
Jogo serviu como preparação ao

tampeonato de seleções

�eleção catarinense
venceUnisul por 3 a O
A seleção catarinense de

futsal, comandada pelo téc

nico Fernando Ferreti, venceu
aequipe da Unisul, em amis
toso realizado sábado à tarde,
noginásio do Parque Malwee.
OconfrontQ foi considerado
como uma preparação ao

Campeonato Brasileiro de Se

leçõ�s, que começa semana

lue vem, em Sergipe.
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Integrantes da primeira comissão provisória do PV, presidida pelo professor José Ballock (de óculos)

PartidoVerde forma primeira
comissão provisória da cidade

O professor José Luiz da Silveira Bal-

.Iock foi escolhido o primeiro presidente
da comissão municipal diretora provisória
do Partido Verde de Jaraguá do Sul. A for

mação do PV no Município aconteceu

sábado, durante reunião entre militantes e

simpatizantes da sigla, realizada na Câmara

de Vereadores, com a presença de aproxi
madamente dez pessoas.

PÁGINA 3

PT terá candidato
a deputado federal
o PT deJaraguá do Sul vai lan

çar um candidato a deputado fede
ral nas eleições do ano que vem. A

confirmação foi dada: pelo verea

dor Marcos Scarpato, um dos pos
síveispostulantes. Ele negou que a

intenção do PT seja "atropelar" a

reeleição do deputado federal Vi
cente Caropreso (PSDB).

PÁGINA 3

Animal desnutrido é

abandonado na rua

Uma égua de cerca de 9

anos de idade foi abandonada

pelo proprietário em frente à

Escola Estanislau Ayroso. O
animal, em adiantado estado
de desnutrição, foi amarrado
a um poste, na sexta-feira pas

sada, sem comida e água.
Moradores chamaram veteri

nário da Prefeitura, que socor
reu o animal.

PÁGINA 5

Zimmermann avalia
as chances de LHS

estofados e colchões

o ex-prefeito Antonio Carlos
Zimmermann diz que continuará

apoiando a campanha de Luiz

Henrique da Silveira (PMDB) ao

Governo do Estado, "por ami
zade e sem esperar nada em tro

ca." Ele garante que LHS tem

grandes possibilidades de vencer

PÁGINA 4

Professores podem
cursar Pedagogia

Já está funcionando em Guara
mirim o curso de Pedagogia a Dis

tância, através de convênio firma
do entre a Prefeitura e a Udesc. As
aulas terão a mesma carga horária
de um curso em condições nor

mais e servirão para a qualificação
de docentes, conforme exigido
pela legislação.

PÁGINA 6

Confusão no jogo
alvorada x Aliança

Confusão e pancadaria du
rante o confronto entre Alvorada
e Aliança, realizado neste domin

go, no Estádio do Alvorada, vá
lido pela quarta rodada do Cam

peonato da '1!l Divisão de Ama

dores. Apesar do jogo ter em

patado por O a O, houve desen
tendimento entre jogadores, auxi
liar e torcedores.

PÁGINA 8
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Há PT? Sou contra!
ROGÉRlo LUIS MÜLLER�Professor deEducação Física

- Há poucos dias wn assessor de imprensa da Prefeitura deJaraguá do Sul,
que se diz jornalista, teve publicada sua carta num jornallocal sob o título "Há
governo? Sou contra!", criticando o Partido dos Trabalhadores por ser contra
o governo. Na opinião deste cidadão "bem-intencionado", os vereadores doPI'
"são contra tudo e todos que não tenham idéia concebidana articulação petista".

Pois bem, o Partido dos Trabalhadores não é contra tudo e todos, e
nossos vereadores apenas estão exercendo a função, que lhes foi outorgada
pela população desta cidade, damaneiramais correta e ética possível.

É bom lembrar a esta aliança (pPB, PFL, PSDB, PTB, PL) que ser vereador
émuito rnais'do que sermarionete do governo,mero recebedor do salário ao
final do mês, como a maioria na Câmara está fazendo. Como seria bom se

esses vereadores tivessem pelo menos a coragem de manter seu ponto de
vista e seu voto quando acuados pelo prefeito. Aomenor sinal de pressão do
governo, ao sinal de que podem perder cargos importantes, saem correndo

pedindo perdão por terem pensado de "forma errada", pois a forma certa é

sempre a do prefeito.
Um exemplo disso foi a votação do projeto que tratava das ciclovias em

Jaraguá do Sul, onde, após todos votarem a favor, mudaram o voto .e

boicotaram o projeto, aparentemente apenas por ter origem no PT. Se os

vereadores quemodificaram seu voto não foram covardes, foram então no

mínimo incompetentes para analisarem o projeto, precisando da ajuda do
prefeito para entenderemo que é "bom ou ruim".

Outro exemplo de como agem estes vereadores foi a declaração do
vereador do PTB, afirmando que continuaria com sua posição de

"independência" em relação ao governo, uma vez que o "PTB não havia
recebido cargos na Prefeitura". Quer dizer então q� a consciência delese
modifica de acordo com o número de cargos que o seu partido recebe na

Prefeitura? Como diriaBóris Casoy, isso é uma vergonha!
Acusam o PI' de ser contra o governo, mas esq';lecem que há poucqs dias

o próprio prefeito anunciou que não atenderia a nenhuma solicitação das

associações de moradores que tivessem petiscas na presidência, entre elas a

Barra do Rio Cerro, Três Rios do Norte e EstradaNova, como se nós e todos
os que confiam no nosso trabalho não fôssemos também cidadãos desta cidade.
Desta forma ele deixa claro quegoverna apenas para os "amigos doRei".

No caso mais recente, o fechamento da BR-280, no acesso ao Bairro
Estrada Nova, o chefe de gabinete do prefeito chamou de politicagem a

manifestação dizendo que "aquele pessoal é todo do PT'. Namesmamatéria,
ainda, desdenha as mortes ocorridas na região, numa clara demonstração de
falta de respeito ao próximo. E se fossem parentes dele que ali tivessem

morrido, a atitude seria amesma?

Só posso dizer aos senhores que, se todos os que reclamam atualmente
deste desgoverno deJaraguá do Sul são petistas, e se o prefeito desta cidade
não admite conversar com petistas, em breve ele não falará commetade desta

cidade, pois não são poucos os que estão descontentes.
Estas atitudes de desespero só demonstram rimedo que estes governantes

autoritários têm da democracia, da conversa com o povo, das criticas. Se auto
intitulam donos da verdade. Na campanha lançam o projeto de administração
'COmpartilhada, e, depois de eleitos, se fecham para a comunidade. Parecem

avestruzes, pois enfiam a cabeça na areia e, destaforma, dizem não enxergar
que existam problemas, que existam pessoas em dificuldade. Chamam seus .

opositores de "pavão ou palhaço", entre outras coisas, não toleram o povo
nas ruas para cobrar suas promessas de campanha.

Mas o Partido dos Trabalhadores nunca foi e nunca será um partido de

covardes, com medo das críticas, das ofensas, muito pelo contrário, foi
concebido, gestado e nasceu sob urna ditadura, jamais se intimidou nem

mesmo com a forçamilitarmuitas vezes utilizada contra os que denunciavam
o governo. E da mesma forma, em jaraguá do Sul, nosso partido jamais.
deixará de defender os interesses da população, principalmente daquela parcela
da população que não tem cadeira cativa nas reuniões dos "poderosos" desta
cidade.

Repito, mais unia vez, o Partido dos Trabalhadores não é composto por
marionetes,mas sim de pessoas que pensam, analisam e decidem sem estarem

amarrados a nenhum grupo econômíco. Estamos amarrados e devemos

satisfação à população desta cidade, e esta saberá diferenciar os políticos que a

defendem daqueles que defendem apenas os seus próprios interesses.
Podem continuar batendo, pois o PI' resiste e, mesmo contra a vontade

dos senhores, cresce!

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Quem dá mais?

ro tempo é aliado de
todos, mas poderá
também contribuir

para a postergação de
decisões importantes_J

com a renovação dos respec
tivos diretórios. Apesar da

crise interna que culminou no

afastamento da ala liderada

pelo ex-secretário da Casa

Civil AdernarDuwe, o PMDB
mantém um eleitorado cativo,
suficiente para eleger um

deputado estadual. No PT,
debates acalorados e disputas
acirradas não são novidades,
bem como a' aglutinação em

torno da proposta vencedora
no final do processo, o que
afasta a possibilidade de racha

ou fuga de votos.

No que se refere a nomes,

PPS e PTB exibem tranqüi
lidade: No primeiro, é quase
consenso o lançamento da

candidatura do presidente do
Sindicato do Vestuário, Gildo
Alves, além da confiança dos
votos de legenda - menor

que a dos concorrentes. No

PTB, a dificuldade é encontrar

um nome para disputar a

eleição, a votação decepcio-
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A antecipação das eleições
do próximo ano, estranha

mente em mais de um ano, ao

mesmo tempo em que susci

tou as desavenças internas

nos partidos e na coligação
Mais Jaraguá do Sul produziu
a ampliação dos debates, um

ponto positivo que há muito

faltava aos lideres. Entretan

to, a velha prática do corone

lismo das imposições conti

nua a ditar as regras no jogo
político. A tão propalada
democracia é exercida segun
do interesses pessoais. ou de

grupos.
A se confiar nas declara

ções dos dirigentes locais,
pelo menos seis candidatos

disputarão uma vaga à As

sembléia Legislativa em2002.
Isso se PSDB, PPB e PFL,
outros três partidos que in

tegram a aliança que elegeu
Irineu Pasold, acertarem o

lançamento de um único pos
tulante. A disputa tem toma

do rumos indesejáveis, tanto
para a população quanto para
os próprios partidos, sabe
dores dos perigos da diluição
de votos.

No PT e no PMDB as di

vergências devem se encerrar

nante do ex-prefeito Durval

Vasel, em 1998, tem exigido
cautela e bom senso.

O conflito se dá na coli

gação. O PFL insiste no cum

primento do acordo firmado

entre as legendas para apoiar
um candidato pefelista.
Ameaça deixar a aliança, caso
PSDB e p,PB rompam o acor

do. O presidente da Câmara,
Lio Tironi, já avisou que quer

disputar uma vaga de deputa
do estadual no próximo ano.

Boatos dão conta que Pasold

poderá sair candidato e da

volta do ex-deputado estadual
Udo Wagner, apesar das

constantes negativas.
'O impasse será decidido

em concordância com as for

ças econômicas do Município,
que tentam persuadir �s
partidos a lançarem, no ma

ximo três candidatos. O
, .

tempo é aliado de todos, m�5
poderá também contribu�r
para a postergação de decI

sões importantes. Apena� a

discussão não basta, é preCISO
.

A
avançar e definir metas.

continuar as pendengas,
o

futuro parece incerto, pr�'
jetando sombrasà populaçao
que exige realidade.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372·0533. cP
Impressäo: Gráfica e Editora
Ltda.: CEP-
RuaWalter Marquardt, 1.180
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A Coordenação do curso de Arquitetura e Ur

banismo da Unerj promove, de 10 a 15 de setembro,
o curso internacional L'impatto Ambientale delle

I/lfrastrutture di Trasporto (O Impacto Ambiental da

Infra-estrutura de Transporte), direcionado a

professores, estudantes e profissionais de engenharia,
arquitetura e agronomia.
a curso, que conta com o apoio logístico da

Inspetoria Regional do Crea (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), será

ministrado pelo professor da Universidade Degli5tud!
di Roma e diretor do Setor de Ferrovias Italianas

Pietro Romani.

a Crea participa ainda do Seminário de Luminotecnia

contemporânea, promovido pela Câmara de Ar

quitetura, Urbanismo e Meio Ambiente da Associação
deEngenheiros eArquitetos, que será realizado de 27 a

29 deste mês, no auditório do CPL (Centro Integrado
de Profissionais Liberais).

al

CONFRATERNIZAÇÃO
A vereadora Maristela
Menel (pMDB) ofereceu
uma feijoada para a im

prensa no sábado passa
do. A confraternização
aconteceu no parque
aquático da Pedra Branca,
no Bairro Barra do Rio
Cerro. Maristela ocupou,
durante o último mês, o
cargo de presidente inte
rina da Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul.
Durante o encontro, a ve
readora reforçou o desejo
de se candidatar a depu
tado estadual pelo PMDB.

