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PPS terá candidato
a deputado estadual
o presidente do PPS de Jara

guá do Sul, João do Táxi, rejeitou
a proposta de união dos partidos
em torno de três candidaturas a

deputado estadual, defendida
pelo ex-deputado estadual Udo

Wagner, e confirmou que a le

genda terá candidato em 2002.

PÁGINA 3

Centro Universitário

'promove 3º SemadFotos: Cesar Junkes/CP

Vacinação contra a meningite
�eve atingir toda a população Começa amanhã a 3º Semana

de Administração, promovida
pelo Diretório Acadêmico de Ad

ministração da Unerj, com pa
lestras do professor J.c. Bemve

nutti, no Clube Atlético Baependi.
PÁGINA 5

Corupá vacina todos
contrameningiteC
A Secretaria de Saúde do

Município de Corupá deve

encerrar entre hoje e amanhã
a vacinação em massa contra

imeningite tipo C.

Edson Junkes/CP

Familiares dos passageiros do ônibus foram ao local do acidente para acompanhar a retirada do veículo
A

Ombus com mais de 50 pessoas
cai 15metros na serra deCorupá

Caropreso busca
saída para o HSC]PÁGINA 6
o deputado federal Vicente

f

Caropreso manteve duas reu-

niões, ontem, com lideranças de

Massaranduba, tentando achar saí
da e evitar o fechamento do Hos

pital Sagrado Coração de Jesus.
PÁGINA 7

semana passada. O motorista do veículo, Os- .

valdo Amaro Pereira, disse que faltou freio e

a forte neblina impediu que distinguisse o lado
da pista em que se encontrava. Apesar do

susto, ninguém sofreu ferimentos graves.
PAGINA 8

Coletivo que vinha de Francisco Beltrão,
no Paraná, caiu de uma ribanceira de 15

metros na noite de domingo. O acidente acon

teceu no Km 91 da BR-280. Os passageiros,
todos residentes em Joinville, vinham de uma
excursão que começou na quinta-feira da

DNER inicia trabalho

dehumanização do
trânsito na BR-280

PAGINA 5

Zezinho deixa a

Secretaria da Saúde
Berlim
373-1010

O vice-prefeito José Joa
quim Fernandes não quer mais
acumular a SecretariaMunici
pal da Saúde, em Guaramirim.
Ele alega dificuldades para
conciliar a função na pasta
com atividades particulares.

PÁGINA 4

D I.�erlm
373--1010

Reinke e Trevisani

falam em consenso

para as eleições
PAGINA 4

Aproximadamente 40 entidades participaram do desfile cívico

�liza�o na manhã de sexta-feira, na Rua Reinoldo Rau. As unidades
e ensino de Jaraguá do Sul tiveram participação especial com a

Presença de estudantes de todas as idades.
.

o 10° Encontro Brasileiro de Motociclistas, promovido pelo Motogiro
Clube de Motociclismo de JS, reuniu cerca de 2,5 mil motoqueiros
de 120 motoclubes do País que, durante três dias, agitaram a cidade
e se exibiram em cima de potentes motos. PAGINA 9

estofados e colchões
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2 CORREI9DO POVQ

o livro na educação
da humanidade

CLEUSlMAR DEMARCHI SCHULTZ -Professora e estudante de Logosofia

Que processo cumpre o livro até sua elaboração final? Isto me fez recordar

que a compilação dos pensamentos e idéias dos homens foi idealizada primeiro
em pedras, papiros, para mais tarde ser impressa,

Este processo evolutivo nos permite que grande quantidade de seres recebe

instrução e ilustração que, de outra maneira, ficaria relegada só a um reduzido

número; os que tivessem o privilégio de receber por via oral o conhecimento,

Hoje, a difusão do livro é o recurso mais eficaz para que os povos se

conheçam entre si, estudem seus costumes e seus adiantamentos, compartilhando
seus benefícios para a conquista do bem e da felicidade.

Compreendo que há uma diferença entre o livro (autor) ein si e a sua leitura

(leitor). O autor expõe seus pensamentos e idéias a fim de fazer participar aos
demais seu conhecimento e suas experiências.

Os leitores, o que buscam? Alguns buscam a leitura com' verdadeiro interesse
e atenção, outros folheiam os livros sern preocupação alguma.

Como estudante de Logosofia, sinto que a época em que vivemos tenha

influenciado para que se leia aos saltos, pois parece já não mais haver a

tranqüilidade que ant�s se tinha.

Nos livros, como em tudo o que não tem sido pensado ou feito por um

mesmo, se encontra sempre algo para agregar ao próximo conhecimento,
aumentando assim o saber pessoal.

Carlos Bernardo González Pecotche, autor da Ciência Logosófica, escreve:
"Existem no presente, em todas as nações do mundo, bibliotecas enormes,

consideradas orgulho da culturae expressão de altas inquietudes que movem o

espírito da nacionalidade em busca do aperfeiçoamento de toda ordem com

olhos de engrandecimento de seus respectivos países. Porém, convém assinalar
,>

que entre os milhões de livros que circulam nem todos, quisera seja o caso dizê-

lo, contêm idéias construtivas ou de alta finalidade moral, intelectual ou social

para a humanidade".

Sinto que a educação da humanidade tem como base dois grandes livros:VIDAE
OMUNDO, que traduzem e nos ensinam o que anelamos construir primeiro em nós

mesmos para depois sabermos ensinar aos demais quenos rodeiam.

Endividadas em nome da honra
EMANUEL GONÇALVES - Diretor da EGS Consultoria

Empresarial e especialista em negociação de dívidas

Duas senhoras entraram em minha sala e sentaram-sc.Uma delas já havia
conversado comigo por tclefone, a outra não, aproveitou a informação e

compareceu junto, já que tinham em comum os mesmos problemas. Ainbas são

pensionistas, recebem cerca de R$ 1.500,00 de s�lário...
Iniciei o diagnóstico e, em pouco tempo, constatei o total das dívidas de

cada uma. Certa de R$ 12mil.. Diferença pouco entre uma e outra. Até brinquei
com elas perguntando: "Vocês fizeram um pacto para se endividar juntas?"
Deram um sorriso amarelo e me responderam perguntando: "Tem solução pra
gente, sr. Emanuel?"

Claro que tem, respondi, concluindo: "Vocês têm uma fonte de renda, estão
com saúde, apesar do -estado psicológico bastante abalado e auto-estima

totalmerite comprometida". Continuei: "Precisamos alterar radicalmente a forma

como vocês vêm conduzindo seus pagamentos porque, da forma como está,
vocês não vão agüentar, vocês estão criando dívidas para pagar dívidas".

"Exatamente, sr. Emanuel", responderam as duas quase ao mesmo tempo.
"Chegou a um ponto em que nós não temos nem onde recorrer mais",
Continuaram: "Todas as financeiras que existem em Salvador nós temos

empréstimos, e em todas já é o terceiro ou quarto empréstimo, scm falar nos
cartões de crédito, que só pagamos o valor mínimo há mais de um ano". Pois

bem, senhoras, não existe mágica, acrescentei. "Vocês vão ter de pagar seus
débitos de sua fonte de renda. Se ganham R$ 1,5 mil, podem utilizar para pagar
os débitos, no máximo, R$ 500,00. Vocês precisam de pelo menos R$ 1 mil para
a subsistência. Falaram quase me interrompendo: "Mas nós estamos há mais de
dois anos nesta bola de neve para não sujar nosso nome no SPC e Serasa, nunca
tivemos nosso nome sujo e" pagando apenas R$ 500 pormês, vamos passar mais
de doi� anos para quitar os débitos, pelos valores de hoje, e semana que vem já
tem ummonte de prestação vencendo novamente, nosso nome não pode ir para
o SPC e Serasa ... Como fica nossa honra, sr.Emanuel?"

Ao chegar a noite, em casa contei à minha esposa, comentando: "O povo
brasileiro cria dívidas para pagar dividas com medo de sujar o nome, e, quando
não suportam mais, viram inadimplentes, são taxados de caloteiros, mesmo se

endividando em nome da honra!"

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornaJcorreiododpovo,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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Avanços.' importantes
A confirmação feita ontem

pelo delegado do Sindicato

das Empresas de Mineração
na região, Lauro Fröhlich, de

que está concluído o estudo
de impacto ambiental enco-

. mendado a uma empresa es

pecializada, e em atendimen

to ao, que determinava o Mi

nistério Público Federal, é sig
nificativa do ponto de vista do

atendimento das questões
ambientais nas cidades do Va

le do Itapocu. Mais de 50 em

presas mineradoras estão em

atividade na área, e a extração
de areia e saibro simplesmen
te não poderia continuar sen

do feita aleatoriamente, sem

uma orientação técnica ade

quada sobre os locais e con

dições em que este material

pode ser extraído. Sob pena de

aumentar a degradação am

biental na microrregião, por
conta de uma atividade ne

cessária - afinal de contas

são minérios importantes e de

uso constante em obras, tanto
no setor público quanto na

construção civil"--, mas cuja
extração, precisa, evidente
mente, ser fiscalizada.

A par disso, vale destacar,
também a formação do comi-

r É uma grande
contradição uma região

usar de ufanismo,
quando o assunto é

qualidade de vida
.J

tê regional que atuará no con

trole do uso dos mananciais

d'água no Vale do Itapocu, e

que poderá constituir-se no

instrumento de vanguarda
para que-a comunidade possa

despertar para maior discus

são de uma questão de grande
responsabilidade e relevância,
mas não considecada como

deveria até o momento. De

maneira que, em duas frentes

importantes, seja na retirada
de minérios dos leitos dos rios

e/ou no aproveitamento dos

recursos hídricos, que precisa
ter uma política definida e

normatização técnica ade

quada, estamos constatando

avanços no esforço das au

toridades atentas com estas

questões.
Sob o mesmo enfoque, va

le destacar a série de pales
tras que algumas entidades de

Guaramirim e J araguá do Sul,
como a Associação de Mora

dores do Bairro Recanto Feliz

e a Aguapé (Associação Gua

rarnrrense de Preservação
Ecológica), entre outras, co

meçam a preparar para a

segunda quinzena de outubro,
com o intuito de denunciar o

descaso com que ainda con

tinuam sendo tratados os rios

Jaraguá, Itapocu e Itapocu
zinho. É uma grande contra

dição uma região usar de

ufanismo, quando o assunto

,é qualidade de vida, e os prin
cipais cursos d'água, que na

realidade são a verdadeira
fonte de vida, continuarem

recebendo todo tipo de de

jetos humanos e resíduos
industriais.

Excetuando-se realizações
importantes nessa área, como

a própria implantação do

sistema de esgotos na cidade
de Jaraguá do Sul, obra elo

giável do governo municipal,
e os investimentos de diversas

empresas no tratamento dos

efluentes gerados, muito
ainda precisa ser feito para
que .os cursos d'água menCio
nados deixem de ser sinô
nimos de poluição e abando
no, e voltem a ocupar a po

sição merecida, de vertentes do

bem-estar da nossa populaçãO.
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r DESENCONTRO: FALHA NA COMUNICAÇÃO IMPEDE DEBATE ENTRE CANDIDATOS DO PT

Executiva faz
• ,w

reuruao para

processo eleitoral
AJustiça brasileira não fez nenhum pedido oficial às

autoridades suiças para investigar a denúncia de que o ex

governador de São Paulo Paulo Maluf (PPB) teria mantido
uma conta naquele país até 1997, com depósitos de US$ 200
milhões. OJudiciário suiço espera que o Brasil envie os pedidos
de auxílio penal. Quando isso for feito, o que até agora não

ocorreu, as documentações bancárias poderão ser entregues à

Justiça brasileira. As informações foram publicadas noJornal
Tribuna de Genebra.

A reportagem diz que o ex-prefeito é descrito como alguém
que conseguiu passar por todos os regimes 'políticos,
"servindo-os e servindo-se". "O seu nome foi transformado
no verbo 'malufar' como sinônimo de roubar verbas públicas.
Maluf já respondeu por malversação de dinheiro, mas uma
Justiça úmida permitiu que ele se livrasse sern problemas até

agora", afirma o jornal.

discutir o
]ARAGUÁ DO SUL - o

debate entre os candidatos

a presidente do Diretório

do PT, marcado para
acontecer na tarde de sába

do, no auditório da Caraguá
Veículos, foi substituido por
uma reunião para discutir o

processo eleitoral interno,
que acontece no próximo
domingo, das 8 às 17 horas.

Uma falha na comunicação
entre os petistas e a empresa

nha entre R$ 180,00 e R$

540,00 paga R$ 5,00 ao ano;
de R$ 541,00 a R$ 1.080,00,
0,5% do salário ao mês, e

acima de R$ 1.081,00, 1%.

A Comissão Eleitoral,

composta por seis pessoas,
esteve reunida na noite de

ontem no diretório do par

tido, para definir a compo
sição da futura executiva e

detalhes da eleição.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

impediu o debate. Impos
sibilitados de entrar no pré
dio, os petistas foram para
o Sindicato do Mobiliário

discutir a convenção.
Pela primeira vez, filia

dos de todo o País escolhe

rão diretamente os mem

bros da direção nacional e

dos respectivos diretórios

estaduais e municipais. Tem
direito a voto todo filiado

até 16 de setembro de

2000, em dia com a con

tribuição partidária. O pre
sidente do PT, Silvino
Volz, lembrou ainda que
votam apenas os filiados,
cujos nomes estejam na

lista de votação, com o

timbre do diretório na

cional. "Não haverá voto

em separado", assegurou.
As contribuições dos

filiados dependem do sa

lário recebido. Quem ga-

DESCONFIÔMETRO BARGANHA
Segundo avaliações do

mercado político deJaraguá
do Sul, as recentes diver

gências no ninho tucano

não passam de picuinhas de
caráter pessoal, sem nenhu

ma relação com projetos do
partido. Os rnais experien
tes acreditam que as decla

rações recentes não represen
tam rebeldias, mas sim ten

tativa de se estabelecer para

barganhar com o governo
em ano eleitoral. ''Essas pen

dengas serão resolvidas co
mo sempre foram, promes
sas e cargos", disse uma ra

posa da política local.

Apesar da popularização do

telefone celular,muitos usuá
rios ainda fazem questão de

semostrar ao aparelho, igno
rando o bom senso, às vezes,
a educação, como acontece

rotineiramente em reuniões,
palestras e shows. Na noite

de sexta-feira, durante a apre
sentação do Grupo Cultural

Jongo da Serrinha, no Centro
Cultural, mesmo depois do

pedido para que fossem

desligados os celulares, um
expectador não só deixou o

telefone ligado como atendeu
a ligação e conversou por cerca
de dez minutos.

"PPB terá candidato a deputado", diz Gê Neves
]ARAGUÁ DO SUL - Se federal Vicente Caropreso. ligação Mais Jaraguá do PMDB.

"Se for só para apoiar
candidatos de outros par
tidos, não tem razão de

existir", disse, referindo-se
ao acordo para apoiar o
candidato do PFL a de

putado estadual

Na avaliação dele, a

região tem' votos suficien

tes para eleger até quatro

deputados estaduais. "Acho

bastante razoável que a co-

Sul apresente dois candi

datos a deputado estadual.
"

Até porque, estrategica
mente, o lançamento de

um candidato do PPB é

bOI? para as pretensões
do partido, que certamen-

te vai reeleger o governa
dor Esperidião Amin",
defendeu, apostando que
o crescimento do PT no

Estado tira voto do

Gê, no entanto, não quis
falar em nomes, dizendo que
é prematuro apontar possí
veis candidatos. "O impor
tante é estarmos unidos em

tomo do lançamento de um

candidato na região. Quanto
a nomes, será decidido em

convenção", 'ponderou,
prometendo "brigar" para

que o PPB tenha candidato

próprio. (MC)

depender do presidente do
Diretório do PPB, José
Carlos Neves, o Gê, o par
tido terá candidato a de

putado estadual em 2002.

Gê justifica a posição afir

mando que a legenda já
apoiou a candidatura do'

prefeito Irineu Pasold

(PSDB), do qual é chefe de

Gabinete, e pretende apoi
ar a reeleição do deputado

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

Diretório do PPS descarta aliança e

confirma candidato a deputado estadual

.I

'iÇ um grande prazer que emnome da Câmara de Vereadores, InZCIO

uma programação onde, através dos meios de comunicação, estaremos

informando, orientando e levando ao conhecimento da. comunidade as

funções e as responsabilidades deste órgão do PoderLegislativo.
Estando Q cidadão bem informado sobre o funcionamento da estrutura

que admini�trfl Os recursos públicos, sem dúvida, estará capacitado a

fiscalizar e acompanhar de forma consciente a atuação dos administradores
dos bens da cö��nidade:

De hoje �riJ diante, $emanalmente, a comunidade terá informações
sobre as responsabilidad�$e.as funções da Câmara de Vereadores, através
dosJornais e,das Rádios

A ..Cârwzra:dç :vér�ªdores � 'está estrUturada para representar cada
pàrceld do petisàmenta>do ciçkíCl40 e sU,âs'PotfaS estão l,Ibertas para ouvir

s"� opiniõ�s e.�yas consideràçõ�s'pa.ra,qu,e "�� po�sa ter umaJaraguá do Sul
çada'vezmelhor.:,'··>� ':".<:. .'
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. ":;Àp�ov�ito 'para soli�ita�" a' todos"que' 'nos. prestigiem, encaminhando
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]ARAGUÁ DO SUL - O em torno de três candida- quenos no Estado, e não

presidente do Diretório do turas a deputado estadual com o PMDB. "O Luiz

PPS, João da Cruz, o João - uma do PT, outra do Henrique (prefeito deJoin-
do Táxi, rejeitou a pro- PMDB e uma terceira dos ville, Luiz Henrique da

posta feita, no sábado, pelo partidos que integram a Silveira - PMDB) vai

ex-deputado estadual Udo aliança Mais Jaraguá do apoiar o candidato do go-

Wagner (PPB) e garantiu Sul - e da reeleição do vemo e preCIsamos garan-

que o partido vai lançat um deputado federal Vicente tir palanque para o Ciro

candidato a deputado es- Caropreso (PSDB). Wag- (ex-ministro da Fazenda

tadual no próximo ano. ner justifica a sugestão Ciro Gomes, pré-candi-
Foi mais além, disse que afirmando que a região dato do PPS a presidente).
analisa a possibilidade de tem condições de eleger Além do mais, Jaraguá do

lançar também um postu- três parlamentares esta- Sul e região são importan-
lante à Câmara Federal. duais e um federal, desde tes no ponto de vista elei-

Segundo ele, a proposta de que haja união dos partidos. torai, por isso teremos

Wagner é "compreensível", João do Táxi centra- candidata" , reforçou.
mas relega o PPS, inviabi- argumenta recorrendo às De acordo com o pre-
lizando o crescimento da articulações para a com- sidente, a executiva estadual

legenda. posição das alianças em do PPS tem recomendado

O ex-deputado defen- cima das candidaturas à "com insistência" o lan-

de a união dos partidos da Presidência da República. çamento de um candidato

Microrregião da Amvali Na opinião dele, a aliança a deputado federal, "para
(Associação dos Municí- do PPS se dará com os aproveitar o potencial elei-

pios do Vale do Itapocu) partidos considerados pe- toral da região". (MC)

LiD Tirone ' Presidente

República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 CORREIODOPOVO POLÍTICA TERÇA-FEIRA, 11 de setembro de 2001

I CONSENSO: ACORDO ENTRE O PSDB E O PFL PARA AS ELEiÇÕES NÃO TERÁ DIFICULDADES

Avaliação é do vice-prefeito e

do vereador-líder do governo
MASSARANDUBA -

O vice-prefeito Fernan

do Reinke (PSDB) e o

vereador Almir Tre

visani (PFL) não acre

ditam que possam surgir
obstáculos ao perfeito
entendimento entre pe
felistas e tucanos, na

confirmação do apoio
político para as eleições
em vários níveis no ano

que vem. O sincronismo

já vem embalado pelas
eleições do ano passado,
quando PFL e PSDB

venceram as eleições
municipais, e não deverá
ser diferente no Muni

cípio, para o ano que
vem, avalia Reinke.

Ambos defendem,
em princípio, a candida
tura do prefeito Dávio

Leu (PFL) para aAssem
bléia Legislativa do Es

tado, mas' admitem des
dobramentas enval

vendo outros nomes da

região, caso essa hipóte
se não. fique confirma

da. "É uma posição pelo
Município de Massaran

duba", avalia Reinke,
que defende incondicio
nalmente o nome do

deputado federal Vicen
te Caropreso (PSDB)
para a Câmara Federal.

Edson Junkes/CP

Almir Trevisani (E) e Fernando Reinke apostam na harmonia, em Massaranduba
�,

Ainda não existe ne

nhuma reunião prevista
entre as duas legendas,
mas oportunamente es

tas questões serão colo

cadas em discussão, des
taca Reinke. O prefeito
Leu, por sua vez, reitera
a intenção de disputar a

Assembléia Legislativa
e lembra que já colocou
para ser analisado pelo
Partido da Frente Libe
ral na região. Mas condi
ciona dizendo que os

critérios precisam estar

bem definidos.
- Os partidos da co

ligação Mais Santa Cata-

rina terão que permane
cer unidos e lançar ape
nas um nome para de

putado estadual -,
avalia Leu, que também

considera fundamental

que o Partido da Frente
Liberallance pelo menos
50 candidatos para a

Assembléia Legislativa,
o que aumentaria as

chances do nome que
sair concorrendo pela
microrregião, por ques
tão de legenda.

ADVERSÁRIOS - O

vice-prefeito Reinke e o

vereador Trevisani criti
cam os adversários do

PPB e PMDB no Muni

cípio, que estariam

sendo protaganistas de

situações "com objeti
vos. unicamente políti
cos, em prejuízo dos in

teresses da cornunida

de". Segundo Trevisani,
na questão que envolve

o fechamento. da hos

pital da cidade, por

exemplo, o assunto esta

ria sendo colocado para
a população como se a

solução dependesse ex

clusivamente da Prefei

tura. "E não é o caso",
argumenta.
(MILTON RAASCH)

Paulo Bauer e deputados comparecem em Corupá
CORUPÁ - o vice

governador do Estado,
Paulo Bauer (PFL), e os

deputados federais Eni

Voltolini (PFL) e Vicen

te Caropreso (PSDB)
compareceram sexta

feira à tarde em Corupá,
juntamente com o secre

tário estadual adjunto
da Saúde, Norival Silva,
para verificar pessoal
mente as condições da

comunidade, em função
do surto de meningite
meningocócica, que

atinge a cidade desde a

semana retrasada.
Eles foram recebi

dos pelo prefeito Luiz

Carlos Tamanini (pMDB),
secretário municipal da
Saúde e Bem-Estar So

cial, Alceu Moretti,
presidente do Corpo de
Bombeiros Volunta

rios, José Norberto

Müller, e vereador An
tônio Blunk (PMDB),
entre outras autorida
des locais e da região.
Bauer procurou intei-

rar-se pessoalmente da

situação de alerta que
a comunidade vive há

quase duas semanas.

N a ocas ião, o de

putado Voltolini efetuou
a entrega de um cheque
no valor R$ 15 mil, au
xílio que o governo do
Estado está concedendo

para garantir melhores
condições ao. Hospital
Comunitário de Corupá,
que prestou o primeiro
atendimento aos pacien
tes acometidos de me-

ningite, em seguida
transferidos para outros

estabelecimentos de

saúde na região. A dire

ção do hospital anun
ciou que a verba será

utilizada na recompa

sição do estoque de me
dicamentos da institui

ção.
O governador Espe

ridião Amin (PPB) com
pareceu, sábado, em

Corupá, após retorno de

viagem que fez a Buenos

Aires. (MR)

o prefeita Mário. Sérgio Peixer (PFL) ficou irritadíssimo
com o comentário feito pelo presidente da Câmara de
Vereadores, Evaldo João Junckes (P1), na sessão da
última quinta-feira, quando declarou que preferia não
devolver tão logo os recursos economizados da dotação
do próprio Legislativo, insinuando que o chefe do
Executivo poderia, eventualmente, comprar mais um

carro novo para o Gabinete. Peixer acha que Junckes
foi maldoso na declaração, ouvida em alto e bom som

pelos colegas no plenário e público que estava no

auditório, e lançou um desafio ao vereador do PT. "Se
ele quiser discutir publicamente caráter e honestidade,
eu estou à disposição", avisou.

NECESSIDADE NEM PENSAR

O deputado federal Vicen
te Caropreso (PSDB) não
admite a hipótese de fe
chamento do Hospital Sa
grado Coração deJesus, de
Massaranduba. Segundo
ele, seria um retrocesso

enorme para a comuni

dade, além de um atraso na

resolutividade do serviço
médico na comunidade. E

mais: criará sério transtot

no para a comunidade no

acompanhamento de do

entes em outras cidades.

Peixer sequer quer dis

cutir a necessidade do

veículo adquirido para o

Gabinete do Executivo,
dizendo que constante

mente tem necessidade

de empreender viagens
para tratar de assuntos do

interesse do Município,
como fará novamente

hoje, inclusive, em Flo

rianópolis. Além de sen

tir-se na obrigação de

representar Guaramirim,

condignamente.

BOA VONTADE

Para Caropreso, a questão do hospital pode ser

perfeitamente solucionada, mas precisa contar com a

boa vontade de todas as partes envolvidas. Nos últimos

dias, o deputado fez vários contatos com as autoridades

municipais, defendendo que se busque uma saída. Menos

o fechamento puro e simples.

ESTÁ CERTO

O deputado é médico experimentado e o raciocínio
dele está corretíssimo nesta questão. O que precisa ser

feito é valorizar as estruturas hospitalares nas pequenas
cidades, fortalecendo a vocação de cada unidade, para

que atuem em sincronismo com o� estabelecimentoS de

saúde maiores em cada região. Nada de novos grandes
investimentos e elefantes brancos. O que os pequenos
hospitais não podem dar, os maiores, como o São José, I

em Jara�á do Sul, estão em condições de oferecer.

ENTRE ASPAS --

"Todos nós resolvemos vencer esta pequena
guerra." (Vice-governador Paulo Bauer - PFL
- referindo-se ao comparecimento das auto

ridades do Estado, pessoalmente, para verificar a

situação em Corupá, afligida nos últimos dias por
um surto de meningite)

. .

Dr. Pedro Chuji Nishimorl
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
_," ""."'-"":---)��"��%%4���""��V',-:-"

,I@>�

Rua Pr��ªI�émifQ. Mazu�ct'leOf 42 '"

.Jaraguàido.sul .....S0i.",;:PFone (47) 371-9

•
1
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Escola Nilda Salai inaugura
ambiente de informática

]ARAGUÁ DO SUL -

Desde ontem, os alunos

da Escola Municipal de
Ensino FundamentalMaria

Nilda Salai Stähelin passam
a contar com quatro com

putadores, instalados no

recém-criado ambiente de

informática, inaugurado
ontem à tarde com a pre
sença da comunidade do
Bairro Tifa dos Martins e

da Secretaria Municipal de
Educação. Além da sala de

informática, foram inau

guradas ainda duas salas de
aula e a quadra coberta

para a prática de esportes.
De acordo com a se

cretária de Educação, Íris
Barg Piazera, a meta da ad

ministração municipal é

instalar ambiente de infor

mática em todas as unida
des de ensino do Municí

pio. A secretária salienta,
que, das 36 escolas, pelo
menos 20 já possuem equi
pamentos de informática.

Segundo ela, a intenção é

de disponibilizar no mí-

nimo
_ quatro computado

res para cada escola, até

chegar ao número final de
dez unidades.

Na avaliação da direto
ra do estabelecimento de

ensino, professora Lilian

Terezinha da Silva Cam

pos, as benfeitorias so

mente se concretizaram

graças ao apoio da admi

nistração pública, empresas
e, especialmente, da comu
nidade. Ela salienta que as

mesas onde estão instala

dos os computadores fo

ram feitas pelo presidente
da APP (Associação de

Pais e Professores), Osmar
Gelsleichter. "Sou carpin
teiro e pedreiro de pro
fissão e gosto de ajudar a

escola", afirma.
A Escola Maria Nilda

Salai foi fundada em 1992

e a cada ano que passa tem

recebido mais alunos de

vido ao fluxo migratório.
Atualmente tem 713 alu

nos, incluindo as turmas de

educação de adultos. (MHM)

Sesc promove Rua da Saúde
para comemorar 55 anos

]ARAGUÁ DO SUL -

Acontece nesta quinta-feira
a promoção Rua da Saúde,
idealizada pelo Sesc, em

comemoração aos 55 anos

de atuação da entidade em

Santa Catarina. A primeira
atividade relativa ao aniver
sário do Sesc aconteceu no

dia 1 de setembro, com um

passeio ciclí-stico e lan

çamento da campanha de

doações de alimentos e de

brinquedos.
Na quinta-feira está

programada uma série de
atividades que serão rea-

lizadas na Rua Emílio Car

los Jourdan, no horário das

9 às 19 horas.

Neste período, serão

realizadas uma série de

atendimentos gratuitos à

população, co�o orienta

ções de primeiros socor

ros, exames de glicemia,
orientações para diabé-ticos,
exames de colesterol, veri
ficação de pressão arterial,
verificação de peso, preven
ção do câncer de mama e

colo do útero, distribuição
de plantas medicinais, entre
outras coisas. (MHM)

TRÂNSITO: REIVINDICAÇÃO DOS MORADORES SERÁ ATENDIDA AINDA ESTE ANO

DNER implanta sinalização
ostensiva na BR-280

]ARAGUÁ DO SUL -

Até o dia 20 deste mês, o
DNER (Departamento
Nacional de Estradas e

Rodagem) conclui a ins

talação da sinalização os

tensiva no trecho da BR-

280, que vai desde o trevo

de acesso ao Bairro Chico

de Paulo até as proximi
dades do acesso ao Bairro

Estrada Nova. O trabalho

de colocação da sinalização,
que inclui pintura de faixas e

colocação de placas com

limité de velocidade e de

tachões teve início ontem e

faz parte da primeira etapa
do projeto de humanização
do trânsito no local. Além

da sinalização ostensiva,
daqui há 45 dias terá início a

construção de um túnel

cortando aBR bem no local

de acesso ao Bairro Estrada

Nova.

Sinalização ostensiva esta sendo instalada pelo DNER
Edson Junkes/CP

A implantação da si

nalização ostensiva e a

construção do túnel fazem

parte das reivindicações
dos moradores dos bairros

Estrada Nova, Vila Rau e

Água Verde e representa
uma vitória para a co

munidade, que solicita pro
vidências há cerca de 10

anos. O início das obras de

humanização do trânsito

no local aconteceu depois
que as associações de

moradores da região fe

charam a rodovia por 30

minutos como forma de

protesto contra o grande
número de acidentes que
acontece no local.

