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A família do comerciário Carlos Roberto Pluga teve Que pedir ajuda à Defesa Civil para retirar os móveis da casa

Chuvas alagam bairros ribeirinhos
Os municípios da Microrregião do Itapocu

estão em estado de alerta desde a madrugada de

ontem, quando os rios que cortam a região
subiram até quatro metros acima do nível normal.
A Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura

Municipal estão traçando planos de emergência

caso a chuva continue. A pior situação é no Bairro
Recanto Feliz, em Guaramirim, que teve várias'
casas inundadas. Em Corupá, o Bairro Ano Bom fi
cou isolado depois que as duas pontes que dão acesso

ao local ficaram submersas.
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A localidade de Ano Bom, em Corupá, ficou isolada do resto da cidade depois que as duas pontes foram submersas

j

mês de �utubro, o Jornal CORREIO DO POVO em porcerio J
com o UNERJ, lonçom uma promoçõo de

ossinoturo poro os ocodêmicos.
ORREIO DO POVO AGUARDEM!

----- -------"-----------------"------------------------------------------------------------------------�-_...

Vereador ameaça ir à

'Justiça contra Omega
o vereador Petras Konell

(PMDB) ameaça entrar com

uma ação civil pública, caso

o prefeito Irineu Pasold (PSDB)
não devolva o Omega com

prado recentemente. Segundo
o vereador, há irregularidades
na aquisição do veículo, que
custou R$ 91,5 mil.

PÁGINA 3

Lei turas em Cena

iniciou segunda etapa
- De ontem até sexta-feira,

acontece a segunda etapa do

Projeto do Sesc DramaturgÍa -

Leituras em Cena, sempre a partir
das 19 horas, no auditório de
Centro Universitário de jaraguá
do Sul. Desta vez o tema abor
dado é a literatura infantil.

PÁGINA 6

Avô atropela e mata

neto de 1,6 ano
O menino Antônio Inácio

Spindola, de 1,6 ano, foi

atropelado por um caminhão,
conduzido pelo avô, namanhã
de ontem, por volta das 7h30.
A criança sofreu traumatismo
craniano e entrou em óbito.

PÁGINA 7

Encontro reuniu 450

adeptos do handebol
o primeiro encontro dos 19

pólos de handebol e dois centros
de rendimentos doMunicípio foi
realizado com sucesso no sábado

passado, no Arthur Müller. O
evento reuniu aproximadamente
450 atletas.

PÁGINA 12

estofados e colchões
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Obstáculos ilusórios
IVONE LIMA - Portadora de deficiência e escritora

Pernas. As pessoas andam, escalam montanhas mas não
param para pensaf muito a respeito disso.

'

Usam as pernas para se divertir, pular, dançar... e uma

série de outras coisas q_ue elas conquistam ou �eixam de

conquistar (sempre apostando em suas pernas). .
.

Então, num triste dia descobrem que não poderãomais
fazer uso delas.

Por fatalidade da vida, ao invés das pernas, pássam a

depender de uma cadeira de rodas para se locomover..No

primeiro momento a angústia, o medo e uma grande
sensação de impotência tomam conta de seus corações.

Porém, com o tempo descobrem que a vida continua

apesar dos percalços, "ainda existem muitas razões para
viver".

Disse-me certa vez um amigo "que não adianta bater

corri a cara no muro, pois a cara quebra e o muro fica".

Essa filosofia de vida eu sempre tenho comigo. Sou
\ .

objetiva, acredito que a vida tem a cor que pintamos. Sempre
vi a minha cadeira de rodas como um meio de locomoção
útil e jamais como um algoz.

Vivemos, sim, num mundo repleto de desigualdades
"diferenças financeiras, partidárias, religiosas ... enfim, desde'
que o mundo é mundo essas diferenças sempre existirão".

Dentro desse contexto de "diferentes", nós, portadores
de deficiência, estamos incluídos. Isso pórque a sociedade

impõe padrões "belo, perfeito", então, a partir do momento
em que deixamos de corresponder a esse padrão, somos
considerados "diferentes" e de forma cruel sentimos na

pele o preconceito.
Por outro lado" não culpo a sociedade por .nutrir esse

sentimento negativo, pois em primeiro lugar a aceitação
deve partir de nós mesmos.

Quando mostramos para as pessoas que nem mesmo as

barreiras, preconceitos, são capazes de nos impedir de

ocupar um lugar ao "sol", viver, amar, cantar, trabalhar,
sorrir ... Enfim, deixar de lamentar o que se perdeu e

descobriu o imenso espaço e possibilidade que a vida nos

oferece a cada dia.

Sim, sentados em uma cadeira de rodas podemos realizar
coisas magníficas. Pois na verdade os obstáculos são

ilusórios 'e as barreiras, podemos passar.
Quando adquirimos essa maturidade, essa consciência

diante das circunstâncias, descobrimos e passamos aos que
nos rodeiam uma �magem positiva, e ê exatamente aí que
está a "mágica": elas nos aceitarão e verão que somos

capazes, pois a sociedade só vai atrás daquilo que pensamos
e demonstramos para elas.

Quando descobrimos que não precisamos movimentar

nossas pernas para bater um papo legal, abraçar um amigo,
freqüentar uma aula. Ler, escrever, fazer um curativo em

alguém ou acalmá-lo depois de um pesadelo.
- Algumas pessoas vêem muitas barreiras no caminho,

para mim, são apenas pequenos desvios e muitos "espaços"
se abrlind� grandes o suficiente para passar todo o amor e

esperança que sinto no coração.

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

Manifesto pela concórdia e pela paz

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusitos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opilliiio {lo jornal.
�

Nenhum ser humano é uma

ilha ... por isso não perguntem
p0t quem os sinos dobram. Eles

dobram por cada um, por cada
,

uma, por toda a humanidade. Se
. \

grandes são as trevas que se

abatem sobre nossos espíritos,
maiores ainda são as nossas

ânsias por luz. Assistimos há dias,
com estupor e indignação, o

irromper da demência humana.

"
Não deixemos que essa demên

cia detenha a última palavra.
A palavra maior e última que

clama em nós e nos une a toda a

humanidade é por solidariedade,
e compaixão pelas vítimas, é por
paz .e sensatez nas relações
internacionais. As tragédias dão
nos a dimensão da inumanidade

,

de que somos capazes, Mas tam-
bém deixam vir à tona o

verdadeiramente humano que
habita em nós, para além das

diferenças de raça, de ideologia
e de religião. E esse humano em

nós faz com que juntos chore

mos, juntos nos enxu�uemos as

lágrimas, juntos oremos, juntos
busquemos a justiça, juntos
construam?s a paz e juntos
renunciemos à vingança.
A sabedoria dos povos e a

voz de nosso coração nos
\

testemunham: não é terrorismo

que vence terrorismo, nem é

ódio que vence ódio. É o amor

LEONARDO BOFF - Teólogo

que vence o ódio. É o diálogo
incansável, a negociação aberta e

o acordo justo que tiram as bases

de qualquer terrorismo e fun

dam a paz,
A tragédia que nos atingiu no

mais fundo de nosso coração
nos convida a repensarmos os

rumos das políticas mundiais, o
sentido da globalização domi-

.
nante, a definição do futuro 'da
humanidade e a salvaguarda da

Casa Comum, a Terra. O tempo
é urgente. Desta vez não haverá

uma arca de Noé que salve alguns
e deixe perecer os demais. Temos

que nos salvar todos, a co

munidade de vida de humanos

e não humanos. Para isso pre
cisamos abolir a palavra inimigo.
É o medo que cria-o inimigo. E
exorcizamos o medo quando
fazemos do distante um pró
ximo e do próximo, um irmão

e uma irmã.

Afastamos o medo e .0

inimigo quando começamos a

( dialogar... a nos conhecer... a nos
aceitar a nos respeitar. .. a nos

amar enfim, numa palavra, a

nos cuidar. Cuidar de nossas

formas de convívio na paz, na

solidariedade e na justiça. CUidar
de nosso meio ambiente para

que seja um ambiente inteiro no

qual seja possível O convívio entre
os diferentes. Cuidar de nossa

ÇQRREJQ ... P.Q .....EQYQ.
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querida e generosa Mãe Terra.
Se nos cuidarmos 'como a

irmãos e irmãs c1,esaparecem as

causas do medo. Ninguém
precisa ameaçar ninguém. Po
dem voar-em nossos aviões sem

medo de que se transformem

em bombas para destruir

edifícios e dizimar vidas. Que o

dia 11 de setembro de 2001 seja
menos recordado como o dia da

tragédia americana e mundial e

mais como o dia da grande
transformação no estado de

consciência da humanidade,
rumo a relações mais inclusivas

entre todos, na direção de mais

compaixão e solidariedade entre

às seres vivos, humanos e não

humanos, no caminho da

rev�rência diante da vida, do

compromisso pela justiça, pelo
cuidado e pela paz, na alegre
celebração da existência. Cada

um é chamado a colocar o seu

tijolo na construção deste

santuário da paz, da benquerença
e da cooperação mundial e

planetária.
Que o espmto Criador que

nos habita e' que conduz

misteriosamente os caminhos da

história nos acompanhe com sua

luz e com seu calor para realizar

mos 'esses propósitos coletivos
e humanitários. Amém. Assim

seja,

Teleassinatu ras:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.

Impressão: Gráfica e Editora CP
Ltda.:
Rua Walter Marquardt, :1,180 - CEP -

89259-700 - Caixa Postal19 - CEP
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• AÇÃO CIVIL: PETRAS KONELL PROMETE RECORRER À JUSTiÇA CONTRA COMPRA DE OMEGA

Vereador diz que compra, não

obedeceu processo licitatório
Entre' janeiro e agosto de 2001, o mercado americano

representou 23,75% das exportações catarinenses,
registrando queda de 2,4%, em relação ao mesmo

período do ano passado. Nos oito primeiros meses,

as vendas atingiram US$ 478 milhões, contra US$
469 milhões em 2000, um aumento de 1,97%.
Apesar do pequeno avanço nas exportações para os

Estados Unidos, o volume de exportações dos

produtos catarinenses para outros países foi 12,� 1%

maior.

As empresas importaram, desde janeiro, US$ 586

milhões, o que deixou um saldo positivo de US$ 1,4
bilhão. O resultado coloca Santa Catarina na quinta
posição entre os Estados que mais exportam,
representando 5,09% de toda a exportação brasileira.

A carne de frango continua sendo o produto mais

exportado - 20% de todo o volume.

]ARAGuA DO SUL - O

vereador Petras Konell

(PMDB) ameaçou recor

rer à Justiça caso o prefei
to Irineu P�sold (PSDB)
não devolva o Omega,
comprado recentemente. O
parlamentar garantiu que a

aquisição do veículo, que
custou R$ 91,5 mil, não
obedeceu o processo li

citatório. Segundo ele, a

licitação exigia um carro

com ano de fabricação e

modelo 2001 e foi ad

quirido um com ano de

fabticação 2000 que, em te-
,

-

se, deveria sermais barato. Na
sessão da Câmara de ontem,
Petras Konell solicitou ao

Executivo cópias da nota fis
cal de compra e do docu
mento do carro.

- Na semana passada,
comprovei que existe irregu
laridade no processo de lici

tação e pedi para que o pre
feito devolvesse o carro. Se

o Executivo insistir em ficar
com o veículo, vou entrar

com uma ação civil pública

pio, ar-condicionado auto

mático, pintura metálica es

cura, preta ou azulmarinho,
alarme com telecomando
de abertura de portas e vi

dros climatizados verdes",
informou, lembrando ain

da que a licitação exigiu carro
com no mínimo 150 cava

los/vapor de potência, "o
que exclui osmodelos nacio

nais. "Foi comprado um de

197cavalos/vapor",completou
O chefe de Gabinete do

prefeito,José Carlos Neves,
o Gê, informou que o veí

culo não será devolvido

porque não existe nenhuma

irregularidade. ''A nota fis
cal e da GM (General Mo
tors) está clara que omodelo
é 200t O que vale é o mo
dela e não o ano de fabri

cação", ponderou, afirrnan
do que o faturamento foi

direto da fábrica. "Ele (pe
tras Konell) que entre na

Justiça", completou, apos
tando que a Justiça vai dar

ganho de causa à Prefeitura.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

REIVINDICAÇÃO
A Associação de Mora

dores do Bairro Estrada

Nova entregou aos 19

vereadores de Jaraguá dó
Sul uma relação das obras

consideradas prioritárias
para serem incluídas no

plano plurianual de in-:

vestimentas do Municí

pio. Entre as 15 rei

vindicações apresentadas,
estão a construção deum

posto de saúde e do túnel

ligando o bairro à Vila

Rau e a implantação de

programas de requa

lificação profissional.

CANDIDATURAS
Depois das promessas e

lançamento de candidatos
a deputado estadual em

2002, os partidos analisam
a possibilidade de terem ,

postulantes à Câmara Fe

deral. A confiar nas-decla

rações dos dirigentes, nada
menos do que oito candi

datos disputarão uma va

ga à Assembléia Legis
lativa. Além da candi
datura à reeleição do

deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB), PMDB
e PT poderão ter candi

datos.

Edson J unkes/C P

Petras Konell diz que governo gasta maios recursos públicos

-, ameaçou, acrescentando

que vai encaminhar ao TCE

(Tribunal de Contas do

Estado) cópia do caderno

de licitação e da docu

mentação do veículo para
provar que há irregularidades
"passíveis de punição". Na
avaliação dele, a iniciativa

faz parte, da função de
vereador, "que é fiscalizar os

atos do Executivo". "Estou

cumprindo o meu papel",
discursou.

Na opinião de Petras

Konell, a licitação foi diri

gida, o. que compromete a

lisura do processo. Ele

apontou os dez acessórios

exigidos para comprovar a

acusação. ''Tem alguns aces
sórios que são compreen
síveis, mas outros levantam

suspeitas como, por exem-

Partido Verde discute pré-candidaturas a deputado
partidos verdes do mundo.

Sobre o Seminário de

Eletromagnetismo, o PV já
fez contato com entidades
afins como Celesc (Centrais
Elétricas de SC), Abricem
(Associação Brasileira de

Compatibilidade Eletromag
nética) e Sindicato dos Meta

lúrgicos, além da Câmara de

Vereadores, entre outros. (MC)

postulantes à Câmara Fed

eral, está a arquiteta Aurélia
Valetim, que disputou o

cargo nas eleições de 1998.

Para a Assembléia Legislàti
va, concorre o artista plás
tico Inácio Carreira.

Segundo o presidente da
comissão provisória, josé
Luiz Ballock, as indicações
dos candidatos serão homo-

logadas pela direção esta- I

dual. Na opinião dele, o

partido deve disputar as

eleições sozinho. ''Não há

porque coligarmos. Temos
divergências ideológicas
com algumas legendas e

programáticas com outras",
defendeu, informando que
a direç�o nacional decidiu

manter relações com os

]ARAGuA DO SUL - Em

reunião realizada no auditó
rio da Caraguá Veículos, na
manhã de sábado, a exe

cutiva do Partido Verde
iniciou a discussão sobre
candidaturas a deputado es

tadual e federal, além do

programa de governo a ser

apresentado no ano que
vem. Entre os possíveis

ESPECULAÇÃO
Fontes da coligação Mais Jaraguá do Sul informaram,

que está em andamento uma outra articulação para
candidaturas no próximo ano. O vice-governador
Paulo Bauer (PFL) a deputado federal e Caropreso a

estadual. Seria a solução para apaziguar a aliança.,

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

Amvali participa de seminário internacional em Brasília
Dr. Pedro Chuji Nishimori

CRM 2678 Federativo, da descentraliza
ção das políticas públicas, e
dos desafios para a autono

mia local, instituída pela
Constituição. "O seminário

possibilitou ainda o inter
câmbio de informações e

-

avaliou as diferentes formas

]ARAGuA DO SUL - A

secretátia-execuriva daAmvali

(Associação dosMunicípios
do Vale do Itapocu), Maria
Tereza Nora, representou a

entidade no Seminário de

Cooperação Internacional,
realizado no final do mês

passado, em Brasília. O even

to reuniu representantes de

associações de municípios de
todo o País e de agências de

cooperaçãode diferentes países.
O seminário avaliou a

situação dosmunicípios bra
sileiros no contexto do Pacto

de cooperação, com foco
nas relações intermunicipais,
por meio de consórcios",
informou Maria Tereza.

O evento discutiu ainda
o papel das associações de

municípios na execução dos
projetos. (MC)

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IREPRESENTATIVlDADE: PMDB QUER ELEGER DIRETÓRIO COM REPRESENTANTES EM TODAS AS COMUNIDADES
. ,

Objetivo é ampliar participação
e fortalecer atuação do partido

,

MASSARANDUBA - o

futuro Diretório do PMDB

pretende contar com a par
ticipação de representantes
de todas as comunidades
do Município. A infor

mação procede de lideran

ças do partido, que já reali
zaram duas reuniões e terão

novo encontro neste sá

bado, para discutir o assun

to. A intenção é assegurar

que todas as localidades

indiquem seus representan
tes, que terão participação
proporcional no diretório.

'

O Centro deverá indicar

40% dos nomes que for

marã'o o diretório, a cha

mada Região Alta 20%, a ,

Grande Campinha ;20% e

a Grande Massarandu

binha, os 20% restantes.

- É a primeira vez que
está sendo feito isto na

história do PMDB em

Massaranduba -, afirma

o ex-vereador Ademir

Sprung, que está acompa
nhando os trabalhos de

preparação da convenção
municipal e é o nome mais

cotado, no momento, para
ser o sucessor do comer

ciante Maurício Sasse, na

presidência do partido.
Segundo Sprung, "o

objetivo é tornar o diretó

rio o mais abrangente pos
sível e difundir o PMDB

Ex-vereador Sprung assume presidência
Edson Junkes/CP

vidências já estão sendo

tomadas para a conven

ção, que vai acontecer no
dia 21 de outubro, na

Câmara de Vereadores,
desde o envio dos convites

,

para os 292 filiados, con
vocando-os para a con

venção, até a elaboração
das correspondências para
a anuência dos nomes que
estão sendo indicados

pelas comunidades para
.

constarem no futuro

diretório. O PMDB tam

bém já relacionou todos

os nomes que constarão

da futura Executiva Mu

nicipal, juntamente com

Sprung, que deverá ser

confirmado na presidên
cia.

CANDIDATURAS - O

PMDB só tem duas defi

nições, com relação às can

didaturas para as eleições
do ano que vem, em Mas

saranduba: o apoio unâ

nime ao pré-candidato ao

Governo do Estado, Luiz

Henrique da Silveira, e ao

deputado estadual Ivo Ko
nell, candidato natural do

partido para a Assembléia

Legislativa, ou algum ou

tro nome que (na hipótese
deste não concorrer), even
tualmente, venha a ser in

dicado pela região.
(MILTON RAASCH)

PT SÓ resolve impasse depois do segundo turno das eleiçôes

em todo o Município".
Outro aspecto relevante,
destaca Sprung, é que os

nomes que irão constar no

futuro diretório estão sen

do confirmados através

das próprias bases, que
indicam aquelas pessoas
que considerammais aptas
para a função. Para ele, a

composição do futuro di-.

retório, seguida da con

firmação da executiva

municipal, devem abrir

"um novo momento para
o PMDB em Massaran

duba, de participação e

unidade".

Ainda conforme o ex

vereador, todas as pro-

. GUARAMIRIM - O Par- gundo turno das eleições tecimentos, quando o ex- questões internas sejam trata-

tido dos Trabalhadores só internas, neste domingo. secretário Barbara Filho das pelo novo diretório e

deverá discutir os pro- ,A informação foi da- preferiu deixar o partido, executiva municipais. O

blemas internos evidencia- da ontem pelo secretário descontente com o desem- partido realiza nova reunião
dos com a decisão do ex- de Assuntos Institucio- penha de Junckes, que neste sábado, completando
secretário José Thomaz nais do partido, Claudinei "não defende na Câmara o processo de renovação do

Bar,bara' Filho, de pedir do Nascimento, que es- as causas assumidas pelo diretório e executiva munici-

desfiliação do partido _:_:_ teve sexta-feira à noite partido na campanha das pais. Nascimento já conhece
em protesto contra a for- reunido com representan- eleições municipais". a situação do partido no

ma corno está se condu- tes do partido em Guara- Na reunião desta sexta- Município e foi o represen-
zindo o vereador Evaldo mirim, em uma reunião feira, Nascimento conver- tante do diretório estadual

João Junckes (PT), na Câ- mantida com portas fe- sou com o vereador e tam- que compareceu 'em Guara-

mara Municipal - após a chadas. Segundo Nasci- bém com o presidenteMoacir mirim, quando Barbara

confirmação da nova exe- mento, será atribuição do José Mafra, o Zuco, e outras Filho realizou os primeiros
cutiva do partido neste sá- novo diretório municipal lideranças petistas, mas limi- questionamentos sobre a

bado, e a realização do se- avaliar os recentes acon- tou-se a orientar para que as atuação de Junckes. (MR)

O Pronto Atendimento Médico de Massaranduba já
funciona no prédio da Unidade Sanitária, na Rua 11

de Novembro, no Centro. Em ato realizado ontem,
às 18 horas, ó p�efeito Dávio Leu e a secretária Mu

nicipal da Saúde, Viviane Pereira, fizeram a entrega
solene da unidade de serviço médico de urgência,
agora instalada no mesmo prédio do posto de saúde.

A transferência do PA para a unidade sanitária foi a

alternativa encontrada pela Prefeitura, em decorrência
da locação das instalações do Hospital Sagrado Coração
de Jesus, que abrigava o serviço anteriormente.

MUDANDO CORPO CLíNICO
O cirurgião Ângelo
Zandavalli é o novo

diretor clínico do

Hospital Municipal Santo'
. Antônio, de Guaramirim.

Ele teve o nome

confirmado' em reunião

realizada na semana

passada pelos médicos

da instituição e deverá

substituir a Leovanir

Gschwendtner. O

médico João Albuquer
que será o vice-diretor

clínico.

Por outro lado, está
iniciando a nova fase

administrativa do

Hospital Sagrado
Coração de Jesus. Pelo
acordo feito entre a

Congregação das Irmãs

Franciscanas da Santíssima

Trindade e a empresa

jaraguaense Humana
Urgente, o período dé

locação do imóvel, \com
direito à compra do

hospital, posteriormente,
entrou em vigor ontem.

PT
O Partido dos Trabalhadores dá sinais de que pretende
"lavar a roupa suja" em casa, Depois do tiroteio de

acusações entre o ex-secretário José Thomaz Barbara

Filho e o vereador Evaldo João Junckes, entrando
também no fogo cruzado o diretor da Câmara de

Vereadores, Charles Longhi, e o presidente da legenda
no Município, Moacir José Mafra, o partido manobra

em silêncio para evitar mais desgaste. Ontem, o

presidente não quis dar declarações.

PFL
No PFL, o ambiente também não é dos mais calmos.

Em reunião do partido que aconteceu na semana passada,
o vereador Salim José Dequêch preferiu deixar o recinto,
depois de ouvir comentários feitos pelos correligionários
Osnildo Bartel e Blasio Mannes. Motivo: o estilo

descompromissado do vereador em suas atuações no

Legislativo. Tem pefelista que não gosta.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Hexagonal Engenharia e Construção

Ltda. solicita a presença de Júlio Kiessner, C.P. de
n° 13846/0018/SC, nos termos do art. 482, I da CLT.

CASA PRÓPRIA
Casa- Reforma- Construção

• • • - .

R$ 17.281,00 R$ 125,00
R$ 26.856,00 R$ 165,00
R$ 28.988,00 R$ 209,00
R$ 34.563,00 R$ 249,00
R$ 46.270,00 R$ 333,00
R$ 57.420,00 R$ 413,00
+ Seguro de vida em grupo.

:' ,. I (47) 222-1152
consôrc/os
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Rua José Theodoro Ribeiro, 165 -

Cx:Poslal 84 - Fone 147)-371-0555 -

Fax (47) 371·0403
.,mail - indumak@neluno.com.br

!t-S1!i@��"'\..<"
Indústrias de

Máquinas Kreis lida.

POR: EGON JAGNOW

.Nesta edição apresentamos duas fotos de

Guaramirim, quando esta ainda se chamava Ba

nanal, da Farmácia Lyra. Seu proprietário era

João Francisco Lyra, formado como técnico

farmacêutico. Começou sua farmácia no Nú-

cleo Rio Branco, em outubro de 1928. Mas,
logo a seguir, em 15 de julho de 1920, mudou
se para Bananal. Em 1938, foi para o prédio da

foto, construído no centro do povoado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



28 CORREIODOPOVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

,

HÁ 40 ANOS

Em 1961, reuniram-se os vereadores no local de costume, para pro
ceder a eleição da Mesa, face à decisão judicial, a terceira a ser eleita

no ano em curso. Cercado de grande expectativa e, embora se pro
clamasse como favorito do páreo o vereador Erich Baptista, a elei

ção saía, para grande surpresa dos presentes, para Albrecht Gumz,
com a esmagadora contagem de 7 a 4, anulando-se posteriormente
um voto para cada concorrente. Os demais cargos para a Mesa, que
teri� o mandato até a 1 a terça-feira do mês de fevereiro do ano de

1962, eram os seguintes: vice-presidente, João Hermílio Cardoso; 10

secretário, João Mathias Verbinnen; 20 secretário, Victor Bauer. Volta
va, assim, a Câmara Municipal a sua legalidade, passando a reunir-se

todas as segundas-feiras, às 20 horas.

O presidente Jânio da Silva Quadros queria estar informado das rei

vindicações do Município de Jaraguá do Sul, face o pronunciamento
do deputado federal Lauro Carneiro de Loyola, na Câmara Federal.

HÁ 14 ANOS

Em 1987, a Executiva do PDS (partido Democrático Social) de

Jaraguá do Sul reunia-se no Clube Atlético Baependi, para uma dis

cussão ampla da situação política e econômica" bem como traçar
diretrizes e metas futuras do partido. O deputado estadual Paulo
Bauer .devia marcar presença ,e fornecer subsídios para o

posicionamento do PDS frente ao quadro que se apresenta
atualmente, em todos os níveis. �,

O Lions Club Centro, de Jaraguá do Sul, comparecia com um

encarte no CORREIO DO POVO, com o título LEÃO DE GRAVA

TA, quatro páginas ricamente ilustradas, mostrando o ano leonístico,
presidido por Osmar José Vailatti e a domadora, Rosane T, Jahnke
Vailatti, desenvolvendo o tema e os objetivos do Lions Club e a pas
sagem dos 25 anos de fundação, com vibrantes manifestações, fican
do por demais expressas e significativas as palavras do CL, ex-presi-

,

dente Gerd Edgar Baumer.
O alto comando da Polícia Militar de Santa Catarina, tendo à frente o

comandante-geral, o coronel Guida Cardoso Zimmermann, esteve
em Jaraguá do Sul para uma visita oficial e contatos com autoridades,
ficando acertado com o prefeito Durval Vasel que em fevereiro pró
"imo injrj(lriam (IS ohras do quartel da PM, cabendo à Prefeitura o

terreno Gá adquirido) e a.mão-de-obra e, ao Estado, os materiais

necessários.

Após ter sido analisado pela Assessoria Técnica do Conselho Estadu

,aI de Educação o processo de criação do curso de Pedagogia, da
Fundação Educacional Regional Jaraguaense, era encaminhado para o

conselheiro emitir o seu parecer.

HÁ 4 ANOS

Em 1997, uma crise constante se desenvolvia na Câmara Municipal,
envolvendo o prefeito, então já deputado estadual, com relação a sua

administração e um relatório do TCE (Tribunal de Contas do Esta

do) e uma' proposta de alteração .do Decreto Legislativo 01/93,
onde se pretendia suprimir a frase "não são meramente formais, tra
tando-se de irregularidades insanáveis, e que causaram graves prejuí
zos aos cofres públicos", do ano de 1991, rejeitado por não alcançar
2/3 dos votos. Também movimentava a Câmara o relator da Co-

"

\
missão Interna para abertura de uma CEI (Comissão Especial de

'

Investigações), para apurar denúncias de favorecimento de laborató-.
rios dos secretários da Saúde e Planejamento, envolvendo ainda
Leonita Lemke (37), que sentiu-se mal e foi até a farmácia, onde um

funcionário lhe medicou com gotas de Adalat, denunciava o médico
Alexandre SchIabendorff.

MEMÓRIA

IARTIGO

TERÇA-FEIRA, 2 de outubro de _2001

, .

'''O senhor é estrangeiro?"
P. KARL GEHRING E MARGARETE

Foi um controle de trânsito na BR. O policial verifi- e netos aqui, Ainda insiste dizer que .sou estrangeiro?"
cou meus documentos: "Como se pronuncia este no- Ele: O senhor tem razão!"

Prêmio ARTEZ,da'poesia
REGULAMENTO

me?" "[eringe?" Queria explicar a pronúncia certa, "Pois
é, então o senhor é estrangeiro?" "Sou pelo documento,
mas no resto sou mais brasileiro do que o senhor!"

"Como, então?"
Eu: "Quanto tempo já mora no Brasil?" Ele: "des

de que nasci". "E quantos anos são?" "Pois é, 27 anos".
Eu: "E ninguém o perguntou se queria viver aqui, não
é?" "E eu estou morando 48 no Brasil. E runguém me

obrigou. Optamos por este país e não nos arrepende
mos." "Uma opção por este país e temos nossos filhos

I CONCURSO

Aberto a todos os poetas, brasileiros e estrangei
ros, profissionais e amadores, desde que as poesias
estejam escritas em português, inéditas e de autoria

própria.
O tema é livre e cada poeta poderá participar com

até três poesias (Livre, Concreta, Clássica etc.),
datilografadas ou digitadas numa só face do papel,
espaçamento duplo, em duas vias (podem ser fotocó-

, pias) e sob o mesmo pseudônimo. Poesias extensas

deverão ser apresentadas em laudas numeradas.]
A taxa de inscrição é de R$ 5,00, única para três

poesias inscritas sob o mesmo pseudônimo, poden
do ser efetuada por cheque cruzado e nominal ao

organizador ou por depósi to bancário:�anco Bradesco
- agência 3422-3 C/C: 3363-4, em nome do

organizador. Por espécie, fica a critério do participante.
Acaso de se querer inscrever outras três poesias, no

máximo, deve-se fazê-lo sob novo pseudônimo e com

nova taxa de inscrição, remetendo-as em 'envelope a

parte; e assim por diante.

O primeiro colocado terá a sua poesia publicada
gratuitamente na antologia ARTEZ, além de receber

o que faltou para contar ... (l07)

Naquele ano de 1935, os comunistas

também tinham correligionários em
franca atividade, visando a conquistar
adeptos para assumir o poder central
e nos Estados e municípios, sob o

comando de Luiz Carlos Prestes, em

grande evidência.
O seu Manifesto, segundo o jornal
"Imparcial", era uma espécie de
anúncio da "Cafiaspirina Bayer", e
mexia com a opinião do chefe do

Partido Comunista do Brasil, auxili

ando com recursos oriundos de

Este episódio aconteceu. Há 50 anos um jovem casal

foi enviado daAlemanha para o Brasil, casaram-se em 4/
9/1951 e o pastor recebeu a ordenação para o ministério
pastoral, Aqui encontramos nossa segunda pátria, pátria
dos nossos três filhos e nove netos. Estes dias festejamos
este jubileu. Recebemos muitas manifestações de votos

de felicidade. Por intermédio desta queremos agradecer a
estes votos recebidos, principalmente de jaraguaenses. To
rnamós a água de Jaraguá do Sul por 14 anos, de 1954 a

1968, Muito obrigado e queDEUS vos abençoe.

nove exemplares da mesma. Os demais classificados

serão convidados a integrar, de forma cooperativada, o
livro.

Os trabalhos deverão ser acondicionados em um

envelope grande, tendo dentro desse um outro envelo

pemenor e lacrado, contendo os dados do poeta: nome
e endereço completos, bem como o número telefônico

para contato, pseudônimo adotado, títulos das poesi
as, breve currículo literário e/ou pessoal, taxa de inscri

ção ou comprovante de depósito bancário e como to

mou conhecimento deste concurso. Na parte externa

do envelope menor, apenas o pseudônimo e os títulos

das poesias. No restante do envelope maior, usar o

pseudônimo adotado com omesmo endereço do con
curso. Enviar para:

10 Prêmio ARTEZde Poesia

A/C do organizador: Marcelino Rodrigues de Pon
tes.

RuaAntônio Carlos Tacconi, 13, Cidade Dutra, São
,

Paulo-SP
/

CEP: 04810-020, Brasil, Fone: (Oxx11) 5669-2675

'+'\\
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POR TIO EUGÊNIO

Moscou, por ordem do ditador Joseph.
Stálin.

Dizia o jornal acima: Tem dor de ca

beça? Tome cafia�pirina. Está com
reumatismo? Tome cafiaspirina. É.
uma panacéia infalível.

Assim, para todos os males, só existe

um remédio no receituário do novo
/

médico: A AliançaNacional
Libertadora.

E dizer que nos dias atuais os russos

sofrem as conseqüências desses desa-

tinos ...
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ANUNCIAR:
FECHAMENTO,

DOS CLASSIFICADOS
NEGÓCIOS & OFERTAS:

Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Tersa-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

. Negóci371·1919 .

r

.

ClA!IIIICADOS DO CP -Iaroguá do Sule região - 1erl".fclro, 2 de outubro de 2001

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

..J

iii
a:
w
>

A procura foi tão grande que a Caraguá prorrogou até hoje a Liquida Ccroquó.
Aproveite.

Documentação grátis {I PVA e Licenciamento} apenas para os modelos 2001 O Km. Promoção válida até 02110/2001 ou enquanto durar o estoque. Estoque disponível de 03 unidades de cada modelo. Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o
,

PROCONVE � Programa de Controle de Poluição, do Ar por Veículos Automotores. "Distôncic máxima de 200 km a contar da Concessionária. �

Gol

Gol Speciol

Horário de
atendimento:

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*De segunda a sexta: 7h30 às 19h

Sábados: 8h às 12h

\ .

Supervalorização Troca 'com Troco
do leu uscde

Golf

Parati

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul
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2 - CORREIO DO POVO

HUMANA

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Bioquímico· Ter curso superior de Farmácia ou Bioquímica. Que saiba manipular e desenvolver o produto.• Engenheiro Mecânico - 2 anos de experiência em desenvolvimento de projetos, manutenção, racionalizo�ão de linhas deprodução, desejável inglês ou alemão. .

• Farmacêutico· Ter curso superior de Farmácia ou Bioquímica. .

• Supervisor de Biolemologial33441· Especializ,,!õa em quimica, bUllagia ou correlalas. Experiêacia prali55ianal de 6 meses.
Faró elaborarão, descrição e execução de lestes. Deverá ler conhecimentos e prática em reações de moinard, enzimologio,micrologia e termenlações. (onheómenlo do legislação de produlos e aromas nalurais. Leitura fluente e boa conversação eminglês.

ÁREA ADMINIsTRATIVA
• Anolislo de Cuslo134681· .Farmará cusla/preça de esloladas. Experiência no área.
• ComprodorI3496.3466·36�91
• Conlobiislol34561
• Gerenle Adminislroli.ol36541

ÁREA TÉCNICA
• Desenhista Projetista - Ter curso de Téc. Mecânico ou Engenheiro Mecânico. Irá desenvolver projetos de equipamentosindustriais {elélricos/mecônicos/hidráulicosl (1 vaga). Ter formção em Temo Mecônico, Ter curso de Aula Cad e Unicod. Ter
no mínimo 02 unes de experiência (1 vaga)
• Mecânica Eletrolemico .. Fará manulen�ôo elétrica e mecôni((l em compressores rolativos a parafusos. Ter carteira de
habilil,,!ão.
• Programado! de Sistemas" Programador em Delphi com experiência de 6 meses.
• Programador de Compulodorl36461
• Técnico Mecânico (3219) -monulimçõo ele ar condicionado, refrigeradores e máquinas de lavar. Desejóvel21 Grau lemico.
• Técnico Químico (3420) .. Ter curso Técnico Químico, com 02 anos de experiência II vago}. Ter curso Técnico auímicoincompleto ou curso na órea pelo (mal, com experiência no ramo têxtil de 01 ano. (1 vaga)

ÁREA COMERCIAL
• Assislenle de Vendas(3628)
• Coordenodorde V,ndas(3472)
• Gerenle Come"io/136001· Coordenará a equipe de vendas. Deve ler carro prápria e disponibilidade para viagens.',Promolorde Vendas 13320·34911
• Represenlonle Comercio/12949·35771
• rele.endasI3561·34011
• Vendedores Externos -Áreas de imóveis (Seró contratado como presíúdcr de serviço autônomo) (4 vogas) e veículos (6vagasl, aulras vendedaresl3 vagasl. Vendas de Publicidade. Ter curso de vendas e carro próprio (I vagai. Todas deverão
ter experiência em vendas. Aluarão em Jaraguá do $ut e região.
• Vendedores Internos - Preferencialmenle que tenha experiência (3 vogas). Superior ou Técnico em eletrônico.Preferencialmente que tenha conhecimento em geradores e molares. (1 vogo)
• Vendetlorde Conlerrões ILajas 8reilhaupl)

ÁREA OPERACIONAL
• Arougueiro (Breilhaupl)
• A'end..,. deArougu. (Breilhoupll
• A"Uior de CÍlixo (Breilhoupl)
• Auxiliar de Podeirol8reilhoupl) 134291
• Caixa de Superme"odolBreilhaupl) .

• Conleileiros (as) (Breilhaupll
• Conlerenlel8reilhaupl)
• Arougueiro paro Mossorondubol31691
• Almoxoril./l3584·36131
• Alendenle de Frios 18reilhaupl) 136031
• Alendenle de Podorial8reilhoupl) 134811
• Alendenle de Verduros IBreilhaupl) 135891
··Auxilior de Carle135741- Experiência minimo de 6 meses em corle, dobra e inlerprelar desenhas.
• Auxmar de Depcisilol8reilhoupll134671
• Conlerenle de Corgos 134901
• Coslureiros 13376·3527·3540·34971-Canhecimenla em máquina rela, caberlura e averlak (I vogal, para lrabalhar emSchroeder (10 vogas). Ter experiência de 01 ano em máquina relo, overloque e transporto pqra Irabalhar em Jaraguá (5vagasl. Caslura rela e averlack (16 vagasl. Apenas máquina rela 14 vagasl.
• Cozinheirol35311
• Cozinheiro a..leI36221
• Dobrocõo e Re.is.oI35391
• Eletridsta - Com prótico em instalação, ter experiência em iluminação, perfilado, com experiência em instalação industrial12 vagas).
• Eletriástll de Veículos - Conhecimento em Irava elétrico; molar de parlida, vidro elétrico e ahernodor.
• Encanador Induslrio/134751· Fará lrabalhosem lubulações, redes de ar, de vapor e de águo. Experiência de 6 meses.
• Encarregado de Produrõol33381
• Frenlislol33171
• Fresodor(3291·36311·ler experiência de 02 anos.
• Gorogislol8reilhaupl) 132221
• Guardo (Breilhaupll135901
• Guardo Induslria/132961

.

• Mecânco deMonulellfiío 13474·36101· monlagem de mÍlquioos, cam experiência de 6 meses (I vago).Meronico lel'lrkae mecânica} em vej(Ulos automotores (1 vaga). Manutenção diversos equipamentos, usinogem de componentes, experiênciade 03 anos na área (I vogal.
• Mecânico deMonlogem 134741
• Mecânico de Suspensão (J568) • Poro veírulos pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento de rodas, geometria,montagem de pneus, com l' ou 2' grau.

.

• Molorislo / Oporodor de Guinchol33311
.

• 0Rerodor de Empllhodeirol36251· Deverá ler cursa no área e enlrender a básica de campuloçãa.• Operador ile Extrusorll (3596)· Experiência de 06 meses no máquina extrusoro.
• Operador de Guilholinol29351e Dobrodeirol29341· Ter pela menas 90 dios de experiência. Ter leilo cursa de leitura
e Inlerprelaçõa de Desenha Mecânico. Trabolhorá na área de calderaria (I vagol e no área de lormas de melai (I vogal.Na cidade de Corupá.
• Preporodor deMáquinol28421
• Preparador de Pinlural34821
• S.ldodorI3555·3479·34761 • Experiencioem solda Mig e serralheria, canhecimenla em �ilura e inlerpreloção em desenhotécnico e em medidas (1 'Ioga). Conhecimenlo em solda elétrica (1 vaga). Experiência de 6 meses em soldo g{ossa,em chapasde lerra II vogal.
• Torneiro Mecânico (3322-3478) -terexpf;riência de 01 Q 02 anos em lorno universal, ler turscde leitura e inlerprelaçãode desenhos 14 vagasl. Com disponibilidade poro lrabalhar em Carupá II vagol.

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
ex. Postal 200 - ap 89.255-000

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

N
,.

egOCI OS.�a....10"fL41!lle..rt�a""s...__-Ja_ra.....::<.9_uá_d_o_S_uI....:...._f_2_de_o_u_tu_b_ro_d_e_20_0_1
Compro terreno ou casa

financiado. Tratar:
9905-2741.

centro. Tratar: 371-5824
ou 9962-7692.

Compra-se bicicleta
ergométrica em bom
estado. Tratar: 371-5824

Procuro-se moça para
dividir apartamento no

r�

Pizzaria BOM Gosto
Pizza Gigante (45em) - RS 17,90
Pizzc 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

Ou 9962-7692.

Alugo engenho de arroz,
com todos os

maquinários, no centro de
Massaranduba.
Tratar: 379-1119 ou

9963-5090.

Vende-se 2 bicicletas
Caloi, 21 marchas, 1
masculina e 1 feminina
(novas). Tratar: 371-
8153 ou 9122-6233,
com Elcio. R$ 400,00.

Vende-se celular
gradiente, de cartão. R$
180,00, com R$ 200,00
de crédito, com vários
ocessórios. Tratar: 371-
8153 ou 9122-6233.

Vendo terreno, alto e

plano com 400m2. R:

Espírito Santos, centro,
com vista para a cidade.
R$25.000,OO.
Tratar: 9973-8335.

Divido apto no centro.
Tratar: 372-6000, com
Alexandra.

Compra-se vestido de 15

anos, preferência branco.
Tratar: 9991-2061.

Vende-se cobertura
Kansai special- uma Reta
Brother,. 1 ferro a vapor
continental e uma de
corte Plus Cort, no valor
de R$2.300,OO: Tratar:
370-0134.

Vende-se identificador de
chorncdos Rol Soft (Bina).
R$ 80,00. Tratar:
371-0866 com Batista.

Compra-se cama de
bronzeamento.
Tratar: 276-0465 ou

9963-7904.

Vendo telefone com

prefixo 376. Tratar:
376-1617.

Vende-se telefone celular
Startac Digital. Tratar:
9965-9400.

Vendo telefone com prefixo
·376. Tratar: 370-8271.

Vende-se 6 janelas de
cedro (2.00 x 1.50) com
cachilho para veneziana,
6 portas de cedro
macisos, com almofadas
e cachilho, toda com

acabamento superior em
1/2 lua. R$ 1.500,00 ou

troco por-moto. Tratar:
9112-4711.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPROAULAS DE INGLE� PRECISA- SE DE
CONSÓRCIO,

com Canadense, ...

FARMACEUTICO não contemplado, maisparticular e avançado,
I nteressados tratar: de 15 parcelas, pago à

em seu lar. vista, em dinheiro.
Tratar: 9' , , -89'7, 275-3257, Tratar: 522-0256
com professor Sammy com Sérgio ou 9968-0588

Se você tem sítio, chócoro ou openos
umo óreo de 30m2, cultive cogumelos.
A empreso fornece suporte técnico
e comerciolizoção Apoio Sun Products do Brasil.
do produto ,o'r

'

RS 130,00 o Kg. '

975-6271

[® TROTE AO GALOtID

III Rodeio Crioulo Nacional'
CTG Trote ao Galope - Dias 19, 20 e 21/10

PROGRAMAÇAO:
19/10- Baile com Walter Morais e Grupo Criado em Galpão
20/10 - Baile com Tchê Barbaridade
21 /10 - Baile com Cantos do Sul

Informações: 9973-3013

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

Mania de Vender Barato

9x33S3
To',': R$ 301,77 ,

Conjunto Estofado
Figueira 6 pçs
À Vista R$ 199,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- se _ Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av, Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC _ Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC_' Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

9x 1700
Total:R$15J,OO ,

Mesa pi Telefone
Wolf Motta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. CHÁCARAACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA E QUALIDADE: adquira uma

cháraco de 20.000m2, 40.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto a riqueza natural da
região, em uma área privativo, com trilha ecológico, floro e fauna nativas, nascentes,

lagos com peixes, quiosque com churrasqueira à beira do riacho, pontilhão e

passarela de eucaliptos, área para quadro de entreternimento, sanitários com foça
filtro com tratamento septico, rede elétrico com posteamento e iluminação nas áreas

de circulação. Realite o sonho de morar junto a natureza com as águas do rio
correndo entre as pedras e o barulho mágico que produzem. Qualidade de vida com

fácil acesso e ótima localização é tudo o que você precisa a 6km do centro, Rio
Molha 400m após a gruta, 1 º acesso o esquerda, servidão das palmeiras km3.

Tratar: 370-8563 ou 9975-0102

Decorocões
,

Ja.aguá
Jacquarrd

215-0967
Rua Jorge Czerniewiez, 590 - Centro

Jaraguá do Sul - Se

(ao lado do hospital do morro) .

Vendo máquina de lavar
. louça marca futura com

pouco uso, para 6

serviços - R$ 130,00.
Tratar: (47) 375-2596
ou 9996-0380.

Vendo telescópio na

caixa, marca Tasco,
aumenta até 525x.
R$ 140,00. Tratar: (47)
375-2596 ou

9996-0380.

Vendo aparelho de som

Gradiente com 2 cx

acústico, CD, rádio, toca
disco, toca fita duplo.
R$200,OO. Tratar:
47 375-2596 ou

99960380.

Vende-se uma vídeo
locadora. Tratar: 370-
8081 ou 9997-2926.

Vende-se telefone poro
região da Barra. Valor a
combinar, instalação

imediato. Tratar: Vende-se telefone prefixo \énde-se salão de beleza
9992-5253. 371-3216. R$ 300,00. completo, com telefone,

Tratar com Sônia. sala de massagem e

Vende-se mesas para depilação. Freguesia
confecções, com 4x 1, Vende-se esteira para completa a 6 anos.

2mts, com 90cm alt e ginástica, manual e Situada a Rua Mal.

2,20x80mts com 90cm computadorizada. Deodoro 1708, sala 2,
alt. E 10 banquetas. R$ 120,00. Tratar: no centro. Vendo por
Tratar: 9992-5253. 371-0195. motivo de mudança.

Tratar: 371-4851.

Vendo telefone prefixo Vende-se jogo de aro
376. Tratar: 370-8271. bolinha 14, c/ 2 pneus BARBADA

novos. R$ 160,00. APROVEITE! ! !
Aluga-se depósito Av. Tratar: 371-0195. 5 Cartas de crédito para
Pref. Waldemar Grubba. comprar imóveis ou construir.

Tratar: 370-0422 ou Vende-se 1 locadora na R$ 15.000,00 - R$ 167,00 mês

370-2144. Vila Lenzi, c/ ótimo
R$ 30.000,00 - R$ 333.,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês

negócio. Tratar: R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês
Vendo loja de material de 370-0863. Consórcio GLOBO

. construçõo e móveis, 275-1723 / 370-2995

bairro Santo Antônio, em Aluga-se quitinetes com
ou 9993-2380

Joinville. Ótimo ou sem mobilia, com 1

faturamento, motivo qto, sala, cozinha, ARQUITETOS
saúde. Tratar: (47) bwc e lavação. ATENÇAO435-0964 ou 453-1023. Tratar:

376-1654, após 17h30. Vendo SOFTWARE
Vende-se banheira de ARCHICAD original,
hidromassagem, sem uso, Vendo loja de material de versão 6.0,
nova. R$ 480,00. Tratar: construção e móveis, no .

parcelado longo prazo.375-2596. bairro Santo Antônio em

Joinville, ótimo Ligue urgente:
Vende-se 1 telefone faturamento, motivo Max/Paulo
prefixo 371-3216. R$ saúde. Tratar: (47) (16) 624-4333 .

300,00, tratar com
.

435-.0964 ou

Sônia. 453- 1023. E-mail: mmanhas@yahoo.com.

leirei ra Uni�sex
Rua 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 377-733J

Sua melhor opção de prazer

u4t-".,�•.�('.,;o 24 �; ......s
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedida.s de 50ltei,.-o,

massagens e,.-6ticas

FONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região JhOJ1y

REVENDEDORA
Avon - Bio':Medicin - Natura

Beauty Y{Qrld - De Millus

So��asconc�los-
ir 370-0S98 OU' 9.118-8604

Aceito cártão de crédito
E-mail: vascolÍcelosso�ia@bol.com.br

OE MARCO RESTAURANTE E PIZZARIA
Forno a lenho

Almoço em quilo .. Bufê., Rodízio de carMe Aa chapa .. �odízio de pizza
Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Joraguó do Sul

Linha completa de Instalações Comerciais, Balcões, Araras,
Manequins, Cabides, Estantes, Closet's, Utilidades Domésticas, Etc.

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 1369 - Ienlro- Jaraguá do Sul· Fone/Fax 273-0219
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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vidraçaria

Wille
o rran mto san com prrm iro

371-0568
Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

Fone/Fax
370-8200

IMPI Madeireira 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

Engcnharre Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 17$-1830 -17$-4101
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

I.ajes Premoldadas e

Artefatos de eimento em Geral

Fone/Fax 47 371-7818

o ENDERECO CERTO DOS MELHORES
#

. PRODUTOS PARA SEU LAR!

_E���:��S
ALUMíNIO SOB MEDIDA

BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS
PORTAS - PORTÕES - P�NTOGRÁFICAS

Rua Emma Rumpel Bartel, 55 - Baependj 371-4754

T
I'H�f��

r� PERFLEX
- Persi:mas -Vzíros tan pea:los
- BbXpalaJ:mhe:irDs -C eras

- Es::rua:lrils - PortõEs

e v�s
De olho na çua çeguY'ança

Acesse via internet de qualquer .lugar do Brasil sua empresa
e fique de olhe em seus negócios e em sua segura�ça.

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

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

Irrurnieadora
��Jaraguá

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

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

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

Infoware
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

Fone/Fax (47) 371-�790
E-mail: infoware@netuno.com.br

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

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

yJ';y
[GIID��
* ROMANAS , �,
* GERMÂNICA . �
* FRANCESA .���!E.lf,l0
* ESMALTADAS MONTEIRO
* ISOLANTE TÉRMICO

372-2063' / 9987-8562

.2.
"7
5

arquitetura
design

:3
5
4-
"7- - - -

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

371-3522
Marina Frutuoso, 180' Cetitto - 89252-101 - Jaraguá do Sul-SC

E-mail: gessocom@netuno.com.br

MaTilL.ÚF{GICa COSiTaLTIIA.
• Estruturas Metálicas.
* Portões Basculantes e Deslizantes
projetados na linha autorriatizada PPA.

* Entre outros.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• �
BERGO.� _ EQUIPAMENTOS DE

uipamonto& de Sogur.unça.
Co�Cu�__datfo-="<./ "\ SEGURANÇA LTDA.

* 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) 372-1144

E-mail: bergo@netuno.com.br

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. Aúr f. <9.0rLo-'OO1"�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
'OV. 'O� Meu-celo-Weber SlIvCII

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
'OV. CIeNeY!OY\IS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

. __._----� ------- -_._---

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
'OvCtl.c�r�

. Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- se

CEDRO MÓVEIS

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

Orçamento
sem

compromisso

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

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

solteira. Tratar: 9112-
4711.

Valor R$ 1.300,00
ou troca-se por moto
no valor e assumir

prestações.
Tratar:
9903-0006.

Vende-se apto grande
no Edifício Jaraguá.
Aceita-se proposta.
Tratar: 370-0103, com
Darcílio.

Vende-se casa de alvenaria
ria praia de Enseada.

Preço à combinar. Tratar:
371-7352

Barbada - Vendo 8 lotes
em Massaranduba

prontos para construir
com total infra-estrutura,
ótima localização por
apenas R$ 30.000,00.
Tratar: 9963-5090,
com Ailton.

Vende-se terreno na

praia Barra do Sul.
R$ 1.300,00, ou
troca-se pormotono
valor e assumir

prestações. Tratar:
9903-0006.

Vende-se uma ótima casa

em Barra do Sul, à 80m
da lagoa. Mede 1 Ox1 O, o
preço R$ 16.000,00.
Tratar: 9992-7583,
com Sr. Augusto.

Aluga-se quitinete com

50m2, na Ilha da Figueira,
próx. do posto.
R$ 150,00. Preferência
por casalou pessoa

Vende-se terreno na

praia de Barra do Sul.

CRÉDITO PESSOAL
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.: Mantemos sigilo absoluto

CAPITAL DE GIRO
Só poro micro e pequena empresas comerciantes, fanzendeiros,
agricultores de RS 10.000,00 a RS 100.000,00i juros mais baixo
de mercado financeiro. Condições de pagto de 12x 72 meses c/

boleto bancário. liberamos as operações em dinheiro de
imediato após consulta do cadastro.

Informações: (021-·21) 2243-0712
Obs.: Mantemos sigilo absoluto

Quero um bom emprego, mas não consigo, todas as empresas
exigem que eu tenha.algum curso de informática.

,
O QUE FAZER?

A CONNEGION ESCOLA DE INFORMÁTICA tem a solução ..
Venha conversar com o pessoal da CONNEGION ESCOLA DE INFORMÁTICA,

e com um investimento inicial de apenas RS 10,00, ganhando
a matrícula e o material didático, você pode iniciar seu curso

A1ENÇÁO, AlENÇÃO, ATENÇÃO!
RECORtE ES1E ANÚNCIO

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

matrícula na CONNECTION ESCOLA DE INFORMÁTICA, terõo desconto de 50% na
-

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

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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PARCELAMOS EM 16 VEZES (1+15X)
� ·372-0·002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se _

.

PlANedc SUA COZINHA e

seu OORMITÓRIO eM:
MÓVEIS
GO·_I\II.I=......_�....... ..__

ZoomCreative . CENP

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

'Financiamos openas motos Honda. Consorciamos motos Honda e Carros multimarcas. Ugue e infonne-se.

. I

����!#.fiêg_l:tél9lndiscutivelmente.o melhor

I
LL
1:_L'

B.n�o Cenl'.' do Brasil

""_"" 0:'0'00"

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

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

�R�gata·
HONDA ::. Motos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A RHBrasilseleciona profissionais para as seguintes oportunidades:
, OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES Conhecimento em ETE
(Estação de Tratamento de EHuentes) ou caldeira.
, EMPREGADA DOMÉSTICA Necessário saber cozinhar e pemoitar no trabalho. Ótimo
salário!!!
, AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO Necessário experiênda comprovada na função e conhecimento
com prepar;ação de pedidos, conferêndas de devoluções e contagem de estoques.
* ESTAGIARIA Necessário estarcursando Técnico em Contabilidade ou SuperioremOêndas
Contábeis. Conhedmento eexperiênda em infonnática (Word, Excel e Intemet). Enviarcunículos
para cada@rhbrasil com.hr:
"AUXILIARADMINISTRATIVO-COBRANÇASuperiorincompleto.Experiêndaemcobrança.
Conhecimento básico em informática, amhecimento dos processos de cobrança, sistemática
de cobrança e pagamento escriturai, operação de calculadora HP 12C, conhedmento de
matemática financeira, dos processos de pagamento e condliações oontábeis. Enviar rumrulos
para cada@rhb@sil com br:
" CàORDENADOR DE PRODUÇÃO Experiênda em gerendamento de equipes de produção.
Ne�ário formação em Técnico Têxtil. Envtar cunículos para carla@r!Jbrasjl com.hr.
'TECNICOS ELETRONICOS, ELETROTECNICOS, ELETROMECANICOS OU AINDA
TECNÓLOGOS MECÂNICOSCom formação e experiênda na área deeJétrica. Enviarcunrlculos
para cada@rhbrasi! com br:

•

" ELETRICISTA DEMANUTENÇÃO Necessário formação acadêmica emTécnico em Eletro
eletrônica e experiência na função. Enviar cunículos para cada@rhbrasjI com br:
" OPERADOR DE PRODUÇÃO Necessário 1° grau completo e residênda em Guaramirim,
preferendalmente nos bairrosCorticeira, caixa d'Água ou proximidades.
" ALMOXARIFE Necessário 20 grau completo. Residênda fixa em Jaraguá do Sul ou muniópios
vizinhos.
" ENGENHEIRO QUÍMICO Experiênda com liderança de pessoal. Enviar currículos para
cada@rbb@si! com br:
" AUXILIARDE PRODUÇÃO Necessário residir nos bairros Centenário, Vieiras e João Pessoa
emJaraguá do Sul; ou ainda em Guaramirim nas proximidades do Portal de Jaraguá.
" VENDEDORA EXTERNA Necessário possuir veículo próprio. Para laraguá do Sul e
miaorregião. Para atuar com produtos para decoração.
" OPERADORDE PRODUÇÃO 2° grau completo. Necessário residênda fixa em laraguá do Sul
(ou microrregião) por pelo menos. seis meses.
" CRONOMETRISTACom experiênda comprovada em estudo de movimentos e tempos em
ramo metalúrgico. Habilidade com as ferramentas necessárias para o estudo. Disponibilidade
para estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículos para henrigue@rhb@SiI com br:
• CHEFE DE ALMOXARIFADO Com superior completo ou Técnico Eletromecânico ou ainda
Eletrotécnico. Conhecimento em informática. Experiênda na área. Conhedmeni:o em ISO, PCP
/ MRP / lIT. EXCElente remuneração. Disponibilidade para estabelecer residênda em laraguá do
Sul. Enviarcurrículosparabeorique@rhbrasjlmmbr.
* VENDEDQR Com experiênda na área de software, automóvel próprio e 2° grau completo.
"ELETRICISTA RESIDENCIALCom carteira de habilitação e experiência no ramo.
" ELETRICISTA INDUSTRIALCom formação Técnica em Eletrônica ou Eletrotécnica,
experiência emmanutenção elétrica industrial em empresa do ramo têxtil.
" OPERADOR DETORNOCom experiênda em tomo convendonal.
" RETIFICADORCom experiênda em fresa dn:ular.
" ANALISTA FINANCEIROCom supenorcompleto ou cursando (Administração ou Economia}.
,Ampla experiênda no setor financeiro, prindpalmente Fluxo de caixa. Disponibilidade para
estabelecer residênda em Jaraguá do Sul. Enviarcumculos para henrigue@rílb@Sil com br:
• PROJETISTACUroando seperiorern EngenhariaMecânica. Domínio de ALlTO CAD e experiênda
em projetosmecênícos, Disponibilidade para estabelecer residênda em laraguá do Sul. Enviar
currículos para heorique@rhbrasi! mm br:
• SUPERVISOR DE VENDAS Com superior completo, conhecimento em informática.
Experiência na área de vendas (preferencialmenteAutomóveis) e aceitargrandes
desafios. ExcelenteRemuneração. Disponibilidade para estabelecer residência em
Jaraguá do Sul. Enviar currículos para henrjgue@rhbrasil.com.br.

.

" AUXIUAR DE AlMOXARlFE Com experiência em almoxarife e infonnática básica.
" AUXILIARDE PCPCom conhedmento técnicomecânico, Infonnática (Word, Excel e Inl:e'net).
" ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Com superiorcompleto em Informática ou similar. Com
experiênda mínima de três anos em diversos sistemas de informática. Habilidade para coordenar
equipe. Enviarcumculos para benriaue@rhbrnsi! com br:
" ANAUSTA DE SISTEMAS JUNIOR Com superior completo em Informática ou similar.
Com experiênda em sistemas de informática. Disponibilidade para residênda em Jaraguá do
Sul. Enviarcurrírulos para henrigu�rbbrasil mm br.
" ANAUSTA DE CARGOS E SALARIOS Superiorcompleto ou cursando Administração (ou
similar). Com experiência na área de cargos e salários. Enviar currículos para
henrigue@l:bbrasl! mm br:
" FARMACEUTICO(A} Com Superior completo e disponibilidade para estabelecer residênda
em Jaraguá do Sul oy municípios vizinhos. Enviar currículos para jessje@/'Ílbrasi! com br:
"ANAUSTA DE NEGOCIOS/ SISTEMAS 3° grau.Com experiência em progress, Magnus
ou SE':' - Sistema Data!!_ul. Enviar currículos para iessie@rhb@sil,com,br.
, MECANICO DE CAMINHOES Com experiência. .

" VENDEDOR EXTERNO É necessário possuirveículo/moto próprio e experiênda em vendas.
" AUXILIAR DE CORTE; Experiênda em cort�de teddos. Necessário 1° grau.
• ELET.RICISTA DE VEICULO§ E CAMINHOES Com experiência.
" MECANICO DE r:tANUTENÇAO 1° grau. Com Experiênda.
" AUXILIARMECANICO Cursando 20 grau /Mecânica.
" ENGENHEIROMECÂNICO 3° grau completo. Para desenvolvimento e acompanhamento
de RrojetoS ecoordenação de grupos. Com experiênda em Empresa AJimentlda. Enviarcunrlculos
para iessje@rbbrasil com br:
" DESENHISTA PROJETISTACom conhecimento em interpretação de desenhos eAuto Cad,
20 grau. Enviarwmculos para iessie@rbbrnsjl mm br.
• OPERADORDE TORNO CNC Com experiênda. 1° grau. Para empresa de Guaramirim.
• MECÂNICO DE MANUTE_NÇÃO Com experiênda em EmpresaTêxtil e 1° grau.
" AUXILIAR DE EXPEDIÇAO Com experiênda em empresa têxtil e 2° grau.
" A)JXILIAR FINANCEIRO Com experiênda e no mínimo 20 grau completo.

'

" UDER DE MONTAGEM Experiênda em torres metálicas, equipe de montagem, estrutura
metálica e alumínio.
"AUXlUAR DE ELETRICISTA INDUSTRIAL
" ZELADORACom 10 grau completo.

'

" FRENTI�ACom experiênciaelo grau completo.
'

" SECRETARIACom experiênda e 20 grau completo. Para atuar em Guaramirim.
" ANAUSTADE DISTRIBUIÇÃO Com experiênda em transporte, faturamento e fretes.
Necessário estar rursando 3° grau.
* COSTUREIRACom experiênda em máquina ovedock Para atuaremGuaramirim.
"ATENÇÃO!
Rapazes emoças que estão cursando o 2°graupelamanhã!A RHSrasildispõe de
oportunidadespara trabalharnosperíodos vespertino enoturno,
Nãopen:a a chance de entrarpara omercado de trabalho, compareça hojemesmo
àRHS,..,slllll

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Rua Preso Epitácio Pessoal 383 - Centro

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

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

Depois do

,:)�In� 1 leite materno dê
,

.

ao seu filho
oque há de melhor ir 275..3887
LEITE DE CABRA

(47) 375-1844 4Z_rLQÇ@es®
DESTACANDO A SUA EMPRESA

Or�amento sem compromisso
* limpeza de fosses; •
* Desentu.pimento de canos, pias,
banheiros e caixa de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

Fone: (47) 370-0778
Rua Urpbici, 1027 Lateral da José Picolli'
Lote 31 - Estrada Nova � Jaraguá do Sul

IABORATÓRiO DE
ANÁLISES CLINiCAS

T�dv .\-eY\Iíço-��

IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
'Venda 'Locação

'Conserto "Montagem

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

Irmáquinas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Molores Estacionários * Molossera
* lava Jalo • Roeadeira
* Aspirador • MÓlobombas
* Compressor, ele... * (nlre oulros...

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 371-9421
9952-1838
* Assisiência 24hs

www.irmaquinas.ejb.nel

(47) 373-0912

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

RuaJoão Butschardt, 855 - Centro Qunto ao trevoprincipal) - Guaramirim-se

-MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

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

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

Fone/Fax: 371-4724

_(47) 371-3512

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

Ampcro's Lanches
Serv�p��porçõeJ;��.

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

AUTD�.
E'QUO'"AMENTOSl PI SEtiURANÇA ELETRONICA

Rua Reinaldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaroguá do Sul - se9903-4382 / 275-0452

E-mail: autotec@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I POSSE
A bênção da posse do pas
tor Ingo Piske em

Agrolândia (SC)

Igreja de Agrolândia
lotada na posse do

pastor Ingo Piské

IFALECIMENTO

Irmão Ireneu Martim

Lemos na revista VIDA UNIVERSITÁRIA, da dos principais intelectuais e estudiosos do País sobre te

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, edição n? 127, mas à filosofia da ciência e fé, religião e costumes, ciência e

de setembro dó corrente ano, página 15, o falecimento de ideologia, fé e rito.'

Ireneu Martim, aos 70 anos. "Na missa de corpo presente, o bispo auxiliar dom

Ireneu nasceu emJaraguádo Sul, em 7 de fevereiro de 1931. Moacyr José Vitti, disse que irmão Ireneu distinguiu-se
Dele a revista menciona: "Eramembro da diretoria da pela dedicação para com a PUC, fidelidade na caminhada

Sociedade Paranaense de Cultura, mantenedora da PUC, como católico, amor espontâneo para com a Congregação
diretor da Editora Universitária Champagnat (1990- Marista, autenticidade manifestada no amor a Deus e ao

2000), professor da Universidade Estadual de Maringá
-,

semelhante. O'respeito.para com as autoridades era uma

(1972-1976) e da PUC (1976---:1998), diretor do jornal espécie de veneração. Perdemos um educador exemplar, .

"Voz do Paraná" (1994--1998). O corpo foi velado na porém, o céu ganhou mais um"santo", acentuou dom

Paróquia UniversitáriaJesus Mestre. O marista era um MoacyrVitti".

�rculo
Italiano

CÍRCULO ITALIANO DE lARAGUÁ DO SUL
CNPl N° 81.156.3.41/0001-5

lARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

\

Pelo presente edital ficam convocados todos ()s descendentes de italianos maiores de
dezesseis anos para a Assembléia Geral Ordinária de acordo com o Art. 14 letra "A" do
Estatuto, _a realizar-se no. dia 15 ,de outubro de 2001, às 18:00 horas em primeira
convocaçao, na Sede SOCIal do Circulo Italiano de Jaraguá do Sul na Rua dos Imi

grantes 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

funcionará em primeira convocação, com
a maioria absoluta dos sócios e em se

gunda convocação, 30 minutos após,
com a presença de qualquer número de
sócios.

. FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

Jaraguá do Sul (SC), 17 de setembro de 2001. 371: -822,2
DEVANIR DANNA Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Presidente . Centro - Jaraguá do Sul- SC

GRÁFICA DIEGO e ACIAG, pela divulgação e publicidade .

27/SETEMBRO/2001 - Reunião de companheirismo realizada na

residência do companheiro Gelson, com auxílio dos companheiros
Rildo e Cleber.

la FESTA DO CASCUDO...
Por lapso do Relações Públicas, deixou-se de mencionar na coluna

da semana passada nosso agradecimento a:

.
OUTUBRO - MÊS DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

E'!1 Rotary Club, existe um "departamento" que se chama CO M IS

SAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Esta comissão é responsável
pela promoção, divulgação e exer:cício do segundo dos quatro funda

mentais objetivos do Rotary. Trata-se do zelo permanente pelo R E

CONHECIMENTO DO MÉRITO DE TODA OCUPAÇÃO ÚTil E A

DIFUSÃO DAS NORMAS DE ÉTICA PROFiSSIONAL. Em outras

palavras poderíamos dizer que o Rotary através deste "departamen
to' promove o ideal de servir, incentivando cada trabalhador a dar

sua contribuição para um mundo melhor mediante sua atividade

profissional. Assim é que o rotariano ao aplicar elevados padrões de
ética em todas as suas relações de negócios ou profissionais, junto
aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e até concorrentes,
estará, com certeza, difundindo tais padrões entre os mesmos. Este é
o princípio da conscientização visando o reconhecimento do valor de
todas as ocupações úteis para a sociedade, e não apenas da própria
ocupação pessoal ou das profissões dos rotarianos. Uma vez reconhe

cido, que toda ocupação útilà sociedade, tem seu valor e sua impor
tância, desde que exercida dentro dos padrões éticos, estaremos a

um passo do nosso objetivo maior que é a UTILIZAÇÃO DOS CO
N H ECIM ENTOS PROFISSIONAIS PRÓPRIOS PARA A SOlUÇÃO
DOS PROBLEMAS E CARÊNCIAS DA SOCIEDADE. Cada profis
sional pode contribuir para a solução dos problemas e carências da

sociedade, utilizando-se de uma norma de procedimento que resu

me-se em quatro perguntas que devem ser respondidas no momento

er,n que PENSAMOS, DIZEMOS e FAZEMOS:

1) É a verdade?
2) É justo para todos os interessados?
3) Criará boa vontade e melhores amizades?
4) Será benéfico para todos os interessados?
Ao responder SIM a todas as quatro perguntas, teremos a certeza de
estar cumprindo com nossa missão na humanidade.

--------------------------------�-------------

AN IVE RSÁRIOS ...
Ainda que tardiamente lembramos:

25/SETEMBRO - ISOlDE BEHREND1; esposa do companheiro
Roland comemorou mais uma primavera.
27/S ETEMBRO -ALBERTO JOS É STEIN (BETO), filho do compa
nheiro 'Constánclo, também ficou um anormais experiente.
Para esta primeira semana de OUTUBRO temos:

02/0UTUBRO - Companheiro Ângelo.
OS/OUTU BRCi - Wali Zanghelini, esposa do companheiro Maurici.

ll/OUTUBRO - Companheiro Roland.

A todos nosso desejo de felicidades!!!

Relações Públicas - 373-0091

!11 Tabelionato
.Ó' de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373 ..0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o QUE SE FALA NO SENADO
ROUBO DE CARGAS -

DEPOIMENTOS EMJOINVIlLE
- A CPI (Comissão Parla

mentar de Inquérito) do

Congresso que investiga o

roubo de cargas realizou na

última sexta-feira audiências

públicas na Câmara Muni

cipal de Joinville (sq. Sob
a presidência do senador
Moreira Mendes (PFL-RR),
a CPI ouviu nove dos su

postos integrantes de uma

quadrilha que desviava car

gas e as colocava no merca

do do Paraná e de Santa
Catarina. Com os telefones

grampeados pela polícia
com autorização judicial, os
integrantes do grupo foram

presos na cadeia pública da
cidade. Conduzidos à CPI,
recusaram-se a cooperar
com as investigações. Adria
no Darós, apontado como

lider da suposta quadrilha,
alegou que sua atividade era

somente a de agiotagem. Os
comerciantes Antônio

Bruner, conhecido como

Tonhão, e André Faé foram
acareados pela comissão.

Faé disse acreditar que os

produtos vendidos por To
nhão eram legalizados, e que
os repassava para a empres�
Eletroshopping, de Pato
Branco (PR). Outro suspeito,
Daniel da Silva, confessou que
aliciava motoristas de cami
nhão para qu� as cargas fos
sem desviadas. Ele acrescen

tou que jamais usava armas,
mas reconheceu que procu
rava desviar produtos, espe
cialménte eletroeletrônicos e

fios para tecelagem. O depu
tado Pompeo de Mattos
{

(pDT-RS) relacionou vários
roubos de tecidos ocorridos
nomunicípio gaúchO de Pas
so Fundo, em razão das
atividades do grupo. Na ava

liação do senador Moreira

Mendes, os trabalhos realiza
dos pela -CPI em Santa Ca-.
tarina ajudaram a levantar de
talhes da atuação de uma das
mais importantes quadrilhas
daquele Estado. Ele afirmou,
porém; que o resultado das
audiências públicas e investi

gações feitas no Rio Grande
do Sul foi mais expressivo.
'JORNAL DO SENADO",
edição 1.286; página 7.

I As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA I
•.•• '(158)

Irreverente nas suas sátiras, foi Gregório de Matos
chamado em palácio pelo governador Caetano de

Melo, o qual o proibiu de fazer versos, atacando fosse

quem fosse. Dias depois passava o poeta por uma

das ruas da Bahia, quando viu duas mulheres

engalfinhadas, e em atitude ridícula.
Fez uma corneta com as mãos, e pôs-se a gritar:
- Aqui d'EI-Rei contra o sr. d. Caetano de Melo!
Acorreram populares, indagando o que era. E o

poeta, afl ito, de um lado para outro:
- Proibiu-me de fazer versos quando me

oferecem assuntos como este!

MOREIRA DE AZEV6DO - "MOSAICO BRASILEIRO", PÁGINA 15.

EX-ALUNOS MARISTAS

Ex-Alunos e/o Colégio Marista São Luís são
eternos amigos. Por issp o Colégio abriu um

espaço exclusivo no MOL (Marista On-Line)
para quem lá loi aluno Marista. Acesse o

.

,site: www.marista-jaragua.com.br e cae/as-
tre-se na seção EX-ALUNOS. Participe

ativamente e/este espaço criae/o especialmen
te para você, reencontre amigos e/e classe e

lique por e/entro c/as ativie/ae/es programae/as
para ex-alunos. O Marista lica muito leliz

sempre que reencontra velhos amigos como

você!

GERAL
___________T_E_R,ÇA-FEIRA, 2 de outubro de 2001,

INISCÊ CIAS

Por que "antigamente"
e "outrora"? LXXVI

Garibaldi - JGS-
Distrito de Veszprém (086)

Em seqüência do tó

pico do final do comen

tário anterior, os bens, o
apresamento dos bens

alemães, durante a guerra,
eram motivos de interesse,

para seu uso no interior

do País, ainda que locali

zados em portos brasilei- '

ros e em Estados diferentes.
O rebocador e as cha

tas do Lloyd Brasileiro,
não se sabe po.r que, de
viam ser enviadas ao Ma

to Grosso. Como reper
cutisse um simples telegra
ma mandando entregar
para o interior o que fazia

muita falta nos portos
onde foram apresados,
solicitou-se que interviesse
o g'overq�dor catarinense,
dr. Hercílio Pedro da Luz,
visando resolver a ques
tão, o que aconteceu.

O ministro da Fazenda

procurava contornar o

texto do telegrama ante
rior, reformulando uma

ordem absurda do seu an

tecessor, dizendo: ''Lan�ha e

chatas que se refere tele

grama' V.Exa., foram

mandadas entr;gar Com
panhia pelo meu anteces

sor, por isso pertencem
hoje dita Companhia.
Ficarão, porém, ali, até

solução posterior. AMA
RO CAVALCANTI, Mi
nistro da Fazenda".

I

O rebocador alemão
apresado chamava-se

"São Francisco", que de

pois do in'cidente socor

reu a lancha "Maria", que
'

se desgarrou ao Bom

Caminho.
O dr. Arrojado Lis

boa, presidente da Com

panhia de Minas e Viação,
de Mato Grosso, 'comu
nicava estar' pronto a al

terar o coritrato de arren

damento das embarca

ções, no sentido de con

ciliar os interesses do Es

tado catarinense e a Com-

Outra vista do Cemitério de Santo Éstêvão - lado evangélico

panhia se propõe ficar

com as chatas "Sybilla" e

"Pomba". Santa Catarina

não abria mão da "Pom

ba", necessária aos serviços
de descargas do porto .

Estava para se realizar

a Conferência da Paz, pon
to final da Grande Guerra

'-1914--1918 e o Brasil era

convidado para participar
dela como das nações
aliadas. A "União Operária
e Proletária", de Engenho
de Dentro, no Rio de

Janeiro, manifestava com

entusiasmo a candidatura

do advogado catarinense

Lauro Müller, mas o peso
de Minas Gerais indicava
o dr. Epitácio Pessoa, na
Conferência da' Paz, na

Europa, outra figura que

patrocinava a causa catari

'nense, como advogado, na
"Questão de Limites entre

Paraná e Santa Catarina",
ganha pelos catarinenses

por aquele causídico.

Com a escolha do dr.

Epitácio Pessoa, paraibano
de nascimento,o governa
dor dr. Hercílio da Luz, no
seu segundo ,mandato
governamental, enviava

telegrama ao senador Lau

ro Müller, no Rio de Ja
neiro:

Agradeço o resultado
da Convenção Nacional e

retribuo as congratulações,
convencido de que altos

interesses do P�ís foram

bem atendidos com a es

colha do eminente brasileiro

dr. Epitácio Pessoa que,
neste momento, l!a Con

ferência da Paz, representa
o sentimento de liberdade

e concórdia universal gue
norteiam a nossa Pátria.

Afetuosas saudações. Hercí
lÍo Luz, governador".

Inobstante os sentimen

tos de frate'rnidade entre os

povos, persIstIam os sen

timentos contra o perigo
alemão no Brasil e, embora

"n" vezes demonstrado qlle
a repressão ao surto do

germanismo aos países de

fala alemã, desprezava a

grande maioria, construin
do o progrpsso do nosso

País, contra uma inexpres
siva minoria, punindo a

maroria.

Sob o título GERMA

NISMO, o jornal "Repúbli
ca", de Florianópolis, es

tampava o telegrama que o

secretário do Interior e Jus�
tiça, deJosé Arthur Boiteux,
recebia em seu gabinete:

.

"São Bento, 2'7/2/1919.
De acordo com o vosso

telegrama ao Superinten
dente local, tenho a honra

de levar ao vosso conheci

mento ue tomei as mais

enérgicas providências no
sentido de evitar a pu
blicação dos programas
de cinema em língua
alemã, Agi, também, 'de
modo que se não reali

zasse o baileque um gru-,

po de germanos preten
dia levar a efeito no salão

do cinema, baile esse

cujos convites foram es

critos em alemão, num
acinte à festa brasileira (o
Carnaval). Saudações.

_
(ass.) Firmino Branco -

Delegado de Polícia."
,

O governador Luz

recebia telegrama do

superintendente Artliur

Costa:

"Joinville, 8/3/1919.
Tenho informações de

agentes municipais que
está insulada uma viva

agitação entre os colonos
contra as escolas públicas,
'porgue não ensinam em

língua alemã. Já chegaram
à violência, intimidando e

expulsando O professor
de Annaburgo. Acabo de

receber telegrama�ARA
GUÁ, avisando estão

sendo realizadas numero
sas reuniões com intuito

subversivos da ordem.

Peço a vinda do Inspetor
Escolar e Delegado Mili
tar". Segue na próxima
edição. (FRITZ VON JARAGUÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua do Lazer em Nereu
r

Ramos é sucesso de público
.SUCESSO: APRESENTAÇÕES VARIADAS DE DANÇA, TEATRO E 'CANTO ENVOLVERAM A PLATÉIA

/

Noite Cultural da Duas Rodas
]ARAGUÁ DO SUL -

Apesar do mau tempo
registrado durante o final

de semana, aproximada
mente 4 mil atendimentos

foram realizados durante a

Rua do Lazer, ocorrida no

domingo, no Bairro Nereu
Ramos, e cerca de 1,5 mil

pessoas prestigiaram o

evento, promovido em

parceria com o Sesc e à As

sociação de Moradores do

Bairro Nereu Ramos. De

acordo com a gerente do Sesc

em Jaraguá do Sul, Mary
Laise Demarchi, o evento

foi considerado um suces

so porque mobilizou os

moradores em torno do
mesmo objetivo, que foi o
de integrar a comunidade

e proporcionar exames di
versos, e especialmente de

oferecer atividades recrea

tivas de lazer e esportivas
às crianças do bairro.

O evento aconteceu das
9 às 17 horas, em frente ao

Colégio Euclides da Cu-

nha, e caracterizou-se por

representar uma home

nagem às crianças do

Bairro Nereu Ramos, que
tiveram direito a participar
das inúmeras atividades de

lazer, como cama elástica,
chinelão, pernas-de-pau,
pintura facial, guache,
oficina de bijuteria, argila,
massa de modelar e ainda

apresentações de capoeira.
Além' das crianças, os

adultos também aprovei
taram conferindo o estado

de saúde. Na oportuni
dade foram realizados exa

mes de glicemia, verifica
ção da pressão arterial,
acuidade visual, orientações
para diabéticos, sobre aids
e cuidados com o coleste

rol, entre outras. "Eventos

como esse são importantes
porque mobilizam a co

munidade e ajudam na

integração entre mora

dores, associação de mora

dores e também o Sesc",
resume a gerente do Sesc.

]ARAGUÁ DO SUL - A

presença de uma estátua

viva, interpretada pela atriz
paranaense Wania Eloísa
Foliador foi uma das atra

ções que mais chamou a

atenção do público que

compareceu à 2a Noite

Cultural da Duas Rodas,
ocorrida na noite do últi

mo sábado, na Recreativa

da Duas Rodas. Vestida
com manto cinza e ma

quiada como se fosse feita
de gesso, a estátua viva

divertiu adultos e crianças,
que se encantaram com a

capacidade da atriz em

permanecer até três horas

absolutamente imóvel. "É
um trabalho artístico que

exige muita concentração",
argumenta a atriz, que di

vertiu-se surpreendendo o

público que não sabia de
sua presença.

A coordenação do
evento calcula que aproxi
madamente duas mil pes
soas prestigiaram o evento,

que teve iníci? às 16 horas

com apresentação do Gru
po de Dança Folclórica do

Vieirense, seguido do Co
ral do Centro de Cultura

Alemã� regido por Egon

Edson Junkes/Cf'

Foto premiada de Renaldo Junkes fez parte da exposição da 2a Noite Cultural

envolver apenas os fun
cionários. "Mas desde a pri
meira edição o movimento

de público foi muito além,

do esperado e resolvemos

ampliar a programação e

abrir para a comunidade",
explica Soccas. A Duas Ro

das Industrial mantém um

grup0 de teatro formado

exclusivamente por fun

cionários da empresa e

dirigido pelo atorJonas dos
Santos, um grupo folcló

rico e um grupo infantil de

dança, administrado pela
Recreativa da Duas Rodas.

Lotário Jagnow. Além des

ses, o evento contou com

mais 18 apresentações cul

turais, inclusive de um grupo
de dança do ventre, que veio
de Blumenau. "Tentamos

prestigiar todas as formas

possíveis de expressão
artística que é produzida em
Jaraguá do Sul e também
nas cidades vizinhas", in
forma o superintendente de
análise sensorial da Duas

Rodas, Mozart Soccas.
Os artistas plásticos de

jaraguá do Sul tambémes

tiverem presentes através

de uma exposição de

trabalhos de 41 artistas,
sendo oito esculturas e o

restante telas. Os fotógrafos
tiveram espaço garantido
com uma série de fotos

artísticas, entre elas a de
Renaldo Junkes, que rece

beu o primeiro prêmio no

concurso do Sesc; realiza
do recentemente.

Na avaliação do co

ordenador do evento, Mo

zart Soccas, a intenção da

empresa é prosseguir com
o evento, que começou ano

passado com a pretensão de

o Projeto
Marista "Vida
Feliz", através
da Equipe do
Juvenato
Marista, está
promovendo
nas escolas de
Jaraguá do Sul
e Região a '

Campanha
"Faça uma

criança
sorrir".
A iniciativa tem

como objetivo
arrecadar

brinquedo e roupas infantis, para serem doadas a
crianças carentes.

4-�4- UM'" t�I4-N�
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Diretor de teatro promove curso de oratória no shopping
]ARAGUÁ DO SUL - A

importância do desenvol

vimento da inteligência
emocional é o tema princi
pal do curso de oratória ''A

,

arte de falar em público",
que o ator e diretor teatral
Nelson Borchard ministra a

partir do dia 16 de outubro,
no auditório ?o Shopping
Breithaupt. A intenção. de
Borchard é demonstrar,
através de aulas teóricas e

práticas, a necessidade de se,

adaptar às mudanças e esti

mular o ser observador que
existe em cada pessoa. Além

disso, o curso tem a pre
tensão de instigar as pessoas .

a uma auto-avaliação de

qualidades para uma comu-'
nicação eficaz e compará
Ias com as qualidades míni
mas necessárias para um

orador.

De acordo com Bor

chard, o curso é dirigido a

executivos, empresários,

políticos, professores, pes
soas com cargo de chefia e

interessados em geral. BOIi
chard enfatiza que a atuação
de um orador também de

pende de chamar a atenção
para a importância de se

conhecer o público que irá

ouvi-lo e ainda a importân
cia do conhecimento sobre

o que se vai falar e da prepa
ração de um discurso.

O conteúdo progra
mático inclui gravação dos

discursos pàra posterior
avaliação, além de aulas
teóricas sobre os vícios que
tornam a comunicação ine

ficiente, as qualidades de um
bom orador, como se dirige
aos vários tipos de público,
a expectativa criada pelo
público e pelo orador, CGc::

mo usar o ambiente a seu

favor, o conhecimento do

assunto, as particularidades
do público e análise das

apresentações, entre outros.

Doe brinquedos, roupas infantis e

ludo aquilo que fará uma

criança feliz,

"Também esperamos contar com o envolvimento dos
alunos das várias escolas da rede pública e particular
de nossa região. E, principalmente, proporcionar às
crianças necessitadas de nossa região um momento
de maior felicidade", argumenta o coordenador da
campanha, Irmão Cezar Cavanos.

As doações poderão ser feitas até o dia 9 de
outubro, em todos os colégios da rede pública e

particular.
'

Dra. Christine Rebelo
CRO-P\! 5952

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

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

-

COLÉGIO MARISTA
l!!m!!mI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IALAGAMENTO: CHUVAS CAUSAM PREJuízo� E APREENSÃO ENTRE A POPULAÇÃO RIBEIRINHA

Moradores de pontos críticos

procuram ajuda da Prefeitura
]ARAGuA DO SUL - As

fortes e constantes chuvas

que caíram dlfrante todo o

[mal de semana e se esten

deram até ontem em toda
a região causaram inúmeros

estragos, especialmente na

malha viária dos municípios
da microrregião.

Em Jaraguá do SuL as

escolas que ficam próximas
aos rios suspenderam as

aulas. O caso mais crítico é

o da Escola MunicipalWal

demar Schmitz, localizada
na Ilha da Figueira, que teve
todo o pátio inundado

pelas águas do Rio Itapocu,
que, durante a madrugada
e parte da manhã de ontem,
subiu pouco mais de três
metros do seu leito normal.

Ainda emJaraguá do Sul
a família de Carlos Roberto

Pluga teve que sair às pressas
de casa -localizada na Rua

Marina, Fructuozo - para
fugir da água que alagou
todo o pátio da casa, cons

truída sobre pilares justa-
.

mente por causa do pro
blema de alagamentos. Eles
foram ajudados pela Pre

feitura, que cedeu um ca-

Alunos da Waldemar Schmitz observam o pátio inundado

minhão para, o transporte
dos móveis da família, que
se abrigou em casa de parentes.

De acordo com o co

mandarite do Corpo de
Bombeiros de Jaraguá do

Sul, Maicon da Costa, os

pontos sujeitos à inundação
são os bairros João Pessoa,
Vila Lenzi, Ilha da Figueira,
Vila Lalau, Nereu Ramos e

Três Rios dó Sul, nas pro

xin:idades do CTG Laço
Jaraguaense. ''A situação por
enquanto está sob controle,
mas se continuar chovendo

as coisas podem piorar",
afirma o comandante. A

orientação, tanto do Corpo
de Bombeiros quanto da
Defesa Civil é que os mo

radores fiquem atentos e

preparados para uma situa

ção de emergência. Caso
houver neêessidade, as famí
lias que por ventura ficarem

desabrigadas terão refúgio
no ginásio de esportes ou ou
tras unidades da Prefeitura.

CORupA - As duas

pontes que ligam a localida

de do Ano Bom ao resto

do Município ficaram em

baixo d'água devido às

chuvas. Aproximadamente
60 famílias ficaram sem acesso

ao Centro e muitos trabalha

dores não tiveram condições
de irem para o trabalho.

O proprietário da casa

noturna Recanto da Pesca,
localizada na' Rua Guilher

me Melchert, proximidades
do Seminário Sagrado Co

ração, teve que pedir ajuda
aos bombeiros para a retira

da dos móveis. Nesse local,
segundo o proprietário,Arno
Bliech, o rio subiu trêsmetros. -

GUARAMIRIM - A situa

ção também é crítica para
os moradores próximos ao

Itapocuzinho, que subiu

quatro metros acima do ní

vel normal e inundou algu
mas casas do Bairro Recan

to Feliz e Bairro Progresso.
As estradas também estão

praticamente intransitáveis e

muitas famílias estão saindo

de casa com receio de que a

situação piore durante a

noite. Aágua, durante o dia

de ontem, chegava aos

joelhos dos adultos, causan
do muita preocupação.

Agricultores que não' fizeram a declaração pagarão multa
]ARAGuA DO SUL - Os setembro e não haverá pror- avisar a todos os associados lhor fazer a declaração mes-

proprietários rurais que não rogação. sobre a necessidade da en- mo pagando multa do que
fizeram a declaração relativa O presidente do Sindi- trega da declaração mesmo deixar do jeito que está e aca-

ao 11R (Imposto Territorial cato dos Trabalhadores Ru- entre os proprietários rurais bar sendo prejudicado no fu-

Rural) podem pagarmulta de rais de Jaraguá do Sul, José considerados isentos pela turo", aconselhao sindicalista.
R$ 50,00 ou o valor cor- Bosharrimer, mesmo sem a Receita Federal. O presiden- Atualmente, cerca de 800

respondente a 1%do total do prorrogação os retardará- te esclarece que a não en- agricultores fazem parte do

imposto devido. De acordo rios devem procurar o sin- trega da declaração vai cau- quadro de associados do
com o chefe do escritório da dicato para providenciarem sar contratempos aos agri- sindicato, mas o presidente
Receita Federal deJaraguá do a declaração, mesmo com cultores quando os mesmos calcula que o número de pro-
Sul, João Batista Nunes a possibilidade de cobrança necessitarem de algum tipo priedades seja, no mínimo,
Coelho, o prazo para a en- de multa. Ele salienta que o de documentação referente duas vezes .maior, já que
trega terminou no dia 28 de sindicato fez questão de a sua propriedade. ,"É me- muitas não estão em atividade.

, oje os astros

ue você vai faturar.
s fina nças e faça
s. Prepore-se paro
os colientes na

relação a dóis,
Câncer - Vêrrus.deixoró você

•

ice e sensual,
seus contatos

ofissionais. Seu

ão discuta a sua vida
financeiro com os

vém ser mais

. No campo sentimen-
tal, fa (Í)'1 pouco de chorrne.
Virgem - A Lua vai estar fora

s paqueras, o

situações de lazer e

Leiturasemcenacomeçouontem
]ARAGUA DO SUL --,

Iniciou ontem à noite, na

Unerj, a segunda etapa do

Projeto Dramaturgia -

Leituras em Cena, promo
vido pelo Sesc com o obje
tivo de capacitar atores e

diretores teatrais locais. A

primeira etapa do projeto
abordou o gênero comé

dia e, desta vez, o evento

destaca a dramaturgia para

jovens e crianças. A home

nagem especial é para a

escritora e diretora teatral

Maria Clara Machado, fale
cida recentemente, que terá

um texto seu lido no dia 5

de outubro por Jonas dos

Santos, que escolheu para
sua interpretação "Pluft, O
Fantasminha".

As leituras são abertas

ao público e acontecem até

sexta-feira, sempre no ho

rário das 19 horas, no au-

ditório do Centro Univer-"
sitário deJaraguá do Sul. Du�
rante este período, cada uma

das 39 unidades do Sesc par
ticipante do projeto, espa
lhadas pelos Estados do Acre,
Alagoas, Amapá, Ceará,'
Distrito Federal,MatoGrosso,
Mato Grosso do Sul, Paraná,
Pernambuco, Rio Grande do

Sul, Roraima e Santa Catarina

encerra a semana de leituras

trabalhando um

.

dos seus

textos. Em Jaraguá do Sul

serão lidos os "Teatrando",
de José da Cunha, por Leo
ne Silva; "K.eirbeck: A Pedra

Negra", de Eugênio dos

Santos, por Sandra Baron;
''A Aventura dos sem forma'
nos quatro reinos do Univer

so", de Celso Soalha, Sérgio
Penna e Marco Nascimento,
porMeryPett e ''Fluft, O Fan

tasminha", deMaria ClaraMa
chado, por Jonas dos Santos.

Sandra Baron lerá 'Keirbeck: A Pedra Negra'

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro
Civil do 10 Distrito de Jaraguó do Sul, Estado de
Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de
se habilitarem poro casar os seguintes:

Edito] nO 24.440 de 25/09/2001
Cópia recebida do cartório de São José, neste Estado
ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA E CLARISSA HAMMES

BORBA
Ele, brasileiro, solteiro, eletrotécniCo, natural de Florianópolis, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Henrique Mielke, 65. opto.
03, Vieiras, nesta cidade, filho de Antônio de Oliveira Neto e

Zenilda Alves de Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de 'Florianópolis, neste

Estado, domiciliada e residente na Rua Erwino Gerloch, 162, São
José, neste Estado, filho de Benjamim Eduardo Barbá e Mario

Teresinha Hammes Borba.

E, para que chegue ao co,\hecimento de todÇ.S,mandei passar o presente Edital, que
será publicado pela Imprensa e em Cartório, onde será afixado por fs (quinze) dias.

a

ão teró motivos poro
ambição. Poderão
idodes de�.

�s��k�,�:o",�rofissional. Adais,
voce vai esbanjar sensualidade.
Escorpião - Seu senso

tará em evidência,
Lua e Vênus estarão

as emoções.

Sagitádo - