
tpCARAGuA
A sua concesslonárla
Volkswagen para
Jaraguá do Sul

e região informa:

Faltam 16 dias para ª

Bornhausen acredita que código lança o Brasil na vanguarda mundial no Que tange à, legislação tributária

Bornhausen faz palestra para
empresários de .laraguádo Sul
o senador Jorge Bornhausen, autor do

projeto que prevê a instituição do Código de
Defesa do Contribuinte, fez palestra ontem,
no restaurante do Parque Malwee, para

empresários da região. Explicou a proposta e

a sua trajetória, desde a concepção até a atual

.situação.
'

O projeto foi aprovado nas comissões do

Senado e deve ir à votação ainda este ano. Caso

seja aprovado, segue pa�a Câmara dos De

putados. "O código vai alterar a relação entre

fisco e contribuinte e evita que o contribuinte

seja considerado __réu durante o processo de
análise da tributação da empresa pela Receita

Federal'�, defendeu.
\ PÁGINA 5

estofados e colchões

O Grupo Adulto de Teatro da Scar faz pré-estréia hoje à noite da peça TPM, dirigida pela atriz Rosimery
Pett. O espetáculo entra em cartaz no próximo final de semana, sempre às 20h30, no teatro da Scar.

PAGINA 5

Petry recusa oferta

para presidir o PT
o candidato a presidente do PT de

Jaraguá do Sul RiolandoPetry rejeitou a

proposta feita pelá chapa encabeçada por
Emerson Gonçalves. Petry teria os votos

dados a Gonçalves no primeiro turno e

se comprometeria a apoiar a candidatura
de Mussinato a deputado estadual.

PÁGINA 3

PPS faz 23 filiações
no final de semana

\

o PPS realizou 23 novas filiações no,
,

final de semana em Guaramirim, incluin-
do nomes que poderãoser lançados para
a Câmara de Vereadores em 2004. O

presidente estadual da legenda, Jaime
Duarte, acompanhou a reunião realizada
sábado, no Bairro Ilha da Figueira.

PÁGINA 4

Cupido brasileiro faz
palestra hoje à. noite

Aproximadamentemil pessoas de
vem assistir à palestra "Quem ama faz

sucesso", ministrado pelo terapeuta
Geninho Goes, considerado o cupido
brasileiro. A palestra acontece às 19h30
de hoje, no Clube Atlético Baependi.
Goes é especialista em relacionamento
humano e auto-estima, além de autor
de vários livros de auto-ajuda.

PÁGINA 5

Homem leva R$ 12 mil
de posto de gasolina

"

o Posto Mime, localizado na Rua

Epitácio Pessoa, próximo à Kohlbach

Motores, foi palco de assalto na noite
de sábado, por volta das 23h35. O
estabelecimento já estava fechado, mas
o gerente e um funcionário ainda esta

vam no local. Os dois foram rendidos
e trancados no escritório. O ladrão

levou cerca de R$ 12 mil.

PÁGINA 7

Malwee/FME empata
com' a Anjo Química

,

o futsal da Malwee/FME, que
recentemente conquistou o título de

campeão do Campeonato Brasileiro,
de Seleções, empatou com o time tr�i-
,nado pelo técnico .Maneca, a Anjo
Química, por 2 a 2. O jogo aconteceu

no ginásio do Parque Malwee, no

sábado, e foi válido pela 2Q fase do

Campeonato Catarinense.
--

PÁGINA 8
I
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'Um pOUCO detransporte
não motorizado (ou bicicletas)

OSMAR GÜNTHER - Engenheiro civil

Consolidando conhecimentos, participamos recentemente de

proveitoso evento na Udesc (Universidade do Estado de Santa

Catarina�, em Florianópolis. No bojo do Plano Cicloviário de Santa

Catarina, realizou-se o seminário de lançamento do programa
"Cidades Amigas da Bicicleta" e curso paralelo. de Planejamento
Cicloviário, este ministrado pelo arquiteto Antônio Carlos de Mattos

.

Miranda, consultor do Geipot para o "Diagnóstico Nacional do
uso da Bicicleta" e autor do "Manual Cicloviário Brasileiro", e pelo
engenheiro, holandês Jeroen Buis, do I-CE (Interface for Cycling. ,TC,
'.

.t- '"
".", ;'!'�«<4i.'iff/'.!j''''''����------------------------------------

Expertise), e da Universidade de Tecnol0!Si,�*�.pp1Etit.'q.pq_{),l�lã)�' .

,

Viu-se de tudo o que há no Brasil e na Europa sobre o tema.
r

Principalmente da imprescindível necessidade de abordagem
técnica e profissional no trato da questão. Antes- de qualquer coisa
é preciso saber quantas bicicletas há (contagem volumétrica), quem
as usa (perfil do usuário), para que as usa (trabalho ou lazer), quando
as usa, pontos de partida e chegada (origem/destino), rotas pre
ferenciais, distâncias percorridas, clima, topografia, segurança,
vantagens/desvantagens, integração intermodal etc. Afinal, como
prognosticar sem diagnosticar, diriam os médicos?

Estima-se que em Jaraguá do Sul há cinco mil bicicletas contra

43 mil veículos, para' uma população de 105 mil habitantes. Existe
uma dclovia Leste-Oeste margeando a linha férrea com 4,3 km,
duas ciclofaixas (uma na Rua Epitácio Pessoa e .eutra .no semi

calçadão) e uma faixa compartilhada no passeio ao longo da Avenida
Waldemar Grubba. E a recém-criada Associa�ão "Amigos da
Bicicleta" .

No Plano Diretor está previsto o prolongamento da ciclovia na

parte Oeste, até a Unerj, e na p�rte Leste, até o Bairro Centenário.
Também introduziu-se no Plano Diretor o importante conceito de

"rede", possibilitando ciclovias nas vias estruturais e coletoras (com
maior capacidadej.ialérn de conceitos e especificações técnicas como

larguras mínimas para as unidirecionais (1,5 metro) e para as bidi
recionais (2,5 metros), declividade máxima etc. Esboçaram-se, enfim,
plenas condições pa�a o desenvolvimento de Un). correto e eficiente

Planejamento Cicloviário para Jaraguá do Sul.
Sistemas cicloviários europeus bem-sucedidos nunca foram feitos

de afogadilho. O de Amsterdã, por ex., referencial, levou 15 anos

para, ser implantado. Dentro de rigorosos critérios técnicos, ação
conjunta e dotação orçamentária regular. E integrado ao sistema de

transporte coletivo, interligando bairros, centro, comércio, escolas,
áreas de lazer e locais de trabalho. Com paraciclos, estacionamentos
e banheiros. Diz o .Centro de Pesquisa em Engenharia de Tráfego
da Holanda que "a construção de facilidades :cicló�iárias �ão é lum.
fim em si. O objetivo de uma administração d� vias a' serviço do

.

.

consumidor é prover os ciclistas com a rota'mais direta, atraente,
segura e confortável possível dentro de uma malha cicloviária
coerente". O sucesso de Amsterdã deve-se também à criação de
um grupo de trabalho voltado para a interação administrativa,
comunitária e intermodal do sistema cicloviário, composto por órgãos
municipais, comunidade técnica (é esta que fazplanejarnenro ciclo

viário) e usuários.

Qualquer outro caminho acaba por inviabi1i�ar ações, com
prometer a relação custo/benefício e desestimular o uso das ciclovias
e da bicicleta, que apresentaI diversas limitações como meio. de

transporte (não de lazer), apesar de sua defesa pelos entusiastas de

plantão.
Embora econômico, saudável e ecologicamente correto, o

transporte não motorizado jamais será a solução ,para o transporte
de massa em' nossas cidades. A solução é .interrnodal e está no

Transfácil (nome dado ao projeto do sistema de transporte público
local), por ex., integrado ao sistema cicloviário,"dentro dás diretrizes
do Plano Diretor. Sem isso, continuaremos te'�c�iro �undb,

. /�'
Falando demais e sabendo de menos,

Lentos, segurosmas

� exagero pensar que
uma obra do porte da du

plicação da BR-280 seja exe

cutada de um dia para o

outro. Partindo dessa reali

dade, é correto pensar que
o empenho feito pelas lide

ranças políticas e empresa
riais; através do Conselho de

rante a instalação do go
verno itinerante. Tudo isso

permite raciocinar que os

compromissos já foram

assumidos, irreversivelmen
te, por parte das autoridades

governamentais, pela execu

ção dessas obras: E que, se

o grau de comprometi
mento pela execução das
mesmas avançou, isso se

deve ao lobby feito pelas
lideranças regionais.

Não tivesse a região a

expressão empresarial que
possui, dificilmente encon

traria eco para estas, que es

tão entre suas mais legítimas
pretensões, afinal de contas

gera milhares de empregos
e propicia robusta e 'signi
ficativa arrecadação. tributá
ria. Além de legitimada
também pela urgência da

obra, em vista dós muitos
acidentes ,e do próprio caos

econômico que poderá
advir, se a entrada e saída de

veículos para Jaraguá do Sul
continuarem sendo estran

guladas. Embora lentos, OS

resultados aparecem. É

preciso persistir em pedir.

r
Embora 'lentos, os

resultados

aparecem.
É preciso persistir

em pedir
...JI

destinarDesenvolvimento do Eixo

Joinville-Jaraguá do Sul e

Região, está dando resul

tados. Como o empresário
, Eduardo Horn, coordena
dor do conselho, bem de-

alguma coisa),
embora muito pouco. Tanto

que uma das principais
decisões tomadas durante a

reunião do conselho, ontem,
foi pressionar a bancada par
lamentar catarinense pela
apresentação de uma emen

da, a fim de que sejam dis

ponibilizados mais recursos

para a obra, já em 2002.

Por outro lado, existe o

compromisso assumido pe
lo governo do .Estado de

incluir a obra da Rodovia do

Atroz;.' extensão da SC-413,
ligando Guaramirim com

joinville, na segunda etapa
dos financiamentos 'pleitea
dos através do chamado
BID 4, e a confirmação do

apoio financeiro estadual em

R$ 828 mil, conforme

compromisso firmado du-

finiu, ontem, em Guarami

rim, as principais obras

reclamadas pela região já
estão sendo atendidas po
liticamente, faltando agora
serem transformadas em

realidade.

, Existem passos concre

tos dados. no 'caso da du

plicação da BR-280, como a

confirmação da inclusão de

R$ 2 milhões no orçamento
da União para o ano que veJTI

(o que não deixa de ser uma

manobra política do go
vemo FHC, tendo em vista

as eleições do período, me
lhor do que não dar nada é
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Pela primeira vez, desde a fundação, em janeiro de

1968, haverá disputa para a Presidência do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul. As

eleições acontecem nos dias 2 e 3 dê outubro.

Apesar de ser, atual secretário da entidade, com 15

anos no sindicato, 'o candidato de oposição, Ademar
Henn, justifica a candidatura informando que "não
concorda com alguns posicionamentos da diretoria,
principalmente à aplicação dos recursos obtidos com
as mensalidades sindicais".

Henn garante que a iniciativa busca fortalecer o

movimento sindical e dar um outro ânimo à entidade,
que está "acomodada" pelo vício das eleições seguidas.
"O atual tesoureiro, Hilberto Fritzke, está há 28 anos

na diretoria. Foi presidente de 1974 a 1995 e está no

segundo mandato de tesoureiro", revelou, lembrando
que o atual presidente, José Boschammer, candidato
à reeleição, está no segundo mandato.

FICO INSISTÊNCIA
A vereadora Maristela
Menel voltou a reafirmar

que não deixará o PMDB

para se filiar a outro par
tido e concorrer às elei

ções do próximo ano.

Demonstrando seguran
ça, disse que será candi
data a deputado estadual
em 2002. "Tenho apoio
do PMDB Mulher do

Estado e diferentes seto

res, além do que, a le

gislação eleitoral assegura
uma percentagem obri

gatória de vagas para
mulheres", ponderou.

O presidente do Dire

tório do PPB de Jaraguá
do Sul, José Carlos Ne

ves, o Gê, informou que,
em reunião dos diretó
rios microrregionais,
sábado, no Hotel Tureck,
em Corupá, a legenda
decidiu que terá um can

didato a deputado esta

dual no ano que vem. Os

pepebistas voltam a se

reunir no início de outu

bro, em Schroeder, quan
do, segundo Gê, analisam
possíveis nomes de can

didatos.

NOVIDADE
O diretor-administrativo da Kohlbach Motores, Aldo
Pasold, disse ontem que colocou o nome à disposição
do PPB pará ser candidato a deputado estadual. Disse

que a possível candidatura deverá ser para somar e
,

não para prejudicar as relações na aliançaMais Jaraguá
do Sul.

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

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

'

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
>'" ·'w.;���m,:,;,:,:;:::,� ',::::::,<,.:" •

Rua Dr. Waldemiro' fvlazur�chen, 42 -

Jaragúá do Sul- SC - Fone (47) 371-9409

POLÍTICA

I CONDiÇÃO: ALA LIGADA A MUSSINATO QUER APOIO À CANDIDATURA DELE A DEPUTADO ESTADUAL

Petry rejeita acordo

que 'não quer
]ARAGuA DO SUL -

Integrantes da chapaDemo
cracia e Luta, encabeçada
pelo professor Emerson
Gonçalves, estiveram reuni

dos, na noite de sábado, para
discutir a aliança ao segundo
turno das eleições internas no
PT, marcadas para o dia 7

de outubro. O presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos,
Jair Mussinato, um dos
líderes da ala, propôs um

encontro com membros da
,

chapa Alternativa e Mudan

ça, na noite de amanhã, para
oficializar o apoio à can

didatura de Riolando Petry
à Presidência do Diretório

e estabelecer as condições da
aliança.

Segundo Mussinato, os

integrantes de sua chapa se

comprometem a assegurar
, os votos para a eleição de

Petry, e querem, em contra

partida, a garantia do apoio
ao lançamento deMussinato
a deputado estadual. "Pre

tendemos nos retinir esta

semana para tentarmos

fechar um acordo. Se o

grupo deles concordar, terá

]ARAGuA DO SUL - O

senadorJorge Bornhausen,
presiden te nacional do

PFL, disse ontem, minutos
antes da palestra proferida
no restaurante do Parque
Malwee, que está disposto
a trabalhar pela manuten

ção da coligação Mais Jara
guá do Sul. "Se for preciso,
venho a Jaraguá do Sul
discurir com os líderes dos

partidos aliados", se dispôs.
Ele, no entanto, disse que
o processo político da re

gião d�ve ser conduzido

pelos líderes locais. "Pelo

e disse
se amarrar'

Petry não aceita a condição oferecida para se eleger presidente
Cesar Junkes/CP

o nosso apoio", resumiu
Mussinato, informando que
é a única exigência que a

chapa faz para transferir os
votos obtidos no primeiro
turno (50) a Petry.

Petry rejeitou a proposta
feita por Mussinato e disse

,

que não pretende se amarrar

com compromissos futuros.
"É complicado. Se o cami

nho for esse, não tem acor

do. Não vou me amarrar e'

PFL, ninguém melhor do

que o vice-governador
Paulo Bauer", apontou.

Na opinião dele, a

discussão em tomo de can

didaturas tem de ser feita

de modo a não criar ne

nhum problema à can

didatura do deputado fe

deral Vicente Caropreso
(PSDB) e seguir as costuras

-

no Estado. "Mais do que

expectativa, o PFL deseja
que o PSDB se mantenha

na coligação estadual. Se

assim ocorrer, a manuten

ção da aliança em Jaraguá

prefiro perder a eleição",
afirmou, informando que
vai buscar apoio de todos

os petistas para se eleger,
mas não irá fechar qualquer
acordo de caráter pessoal.
"O que está em jogo é mui

to maior do que disputas ou
interesses pessoais. Não
quero ser presidente do PT

. por vaidade ou para impor
esse ou aquele ponto de

vista", completou, lembran-

do Sul e, conseqüente
mente, na região seguirá
o fluxo normal", acre

dita.

Para o senador, a an

tecipação das discussões

sobre as eleições de 2002

propiciou o lançamento
de candidaturas, gerando
divergências nas alianças.
"Política é a arte do diálogo
e acredito que as coisas se

ajeitarão quando for a

hora. Me disponho a par

ticipar de reuniões na re

gião para ajudar a aparar
as possíveis arestas", re-

'do que a escolha de candi

datos será somente no ano

que vem.

CONTRAMÃO - O can

didato derrotado à Presi

dência do PT, Emerson
Gonçalves, rebateu a ava

liação feita pela ala liderada

pelo coordenador micror

regional da legenda, Dionei
da Silva, publicada num

jornal local, no domingo, que
Mussinato pretende ser can

didato a suplente de senador.
"Isso é mais um boato que
não vai colar. A candidatura

dele (Mussinato) a deputado
estadual está cada vez mais

forte", garantiu, lembrando
o possível acordo com o

grupo de Petry para apoiar
a candidatura de Mussinato.

A declaração de Gon

çalves reforça as divergên
cias internas no PT. Aliás,
minutos depois de apurado
os votos da eleição, declarou
apoio ao Petry e disse que a

união das duas alas garantiria
a vitória da Chapa Alterna
tiva e Mudança e o coman

do do diretório.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Jorge Bornhausen defende manutenção da coligação
forçou.

REUNIÃO - O presi
dente do Diretório local do

PFL, Alcides Pavanello,
informou que os diretórios
damicrorregião se reúnem

amanhã para discutir

candidaturas para 2002.

"Isso é um desdobramen
to da reunião ocorrida na

semana passada, na casa do

vice-governador Paulo

Bauer", afirmou, revelan
do que o partido não des
carta a possibilidade em

lançar um candidato a

deputado federal. (MC)

Você compra a sua Yamaha zero com

zero de entrada, financiamento até 36x
e mais, você estoura o balão e ganha prêmios,

documentação grátis, capacetes, pneus
e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

�i�YAMAHA
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I REFORÇO: PPS FAZ 23 NOVAS FILIAÇÕES EM GUARAMIRIM, ABONADAS PELO PRESIDENTE JAIME DUARTE

Partido amplia base visando
a eleição municipal em 2004

GUARAMIRIM -'- o PPS

realizou 23 novas filiações
durante reunião realizada

pelo partido no final de

semana, com a presença
do presidente estadual da

legenda, Jaime Duarte.

Entre os novos integrantes
da legenda, constam no

mes que poderão ser lan

çados para a Câmara de

Vereadores em 2004, co
mo Gilberto Junckes,
Moacir Nicochelli e Paulo

Danker, conforme está:

antecipando o presidente
do PPS no Município, Rei-

. naldo Safanelli.

O próprio Duarte abo
nou as no:,as filiações no

final de semana, com ex

ceção da do empresário
GilbertoJunckes, cuja con
firmação aconteceu na

quinta-feira da semana

passada, em Joinville, du
rante encontro organizado
pelo partido com o pré
candidato Ciro Gomes.

Com as inscrições dos no

vos membros eleva-se para
105 o número de filiados
ao PPS em Guaramirim,
segundo informa o presi-

Edson Junkes/CP
Safanelli: objetivos .imediatos e a longo prazo

/

dente do diretório munici

paL
Na ocasião o partido

também incumbiu Eunice

dos Santos, da organização
da ala feminina do PPS,
além de, recentemente, ter

providenciado também a

formação do grupo jovem
da legenda. As reuniõe� de

trabalho continuam aconte-

cendo mensalmente, desde
o ano passado, num pro
cesso de organização que
tem objetivos imediatos e

outros a longo prazo, co

mo a participação nas

eleições municipais de

2004, segundo Safanelli.

Ainda não existe ne

nhuma posição tomada

entre os membros do

partido, em Guaramirim,
em relação às eleições para
deputado, ano que vem"

embora a legenda já tenha

confirmado, em Jaraguá
do Sul, que o candidato a

deputado estadual sairá

dentre os nomes do sin

dicalista Gilda Alves e do

médico Nelson Eischtaedt.

Também não existe nada

decidido sobre as eleições
para o Governo do Esta

dó, quando a legenda
deverá decidir entre o

apoio ao prefeito de Join
ville, Luiz Henrique da

Silveira (PMDB), ou o lan
çamento de candidatura

própria, com o ex-prefeito
de Florianópolis Sérgio
Grando.

CONVENÇÃO - O dire

tório de Guaramirim rea

lizará a convençãomunici

pal em outubro próximo,
em data ainda não divul

gada. Reinaldo Safanelli
defende a alternância na di

reção do partido � está

sugerindo o nome do ex,

candidato a vereador João
Guesser, para sucedê-lo.
(MILTON RAASCH)

PSDB faz reuniões nas comunidades,' em Corupá
CORUPÁ - o PSDB reador Celso Berlatto, o dades rurais são muito im- guirá a orientação da le-

. adotou a estratégia de rea- "Maravilha". As reuniões portantes porque "forta- genda estadual nessa ques-
lizar as reuniões do partido acontecem sempre na se- lecem o partido, possibili- tão, mas sem coagIr ne-

diretamente nas comunida- gunda terça-feira do mês. tam novas filiações e, prin- nhum dos correligionários
des. As primeiras reuniões O presidente da le- cipalrnente, permitem que locais, pelo fato de que,
com esse objetivo já foram genda, Donato Seidel, que o PSDB se aproxime da entre eles, existem todas as

realizadas nas residências adotou o sistema de reu- comunidade para ouvir suas tendências. "Os que pre-'
dos vereadores Antônio niões descentralizadas, des- ponderações e aspirações". ferem aliar-se com Luiz

Blunk e Rubens Hafe- de que teve o nome confir- Nesses encontros, cujo Henrique da Silveira (pMDB),
mann, que colaboraram na mado na direção do parti- calendário está pratica- aqueles que defendem a

organização desses encon- do, recentemente, diz que mente definido até dezem- permanência na coligação
tros. A próxima já está "o PSDB quer estar ao la- bro, o PSDB também está Mais Santa Catarina e os

prevista para ser realizada do da comunidade sem- debatendo as questões re- que propõem que os tu-

naVila São Jorge, na região pre e não só na época das lacionadas com as eleições canos participem com can-

chamada de Bomplant, eleições". Para ele, as teu- do ano que vem. Confor- didato próprio ao Gover-

reduto do suplente de ve- niões nos bairros e locali- me Seidel, o partido se- no do Estado", diz. (MR)

O Departamento Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente de Massaranduba, a Aciam (As.sociação
Comercial, Industrial e Agrícola de Massaranduba) e

o escritório da Epagri farão nesta sexta-feira, às 19

horas, na Câmara de Vereadores, a solenidade de

entrega dos certificados para 105 agricultores que

participaram do curso de Desenvolvimento e Visão

Empresarial, Na ocasião acontecerá também uma

palestra do consultor David Gonçalves, que falará
sobre "Motivação Pessoal, Gerência eMarketing", A
iniciativa merece ser destacada, porque sai do mero

discurso e oferece oportunidade concreta de aper

feiçoamento e valorização aos agricultores rnassaran

dubenses.

SCHROEDERFEST I
A cidade de Schroeder

estará em festa no pe
ríodo de 5 a 7 de outu

bro próximo, quando
acontecerão as come

morações alusivas ao :37"
aniversário de fundação
do Município. Muitas
atrações serão oferecidas

para a população e visi

tantes, desde atividades

esportivas, recreativas,
culturais e eventos sociais

até shows e bailes, con
forme programa já dis
tribuído.

SCHROEDERFEST II
A cidade deve seu nome

ao senador Christian Ma
thias Schroeder, de Ham

burgo, que trouxe os pri
meiros imigrantes ale

mães originários do

Norte da Alemanha, por
volta do ano 1900. A

instalação oficial do Mu
riicípio deu-se em 3 de

outubro 'd e 1064. O

prefeito Osvaldo Jurk
(PMDB) decretou a

antecipação do feriado,
do dia 3 para 1 de ou

tubro próximo.

INCENTIVO
A Associação Catarinense de Supermercados estará

promovendo no próximo dia 3 de outubro, em

Araquari, o 10 Fórum para a competitividade em

frutas, legumes e verduras da Região Norte de Santa

Catarina. O objetivo é instalar uma rede de

comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros,
possibilitando aos produtores planejar, produzir com
mais qualidade e encontrar formas para fortalecer a

atividade de comercialização desses produtos. O lo

cai do encontro é no auditório da Prefeitura.

ENTRE ASPAS _

"Partlcularrnente sou contra qualquer aliança.
Até por uma questão de coerência, Nenhum

partido tem a proposta ambiental do PV, talvez
alguma afinidade ideológica. Mas quem sou eu

para decidir a política do partido." (Presidente da

comissão provisória do PV de Jaraguá do Sul, José
Luiz Ballock, revelando sua posição em relação à

política de aliança do partido)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua José Theodoro Ribeiro, 165· ,

CI. Postal 84 . Fone (47) 371·0555 .

FOI (47) 371·0403
e-mail ·indumak@netuno.com.br

i'S'!ié��''\..<''
Indústrias de

Máquinas Kreis LIda.

Vamos às comprasb.Em 1932,
asstrrrerã o Shoppí�çrBreithaupt

POR: EGON JAGNOW

,Uma vista que sempre de novo deve ser lembrada é a da

antiga ponte metálica sobre o Rio Itapocu. Construída em

1913, serviu até a inauguração da ponte de concreto,
junto ao atual Posto Cidade, em 1965. A única coisa a se

lamentar é que a mesma foi desmontada e ningu,ém sabe

dizer por quem e onde foi parar. Resta, mudo e solitário, o

pilar como testemunho da história que o tempo e o homem

ainda não destruíram.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR'EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL I ARTIGO

'.ii História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 40 ANOS
Em 1961, em continuação da edição anterior, dizíamos, o deputado
federal Loyola prosseguia: "Faz-se mister - nesse sentido dirijo um
apelo ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Ministro da Agricultura
-,- o pagamento, com a maior brevidade das subvenções extraordi
nárias de 1960, uma de 500 mil cruzeiros e outra de 50 mil, bem

c?mo as subvenções de 1961, de iguais montantes, imprescindíveis à

vida daquele Município. Os colonos, sem qualquer assistência do Ban
co do Brasil, recorrem à Associação Rural, em busca do que necessi
tam para o seu trabalho e sua subsistência. É o apeló.Sr. Presidente,
que endereço ao Presidente da República e ao Sr. Ministro daAgri
cultura. (Muito bem!)".
Os desembargadores do Tribunal deJustiça de SC concediam'Man
dado de Segurança na 327, em favor de RainerWiele e Odilon de
Oliveira Motta, nomeados que eram pelo governador Heriberto
Hülse para exercerem cargos de avaliador e de depositário judicial na
Comarca de Jaraguá do Sul, de vez que nem dez dias haviam decor-

ridos, quando viram tornado sem efeito os seus atos.
'

HÁ 14 ANOS
Em 1987, eventos múltiplos marcavam os 111 anos da cidade de

Jaraguá do Sul, onde a atração maior era a 1 a Feira da Malha, seguido
de torneios de bolão pelas sociedades desportivas, prova rústica, a
participação de corais de Florianópolis, da Comunidade Evangélica
de Oxford, São Virgílio (Nova Trento), Coral Evangélico de Jaraguá
do Sul e Coral da Scar, 50 Campeonato Catarinense de Vôo Livre,
Blumenália com a BandaDoic (Blumenau), Banda Sul Fluido (Balne
ário Camboriú) e Grupo Cicatriz (Iaraguá do Sul), no Agropecuário.
O empresário Bruno Breithaupt era eleito, durante a reunião-almoço,
presidente do Clube de Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul, para o
período julh,0/87 e junho/88, substituindo Ivo Ewald.
A Câmara de Vereadores de JGS rejeitava, na última sessão ordinária
do semestre, o projeto oriundo do Executivo, criando o Centro de
Processamento de Dados, assessoria, consultoria, execução e

planejamento na área de informática, subordinado ao chefe do Exe
cutivo Municipal, em parecer de duas linhas, optando pe�a rejeição,
que o plenário ratificou, por oito votos contra sete. Aí tinha quer ter

jacutinga...