De acordo com o pre
sidente da Associação de

Moradores do Bairro Es

trada Nova, Riolando

Petry, nove pessoas perde
ram a vida no local em aci

dentes de trânsito; em ape
nas nove meses. A ma

nifestação reuniu milha

res de pessoas, incluindo

parentes e amigos das ví
timas, que colocaram cru

zes no acostamento da

rodovia para que os mo

toristas não esqueçam das

tragédias. Riolando sali

enta que, pelo menos por'
enquanto, os motoristas

ainda não estão obedecen

do ao limite de 60 km por
hora estipulado nas placas.
"O pessoal ainda não acos

tumou a diminuir a veloci

dade, mas esperamos que
isso aconteça logo", afirma.
(MARIA HELENA. OÉ MORAES)

Diretório acadêmico promove Semana de Administração
]ARAGUÁ DO SUL -

Termina hoje o prazo de

inscrição para a 3" Semana

de Administração, que
acontece nos próximos
dias 12, 13 e 14, promo
vida pelo Diretório Acadê
mico de Administração do
Centro Universitário de

Jaraguá do Sul. O evento

contará com palestras,
cujo objetivo é aprofundar
os ensinamentos nos tó

picos contemporâneos da

administração, possibi
litando aos acadêmicos o

contato direto com expe
riências vivenciadas por
especialistas da área.

_

A primeira palestra
com o tema: ''Visão com

ação: fazendo dos sonhos

realidade", será amanhã,
no Clube Atlético Baepen
di, com o professor j.C,
Bemvenutti, especialista no
fator humano das em

presas. Na quinta-feira, no
auditório do Sindicato do

Vestuário, o diretor-presi
dente da Marisol, Vicente
Donini, vice-presidente de
Política Indústrial e Desen

volvimento Tecnológico
da Fiese (Federação das In

dústrias de Santa Catarina),
fala sobre "Empreende
dorismo", seguido pelo
doutor em Negócios e

Administração Eduardo

Guzman Saenz, professor
universitário no México,

-' 'il,s do passado
r àJona: tome
om ressentimentos ..

almente, o período da
,

produtivo.
Conquistas favorecidas.

ê terá a sensação
estará bastante
ão tente controlar

. A sua franqueza

��!�A)�00l1�j;iastral para acertar
os ponteiros com o seu amor.

Câncer - Nõo se precipite: as
tecer exatamente

jaatéofimdo
om pessoa do seu

ará favorecido.

spere o momento

e agir. A sua sorte

à tarde. A paixão
m novo embalo.

Suces Áries ou Sagitário.
Virgem - Procure relevar as

entre você e alguém
ília. Cuidar do seu

01 será a maneira

ada de conquistar a

que abordará os negócios
entre as universidades..

Na sexta-feira, tam
bém no auditório do Sin

dicato do Vestuário, o en

genheiro mecânico pela
Escola Naval e analista de

sistema pela Universidade

Federal do Rio Grande do

Sul, José Jerônimo de

Menezes Lima, faz palestra
com o tema: ''Vendas de

alto impactc;>". Todas as

palestras acontecem às

19h30.

As inscrições podem
ser feitas na Coordenação
do Curso de Administra

ção, no Bloco F, a R$
5,00.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Rua Barão do Río Branco, 637 • Sola 2 • (enlro • Jaroguá do Sul· sc

(ei.: (41) 215-3515 ou 9992-9999

eu convívio ou co

o, chegou a hora

.&\�..tQ�*fr&iJ'�i'es. Sua relação
�';)�� ganhará um novo estímulo.
Escorpião - Gastos extras

.

á-Ia a enfiar a mão

r mas tudo indica que
I da tarde a situação
alizada. Nada de
ance.

ntrário, poderá

Aq�rii4s;i Não deixe de

��tjiçt�a;'uda que recebe.
de atrito com os

·Iho. Não perca íernpo;
momento ideal paro sedederor
Peixes - Não se deixe

Ia concorrência:
as chances de virar
nfie na sua

. O romance ficará
o plano.
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mente não continua porque
o proprietário de um lotea

mento que existe no local

afirma não ter dinheiro pa
ra providenciar a regula
mentação conforme a exi

gência da lei. O loteamen

to, segundo Edel, é de

propriedade da empresa

Spézia.
Ainda segundo Edel, no

final da tarde de ontem a rua

chegou a ser interditada,
tamanha a dificuldade de se

transitar pelo local. Os

moradores que trabalham

no primeiro turno e que
saem de casa ainda noite

receiam sofrer acidentes ou

levar tombos. Edel comenta

ainda que na semana

passada um ônibus que

transporta os trabalhadores

da Marisol, também tom

bou. ''A rua fica escorre

gadia que é difícil manter o

controle da direção", re
sume. Ela recorda que ano

passado os moradores

fizeram um abaixo-as

sinado, que foi enviado à

Prefeitura, mas até agora
nada foi feito. Edel Largada
ressalta que quando o

tempo está bom o pro
blema é a poeira. (MHM)

TERÇA-FEIRA, 11 de setembro de 2001

I PREVENÇÃO: IMUNIZAÇÃO DEVE ATINGIR 100% DA POPULAÇÃO DE CORUPÄ

CORupA - O secre

tário de Saúde do muni

cípio, AlceuMoretti, es-pera
encerrar entre hoje e amanhã

a vacinação em massa con

tra ameningite tipo C. A va

cinação tece inicio no sába

do à e até a tarde de domin

go 7.863 pessoas foram

imunizadas contra a menin

gite, ou seja, 71.42% da po

pulação de Corupá. Ontem
pelama-nhã ainda havia filas
nos postos de vacinação.

Moretti esclarece que o .

Ministério enviou 12 mil

doses já na sexta-feira da

semana passada e ontem

pela manhã chegaram mais

7 mil doses como medida

preventiva. "Não quere
mos que ninguém em Co

rupá fique sem receber a

dose de vacina", reforça o

secretário. Segundo ele, a

vacina faz efeito depois de

sete a 14 dias. "Se nesse pe
ríodo alguém apresentar
algum sintoma deve pro
curar o médico com urgên
cia", alerta o secretário. Ele

avisa que, mesmo com a va

cina, as pessoas que estão

infectadas com a bactérias

podem desenvolver a doen-

Município realiza vacinação
em massa contra meningite

.
Cesar Junkes/CP

Vania Bosse e Jandir Wilmsen procuraram o posto de saúde para vacinação
ça. A imunização é garantida
por dois ou três anos.Moretti

enfatiza a agilidade com que
oMi-nistérioatendeuo pedido
domunicípio em vacinar toda

a população,
O último caso de me

ningite foi diagnosticado na

quarta-feira passada. O surto

teve inicio há cerca de 15

dias. Nesse período, oito
casos de meningite foram

confirmados O primeiro
caso foi diagnosticado dia
30 de setembro. Dos oito

pacientes infectados, um
veio a óbito depois de ter sido

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2° Vara
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internado no isolamento do

Hospital de Mafra.

De acordo com a en

fermeira da Fundação Na

cional da Saúde, Márcia
Carvalho, Corupá foi o pri
meiro município brasileiro

a receber vacinação em

massa contra a meningite.
Em reunião realizada sexta

feira com representantes da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) ficou decidido pela
realização de uma campanha
de prevenção contra a

meningite envolvendo os

municípios de Jaraguá do

Sul,Guar�Simxrlcre
Massaranduba.

O secretário de Saúde

avisa que desde ontem toda

a cidade voltou ao ritmo

normal com o rei-nicio das

aulas, que foram inter

rompidas semana passada
em virtude dos casos terem

ocorrido entre estudantes e

adolescentes. A vacinação
está sendo feita no posto de

saúde, Hospital, Colégio
Teresa Ramos, Colégio
Aloísio Carvalho Oliveira e

Francisco Mess.

Moradores da Rua Angelo
Vicenzi convivemcomalama

]ARAGuA DO SUL - Os

moradores da Rua Ex

pedicionário Ângelo Vi

cenzi, proximidades do

Quartel da PM, estão

indignados com o descaso

da Prefeitura em relação à

situação precária da via. O

barro é tanto que ontem

pela manhã um caminhão

tombou devido ao excesso

de lama. De acordo com a

moradora Edel Largura, o
problema não é mais

novidade para a admi

nistração pública. Edel
afirma que desde o ano

passado os moradores

cobram da Prefeitura uma

solução para o problema.
"Mas até agora não fizeram

nada", afirma.
A Rua Expedicionário

Angelo Vicenzi é pequena.

Segundo Edel, apenas

quatro famílias moram

neste trecho. Em dias de

chuva, ela conta que o

pessoal é obrigado a usar

botas para sair de casa.

"Quem sai de carro não

entra na garagem sem antes

lavar os pneus, porque o

barro é muito", afirma

Segundo ela, o calçamento
termina na esquina e so-

Edson Junkes/CP

Angelo Vicenzi transforma-se em mar de lama quando chove

Construção da Politécnica

começa esta semana emJS
]ARAGuA DO SUL -

Começa esta semana as

obras de construção da Es

cola Técnica de Jaraguá do

Sul. A informação foi anun
ciada ontem pelo prefeito
Irineu Pasold, durante en

trevista coletiva. Segundo o

prefeito, a empresa Bras-

mare, vencedora da licitação,
deve dar inicio aos trabalhos

ainda esta semana. A obra

deve ficar pronta dentro de

seis meses e terá três pa
vimentos. Terá 3.714metros

quadrados de área construí
da e está orçada em apro
ximadamente R$ 1,9 milhão.

OlA) Doutor(a) luiz Antonio Zanini Fernerolli. Juiz(a) de
Direito,

.

FAZ �ABER .Requirida: Floripel Comércio e Representações de
Mat�nal de Limpeza Ltda., o qual se encontra em local incerto e não
sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerh<;Jgen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul-SC, tramita a Ação Sustação de Protesto, sob nº
036.97.000263-2, aforada por Ciluma Cozinha Industrial Ltda.,
em desfavor de Floripel Comércio e Representações de Material de
Limpeza Ltda. Assim, fica o mesmo CITADO para responder à
ação, querendo, no prazo de 05 (cjnco) dias, contados do transcurso
do prazo deste edito]. ADVERTENClA: Não sendo constestada
a ação no �razo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os tatos orficulodos pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art.
319 do �PC). SINTESE DA INICIAL: Foi levado a protesto,
conforme titulo de protesto em anexo, a duplicata nO 021750/3, no
valor de .R$ 1.155,86, tendo como sacada a requerente e sacador
a requerido. Ocorre que a requerente não é devedora do valor
ocrmo Citado. Um ex-empregado da requerida emitiu
fraudulentamente o tífulo nO 021750-3, com vencimento em 01!
12/1997! sem ��e houvesse, ocorrido qualquer venda de
mercodoric. Verifico-se no OfiCIO, que a requerida isenta a

requerente de quolquer responsabilidade sobre o evento declarando
que na.da é devido por parte daquela. E, para qu� chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Christiane Korn
Alves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC) 14 de agosto de
W01.

'

Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Joroquó do Sul
2° Vara

EDITAL DE CITAÇÃO
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OlA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de
Direito,
FAZ SABER Réquirida: Floripel Comércio e Representações de
Material de Limpeza Ltda., o qual se encontra em local incerto e não
sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul-SC, tramita a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico,
sob nO 036.98.000135-3, aforada por Ciluma Cozinha Industrial
l.tdo., em desfavor de Floripel Comércio e Representações de Mate
rial de Limpeza Ltda. Assim, fica o mesmo CITADO para responder
à ação, querendo, no prazo d� 15 dias, contados do transcurso do
prazo deste edital. ADVERTENCIA: Não sendo constestada a

ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fötos orticulodos pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art.
319 do CPC). SINTESE DA INICIAL: Foi levado a protesto,
conforme titulo de protesto em anexo, a duplicata nº 021750/3, no
valor de �$ 1.155,86, tendo como sacado a requerente e sacador
a requenda. Ocorre que a requerente não é devedora do valor
acima citado. Um ex-empregado da requerida emitiu
fraudulentamente o título nº 021750-3, com vencimento em 01/
12/1997, sem que houvesse ocorrido qualquer venda de
mercadoria. Verifica-se no ofício, que a requerida isenta a

requerente de qualquer responsabilidade sobre o evento, declarando
que nada é devido por parte daquela. E, para que chegue 00

conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Christiane Korn
Alves, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de
200l.

Juiz de Direito
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POR: EGON JAGNOW

�i�!e�·''"<''
Indústrias de

Máquinas Kreis ltda.

Ru. Jo.é Theodoro Ribeiro, 165 .

(I. p•• lal 84
. Fone (47) 371·0555 .

Fax (471 371·0403

,.mail . indumak@netúno.com.br

Vamos às cort;)era:;bJm 1932,
assim era o Shopping Breithaupt

Imaginar a vida sem este mar de produtos industrializados, hoje em dia, nem é possível. Contudo, já houve épocas em que

isto era diferente. Muita coisa precisava ser feita em casa mesmo. As roupas da família, por exemplo, em sua grande maioria,

eram costuradas pela mãe ou alguém outro da família. Uma das coisas que cada menina-moça precisava aprender era a cos

tura. Outras coisas eram manufaturadas em pequenas oficinas. Havia muitas marcenarias, ferrarias, sapatarias, alfaiatarias (que

geralmente confeccionavam os ternos) e outros empreendimentos que vinham em auxílio da população naquilo que em casa

não era possível "fabricar".
Na foto vê-se uma "fábrica de carroças" (ferraria). Um detalhe arquitetônico interessante: a porta da sala da residência não

dá para a rua principal, mas para o lado da ferraria. Não temos a identificação de quem seja a mesma. A quem puder ajudar,
seremos gratos.
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'i1 História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL

Barão do Itapocu

Em 1997, o 25 de julho festejava os 121 anos de Jaraguá do Sul, e a

edição comemorativa do CORREIODO POVO, com fotos coloridas
de primeira página, em sentido horário, moStrava três momentos da
Pérola do Vale do Itapocu - a Metrópole do Dinamismo - Cida
de Simbolo da FamíliaJourdan, sob triplice aspecto: O trabalho
como forma de assegurar o progresso - A beleza calma da noite

jaraguaense e o resgate das tradições da colonização alemã.
O prefeito Werninghaus comparecia na coluna CARTAABERTA
com o artigo Valorizando o cidadão, concluindo: "Não se trata de

prestação de contas, mas de um breve relato de uma administração
séria e, por vezes, quando necessário, enérgica, mas que, acima de
tudo, quer o bem de nossa queridaJaraguá do Sul, que nesta data,
com orgulho, completa 121 anos".

HÁ 40 ANOS
Em 1961,Jaraguá do Sul entregava-se desde 22 de julho aos justos
festejos em honra do homem do campo - o Dia do Colono -,
nos pavilhões do Posto Agropecuário Ministro João Cleophas. A
exposição era o retrato fiel da produtividade do colono jaraguaense,
que se ombreia com o mais capaz dos homens de qualquer outro
pais. Como nos anos anteriores, contava com o alto mundo adminis
trativo do Estado e municipios vizinhos, neles se destacando o go
vernador Celso Ramos, o secretário da Agricultura, Attilio Fontana.