INDIFERENÇA
Em março, a reportagem
do CORREIO DO POVO
solicitou às assessorias dos

deputados federal Vicen
te Caropreso (PSDB) e

estadual Ivo Konell

(pMDB) um relatório das

atividades dos parlamen
tares. O objetivo era con

frontar as realizações
com os discursos e com

as promessas de campa
nha. Só recebeu o mate

rial de Caropreso. Ou
Konell não tem nada para
mostrar ou faz desdenha
à população que o elegeu.

ar

a.

so

r-

a,

er

o

r- Visita
o, a presidente estadual do PT, ex-deputado federal

Milton Mendes, esteve emJaraguá do Sul no último
sábado. Veio pedir apoio da região à reeleição.
Aproveitou para prestar contas do mandato e expor
o programa de governo. Mendes defende a

composição da chapa majoritária ao Governo do
Estado com o prefeito de Chapecó, José Fritsch, e
o deputado federal Carlito Merss.
Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo_com.�r

�STADO DE SANTA CATARINA - PODER JUDICIÁRIO
E�marca de Jaraguá do Sul _ 1 a Vara .

p�AL DE LEILÃO/PRAÇA
O

O DO EDITAL: dias

FJA� Doutor (a) Márció Renê Rocha, Juiz (a) de Direito,

op A�ER que, no dia 04/0utubro/2001, às 14:15 horas, e, em segundo
Di..�unl�ode, no dia 15 de Outubro/200 1, às 14: 15 horas, neste Juizo de

a9;��' SItuado à Ruo Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Novo, CEP

de .
·300, Joroguá do Sul-SC, será(ão) levodo(s) o leilão/praça ois) bem(s)

,�c"to(s), consoante determinação constante dos autos n" 036.97.000619-0,

h-.dque figuro(m) como exequente(s) Icro Bordados e Confecções Ltdo.,
1;" o Ca
57 I·

mo executodo(s) Dorpe Indústria e Comércio de Molhas Ltdo. Bem(ns):
carl'tnquenta e sete) kg de malha confeccionada, sendo camisas polo,
d. lSe�hs, conjuntos em cores sortidos de primeira qualidade e 100 (cem) kg
Qlg:� Os em rolo, tingido nos cores branco e rosa, tipo ribano 2x 1, 100%

1999
ao de la qualidade. Avaliação: R$ 6.200,00, em 01/09/1998 e 2?/11/

s'9ui��UIO valor será corrigido monetariamente até o.doto dolo) leilão/praça,
Ou p

o o mesmo rumo dado 00 débito cobrada. Onus: Nào hó. Recursos

la�ç:n�êncios: Não há. Saliento-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do

o" dnao poderá ser inferior o avaliação efetuado, sendo que, não ocorrendo
a q� a neste(o), será levado à segunda oportunidade, onde haverá o alienação
d"e�m mais ofertar [ort. 686, VI, do CPC). Coso não encontroda(s) o(s)
r'alilo:(es), fico(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, do

de ,�çao da hasta público acima descrita. E, poro que chegue ao conhecimento
e eu ��' �a�es e terceiros, eu, Eliane Aparecida Stinghen Rausisse, o digitei,
Com� aud,o Jenichen Jonssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.

M6rci�c� de Jaraguá do Sul (SC), 08 de agosto de 2001
enê Rocha - Juiz de Direito

I PV: PROFESSOR JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA BALLOCK É ELEITO O PRIMEIRO PRESIDENTE

Partido Verde instala comissão

provisória em Jaraguá du Sul'
]ARAGuA DO. SUL � o transformar numa nova ambiente e pela preser- No próximo dia 15, eles

professor José Luiz da Sil- opção para o eleitor jara- vação dos recursos naturais
.
participam, em Joinville, da

veira Ballock é o primeiro guaense, mas reconhece através da criação de pro- convenção.estadual que vai

presidente do PV (partido que a caminhada não é das jetos viáveis de crescimento indicar um candidato e de-

Verde) de Jaraguá do Sul. mais fáceis. "Não somos sustentável. Entre as ques- putado estadual. O presi-
A comissão provisória do políticos profissionais e tões levantadas na reunião dente do PV de São Fran-

PV foi formada na manhã nosso quadro está sendo de sábado, os integrantes cisco do Sul, Ricardo Mar-
do último sábado, durante formado por pessoas sem do PV salientaram a pos- rins Soares, é um dos pré-
reunião realizada na Câ- experiência anterior em sibilidade de trabalho em candidatos.

mara de Vereadores, quan- política", afirma Carrera. conjunto com a Associa- o PV existe há cerca de

do foi constituída a cornis- O presidente da Co- ção de Defesa Ambiental 15 anos no Brasil. Atual-

são municipal diretora pro- missão Provisória espera, do Morro Boa Vista, Sa- mente, o PV tem 60 co-

visória do PV de Jaraguá do aos poucos, "conquistar a mae e Prefeitura para o missões provisórias instala-

Sul. Compareceram à reu- confiança da comunidade processo de despoluição da das no Estado de Santa Ca-

nião cerca de dez pessoas, e a. colaboração de todos cachoeira da Boa Vista. tarina. Na avaliação do ex-

interessadas em participar do os cidadãos na luta pela Os integrantes do PV petista e atual segundo vice-
quadro de filiados do pv. preservação do planeta". também salientaram que o presidente do PV,José Car-

O secretário de for- Ballock salienta que a . partido pretende chamar a los Pires, o partido represen-
mação e comunicação do Região do Itapocu neces- atenção da comunidade, ta a opção natural para quem
pv, Inácio Carrera, explica sita de entidades que traba- através da realização de pa- luta pela preservação do

que o partido pretende se lhern em prol do meio lestras, seminários e debates meio ambiente. (MHM)

Marcos Scarpato confirma candidatura do PT a federal
]ARAGuA DO. SUL - O

vereador Marcos Scarpato
(PT) confirmou a disposi
ção do partido em lançar
um candidato a deputado
federal pela Região do Va
le do Itapocu, nas eleições
do próximo ano. Ele, no
entanto, negou que seja o

candidato e que o. dire
tório já tenha fechado

questão sobre candidaturas
- federal e estadual. Se

gundo o vereador, o par
tido está discutindo inter

namente as possibilida
des e que a decisão sairá

da plenária, a ser realizada
em 2002, quando os filia
dos escolherão os postu
lantes.

Scarpato rebateu a in

formação divulgada pela
imprensa local de que a in

tenção do PT, com o

lançamento de um candi
dato a deputado federal, seja

Scarpato (E), ao lado de Milton Mendes, é um dos nomes cotados a deputado federal

"atropelar" a candidatura do
deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB). "O
termo 'atropelar' foi usado
com maldade, parece
tentativa em manipular a

notícia e jogar o PT contra

a população. A idéia é eleger
um representante na região
e não impedir a eleição de

um adversário", reclamou,
afirmando que o lançamen
to de candidatura é prer
rogativa de todos os partidos.

Sobre a possibilidade
em candidatar-se a deputa
do federal, Scarpato disse

que colocou o nome à dis

posição do PT. "Nas dis

cussões internas, surgiram

vários nomes, entre eles o

meu, que estão sendo ana

lisados", revelou, garantin
do que o PT terá um can

didato a deputado federal

e outro a estadual na região.
"O PT cresceu e precisa
mos ampliar às opções pa
ra os nossos eleitores", jus
tificou. (MAURíLIO DECARVALHO)

Gildo Alves é consenso do PPS para deputado estadual
]ARAGuA DO. SUL - O em maio, colocou o nome discussão sobre a estratégia randr palanque para o

presidente do Sindicato do à disposição e aguarda a de campanha, futuras candidato à Presidência

Vestuário, ex-vereador Gil- decisão do diretório, que alianças e candidaturas. O da República, Ciro Ga-

do Alves, é o nome mais analisa ainda a exigência da diretório local defende ames.

cotado para ser o candida- direção estadual da legenda lançamento da candidatura - Em princípio, o

to do PPS a deputado es- para lançar um candidato do ex-prefeito de Floria- partido negociava a com-
tadual no ano que vem. Ele a deputado federal. nópolis Sérgio Grando ao posição com o PMDB,
disputa a indicação com o Na noite da última sex- governo do Estado, numa mas como o PMDB deve

médico e candidato der- ta-feira, a Executiva do aliança com o PTB. O ob- apoiar um candidato do

rotado a vice-prefeito, em PPS se reuniu com filiados, jetivo, segundo o presiden- governo federal, a aliança
2000, Nelson Eichstaedt. na Recreativa do Sindicato te do diretório, João da no Estado fica inviabi-

Alves, que se filiou ao PPS do Vestuário, para iniciar a Cruz, oJoão do Táxi, é ga- lizada -, explicou. (MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PMDB
Existem peemedebistas
trabalhando nos bas
tidores em Guaramirim

para tentar up1a com

posição, por consenso,
nas eleições do novoDi
retório e Executiva do

partido, em outubropró
ximo. O objetivo é evi
tar a disputa da presi
dência pelo voto, como

já se antecipa, caso os

ex-vereadores Nilson

Bylaardt e João Vick
continuem irredutíveis
em seus planos para a

presidência do partido.

•APOIO: ZIMMERMANN DIZ QUE APOIARÁ LHS ATÉ O FINAL DA CAMPANHA, SEM VISAR NADA EM TROCA

Ex-prefeitonão vê candidatura
de Amin como fato consumado

GUARAMIRIM_ o ex

prefeito Antonio Carlos

Zimmermann (PMDB)
disse ontem que conti

nuará trabalhando pela
eleição do prefeito Luiz

Henrique da Silveira

(pMDB) para o Governo
do Estado, sem visar

qualquer benefício pes
soal ou que isso signifi
que qualquer futuro com
promisso politico em tro

ca. Segundo. Zimmer
mann, o que o leva a tra

balhar pela eleição de

LHS "é amizade de mui

tos anos e admiração pe
la pessoa do prefeito
joinvilense" .

Na opinião dele, LHS
tem amplas possibilidades
de derrotar o candidato da

coligação Mais Santa Ca

tarina, nas próximas elei-
o ções, porque "detém

apoio unânime no PMDB
hoje, e a cada dia con

quista novas adesões".

Ontem à noite, infor
mou, foi anunciado o

apoio político do em

presário e ex-prefeito
Odair Becker, de São

Bento do Sul, em ato que
aconteceu durante reu

nião da "Força do 15",
em Itaiópolis. Para Zim

mermann, a própria can

didatura do governador

Arquivo/CP: Edson Junkes

Antônio Carlos Zimmermann prefere não opinar sobre ,Peixer
Amin à reeleição ainda uma pessoa que sempre Peixer (PFL), limitando-
não pode ser considerada teve a cidade em alta se a dizer que "existe
fato consumado. "Ele consideração" . dinheiro em caixa" e que
pode optar por compo- Sobre a aprovação "é possível fazer boa
sições", pondera. das contas da Prefeitura adminis tração".

Para Zimmermann, os de Guaramirim de 1999, OBRAS _ Mas de-
vereadores procederam penúltimo ano em que foi monstra algum ceticismo
acertadamente ao ho- prefeito, diz que "nem em relação a algumas
menagear o prefeito de poderia ser diferente por- obras previstas pelo go-
Joinville, juntamente com que as contas vieram vemo do Estado para a

outras pessoas da comu- aprovadas". Para ele, as região, como a cons-

nidade, durante a sole- restrições apontadas pelo trução da Rodovia do
nidade realizada na 6" Tribunal de Contas são Arroz e da própria Es-

Expofeira, "porque ele irrelevantes. "Qual o trada Jaraguá, que passa
atuou, sem dúvida, por prefeito que não sofre pela Ilha da Figueira. "O
Guaramirim quando era algum tipo de restrição", prazo para licitações de

deputado estadual e fe- indaga. Ele também evita obras expira em março,
deral". Segundo o ex- fazer qualquer comentá- tendo em vista as eleições
prefeito, a população de- rio, mantendo a mesma do ano que vem", ad-
veria até "considerarmais conduta mostrada na verte, acrescentando que
o fato de LHS ser can- campanha eleitoral, em o tempo para obras de

didato, pois ele poderá ser relação ao governo do vulto já está exíguo.
o futuro governador e é prefeito Mário Sérgio (MILTON RAASCH)

Bylaardt busca o apoio dos filiados para eleições no Pl\1DB
GUARAMIRIM _. o

ex-vereador Nilson By
laardt está conversando

com os filiados e divul

gando sua proposta para
chegar à Presidência do

Diretório Municipal do
PMDB, na convenção
do próximo dia 21 de

outubro. Ele diz que de

cidiu colocar o norne em

atenção à solicitação das

bases do partido, "que

querem o PMDB mais

atuante em relação a al�
guns acontecimentos re

gistrados no Município".
Ele tenciona também

darmais apoio à bancada

do partido no Legis
lativo, seja na forma de

propostas ou questões
mais relevantes. Outra

tarefa na presidência,
diz, será tratar da pre

paração do PMDB de

eleição da nova executi

va peemedebista para a

disputa no voto, tendo

em vista que o atual pre
sidente do partido, João
Vick, já declarou que pre
tende buscar a reeleição
para continuar na presi
dência da legenda. Vick
dirige o partido pela quar
ta vez e, no ano passado,
concorreu a vereador,
mas não foi eleito. (MR)

ENTRE ASPAS --

"Se alguém me provar, com números,
que existe outra liderança maior que a

do deputado Ivo Konell, admito discutir
outra candidatura, mas com critério, bom

senso e responsabilidade." (Primeiro
suplente de vereador pelo PMDB de Jaraguá d�
Sul, Ronaldo Raulino, justificando o apoio a

reeleição do deputado estadual Ivo l<onelJ)

A Associação de Moradores do Bairro Caixa
D'Água, em Guaramirim, realiza mutirão na

comunidade no próximo domingo, das 8 às 10 horas,
para receber as inscrições dos interessados em

utilizar as caixas postais, que aAgência dos Correios
e Telégrafos está instalando na comunidade. O

serviço de caixa postal comunitária foi viabilizado
através de parceria firmada pela associação de
moradores com a empresa dos correios. Serão
instalados dois armários com 152 caixas postais na

comunidade, sendo que serão cadastradas três
residências em cada caixa.

ApOIO
O empresário Vilmar Junkes, proprietário da

Transpantanal, está adquirindo dez quotas do grupO
de consórcio que a CaraguáVeículos está instalando
em Schroeder, e que, se atingir o número de

participantes previsto, garantirá a doação de um

carro, gratuitamente, para uso do Conselho Tutelar
local. Junkes confirmou a adesão sexta-feira à noite,

na intenção de colaborar para que aquele órgãO
municipal possa receber o prêmio e dispor de

veículo próprio no serviço de atendimento de

crianças e adolescentes.

CONVENÇÃO
Grupo de peemedebis
tas viaja para Brasília es

ta semana, com o objeti
vo de participar da con

vençãonacionaldoPMDB,
neste domingo. Entre

eles o deputado estadual

Ivo Konell, que é dele

gado do Diretório Esta

dual do partido e tem di

reito a voto na escolha

do futuro candidato a

presidente da República,
pelo partido. Estão no

páreo o senador Magui
to Vilela e o deputado
Michel Temer.

