Douglas
cação e, na Stock Car, Bogo perdeu controle do

a vitória do paranae_nse veículo e acabou abando-
Ie Armin Klievert, de Cu- nando a prova.
Ia ritiba. Ainda faltam quatro
3. O jaraguaense Kreis etapas para o encerra-

TI Júnior está na liderança mento do Estadual deste
la do Estadual, com 62 ano. A oitava está marca-

pontos, seguido de Cláu- da para os dias 15 e 16 de
dio Weltwe Júnior, com setembro, no autódromo

55, eMichel Giuste, com de Chapecó. Ern paralelo
49.Esta foi a segunda vez ao Catarinense, será reali-

que o piloto ficou em zada a final do Campeonato
segundo lugar na tomada Brasileiro de Vdocidade. (FR)

R •
ivul gação

aulmo Kreis Júnior vence a prova em Joaçaba

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

Atletismo
A equipe de atletismo da Fundação Municipal de

ESPortes participa do Campeonato Estadual Juvenil,
queacontece sábado e domingo (1 e 2/9), em Florianó
polis.A delegação jaraguaense compete; com 12 atletas,
sob a orientação do técnico Adriano Moraes.

ESPORTE CORREIO DOPOVO 11

ICOMEMORAÇÃO: CLUBE CRUZ DE MALTA COMPLETOU, ONTEM, 40 ANOS DE EXISTÊNCIA EM JS

Mais de 30 gols foram registrados
na terceira rodada da 1a Divisào

Cruz de Malta, Cruz de

Malta empata com o

Flamengo na preliminar
e, nos titulares, ganha tência. "A vitória do

por 2 a 1. time sobre o time rubro

O presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol,

Garibaldi empatou com Rogério Tomazelli, diz
a Sociedade Recrea- que aconteceram duas

expulsões nas compe
tições deste domingo,

e, nos aspirantes, a equi- mas que as partidas

Malwee/FME está em primeiro lugar na classificação geral

}ARAGUÁ DO SUL -

Mais 34 gols foram re

gistrados neste final de

semana, durante a ter

ceira rodada do Cam

peonato da 1 a Divisão

de Amadores, promo
vido pela Liga Jara
guaense de Futebol.

Destaque para a partida
entre Ponte Preta e Vi-

tória, no Estádio da

Ponte Preta, onde o ti

me da casa venceu o

adversário.Ipor 2 a 1,
110S titulares. Na preli
minar, o Vitória garantiu
a vitória, por 5' a 2.

No Estádio do Al-

vorada, Alvorada gole
ou o Guarani, por 6 a O

e, nos aspirantes, 3 a 1

para o Alvorada. No
Estádio do Garibaldi;

. tiva Tupy, de Schroeder,
por 2 a 2, nos titulares,

Cesar Junkes/CP

Garibaldi e Tupy, de Schroeder, empatam por 2 a 2 nos titulares, na partida de domingo

pe schroedense vence por
1 a O. No Estádio do

no Clube Atlético Bae-transcorreram normal

mente. O destaque fica

para o Clube .Cruz de

Malta, que completou
ontem 40 anos de exis-

pendi, Kiferro Esporte
Clube Venceu o João
Pessoa, por 4 a 3, e Rio I

Molha perdeu para o

Vitória, por 2 a 1. A

próxima rodada será dia
1 de setembro, no Es

tádio da Vila Lalau.
negro, nos titulares, foi
o presente de aniversá

rio", ressalta Tomazelli. Enfrentam-se João Pes

soa xVitória e Kiferro x

Santo Antônio. A equipe
.

que vai folgar é do Rio
Molha. (FABIANE RIBAS)

"A GAZETA"- Na

quarta rodada do Cam-

peonato Sênior ''A Ga

zeta", disputada sábado

}ARAGUÁ DO SUL-A contra o Colegial, na noite Willian, Cristian e Raul, nutos, e Gio, aos 6. Em

equipe Infanto-juvenil da de sexta-feira, onde a Mal- para a Adiee. "Este jogo seguida, Philipe descon-