Após as inaugurações no Posto Agropecuário, da Associação Rural
de Jaraguá do Sul, era oferecido um almoço, falando o prefeito mu
nicipal, o secretário daAgricultura e o governador. As solenidades
eram transmitidas pela rádio local.
O deputado federal Lauro Carneiro de Loyola apresentava emendas
ao orçamento federal para 1962 aos municipios de Jaraguá do Sul,
onde sobressaiam 100 milhões de cruzeiros, para a nova Ponte

Abdon Baptista e asfaltamento do trecho rodoviárioJoinville
Jaraguá, Corupá, Guaramirim e São João do Itaperiú. O Estada não
tinha condições financeiras para tais obras.

HÁ 14 ANOS
Em 1987, o Brasil vivia às voltas com um novo plano econômico,
anunciado pelo governo federal no dia 12 de junho. O "novo cruza

do", ou o "cruzado três", baseava-se no congelamento geral de pre
ços, salários e aluguéis com duração de 90 dias, no máximo. O go
verno esperava conter, com isso, a inflação, em julho, para 2%. De

pois deste periodo viria a segunda etapa do plano, onde os preços
eram controlados rigidamente. Bem, continuar escrevendo é chover
no molhado, pois todos já passaram por aqueles momentos turbu
lentos, que já põem as manguinhas de fora, para voltar.
A baixa temperatura registrada neste outono e até a ausência do tra

dicional "veranico de maio", causava uma quebra de 40% na chama

da "safrinha" do arroz que estava sendo colhida nesta época.
O vereadorÉrrol Kretzer tomava posse como presidente daAssoci
ação dos Vereadores do Vale do Itapocu, numa das sessões da Câ
mara Municipal de Jaraguá do Sul, solicitando informações ao Exe
cutivo, se os engenheiros da Prefeitura, independente do cargo ou
função que exercem no cargo público, têm efetuado projetos de
obras civis para terceiros, executando-os sob administração direta ou
não, isto é, com pessoal próprio, configurando concorrência ilegal,
condenado pelo Código de Ética da categoria e evidenciando uma

irregularidade administrativa do governo municipal.

HÁ 4 ANOS

MEMÓRIA

I ENCONTRO

A festa dos

motoqueiros
A família de motoqueiros, no
Largo da Cultura, aguardando o

momento de saudar os 2,5 mil

participantes que viriam para o

10° Encontro de Motociclistas de

Jaraguá do Sul, reunindo 120

clubes do Brasil. Festa para não

botar defeito e barulho no desfilei
de 7 de setembro, na Praça Ânge
lo Piazera e Parque Malwee.

TERÇA-FEIRA, 11 de setembro de 2001

Desfile do 7 de setembro
Depois de um desfile cercado de muito civismo pela longa e larga Reinaldo Rau, a

confraternização no Largo da Cultura.

o que faltou para contar... (104) POR TIO EUGÊNIO

Em 1937, Arthur Müller recebia, no
dia lOde novembro, um telegrama de

n? 2.340, com o seguinte teor: "O go

verno da República decretou hoje
uma nova Constituição, dissolvendo o
Senado e a Câmara. Em todo o país
reina em absoluta calma. Abraços.
Nereu Ramos".

A estrela de ArthurMüller, naquele
instante, começava a subir vertiginosa
mente, que teria que se acautelar con

tra os passos seguintes.
Por decreto do sr. governador dr.
Nereu de Oliveira Ramos, era nomea-

<Jo para o exercício das funções de

Oficial do Registro Civil, do 1 ° Distri

to da Comarca de Jaraguá, que já exer

cia interinamente, desde o falecimento

do titular vitalício, Venâncio da Silva

Porto.

No mesmo ano de 1937, a partir de 1

de dezembro, Alfredo Klug estabele

cia-se com padaria, conhecida corno

"Padaria Nova", com serviço diurno,

entregando os produtos, a partir das
14 horas, no prédio que faz esquina
com a Praça Ângelo Piazera e Mare

chal Deodoro da Fonseca.
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Ie NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12hl11·1919 ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Te�ça.feira, II de setembro de 2001

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências
CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12hwrreiodopovo@netuno.com.br

Vende-se Kit de

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

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

Vende-se Curió. Tratar:
371-6711 ou 372-2772,
com Zeca.

Vende-se 1 máquina de
Iricô lanösix, com pente,
Irocador de cores, 1

remalhadeira e 1 ralador
defios rnonucl. Tratar:
9118-8604, com Sônia.

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

ergométrica, biocycle plus,
com pouco uso. R$ 160,00.
Tratar: 375-2596.

Vende-se teclado Cássio,
com pouco uso, em

Vende-se 1 banheira de

hidromassagem
completa, nova, sem uso,
modelo M 11, com
dimensões de l,60x1,42
por 0,46 de fundo. Preço
demercado R$ 890,00,
vendo por
R$ 680,00. Tratar:
375-2596 ou

9903-0155.

Vende-se
LEITE DE CABRA.'

Irntcr: (47) 375-1844 .

(]il()DETRAN-SC
Nº 202

RETROESCAVADEIRA,
Invisto no seu imóvel,
utilize nossos servkos.

Tratar.
9973-8386, Janete
ou 371-9558,
sr. Everaldo.

Pizza Gigante ecm

mini brinde - R$18,90
Pizza Grande c::om

�� mini brinde - R$ 14,90
Pizza Pequena - R$ 8,90
Bife a parmegiana - R$ 14,90
Calzone - R$I7,90

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

LTIVE COGUMELOS
,ERMA iMJ3RggNOIMeNTOi
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

PRECISA- SE DE
FARMACÊUTICO
Interessados trotar:

275-3257,
com Sérgio

1(PUt6a-�
371-1655

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Produets do Brasil.
do produto a r

....

�.

RS 130,00 o Kg.
I

�

Prei Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

BARBADA
APROVEITE! ! !

5 Cartas de crédito para
COmprar imóveis ou construir.
R$15,OOO,00 - R$167,00 mês
R$30.000,oo - R$ 333,00 mês
R$45.000,oo - R$ 499,00 mês
R$60.000,oo - R$ 665,00 mês
Consórcio GLOBO

275-1723 / 370-2995
ou 9993-2380

975,-6271

'lID
s= DI�K fNIRfGA

370·0348
OE MARCO RESTAURANTE E PIZZARIA

Forno a lenha

Allm\o,ço em quil!Q ., 9w,fê ., Rodízio· de terme �Q chapa ., �ad'4io de pizza
Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaraguó do Sul
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2 - CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 2001

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Analista de Negócios/Sistemas (3398) - Especializa_ção em
Administração, Informatica. Ter exp, 04 anos em Linguagem e Banco deDados Progress, exp. 02 anos em Análise de Negócio e/ou Sistemas; exp.
em software de Gestão Empresarial - preferenciolmente em ER? Datasul
(Mognun ou EMS).
• Bioquímico - Superior de Farmácia ou Bioquímica. Que saiba manipular
e desenvQlver o p,roduto.
• Engenheiro Mecânico - 2 anos de exp. em desenvJ!lvimento de

��oi�:��ã��nutençãol racionalização de linhas de produção, esejâvel inglês
• FarmacêuticÇ> - Superior de Farmácia ou Bioquímica.
• Superyisor de Biotecnologia (3344) - Espeç. em químico, biologia
ou correlátos. Exp.. 6 meses. Fora elaboração, descrição e execução de
testes: Ter conhecimentos e prática em reações de maillard, enzimologia,micrologia e fermentaçães. Conhecimento da legislação de produtos e
aromas naturais. Leitura fluente e boa conversação em inglês.
ÁREA ADMINISTRATIVA
: Analista de Custo (3468) - Formaró custo/preço de estofados. Exp. no
area. .

• Analista de Treinamento (3634) - Organização e elaboração de

�elatórios; registros de treinamento; inscriçõJs de acompanhamento de cursos;

ne;aán:���8t��ere������idhoud��neor.lanos e treinamento geral. Experiência
• Comprador 13496-3466-3629) <_• Qerenle Admini�trqtivo 13654)
I -.JC;ltlllC" Je Mv,kellf'H (2997)
ÁREA TÉCNICA
• Anali.ta de Syporte {36471
• Coordenador de PPCP {32B91 - Exp. no segmento têxtil.
• Desenhista ProjetistÇJ· (2 vagasl• Encarregado de Acabamento (3611 - Conhecimento em rama,
FeiPadeira, Colcndrq e Navalhadeira.
• Encqrregodo de Tinfurorio 13612) - Conhecimento em máquinas de
tingir, hidrô-cbridores, hidro-tobulcrés. pesagem de produtos químicos e

�oí��:;�ior de Inlormática 13523) - Conhecimento em Office.
• Mecônico Elefrofecnico . Fará manutenção el�tricft e mecânica em

�°Prgf:i;6;e� p���!i;��r df��P�sgg'sI�re�A1ê�� �6m�bi���rt��r de Trânsito
no Auto Escola. Ter noção de sola de aula no mínimo de 1 ano.
• Programador de Sistemas - Programador em Delphi com exp. de 6
meses.
• Programados de Computador (36461
• Técnico de Manutenção de Micro (3499) - Cursando 2° grau, 06
meses de exp.
• Técniço Mecânico (3219). - manutenção de ar condicionado,
refrigeradores e máquinas de lavor. Deseiável 2° Grau técnico.
• Técnico Químico (3420) - Curso Téc. Químico, 02 anos de exp. (1vaga). Curso Téc. Químico incompleto ou curso na área pelo CETIQT, exp.
no ramo têxtil de O 1 ano. (1 vago)
ÁREA COMERCIAL
• Assistente de Vendas (3628)
• Representante Comercial (3351) - Formado em administração,
com boo base de marketing, conhecimento básico em inglês e/ou espanhol,experiência em vendas. Deverá ter conooção!.rópria. Prestação de serviçonão exclusivo (1 voga) e outros [2 vogas) Có . ((2949-3577)
• Coordenador de Vendas (3472)
• Gerente Comercial (36001 - CooréJenará o equipe de vendas. Deve
ter carro próprio e disf?onibilidade f2ara viagens.
• Promotor de Vendas (3320-3491)
• Releiçães Públicas 13352)
• Televendas �561-3401 b• Vendedores xtemos - e veículos (6 vagos). outros vendedores (3vagos). Vendas e Publicidade, ter cu�so de vendes ecorro próprio (1 vago).Exp, em vendas. Atuerao em Jorqquó do Sul e reglao.
• vendedores Internos - Exp. em vendas (3 vagos). Superior ou Téc.
em eletrônico. Preterencialmente que lenha conhecimento em geradores e
motores. (1 voga)
ÁREA OPERACIONAL
• Açq�gueiro {31691 ..• Auxiliar de Corte (3'574) - Exp. rnrrumo de 6 meses em corte, dobro
e mterpretor desenhos.
• Auxiliar de Padeiro (34291
- Auxillu!" Poh irnonial (3617)
• Bordador· Má!;luina manual e industrial. Que more nas proximidadesdp Borra do Rio Cerro, Vila Lenzi, Vila Novo, Rio Molha, Jaraguá Esquerdo,Figueira.
• Coordenador de Sewrança (3506)
• Costyreiras (3376-35L7-3540-3497) - Conhecimento em máquinareta cqbertyra e overlok (21vaga), e paro cidade de Schroeder (lO vogas).• C·ozlnhelro (3531)
• ETetricista - Com p,retica em instalação, ter exp. em iluminação, perfilado.Com exp. em instalação industrial (2 vagos).
• F.!fltrir,�ta dAr' V.aículo� - Conhecirnerito em Irava elétrica, motor de
partido, vidro e etnco e alternador.
• Encanador Industrial (3475) - Fará trabalhos em tubuloçães, redes de
ar, de vapor e de (lgua. Exp. éJe 6 meses.
• Encarregado de Produção {33381
• Fresador \3291-36311 - ter exp. de 02 anos.
• Guardo ndustrial {32961
• Mecânco de Manutenção (3474 - 3610\ - montag_em de rnóquinçs.
com exp. 6 meses (1 vaga). Mecâniça (elé rico e mecanica) em veículos
aulamolares (1 vaga). Manuten�ão diversos equipamentos, usinagem de
componentes, exp. de 03 anos 1 va.9a).
• Mecânico dé Montagem ( 47",
• Mecânico de Suspensão (3568) - Para veículos pequenos,conhecimento susl?en�ãod balanceamento de rodas, geometria, montagemde pneus, com 1 ou 2 grau.
• Motorista / Operador de Guincho (3331)
• Qpercdçr de Extrus9ra (3596) - Exp.06 meses no móq_uina extrusora.
• Operador de Guilhotina (2935) e Dobradeira (2934) - Ter pelo
menos 90 dias de exp. Ter' curso de Leitura e lnterprétcçöo de Desenho
Mecânic9. Trabalhará no óreo de calderario (1 vago) e no área de formos
de metal 11 vogo). Na cidade de Corupá.
• Pintor (2 vagas) - Atuará no área industricl - estrutures metálicas.
• Soldador (3555-3479-3476) - Exp. em soldo Mig e serro lher ic ,conhecimento em leitura e interpretação em desenho técnico e em medidçs(1 vogo). Conhecimento em sarda eletrica (1 vago). Exp. 6 meses em soldo
grossa,em chapas de ferro f1 vogal.• Torneiro Mecânico 13322-3478 - ter eXR. 01 o 02 anos em torno

universal{ ter curso de eity.ra e interpretação oe desenhos (4 vogas). Comdisponibi idade para trabalhar em Corupá (1 vogo).

RIKIJorge Czemiewia, 1245 (Rua da HospitalJaraguá).
ex. Postd 200 - ap 89.255-000

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

Tratar: 9975-2164.

Vende-se uma casa

nova na Vila Rau, com 1
suíte + 2 quartos,
pronta p/ morar.

Procura-se casa para
alugar, na Vila Lalau,
Czerniewicz ou

Baependi, até R$
300,00, com 2 quartos.

MÓVEIS
ralOlt aparIDmenlDl f ,ni'�lDs IleftelWl

Pizzaria BOM Gosto
Pizza Gigante (45em) - RS 17,90
Pizza Grande (35em) - RS 13,90
Pizza Médio (3Dern) RS 11,90
Pizza Pequeno (25em) - RS 8,90

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

,

Rua Procópio Gomes de Oliveira,1277 - Jaroguá do Sul- se Fone 275-2825

•

Vagas em todo Brasil

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

Tratar: 9-105-9172 ou

9103-7947.

Vende-se casa em

Medianeira, com
aproximadamente
120m2, ótima
localização, aceita-se
contra - proposta.
Tratar: (47) 374-2094.

Vende-se casa de
alvenaria,2 pisos,
4 quartos, cozinha,
lavandaria, ároa
serviço, 2 bwc,
garagem. 2° piso, 3
peças, na Vila Lenzi,
Rua Irmão Leandro,
364, Casa de esquina.
R$ 60.000,00.
Tratar: 275-2840.

Vendo casa Estrada
Nova, lot. Primavera,
casa de madeira.
Valor R$ 20.000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 275-1676.

Vende-se casa com

160m2, nova, no
Jaragua csquer oo.

Valor R$ 85.000,00.
Tratar: 9104-3238.

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 140m2,
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
nn Viln Rml.

Valor R$ 18.000,00.
Fone: 275-1025,
falar com Sadí.