Dr. Pedro Chuji Nishirnon
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Guaramirim para as

eleições do ano que
vem. Sobre as candida

turas para eleição dos

futuros representantes
políticos da região, ele
considera que os nomes

surgirão naturalmente e

que nessa questão não

devem ocorrer imposi
ções.
A candidatura de By

laardt poderá levar a
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Ru. ,••;Theodoro Ribeiro, 165 .

,,",.,'0184, Fone (47) 371·0555 .

Fa. (47) 371·0403
"M.II . indumak@ne'uno.lom.br

!6!!!Je'A'\..<..
Indústrias de

Máquinas Kreis LIda.

, O civismo deve fazer

". '" parte da vida de cada

pessoa, de todo

cidadão. Venerar sua

terra natal ou aquela na

qual mora e respeitar
sua história é dever de

cada um. O civismo

autêntico e sincero
,

engrandece um povo,
uma cidade ou nação.
Uma nação forte, só
com as raízes do

civismo fincadas

firmemente no torrão

natal. E Jaraguá do Sul,
desde muito cultiva o

respeito à sua História I'e seu passado. Na
foto, um desfile cívico

pela Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca.

POR: EGON JAGNOW
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Borges, Pedro Silva, Antonio

Floriano, Idalina Francker, Dorothea

Quadros e Paulina Perigo
A cerimônia transcorria com grande
brilho, as falas das professoras e o

aluno representante da turma. A festi-

TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2001

Geninho Góes, abordando assuntos como

«Prazer, satisfação e felicidade", "O ser

'humano diante dos desafios da vida" e

de acontecerá no Centro de Promoções
Maria Cetina, de Brusque. Poderão partio
par pessoas interessadas de todas as ida

des, independente de pertencer a este ou

àquele clube ou associação. Basta reunir

os amigos, formar seu grupo próprio e

rumar para Brusque.
Para maiores informações, acesse o site da

cidade: www.brusque.sc.gov.br

contava com a participação dos se

guintes alunos: Alberto Bertoli,
Alberto Grubba, Maria do Carmo

Werner,Oswaldo Athayde, Idalina
.

jancker, Antonio Grubba, Alexandre
Grubba, Jorge Rancke, Marfizer

'

Rancke, Odila ,

vidade, muito concorrida, os pais
prestigiando o insólito acontecimento

que se desenvolvia às 20 horas de 13

de dezembro de 1924.

,,'

.' i'
"

.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



II
-

� l11·1919 ClASSIFICADOS DO CP - J!ragvá do Sul e região - '."1... 4 de setem&ro de 2lI01

NEGÓCIOS & OFERTAS:
.

Segunda-feira, às 12h

ClASSIAUTO:
Tersa-feira, às 12h

ClASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h(Orreiodopovo@netuno.com.br

RETROESCAVADEIRA1
Invisto no seu imével,
utilize nossos serviços.

Tratar:
9973-8386, Janete

ou 371-9558,
sr. Everaldo.

ão

[i!(iTROTE AO MLOP�I'S

" 'Porç:ão da Casa
Prazer em w..."....:., ...__ • R$ 1500,/atender bem. «<IfIoHm.,.II",:t\1ta) ,

Entregamos em Guaramirim

�Itb«ie
Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

IS

. PRECISA- SE DE
FARMACÊUTICO
Interessados trator:

275-3251
com Sérgio

1�a�
371·,1651'

,- PreJ. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - JÇlraguá do Sul

1-

(lil()BARBADA
APROVEITE!! !

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

1-

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

Se você tem sítio, chúccm ou apenas uma
órea de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico e

comercialização do produto a RS 130,00 o Kg.
Apoio Sum Producto do Brasil.
Venha conhecer nosso cultivo.
Contalo: (47) Cl97S-6271

OE MARCO RESTAURANTE E PIZZARIA
.

Forno o lenhaDI�K �NJR�GA
370·0348 Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaragúá do Sul

T.
-
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2 . CORREIO DO POVO

recruta e seleciona para admissão
imediatà as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Ana/isto de Negóáos/Sistemos (3398)· Especialização em Adminislroeöo, Informalico. Ter experiência de 04 anos em
Unquaaem e Banco de Daàos Progress, experiêncjo de 02 anos em Análise de Negócio e/ou lislemos; experiência em softwarede Geslao Empresarial· preferenoalmenle em ERP Oal"ul (Magnun ou EM5). .

• Bioquímico M Ter curso superior de Farmácia ou Bioquímico. Que saiba manipular e desenvolver o produlo.• E?uenheiro Mecânico - 2 anos de experiência em aesenvolvimento de prejeíes, manutençõo, raCIonalização de linhos de

�rEx���i::s�eóC:��:�êt3255lemõo. . �

• Farmacêutico· Ter curso superior de Farmácia ou Bioquimica�• Supervi,or de Biotemologio(3344) . Esi!e<ializaliloem quinim, bialagiaoumrrelotas. ExoeriênOa profis,jonal de 6 meseI.I1rÓekJbóroção, desaicõo e exeru�o de les1es. Deveró ler conhOOnenlos e prótico em reações de mmllord, emmologia, miaolo;a' efermenlações. (oohe<inenla dá �gislolilo de produlos e aromas nalura'.ltitura fIlenie e boa conve"IIÇão em i�
ÁREA ADMINISTRATIVA
• Anoli,to d. (usto (34681· Formaró 'Ullo/prefa de eslofados. Experiência na órea.
• Anoi,tv de Treinomento(3634)· OrjjOnizocão e e",orali><> de relatórios; registros de keincmenla; insaiçDesde�nlode OJßOS; levontamento de necessidades e prORaS de treinamento geral. Experiência no área ou em recursos humanos.
• Auxilio,Admini,t,otivo (3451·3450·3565)) • Auxilio, d. E,aitório (3315·3563·3441·36481• Auxilio, Fina.,.i,0(3608) • (omprador(3496·3466·3619)• (a.tabHi,to(3456) • Ge".t.Admi.i,t,ati.o (3.654)• Ger.nte d. Mark.ti.g(1997) • R.'epcioni'ta(3166·3519)
:�::::;I:{:'��f:!i1;�g)(3537) : �:L'���:�mw
ÁREA TÉCNICA
·AnaJi,tad.Suporte(3647) "

.

.• (..,rJenorJor de ppcp (3189)· (oohecimenlo em odmilislrllCão, engenharia 00 lé<n<nlêxtil. Exneriência na �menla lêxl�.
• Desenhista Projetista - Ter curso de Téc. Mecânico ou Engenheuo Mecânico.lrá desenvolver projetos de equipamentosinduslriais (elilrkosi'mecãnk"fhidróulicasl (I vago). Ter form,ão em TêmoMecãnica, Ter curso de Aulo (<li Uni,i!d. Ternominima 02 anos de experiência (J vaga)

.

• Desenhista Tétnico Arquitetõnico - conhecimento em orqlli·cud e detalhamento de projeto de arquitetura e interiores.
• Encarregado de Acabamento (3611)· Conhecimento em ramo, Felpodeiro, Colondro e Novolhodeiro. Experiência no área.
• E.carr.gado d. Ti.tu,orio (3611) . (onheomenla emmáqu"" de lingir, hidra·abridores, hidro·lubulores, pesagem deprodulosquimicosecorantes.Exyeriêncianoárea.
• Instrutor de Hardware (3522) - Conhecimento em Hardware e montagem e manutenção de micro.
.I.,t,uto, de 1.lo,máti,a(35131 • (anhecimenloem OHice.
• Mecânico Elelrolecnico - Fará manulenção elélrica e mecônico em compressores rolativos a parafusos. Ter carteira dehabmlacão.
.Prolé"or - Profenor de l' a 4' sé!e, A1ulló mmo In�rulor de Trãnsita"" Aulo Escola. Ter nação de sola de oola na mirimo de 1
1110.
• Programador de Sistemas - Prog_ramador em Delphi com experiência de 6 meses.

·/'r.g,amado, de (omputodo, (3646)
• Técnico de Manutenröo de Miuo (3499) - Cursando 2' grau, fará manutenção de microcomputadores, 06 meses de
experiência. Cursando2'grou.
• Técnico Mecânico(3219)-manutenção de ar condicionado, refrigeradores e miHJuinos de lavor. Desejável2' Grau têmico.
• Técnico Químico (3420)- Ter (Urso Témico Químico, com 02 anos de experiência II vogo). Ter curso Técnico Químicoincompleto ou QJr50 no área pelo (ElIOT, com experiência no ramo têxtil de 01 ano. (1 vogo)
ÁREA COMERCIAL
• Ani,t••te de Ve.do,(3618) • Atende.t. de Saeh,o (alé(3408)• Auxilia,d. Ve.das(3144·351l) • Bal,••lst« (3544·3500)• Consullor Comercial(3J5I) - Formado ém administração, com boo base de morketin!J.r conhecimento básico em inglêse/ou espanhol, experiência em vendas. Deverá ler condução próprio. Preslação de serviço nao exclusivo.
• (oo,denodo,d. Vendo,(3471)
• Gerente Come�cial (3600)· Coordenará a equipe de vendas. Deve ler rorro próprio e disP:Onibi�dode paro vi�ens.·P,omoto,d. V.nda, (3310·3491) .

• Recepcio.i,tv/ V.nd.do,a(3431I
:�:�t:!la���:rWJN) .

. R.p,.".tant. (.m.,ciol(1949·3517J
• Vendedores Exlemos -Areas de imáveis (}trá conlrolooo como prestador de serviço autônomo) (4 va_gas) e veiculos (6vogas), oulros vendedores (3 vagas). Vendas de Publkidade. Ter ,urso de vendas e carro próprio (1 voga). rodos deverão lerexperiencia em vendas. Aluarão em Jaraguá do Sul e região.
• VMdeclor., Int..... , - Preferen<ialmenleque lenho experiênoo(3 V1I!JOS). Superior 00 Té<nicoem elelrônica. Preferen<ialmenle
que tenha conhecimento em gerodores e motores.(1 voga)
ÁREA OPERACIONAL
• A,ouguei,o (3169) • Almoxarile 1(3584 3613)• Asc••..,i"a(3438) • At.nde.t. de AfD!'9ue(3416)• Atend.. te de Frio, (3603) • Atende.t. de PadGriaj34lll)• Atende.t. d. V.,duro,(3589) • AuxUio,d.Alm.xllfi ado(3631)• Auxilia,d. (aixo(3547·3586·3587·3610) • Auxilia, d. Co,t.(3574) -Experiênoaminimade 6 meses em carie dobra e interpretar desenhos.• Auxiliar de D.pó,ito(3467) • Auxilia, de Paiei,o (3419)• Audio,d.p,riducõo (3579·3613·3080·3481·3498·3609·3619·3638·3639)
• Auxilia, d. S.,rico, G.,ai, (3617) • Auxilio, d. X.,ox(3553)• AuxUia, Prit,imoriial (3617)
• Bo,dodo,·Máquina manual e induslrial. Que more nos proximidodes da Barra do Rio (erro, Vi)a Lenzi, Vila Nova, RiaMalha,Jaraguó Esquerda, Figueira. • Coixo d. Lotérico (3541)• (•• Ieeent. d. (0,go,(3490) • (oo,d...dorde S._gu,orrca(3506)• (.,tu,.i,as (3376'3517·3540·3497) -(anhecimenlaem móquina reia, caberlurae overlok {ivagaj, para Irobolhar em5chraeder (1 O vag,,). Ter experiên,� de 01 ano em móquina reia, overloque e Iranspario paro lrabolhar em Joraguó (5 vagas).(a�ura rela e overlock (16 vagas). Apenas máquina relo (4 vagas).• (0Ii.hei,0(3531) • COlinil.i,o Or.I. (3611)• Dobrorão. R.vi,ão (3539)
• Eletricista -(am prática em inslalação, ler experiência em iluminação, perfilado, com experiência em instalaçóo industrial(1 vagos).
• Eletricista de Veículos - Conhecimento em Irava elêlriro, molar de partida, vidro elétrico e alternador.
• E.co.ad., I.du,trial (3475) . Faró Ir.bolhos em lubulacães, redes di ar, de vapor e de ógua. Experiência de 6 meses.• E.,a"�ado cI.p,aducão (3338) '. ".nti,to (3317)
.• F,..od.,(3191·3631)··ler experiência de 01 ,"os.' • Go,ogl,ta(3112)• Gua,da(3590) • Guo,da I.Ju'triol(3196)• Mecri.c. deMa.ut'.fão (3474·3610) • monlagem demóquinas, com experiênoa de 6 meses (1 vaga). Mecânica (elêlricaemecônKa) em veiculas automotores (1 vogo). Monulencão diversos equipamentos, usinogem de componentes, experiência de03 anos na órea (1 vaga).

. .

• Me,ri.ko de Montogem (3474)• Mecânico de Suspensão (3568) - Para veiculas pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento �e rodas, geometria,monlagem de pneus, com l' ou l' grau. ·Matori,ta /Op"odo,d. Gui.,•• (3331)• Operado, de (aixo (3465·3511·3118·3573·3594·3637·3455)
• Operador de Empilhadeira 13625) . Deveró ler curso na órea e enlrender o bó�(o de computação.• Operador de Edrusor" (3596) . Experiência de 06 meses nomáquina extrusoro.• CTp.,od., d. Guilhoti.a(1935) • Dobrad.i,o (1934). Ter pda men" 90 di" deexperiênoa. Tedeila (Uno de Leilura
e Interpretação de Desenho Mecânico. Trabalhará no área e calderorio (1V08)

e na área de formos de melai (1 vagà). Nacidade de (orupó. • depracIucão(3510·3581·3615·3633)• Pintor (2 vagas) - Atuará na área induslrial- eslruluras metálicos. •. reparador de'Máquina (2842) .