,HÁ 4 ANOS
Em 1997, pela segunda vez, o Museu Emílio da Silva vencia o Prê
mio Estímulo aos Museus do Estado de Santa Catarina, Com o pro
jeto educativo - gibi e dos postais - enviado ao concurso. A Co
missão Julgadora elegeu os projetos desenvolvidos pelo museu como
um dos cinco melhores do Estado. No dia 20 de julho, o Museu
Emílio da Silvacompletava dez anos. Inaugurado em 1987, com um

acervo fotográfico de 300 fotos e com objetos históricos, que con-
I tam um pouco da colonização de Jaraguá do Sul. Esses objetos per
mitiram a criação da Casa do Colonizador. A aquisição do
comendadorJoão Luís Charme, referente à Força EXpedicionária
Brasileira, da Segunda Guerra, em novembro de 1994. deu origem
ao anexo "Museu do EXpedicionário".
Na noite de 23 de julho, no Restaurante Itajara, em reunião festiva, o
Rotary Club de Jaraguá do Sul-Pérola Industrial recebia a carta

constitutiva com a comparência do clube-padrinho, R.C. Jaraguá do
Sul e :árias delegações dos clubes dos municípios vizinhos.

TERÇA-FEIRA, 25 de setembro de 2001

o bem e o mal, difícil escolha
LUIZ HENRIQUE ORTIZ ORTIZ - Presidente daAjeb e estudante de Direito

o que faltou para contar ... (106)

Deixando de lado a emoção e refletindo os

fatos que abalaram neste começo de setembro

o grande guardião do mundo, podemos anali

sar com mais frieza os acontecimentos s: tam

bém os motivos com que tudo ocorreu. Vive

mos um século 20 sob total intervenção de nos-,
sos irmãos' americanos onde, com a desculpa'
de que seria ele o maior protetor das democra
cias e liberdades de todo o mundo, atuava con

forme suas convicções e interesses econô-,
nucas.

O que estamos vendo é que, contrariamente
'

a que nos passam diariamente pelos meios de

comunicação, em nome de uma suposta demo

cracia e liberdade, deveríamos abrir os merca

do� para que pudessem vender seus produtos e,

com isso, manter o status quo que nunca quise
ram perder em detrimento de toda uma huma

nidade que hoje passa fome e a cada dia empo
brece mais. Falam em nome da paz mas, como

vemos todos os dias em nosso País, uma vio

lência se agiganta sem precedentes, tornando os

cidadãos que pagam seus impostos reféns den
tro de suas próprias casas e, desta forma, não

podem sair às ruas com medo da guerra que
está institucionalizada por este perverso mode
lo imposto pela potência que quer transformar
o mundo em sua "Megacolônia".

,

Não concordamos com as vidas ceifadas

pelo terrorismo imposto ti eles, mas, por outro
lado, também não concordamos com o,

desmantelamento do nosso País como também

com 'o empobrecimento cada vez mais acelera

do de nosso povo em benefício de outro que
nada faz pela humanidade a não ser explorar e

fazer guerras com o intuito único de comer

cializar um de seus maiores produtos que é guer-
.

ra.

Em 1935, o "Dia do Colono"
I

era contestado pelos
integralistas, que procuravam
.evitar que se lembrassem ho

mens e fatos, que dizem muito

de perto à nossa história e o da

fundação das principais
colônias barrigas-verdes, opon
do-se ao decreto do prefeito
WaldemarGrubba, que instituía
a data..

Duas notas sensacionais aconte-

O que podemos ver é que estiveram em to

dos os cantos do mundo em nome da paz e da

democracia, fazendo guerras e derrubando siso
,

temas que a eles não interessavam e, conseqüen,
temente, fazendo milhões de vítimas, e aí pode,
mos citar exemplos como a Segunda Guerra,
Vietnã, Golfo, Afeganistão, Cuba, ditaduras
como a do Brasil e Chile e tantas outras �ue, se

formos citar, teremos que escrever muito, e em

todos estes lugares deixaram milhões de vítimas
e também milhões de desafetos.

O problema é que estão de certa maneira

acuados, pois não esperavam tamanha eficiência

daqueles que não concordam com a política até

aqui imposta pelos EUA, mas o problema é que
de tantas barbáries que fizeram para o mundo

todo eles não sabem exatamente onde está real

mente o seu inimigo e aí escolherão o Osama

do Afeganistão entre tantos outros Osamas que

provavelmente estão espalhados por todo muno

do.

Vemos que nosso Brasil. está meio perdido
no meio de todos estes desvios mas, com certe

za, esperamos que tenhamos discernimento para
fazermos uma análise fria e com muita respon·
sabilidade Ipara com nossas atitudes e para com

a nossa escolha de continuarmos sendo um País

subjugado a este sistema podre que nos estão

impondo ou queremos um País realmente de

mocrático, com mais liberdade e igualdade se

ciaI. Acredito que todos estes 'acontecimentos

estão nos servindo para que tiremos o maior

proveito e que não devemos embarcar nesta onda
.

do bem e do mal pois, se analisarmos bem, não
sabemos quem é quem nesta história toda, ou

até sabemos? Acr�dito que o remédio para toda
esta doença nefasta seja somente uma justiça so

cial mundial eficiente e com menos exclusão.

ciam em meados daquele ano:

1) Plínio Salgado, chefe nacio

nal dos integralistas sobre o

progresso da doutrina que diri

ge, ressaltando que Santa

Catarina era o Estado com

trintamil (30.000}adeptos cami-
sas verdes prontos para atender

ao primeiro chamado para a re

volução, contando eleger dei

prefeituras nas próximas elei-
'

ções.
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ClASSiFiCADOS DO CP - joroguá do Sui e região - 1"lo.feilO, 25 de setembro de 200i.

correiodopovo@neluno.com.br IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Nêo perca tempo hoje olhando os anúncios

de carros deste [ornol, a partir de amanha a
, ,

Coroquô estará reolizondo os últimos dias da

liquida Caraguá, com' surpresas incríveis.

Você não perde por esperar!
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2 - CORREIO DO POVO

PREGOS

recruta e seleCiona para admissão
imediata as segu;ntes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Analsta de NegóáosjSistemas (3398)· Especialização em Administração, Informátiro. Ter exp. 04 anos em

Unguogem e Bonco de Dados Progresl, exp. 02 anos em Análise deJlegixio e/ou Sistemas; exp. em safl'Mlre de Gestão
Empresarial· preferencialmente em ERP Datasul (Magnun ou [MS).
• Bioquimico - Superior de farmácia ou Bioquímico. Que saiba manipular,e desenvolver o produto.
• EngenheiroMecâlJjco - 2 anos de exp. em desenvolvimento de projetos, manutenção, racionalização de �nhos
de produção, desejável inglês ou alemão.
• Farmacêutico - Superior de farmácia ou Bioquímico.
• Supervisor de Biotemologia(3344) -Espec. em químiro, biologia ou correlatos. Exp. 6 �eses. fará elaboração,
desaiçõo eexewçixl de testes.Ter ronhecimentos e prútiroem reo;ões de rm1lonl, enzimologia, micrologia e fermentações.
Conhecimento do legislação de pradutos e oramos nolura�. Leitura fluente e boa ronversação em inglês.
ÁREA ADMINISTRATIVA
• AnaHsta de Custo (3468)· formará cus\o/preço de estofodÓl. Exp. no área.
• Comprador (3496·3466·3629)
• Gerente Administrativo (3654)
• Gerente de Marketing (2997)

ÁREA TÉCNICA
• Analista de Suporte (3647)
• Desenhista Pro;etista - (2 vagas)
• Encarregado de Acabamento (3611)· Conhecimento em ramo, felpadeira, Calandra e Navalhadeira.
• Encarregado de Tinturaria(3612)· Conhecimento em máquinas de tingir, hidro·abridores, hidro·tubulares,
pesagem de produtos químicos eCQrantes.· .

•MecâIJicaBetrotemica - fará monutenção elétriro emeainiro em compreslOres rotafivosa parafusos. Ter rorteira
de habilüação.
• Programador de Sistemas - Programodor em Delphi com exp. de 6 meses.
• TémicoMecânico (3219) -manutenção de ar condicionado, refrigeradores e máquinas de lavor. Desejável '!
Grau térnico.
• Técnico Químico(3420) - Iurso Téc. Quimico, 02 anos de exp. (1 vogo). íurso Téc. Quimicojncompleto ou nrse

no área pelo CElIQT, exp. no ramo têxtil de 01 ano. (1 vogo)

ÁREA COMERCIAL
• Representante Comeràa/(3351) - formado em administração, com boa base de marketing, conhecimento
bósicoem inglês e/ou espanhol, experiência em vendos. Deverá ter condução própria. Prestação de 5eIVÍÇD não exdusivo
(1 vogo) e outras (2 vogas) COO. ((2949·3577)
• Gerente ComercioI(3600)· Coonlenará o equipe de vendas. Deve ter rorro práprio e disponMdode para viagens.
• Promotor de Vendas (3320·3491)
• Vendedores Externos - De veiculos (6 vagos), outros vende�ores (3 vogas). Vendos de Publicidade, ter CU�
de vendos e rorro próprio (1 vogo). Exp. em vendas. Atuarão em Jaraguá do Sul e região.
• Vendedores Intemos - Exp. Em vendas (3 vogos). Superior ou Téc. em eletrônico. Preferencialmente que tenho
ronhedmentoem geradores emotores. (1 vago)
• Vendedor de Confelfões (lojos Breühaupt)

ÁREA OPERACIONAL
• Afougueiro (3169)
• Atendente de Afougue (8reithaupt)
• Auxiliar de Caixa (8reilhaupt)
• Auxiliar de Corte (3574) - Exp. mínimo de 6 meses em corte, dobro e interpretar desenhos. ,
• Auxiliar de Padeiro (3429)
• Caixa de Supermercado (Breithaupt)
• Confeiteiros (as) (8reilhaupt)
• Coordenador de Seguranfa (3506)
• Costureiras (3376·3527·3540-3497) -Conhedmento em máquina reto, cobertura e overlok (21 vago), e para
ddodede Schroeder(10vagos).
• Cozinheiro (3531)
• Eletriàsta -Com prática em instalação, ter exp. em iluminação, perfilodo. Com exp. em instalação industrial (2
1l9JS).
• Eletriàsta de Veículos - Conhecimento em trava elétrico, motor de partida, vidro elétrko e ahemodor.
• Encanador ladustria/(3475)· fará trabalhos em tubulações, redes de ar, de vapor ede águo. Exp. de 6 meses.
• Fresador(3291·3631) -ter exp. de 02 anos..
• Guarda Industrial (3296)
• Mecânco deManutenfão (3474·3610) - montagem de móquinas, com exp. 6 meses (1 voga). Mecânico
(elélriro e rneainiro) em veículos automotores (1 voga).Manutenção dive�equipamentos, Ulinagem de componentes,
exp. de 03 anos (1 vogo).
• Mecânico de Montagem (3474)
• Mecânica de Suspensão (356B) - Poro veiculos pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento de rodos,
geomerr.ia, montagem de pneus, com I' ou 2' grau.
• Motoristaj Operador de Guincho (3331)
• Operador de Extrusora(3596)- Exp.06 meses no máquina exírusera.
·Operodorde Guilhotína(2935) e Dobradeira(2934) . Ter pelo menos 90diosdeexp. Ter cuMdeleituro
e Inlerpretoçiio de DesenhoMeainico. Trabalhará 00 á.reode rolderario (1 vago) e naóreo delonTKl5demelai (1 vago).
No ddode de Corupá.
• Pintor (2 vagas) -Atuará na área industrial- estruturas metólicas.
• Soldcidcir(3555·3479·3476) -Exp. em soldo Mig e serralheria, conhecimento em leitura e interpretação em
desenho témico e em medidos (1 vaga). Conhecimento em soldo elétriro (1 vogo). Exp. 6 meses em soldo grosso,em
maposdeferro(1 vago).

.

• TomeiroMecânico (3322·347B) -ter exp. 01 o 02 anos em tomo unive�1, ter !U�ode leitura e interpretação
de desenhos (4 vagos). Comdisponibilidode poro trabalharem Corupá (1 vago).

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
.

ex. Postal 200 - ap 89.255-000
Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Vende-se cãsa de
alvenaria, c/120m2, em
medianeira Paraná,
aceita-se proposta. Tratar:
374-2094.

Jaraguá do Sul, 25 de setembro de 2001

Aluga-se quitinete com

50m2, Ilha da Figueira,
próximo ao posto,
preferência por casalou
'pessoa solteira.
R$ 150,00. Tratar:
9112-4711.

MÓVEIS
(Dlal! aparlamenlol! ,ni,aral!lerrenos

Vende-se apto grande no

Edifício Jaraguá. Aceita-se
proposta. Tratar: 370-
0103, com Darcílio.