Barbada - Vondo (;O

casa de 180m2 de

alvenaria, com laje, 3

quartos,2 bwc, 2 salas,
cozinha, garagem
para 2 carros.
Valor negociável. dRua Germano Marquar ti

342 - Vila Lalau.
Tratar: 371-9519.
------

Vende-se ou troca-se 1

casa de alvenaria, com

168m2, Amizade. 2
Rua Frederico Tod!, 26 .

Troca-se por uma
na Vila Lenzi, ou Vila

10
Nova. Tratar: 370-14 .
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FA

CHEGOU O NOVO

CA
-

�O

COM ELE vOCÊ TEM CRÉDlfO PRÉ-APROVADO
EM fODAS AS LOJAS DA REDE fARMA'S.

PEÇA JA o SEU.

AANUIDADI í

371-0154

FRALDA DESCARTÁVEL PAMPERS
com 10 unidades P - M - G

R$ 5,39
COMPOSTO ENERGÉTICO -

NATUGERO

R$ 22,00
EMíLIO CARLOS JOURDAN, NQ 72

EM FRENTE AO SHOPING

CHÁCARAACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA E QUALIDADE: adquira uma cháraca de 20.000m2,
40.000m2, 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 ii beira do riacho,
pontilhão e passarela de eucaliptos, área pcrn quadra de entreternimento, sanitários com foça filtro com

tratamento sepíko, 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.
Qualidade 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 palmeiraskm3. Tratar: 370-8563 ou 9975·0102

Mesa para Computador,
100%MDF, varios modelos.

Rua Venâncio da Silva Porto, 21 sl:5/6

Nova Brasília - Jaraguá do Sul - sc

Seu estiloatual

275-1953

.

Mania de Vender Barato

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

9x33S3
Total: R$ 301,77 !I

Conjunto Estofado

Figueira 6 pçs
A Vista R$ 199,90

Mogno, Simbal
À Vista R$ 89,90

9x 17,00
Total;R$15J,On ,

Mesa pl Telefone
Wolf Moita

/>. \lista

29;0
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ESQUADRIAS
JARAGUÁ

"

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

l ���g��ª ���p�1 êi3.��IL?? = ªª�p�Q9i 371=47541
Rua Walter 744 - Vila Nova - Jaraguá ·sc

Fone/Fax
370-8200

Q
Ollo 0;litJooo
-----

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Mol

ARTEFATOS DECIMEI[[!l.l..
CIIfIIE••BTE

Fabricação e Colocação
FAZENDO UM CAMINHO MELHOR

·370-2689
370-2017

Lajota Sextavada natural e
colorida,meio-fio, cerca
palito, tubos de concreto e

casas pré-moldadas
3311 - João Pessoa

Especializada em madeiras nobre, benef nto

de madeiras em geral e madeiras p4rG

Rua Manoel Francisco da

......................................................... -

···········································1

Tudo em mármore
e graniTOS

//J \-.- v/oraçar/B

lvI.Wille
Orçamento sem compromisso _

I· 371-0568
;

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

. �

Engenharte Pinturas Ltdll

Loj53 das Tintas Regina
FONE (47) 175-1830 -17S·
Tudo para pinturas comerciais e reside

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etala

Pias
cozinhas
-túmulos
soleiras

pisos e

churrasquei ras

Ilhfowar-el,i,t.,;;,&1!tll
Computadores· Periféricos· Suprimentos - Manutenção

Laje$ Premoldadas e

Artefatoe de Cimento etn GerFone/Fax (47) 371-6790
íFl,fQ�ªre@netunQ.com:br "

Fone/Fax 47 371 ..18'
371-1524
Rua 25 de Julho, 220 • Vila

Nova- préximo ao Posto Mime Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

EMPÓRIO DAS'
PEDRAS' DECORA TIVAS'.

Pedros: São Tomé, Mirotema, Lojinha,
luminária, Pedra de Rio, Pedro Madeiro,
BrHo Bronco, Rajada e revestimentos em geral
Nlio-cohrall'LOl'{rete-: 01'melJ'lOr�preçorJ.a.,regiã.o:

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

Tel. (47) 370-8849/9979-3251
Ruo Walter Morquordt, 2828 - em frente trevo Argi . Borro do Rio Molho - Joroguá do Sul

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

VisuaIS
[)() 01110 no �;U(/l (;CÇJUT'ClnS;(/1

Acesse via interneI de qualquer lugar do Brasil sua empresa
e fique de olho em seus neg6cios e em sua sEl{lurança.

Visuol8 - R$ 2.995,00
Comera P/S - R$ 250,00
Comera color - R$ 450,00

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

Rua AntOnio Gesser, 40 - Bairro Czemiewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Lmurtizadore
��Jaraguá

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771

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

.

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

'v!YY
[G[W��

'1
* FRANCESA ..��.�!t;:!':'�
* ESMALTADAS MONTEIRO
* ISOLANTE TÉRMICO

* ROMANAS
* GERMÂNICA

372-2063/9987-8562

2.
'7
5

arquitetura
design

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

:3
5
4-
'7

371-3522
Marina Frutuoso, 180· Centro - 89252-101 - Jaraguá eto Sui-S

E-mai.l: gessQcom@netuno.com.br

MeTaL lG'.:. CO.TEI
l.mA.

• estrutures Metálicas.
.. Portões Basculanies e Deslizanles

projetados na linha automatizada PPA.
.. Enl re out ros.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

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

Q
mm 0;litJ o oo
-----

Q
on o !lilf:1Uoo
---

Q
ano !l±WDOO
-----
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Negóci
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BERGO

EQUIPAMENTOS DE

Av. Prelo Waldemor Grubba, 2526 - Vila Lalau
Fpne: (47) 275-3837 - Fax: (47) 372-1144

E-moi!: bergo@netun».com.br

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. AiY f. <9mW-D.OY"�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
'�.r. DciUi&or Mcwcelo-WeheY Siiva:

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CUweY.I01'\IS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801 f'

, CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIÄ
Drçv.C�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC

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

Orçamento
sem

compromisso

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

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

'Ja
Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 2001 ....

negócio. Tratar: de madeira, tratada, industrial com
370-0863. 45m2• Valor 200m2, excelente

R$ 4.000,00. acabamento e

Vende-se sorveteria Tratar: 273-0762, localizado em

completa. com Gilmar. Schroeder.
Vende-se secadora de R$ 25.000,00, com Aceita troca por casa. Tratar: 9973-9313.
roupa. R$ 50,00. pausterizadora.
Tratar: 370-9282. Aceito carro ou Vendo roupas e Vendo loja de

terreno no negócio. calçados infantis material de
Vende-se uma gaita, Tratar: 370-4509. feminino, usados. construção, no

marca Todeschini, 80 Tratar: 376-1575. Bairro Bom Retiro, em

baixos, na cor preta, Procura-se alguém Joinville, ótima
com caixa, em que tenha apto ou qto Vende-se 3 cavalos clientela, ótimo
perfeito estado. Valor para dividir no centro marchador. faturamento.
R$ 1.000,00. de Jorcqoó do Sul. Tratar: 275-1025, Motivo - Saúde.
Tratar: 372-2808. Tratar: 275-1316, falar com Sadí. Tratar: 435-0964 ou

recado em horário 453-1023.

Compra-se comercial. Vende-se Celular
cadeirinha de bebê Motorola, Time Port. Vende-se vídeo

para bicicleta. Vende-se estamparia Valor R$ 450,00. locadora, na

Tratar: 372-2808. completa, com berço Tratar: 37] -4565. Vila Lenzi.
térmico em Toledo, Tratar: 370-0863.

Vende-se fogão no Paraná. Tratar: Vende-se Celular

brastemp, 6 bocas. (45) 252-3835 ou Ericson 668. Vende-se ponto de
Valor a combinar. 9971-0050, com Valor R$ 130,00. frete com entrega fixa.
Tratar: 371-2735 ou Cali ou Ivete. Tratar: 371-4565. Valor à combinar.

370-0075, em Tratar: 370-7227
ótimo estado. Compro área mínima Vende-se tapete (2x2), ou 9902-3475, com

de 150 hec., para 1 máquina de Nelson.
Vende-se impressora criação de gado. costura antiga.
Epson 777, nobreak, Tratar: 379-1119, Valor R$ 100,00. Vendo máquina de
1.2 KVA, HUB, 8 com Dirlei. Tratar: 371-7060. estampa, marca

portas 10/100, metalnox, com '"

computador K 62500, Compro frigobar Vende-se fogão transfer de brinde.

placa Asus. Semi- usado, em ótimo continental, cor R$ 1.300,00.
novos, na garantia. estado. Tratar: branco, novo, junto Tratar: 372-3732.
Tratar: 371-8581 ou 371-6974, com com 1 butijão de gás.
9117-4475. Marce. R$ 200,00. Vende-se barraca

Tratar: 371-7060. para campo ou

Vendo móveis poro Vende-se 1 filhote de rodeio, modelo

loja: balcão de caixa, cofap, com 2 meses. Vende-se saldo de arredondado,
vitrine, expositores, Tratar: 275-1798. peças de cerâmica para 3 pessoas,
mesas para R$ 0,60, R$ 0,80 e com varanda

computadores, todos Vendo cenicaleira, R$ 1,00. Tratar: (nova).
em marfim e aço marca Belcone, 275-2364. R$ 180,00.
escovado. Seminovos. 60 furos. Tratar: 370-8350,
Tratar: 371-8581 ou Tratar: 275-1642, Vende-se galpão com Sandra.
9117-4475. com Paulo.

Doa-se cachorro fila Compro estamparia PESSOA FíSICA/JURíOléA E FUNCIONÁRIO PÚBLICO
brasileiro, com 1 e mesas térmicas De RS 3.0,00,00 à RS 60.000,00
ano de idade. .

para estampa. (om juros mais baixos c/o mercac/o financeiro

Tratar: 276-0021, Tratar: 371-2115, Prazo de 12 a 48 meses com boleto bancório

com Eliane. com Maurino. liberamos as operações EM DINHEIRO de imediato*
* Após comsulta do cadastra

Vende-se locadora na Vende-se material Informacões (021-21) 2243-0677
Vila Lenzi, ótimo sem uso de uma casa 08S.: Mantemos sigilo absoluto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMOçAO
Jaraguá do SGI, 11 de setembro de 2001 N

n

Dormitórios,
Planejados,��

NOVIDADE!
Linha de dormitórios modulados.

CORREIODO POVO - 9

I'

MOVEIS
GOMES
.,

O seu orçamentoPeça Ja . ".

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

/

. ,."

Cl - Sorteio;
03 - Lance livre.

36meses

�����I·fiêg_;;télU Indiscutivelmente o melhor

B.ncoC.nlnlldoS..... 1I
_-..ncl1""" I

GRUPO 430
Assembléia em Jaraguá do 'Sul

Dia 19/09/2001 .

Hôrério de Atendimento: das 8:00 hs

9S 19:00 hs, sem fechar para almoço.
Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999

e Walter Marquardt, 727 - Fone 370-8800.
Ü'

� Regata
BaNDA.

.

.

.. '. Matos

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

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

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

Segunda a Sexta
8 horas às 12 horas/ 13 horas às 18 horas
A RHBrasil dispõe das seguintes vagas para admissão imediata:

AUDITOR DE QUALIDADE Necessário Superior completo ou cursando e conhecimento

��aSi����ii�gr�d�;;l��6r�SO 9000, Programa 5S e Qualidade Total. Enviar currículos

ENGE f ö(l: co Experiência com liderança de pessoal. Enviar currículos para

ÃªJ�ItÍNY� �R'B&ÚÇÃO 10grau completo. Estabilidade profissional e residência em

�a��:J�J�IDOMÉSTICA Necessário saber cozinhar e pernoitar no trabalho. Ótimo
salário!!! ,:,-
OPERADORA DE TELEMARKETING Necessário experiência e/ ou curso.

I��EJ�:ir1t N�������r�o 2-&x��;�ê����fe��. curso.
i3�i�r:i��(�6iIoNW:Ul���l�e��ingfft��i���:ri�r;;ci�0!�h�0�r��:��i����ial��o���b'ial
ou lanchonete.

'

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 ° grau completo ou cursando. Experiência como

���I�É8Öti�zi'tl":E�uNIAmfa��aatuar em horário de comércio com produtos para decoração.

Õ��r��Ó���e������Ãa�����s�lgi�gssuir veículo próprio. Para Jaraguá do Sul e

!Pé��f��ã�'Ja��t�����06"E�rodutos para decoração.
OPERADOR DE PRODUÇAO 20 grau completo. Necessário residência fixa em Jaraguá do

��J����c{�'Oe��o���'JEe�oT��n��g:��ê��i�esna função. DeseJável idioma inglês.
Necessário conhecimento em fluxo de processo e química. Domímo de análises ffsíco
químicas. Análise sensorial. Informática. Conhecimento de análise de embalagens. Enviar
currículos par il. m r.
COMPRADOR ia no i ioma inglês, superior completo ou cursando. Enviar

�P���ßso�ah O �ec�sa�io 10 grau completo e residência em Guaramirim,

����:t"Ff�aÓ�b�eD'E°��:���5�!f�e,t�x.fza�x����g�i���t�r���!1:�j�a, rama e outras
máquinas da área têxtil. Habilidade para lidar com pessoas. Enviar currículos pera

�'Nt�W�iGa��0ó'E �'iNTURARIA Conhecimento em máquinas de tingir, hidro-abridor
e hidra-tubular. Conhecimento em pesagem de produtos químicos. Enviar currículos para

�Rä"J�TWfit�imMrQUINAS Necessário Técnico em Mecânica. Conhecimento em

�����Ä�;n�'GE"(�f:t�i�oá �nes��STãea"���r���f�1)I�gii:p�n�fwwJ:�c: J�;:rr�Ir��� :;o1:,���;r�(ó
�iEBT����i.�� �2i�Á��virNÇ1iculç��ar�r�aar���r�gá���Tgamfé; no �ínimo, ensino
médio e curso profissionalizante. Experiência de tres anos na função e habilidades técnicas
como: conhecimento em eletricidade industrial, eletrônica, projetos elétricos e eletrônicos,
:�������i��.el���f:;'c���í�aul�� ��:�r�g��@r�b�!���'o�tr��imento em pneumática e em

COORDENADOR DE MANUTENÇAO ELETRICA 0&MECANICA Vasta experiência na

����ícdulo�ap"aur�enç�ãrfª?4�����s1{���.t��nica. Experiência com liderança de grupo. Enviar

COORDENADOR DE P p Com atuação na área têxtil. Enviar currículos para

t,aÉ�ª�8Síl'�t%7ttfÓ' Com experiência na área de vendas. Para venda de serviços. Não
é necessário possuir veículo.
CONSULTOR COMERCIAL Formação supertot completa ou cursando. Vivência na área
comercial. .

VENDEDOR EXTERNO Atuar com venda de consórcios.

:ßi��I'1I:1'::�� ���r��n�������o ���nl��O����i��o� f��;��t1� �aWßWÖ�oEXCEL E
INTERNET l. _

��re����aR��L1�EA����HUsI�� �0�ido"��1RÃaRlI'oH���lb��1W:s e�g��mpoa�ao dTvo��6�
turnos, ambos os sexos.

�

��S�ç���,Oco� s�l�aN��E���gjC�o:a�xJf;r��gfi��i��nt��n;:�ea7J:i�a:�d(:r�r��lu:�
vapor[. .