·Prepa,ado,de Pi.tu,o (3481) • Repo,ito,(3601) .

• R'r.0,ito,de Frios (35911. • S.rvir.' G.",i, (3451·3616)• So d.do,(3555·3479·3476)- Experienoo em so�aMig e serralheria, canhecimenlo em leilura e inlerprelação em desenholêmico e em medidos (1 vago). (onheomenlo em salda elêlrica (1 vogo,. Experiência de 6 meses em sarda grasso,em chapasde ferro (1 vaJlO).
.

• Torneiro Mec6nico 13322·34781-ler experiência de 01 a 02 anos em lorno universal, ter cursooe leitura e interpretacãode desenhos (4 vogas). (om disponibibdade paro lrabolhar em (arupó (1 vaga).
.

• Z.ladorla} (3463·3485)

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguá).
ex. Postal 200 - CEP 89.255-000

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

N
,. ,;)

egocl��Ofertas Jaraguá do Sul, 4 de setembro de 2001
-

R$ 20.000,00.
Aceita-se carro. Tratar:
275-1676.MÓVEIS

COIllI i oplrlamentoll ch6talDs/llmnol Vendo casa Estrada
Nova, lot. Primavera, Vende-se casa com

casa de madeira. Valor 160m2, nova, no

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

Calzone - RS 15,90
Servimos almoco e Marmitex sob encomenda

. ,

Ruo Procópio Gomes de Oliveirot1277 - Joroguá do Sul- sc Fone 275-2825

•

Vagas em todo Brasil

Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich, 35
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Jaraguá Esquerdo,
Valor R$ 85.000,00,
Tratar: 9104-3238,

Vende-se casa de
alvenaria com 144m2 r

e terreno de 300m2•
Bairro Vila Rau. Valor
R$ 22.000,00.
Tratar: 9952-5945,

Vende-se 1 casa em

Barra do Sul, com 5
peças, a 600m da
lagoa, no valor de
R$ 11.000,00 ..
Tratar: 371-7341.

Vendo casa com

140J:Tl2, construção
nova, com suíte, 2

quartos e demais
dependências, com

garagem para 2

.

carros e churrasqueira,
Tratar: 9975-4135.

Vende ou troca ou

financia uma casa de
alvenaria semi
acabada no Vila Rau.
Valor R$ 18.000,00.
Fone: 275-1025, falar

.

com SadL

Barbada - Vende-se
casa de 180m2 de
alvenaria, com laje, 3

quartos, 2 bwc, 2
salas, cozinha,
garagem para 2
carros. Valor

negociável. Rua

Germono Marquardt,
342 - Vila Lalau.
Tratar: 371-9519.

Vende-se ou troca-se
uma casa em Toledo
PR, no Centro, por
casa ou terreno em

Jaraguá do Sul ou

região. Tratar:
275-2153, com Jair.

Vende-se ou troca-se 1

casa de alvenaria,
com 168m2, Amizade.
Rua Frederico Todt,
262. Troca-se por urnO

na Vila Lenzi, ou
Vila Nova. Tratar: 370-
1410.
------
Vende-se casa de
alvenaria com 144rn2
e terreno de 300m2.
Bai'rro Vila Rau. Valor
R$ 22.000,00.
Tratar: 9952-5945.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FA
371-01,54

CHEGOU O NOVO

CARrÃO
FRALDA DESCARTÁVEL PAMPERS

com 10 unidades P - M - G

R$ 5,39
COMPOSTO ENERGÉTICO -

NATUGERO

R$ 22,00COM ELE VOCÊ TEM CRÉDlro PRÉ-APROVADO
EM rODAS .AS LOJAS DA REDE FAIlMAI�.

PEÇA JÁ o SEU.

.4 ANUIriA"! í GRÁrlS ! EMíLIO CARLOS JOURDAN, Nº 72
EM FRENTE AO SHOPING

FAÇA SEU INVESTIMENTO (OM SEGURANÇA E QUALlDADE:adquira uma cháraca de 20.000m2,
40.000mi, 60.000m2 ou 200.000m2, junto a riqueza natural da região, em uma área privativa, com trilha
ecológica, flora e fauna nativas, nascentes, lagos com peixes, quiosque com churrasqueira à beira do riacho,
pontilhão e passarela de eucaliptos, área para quadra de entreternimento, sanitários com foça filtro com

tratamento septico, rede elétrica com posteamento e iluminação nas áreas de circulação. Realize o sonho de
morar junto a natureza com as águas do rio correndo entre as pedras e o barulho mágico que produzem.
Oualidade de vida com fácil acesso e ótima localização é tudo o que você precisa a 6km do centro, Rio Molha
400m após a gruta, 1º acesso a esquerda, servidão das palmeiras km3. Tratar: 370-8563 ou 9975-0102

CHÁCARAACERTENA ESCOLHA:

Seu estilo atual

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

275-1953

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

Mania de Vender Barato

Cozinha JB cl Paneleiro
e Cristaleira pI Cerejeira

À Vista R$ 289,90

Mesa Zamarchi com 4
Cadeiras Padrão Cerejeira

À Vista R$129,90
.

Loja I:Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul-SC- Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC - Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua28 de Agosro, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794 .

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Q
D!JD�OOD
---- " E���:::�S

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS .

Fabricação e Colocaçao

Q
D!JD�OOD
----

I FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

:I.·.i 370-2689 Lajota Sextavada natural e
colorida, meio-fio, cerca

370-2017 palito, tubos de concreto e

casas pré-moldadas .

i Rua Manoel Francisco da Costa, 3311 - João Pessoa I
-_ ••••• _-_ •• _ _ _ ••••••••• _ •••••••••••••••••_ ••• __ __ _ H H •••• H ••••••••••••_ •••••••••• _ _J

//,..

� VI.�
� !

I

.

vidraçar/8

Wille
Orçamento sem compromisso

371-0568
f

. !
!

Tudo em mármore
e grani"tos

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

Pias

cozinhas
"túmulos
soleiras

pisos e

churrasqueiras

Ilnfowarel'ljt·";ik'!t;1I· Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

I Fone/Fax (47) 371-6790 I
r E:mail: infowàrê@hetuno.com.t3r:*i!
i i
I Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul' - SC I

371-1524
Rua 25 de Julho. 220 - Vila

Nova - próximo ao Posto Mime

,. .

,.a'

1'·

Fone/Fax
370-8200

Especializada em madeiras nobre, bene

de madeiras em geral e madeiras para

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Mol

EMPÓRIODAS
PEDRAS DECORATIVAS.

Pedras: Säo Tomé, Miracemo, Lojinha,
Luminária, Pedro de Rio, Pedro Madeiro,
Brffo Bronco, Raiada e revestimentos em geral
NMcobr�·frflte,: I.')ym.clhor�pr�datregúio:

Q
eno !:liWooO
-----

Q
nno�tlOO
-----

Engenharte Pinturas uda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175-1830 -17S·
Tudo para pinturas comerciais e reside

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan to

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

arquitetura
des i .g, n

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

:3
S
4-
-:7'

Q
DnD�OOO
-----

Q
nßD�ODO
-----

Lajes Premoldadas e

Artefatos de Cimento ....

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

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
Ruo Waller MDrquordt, 282S - em Irenie trevo Argi - SOlTO do Rio Molho - Joraguó do Sul

PERFLEX
- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias

2.
-:7'
!5

Visualê

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

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

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

Irnuriieedora
��faraguá

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771

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

'......... !�� �.f;' .�. /CE• S1 \' !á' �
Rua AntOnio Gesser. 40 - Bairro Czemiewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul- SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

371-3522
Marina Frutuoso, 180 - Centro - 89252-101 - JaTaguá do Sul-Se

E-maIl: ges8ocom@netuno.com.br

• tslruturas Metálicas.
• Portões Basculantes e Deslizantes

projstcdos na linha automatizada PPA.
• Entre outros.

. Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Rua Campo Alegre, 127 - Fundos - Ilha da Figueira - Jaraguó do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BERGO

EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA LTDA.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. Av f. O�ío-Vor�
Fone/Fax: 371'"7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
:V� lvfcwciLo-Weber- SlLvCll
Fone,{Fqx: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr. Cl.eNEW.kW\IS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
"

CIRURGIÃ-DENTISTA" PERIÓDONT'
VV(MC�1�

.

Fone/Fax: 371-8743 -Sala 70t M@

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- SC

CEDRO MÓVEIS

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

Orçamento
sem

compromisso

Fone: (04,7) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul � SC

Vendo cenicaleira,
marca Belcone, 60
furos. Tratar:
275- 1642, com
Paulo.

Compro estamparia
mesas térmicas para
estampa. Tratar:
371 -2115, com
Maurino.

Vende-se material
sem uso de uma casa

de madeira, tratada,
45m2• Valor R$
4.000,00.
Tratar: 273-0762,
com Gilmar. Aceita
troca por casa.

Vendo roupas e

calçados infantis
feminino, usados.
Tratar: 376- 1575.

Vende-se 3 cavalos
marchador. Tratar:
275- 1025, falar
com Sadí. .

Vende-se Celular
Motorola, Time Port.
Valor R$ 450,00.
Tratar: 371 -4565.

Vende-se Celular
Ericson 668. Valor
R$ 130,00. Tratar:
371 -4565.

Vende-se tapete (2x2),
1 máquina de costura

antiga. Valor
R$ 100,00.
'Tratar: 371 -7060.

Vende-se fogão
continental, cor
branco, novo, junto
com 1 butijão de gás.
R$ 200,00.
Tratar: 371 -7060.

Jaraguá do Sul, 4 de setembro de 2001

e
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Vende-se saldo de

peças de cerâmica
R$ 0,60, R$ 0,80 e

R$ 1,00. Tratar:
275-2364.

Vende-se galpão
industrial com 200m2
excelente
acabamento e

localizado em

Schroeder.
Tratar: 9973-9313.

Vendo loja de
material de

construção, no Bairro
Bom Retiro, em
Joinville, ótima
clientela, ótimo
faturamento. Motivo -

Saúde. Tratar: 435-
0964 ou 453- 1023.

Vende-se vídeo
locadora, na Vila
Lenzi. Tratar:
370-0863.

Vende-se ponto de
frete com entrega fixa.
Valor à combinar.
Tratar: 370-7227 ou

9902-3475, com

Nelson.

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

Compra-se
cadeirinha de bebê

para bicicleta.
Tratar: 372-2808.

Aluga-se ga.lpão,
pós Samoe, na Rua
rwino Menegotti,
om 90m2, esquina.
Valor R$ 250,00.
ratar: 371 -6439 ou

992-4682, com

r. Silos.

,

I

I

1

P
d

fi

V
c

c

r

V
r

Tr

V
e
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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. Tratar: 276-
0021, com Eliane.

Alugo horário em

consultório
odontológico, ótima
ocalização, no centro

de Jaraguá do Sul.

nformações
371 -4008 ou 9973-
9835, com Dr.
Leonardo.

Vende-se carrinho de

neném, em bom
estado. R$ 60,00,
negociável. Tratar:
Rua Max Doering,
63, fundos,

Czerniewicz.

rocura alguém para
ividir aluguel, uma

moça ou mulher com
lhos. Tratar: Rua Max

Doering, 163, fundos,
Czerniewicz. ,

ende-se celular de
artão. Valor a

ombinar.
ratar: 370-9282.

ende-�e secadora de

oupa. R$ 50,00.
atar: 370-9282.

endo máquina de

stampa, marca

etalnox, 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 uso.

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.

Procuro-se moça para
dividir apartamento
no centro. Tratar 9965-
9428, com Rose.

Vende-se Curió.
Tratar: 371 -671 1 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 artesa

nato em GLJaramirim.
Rua 28 de Agosto,
ponto estoque com

sistema de segurança
e vitrines. Tratar:
379- 1342.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MOVEIS
GOMES

NI. #""\
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PROMOÇ�O
I·�
: <Ir
I ,-' I

:1�1
$:je

9{Oo/ItJ).9LtJ)�1
Linlia áe áormit6rios modulados.

Aeç�já O se� :n-çamentoU'ffl'
•

� 372-'0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 ;. Nova Brasília - jaraguá do Sul - sc _

ZoomCreative - CENP

01 - Sorteio;
03 - Lance livre.

36meses

•

�����I·fiêg_i::i:s9 Indiscutivelmente o melhor

8ancoC.nlnldollrull
"_"_noIClOt' I

GRUP0430
Assembléia em Jaraguá do Sul

Dia 19/09/2001

Hor6rio de Atendimento: das 8:00 hs
às 19:00 hs, sem fechar para almoço.

Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999
e Walter Marquardt, 727 " Fone 370-8800.

� Re,gata
HONDA -..

.. Motos
-'i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS

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

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

EMPREGADA DOMÉSTICA Necessário saber cozinhar e pernoitar no trabalho. Ótimo
salário!!!
OPERADORA DE TELEMARKETING Necessário experiência e/ ou curso.
TELEFONISTA Necessário experiência e/ou curso.
ALMOXARIFE Necessário. 2° grau completo.