Pizzaria 80M Gosto
Pizza Gigante (45em) - RS 17,90

. Pizza Grande (35em) - RS 13,90
Pizza Média (30em) - RS 11,90
Pizza Pequena (25em) - RS 8,90

(alzone - RS 1 5,90
Servimos a/moca e Marmitex sob encomenda

,

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

•

Vagas em todo Brasil

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

Vende-se 1 casa em alv.
c/70m2, em Schroeder.
Tratar: 274-8329.

Troca-se ou vende-se
casa de alvenaria no

bairro Amizade, c/
168m2. RUá Frederico
Todt. Aceita-se troca por
bairro Nova Brasília, Vila
Lenzi ou Vila talou.
Tratar: 370- 1410.

Vende-se ou troca casa

em Piçarras, com casa ou

terreno em Guaramirim.
Tratar: 373-2183, com
Rose.

Vende-se casa de
alvenaria com 150m2, no
Praia de Enseada. Tratar:
372-2772, com José
Carlos.

Vende-se sobrado, com
158m, Ilha da Figueira.
R$ 67.000,00.
Tratar: 370-4826.

Vende-se casa no Bairro
Czerniewicz. Valor
R$ 75.000,00. Tratar:
371-9319.

Procura-se apartamento
. para alugar, na
área central. Tratar:
370-1159.

Vende-se apartamento
Rua Barão do Rio Branco,
Edifício Klein, 5Q andar
de frente. Apartamento
novo, com 138m2• Tratar:

275-3627, com Kátia.

Vende-se terreno no

Ribeirão Grande, c/
1 350m de fundo por
110m de frente, equipado
cf casa, 1 rancho, área
plantada c/arroizera,
acompanha também 2

cavalos, em frente a lqrejo
Nossa Senhora Aparecido,
Valor R$ 70.000,00,
negociável. Tratar:
371-7341.

Vende-se terreno no

Centro, 622m2, com
galpão de 135m2, todo
murado. Valor p
combinar. Tratar:
371-9157.
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NegÓC�fertas �CO�R=RE=IO�Dd�'�ÔV�O�.3Jaraguá do Sul, 25 de setembro de 2001

'"

COMPROAULASDE INGLE� PRECISA- SE DE "

com Canadense, ... !CONSORCIO, f(iTlilFARMACEUTICO não contemplado, maisparticular e avançado, de 15 parcelas, pago ii
em seu lar. I nteressados tratar:

vista, em dinheiro. WO T�OTB AO GALOP�Tratar: 9111-8917, 275-3257, Tratar: 522-0256
com professor Sammy com Sérgio ou 9968-0588

;ULTIVE COGUMELOS I

.

�gR"A gMJ3ftggNfiJIMgNTO§
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

Se você tem sítio, chúcnrn ou apenas
uma úreu de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.

,
' do produto a r ........�>

RS 130,OOoKg_

t�"-lti
" i t�tit� �

97S -6271 ;�:�:oc;;I�i��
,;mMijMrm'["ffll,�'i,ii,i,!I!"'$1111111 _

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

Mania de Vender Barato
-,

I

9x33S3
Total: R$ 301,77 ,

Conjunto Estofado

Figueira 6 pçs
À Vista R$ 199,90

9x 1700
Total: RS15J,OO ,

(Mesa pi Telefone
Wolf Motta

Estante ref. 7073; 4" portas,
Henn, Pado

Mognf»�.�.
.

A Vista R$ 129,90
•

I

\

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 - GuaÍa.rr{irim - SC- Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

CHACARAACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA EQUAUDADE: adquira uma cháraco
de 20.000m2, 40.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto a riqueza natural da região,
em uma área privativa, com trilho ecológico, flora e fauna nativas, nascentes, lagos com

peixes, quiosque com churrasqueira ii beira do riacho, pontilhão e passarela de
eucaliptos, área poro quadra de entreternimento, sanitários com faça filtro com

tratamento septico, rede elétrica com posteamento e iluminação nos áreas de
circulação. Realize o sonho de morar junto o natureza com os 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 o gruta, 1 º acesso o esquerda, servidão dos palmeiras km3. Tratar:

370-8563 ou 9975-0102

De(oracões
�

Jaraguá
Jacquard

27S-0967
Rua Jorge (zerniewiez, 590 - Centro

Jaraguá do Sul - Se

(ao Igdo do hospital do morro)

Atendepelonome de:BOLA ouBOLINHA'
Ele émuito imporlanteporonós,porJavorajude-nosaencontrarele.

Pagamos recompensa de RS50,00
. RafaeleRodrigo - 370-7535 ou 9975-0198

Sua melhor'" op�ão de pr'"azer'"
. v4tO'\�i�Ct.,j..o 24 �;,""A:;
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidits de Soltei,...o,
massagens e,...6ticas

FONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

•

lei rei ra Unissex
Ruo Barão do Rio Branco, 411 - Sala 3
Centro - Jaraguá do Sul 275-3096

_""'UNIÃO..... 5 A Ú D. E,

} PLANOS DE SAÚDE
COLEtIVOS E INDIVIDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

BARBADA
APROVEITE! ! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.
R$15.00Ó,00 - R$167,OO mês
R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

<'

-

ARQUITETOS

ATENÇAO
Vendo SOFTWARE
ARCHICAD originot

versõo 6.0,
po�celodo longo prazo.

Ligue urgente:
'Max/Paulo

(16) 624-4333
E-mail: mmonhàs@yohoo.cQm.

Pizza Gigante c:om

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$ 17,90

.

A'. �LA Entregamos em Guoramirim

7(yut6 �� r-��
Fazendo seu pedido de uma

371 165'11: pizza grande ou gigante
_ ii você ganha uma minipizza

de banana nevada

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

1- DI�K fN1RfGA
370·0348.

DE MARCO RESTAURAHTÉ E,PIZZARIA
,

Forno o lenho

Almoço em quilo, Bufê .. Rodízio: de carme AQ chópo' .. Rodí'zio' de pizza
Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaraguá do Sul

linha completa de Instalações Comerci"ais I' Balcões 1 Araras,
\

.

. .

Manequins 1 Cabides, Estantes 1 Closet's, Utilidades Domésticas 1 Etc'.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1369 - Centro - Jaroguá do Sul- Fone/Fax 273-0219
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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371-0568·
Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

Fone/Fax
370-8200

IMFllViadeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 -370-7550

Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 275-1830 -275-4102
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

Lajes Premoldadas e
Artefatos de Cimento em Geral.

Fone/Fax 47 371-7818

o ENDERECO CERTO DOS MELHORES
. ;

PRODUTOS PARA SEU LAR!

Infowar
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

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

Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

'"'2V/
,d.<\........

eX>RTINAE, - pr':!{SlANAS - DECORAÇÕES
Pcuini&·",q�pCU"(Ã/ ;e.w��o-

� . . -.,

Cortinas - Colchas - Edredons �. Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro - Acessórios de

Madeira e Dourados Tecidos Nacionais e Importados

Fone/Fax: (47) 275-0514 /370-1016
Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se

.f11ii[1 ESQUADR'�.S� JARAGUA·
AlUMíNIO SOB MEDIDA

BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS
PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

Rua Emma Rumpel Bartel, 55 - Baependi 371-4754.

�
WOO�=
* ROMANAS , �,
* GERMÂNICA Y'"
* FRANCESA .,.,ONTEII:'O
* ESMALTADAS MONTEIRO
* ISOLANTE TÉRMICO

372-2063/9987-8562

PERFLEX
. ,

- PersÍ3r1a3 -VDroS tau pezdos
-Cerras

-Portfíes

2-
7'
.s

V" .. ..,..,11.eOOJ.ggL�
De olho na sua segurança

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

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

""ELETROElErRóHJc'A Fone: (47) 371-7584
.... JARAGUAENSE CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - Centro

arquitetura
design

:3
.s
4-
7'- - - -

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 474

Irrrurtieaciora
��Jaraguá

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

371-3522
Marina Frutuoso. 180 - Centro - 89252-101 - JBraguá do sul-se

E-mail: gessocom@netuno.com.br

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

Rua Antônio Gessar, 40 - Bairro Czerniewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO.

MBTBL.ÚR,_GICa COSTalLTOA.
• Estruturas Metálicas.
• Portões Bosculantes e Deslizantes

projetados na linha outornctizodo PPA.
• Entre outros.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - CORREIODO POVO

* Suporte Técnico em Segurança do Trabalho
* Equipamentos de Proteção Individual - EPI

* Roupas Profissionais
* Sinalização

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2526 - Vila Lalau
Fone: (47) 275-3837 - Fax: (47) 372-11,44

E-mail: bergo@netuno.com.br

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Dr. Aú- f. (').0rí,o-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

\
ENDOCRINOLOGIA

Ov.O� MI'M'"ccl&Web& S(L>.;{i(/
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CLe>ve,v.lOWS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801 ,>

CIRURGIÃ-DENtISTA - PERIOlilONTIA
Vvcv.C�1��

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

,

CEDRO MOVEIS
".". � •.. "'+'

* Cozinhas Planejadas;
* Mesas e Cadeiras;

Orçamento * Estantes e Sofás;
sem

* Dormitórios;
compromisso

* Artigos de Decorações.

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

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

Negóci
K{' Jaraguá do Sul, 25 de setembro de 2001

CRÉDITO PESSOAL

Joinville. Ótimo
faturamento, motivo
saúde.Tratar: (47) 435-
0964 ou 453- 1023.

"

Purificadores Europa
contrata vendedores com
excelente remuneração,
poucas vagas. Tratar: 371-
7644 ou Rua Waldemiro
Mazurechen, 16 (Rua do
Hospital São José) .Aluga-se depósito Av.

Pref. Waldemar Grubba.
Tratar: 370-0422 ou

370-2144.

Vendo loja de material de

construção e móveis,
bairro Santo Antônio, em

Precisa-se de secretá ria
ent�e 30 a 40 anos.

Apresentar-se com
currículo na quarta-feira,
a partir das 9:00 horas
na rua Getúlio Vargas,

. 49, solc.] 03.
Vende-se banheira de

hidromassagem,sem uso,
nova. R$ 480,00. Tratar:
(47) 375-2596. Empresa dó Ramo de Informática,

<, dispõe da seguinte vaga:

VENDEDOREXTERNO
REQUISISTOS:

• Experiê�cia na área de software
• Autom6vel próprio
• Boa apresentação

• Idade mínima - 25 anos

• Ambos os sexos

• Pessoa: dinâmica, persistente, com iniciativa

Para maiores informações, entrar em contato
com a RH BRASIL pelo fone (47) 371-9565

Tratar com Sr. Henrique.

Vende-se 1 telefone

prefixo 371-3216.
R$ 300,00, tratar com
Sônia.

Pessoa física/jurídica e funcionário público
De RS 3.000,00 a 60.000,00 com juros mais baixos
do mercado financeiro, prazo de 12 á 48 meses 'com

boleto bancário, liberamos as operações EM
DINHEIRO de imediato após consulta do cadastro.

Informações (021-21) 2243-0677
085.: Montemos sigilo absoluto

o QUE FAZER?
A CONNEGION ESCOLA DE INFORMÁTICA tem a solucão.

Venha conversar com o pessoal da CONNEálON ESCOLA DE INFORMÁTíCA,
e com um investimento inicial de apenas RS 10,00, ganhando"

a motrkuln e o material didático, você pode iniciar seu curso

As 50 (cinquenta) primeiras pessoas que apresentarem este anúncio e efetuarem a
-

rneírkulunu CONNECTlON ESCOLA DE INFORMÁTICA, terão desconto de 50% na

1 s mensalidade. O que você está esperando? Venha e o seu futuro profissional estará garantido.

\

Quero um bom emprego, mas não consigo, todas. as empresas
exig'em que eu tenha algum rurse de inforl1_1ática.

N N N

ATENÇAO, ATENÇAOi ATENÇAO!
�

RECORTE EStE· ANUNCIO

Fone: 275·4100
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 23 - Centro - Jaraguá do Sul (em cima do Foto Loss)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. PLAHEdE SUA COZINHA E
, SEU OORMITÓRIO .EM:

"

.MOVEIS
GOMES

•.r; lllÍift _'

j -!""-

i .

*'.In\..Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - jaraguá do Sul - se _

I,-=v

�
�
,

.

372-0002
ZoomCreative - CENP ,

.

Consórcios e financiamentos Regata.*
Uma linha completa à sua escolha.

,

'Finanàamos apenas motos Honda. Consorciamos motos Honda e Carros multimarcas. Ugue e informe-se.

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

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

�Regata
HõNDA Motos

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

Home Page: www.rhbrasil.com.br
E-mail: jaragoa@rhbrasil.com.br

A RHBrasil seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:
. ,

* AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COBRANÇA Superior incompleto,
Experiência em cobrança, Conhecimento básico em informática, conhecimento
dos processos de cobrança, sistemática de cobrança e pa�amento escriturai,
operação de calculadora HP 12C, conhecimento de matematica financeira, dos
processos de pagamento e conciliações contábeis, Enviar curriculos para
carla@rhbrasil.com br.

.

* ATENDENTE Experiência em Informática Básica e disponibilidade para atuar
nos finais de semana. �

..

* COORDENAD!)R DE PRODUÇAO Experiência em gerenciamento de equipes
de produção, Necessário formação em Técnico Têxtil. Enviar currículos para
carlag:urhb@sil.com.br, , •

* TECNICOS E;LETRONICOS, ELETROTECNICOS, ELETROMECANICOS OU
AINDA TECNOLOGOS MECANICOS Com formação e experiência na área<l:Je
elétrica, Enviar curriculos para carla@rhb@sil.com,br,
* ELETRICISTA DE MANUTENÇAO INDUSTRIAL Necessário formação
acadêmica em Técnico em Eletro-eletrônica e experiência na função,
* AUDITOR DE QUALIDADE Necessário Superior completo ou cursando e
conhecimento em sistemas de qualidade, ISO 9000, Programa 5S e Qualidade
Total, Enviar currículos para carla@rhb@sil.com,br.
* ALMOXARIFE Necessário 2° grau completo, Residência fixa em Jaraguá do
Sul ou municípios vízínhos. '.