AUXI lAR DE VENDAS Ex�eriência em vendas/Íconhecimento em televendas, informática

b���óÓ�C6i 'E������ ���s����r�onnCi:c��er:.�q��n�i���u;��:,n���hecimento
em plástico PP.
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Com superior completo em Informática ou s_imilar.
Com experiência mínima de três anos em diversos sistemas de informática. Habilidade

��1éf3T1e�É ���!f:M��v�ú��t)�Ut�snf.:��e�Tg:j��i:l:jé�gr�W! l�for��tica ou similar.
Com exgeriência em sistemas de informática. Enviar currículos para

aJ.n.4\3:use-ftBf�sl'R'aõsbÉ·SALÁRlos Superior completo ou cursando Administração (ou
similar). Com experiência na área de cargos e salários. Enviar currículos para

ai'fi��fe\)bEbpi!h�&'ti6' Superior completo em Química Têxtil ou em Engenharia Têxtil
com ex�eriência em controle de processos na área colorimétrica, tingimento e acabamento.

�n���R�8�i ����nrii�;����f��ti��. ����a;n��r��oÄg��Ps�Pá��oe�Úh�Hrrnacr�ncob�
experiência mínima de três anos na área de compras, conhecimento em informatica (

����ri�i�R8�1����Ik"óeS���ri;rn��a�pl���í���ori, ���aer�iR[lig�mMl�r��i!â��Sºa��s na
área Industrial Metalúr�ica, conhecimento em mont�em de máquinas industriais.

���i�i�i�oir�í�L��so:p���ilbeandrfq�r:;�:hbia;W�o�u�� Cad e olidWorks) e o Idioma Espanhol.

Ãt������S�� �g�T�xE�rI:g��cia em corte de tecidos. Necessário 10 grau.
AUXILIAR DE REFEITOR�O Com 20 grau. Para atuar como auxiliar de cozinha e serviços

���i�Ed�AI�7�8'MÉS)"ICA Com dlsporubtlídade ara pernoitar.
ELETRICISTA DE VEICULDS E CAMINHOES jd' grau e com experiência.
�rc���g� b�1���ÜoT���ió20 l�r���:.at��tut:p���n�i��sos de Informática.

AUXILIAR MECANICO Cursando 20 grau jMecânica.
ANALISTA DE NEGOCIOS/SISTEMAS 3° grau. Com expertêncta em Progress, Magnus
ou SEM - Sistema oetesut. Enviar currículos para jessje@rhbrasi! com br.

g��t8:il�C��m e:��erirfC�bfa �ol�r��àu.
PROMOTOR (A) DE VENDAS 20 Grau. Com experiência em Vendas de Transportes

���i��r}:1�6a�Ec'ic�1� ró rioäu completo. Para desenvolvimento e acompanhamento
de projetos e coordena ão upos. Com experiência em Empresa Alimentícia. Enviar
currículos para j

.

rh . r.

��c���l�� r��dir no Bairro Rio da LuzI oug��6Xi���id��i go�a�Fn9:, ��z���:/oL��eC:Jau ou
�No;+���g'iibE INFORMÁTICA/MANUTENÇÃO 20 Grau Completo e com Experiência.
CONSULTOR·COMERCIAL 30 Grau. Com experiência Administrativa/Financeira,
organiza;b�o de Eventos e coordenação de reuniões. Enviar currículos para

lnSJt'N'h'i8Itg!i'i' �� eríêncta. .

DESENHISTA PROlE�ISTA Com conhecimento em Interpretação de desenhos,

gr:,�i':��� &:u.:gi�� 'c�cg��.;, ��v�:�i�g�:ul�s lr:�� jessje@rhbrasjl com br. -

�:�::�'&'ltßi ����CJ:5:I�02� ��fu�ri���ac��s;�P{:�:r�����.e 10 grau.
AUXILIAR DE EXPEDIÇj\O Com experiência e 20 grau.
AUXILIAR D� PRODUÇAD 20 grau. CA

fertas Jaraguá do Sul, 11 de setembro de 20Q1 T

Vende-se cavalo

manga larga,
marchador.
Bom para provas de

laço e rédia.
Tratar: 274-8077.

Vendo um celular

(Nokia 5180 Ideal),
com 6 meses de uso,
está na garantia.
R$ 150,00. Tratar
9118-9264, com Bio.

Procura-se moça

para dividir

apartamento no

centro. Tratar

9965-9428, com

Rose. estoque com sistema
.

de segurança e

vitrines.
Tratar: 379-1342.

I

DAlTRAAA LIMPA FOSSA

Orçamento sem compromisso -

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

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

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Vende-se ou troca-se

por terreno, carro ou

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

artesanato em

Guaramirim .. Rua 28
de Agosto, ponto

Vende-se bicicleta
mountain bike, 18
marchas, marca

caloi. Valor a

combinar.
Tratar 371-2735, em

ótimo estado.

IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
'Venda 'Locação

"Conserto ·MontagemIrmáquinas Indústria
e Comércio Ltda .• ME

fL'(4-7f371;:99952-183
..,.........,. - .... ""

* Assistência 24hs

Trabalhamos com vendas e consenos:
* Molores Estacionários * Molossera
, lavo Joio * Rocodeira
, Aspirador * MÓlobombas
'Compressor, ele... .

* Enlre outros ...

I

www.irmaquinos.ejb.nel
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

lABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLINICAS
T�Cv��cU;v�

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

�MedCIin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) �73-0912
RuaJoão Butschardt, 855 - Centro (junto ao

trevo principal) - Guaramirim - SC

Amparo's Lanches
eflIÚl1O;Yp�� porções;� be.bídcw..

RuaWalterMarquardt, 331 - Vila Nova - próximo a

Verdureira da Patrícia - Fone (47) 371-5715

II

(47) 371-3512
Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- SC

AUTDrE"C
E:QUIPAMENTOS PI G&GURANÇ"" EL.ETRONICA

Rua Reinaldo Rau, 806,
sala 4 - eentro

Jaraguá do Sul - SC

9903-4382 / 275-0452

��-

�ROMOÇAO
Autonfa.ção de Portões R$ 380�OO

f

Indu laI·
p

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Exposição
, "Luz de inspiração"
o Centro Universitário de Jaraguá
do Sul (Unerj) está sediando, no
hall interno da Biblioteca Padre
Elemar Scheid, a exposição "Luz

de inspiração", de temática

impressionista, da artista plástica
Maria Alves Lacerda, "Camile",
que vale a pena ser conferida pe
los amantes da arte pictórica.

Casa da Amizade

-40 anos da

Associação de
Senhoras de

Rotarianos

Flagrante tomado quan
do da passagem do 40°
ano (18/8/1961) de exis

tência da casa da Amiza

de, de Jaraguá do Sul.

�rculo
Italiano

ESPUMANTE JANTAR MENSACl
As S EIS R EGRAS BÁSICAS:

Abra Certo'
A forma de abri r um espumante determina seu

comportamento posterior na garrafa e na taça.
O pior crime é agitar a garrafa (de forma

idêntica às comemorações das corridas de

Fórmula 1) e provocar a "explosão da rolha".
Essa gracinha terá permitido a perda de

provavelmente, metade do gás carbônico
dissolvido lenta e cuidadosamente durante o

processo de elaboração. O enólogo "aqradece"
emocionado. Afrouxando a gaiola, segure
firmemente rolha e gaiola, e deixe-as sair

lentamente até ouvir a saída do gás como um

respiro final.
O gás permanecerá desprendendo devagar.

Teremos nosso encontro

mensal, no dia 28 de setem

bro, última sexta-feira do mês,
no Salão de Festas da Igreja
Nossa Senhora Rainha da Paz,
a partir das 20:00 horas.

O cardápio você já conhece,
galinha c a ip i ra, polenta,
macarrão e um saboroso
vinho.

L ra. vêsevem!

(Continua na próxima semana). 371-8222
DEVAN I R DAN NA
PreSidente

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIODOPOVO 38

ROTARY CLUB

Relações Públicas - 373-0091

06/AGOSTO/2001- Reunião ordinária. Apresentação do

resultado excelehte da participação do Rotary na 6a

EXPOFEIRA.

VISITA DO PRESIDENTE DE ROTARY INTERNA

CIONAL. ..

Como falado na coluna da semana passada, RICHARD
KING e sua esposa CHERIE (norte-americanos) estiveram
em CURITIBA - PR no dia 04/SETEMBRO, onde foram

recepcionados e homenageados com um jantar no tradicio

nal Clube Curitibano, que recebeu mais de 1.500 rotarianos, vin
dos dos Distritos 4630, 4649, 4650, 4651, 4710, 4730 e 4740.

O Distrito 4730 foi o anfitrião.

A organização foi uma perfeição, o atendimento aos compa
nheiros foi perfeito.
,Após o jantar, RICHARD KING iniciou seu pronunciamen
to cantando de forma alegre e espetacular, mesmo porque
sua vida sempre foi voltada à arte e a grandes espetáculos;
pessoa dinâmica e envolvente, proferiu suas palavras dando

ênfase ao aumento do quadro social em Rotary. Seu discurso
foi traduzido simultaneamente por tradutor no evento.

O jantar iniciou às 20:00 horas, sendo que os trabalhos

rotários findaram às 22:30 horas.

COMPANHEIROS DO ROTARY CLUB DE

GUARAMIRIM ...

Não esqueçam que a reunião do próximo dia 13, Quinta
feira, será a REUNIÃO DO AMIGO. Não deixe de convi

dar e trazer para esta reunião aquela pessoa que quando fal

ta, "faz com que o mundo pareça deserto.". (Francis Bacon).

POR QUE SER ROTARIANO?

DESENVOLVIMENTO DA SOCIABILIDADE ...

A cada semana, e nos seus eventos e funções, o Rotary per
mite o desenvolvimento da sociabilidade.

O Rotary é para pessoas que gostamde pessoas.

DEMOROU... MAS JÁESTÁ SAINDO
DOFORNO...

la FESTA DO CASCUDO
21 A 23/SETEMBRO/2001

LOCAL: HOTEL E
RESTAURANTE REPRESA

'11Tabelionato
.

'. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDUÇÃO DO TEMPO

DA CAMPANHA ELEITO

RAL '_ O projeto do se

nador]orge Bornhausen
que reduz o período da

campanha eleitoral em

42 dias devia ser vota

do pela CC] (Comissão
de Constituição, Justiça
e Cidadania) em reunião

que começou às 10 ho

ras. Conforme a propos
ta, a campanha terá iní

cio em 16 de agosto, ao
invés de 5 de julho, co
mo determina a atual

legislação.
O intervalo entre o

primeiro e o segundo
turno da eleição seria re

duzido de quatro para
três semanas. A propos
ta altera o critério de di

visão do horário. eleito-

o QUE SE FALA NO SENADO

COLUNA DO

ral gratuito, que passaria
a levar em conta o tama

nho das bancadas parti
dárias da Câmara dos De

putados no início da le

gislatura, e não do ano

�leitoral.
Constam da pauta da

CC] outros itens, como o

projeto da senadora Ma

rina Silva, que impede a

candidatura de suplentes
que sejam parentes até o

segundo grau do candida
to a senador. Também po
de ser examinada propos
ta de Álvaro Dias _que
possibilita a nomeação
dos membros de tribunais

de contas estaduais e mu

nicipais por meio de con

curso público. "]ORNAL
DO SENADO", edição
1.287, páginas 1 e 5.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

Neta do avô (155)
Na visita que fez a Victor Hugo, o imperador Pedro II, o

poeta mandou vi r os seus netinhos, para apresentá-los ao

monarca.·

- Jeanne - disse - apresento-te ó imperador do Brasil.
- Quer dar um beijo, minha menina? -, pediu p soberano.

E como Jeanne lhe apresentasse a fronte:
- Dê-me também um abraço.
Passando-lhe os bracinhos em torno do pescoço, a menina

apertou-o com tanta força, que o avô teve de intervir:
- Basta ... Queres dar-te ao luxo de estrangular um im-

perador?
Múcio Teixeira - "O imperador visto de perto", página 69

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região
PL Nº 3.044/97 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE!!!

Mesa da Câmara manda arquivar definitivamente projeto polêmico que excluía as

micro e pequenas empresas (MPE) da obrigatoriedade da escríturação contábil

Prevaleceu o bom senso. O CFC entrou firme. Bateu o pé. O Presidente Serafim reunu
se com os Relatores e argumentou, vaendo-se da lógica e de outros diplomas legais, a posição
contrária do Conselho nas suas "Reflexões". O Projeto de Lein" 3.044, de 1997, foi arquivado
definitivamente em 23-8-2001, nos tennos do art. 58, §4, do RI da Câmara. O último prazo para
apresentação de recurso, segundo o art. 58, § 2' do RI, findou-se em 15-8·2001, sem nenhuma

manifestação. Os Parlamentares estão de parabéns!
Um país que pensa em crescer precisa de controle, e a Contabilidade é o seu melhor e

principal instrumento. A globalização avança e a Contabilidadevai junto! A tentativa do projeto do
Sr. Borba de dispensar as MPE da obrigatoriedade de escrituração mercantil, pelo argumento do
tamanho da empresa, é miopia da qual poderiam advir danos e prejuízos incomensuráveis aos
interesses da sociedade. Seria condenar o País à estagnação. A Contabilidade é a história, a
memória, o arquivo da entidade! Logo, não pode sereliminada. Daí que, tantoo legisladorde 1850
(Cód. Com.), como o coetâneo, íoram unânimes ao entenderclara e explicitamente da imprescin
dível necessidade da escrituração comercial, da sua obrigatoriedade e, na dispensa desta somen
te para efeito de arrecadação de tributo, a manutenção de mecanismos que garantam o controle
do patrimônio, o controle econômico para benefício da Nação.

O PL n' 3.044/97 foi apresentado em 29-4-97 pelo entãoDeputado Sr. José Borba (PMOB
PR, atualmente PTB-PR). O PL alteravaa Lei n' 9.317/96, quedispâe sobre o regime tributáriodas
MPE, institui oSIMPLES e dá outras providências, e estabelecia que os dispositivos 10 a 20 do

Código Comercial (Lei n' 556, de 25 de junho de 1850) relativos à Contabilidade e escrituração,
não se aplicavam às MPE naquilo que conflitava com o disposto na Lei do Simples.

Obrigações comuns a todos os comerciantes
A escrituração comercial complela é obrigatória, por força de leí, em qualquer tipo de entidade com
fim lucrativo, independentemente de seu porte. O Plenário do CFC já havia-se manifestado diver
sasvezes, aprovando o entendimento de que as legislações que regem o Lucro Presumido e o

Simples não revogaram, por indispensáveis, os demais atos legais que exigem a escrituração
contábil completa.

REMINISCÊNCIAS E

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? LXXIII

p
-

Distrito de Veszprém (083)

pe
rar

de
de

Subvenções às escolas nas

ex-colônias alemãs

O presidente Venceslau Brás assi

nava o seguinte decreto:
"N° 13.014, de 4/5/1918
Art. 1 ° - O Governo Federal auxi

liará com a quantia de um conto e oi

tocentos mil réis (1:800$000) anuais, a
manutenção de cada escola pelos go
vernos dos Estados, depois a da publi-

.. cação do presente decreto e destina

das, principalmente, ao ensino da lin

gua portuguesa, da geografia e história

do Brasil, em municípios constituídos

por antigas colônias de europeus, hoje
emancipados.