Ã3���r:���(�6iloNW:Ul�09'rir�e�m�fft�2i��:r��c�O��h��r��:���L�t�iil���C���ial
ou lanchonete.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS te çrau completo ou cursando. Experiência como

���I�����z�n��E����:rZ:âtuar em horário de comércio com produtos p�}a decoração.
���r�����e����i�la��c��srr��i���SUir veiculo p;óprto. Para Jaraguá do Sul e

mjcrorregião. Para atuar cojn produtos para decoração.
TECNICO EM EDIFICAI;OES
OPERADOR DE PRODUÇAO 2° grau completo. Necessário residência fixa em Jaraguá da

i�d����cI��etto)J.�rJ:�T�in�sx�:i�ê��f:S�a fun ão. Desejável idioma Inglês.
Necessário conhecimento em fluxo de processo e qufmTca. Dominlo de análises nsrco
qufmicas. Análise sensenst. Informática. Conhecimento de análise de embalagens.
AUXILIAR DE PRODUÇAO Com residência próximo à Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul.

g����g��:�c:��nçR�ê���e�iá�?�o�ag��I�ci��Fe��o: ;�srlêl���a °eUmc��::'ad�irim,
preferençtelrnente nos bairros Corticeira, Caixa d'Agua ou proximidades.
ESTAGIARIO(A) Necessário cursando Superior em Administração.
���������r��.N��s����� ��[:���� ���!�i�t�rr�á ��mje�3:��ting ou ainda Adm/

ENCARREGADO DE ACABAMENTO TEXTIL Conhecimento em calandra, rama e outras

�����::E��t:ÓaDt:x�N�b��Ã P�:�������o ��S�lquinas de tingir, hidra-abridor
. e hidra-tubular. Conhectrnento em pesagem de produtos químicos.
PROJETISTA DE MA.QUINAS Necessário Tecnico em Mecânica. Conhecimento em

�ÜTÕ���n��E(sf:t�i�oá ����ãeo"������f�ßI�Ö\�p�n��"dá��c: J:;:rr�srrd��riow,:,���d�l�
�i:t���I�� r��ã�ANUTENÇÃO Com formação acadêmica de, no mlnlmc, ensino
médio e curso proflsstonaüzante, Experiência de tres anos na função e habilidades técnicas
como: conhecimento em eletricidade industrtal, eletrônica, projetos elétricos e eletrônicos,
instalações elétricas, operação de furadeiras e, ainda, conhecimento em pneumática e em

�b������DOR 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 possutr.velculo,
ENGENHEIRO QUIMICO
CONSULTOR COMERCIAL Formação superior completa ou cursando, preferencialmente
na área ou com ênfase em Marketing. Vivência na área comerdal. Preferendalmente idioma

�n���EDOR EXTERNO AtUjlr com venda de consórcios. ,

�r������aR�[I�EA�����S��� :U°��'if���RiaRII����tÕ��1Ir�; �!g=�mpoa�o dT�����
���N:��Eo:'i��iENÇÃO Com experiência em tubulação hidráulica e pneumática,
com conhecimento em caldeiraria.

t�����:����"o��J��e�ê����:���n�:�hi��tt;�����t�d�6"�:I:������I.informática
OPERADOR DE EXTRUSORA Com experiência em mäquina extrusora, conhecimento em

plástico PP.
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Com superior completo em Informática ou similar.
Com expertêncta minima de três anos em diversos sistemas de Informática. Habilidade

��1tf���r;;� ����iMD�3���g��g�as����?o���e��f:�gê��aI�fc:r�á�{t�áo�osT�liar.
Com experiência em sistemas de informática .Disponibllidade para estabelecer residência

1�l5:�1 g� ��RGOS E SALÁRIOS Superior completo ou cursando Admtnístra ão (ou
similar). Com experiência na área de cargos e salários. Disponibilidade para esta�elecer
���:��� T:,� �����tR6�lüperior completo em Qulmi� Têxtil ou em Engenharia Têxtil

�ri�ê;xN��i�reCI: dr;;mcr:,7�r�l:;'��fc:r����� �sá�6�i��lg�i�é��;:,��6�����er:����:n!�
Jaraguá do Sul.

...

ENCARREGADO DE MANUTENÇAO INDUSTRIAL Com experiência em manutenção
:����g::: :��1�����:S(a����I��a��r{. Õlj��b�bTII��i�op�n�:g����re�����ag:�
�aó���gci�1Superior completo ou cursando em Administração ou similar, com experiência
minima de três anos na área de compras, conhecimento em informática ( Ward, Excel,

���oEo�':E\��m':�c.f�fcöi���:�i�f�����,e���r ::�������ae�n�:g�: ��sS���s na
����I����:��������r3��'e�rn���ári6!(A�rrO �a�t��o1ir:iw��k���u���:mi�������:
Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do Sul.
VENQEDOR (A) Ensino MédiO (2° �rau) Para atuar com Cursos de Informática.

���:���O:E'i:r:r't,T���:�o 120 gg�� 5Ä'��fcPa�riêncla.
ANALISTA DE NEG�CIOS/SISTEMAS 3.0 grau. Com experiência em Progress, Magnus
ou SEM - Sistema Datasul.

g�:18::l�C�::'me��������a-e1;og���ü.
PROMOTOR (A) DE VENDAS 2° Grau. COm experiência em Vendas de Transportes

���i�'it���a�E�f��ocgr����au completo. Para desenvolvimento e eccmpánhamentc
ii,���iloR �io3���;to�dGEkÁrssi ;�������i��: �;aTsmfe"C�zf���i��cla. a
Necessário residir no Bairro Rio da Luz ou proximidades; ou ainda, no Bairro virazLalau ou

��o;.:.:��gisDE INFORMÁTICA/MANUTENÇÃO 20 Grau Completo e com Experiência.
TECNICO EM MICROBIOLOGIA Superior em Farmácia, êloqulmtca, QuímiCa de
Alimentos ou afins.
CONSULTOR COMERCIAL 30 Grau. Com experiência Administrativa/Financeira,
�&����Ad�t����sC6�oE����?n�i:.e reuniões. .

�::��=�i�� ���JE;�i��lcl�'om conhecimento em Interpretação de desenhos,
i�������r:Ó'�iONi;�rJ;r��iFINANCEIRO 30 grau Completo (cursando) - Com
experiência.
OPEI'IADOR DE TORNO CNI; Com experiência. 10grau.
MECANICO DE MANUTENÇAO cem experiênda em Empresa Têxtil elo grau.
OPERADOR DE EMPILHt!oDElRA 20 grau"Com Curso e Experiência.
AUXILIAR DE EXPEDIÇt!oO Com experiência e 20 grau.
AUXILIAR DE PRODUÇAO 20 grau. CADASTRO

com Pedro. valor R$ 70.000,00, Valor R$ 18.000,00. I!
negociável. Tratar: 371-7341.

Vendo terreno no Tratar: 371-7341. Barbada - Excelente
Ribeirão Grande, terreno em

medindo 1.350m de Vendo 1 terreno Massaranduba, com

fundo, 110m de localizado na Rua 20.000m2 à 3km do
frente. Contendo 1 Henrique Marquardt, centro, com água
casa, 1 rancho, uma após a Gruta corrente, casa mista,
área plantada com Pérpetuo Socorro, medindo, 120m2,
arroizeira. Em frente a medindo 300m2, com rancho, por apenas
igreja Nossa Senhora uma casa de R$ 25.000,00.
Aparecida, no alvenaria de 60m2• Tratar: 9979-3000.

ferta5

Vende-se terreno

próximo ao Posto
Mime de Schroeder,
com área de 450m2•
Tratar: 9993-2858,

Jaraguá do Sul, 4 de setembro de 2001 TE
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lABORATÓRIO DE
ANÁLISES CÚNlCAS

T�ct,-��d,et;� I

DALT.ARA LIMPA POSSA'

Or�amento sem compromisso
* Umpezo 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 - Estrodo Nova - Jaraguá do Sul

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

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
"Vendo "Loccçõo

'Conserto ·Montagem

(47) .37·3�091;2
. _w�.·�:,: .. �<�H:·,.".,Th.. � ««« >X,'. �*"""'" """

Irmáquinas Indústria
a Comércio Ltda.• ME

TrahaIJomos com vendas e consertos:
* Molores Estacionários * Molossera
* Lava Jato * Rocadeira
* Aspirador * MÓlobombas
* Compressor, elc;.. * Entre outros...

RuaJoão Butschardt, 855 - Centro (junto ao

trevo principal) - Cuaramirim - SC

* Assistência 24hs
WWN.irmaquinos.cjb.nel

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

AMparo's lanches
Se.rv�p��por�� bebiduJ. ..

O\S\<-.
l.anCiheS
'1,..-51'5

RuaWalterMarquardt, 331 - Vila Nova - próximo a

Verdureira da Patrícia - Fone (47) 371-5715

Nes'ta �--telra

dia 6/9 - Música ao vivo,

COI'l1 a dupla Zé e Marcos
A partir das 20 horas

�MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Mauricio Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724

(47) ·371-3512

9903-4382 / 275-0452

Rua Reinaldo RelI, iI6,

sala 4 - Cen1J'O
Jaraguá do sU - sc

.?O�
Automaçao de Portoes R$ 38 O

,
"

I
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Enlace de Laisa e Luís Eduardo
te

IFALECIMENTO

No Clube Atlético Baependi, o
novel casal Luis Eduardo e a

esposa, Laisa, ao champanhe,
acompanhado dos pais, João
Batista Prim e esposa, Lílian
Doubrawa Prim, e Nelson Luiz

Schmitz e esposa, Odete

Schmitz.

O CORRREIODOPOVO sente-se

honrado em cumprimentar o
casal e seus pais com votos de

perenes felicidades.

Hilda Henschel Brunner

Falecia na tarde do dia 30 de

agosto do corrente ano, viúva
de Brunner, de tradicional fa11Ú

lia de Jaraguá do Sul, sendo
dada à sepultura no Cemitério

Municipal - Centro.
Seu passamento deu-se na vés

pera, pois, no dia 31 completa
ria o seu 93° aniversário.

�rculo
Italiano

éhampagne, champanha, espumante ... pouco importa. O mais importante é a capaci
dade deste maravilhoso produto de proporcionar momentos felizes a todos os que frequen
temente o apreciam.

O magnífico espumante natural, não por nada conhecido como o Rei dos Vinhos, merece
maior presença em nossas vidas, acompanhando todos os momentos diários ou não.

Como aperitivo, o espumante Brut, branco ou rosé, estimulam o apetite.
As Seis Regras' Básicas:
Esfrie num BaLde
,Geralmente esfriamos o champanhe num freezer ou geladeira, endurecemos a rolha e

Posteriormente temos dificuldade em extraí-Ia.
Utilize a melhor ferramenta para esfriar um espumante até
a temperatura correta, (entre 5 e 6 graus C): um balde com

bastante gelo onde permanecerá entre 40 e 45 minutos. Desta
forma terá esfriado o produto sern provocar o endurecimento
da rolha. Agora, ela sairá com a maior facilidade.
Lembre ... você deverá ter dificuldades em segurar a rolha,
n-ao em extraí-Ia.
Se a rolha está difícil de tirar, alguma coisa está errada.

(continua na próxima semana).
DEVANIR DANNA - Presidente

i\(..

ESPUMANTE
o amigo de todas as horas

371-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Relações Públicas - 373-0091

30/AGOSTO/2001- Reunião INTERCLUBES (GUARAMI
RIM - JARAGUÁ DO SUL - JARAGUÁ DO SUL PÉRO
LA INDUSTRIAL - CORUPÁ - MASSARANDUBA) com
a presença de 50 rotarianos e a visita do Governador Assisten

te, companheiroWaldemar Behling. Na oportunidade os parti
cipantes ouviram a palestra sobreMOTIVAÇÃO, mi�istrada
por Francisco Schork.

POR QUE SER ROTARIANO?
ENTRETENIMENTO ...

Todo Rotary Club e seu respectivo Distrito, têm festas e

atividades que proporcionam diversão. ORotary realiza confe
rências, convenções, assembléias, que proporcionam entrete

nimento além demuita informação rotária.

FALANDO-SE EM ENTRETENIMENTO ...

No dia 04/SETEMBRO, em CURITIBA acontece a VISITA

DO PRESIDENTE DO ROTARY INTERNACIONAL 2001/
2002 - RICHARD D. KING, na próxima coluna estaremos

fornecendo mais detalhes sobre este grande acontecimento.

PARABÉNS!
A toda Comissão Organizadora da 6a EXPOFEIRA, pelo su

cesso atingido nesta árdua empreitada.

PARA REFLETIR...

O SER HUMANO é ao mesmo tempo uma combinação com
plexa e simples. Complexa em termos de ciência e simples por
ser apenas uma parte infinitesimal de todo o Universo. Assim

como a gota d'água do oceano contém todas as propriedades
contidas no oceano, também o ser humano tem todas as pro

priedades contidas no Universo. Vejamos: um conjunto de áto

mos formaumamolécula; um conjunto demoléculas forma uma
célula; um conjunto de células forma um órgão; um conjunto de

órgãos forma uma pessoa; um conjunto de pessoas forma uma

comunidade; um conjunto de comunidades forma uma cidade;
um conjunto de cidades forma um Estado; um conjunto de es
tados forma um país; um conjunto de países forma um conti

nente; um conjunto de continentes forma um planeta; um con

junto de planetas forma um sistema solar; um conjunto de siste
mas solares forma uma galáxia e um conjunto de galáxias forma
o Universo. Partimos do micro para o macro-cosmo. De que
serve todo esse universo dentro e fora de nós, se amaioria das

pessoas continuam indiferentes e indecisas quanto à solução de

minúsculos problemas. Onde está o entusiasmo de cada um,

força motivadora das gerações e da evolução humana? Onde
está esse mínimo de fé que você precisa Ter em você mesmo?
E onde você acha que vai encontrá-la?

!llTabelionato'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
tr 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - salaí 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
MAl.nANERAPONrAOPOR- produto. Maldaner entende

TIJNIDADE DEEXPOIITARPARA

A RÚSSIA - O senador

Casildo Maldaner (PMDB
sq apresentou relatório so

bre encontro de que parti
cipou na embaixada brasi

leira em Moscou com im

portadores russos de carne

brasileira. Maldaner desta

cou o interesse do em

presariado russo em impor
tar carnes brasileiras em lar

ga escala, que coincide com'
.
o interesse brasileiro de ex

pandir o volume de expor
tações e abrir novos mer-

que esses intermediários tu

multuam o processo ao ga
nhar em dobro, do exporta
dor e do importador.