Malwee/FME terminou wee venceu por 5 a 1. nossa equipe não soube tou para o Palmeiras,
em primeiro lugar, com Gols de Paulo, Juninho, administrar, pois está- Paulo ampliou para 3 a 1,
seis pontos, na classifi- Giovani e Fernando. Evilá- vamos ganhando por 2 a aos 19 minutos. O golei-
cação geral da terceira sio descontou para o Co- 1 e acabamos deixando ro daMalwee foi expulso
fase do turno do Campeo- legial. Com este jogo, o virar para 3 a 2. Tivemos depois de pegar a bola

nato Estadual de Futsal, time da Malwee tinha várias oportunidades de fora da área, e Adriano

depois dos confrontos reali- completado 15 jogos e 15. gols, mas faltou' concen- assumiu o gol. No se-

zados neste final de sema- vitórias, 131 gols mar- tração e tranqüilidade na gundo tempo, Fernan-

na, em Orleans. Ern segun- cados e 16 sofridos, ge- finalização", destaca o do ampliou o placar logo
do ficaram empatadas as rando saldo de 115 gols.

. técnico do grupo Juvenil, nos primeiros segundos
equipes Palmeiras, de Or- No sábado, veio a pri- . Augustinho Ferrari. (4 a 1), com a pressão da

leans, e Adiee, de Flo- rneira derrota durante a A última partida foi torcida, Orleans voltou a

rianópolis, seguidos do partida contra o Adiee, contra a equipe da casa. marcar com Oscar, e, em
Colegial. por 3 a 2, gols deJackson . Logo no irúcio a Malwee seguida, Gio marca para a

O primeiro jogo da e Fernando, para o grupo já marca dois gols com Malwee, finalizando em 5

equipe jaraguaense foi de Jaraguá do Sul, e Nivaldo, aos cinco rni- a2.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I SEGUNDA FASE: EQUIPE MALWEE FAZ PARTE' DA CHAVE O, COM A UNOESC, HERING E AGROESTE

Atletas da seleção catarinense de
Futsal apresentaram-se ontem

]ARAGUÁ DO SUL - Os

jogadores que vão compor
a equipe de Santa Catarina
no Campeonato Brasileiro
de Seleções, comandados
pelo técnico Fernando Fer

reti, fofam apresentados na

tarde de ontem, no ginásio
do Parque Malwee. O joga
dorMaicky, que sofreu lesão
no pé direito, vai ficar 15 dias
em tratamento, O Dedé vol
tou a treinar com bola na

semana passada. O campe
onato inicia dia 10de se

tembro, em Sergipe.
Apesar de ter vericido o

jogo contra a Metisa, de
Timbó, por 3 a 0, a equipe
Malwee/FME não conse

guiu garantir a segunda co

locação na primeira fase do

Campeonato Estadual de

Futsal, Divisão Especial. A
liderança ficou com aUnisul,
que empatou por 6 a 6 com

a Agroeste/Palmitos, neste

final de semana, seguida da

Tozzo/AABB Chapecó,

Euler tenta escapar da marcação do jogador da Metisa, durante partida de sábado

que garantiu a vitória no jogo chave, com turno e returno, vulgada depois que encerrar
de sábado contra a Hering! classificando os três melhores o Campeonato Brasileiro de
Taschibra/FMD, por 5 a 4. times, mais a equipemelhor Seleções, que inicia dia 10 de

N a segunda fase do colocada por índice técnico. setembro, em Sergipe.
campeonato, as equipes fo- As duas equipes que se des- REUNIÃO - Hoje, a

ram subdivIdidas em três tacaram destas quatro serão partir das 9h30, será realizada
<'

chaves, B, C e D. A Mal- classificadas para jogar com reunião com os dirigentes de
wee/FME faz parte da a com Unisul e a Tozzo/ cada clube que participou da
Chave D, junto com a AABBChapecó,quejáestão LigaNationaldeFutsal,nas
Unoesc, Hering!Taschibra e automaticamente classi- dependências do Parthenon
Agroeste. As equipes vão ficadas para a fase semifinal. Century, no centro deJaraguá
jogar entre si, dentro de cada A tabela dos jogos será di- do Sul. (FABIANE RIBAS)