Art. 2° - Um inspetor, nomeado,
em comissão, pelo ministro da Justiça,
e Negócios Internos, visitará as esco

las subvencionadas, e, em relatórios tri

mestrais, dará seu parecer, circunstan

ciado, sobre a eficácia ou deficiências

do ensino ministrado nos institutos.
Art. 3° - Em cada Estado subven

cionado haverá um inspetor, que per
ceberá a gratificação mensal de seis

centosmil réis (600$000), além de uma

diária de quinzemil réis (15$000), quan
do em serviço fora da respectiva sede,
serviço que será comprovado pelo re

latório, devendo os ditos inspetores ob
servar as instruções expedidas pelo
ministro daJustiça e Negócios Interio
res".

Orestes Guimarães e a

Nacionalização do Ensino

A l" Grande Guerra, com as na

ções intervenientes, colaboravam para
a implantação do ensino vernáculo e

evitar a formação de quistos raciais.

O Estado de Santa Catarina con

tratava o professor paulista Orestes

Guimarães para esta tarefa, dada a sua

experiência no campo do ensino. De

passagem por Curitiba, o Jornal
"Commercio do Paraná" fazia uma

longa entrevista sobre a matéria, da qual
tomamos alguns tópicos:

"E o professor reputa indispen
sável essa intervenção federal?

Acho que ela só tem o defeito de

não ter vindo há mais tempo, e saiba

mesmo que o Estado de Santa Catarina,
cujas despesas com o ensino primário
montam à quinta parte de seu orça
mento (ali todos compreendem, luci
damente, que todas as demais vanta

gens sociais, politicas e econômicas

advirão de uma bem difundida cultura

[o:

va

mi

No Cemitério Católico de Santo Estêvão, em Garibaldi, o túmulo do casal Stefanio
e Juliana Finta. A placa, em língua alemã, diz: imigrantes vindos da Hungria

popular), o Estado de Santa Catarina, munhão Pátria e não a dos brasileiros,
dizia-lhe eu, de há muito solicitara essa filhos ou netos de alemão ou esrran

patriótica medida, visto que as suas ren- geiros outros, que ... desejem freqüen
das não lhe permitiam mais do que esta- tar nossas escolas. Parece-me (e fala

va a fazer-se. Só em Blumenau havia 130 lhe com conhecimento de causa) que
escolas alemães a serem substituídas por é assim que devemos pegar o proble
outras nacionais". ma. Dentro de uma dezena de anos,

"Era, então, assim, tão extensa, a o Estado, já em condições de atender

dominação escolar teuta? sozinho aos dispêndios dessa orgaOl-
Não somente a alemã, mas também zação escolar, tomar a si todos esses

a italiana, esta no Sul do Estado e tão encargos, com a segurança, aliás, da

perigosamente desnacionalizadora quanto vitória definitiva da escola brasileira e

à outra, visto que, em tudo, se iguala- da solução de um dos maiores males

vam, atémesmo não considerar 'não bra- nacionais".

sileiro' o filho dos antigos colonos, nasci- O ilustre' educador, a quem o sr

dos no Brasil". Presidente da República, em boa hora

"E que pensa o professor sobre a desejou colocar à frente da nacionali'
maneira de fazer-se a intervenção? zação do ensino particular catarinense,

Penso (e foi Dom o sr. perguntar) que dissera o bastante".
o mais prático seria o governo federal É bem verdade que o ensino dos

tomar a si o ensino primário de São Ben- imigrantes que provinham de países
to, Joinville (e JARAGUÁ), Blumenau, onde o ensino primário se compunha
Brusque, Itajaí (municípios de população de 8 anos, com professores capacita
de origem alemã) e Nova Trento, dos ou improvisados com tal conhe

Urussanga e Orleãns (municípios de po- cimento, enquanto que a escola prt
pulação de origem italiana), e deixar ao mária do país ficava nos 4 anos, o que

governo estadual os restantes 26 muni- os pais achavam de muito pouco co

cípios, de população de origem lusitana, nhecimento, tituladas com professo-
dest'arte, o Estado ficaria em condições res ou professoras que não alcança
de espalhar todas as escolas de que care- vam o grau de ensino das escolas eS

ce, podendo tornar obrigatório o ensino trangeiras. Hoje o assunto está su�e
em toda a extensão de seu território - rado, os filhos aprendendo outras lin-

di 1 d fi
., l'as da

o quereputo in
.

spensáve para b e ini- guas para enfrentar as eX1genC'
•

tivo êxito da medida que temos em vis- modernidade sern desnacionalizaçaoe
d 'ali

-

I d b duola naci lidade.ta, a a nacion zaçao comp eta os ra- com casos de upla naClOna

sileiros até há pouco segregados da co- Fritz von Jaraguá.
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Excesso de chuva prejudica
preparação de novas lavouras
MASSARANDUBA - A

persistência da chuva du
(ll11te os últimos clias po
derá prejuclicar a ativida

de do? produtores de ar

roz na preparação das no

I'as lavouras, principal
mente no tocante à apli
cação de defensivos. A

constatação é da enge
nheira agrônoma Cristia

ne Mara Fiedler, do De

partamento Técnico da

Coopera tiva Juri ti. O

plantio da safra iniciou

em agosto e deverá ser

concluído em outubro,
mas qualquer prognós
tico sobre o comporta
mento da futura colheita
é difícil de fazer neste

momento. ''Dependemui
to das condições climá
ticas ao longo das próximas
semanas", avalia Cristiane.
No ano passado, a

produtividade conseguida
pelos produtores de arroz
foi considerada excelente,
apesar do frio intenso do

período, com algumas
regiões do Município
conseguindo a méclia de
150 a 160 sacas de 50 qui
los por hectare. Em ou

tras safras, a méclia clifi

cilmente ultrapassou 130
sacas por hectare. Esse

desempenho possibilitou
que a cooperativa fizesse

recebinnento recorde em

volume de grãos para
armazenamento na safra

passada, tanto que estão

sendo feitos novos inves
timentos na ampliação da
infra-estrutura e cons

truídos novos silos.

A engenheira atribui

esse desempenho às con

clições climáticas bastan

te favoráveis, apesar das
baixas temperaturas regis
tradas naquele período, e
ao comportamento dos .

agricultores, que estão

mais receptivos com as

orientações técnicas, fa
zendo as adubações cor

retamente. (MR)

Empresa conclui estudo

solicitado pelosmineradores
GUARAMIRIM - o

estudo do impacto am

biental da ação das em

presasmineradoras na re
�ão está concluído. A in

formação foi dada ontem
pelo delegado do Sinclica
to dos Mineradores na

Bacia do Rio Itapocu,
Lauro Fröhlich, destacan
do que, dessa forma, uma
prOvidência técnica inclis
!Jensável já foi tomada e em
breve estas informações
estarão sendo colocadas à

disposição de todos os

etnpresários do setor, para

tn�lhor orientação das ati
VJaades de mineração.

Ele informou que no

próximo clia 27 de setem

bro, às 19h30, acontecerá
uma reunião na Associa

ção Comercial, Industrial
e Agrícola de Guarami

rim, quando o resultado

do estudo de impacto am

biental, realizado por em
presa especializada, será

apresentado a todos os em

presários que atuam no

setor damineração no Vale
do Itapocu, para posterior
mente o projeto ser envia

do para conhecimento do
Ministério Público Federal
e órgãos que atuam na fis

calização ambiental. (MR)

fi CONTRA: VICENTE CAROPRESO DISCORDA DO FECHAMENTO DO HOSPITAL SCJ, EM MASSARANDUBA

Parlamentar faz reuniões com

lideranças para mudar situação
]ARAGUÁ DO SUL/

MASSARANDUBA - o

deputado federal Vicente

Caropreso discorda do

fechamento do Hospital
Sagrado Coração de

Jesus, alegando que seria

"um retrocesso para a co

munidade". Ontem, ele al
moçou com o prefeito de

Massaranduba,Dávio Leu,
o vice-prefeito Fernando

Reinke, o vereador Almir

Trevisani e a secretária

municipal de Saúde, Vi
viane Pereira, quando so

licitou mais detalhes do

assunto e, no final da tar

de, participou de uma

reunião com a clireção do
hospital em Massarandu

ba, para discutir a situação.
Caropreso considera

inadmissível que a insti

tuição encerre as ativida
des depois de receber con
siderável apoio material e
financeiro, do setor pú
blico e empresários, tanto
que as instalações foram

reformadas, móveis recu
perados e novos equipa
mentos adquiridos. Ele
também acha que "a di

ferença entre receita e

despesa do hospital não
é tão grande, que justifi
que o fechamento". Se

gundo Caropreso,mesmo
que a Prefeitura garanta
que o atenclimento con

tinue sendo prestado à

comunidade, transferindo

Edson Junkes/ep

Caropreso (D) discutiu a crise, ontem, com o prefeito de Massaranduba, Dávio Leu

clico forçosamente cairá existem médicos de Ja-hospital, o que poderá re-
no Município, além de raguá do Sul interessados presentar uma saída para

criar outra dificuldade em assumir o controle do o impasse. (MILTON RAASCH)

com as internações, que
terão de ser feitas em

outros hospitais da re

gião". Ele também consi

dera inadequada a idéia

do prefeito de construir

um novo centro de servi

ço méclico em Massaran

duba, embora tenha

acompanhado o prefeito
em viagem a Brasília, há
duas semanas, para solici
tar recursos ao ministro

da Saúde, José Serra.

Na conversa mantida

ontem, o prefeito relatou

as clificuldades alegadas
pelas Irmãs Franciscanas

da Santíssima Trindade,
na decisão de fechar o

hospital no final de se

tembro, enfatizando que
não foi por falta de inte

resse da Prefeitura em

o Pronto Atendimento _manter o apoio financeiro
para a Unidade Sanitária, ao Pronto Atenclimento,
como efetivamente de

verá acontecer a partir de
1 de outubro, a "reso

lutividade do serviço mé-

tanto que.o convênio

com o hospital foi reno
vado. Leu também infor
mou ao deputado que

Comissão prepara
manifestação para sexta-feira
o ex-vereadorAlvairRicardo Pedrini clisse ontem

que a comissão pelo funcionamento do Hospital
Sagrado Coração de Jesus, recentemente constituída,
estará intensificando os preparativos, esta semana,

para a manifestação que acontecerá nesta sexta-feira,
às 14 horas, no pátio de estacionamento da ins

tituição. Ele confirmou a clistribuição de milhares de

folhetos para a população durante o desfile cívico do

dia 7 de setembro, sob a coordenação do vereador Ivaldo
da Costa, e a convocação das principais lideranças
políticas da região para o encontro.

Ainda conforme o ex-vereador, na quinta-feira,
durante todo o dia;« na sexta-feira, pela manhã, um
carro de som estará circulando na sede e nos bairros,
convidando a população de Massaranduba para o

ato. O prefeito Dávio Leu disse ontem ver com

preocupação esse tipo de manifestação, clizendo que
"é uma iniciativa com objetivos meramente políticos
e que vai mais atrapalhar do que ajudar". Na opinião
do prefeito, o protesto poderá "criar dificuldades para
a negociação do hospital com os méclicos de Jaraguá
do Sul, interessados em neg?ciar a instituição".

Leu também questionou a representatividade da

comissão que articula esse protesto, "constituída
basicamente de vereadores e adversários políticos". (MR)

CORRETORA DE

SEGUROS LESSMANN LTDA.

370·1217 /275·1963
!,guIO de Autom6veis, Seguro Rssidenciat Seguro de Vida em Grupo e 'ndivi�uat Seguro de Transportes,

Seguro Soúde'previdináa Privada, Responsobi'idade avi' e outros...
Rua Reinoldo Rau, 739 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: lessmannseguros@globo.com.br

CENTRO DE FORMAÇAo DE COND�TORES LESSMANN LTDA.

<ê>
l'HabilitafÖo (com aula teórica e fita de vídeo), Aulas práticas com motorista instrutor,

Renovariio da Carteira de Motorisfa, Alterariio e mudanra de categoria,
Solicitariio de 2' via da arteira de motorista, Pedidos de prntuário

371-5933, f f ;.

370-1215

Rua Relnoldo Rau, 739 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: centrodecondutoreslessmann@netuno.com.br

LESSMANN DESPACHANTE

372-1796 I 275-0068
Rua WalterMarquardt, 131 - sala 4 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I OPERAÇÃO FERIADO: MOVIMENTAÇÃO NAS ESTRADAS FOI MAIS INTENSA NESTE ANO

A

Onibus com mais de 50 pessoas
cai num barranco de 15 metros

]ARAGUÁDO SUL/CORUPÁ
- A movimentação nas

estradas no feriado do dia

7 de setembro e final de se

mana foi mais intensa este

ano, comparando com 2000,
além de ter registradomaior
índice de acidentes e vítimas.

Entretanto, o número ele- .

vado deste ano deve-se ao

acidente ocorrido na noite

de domingo, por volta das
22 horas, quando o ônibus

de turismo da empresa Si

matur, placa ICO-9780,
despencou numa ribanceira
de aproximadamente 15

metros, na Serra de Corupá,
na BR-280, Km 91, com
mais de 50 pessoas, entre
adultos e crianças. O ônibus

estava seguindo direção São

Bento do Sul a Joinville,
quando o motorista perdeu
o controle do veículo, que

Edson Junkes/CP

Acidente ocorreu na Serra de Corupá, na BR-280, Km 91

caiu de ponta no barranco, e
capotou uma vez.

O chefe de equipe do

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Corupá, Carlos
Miguel Alves, diz que está

sendo apurado o motivo do

acidente e que a suspeita é de
falha no freio. Enh-e os feridos
mais graves estão Franir

Schumatz, 43 anos, com sus

peita de traumatismo craniano,

de fratura na coluna vertebral,
corte profundo na cabeça e

no olho, além de escoriações
pelo corpo; Waldemar João
de Carvalho, 41 anos, sofreu

corte profundo na cabeça, e
Odete Linato da Silva, 39
anos, que teve problemas
respiratórios. O chefe de

eguipe relatou que cerca de

30 passageiros do ônibus

foram encaminhados para

o hospital de Corupá, para
serem examinados, e em se

gUida foram levados para o

Pronto-Socorro do Hospital
São José, de Jaraguá do Sul.

Segundo informações
do inspetor Amilton Costa,
da 3a Delegacia da Polícia

Rodoviária Federal de Join
ville, gue compreende a BR-

101, desde o Km O ao 112,
e BR-280, gue abrange o Km
O ao 93, este ano foram re

gistrados 23 acidentes, até a

manhã de segunda-feira,
envolvendo 33 vítimas, com
ferimentos leves. "No ano

passado foram registrados
17 acidentes, envolvendo
seis vítimas, nenhumamorte.
O acréscimo deste ano

aconteceu devido ao tempo
chuvoso e também pelo aci
dente do ônibus", considera.
(FABIANE RIBAS)

TERÇA-FEIRA,11 de _setembro de200
---

Motorista alega-que falto
freio na hora do acidente
o motorista do ônibus, Osvaldo Amaro Pereira

disse gue faltou freio na hora do acidente. Além disso
forte neblina impediu gue ele identificasse o lado da pi;t
em gue se encontrava. ''Não se efL'\:ergava nada e o f;ei '

falhou bem na curva. Não tive saida. Tentei tirar par '

fora da pista e caímos na ribanceira", recorda Osvaldo (

Ele trafegava, segundo disse, ein velocidade baixa quand (

o acidente aconteceu. "Graças a Deus ninguém morreu" (

avalia o motorista, que aparentemente nada sofreu. D I

total de passageiros, dez eram crianças. Ninguém sai I

ferido gravemente e 1 t estão internados no Hospital
Maternidade São José, em Jaraguá do Sul.