* ENGENHEIRO QUIMICO Experiência com liderança de pessoal. Enviar
currículos para carla@rhbrasil.com br;
* VENDEDORA EXTERNA Necessário possuir veiculo próprio. Para Jaraquá do
Sul e microrregião, Para atuar com produtos para decoração, .

� EMPREGADA DOMESTICA Necessário saber cozinhare pemoitar no trabalho.
Otima salá_rio!!! ..

* OPERADOR DE PRODUÇAO Necessário 1° grau completo e residência em

Guaramirim, preferencialmente nos bairros Corticeira, Caixa d'Agua ou

proximidades. _

* OPERADOR DE PRODUÇAO 2° grau completo. Necessário residência fixa
em Jaraguá do Sul (ou mícrorreçíão) por pelo menos seis meses,
* ANALISTA FINANCEIRO Com superior completo ou cursando (Administração
ou Economia). Ampla experiência no setor financeiro, principalmente Fluxo de
Caixa. Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar
currículos para henrigue@rhb@sil.com.br.
* PROJETISTA Cursando superior em Engenharia Mecânica, Dominio de AUTO
CAD e experiência em projetas mecânicos, Disponibilidade para estabelecer
residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículos para henrigue@rhb@sil.com.br.
* VENDEDOR Com superior completo ou cursando. Ampla experiência em
venda de Automóveis. Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá
do Sul. Enviar currículos para henrigue@rhb@sil com.br.
* SUPERVISOR DE VENDAS Com superior completo, conhecimento em
informática, Experiência na área de vendas (preferencialmente Automóveis) e
aceitar grandes desafios. Excelente Remuneração, Disponibilidade para
estabelecer residência em Jaraguá do Sul, Enviar curriculos para
henrigue@rhb@sil,com.br.
* AUXILIAR DE ALMOXARIFE Com experiência em almoxarife e informática
básica.
* MONTADOR DE MOVEIS Com carteira de ·habilitação para caminhão e

experiência na montagem de móveis,
.

.
'

* REBOBINADOR Com experiência em rebobinar motores diversos, Otima
remuneração. ,

* PR0r;10TOR DE VENDAS Com meio de condução próprio.
* RECI;_M-FORMADOS nos cursos de elétrica industrial ou similar,
* MECANICO DE MANUTENÇAO com experiência em manutenção industrial,
informática e carteira de habilitação, disponibilidade
* AUXILIAR DE PCP Com conhecimento técnico mecânico, Informática (Word,
Excel e Internet).

.

I
.

* ,SERRALHEIRO Experiência em corte e dobra de chapas e conhecimento em
instrumentos de medição. .

* ANALISTA bE SISTEMAS PLENO Com superior completo em Informática
ou similar. Com experiência mínima de três anos em diversos sistemas de
informática, Habilidade para coordenar equipe. Enviar curriculos para
henrigue@rhbrasil.com,br.
* ANALISTA DE SISTEMAS JUNIOR Com superior completo em Informática
ou similar. Com experiência em sistemas de informática. Disponibilidade para
resldênçía em Jaraguá do Sul. E'lviar currículos para henrigue@rhb@sil.com br.
* MECANICO DE MANUTENÇAO Experiência em manutenção industrial, em
informática e carteira de habilitação. "

.

* RECEM-FORMADOS no corso de E,LETRICA INDUSTRIAL ou similar.
* ANALISTA DE CARGOS E SALARIOS Superior completo ou cursando
Administra>ão (ou similar), Com experiência na área de cargos e salários.
Enviar curnculos para henrigue@rhb@sil.com.br.
,.. AUXII.lAR DE VENDAS COI]) experiência na função. Cursando 3° grau.
* MECANICO DE CAMI�HAO Com experiência. .

* VENDEDOR EXTERNO E necessário possuir veiculo/ moto próprio e experiência
em vendas.
* RECEPCIONISTA Conhecimento e experiência em Informática e residência
em Guararnirim.
* AUXIUAR DE CORTE Experiência em corte de tecidos. Necessário io
grau. ,"_
* ELETRICISTA DE VEICULOS E CAMINHOES Com experiência.
* VENI?,EDOR (A) Ensino Médio (2° grau) Para atuar com Cursos de Informática.
* MECAN�CO DE t:tANUTENÇAO 1° grau. Com Experiência.
* AUXILIAR MECANICp Cursando 2° grau /Mecanlca,
* ANALISTA DE NEGOCIOS! SISTEMAS 3° grau. Com experiência em

Progress, Magnus ou SEM � Sistema Datasul. Enviar currículos para
jessie@rhbrasil.com,br. •

* ENGENHEIRO MECANICO 30 grau completo. Para desenvolvimento e

acompanhámento de projetos e coordenação de grupos. Com experiência em

Empresa Alimenticia. Enviar currícutos para jessie@rhb@sil.com·br.
* INSTRUTOR DE INFORMATICA! MANUTENÇAO 2° Grau Completo e com

Experiência. \

* DESENHISTA PROJETISTA Com conhecimento em interpretação de desenhos
e Auto Cad, 20 grau. Enviar currículos para jes,;;ie@rhb@sil.com br.
* OPERADOR DE TORNO CNC Com experiencia. 1° grau. Para empresa de
Guararrjjrlm. _

.

* MECANICO DE MANUTENÇAO Com experiência em Empresa Têxtil e 10
grau.
* OPERA�OR DE EMPILHADEIRA 2° grau. Com Curso e Experiência.

Depois do
leite materno dê
ao seu fil�o
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

(47) 375-1844

Orçamento sem compromisso-

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

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

Lote 31 � Estrada Nova - Jaraguá do Sul

IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
'Venda *Locação

'Conserto 'MontagemIrmáquinas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Molores Istodenérlos * Molossera
* lava Joio * Rocadeira
* Aspirador * M�lobombas
* Compressor, elc... * Enlre outros ...

* Assistência 24hs
www.irmaquinas.cjb.net

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

'�M�edClin
.

Urologia e Medicina do Trabalho

'Rins - Bexiga - Vias Urindrias

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax': 371-4724

-

DESTACANDO A SUA EMPRESA

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

ESQUADRIAS
DE�LUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-0912
Rua[oãoButschardt, 855 - Centro (jrntoao trevoprincipal) - Cuararnirirn - se

371-3512

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

Ampcro'sLcnches
SeY\Ilmo;yp.�� torçôes, ,\iA.COY, bebida«.

RuaWalterMarquardt, 331 - Vila Nova
Fone (47) 371-5715

Rua Reinaldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul - se
AUTDTEC
E_QUIPA,MENTOS PI SEGU"RANÇA EL.ETR6NICA

9903-4382 / 275-0452

----�-

eROMOçAO
Auto�ção de Portões R$ 380,00

�sidencic;!. e Industrial

E-mail: autotec.@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-IVIDA ROTÁRIA

GERAL

A visita do governador
Damos aos nossos leitores mais uma vista da formação da mesa principal,
quandoda visita do governador do Distrito 4650, rotariano Herbert Zimath

Júnior, e esposa, ao Rotary Club de Jaraguá do Sul.

[tIírculo
Italiano

CÍRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ N° 81.156.341/0001''':5

JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os des
cendentes de italianos maiores de dezesseis anos para
a Assembléia Geral Ordinária de acordo com o Art. 14
letra. 'W' do Estatuto, a realizar-se no dia 15 de outubro
de 2001, às 18:00 horas em primeira convocação, ria
Sede Social do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, na

Rua dos Imigrantes Italianos nO 33, em Jaraguá do Sul

(SC), para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Alteração do Estatuto Social - Artigo 26;
2. Assuntos gerais de interesse da sociedade..
NOTA 1 - A Assembléia Geral será constituída e fun

cionará em primeira convocação, com

a maioria absoluta dos sócios e em

segunda convocação, 30 minutos

após, com a presença de qualquer nú
mero de sócios.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de setembro de 2001.

DEVANIR DANNA
Presidente

JANTAR MENSALl
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 caipira, polenta,
macarrão e um saboroso
vinho.

L ra. vêse vem!

371-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

la FESTA DO CASCUDO ...

20/S ETE M B RO/2001 - Reunião com última delibe

rações sobre a i- F ESTA DO CAS C U DO. Os compa-
,

'

nheiros reuniram-se no Restaurante Represa.

Apesar da chuva constante do final de semana, ala

FESTA DO CASCUDO realizada no Hotel e Restau

rante Represa de Guaramirim, recebeu desde a aber

tura na Sexta-feira dia 21 até Domingo dia 23, apro
ximadamente 1000 visitantes. Considerando o exí

guo tempo uti I izado para divulgação do evento e,

principalmente, por ser uma proposta um tanto di

ferente em nossa reqiâo.. a comissão organizadora
está satisfeita com o desfecho desta la real ização .

. "
.

. AGRADECIMENTOS

Relações Públicas - 373-0091

Primeiramente a todos os visitantes que prestigiaram
a P Festa do Cascudo e aqueles companhei ros do

Rotary que não pouparam esforços para que tudo fun

cionasse adequadamente;

Ao \\ZECA", proprietário do Restaurante Represa, e

todos os seus colaboradores, pelo perfeito sincronismo

de trabalho junto ao Rotary;

Ao \\ZElINHO", vice-prefeito e proprietário da São

Pedro Comércio de Carnes e Frios Ltda., pelo emprés
timo do caminhão frigorífico durante todo o evento;

A Prefeitura Municipal de Guaramirlm através do seu

Departamento de Turismo pelo apoio ao evento;

Ao "Mano" (MANaiS LANCH ES) e a Andréia da

CLIPER COM ÉRCIO DE PEIXE.S E AQUÁRIOS, pela
fundamental colaboração na decoração;

Ao Posto Rudnick, Marketing Estamparia, Metalúrgica
Imam, Cartório e Registro Civil de Schroeder, ao Jor

nal do Vale, Regional, Correio do Povo, à Rádio Jaraguá,
Studio FM pela divulgação e publicidade.

Il!Tabelionato... de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373 ..0404

Rua Àeinoldo 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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- JGS
o QUE SE FALA NO SENADO

CPI,DO ROUBO DE

CARGAS - A CPI (Comis
são Parlamentar de Inqué
rito) do Congresso que in

vestiga o roubo de cargas
decretou, durante a audiên
cia pública realizada naAs
sembléia Legislativa de Por
to Alegre, a prisão do co

merciante Arlindo Man

froi, acusado de prestar
falso testemunhoe obstruir
os trabalhos da comissão.
Durante todo o dia, a CPI
ouviu 12 depoentes, entre
testemunhas e acusados de

envolvimento com o crime

organizado.

Hoje (então em 26/4/
2001) a CPI ouve ainda 12

depoentes na Assembléia

Legislativa de Porto Alegre.
Entre eles, AdemirAlbarello,
acusado de roubar mais de
cem caminhões. Posterior
mente os parlamentares se

guem para]oinville (SC)
onde' ficarão até manhã. A

CPI também quer ouvir o

depoimento do traficante
Luís Fernando da Costa, o
Fernandinho Beira-Mar, na
próxima semana. "]OR
NAL DO SENADO", edi
ção n? 1.284, página 7.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
A ESPADA DO HERÓI (157)

Ocupava o general Osório a pasta da Guerra quan
do em um dos despachos coletivos no Paço, oimpe
radar, minado pelas. moléstias e pela velhice, co

meçou a cochilar, e adormeceu, na presença mes

mo dos seus ministros. Estes entreolhararn-ge,
numa consulta silenciosa. Que fazer, em semelhante

emergência? I rem-se embora? Seria uma,

desconsideração. Chamá-lo? Seria um desrespei
to.

Osório teve uma idéia. Desafivelou o cinturão, e,
como inadvertidamente, deixou cair a espada, com
estrondo, no soalho. Despertando com o barulho, o

monarca, vendo o que era, objetou-lhe, sorrindo:
- Certo, sr. general, a sua espada não caía assim
no Paraguai.
- Absolutamente, majestade! -, contestou o he
rói.
E num assomo repentino de orgulho:
- Mesmo porque, no Paraguai, não se dormia!
CONTADA PELO DR. MÁRIO BRANT.

COLUNA DO

Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e Região

Fica mais caro demitir funcionário a partir de setembro
As empresas vão pagar mais caro para demitir seus funcionários a,partir do dia

28/09/2001. O decreto presidencial 3,914, publicado no 'Diário Oficial da União'
de 14/09/2001, estabelece as regras das duas novas contribuições empresariais
criadaspela lei complementar n' 110, que criou o acordo de pagamento da correção
do FGTS devido pelos planos Verão e Collor 1.

O decreto cria duas novas contribuições para os empresários: 10% sobre o

saldo da conta do, FGTS do trabalhador demitido sem justa causa e 0,5% sobre"
folha mensal de pagamento,

De acordo com o decreto, a contribuição de 1 0% será aplicada a partir das
demissões sem justa causa feitas a partir de 28 de setembro de 2001. O decreto não
estabelece uma data final para a contribuição deixar de ser cobrada, Estma-se que
a cobrança seja feita até o Tesouro conseguir compor o patrimônio do FGTS,

A nova contribuição deverá ser paga até primeiro dia útil imediato ao término
do contrato do demitido ou até o décimo dia, contado da data da notificação da
demissão (quando não houver aveo-prévlo).