Outro ponto assinalado

por Maldaner é a queixa dos

empresários russos quanto à

desconfiança por parte dos

frigoríficos brasileiros. O se

nador explicou que os em

presários alegam ter sólidas

garantias para oferecer e que
não se justifica qualquer atitu
de preconceituosa por parte
dos brasileiros.

Na opinião do senador;
cados internacionais. o Brasil, está diante de uma

Apesar dos interesses
. oportunidade única para con

convergentes, o senador solidar as relações comerciais
alertou para "arestas que

precisam ser resolvidas. Se

gundo ele, o empresariado
russo quer negociar direta
mente com o exportador,
seam a interferência das

International trading companies,
que acaba encarecendo o

com a Federação Russa, que
poderão ajudar a equilibrar a
balança comercial. "Deve

mos nos mover com cele

ridade e competência, con
cluiu". 'JORNAL DO' SE

NADO" , edição 1.331, pá-
gina6.

.'

. As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

O "TERÇO" (154)
Presidente do Estado do Rio de Janeiro, resolveu Nilo

Peçanha facilitar a representação da minoria da Câmara
Federal, deixando uma vaga em cada distrito, isto é, três
cadeiras, das 16 de que se compõe a bancada.
- Doutor Nilo -, perguntou-lhe alguém da sua entourage
- três é "terço" de 16?
Nilo Peçanha riu, assestou o pince-neze, no mesmo tom:
- Diga-me uma cousa: você viu "décima" urbana ser dez

por cento?

Contada pelo dr. Castro Nunes

COLUNA DO

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

PrefeHurasvãoassumirfiscalizaçãodo ICMS
o Govemo estadual publicará decreto até o mês de outubro dotando as 497

secretarias municipais de Fazenda de competência legal para atuarem na fiscaliza·

ção de tributos. "O convênio entre Govemo e prefeituras dará ao fisco municipal o
poder de reter uma carga, pedir a nota fiscal, carimbá-Ia para não haver reutilização,
e autoridade para flagrar irregularidades', afirmou o secretário substituto da Fazen
da do Estado, Odir Tonoliier.

Como contrapartida, a adesão ao programa garantirá incentivo financeiro às

administrações municipais que forem mais atuantes no combate à sonegação fiscal.
O Projeto Integração cria três alternativas de receitas extras para as prefeituras, que
serão distribuidas de acordo com um sistema de pontuação, que abrange o incentivo
à emissão de notas fiscais, atendimento eletrônico a contribuintes, entrega de talões
aos produtores e atualização cadastral, entre outros itens.

"Quem conseguir registrar 30% de todas as notas fiscais que entram no muni
cípio terá a pontuação máxima e, cumpridos os prazos para a entrega dessas infor

mações, chegará a até 100 pontos. Cada 100 pontos valem R$ 200 e o repasse
poderà chegar R$ 80 mil por ano', indicou Tonoliier.

Na prática, a prefeitura que conseguir registrar nos sistemas da Fazenda o

maior número de notas fiscais de entrada de mercadorias no município, terá pontu
ação máxima. "Este é um incentivo, mas o principal é o combate à sonegação, que
aumentará o valor adicionado das prefeituras', acrescentou o secretário. Ele projeta
que a inicíativa ampliará a participação dos municipios na divisão do total arrecadado
em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

OEstado detém75%dotaa roodhi:lo em ICMSeosmunicípbs divi:lemos 25% restantes.

Fonte: Gazeta MercantiVFENACON (29.08)
Para maiores esclarecimento procure seu contador.

GERAL

Garibaldi - JGS -

TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2001
-

REMINISCÊNCIAS

Por que "antiqamente "

e "outrora"? LXXII

Distrito. de Vessprém (082) A

A foto mostra o cemitério, em Santo Estêvão, Garibaldi, negócio de GeorgWolf

os elementos, pela nacionalização, uma
verdadeira nação americana. Pelos

moldes de uma civilização nossa, fun

dada no trabalho e no respeito mú

tuo, para que o direito fosse uma rea-:
lidade garantindo a todos, os que tra

balham prosperando o Pais, os que

respeitam as leis, os que defendem a

Pátria são patriotas. Essa exaltação,
que produz provocações e violência,
não é patriotismo. Dissertou longa
mente sobre doutrinas internacionais,
sobre direito dos governos e dos

povos nas suas relações recíprocas, o
mútuo respeito, e condenando a

exaltação que obriga o estrangeiro a

dar morras à própria Pátria e outras
"

violências, por serem desumanas e

improfícuas, acrescentando que a ele,
orador, ninguém obrigaria a dar mor

ras ao Brasil e que o respeito que se

pode e deve esperar dos outros não

se deve negar a ninguém, o respeito
às pátrias alheias é a conseqüência ló
gica do respeito que podemos exigir
pela nossa Pátria.

Dizia que o povo de Joinville (in
cluindo JARAGUÁ), pelo seu traba

lho, pela ordem e pelo concurso, es

tava praticando o patriotismo, tal

como ele presenciava na sua visita a

Blume�au para Joinville, observando
a dedicação em que, sob as chuvas

reinantes, entregavam-se os lavrado

res ao serviço da lavoura.

A mesma impressão tivera na sua

passagem por São Francisco, vendo
ali o Tiro 226, disciplinado, pratican
do o patriotismo, pois voluntariamen
te se 'constituíra em defensores da

Pátria (oo.).

Na noite seguinte, às 20 horas,
teve lugar no Teatro Nieodemus a

entrega, por parte do general Lauro
Müller, das cadernetas dos reservistas

do Exército a atiradores do Tiro 226.

Comparecia Lauro Müller, em

companhia do comodoro Smith,
comandante de um navio de guer
ra inglês que se achava em São Fran

cisco, à sessão o lO-tenente Bricio

Guilhon dava publicidade de uma

patriótica Ordem do Dia.

Acabada a parte oficial da fes

ta, houve representação cinemato

gráfica e um animado baile que
durou até alta madrugada.

Lauro Müller embarcava para
São Francisco, ao meio-dia, no re

bocador "Oscar", para tomar a

passagem no paquete "Rui Barbo

sa"
###

Regulamentava-se o uso da es

trada: "Todos os proprietários, in
quilinos, arrendatários ou possuido
res de terras marginadas às estra

das eram obrigados a limpar e con
servar permanentes valas e sarjetas
laterais, lançando os restoS de ve

getação, a lama ou os detritos, numa

distância nunca inferior a 5 metrOS
A 15

para ·dentro dos terrenoS.

metros da cerca lateral não era per
mitido plantar árvores, uma vez que

a sombra das mesmas, projetadas,
prejudique a sua conservação".,

Ninguém podia conduzirveJc�-
devJ-los pelas estradas sem estar

damente habilitado com a carta de

baleeiro ou motorista.
(Fritz von Jaraguá)

.

A visita do general
Lauro Müller

Vigia a 1 a Guerra Mundial, des
de 1914, e o catarinense de Itajaí,
ex-ministro das Relações Exterio

res, descendente de imigrantes ale

mães, viajava a Joinville, por terra,
via JARAGUÁ Ca estrada pelo lito
ral- atual BR-101 - não era to

talmente trafegável), para onde vi

nha um trem especial, com a co

missão de recepção composta dos
srs, Francisco Gomes de Oliveira,
padre Gercino do Oliveira, dr.

Ignácio de Oliveira, Mario de Sou

za Lobo, dr. Mario Teixeíra Carrilho
e o dr. Carlos Gomes. Às 19 horas

chegava à antiga estação de Jaraguá,
que então já tinha foro de vila, acom

panhado de seu filhó, dr. A. Pedro
de Andrade Müller, demorando-se
em companhia do Intendente

Henrique Piazera, que tinha residên
cia na Barra do Rio Cerro, e des

cansando da longa viagem. O trem

especial já aguardava para conduzir
o general Lauro Müller à cidade de

Joinville.
Na gare da estação de Joinville

já aguardavam S. Exa. as autorida
des estaduais e municipais, a banda
de Música do Tiro-de-Guerra 226

e centenas de pessoas de todas as

classes sociais. Da estação S. Exa. 'era

levada de Landaulet ao Teatro

Nicodemus, cujo salão achava-se

enfeitado de palmeiras e flores.

Ao champanhe, o dr. Heráclito

Ribeiro, juiz de Direito da Comarca,
saudava S. Exa. em nome do Mu

nicípio, enaltecendo as qualidades do
soldado, parlamentar, politico e li

terato. Em seguida, o eminente ge
neral agradecia o festivo acolhimen
to que Joinville lhe fazia mais esta

vez, o que não admirava por estar

acostumado a receber deste povo,
com prova de excessiva bondade.

Fazia referências à situação em

que o Brasil se achava, levado por
circunstâncias, de modo a se colo

car ao lado dos contendores, por
ter de repelir ofensas à sua sobera

nia. (oo.) Mas uma das maiores ne

cessidades era a harmonia entre to

dos, sem preconceito de origens e

raça, para que se forme de todos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ALTERNATIVA: PROJETO JOVEM ARTESÃO TEVE INfclO ONTEM NO MORRO DA BOA VISTAÉgua doente e desnutrida é

abandonadaporproprietário .Jovens aprendem artesanato

como alternativa de trabalho]ARAGuA DO SUL -

Fiscais da Gerência de

Agricultura da Prefeitura

foram chamados na tarde

oe ontem por moradores

@Rua Bertha Weege para
recolher uma égua doen

te e abandonada. O ani

mai, de aproximadamen
te 9 anos de idade, foi dei
xado em frente à Escola

Estanislau Ayroso, amar
rado em um poste. De
acordo com a moradora

�ueliHanemann, a égua foi
abandonada no local na

xexta-feira passada, pelo
rróprio dono. "O bicho

rassou todo o final de se

mana sem comer ou be

iler", afirma Sueli.
O catador de papel e

Jlapelão José Anselmo dos

�antos, dono do animal,
russe que foi obrigado a

oeixar a égua ali mesmo

rorque amesma não tinha

condições de andar. Ele
afirma que comprou o bi
cho na sexta-feira, por R$
150,00, e estava vindo do
Bairro Jaraguá 84, onde
mora, em direção ao Cen
no. "Ela estava muito fra
ca e não conseguiu mais
andar. Como não consegui
assistência no final de se

mana, fui obrigado a deixar
ela aqui mesmo", explica.
De acordo com o mé

dicoveterinário da Gerên
cia de Agricultura, José
Humberto de Souza a

égua será levada para a �e
de do CTG Do Trote ao

G�ope, que costuma abri
gar animais abandonados
Ou que sofrem maus-tra-

tos. O veterinário explica
que a égua sofre de mio

patia da fatiga, comum em

animais magros, desnu
tridos e expostos a es

forço físico além das suas

condições. A égua re

cebeu soro à base de

glicose mais complexo
vitamínico, ainda no local.
De tão fraca, o animal não
tinha condições sequer de
levantar. O médico não

deu certeza sobre a re

cuperação da égua, que foi
removida ainda ontem

para o CTG.
De acordo com o ve

terinário, casos como esse

são bastante comuns na

região. Ano passado, ele
conta que foram dois ca

sos semelhantes a esse

ocorridos no aterro sani

tário. "Falta informação
técnica, conhecimento e

especialmente condições
de alimentação adequada
e cuidados básicos entre os

proprietários de animais
usados para puxar car

roças na cidade", salienta.
O fiscal da Gerência de

Agricultura, Luis Carlos

Stephani, disse que o pro
prietário pode perder o

direito sobre o animal por
não oferecer condições
mínimas de sobrevivência.
A Gerência de Agricultura
recebeu, somente no ano

passado, cerca de mil

solicitações para atendi
mentos clínicos em ani

mais. Este ano, segundo o

veterinário, este número

vai chegar perto dos 1,3
mil atendimentos. (MHM)

]ARAGuA DO SUL

Oferecer uma alternativa de
renda e ao mesmo tempo
proporcionar uma ocupa
ção aos jovens e adoles
centes são os objetivos do

curso deArtesanato que está
sendo promovido no salão

comunitário da Igreja do

Morro da Boa Vista. O cur

so, ministrado pelo artesão

José Carlos Pires, começou
ontem com a participação
de dez alunos, todos mora
dores do Bairro Boa Vista,
divididos .em duas turmas,
sendo cinco alunos na parte
da manhã e cinco na parte
da tarde.

De acordo com o pro
fessor de artesanato, o curso

surgiu a partir de uma pes
quisa realizada ano passado,
entre osmoradores, que res
ponderam a um questioná
rio sobre o que gostariam
de fazer. Pires salienta que
cem pessoas estão cadas

tradas, todas interessadas em

participar dos cursos que
serão oferecidos.

As primeiras oficinas en
sinam a confecção de tape
tes emmacramê e enfeites e

objetos utilitários feitos com
bambu. Estas oficinas ter-

.

minam em outubro. Depois
dessas está prevista a reali-

o bambu, que é abundante

fl:a região, sementes, folhas e
cascas de árvores. ''Ao mes

mo tempo ensinamos a pre
servar o meio ambiente",
acredita o instrutor.

Para o estudante Josiel
Bernardino, 15 anos, o curso
representa uma possibilida
de de ganhar algum dinhei

ro e, especialmente, uma
forma de ocupar o tempo.
''Eu estudo à noite e gosto
de artesanto. É uma das
melhores formas de distrair
o pensamento, aprendendo
algo útil para o dia-a-dia",
afirma.