O proprietário do ônibus, Simão Pedro Saturnino
esteve no local do acidente para acompanhar a retirad
do veículo. Saturnino afirma gue o coletivo estava e

perfeitas condições de tráfego e vai esperar o resultad

do laudo para tirar alguma conclusão. Ele classificou

acidente como uma fatalidade. A empresa contratad

para retirar o veículo da ribanceira levou mais de cinco

horas no serviço. Foi necessário dois guinchos no trabalho.

A retirada do ônibus do local do acidente foi acom

panhada por alguns parentes das vítimas. Erani Mendes,
irmão de Irani Schumatz, ficou emocionado ao ver o

ônibus e o local do acidente. "Parece mentira que todo

tenham saído com vida dessa tragédia", comenta Erani.

Os passageiros moravam em Joinville e estavam

voltando de uma excursão da cidade de Francisco Beltrão,
no Paraná. Eles viajaram na quarta-feira da semana passa·
da, e o acidente aconteceu quando voltavam para casa.

empresarial@netunoocom.br
r

HA UM ANO

POTENCIAL DA

MOSTRANDO O

NOSSA REGIÃO.
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I MOTO: 10° ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS EM JARAGUÁ DO SUL FOI SUCESSO ABSOLUTO. MUNIcípIO E REGIÃO FATURARAM COM O ENCONTRO

CORREIODOPOVO

Evento reuniu cerca de 2,5 mil motociclistas
]ARAGUÁ DO SUL -

Quando se fala em encon

trO de motoqueiros, logo
rei I'em a imagem de homens

ar vestidOs com roupas de

do couro, cabelo sobre os

ombros, bandana na cabe

ça, tatuagens e toda a pa
rafernália característica da

aJ tribo, inclusive a disposição
para arranjar confusão.

8/9/2001

Supersena
concurso: 531

10 faixa:
07. 13 . 18 - 35 ·37· 43

20 faixa:
02·05 - 09 . 13 . 39· 42

Megasena
concurso: 294

22·25·28.41 ·45·57

Quina
concurso: 892

Lotomania
Concurso: 147

02 - 04 06 07
08 21 23 26
35 40. 48 56
59 65 73 81
82 85 88 98

Loteria Federal
concurso 03577

10. Prêmio: 39.337
20 - Prêmio: 53.129

.

30• Prêmio: 21.471
40• Prêmio: 02.282
So - Prêmio: 07.118

o 10° Encontro Bra
sileiro de Motociclistas,
promovido pelo Moto

giro Clube de Motociclis
mo de J araguá do Sul,
evento que reuniu cerca de

2,5 mil aficionados de 120.

motoçlubes do País, não
foi diferente. Entretanto,
para alegria geral, a con

fusão ficou restrita às es-

tripulias realizadas em cima

das motos e ao som alto

dos roncos dos motores e

da batida forte do rock e

do funk, assegurando a fama
cultivada hámuitas décadas.

Durante o final de se

mana, os motoqueirosmo
vimentaram a economia,
agitaram a cidade e se

exibiram em cima de po-

zada no mesmo campo, no
início da tarde. Marcaram

para o Beko's: Totó, Alexan
dre, Siclinei e Andrino, des
contando Patrício e Carli

nhos para o time adversário.
O Campeonato Varzeano

teve início no clia 26 de maio,
com 15 times participantes.

O goleiro Altair José
Burger contribuiu bastante

para a conquista do Cruzei

ro nesta temporada. Ele foi
o goleiro menos vazado,
tendo sofrido apenas dois gols
em nove partidas disputadas, .

obtendo a média de 0,2 gols
por jogo. No ataque, des
tacou-se o atleta Jurinei Car
raro, do time doUniâo, que
sagrou-se o artilheiro do cam

peonato, com 12gols (MR)

Fotos: Cesar Junkes/CP

Máquinas de todo tipo e gosto marcaram o 100 Encontro de Motociclistas em JS

tentesmotocicletas. O local de pessoas, das mais dife- modelo mais barato dis-

de concentração foi a Pra- rentes profissões, dedicam ponivel no mercado é a

ça Ângelo Piazera, trans- tanto tempo e investem Sportster 883, que custa R$
formada num verdadeiro tanto dinheiro para cultivar 25 mil. Já uma Ultra Elec-
palco para demonstração um hábito, cujo único re- tra Glide, que tem piloto
de habilidade e um pouco torno é o prazer. automático, rádio, quatro
de "loucura". A estrela de todo en- caixas de som e bolsas de

Segundo os próprios contro de motociclistas é couro laterais que funcio-

motoqueiros, a paixão pela a tradicional Harley Da- riam como bagageiros, não
aventura é a chave para se vidson, eternizada pelo sai pormenos de R$ 71 mil.

entender porquê milhares filme "Sem destino", cujo (MAURíLIO DE CARVALHO)
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Unidade I \' Unidade II
Rua Guilherme Weege, 50 : Rua Pastor Sadreczki, 148
(Condomínio Centro Médico - � Hospital Evangélico e

Odontológico de : �Maternidade
Jaraguá do Sul), 3° andar, : Cônsul Carlos Renaux //
salas nO 303, 304, 305 e 306 Cent�Ó""'"Br:IJ�_que - SC_." "",,,,,'///
Centro - Jaraguá do Sul- SC Fone/Fax: (47) 396--=-rf44
Fone/fax: (47) 372-265

Cruzeiro conquista a taça no
9° Campeonato Varzeano

GUARAMIRIM - o Cru

zeiro Futebol Clube con

quistou a "Taça Ronaldo
Miron da Silva" ao derrotar,
por 3 x 1, a equipe do Beira
Rio/Caraguá, na decisão do
9° Campeonato Municipal
de Futebol Varzeano, rea
lizada sábado à tarde, no
Estádio do Seleto. A decisão
aconteceu através da co

brança de penalidades máxi
mas e confirmou definitiva

mente o Cruzeiro como me

lhor equipe do campeona
to, ficando a do Beira Rio/
Caraguá,na segunda colocação.

Ainda no sábado à tarde,
_o Beko's garantiu a terceira

colocação ao derrotar o ti

me do Camarões, por 4 x

. 2, partida esta que foi reali-

Especialização: Hospital de CÜtjicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro I

I

AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150
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I COMPETiÇÃO: CAMPEONATO DE ESCOLINHAS ESTÁ ENVOLVENDO CERCA DE 900 ATLETAS

Acaraí goleia Nova Geração
no Campeonato das Escolinhas

JARAGUA DO SUL - A

primeira fase do Campeo
nato das Escolinhas Cara

guá, promovido pela LJF
(Liga Jaraguaense de Fute

bol), teve início no domin

go pela manhã, com jogos
entre as equipes Acaraí x

Nova Geração, no Estádio
do Acaraí, e, no Estádio do

Avaí, Avai x Rubtãr, nas

categorias Dente-de-Leite,
Mirim, Infantil e Juvenil'.
Na Dente-de-Leite, empate
entre Acaraí, por 2 a 2, e

Rubtãr venceu o Avaí, por 5
a O; no Mirim, Acaraí gole
ou por 8 a O, e Avaí perdeu
por 2 a O; no Infantil, vitória
do Acaraí, por 7 a O, 'e empa
te por O a O entre Avaí e Rub

tãr, e, no Juvenil, 4 a O para o

Cesars Junkes/CP

Equipe Infantil do Acaraí vence o Nova Geração, por 7 a O

Acaraí, e 2 a O para o Rubtâr, dos neste final de semana,

Os outros confrontos foram cancelados devido

que também estavam mar

cados para serem"realiza-
ao feriado. O presidente da
Liga Jaraguaense de Fute-

bol, Rogério Tomazelli, diz
que os jogos transcorreram
bem e que a próxima ro

.dada acontece domingo. .

Ao todo, o campeona
to vai envolver aproxima
damente 900 atletas, até 17

anos. Ao todo, nove equi
pes estão participando dos
jogos. As competições
foram subdivididas em três

etapas, sendo que na pri
meira jogam todos entre si
em turno único, classi
ficando-se os quatro pri
meiros para a semifinal.
Ern seguida acontece cru

zamento olímpico e as duas
melhores equipes disputam
a final, prevista para acon

tecer em meados de no

vembro. (FABIANE RIBAS)

Canoístas percorremRio Itapocu eanalisam situação ambiental
JARAGuA DO SUL -

Mais de 55 atletas partici
param do 15ª Encontro

Canoa Ecológica Verde
Vida Itapocu, promovido
pelo Clube da Canoagem
Kentucky, realizado neste

'sábado, no Rio Itapocu. O
evento teve início no período
da manhã, próximo à Ponte

Maria Grubba, prosseguiu
até o firn da tarde, em Barra

Velha, e contou com ca

noistas de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul.
O presidente do clube, Arlei
Manske, diz que a intenção
do evento é fazer filmagem
e fotografar o rio para traçar

análise das condições de pre
servação do mesmo e mon

tar relatório. "Nós pudemos
perceber que nós últimos três

anos a poluição tem reduzi
do bastante, acreditamos
que as pessoas estão se cons
cientizando da importância
de não depositar lixo no

rio", afirma o presidente.
Manske diz que o encon

tro não tem caráter compe
titivo, mas de passeio, e acre
dita que teria envolvido mais

pessoas se não tivesse acon

tecendo no mesmo final de
semana o campeonato mun
dial, em Curitiba, e brasilei

ro, no Espírito Santo. "Mas

valeu a pena, quem partici
pou gostou bastante. Todos
estavam sendo esperados na
5º Festa do Pirão, em Barra

Velha, receberam brindes,
assistiram show pirotécnico,
jantaram e, ao final, havia
ônibus deJaraguá do Sul nos
aguardandopararetomar",conta

Durante todo o percur
so,' os canoístas foram

acompanhados por urna

equipe que seguia pela estra
da, em casos de desistência.
A atletamais jovem que par

ticipou foi Treice Thaine

Manske, 10 anos, e Ricardo
,SeU, 67 anos, o mais velho.
O presidente do clube disse

que até semana que vem será

realizada reunião com os

membros da diretoria para

formulação do relatório, que
será repassado para a Secre
taria de Meio Ambiente da
Prefeitura deJaraguá do Sul.

"Quando detectamos algo
mais grave encaminhamos
inclusive para o Ibama, mas
não foi o caso desta vez",
explica.

No dia 6 de outubro, se
rá realizada a última etapa
do Campeonato Gatarinen
se de Descida, no Rio Braci

nho, em Schroeder. O even

to está associado ao aniver

sário do Município. (FR)

Vitória está na liderança da 1º Divisão de Amadores
]ARAGuA DO SUL"":' O

goleiro reserva do time do

Aliança, Ricardo, foi o

atleta destaque da sexta

rodada do Campeonato
da Primeira Divisão de

Amadores, realizada neste
final de semana. Du�ante
partida com o Cruz de

Malta, ainda no primeiro
tempo, aos 15 minutos, o
goleiro Sérgio fez defesa,
sofreu queda brusca e

acabou machucando a

clavícula. Ern seguida,
entrou Ricardo, ele 1,65

metro de altura, que fe
chou o gol, fez belíssima
defesa e segurou o empate
da partida, que acabou em

1 a 1. Na preliminar, o time
do Aliança venceu por 1 a

O. O presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol,
Rogério Tomazelli, enfatiza
que outro fato que chamou
a atenção dos organiza
dores foi. a quantidade de

pessoas que prestigiou, a
partida, sornando aproxi
madamen temil torcedores.

. Os outros resultados

foram os seguintes: Ponte
Preta venceu o Garibaldi,
por 5 a 1, nos titulares, e,

nos aspirantes, empate por
° ã O; entre Flamengo e

Tupy, vitória do time ru

bro-negro, nos titulares,
por 4 a 2, e, nos aspirantes,
empate por 1 a 1. A equipe
do Vi tória en trou em

campo c�ntra o Guarani e
venceu por 4 a O, nos

titulares, e perdeu por 2 a

0, nos aspirantes.
Na classificação geral

dos titulares, a equipe do

Vitória está na frente com

12 pontos, seguido do
Cruz de Malta, com 11;
Ponte Preta, com 9; Al
vorada, com 8; Aliança, 8;
Flamengo, 4; Garibaldi, 2;
Tupy, 1, e Guarani, com
zero. Nos aspiran tes, o

Vitória também assume a

liderança, com 9 pontos, se

guido do Alvorada, com 9;
Aliança, 9; Tupy, 7; Ga

ribaldi, 5; Flamengo, 5;
Ponte Preta, 4; Cruz de

Malta, 4, e Guarani, 3 pon·
tos. (FR)

I
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Equipe jaraguaense e natação OI

destaca-se no internacional I

JARAGuA DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/
FME conquistou 22 me

dalhas de ouro, oito de

prata e quatro de bronze,
além de estabelecer dois
recordes no 5ª Torneio In

ternacional de Natação rea

lizado entre os dias 7 e 9

de setembro, na cidade de

Cascavel, no Paraná. A

equipe de Jaraguá do' Sul

participou com 13 nada

dores, que disputaram nas

categorias Petiz (11 a 12

anos) e Sênior (acima de 18

anos), com diversos clubes
do Sul doBrasil e países do
Mercosul.

Destaque' nos 200 me

tros livreJuvenil I (15 anos)
para a nadadora Marina

Fructuozo, que estabeleceu
a marca de Zmin l Ssegê l
centésimos, e no Reveza

mento 4 x 50 metros livre
Infantil com as nadadoras
Aline Ossowski, Luana

Martins, Ana Zanandrea e

Talita Hermann, com a

marca de 1min57seglOcent.
Na classificação geral, a

equipe Ajinc/U rbano/
FME ficou em 6ª lugar.
No geral feminino, �on
quistou o 4ª lugar, e, no ge
ral masculino, 7ª lugar. "Fo
rnos com o objetivo de
avaliar a equipe Petiz e In- �

fantil1 ( 12 e 13 anos), que
em função das' alterações
do regulamento dos [o
guinhos deste ano não

poderão disputar, e dar
ritmo para a equipe Infantil
2 e Juvenil (14 a 16 anos)
para os Joguinhos", diz o

técnico Ronaldo Fructuo
so, enfatizando que os ob
jetivos foram perfeitamen-

.
te alcançados e a equipe fe

minina, que vai disputar os
Joguinhos, está com bom
ritmo. "Ternos ainda duas
semanas de preparação, on
de as nadadoras deverão
estar na melhor da sua con

dição física e técnica, e ainda
com o reforço da nadadora
Nathália Krelling;: iremos
disputar ponto a ponto com

as equipes de JoinviUe;Blu
menau, Florianópolis e Brus

que o título da natação femi
nina do evento".

O próximo desafio da

equipe será neste final de

semana, na 2Q etapa do

Campeonato Estadual

Mirim/Petiz (9 a 12 anos),
em São Bento do Sul.

,

"Iremos com 12 nadado
res e esperamos boas per
formances dos nadadores
Eduardo Junkes e Bárbara
Hermann. Ambos visando
a 2º etapa do Sul-brasileiro
Mirim/Petiz, diz. (FR)

NOTAS --

A sexta rodada do Campeonato Sênior "A

Gazeta", realizado no final de semana, teve os seguintes
resultados: Vitória ganhou do Santo Antônio, por 8 a

3, e Rio Molha perdeu para ó João Pessoa, por 3 a 1.

. ':�--INIISó-/' k;;:I:/-
AQUI É O SEU LUGAR!

I�formações: 275·1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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