Apenas os empregadores domésticos estão isentos dessa contribuição social.
Já a contribuição de 0,5% sobre o pagamento do trabalhador é devida a partir

de outubro de 2001 até setembro de 2006.
A contribuição vai incidir sobre a remuneração paga ou devida, no mês ante

rior, a cada trabalhador, O empregador deverá pagar a contribuição sobre o abono
de Natal. O vencimento desta contribuição será sempre' até o dia 7 do mês subse

quente. Nãohavendo expediente bancário no dia 7, a contribuição poderá ser

paga até o último dia útil que o anteceder.
Estão isentas 'desta contribuição as empresas inscritas no Simples, emprega

dores domésticos e as pessoas 1ísicas, em relação à remuneração de empregados
rurais, desde que sua receita bruta anual não ultrapasse o limite de RS 1,200
milhão.

REMINISCÊNCIAS

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? LXXV

Garibaldi
Distrito de Vessprém

Conclusão (084) -
"Os núcleos fundados por
Sociedades Particulares, .

principalmente os daHan

seática, tinham serviço per
manente de estradas car

roçáveis, dirigindo-se ou

para estações de via férrea
ou para as estradas gerais
do Estado, a fim de facili

tar o comércio, dando es

coamento aos produtos
agrícolas. Foi esse cuidado
pelas vias de comunicação
entre os núcleos e os pon
tos de escoamento e con

sumo que faz a prosperi
dade dos núcleos da Han

seática".

Dos três núcleos fede

rais, o Anitápolis, oEsteves
Júnior e o Rio Branco, o

que melhor se acha servi

do neste particular era o

último, pela sua posição
próxima à estrada de fer

ro, a ]oinville e São Fran

cisco. Os outros dois co

meçavam a respirar. Dizia
o governador: "Graças aos
esforços da Inspetoria do

Povoamento e da Dire

toria do Núcleo com meu

governo em ultimar a

construção de uma estra

da que ligue ao nosso pla
no de viação, pondo em

comunicação o mesmo nú
cleo com a estrada de fer

ro Thereza Christina e com

todas as regiões produto>
ras do Sul do Estado."

A localização dos ser

tanejos cearenses em núcle

os coloniais deste Estado,
,

ensaiada pelo governo fe

deral, não dava os resulta

dos então esperados. Os
cearenses, parece; não se

adaptaram ao nosso clima

e todos ou quase todos re

gressaram para o Norte.
Municípios - E�

1917, a receita total dos

municípios do Estado foi

de 1.425:791$278 e a des

pesa de 1.430:724$966.

Municípios que mais des-

Uma vista do Santo Estêvão, em Garibaldi, fortemente
habitado por descendentes de húngaros

brulho, gregas de algodão
e aguardente.
,Obras públicas - En- ,

tre as estradas de rodagem:
a estrada do Serro-Rega,
em Blumenau - de]araguá
ao Serro-Rega, em]oinville.

Situação econômica: Exportação
Para fora do Estado

1915 14.289:883$896
1916 15.180:991$457
1917 20.127:919$246

Exterior'

1.575:718$645
2.270:662$650
5.127:799$462

.Era o -governador
abrindo vias de comunica-

, ção terrestre, no litoral ca

tarinense, que durante mui
tos anos foi a via de trans

porte rodoviário entre o

Norte e Sul do Brasil e vice-

versa, que passava necessa

'riamente por ]ARAGUÁ.
OU via de acesso rodoviá

rio de alcance a ]araguá, -

para despachar ou receber

mercadorias na estação fer

roviária e embarcar ou de

sembarcar passageiros de e

para qualquer parte do País.

O general e governador
Felipe Schmidt conhecia o

seu Estado e compreendia

pendiam durante o ano

com obras públicas foram:

Campos Novos (65,3%);
]oinville (incluindo ]A
RAGUÁ) (64%), Brusque
(59,1%); Blumenau (55,7%)
e Tijucas (55,4%�.

Os municípios que me

nos despendiam: Urussanga
(4,7%); Laguna (6,3%) e

Campo Alegre (8,3%).
Os municípios que me

nos despendiam com fun

cionários eram: Blumenau,
Laguna, Itajaí e]oinville(in
cluindo ]ARAGUÁ).

As mercadorias que li

deravam: erva-mate, ba

nha, farinha de mandioca,
arroz, manteiga, pregos,
açúcar, gado vacum, feijão,
polvilho, camisas de .algo
dão, tiras e bordados, fu
mo em folha, farinha de

trigo, sola, carne de porco,
café, milho, papel de em-

.

-

(085)

a necessidade. de vias de

comunicação, ele que em

mocidade trabalhara co

mo engenheiro na cons

trução da Estrada de Fer-
.

ro Madeira-Mamoré e

sabia avaliar a importân
cia para o desenvolvimen
to do Estado que gover
nava.

A nacionalização funcio

nava a pleno vapor
A Diretoria de Instru

ção Pública, em 14/12i
1918, dirigia-se ao chefe

Escolar de ]oinville, re

metendo um requerimen
to em que Frederico Ru

tendorff pedia para abrir

a escola mantida pela So

ciedade Escolar de Alto

]araguá, para verificar se

o requerente falava cor

retamente o idioma naci

onal.

Por sua vez, em Flo

rianópolis, em 13/12/
1918 (quando já tinha ter

minada a 1 a Grande

Guerra), o secretário de

Interior e de ]u�tiça de

Santa Catarina dirigia-se
ao major-comandante in
terino da Força Pública,
declarando que havia sido

providenciado, no senti

do de ser feito o forneci
mento do material da an

tiga Escola Alemã, para ia

Escola Regimental "Ma
rechal Guilherme", bem
como a entrega para a Es

cola Regimental da Força
Pública; de dez carteiras

da antigaEscolaAlemã, bem
como um quadro negro.

O Lloyd ;Brasileiro
dava ordens para retirar

um rebocador e chatas,
mas a Associação Comer
cial dirigia-se ao ministro

da Fazenda: "Pede pro
vidências urgentes para re

ter o rebocador e chatas

alemãs, visto serem indis

pensáveis ao tráfego. Se

efetivada a retirada cons

tituía verdadeiro desastre,

'expondo ao porto a ab

soluta carência de materi
al de operação de cargas."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JaraguáemDança reuniu dez
mil pessoas nas quatro noites

]ARAGUÁ DO SUL - A

comissão organizadora do

Jaraguá em Dança, realiza
do entre os dias 20 a 23 de

setembro, considerou ex

celente o evento deste ano,

que envolveu aproximada
mente dez mil pessoas nas

quatro noites. A diretora de

Desenvolvimento Cultural

da Gerência de Cultura,
Mara Bini Prada, diz que
se houvesse estrutura maior

poderia ter envolvido mais

pessoas. "Infelizmente ti

vemos que limitar o núme

ro de ingressos. O proble
ma é que as pessoas nunca
acreditam que o evento

tem número limitado para
público e, quando chegam
na hora do festival e perce
bem que não há mais en

trada, ficam indignados."
Para amenizar este proble
ma, foi colocado telão na

parte de fora do Ginásio

de Esportes ArthurMüller,
com arquibancada compa
tivel para 250 pessoas.

O festival contou com

a participação de aproxi-

madamente 80 grupos de

dança de Jaraguá do Sul e

região, somando cerca de

1,5 mil alunos/bailarinos,
além de convidados espe
ciais vindos de Curitiba,
São Francisco do Sul, Bal
neário Camboriú e Nave

gantes. "Dentre as apresen
tações realizadas, a que
mais chamou a atenção foi
o balé clássico e o sapa
teado", destaca Mara.

A diretora diz que ainda
não tem o parecer técnico
das apresentações avaliadas
por três jurados. "Sob urna

análise geral, eles falaram

que não conheciam o po
tencial do evento realizado

por Jaraguá do�ul e ficaram

contentes com a iniciativa

do projeto", conta Mara,
acrescentando que será

realizado trabalho para me
lhorar ainda mais a qua
lidade do serviço dos co

reógrafos. "Existem alguns
trabalhos que precisam ser

reestruturados, mas têm uns

que são muito bons, apenas
precisam ser lapidados." (FR)

NúcleodoMovimentoNegro
cresce emJaraguá do Sul

]ARAGUÁDOSUL-Apro
ximadamente 70 pessoas

compareceram à reunião

do Núcleo do Movimento

Negro, realizado na tarde de
sábado, quando a profes
sora Sandra Helena Maciel

de Oliveira assumiu oficial

mente o cargo de coordena-
.

dora geral da entidade, que
abrange, além deJaraguádo
Sul, os municípios de Gua

ramirim, Schroeder, Corupá
eMassaranduba. Criado em

julho deste ano, com a parti
cipação de apenas nove pes
soas, o Núcleo do Movi

mento Negro tem conquis
tado o apoio de todos os

setores da sociedade e es

pecialmente tem consegui
do agregar cada vez mais as

pessoas da raça negra que
moram na região. "Não es

perávamos que em tão pou
Co tempo fosse possível
reunir tanta gente", avalia a

Coordenadora.

Resgatar a cultura africa-

na, promover eventos que

agreguem a comunidade

negra e oferecer assistência

e encaminhamento aos ca

sos de denúncia de racismo

são as principais propostas
da coordenação do núcleo,
que também vai reivindicar

apoio financeiro do poder
público municipal. Para tan
to, segundo Sandra, a entida
de já providenciou registro
junto ao Cartório e a Receita
Federal. ''Precisamos ofere
cer uma infra-estrutura mí
nima de funcionamento",
argumenta a coordenadora.
Por enquanto, o núcleo fun

ciona junto ao CDH (Centro
de Direitos Humanos) deJa
raguá do Sul,mas necessita de
espaço próprio e de um tele

fone e um computador;
Na avaliação de Sandra,

a única forma de resgatar a
cultura negra é agregar a

comunidade em torno de
suas próprias histórias �e
vida.

I MATURIDADE: GRUPO ADULTO DA SCAR FAZ PRÉ-ESTRÉIA PARA SECRETÁRIAS

Temporada teatral inicia no final
de semana com a peça TPM

]ARAGUÁ DO SUL - O

Grupo Adulto de Teatro

da Scar faz uma pré-es
tréia, às 20h30 desta quar
ta-feira, 'da peça TPM,
escrita e dirigida pela atriz

Rosirnery Pett, que também
integra o Clube da Lulzinha,
formado, é óbvio, apenas
por mulheres. A apresen
tação, que acontece no teatro
da Scar, será oferecida

apenas a mulheres secre

tárias, como forma de ho

menagem pela passagem
do Dia da Secretária, come
morado no dia 30 deste
mês. A temporada oficial da
peça inicia no próximo fmal

de semana, com apresenta
ções sábados e domingos,
sempre às 20h30, e termina
no dia 4 de novembro)

De acordo com Rosi

mery- Pett, a idéia de uma

peça "feminina" surgiu há

dois anos, quando a ala

masculir:a do grupo re

solveu encenar Tanto Tra-

Edson Junkes/CP

Rosimery Pett, 16 anos no GATS, dirige a peça TPM

balho pra Nada". "Fica-
.

mos de fora e então resol-

vemos dar o troco", ex

plica Rosimery. Segundo
ela, o trabalho foi toman

do corpo e a idéia d€ re

vanche foi substituída pelo
desejo de resumir em ape
nas um trabalho cênico to
das as fases da mulher, uma
espécie de mosaico sobre

as inúmeras facetas da per-

sonalidade feminina.

A montagem dos tex

tos e dos personagens exi

giu inúmeras discussões em
grupo e ainda pesquisas via
Internet. Até um psicana
lista foi convidado pelo
grupo para orientar na ho

ra de fazer o roteiro. "Fo

ram muitas horas de traba

lho, mas achamos que valeu
a pena", afirma a atriz,que

Cupido doAmorfazpalestra
hoje em Jaraguá do Sul

já dirigiu e escreveu outros

roteiros para teatro. Ela

explica que o nome TPM

leva a associações diversas,
como tranqüilidade, pa
ciência,malícia e outros adje
tivos que possam caracteri

zar o comportamento e a

personalidade femininas.
.A peça tem aproxima

damente 1 hora de dura

ção e é integrada pelos ato
res Rosimery Pett, Fabiana
Riegel, .Criciane Fleisch,
Anderson dos Santos, Pau
lo Henrique da Silva e

Liandro Piske. Rosimery
explica que a peça não tem
um personagem para cada

ator, isto é, ó mesmo ator

representa vários persona
gens. Para dinamizar o

espetáculo haverá canto,

dança e teatro de sombra.

O Grupo Adulto de Tea

tro da Scar exis te há 16

anos em Jaraguá do Sul.

Rosimery Pett está no gru
po desde a sua fundação.