A dona-de-casa Marli

Mittelstaedt, 23 anos, tam

bém resolveu fazer o curso

porque considera uma óti
ma maneira de passar o

tempo e aprender alguma
coisa que possa ser usada no

futuro, até como meio de

vida. ''Agentenão pode per
der nenhuma oportunidade
de aprender algo novo",
reforça. Todos os trabalhos

confeccionados durante as

oficinas poderão ser comer

cializados. Metade do di

nheiro será dividido entre os

alunos e aoutrametade será

usada para a compra de

Edson Junkes/CP

Pires ensina aluno os primeiros passos para a confecção

Hoje, acredita ela, o trabalho
artesanal é fundamental para
o desenvolvimento turístico

do Município.
A gerente lembra que a

Prefeitura e a Associação
dos Artesãos desenvolvem

trabalho de parceria para que
o artesanato de Jaraguá do
Sul e de toda a região seja
comercializado de forma

. profissional.
Além de oferecer alter

nativa profissional, as ofi

cinas possibilitam aos alunos

contato direto com a na

tureza. Segundo Pires, mui
tos materiais utilizados na

zação de cursos com técni-.
cas diferentes. A intenção,
segundo Pires, é construir,
até o final do ano, um gal
pão, que seria usado para as

aulas.

O projeto, intitulado de

"Jovem Artesão", tem o

apoio da Secretaria de Pro

dução, que está doando to

do o material utilizado du
rante as aulas: O projeto foi
encaminhado àPrefeiturano

início deste ano, e foi bem

recebido. De acordo com

a gerente de Indústria, Co
mércio, Turismo e Serviços,
NiuraDemarchi dos Santos,
a intenção é resgatar antigos
hábitos da comunidade.

confecção de peças são ex- novos materiais .

traídos da natureza, como (MARIA HELENA DE MORAES)

Comerciários deJaraguádo Sul conseguem reajuste de 7,76%
rem além das horas estipula
das por lei têm direito a hora
extra. "O sistema de banco

de horas está sendo rejeitado
por todas as categorias, o
que representa um avanço

para o trabalhador, de um

modo geral", afirma.
O Sindicato dos Traba-

.

lhadores do Comércio con

grega 3,5 mil pessoas na

base, sendo 1,03 mil filiados
ao sindicato. (MHM)

]ARAGuA DO SUL - O
Sindicato dos Trabalha
dores do Comércio de Ja
raguá do Sul e região fechou
na última sexta-feira a con

venção coletiva de trabalho
referente a 2001 e 2002 com

um reajuste de 7,76%. O
acordo vale a partir de agos
to e as empresas que já fe
charam a folha de pagamen
to têm prazo até 20 de se

tembro para o pagamento

Apedido,--�-----------------,

da diferença salarial.

De acordo com o se

cretário-geral do Sindicato,
Édio Giovani Gneipel, o
acordo elevou o salário ad

missionai para R$ 291,00,
válido para os três primeiros
meses de experiência. Já o

salário chamado de norma
tivo foi para R$ 366,50.

Édio esclarece que os

salários dos empacotadores
foi para R$ 228,50 e dos

atendentes foi para R$
309,50. Já os recepcionistas,
contínuos, auxiliares de

depósito, serventes de lim

peza e auxiliares passam a

receber R$ 309,50. O se

cretário salienta' que está

extinto: o sistema de banco

de horas por assembléia,
que constava da convenção
passada. A partir desta
convenção, os funcionários

. do comércio qu� trabalha-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

JaragUá do Sul, 3 de setembro de 2001

A PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
s,,!' ,

Idclta o comparecimento das pessoas abaixo
re '

, aCionadas, no prazo de 03.09.2001 a 10.09.2001,
IUnto .

D'
.

I da ivrsôo de Ta entos Humanos, para tratar e

�sslU�tos referentes a sua contratação através do Processo
eetlvo 02/2001.
·IVONE RAMos
'LUISCARLOS BONFIM
. CLEUlA JOCELIA DA SILVA

��RIA DE LOURDES DE AVILA

en� Impossibilidade do comparecimento dos mesmos,
rar em cOntato pelo telefone 372-8063

Karl Gehring e esposa, Margareth, completam
hoje (4/9) 50 anos de feliz união.

Ao casal jubilar, que reside em Pirabeiraba, os

cumprimentos do Jornal
CORREIODOPOVO, com as bênçãos de Deus.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

OD()NTOL()C�l;\

Ruo Bnrm do Rio Brnnco, 637 • Sala 2 • Centro· JaraguÍI do Sul· sc
(ei.: (41) 275-3575 DU 9992-9999
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GERAL

I AuxíLiO: CARAGuA VEfcULOS BENEFICIA O CONSELHO TUTELAR DE SCHROEDER, COM UM CARRO

Premiação sairá no fechamento
de consórcio com 120 quotas

6CORREIODOPOVO

SCHROEDER - Mais 24

quotas do Consórcio Na

cional Volkswagen foram
comercializadas sexta-feira à

noite, durante jantar para
mais de 200 convidados

promovido pela Caraguá
Veículos - concessionária

da Volkswagen na região
no Salão da Paróquia São

Vendelino, visando o fe
chamento de um grupo
com 120 participantes, que
reverterá, em contrapartida,
na doação de um automó

vel zero-quilômetro em be
nefício do Conselho Tutelar
de Schroeder.

Veículo será de grande utilidade ao Conselho Tutelar

Pelo menos 50% das
vendas que estavam previs
tas na realização desse grupo
de consorciados noMunicí

pio já foram efetuadas, in
forma o diretor-superinten
dente da Caraguá Veículos,
e1)1 Jaraguá da Sul, Jurandir
Machado, renovando o con
vite para que outras pessoas '

da comunidade colaborem
no sentido de que ameta de
vendas desejada seja atin

gida, possibilitando, dessa
forma, que um veículo seja
destinado, gratuitamente,
para uso no serviço pres
tado pelo Conselho Tutelar,
na cidade.

- A campanha está

tendo boa receptividade en
tre a população, que mo�tra
se sensível com o objetivo
da promoção, que é bene
ficiar diretamente o Conse
lho Tutelar, órgão que res

ponde pelo atendimento

dos menores considerados
em situação de risco na co

munidade -, diz a pre
sidente do Conselho Muni-

cipal dosDireitos da Criança
e do Adolescente, Celita
Grade, explicando que a

equipe que atua fio atendi

mento aos menores se res

sente da falta de um veículo

para uso exclusivo no serviço
do órgão, tendo que re

correr freqüentemente ao au
xílio da frota da Prefeitura,

com evidentes transtornos.
Machado destaca que

tem sido parte da filosofia
de trabalho da, Caraguá
Veículos, concessionária que
está há um ano e meio fun

cionando na microrregião,
realizar promoções que pos
sam refletir em benefício de

entidades sociais - como

já aconteceu com a Associa

ção de Pais e Amigos dos

Excepcionais, em Guara

mirim, e o Hospital eMater
nidade Jaraguá, em Jaraguá
doSul- e eventos culturais.
"É como a empresa' pode
devolver para a comunidade

parte do que ela recebe",
sintetiza Machado, que veio
de São Paulo, onde trabalha-

Chico Schwambach

va na Área de Desenvol

vimento Estratégico da

Volkswagen, para assumir a

direção da nova revenda
instalada emJaraguá do Sul,
(MILTON RMSCH)

Estrutura do Conselho

Tutelar está sendo ampliada
Prefeitura e comunidade querem dotar o Conselho

Tutelar de melhores condições de funcionamento. Além

do veículo pára uso no serviço diário de atendimento aos

menores, em vias de ser obtido, através da promoção da

Caraguá Veículos, mais um conselheiro deverá assumir a

partir de janeiro. Trata-se de joão Preis, eleito este ano,

que atuará em conjunto com a conselheira TerezinhaVieira

Prenzeler, que no momento cumpre sozinha essa tarefa.

O prefeito Osvaldo Jurck e o vice-prefeito Orlando
Tecilla estão otimistas com os acontecimentos. Eles

participaram do jantar realizad; na sexta-feira à noite no

Salão Vendelino, e compartilham da expectativa de que,
com o fechamento do grupo de consorciados, a entidade
local possa efetivamente usar o carro que está sendo doado.
O prefeito relatou, na oportunidade, todas as ações que a

Prefeitura desenvolve atualmente no atendimento social.

Jurck admite que as questões sociais se avolumaram

em Schroeder, nos últimos tempos, devido ao crescimento

da população, com muitas famílias chegando de outras

regiões para se instalar no Município. Mas garante que a

Prefeitura está desenvolvendo diversos programas de

atendimento nessa área, com ênfase para a prevenção. (MR)

TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2001

Curso de especialização
reúne 60 profissionais

]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 60 ca

beleireiros participaram do

curso de especialização pro
movido pelo Núcleo de Ca

beleireiros daAcijs (Associa
ção Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) ocorrido
no 'tarde de domingo e

durante todo o dia de on

tem, no auditório do Sesi.

O curso foi ministrado pela
profissional Susy Figuei
redo, de Lages, considerada
uma especialista em técnicas

de pintura e grande conhe

cedora dos diversos tipos de
produtos químicos àvendano
mercado. Susytambém falou

sobre as novas tendências

para a próxima estação.
Segundo ela, a moda para
o verão é usar e abusar das
cores claras, luzes e mechas.

"A novidade agora é a

mistura de cores, com bas

tante transparências", ex
plica Susy, que veio a Jara
guá do Sul pela segunda vez

para ministrar curso para
cabeleireiros.

A coordenadora do Nú.
cleo de Cabeleireiros, Solan.

,

ge Okopnick, explica que a

entidade, desde a sua funda.
ção, em maio de 1997, já
promoveu 22 cursos de es. po
pecialização destinados aos

profissionais da área que A
atuam em Jaraguá do Sul e
na Região do Vale do lta·

pocu. Ela salienta que o nú·
cleo também participa dire·
tamente de vários eventos ve

de cunho social. No próxi. eE
mo dia 16 de setembro, Sei
cerca de 60 profissionais oi�
estarão colaborando com a D�
promoção Ação Comuni

tária da Weg, cortando ca·

CIbelos gratuitamente.
Para a cabeleireira Ro· Fel

'saneCoutinho, os cursos pro- Cc
movidos pelo núcleo são na

muito importantes. "É fun· de
damental investir em atua·

qu
lização profissional para me·

aí
lhoraro atendimento",afirma �(

Aula dePedagogiaaDistância
entra em funcionamento

Sagitf'�? - Bom astral paro
quem OC" argos de chefia.

��tú.�ees CI

Cerca de 160 profes·
sares que não conseguiram
ainda a formação superior
em Pedagogia, de Guarami·
rim, Jaraguá do Sul e Sebrae'

der, serão atendidos nesta

etapa inicial do projeto. Des:
ses, 30 'pertencem à rede

municipal de ensino de

Guaramirim. A faculdade a

distância terá amesma carga

de atividade de urna fa

culdade em condições nessa

área. Os professores farão

a maior parte das tarefas eIll

casa e uma vez por semana

serão orientados pelos ins'

trutores Patrícia Thives,

Marina Giralla, Reginaldo
Pires e Tatiana Fernandes.

1.

GUARAMIRIM - Desde

ontem, quando foi realizada
a aula inaugural no auditório
da Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim, está funcio

nando a Facúldade de Pe

dagogia aDistância, noMu

nicípio. Trata-se de projeto
que envolve parceria entre a

Secretaria Municipal de
Educação e a Udesc (Uni
versidade de Santa Catarina),
através da Coordenadoria
de Educação a Distância,
que visa a capacitação de

professores, em conformi

dade com o que exige a Lei

de Diretrizes e Bases da

Educação.

da vai cair do céu.
u esforço é que você

que desejo. Os

:;Ji)JVocê estará mais

que quer, Bom dia
r com a cjudo de
res nos seus

Jítmance
ccminhcró para a estabilidade.
Câncer - Bom dia para ouvir

Atividade ligada a

a forma geral será
Na relação a dois,

estará acentuado.

Le
-

'2f�oa hora para
tr a51m equipe. Terá

��'rm
atividades ligadas a

noite promete: o
relacio ,ttlento vai estar do [elto
que sempre quis.

•

O desejo de ser útil

ultrapasse os
tes, Mudança de casa
o campo sentimental,

a os seus desejos.

eia estará

pelo seu paraíso
f!s:iando as

ti?9.fuWj�l8i�;.,�pere a preguiça e

realize os seus projetos agora!
Escorpião - Não Iu]o de

onsabilidades,
mente as de ordem
a. Você estará'

t��e suas limitações.rßI no amor.
'

A��r:!�;\ Seu bem·estar e

p1�gr�\��terial vão
ua formo de se

os outros.Abra·
. H' sinal

se aos novos amigas. o

de mudanças positivos.
•

Talvez se sinto presa
, _

' melas
gaçoes, sela. O
u profissionaiS. 'b 'r

, ntn UI
dia podero co

madurecimento.
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DIÁRIO DA F-l _

ALESI MARCA 10 PONTO NA JORDAN
Em sua segunda corrida pelaJordan, Alesi conseguiu a

sexta colocação, resistindo aos ataques de Ralf

Schumacher nas última voltas em Spa. "Foi muito legal
s ver a placa dos boxes mostrando que pilotos como Ralf

eBarrichello estavam atrás demim", festejou o francês.
" Seu companheiro Trulli, em compensação, amargou o
s oitavo abandono do ano por problemas mecânicos.

Desta vez foi o motor.

COULTHARD MAIS PERTO DO VICE

Feliz com o segundo lugar, afinallargou em nono,David
Coulthard abriu nove pontos sobre Rubens Barrichello

naclassificação e ficou mais perto do vice-campeonato
deste ano. "Meu maior problema na corrida foi o óleo

que escapava domotor do Fisichella. Eu tinha que limpar
a viseira' nas retas. Mas depois 'que passei por ele me
lhorou", contou o escocês.

1/9/2001

Supersena
concurso: 529

1 o faixa:
11 . 13 . 25 - 36 - 41- 43

2°faixa:
15-28 . 29 - 31 - 32- 48

Megasena
concurso: 292

13-23 - 24 . 34 - 45 - 53

Quina
concurso: 890

03-07-21-41-67

Lotomania
Concurso: 145

03 . 05 - 22 33
34 . 39 _ 40 - 41
42 - 43 - 45 - 46
50 . 57 64 - 70
76 • 79 - 85 - 99

Loteria Federal
concurso 03576

10 - Prêmio: 57.635
2° - Prêmio: 56.336
30 - Prêmio: 50.432
4°. Prêmio: 58.444
S° . Pfêmio: 63.026

Alemão

busca novos

recordes

SPA-FRANCORCHAMPS

Com a vitória de domingo
em Spa, Schumacher che
gou a 104 pontos na tem

porada e precisa de apenas
mais cinco para ser o recor

dista num mesmo campeo
nato - a maior pontuação
para umMundial é 108, que
o próprio Schumacher con
seguiu no ano passado.

O alemão atingiu 782

pontos acumulados na car

reira. Com mais 17, supera
o piloto que mais pontuou

.

na história, Alain Prost, que
marcou 798,5.Michael pode
também se tomar o piloto
quemais ganhou na mesma
temporada, se conseguir duas
vitórias nas três corridas que
ainda testam para o final do
Mundial. Nas 14 provas
deste ano, ele conseguiu oito
vitórias e quatro segundos
lugares. (FG)

IGP DA BÉLGICA: ALEMÃO ESTÁ INSUPERÁVEL ESTE ,ANO

Sehnmacher se torna omaior
vencedor da Fórmula 1

SPA-FRANCORCHAMPS
- Para se tomar o maior

piloto de todos os tempos,
falta aMichael Schumacher

apenas um título mundial.

Ao vencer o GP da Bél

gica em Spa-Francorchamps,
o alemão chegou a 52 vitó

rias na carreira, deixando
para trás Alain Prost, que
deteve o título de maior

vencedor da F-1 de 1987

até domingo. Tetracam
peão, Michael só não pode
ser considerado o melhor
da história porque ainda

falta igualar os cinco títulos
conquistados porJuan-Ma
nuel Fangio, nos anos 50.

O GP belga foi marca�.
do por muitas confusões,
das quais o único que parece
ter conseguido escapar
ileso foi mesmo Schuma

cher. Terceiro no grid, ele
não tinhamuitas esperanças

41-jl.i;;'r:� DkJgn6sHco e I�)� Santa Catarina
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Particulares e

Paciente SUS

TARSO SE DESPEDE DA MINARDI
TarsoMarques se despediu, domingo, daMinardi levando
seu carro até o final, em 13°. Isso depois de fazer quatro
pit stops. "Um porque um pneu furou e outro para
verificar a suspensão", explicou o brasileiro, que na

próxima corrida será substituído pelo malaio Alex

Yoong. "Estou aliviado. Esse carro é muito ruim",
acrescentou Tarso, que deixa o Mundial sem marcar

pontos.

Flávio Mazzi/Warm up

Agora, só falta bater o recorde de Juan-Manoel Fangio
de vencer porque os dois

carros à sua frente, os Wil

liams de Juan Pablo Mon

toya e Ralf Schurnacher,
eram os favoritos por causa

das características de alta

velocidade de Spa.
A corrida teve muitas

ultrapassagens e trocas de

posição em função das duas

baterias de pit stops que
todos os pilotos fizeram.

Barrichello, na primeira
parada, caiu de terceiro para

quinto, sendo superado
pelos dois carros da

McLaren. Tentando passar
Mika, acertou um cone

demarcatório da Bus Stop,
perdeu a asa dianteira e teve

de antecipar seu segundo
pit. Voltou em nono e ter

minou em quinto. Coulthard
foi o segundo, com Fisichella

em terceiro. Hakkinen foi o

quarto e Jean Alesi, da Jor
dan, fechou a zona de pon
tos em sexto.. (FLÁVIO GOMES)

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

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

A alegria eslá conlagiando a equipe do Italvan Imobiliária,
complelando seus 7 anos de sucesso no mercado de Jaraguá do Sul e Região,

Sempre oferecendo o Iodos os seus clienles e amigos muila honeslidade,
sinceridade, alegrias, amor e realizações.

o Espírilo Sanlo de Deus produz Amor, Alegria, Paz) Paciência, Delicadeza,
Bondade, Fidelidade, Humildade e Domínio Próprio. GQ/6fas 5.22-23

Eslomos felizes e agradecemos ao "Nosso Senhor Jesus Crislo' por
Ter nos dado Iodos esles dons e nos acompanhado duranIe esles 7 anos de 10101

sucesso no Mercado Imobiliário.

. Também agradecemos muito ° você, clienle e amigo, que de uma ou

de oulro formo nos aiudou ° flizer o sucesso da Itaivan Imobiliária.

ITAIVAN IMOBILIÁRIA
VENDENDO REALIZAÇÕES

Diretoria e Funcionários

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I VIOLÊNCIA: JOGADOR DO ALIANÇA BRIGA COM ADVERSÁRIO, COSPE NO AUXILIAR E AGRIDE TORCEDORES

Confusão .e agressões entre
atletas da Divisão deAmadores
]ARAGUÁ DO SUL -

Confusão e pancadaria du
rante o confronto entre Al
vorada e Aliança, realizado
neste domingo, no Estádio
do Alvorada, válido pela
quarta rodada do Campeo
nato da 1� Divisão de Ama
dores. Apesar do jogo ter

empatado por O a O, houve
desentendimento entre jo
gadores, auxiliar e tàrcedo
res. Logo de início, o atleta

Marcelo, do Alvorada, foi
expulso por ter acertado co

tovelada no jogador adver
sário. Aos 36 minutos do

primeiro tempo, Adriano,
do Aliança, que já tinha car

tão amarelo, chutou o joga
dor do Alvorada - fora do
lance de bola -, agrediu ver
balmente o auxiliar técnico
Luís Carlos Uber e, antes de
sair do campo, cuspiu no

rosto do auxiiiar. Em segui-
. da, passou a agredir as pes
soas que estavam assistindo
ao jogo. Adriano foi retirado
do local por policiaismilitares.
9 presidente da Liga Ja

raguaense de Futebol, Ro
gério Tomazelli, criticou a

conduta do jogador do ali

ança e considerou inviável as

condições do campo do Es

tádio do Alvorada. "Agora
será enviada a súmula para a

Procuradoria da Junta de

Justiça Desportiva, que fará
denúncia contra o atleta para
que seja julgado dentro dos
trâmites da lei. Dependendo

Edson Junkes/CP

Súmula do jogo entre Alvorada e Aliança (camisa azul) vai para a Procuradoria da LJF

de como for enquadrado,
Adriano pode ser suspen
so", afirma Tomazelli. Nos

aspirantes, o time doAliança
garantiu a vitória sobre o

Alvorada, por 1 a O.

Fato inusitado também
napartida entreCruz deMalta
e Guarani. O time cruzrnal
tino estava goleando o ad-

,

versário por 9 a O, quando,
aos 30 minutos no segundo
tempo, o árbitro Vanderlei
Machado teve que finalizar
o jogo porque os atletas do
Guarani desistiram da par
tida e se retiraram do campo.
Na preliminar, Cruz de Mal
tavenceu por 3 a 1. Os ou

tros confrontos tiveram os

seguintes resultados: nos

. aspirantes, Ponte Preta foi
derrotada pelo Tupy, de

Schroeder, por 2 a O, e nos

titulares a Ponte Preta venceu

por 4 a 3; nos confrontos
entre Flamengo e Vitória, o

time rubro-negro perdeu
por 4 a 1, nos aspirantes, e

por 5 a 1 nos titulares.

(FABIANE RIBAS)

ClassificaçãodoCampeonato
da 1ª Divisão de Amadores

A equipe do Cruz de Malta está na liderança da

classificação geral do Campeonato da 1� Divisão de

Amadores, com 10 pontos registrados. Em seguida
vem oVitória, com 9; Alvorada, com 8; Aliança, com
7; Ponte Preta, com 6; Garibaldi, com 2; Tupy, com 1;
Flamengo, com 1, e Guarani,Com zero. Nos aspirantes,
o Vitória está na frente, com 9 pontos, seguido do

Alvorada, também com 9; Tupy, com 6; Aliança, com
6; Cruz de Malta, com 5; Flamengo, com 4; Ponte

Preta, com 3, e Guarani, com zero.

A quinta rodada será realizada dia 9 de setembro,
próximo domingo, com os seguintes jogos: no Estádio,
da Ponte Preta, Ponte Preta x Garibaldi; no Estádio

.

do Cruz de Malta, Cruz deMalta xAliança; no Estádio
do Flamengo, Flamengo x Tupy, e, no Estádio do

Vitória,Vitória x Guarani. Os jogos iniciam às 13h30

e 15h30. (FR)

Seleção Catarinense de Futsal vence aUnisul por 3 a O
]ARAGUÁ DO SUL - A

Seleção Catarinense de Fu
tsal venceu por 3 a O a equipe
de Unisul, de Florianópolis,
no amistoso que aconteceu

na tarde de sábado, no giná
sio de esportes da Malwee.
O jogo serviu como prepa
ração para a seleção catari
nense, que participa, de 11 a

16 de setembro, em Aracaju,
do Campeonato Brasileiro
de Seleções. Na avaliação do
técnico daseleção, Fernando
Ferreti, o confronto serviu

para comprovar o excelente
nível técnico da equipe, que

entrou na quadra com os jo
gadores Franklin, Euler,
Manoel Tobias, Marcel e

Lacau. A seleção conta com
dez jogadores da equipe de
futsal de Jaraguá do Sul,
patrocinada pela Malwee
Malhas.

A equipe da Unisul con
tou com os jogadores Jú
nior, Marcelinho, Jedson e

.

Rodrigo. A Unisul está em

primeiro lugar no Campeo
nato Estadual de Futsal, com
51 pontos. De acordo com

o técnico da equipe, Nelson
Carvalho, o jogo teve todos

os ingredientes de uma par
tida válida para qualquer
campeonato. "Esta é a for
ma que encontramos para
colaborar com' a seleção",
afirma o .têcnico.

Apesar de ter vencido

por 3 a O, o primeiro. gol
custou para acontecer.

Somente no final do pri
meiro tempo a torcida local

pôde comemorar o gol feito
por Betão. O segundo gol
foi feito por Kiko (goleiro
de Concórdia), e o terceiro,
quase ao final da partida, foi
feito por Xoxo, que é da

equipe de Chapecó.
O primeiro jogo da equi

pe Malwee pelo turno da

segunda fase do campeo
nato estadual será realizado
no dia 22 de setembro,
contra a Anjo Química, em
Jaraguá do Sul. Ontem, a
.. .

eqUIpe jaraguaense Jogou
contra o time deJoaçaba, ho
je enfrenta o Blumenau, na
quinta-feira joga contra o

SãoMiguel do Oeste, na sex

ta-feira enfrenta a equipe do
Pinhalzinho e, no sábado,
joga com o Seara.
(MARIA HELENA MORAES)

TERÇA-FEIRA, 4 de setembro de 2001
-

CAMPEONATO DAS ESCOLINHAS
No próximo final de semana, terá início a segunda
edição do Campeonato das Escolinhas, promovido
pela Liga Jaraguaense de Futebol. As competições vão

envolver aproximadamente 900 atletas, em nove

equipes, nas categorias Dente-de-Leite, Mirim, Infantil
e Juvenil, a partir dos 7 anos. No domingo, a partir
das 8h15, vai acontecer confronto entre Acaraí x Nova

Garação, Avaí x Ruptar, Pequeno e a Bola x Vitória e

Santo Antônio x Aliança. A equipe Meninos de Ouro

folga esta rodada.

FUTEBOL NO FIM DE SEMANA

No final de semana foi realizada a quinta rodada da IS!
edição do Campeonato Sênior "A Gazeta", promovido
pela LJF (Liga Jaraguaense de Futebol). Nesta etapa, a

Sociedade Esportiva e Rec:reativa João Pessoa foi
derrotada pelo Vitória, por 6 a 3, e Kiferro perdeu para
o Santo Antônio (2 a 3). A sexta rodada está marcada
para acontecer no dia 8 de setembro, no Estádio do
João Pessoa. Enfrentam-se Santo Antônio x Vitória e

.

Rio Molha x João Pessoa. A equipe da Kiferro folga
nesta rodada.

CONVOCAÇÃO
A atleta da equipe AjincjUrbanojFME Solange Benz
foi convocada pela Confederação Brasileira de Tria

thlon, na. semana passada, para representar o Brasil no

Campeonato Mundial de Duatlhon, que será realizado
entre os dias 11 e 16 de setembro, em Rimini, na Itália.
A jaraguaense realiza os treinos no Clube Acaraí parti
cipa da equipe jaraguaense de natação competindo
regularmente em provas de travessias. Solange tam

bém representará Jaraguá no Sul nos Jasc deste ano,

na modalidadede Triathlon.

FUTSAL la E 2a DIVISÃO
As inscrições para o Campeonato Municipal da lª e 2ª

Divisão de Futsal estão abertas e seguem até o dia 5

de setembro. As fichas de confirmação devem ser en

tregues até o dia 10. O congresso técnico da 1� Divisão
será às 19h30, e da 2� Divisão às 20h30, no Departa
mento de Esportes de Massaranduba. O valor da

inscrição é de R$ 70,00, com Miriani. A lª Divisão
inicia dia 14 de setembro, e a 2� Divisão, dia 12.
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