Encontro Canoa Ecológica começa na próxima semana
]ARAGUÁ DO SUL - No' pocu, os canoístas largarão vários canoístas dos Estados recebido das empresas

dia 8 de setembro, os às 7 horas, com início nos vizinhos do Rio Grande do Zanotti, Cassius Seguros,
amantes da canoagem e da fundos da sede do Ken- Sul e Paraná, além de Confecções Morlon, Dinâ
ecologia de todo o País, tucky, próximo à Ponte canoístas do Vale do Itajaí mica, Spézia Ferro e Aço,
principalmente' do Sul do Maria Grubba, rumo ao e Norte Catarinense, já Malhas Menegotti, Manos
Brasil, vão' participar do Balneário de Barra Velha. A confirmaram participação, Lanches, Uniplast Emba-
15º Encontro Canoa Eco- previsão de chegada é para além da do diretor de lagens, além das prefeitu
lógica - Verde e Vida Ita- as 18 horas do mesmo dia, Canoagem Ecológica da ras de Jaraguá do Sul e Bar

pocu, promovido e or- totalizando aproximada- CBC (Co?federação Brasi-' ra Velha -, ressal tau o

ganizado pelo Clube de mente 100 quilômetros de leira de Canoagem), quevirá presidente, enfatizando que
Canoagem Kentucky. Com distância ao longo do Rio de Brasília - DF. o encontro não tem espírito
o propósito de manifestar Itapocu. - A realização deste de competição. "Trata-se
o desagrado em relação à Segundo o presidente do encontro só está sendo de um percurso em ritmo

)atual situação do Rio Ita- Kentucky, Harley Manske, possível graças ao apoio de passeio", finaliza.

COROA BOM DE BOLA
A quinta rodada do 1 º Campeonato de Futebol
Sênior, Coroa Bom de Bola, realizada no Beira
Rio Clube de Campo; contou com os seguintes
resultados: Karlache garantiu a liderança do
grupo ao vencer o Beira Rio, por 2 a 1. A Ar.
sepum, que estava em busca da recuperação,
foi goleada pelo Santo Antônio, por 6 a O. Na
próxima rodada, que será realizada no dia 1 de
setembro, Santo Antônio e Juventude Estrada'
Nova, já classificadas, brigam pelo título de

primeira colocada. Beira Rio e Acaraí brigam
por uma vaga.

FUTSAL la E 2a DIVISÃO
til
�e

r.
As inscrições para o Campeonato Municipal da
primeira e segunda Divisão de Futsal estão a�

abertas e seguem até o dia 5 de setembro. As
fichas de confirmação devem ser entregues até nc

o dia 10. O congresso técnico da 1'" Divisão I!:

será às 19h30 e, da 2'ª Divisão, às 20h30, no Qf

Departamento de Esportes de Massaranduba. 11

O valor da inscrição é de R$ 70,00, com Mi- q\

riani. O Campeonato da 1'ª Divisão inicia dia m

n:
14 de setembro, e da 2'ª Divisão, dia 12.

INFANTIL DE VOLEIBOL
A equipe masculina Infantil de voleibol da ADV/
FME/MarisoljDivina participou da segunda
etapa d6 Campeonato Estadual Infantil, disputada
neste [lnal de semana, em Blumenau. O grupo
jaraguaense ficou em sexto lugar. O técnico
Benhur Sperotto diz que a maioria dos jogadores
que participaram desta etapa são da equipe Mirim.
"Nossa intenção é prepará-los para os camp�
onatos do próximo ano, além de analisar o

trabalho que as outras equipes estão desen·
,

. "

volvendo, para ter parâmetros de nível teclllCO ,

enfatiza Sperotto.

P··� �, ..�.\.u-kD�-
AQUI É O SEU -'l.UGAR!

CURSO DE MERGUtH,O
(Dive .Training) .,: ,,::0

Dias: 10 e 2/9
Local: Academia Impulso

Mergulhar é fádl,..WO ê difêlfido!
.

Informações: 275·1862 .

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul- SC

E-mail: academiaimpulso@terra.com:br
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