Médico sexólogo faz palestra
no'Divina Providência

]ARAGUÁDO SUL- "Quem ticular a manter relaciona- ]ARAGUÁDOSUL-Apro- sejam pais ou: professores.
ama faz sucesso" é o tema mentos amorosos. ximadamente 500 pessoas "Trata-se de uma ajuda para
da palestra que o terapeuta De acordo com a asses-

,
assistiram à palestra minis- que pais e professores pos-

Geninho Goes ministra ho- sora de imprensa de Goes, trada ontem à noite, no giná- sam entender melhor os jo-
je, a partir das 19h30, no Clu- Jeane Corso, a expectativa sio do Colégio Divina Pro- vens e encontrarmeios alter-

be Atlético Bapendi. Consi- é de que mil pessoas assis- vidência, pelo médico e se- nativos para uma educação
derado o cupido brasileiro tam a palestra de Goes, que xólogo Flávio.Gikovate. moderna", argumenta Santos.
devido ao forte apelo erno- vai dar dicas sobre a arte da Com o tema "[ovens e adul- Flávio Gikovate é for-

cional presente em todo o conquista, comoalimentaraau- tos se relacionando com mado pela USP de São Pau-

seu trabalho, o palestrante é to-estimaeesquentaras relações sabedoria", o médico tentá lo e tem 17 livros publica-
autor de vários livros de au- Geninho Goes é tera- ensinar pais e professores a dos. Participa de inúmeros

to-ajuda. Há 8 anos criou peuta, especialista em rela- entenderem o modo de vida programas de televisão e es-

uma empresa, A Oficina do cionamento humano e au-to- e o comportamento do jovens. creve para importantes jor-
Amor, cujo objetivo é "re- estima, empresário e escritor O assessor de imprensa nais e revistas do País. Busca

construir corações e preparar de sucesso. Goes passo� a re- do colégio, Miguel Ângelo orientar as pessoas na refle-

as pessoas para encontrarem alizar esse tipo de trabalho dos Santos, explica que o ob- xão emelhoria de suas vidas.
um grande amor". Empre- depois de entrevistar mais de jetivo da direção do estabe- "A arte de bem viver",
sário bem-sucedido, dedica- três mil pessoas para saber lecimento de ensino é fome- ''Uma nova visão do amor"

se a ensinar as pessoas em porque alguns casamento's cer subsídios às pessoas en- e ''Você é feliz" são algumas
geral e às mulheres em par- dão certo e outros não. volvidas com a educação, das obras de Gikovate.

(� Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Médico Oftalmologista ODONTOLOGIA
Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

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

, Ruo Barão do Rio Branco, 637 - Solo 2· (entro· Jaroguá do Sul- S(

(el.: (47) 21S-��� 9992-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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datas estratégicas, no mês de
outubro. "Pretendemos in-

, cluir a Festa do Cascudo no

calendário de eventos de

Guararnirin:). e, desta forma,
incentivar a produção do

peixe e, conseqüentemente,
a preservação e boa conser

vação do meio ambiente",
destaca.

Parte do dinheiro arreca

dado na festa vai para a

fundação rotária e outra para
auxiliar a Casa da Amizade
da cidade. "Estamos estu

dando a possibilidade ele a

festa do próximo ano ser

aindámaior, provavelmente
será realizada no Parque de

Exposições, em propor
ções bemmaiores", ressalta.

. Além de saborear o pei
xe, as pessoas que prestigia
ram o evento assistiram à

apresentação de cinco ban

das típicas. (FABIANE RIBAS)

TERÇA-FEIRA, 25 de setembro de 2001

IPALESTRA: BORNHAUSEN EXPLICA CÓDIGO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE

no SenadoProjeto tramita

passou pelas
}ARAGUÁ 'DO SUL :__ o

senador Jorge Bornhausen,
autor do projeto que prevê a

instituição do Código de

Defesa do Contribuinte, fez
palestra ontem, no restau

rante do Parque Malwee,
para empresários da região.
Na oportunidade, explicou a

proposta e a sua trajetória,
desde a concepção até a atual

situação. O projeto recebeu
26 emendas de parlamenta
res, foi aprovado nas co

missões do Senado e deve ir

à votação do plenário ainda

este ano. Caso seja aprovado,
segue para a Câmara.

- O código implica na

aplicação de dispositivos
constitucionais, regulamen
tando o que está previsto nos
artigos 150 e 152, além de

alterar radicalmente a rela

ção entre fisco e contribuin

te-, defendeu, informando

que o projeto evita que o

contribuinte seja considerado
réu durante o processo de

análise da tributação da em

presa pela Receita Federal.

Especialistas em tributa-

,_

COmlSS0eS
•

Edson Junkes/CP

Bornhausen diz que código revolucionará a questão tributária no País

ção afirmam que o Código
de Defesa do Contribcinte

�,

representa um avanço fiscal.
"O projeto é considerado
um instrumento de cidadania

para o contribuinte, em pro

porções semelhantes ao.Có

digo de Defesa doConsumi

dor e ao Estatuto da Criança
e doAdolescente", comparou
o advogado. Rafael Abal, da

Universidade Federal de

Santa Catarina, garantindo
que o código estabelece ga
rantias constitucionais aos

cidadãos em matéria tribu
tária e reduz o abismo existen

te entre fisco e contribuinte.

Segundo o senador, o

projeto "lança o Brasil na

vanguarda mundial no que

tange à legislação tributária,

na esteira da defesa dos

direitos fundamentais do
.

contribuin te e a busca da jus
tiça fiscal". Na opinião dele,
com a nova legislação, o Bra
sil passa a figurar num seleto

grupo de países que contam

com códigos semelhantes,
como é o caso dos Estados

Unidos com a sua Declara

ção de Direitos do Contri

buinte lI, de 1996, e a Espa
nha, através da Lei de Di

reitos e Garantias dos Con

tribuintes, de 1998.
- O código inaugura

uma nova era para a relação
entre contribuinte e fisco no

nosso País, pois se trata de

um diploma que tem o ob

jetivo de renovar e fortalecer
a cidadania do contribuinte,
complementando as normas

constitucionais e sintonizan

do a legislação brasileira com
a internacional, justamente num
momento em que a moder

nização fiscal é extremamente

necessária face à globaliza
ção e à expansão das econo

mias nacionais", declarou Bor
nhausen. (MAURÍIODECARVAI..HO)

Conselho de Desenvolvimento quer duplicação da BR-280
GUARAMIR,IM - As li- lamentar do Estado para,que reivindicações da região, da Polícia Militar em Jaraguá

deranças políticas e empresa- seja incluída emenda no orça- como a implantação da do Sul também está sendo

riais que participam do Con- menta da União para 2002, Rodovia do Arroz, na ligação sistematicamente acompa-
selho de Desenvolvimento aumentando os recursos que Guaramirim-Joinville, com nhada pelas lideranças .. A
do Eixo Joinville-Guara- já constam para a obra, R$ 2 previsão de ser incluída na efetivação do mesmo depen-
mirim-Jaraguá do Sul e milhões, "suficientes apenas segunda etapa do finan- de da realização de concurso

Região deverão recorrer à para 10% dos investimentos ciamento do Bid 4, em feve- público para ampliação do

bancada parlamentar' ca- necessários", segundo o co- reiro do ano que vem, e a efetivo da Polícia Militarno

tarinense para gara�tir mais ordenador do Conselho de pavimentação da Estrada Estado. Constou da pauta,
recursos no orçamento fe- Desenvolvimento, empre- Jaraguá do Sul, passando ainda, o projeto de lei de autoria
deral do ano que vem,.visan- sário Eduardo Horn, de Ja- pelo Bairro Ilha da Figueira. do depurado estadual Francis-

do a duplicação da BR-280. raguá do Sul. A mobilização Para esta última, a Prefeitura co deAssis Filho (PT), em fase

A decisão foi tomada em reu- deverá ser imediata, in for- de Guaramirim já busca de discussão na Assembléia
nião do conselho realizada mou, com o envio de corres- financiamento no valor de R$ Legislativa do Esrado, propon-
ontem pela manhã, na Pre- pondências aos senadores e 355 mil, além de outros R$ do que os bombeiros passem
feitura de Guararnirim. depurados federais catarinenses. 828 mil já garantidos pelo a funcionar como força autô-

A idéia é solicitar o em- Na pauta do conselho governo do Estado.. noma, desvinculada da PM no

penho da representação par- estavam outras das principais A instalação do Batalhão Estado. (MILTON RAASCH)

's�as decisões
�,/Jfluenciadas

ções. Terá êxito em

s artísticas. À noite,
inar o seu

temperamento possessivo.
��r fj:lere boas
vib"FÕ incipalmente no que
di s questões financeiras

is. Já no amor, tente

sua possessividade.

GêTeo,f;1!.1Você saberá

gantar a�onfiança dos outros.

Apf�veit� ara investir nos seus

son�o�. Alnoite, você estará

!51is'sirhista�� relação ao amor.

Câncer - Nem sempre a

razão é a melhor conselheira:
a 'd8ic(b'�vir a sua intuição.

l?h�"" f�t��s�áeV:t� �: fará
bem nesta hoite,

dois, não convém
rto pelo duvidoso. Já
comprometer.

Virgem - Aumento ou

�o poderá estar a

S';�ãO desperdice a

rogredir. A vida
ará por mudanças

Primeira Festa do Cascudo
reúne 1,2 mil pessoas

GUARAMIRIM - o Ro

tary Club Guaramirim

promoveu neste final de

semana, com apoio da Pre

feitura, a primeira Festa do

Cascudo - peixe tra

dicional da culinária do

Município -, na estrutura

do Hotel e Restaurante Re

presa. O evento teve irúcio

na sexta-feira e seguiu até

domingo, reunindo apro
ximadamente 1,2 mil pes
soas. Ao todo, foram ser

vidos cerca de 700 quilos do
peixe, que foi servido frito,
recheado, em caldo e pastéis,
além de porções.

Um dos rotarianos res

ponsáveis pela organização
do evento, Osnildo Bartel,
diz que a intenção é tornar a

festa um atrativo a mais para
os turistas que estiverem

passando pela região, pro
movendo-a anualmente, em

':STADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
la Vara

EDITAL DE LEILÃO I PRAÇA
PRAZQ__j!Q,f.OITAL..;. dias

._- --

Direito.
OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fomerolli, hnzfa) de

FAZ SAOER que, no dia J5/1O/200j às 14:15 horas, c. em segunda oportunidade, no dia

30/10/2001.(as 14:15 horas, neste Juizo de Direito. situado ii Rua Guilherme Cristiano

wackerhagen, 87, Vila Nova. CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-Se, será(ão) levadots) ti

leilão/praçu ois) bem(ns) dcscrito(s), consoante determinação �nSI;trUI! dos autos n"
036.96.000106-4, em que ligura{m) como exequerne/s) Banco Itaú S/A. tendo como

exccutadofs) Posto de Medicamentos Rio da Luz Lida, e outro, Bem(ns): Uma balança
Filizola eletrônica, avaliada em RS 2 168,97 (dois mil, cento e sessenta e oito reais, e

noventa e sele centavos); Uma prateleira de vidro espelhado, 02 metros altura x 1.31 metros

largura, avaliada em R$ 4 ,523.S4(quatro mil, quinhentos e vinte e três reais. e oitenta c

quatro centavos); Uma prateleira de vidro espelhado, 02 metros de altura x 2,43 de largura,
. avaliada em RS 5.949.16 (cinco mil. novecentos e quarenta e nove rcnis, e dezesseis
centavos); Uma prateleira de vidro espelhado, ()2 melros de altura x 1,30 largura. avaliada
em 5.825.22 (cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais, e ante c dois centavos); Um balcão
de 98 cm. de altura x 2,00 metros de largura, avaliada cm RS 2.107,00 (dois mil, cerno r.

sete reaisn.Um balcão de 98 em de altura x 1',20 de largura, avaliado em R$ I 05J,50 (hum
mil, cinquenta e três reais, e cinqüenta centavos); Um balcão de 98 cm. de ulturn x 1,20 de
largura, avaliado em 1.053,50 (hum mil, cinquenta e três reais, e cinqüenta centavos); Um
balcão de 9H cm. de altura x 1,20 largura, avaliado em R$ 1 053.50 (hum mil, cinquenta e

três reais, e cinqüenta centavos) Avalia ão: RS 237]4,69 (vinte c três mil. setecentos e

trinta e quatro reais, e sessenta e nov cerna IS). em 22/0812001, cujo valor será corrigido
monetariamente até. a data dota} ilão/praça. cguindo o mesmo rumo dado ao débito
cobrado. Ônus: Recursos ou p ndências: S lienra-se que, em primeiro leilão/praça, o
valor do lanço lião poderá ser j criar a avahaçã efetuada, sendo que. não ocorrendo a

venda neste/a), será levado li se unda oportunidad , onde haverá a alienação a quem mais
ofertar (an 6Mb, VI, do CPC Caso nâ encon rado(s) o(s) dcvcdoues), fica(m) 0(5)
llleSlllo(s) cientc(s), por meio d presente, realiz ção da hasta pública acima. descrita 1::,
para que chegue ao ccnhecim ruo de tod ,parte e terceiros. eu, Iara ela r ice Alves. o

digitei, e eu, --=.__ ., An Lúcia Ro a, Esc 'vã(o) Judicial o conferi c subscrevi.
Comarca de Jaraguá do Sul(SC) 15 de agosr de 20 I.

'

isso é

vai precisar neste
t�rá chances

�14c�.í�;b�,aes\Jperar as ,

diferenças. c:) astral sera de

grande lealdade.
, 'ião - Transformações

,�poderão ser úteis para

et mudanças externas. Não
m

(Qe�r
no pé de quem

" '"
ama. Evite a ravar uma crise.

Scgitári� .-;- Bom astral para
se recbn�ili'd,ou entrar em

slntonig c�infps pessoas com
..... ii' . lliN . - ,

quem convive. a pcixoo, sera

dif[erl �arar as arestas, mas
-ft{;(ff .�

nua desista.
Cc órnio - Hoje você

'\�..
ntir re�ompensada pelo

sey r . A noite, o
seri i solidão poderá
trazer a grande melancolia.

Aquprie -+-Solte a sua

irrrcrgj#b�&b\Depois do meio-

���?e��tt���r�f:e���e
altos e baixos na paixão.
Sucesso com alguém experiente.

a ligaçãó com a

mílio tende a se

dia. Evite as
udo o que você vai

roteção de quem ama.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fotos: Edson J�nkes/CP
Funcionário diz que o assaltante apontou a arma para eles

FATMA
SANTA CATAR1NA

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul faz

saber:

EDITAL

A Fundação do Meio Ambiente - FATMA, co
munica que realizará Audiência Pública para
discussão do Relatório de Impacto Ambiental -

RIMA, do Contorno Ferroviário das cida
des de JaragtJá do Sul e Gu_aramirim, no
,dia 04/10/01, às 19:00 horas, no Sindicato
,

dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuá

rio, situado à Rua Francisco Fischer, nO. 60,
Centro, Município de Jaraguá "do Sul, Santa

Cetetine, convidendoe poputeçêo em geral.
O docur:'Qento')UMA;::.çórltinua à disposição
para c6ns.ulta nas bibliotecas da FATMA, à
Rua Felipe Schmidt, 485, 2° andar, Centro,
Florianópolis; na Coordenadoria Regional
da FATMA de Joinville, Rua Princesa Isabel,
220,2° andar, Centro, Joinville; na Biblioteca
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, à
Rua Ida Bona Rocha, nO 101, Centro'; na

Prefeitura Municipal de Schroeder, à Rua
Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro;
e na Secretaria de Planejamento da
Prefeitura Municipal de Guaramirim, à Rua
28 de Agosto, nO 2042, Centro.

Florianópolis, 24 de Setembro de 2001.

Jacó Anderle
Diretor Geral

IROUBO: DOIS FUNCIONÁRIOS DO POSTO SÃo RENDlr>os E DINHEIRO DO COFRE É LEVADO PELO ASSALTANTE

Homem assalta Posto Mime e

leva montante de R$ 12 mil
JARA�UA DO S�L

- o
, q�e'ria }odo,:dinh�i,ro �a .do escritório e se evadiu do

Posto Mime, localizado na loja, percebemos que FIe local pela porta dos fun-

�ua �pitácio Pessoa, pró- estaVa falan?�'s�ri.q ::G? .," ,�os. �� t��s �e�s�:�f�ca
X1�0 a Kohlbach Motor�s, "�o ��lflt�!.2, t�iFlO\1�09�rt'�W�!fâ1it!lfi'las 'êftrant.e
fOI palco de assalto na noite �osto. Ele conta que a' ln- aproximadamente 20 rru-

de sábado, por volta das tenção primeira era er�ga- nutos e, quando não ou-

23h35. O estabelecimento nar o assaltante, levandlo-o viram mais barulho, deci-
já estava fechado, mas o

gerente e um funcionário.
estavam no local para fe

char" o caixa e organizar a

loja de conveniência. Os

dois estavam na parte de

trás do posto, no depósito,
quando um homem, que
vestia camiseta branca, cal
ça de moleton e tinha uma

camiseta amarrada na ca

beça, entrou no posto dan
do voz de assalto.

- No começo nós

pensamos que. era brinca

deira de alguém, mas

quando ele apontoup re�
vólverpara nós e disse que

1 ° - Prêmio: 16.645
2° - Prêmio: 31.898
3° - Prêmio: M.690
4° - Prêmio: 57.194
5° - Prêmio: 25.167

para a loja de conveniê ncia
(onde ele poderia serl fil
mado pelo circuito int(�rnol
de TV), mas o homem

que deferiu socos no, ge
rente - ordenou qU.e os

dois fossem com ele para,
o escritório. "Em seguida,
pediu a chave do cofre e

retirou todo dinheiro", diz,
Com o dinheiro em

mãos - especula-se que o

valor seja aproximado de

R$ 12 mil-, o assaltante

deixou os dois e mais um

al;ll.igo do funcionário, que
estava no local ria hora «io

I
.

ocorrido, trancados dentro

do gerente do posto, Ivair

Michelis, que pela segunda
vez enfrenta caso de as

salto, o ladrão fugiu pelos
fundos porque os segu
ranças já estavam traba

lhando na parte da frente.

Ele não levou mercadorias
da loja de conveniência.

(FABIANE RIBAS)

22/9/2001

Supersena
concurso: 535

1 a faixa:
01 - 06 - 13 - 1 9 - 36- 41

2°faixa:
03 - 15 - 39 - 41 - 44- 45

Megasena
concurso: 298

05 - 22 - 23 - 24 - 34 - 60

Quina
\

concurso: 898

08 - 39 - 59 - V - 7\8

Lotomania
concurso: 151

04 07 11 12

25 33 - 34 - 39
45 48 50 51
56 73 78 81
84 85 90 94

Loteria Federal
concurso 03581

diram arrombar a porta
para chamar a policia.

Segundo informações
,

Assalto aconteceu no Mime, localizado n;� Rua Epit::ácio Pessoa

Ilfim?�;;�4i1WJw=p=;Hfm'=1!la!lm��.E_,�""", - &
,

ClI·l�i.�,
lnsfítuto de Diagnóstico e lrnoqern )------- Santa Catar:lna

-----
._..

Ressonância Magnética

"�;';;�;;:f,a��Ait:i�:;',,'j��:,�a .

Desztometria de Corpo Int;eiro
Ult.ra-sonografia 3D/Colar. Conwencional e

Punçéit,\CCJTn Est.ud� Cit.ogenéúco

ç:�I�F I??E�����fªl;;��I��i?';j�i �)D
Raciiologia Digital e Convel!5.io.naJ. _

1 .

.i->: �""'l'�
\ �..

/'"'''''' '

..................�

Dr. Luiz Felipe tv). CavalsP·nf; "�
Diretor Médico/FRM 9,986-SC
.Dra. AdrianajLisb/a
CRM 825�C

-,

"í
/ 'J

/'" t,
"

./ i I
:----V-�a r i o s C o n v ê nos

\
Desconto pi�ra o

.

\
.". 0··.· .. · · .. · " o.o •••� ••••

''1. 0.... . 0.0 "

""""

Unidade I ,/

\junidade
II

"'RuªGuilherme Weege;''SO Rua Pastor Sadreczki, 148
(Condomínio Centro Médico - Hospital Evangélico e

Odontológico de Maternidade
Jaraguá do Sul), 31° andar, : Cô�ul Carlos Renaux ,//
salas nO 303, 304, 305 e 306 Cent':'ô---"�Br:!J�_g'!0Ç - ..

--......
//

Centro - Jaraguá do Sul - SC Fone/Fax: (47) 396-7144
Fone/fax: (47) 372-265 ,

i
Particulares e

Paciente SUS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I fy1ALWEE: PRÓXIMO JOGO DO ESTADUAL SERÁ DIA 17 DE OUTUBRO, CONTRA A TASCHIBRA/HERING

Malwee/F'ME empata por 2 a 2
na estréia da 2a fase do Estadual

)ARAGuA DO SUL - o

futsal da Malwee/FME, que
recentemente conquistou o

título de campeão do Cam

peonato Brasileiro de Sele

ções, deixou a desejar neste
.

final de semana ao empatar
com o time treinado pelo
técnico Maneca, a Anjo
Química, por 2 a 2. Esta foi
a estréia do time jaraguaense
na segunda fase do Cam

peonato Catarinense, Divi
são Especial, jogo que
aconteceu no ginásio de es

portes do Parque Malwee,
I

no sábado à noite.
A partida começou com

a Malwee encontrando
várias oportunidades de gol,
bem defendido pelo goleiro
Feio. Enquanto o técnico
Fernando Ferreti mandava o
time atacar de forma orde

nada, o' treinador Manoel
Dalpasquale, oManeca, pedia

'

para os atletas não deixarem
o esquema defensivo e so

mente sair para o ataq�e nas

jogadas erradas do adversário.
Aos 9 minutos, Ferreti

pediu tempo e voltou com

Betão no lugar de Micky, A
equipe da Malwee começou .

a fixar-semais no ataque mas
errava nas conclusões com

os alas Manoel Tobias e Ca

cau, desperdiçando seguidas
oportunidades.

No segundo tempo, os

atletas jaraguaenses voltaram
mais ofensivos. Aos 5 minu

tos, Euler chutou -da entrada
da área e acertou a/trave de
Feio. Em seguida, Manoel
Tobias chutou forte e o go
leiro de Criciúma fez uma

defesa de reflexo. C) primei
ro gol saiu nos últimos cinco
minutos, com um chutecru-

MANECA - O ex-técnico

do futsal jaraguaneseManoel
Dalpasquale, diz que o re

sultado da partida foi bom,
mas acredita que o time
criciumense não jogou todo
o futsal que está acostumado.
"O problema é que o nosso

grupo tinha emmente que iria

enfrentar uma das principais
equipes do País e fora de ca

sa, então, vieram com muito

respeito e nãojogaram como

sempre o fazem", considera,
Fotos: Cesar Junkes/CP enfatizando que poderiam ter

Malwee fez ataque incisivo, mas não conseguiu virar o placar aproveitado mais os erros da
zado de Betão no canto di- Hering, em Blumenau. equipe de Jaraguá do Sul.
reito de Diogo. Vinte segun
dos depois, Manoel Tobias
chutou de longe e Cacau fez
um corta-luz, enganando o

goleiro de Criciúma. Aos 11

segundos, Manoel Tobias
desperdiçou a cobrança de
um tiro livre direto, jogando
para fora. Quando todos

.pensavam que a vantagem se

ampliaria, a Anjo Química
marcou seus dois gols; com
Nelson e Amandus.

- Nossa equipe foi
bem melhor no primeiro
tempo, depois não soube

aproveitar as oportunidades
de gol que apareceram na

seqüência e deixaram aAnjo
Química marcar dois gols
infantis -,.considera Ferreti.

Os jogadores, dispensa
dos logo após a partida con- ,

tra o time criciumense, re
tomam aos treinos na quinta
feira, visando os prepara
tivos para a fase regional dos
Jogos Abertos de Santa Ca
tarina. Pelo campeonato
estadual, os jaraguaenses
somente voltam à quadra no

. dia 17 de outubro, quando
enfrentam a Taschibra/

'

Ferreti vai comandar a equipe
brasileira noMundialito

Pentacampeão
brasileiro de clu
bes e tetracampeão
sul-americano de

clubes, o técnico
da MalweejFME,
Fernando Ferre

ti, foi convidado
para comandar o
time brasileiro

que vai disputar o Weege (E) e Ferreti comemoram o título
Mundialito, que
será realizado em joinville, no final do mês. O técnico acre

dita que a lembrança e o reconhecimento é proveniente dos
títulos conquistados este ano, treinando aMalweejFME.

Questionado .corn relação a 'projetos para 2002,
Ferreti di� que ainda não tem nada definido. Ele enfatiza

que tem intenção de ficar em Jaraguá do Sul, mas tem
certeza que no momento em que sair da equipe, o próximo
técnico vai encontrar um grupo coeso, com boa formação ,

de base.
Para o Mundialito, Ferreti escalou quatro jogadores da

MalweejFME - Manoel Tobias, Micky;:Euler e Franklin
- e acredita que os principais adversários serão Portugal e
Argentina.' "Mas nós temos grandes chances de conquistar
mais este título, vamos trabalharmuito para isto", diz.O técnico
acredita que o reconhecimento vem dos bons resultados

adquiridos na MalweejFME

Abertas as inscrições para 9S jogos demata-soldado e handebol
)ARAGuA DO SUL - As

inscrições para os cam�
peonatos de Mata-Soldado
e de Handebol estão aber
tas e devem ser efetuadas
até amanhã, na Fundação
Municipal de Esportes. As
pessoas interessadas de
vem procurar a FME em

horário comercial. Para o

Campeonato de Mata-

Soldado, o prazo' encerra
amanhã, e o congresso téc
nico está marcado para as

15 horas do dia 28 deste
mês, no auditório da, Liga
jaraguaense de Futebol.
Destinada a alunos com
'"

idade até 1 ° anos, matricu-
lados nas unidades escolares
das redes municipal, esta

dual e particular de ensino,

a competição será realiza
da de 8 a 11 de outubro.

volvido em duas etapas
(de 19 a 21 e de 26 a 28 de

outubro), o evento é des-
'

tinado a atletas que re

sidem, estudem ou traba-
,lhem nos municípios de

Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Schroeder, Corupá e

Massaranduba. O valor
da inscrição é de R$ 50,00

As inscrições para o

Campeonato Aberto de
Handebol podem ser efe
tuadas até 8 de outubro,
com o congresso técnico

agendado para o dia 9 do
mesmo mês, a partir das

19h30, na Liga jaraguaense
de Futebol. A ser desen- por equipe -.

VOLEIBOL
A equipe .infanto feminina da Marisol/FME
sagrou-se campeã do quadrangular realizado no

final de semana, em Curitiba, no Paraná. O time
\

'

jaraguaense venceu na final o time Sport 2000,
por 3 a O. O técnico Gilmar ]ungton vai contar

com as atletas Mayara, Tamiris, Thaise, Tamires,
Samila, ]ackeline, Viviane, Cristiane, Vahessa,
joiee, Kátia, Mayka, Sueilane, Paula e Kalina .

ESCOLAR MIRIM
A segunda fase do ,Campeonato Escolar Mirim,
que será realizado entre os dias 17 a 21 de outubro,
vai contar com a participação de 27 escolas das

redes municipal, estadual e particular de ensino,
somando aproximadamente 1,25 mil estudantes.
N� primeira fase, 24 eco las participaram das

competições.

PASSEIO CICLíSTICO
Em virtude do mau tempo do final de semana, o

passeio ciclístico, marcado para o domingo pela
manhã, foi.cancelado e adiado para o próximo
final de semana, dia 30, às 15 horas. O local de

saída e chegada será a Praça Angelo Piazera.

ABERTO DE FUTSAL

Na sexta-feira.encerrou o prazopara as inscrições
para o Campeonato Aberto de' Futsal, que tem

início previsto no dia 5 de outubro e prossegue
até 8 de dezembro. Ao todo, 13 equipes efetuaram
inscrições, somando 195 atletas e aproxi
madamente 35 dirigentes. A data e local dos jogos
serão definidos hoje, a partir das 19h30, na Liga

'- Jaraguaense de Futebol.
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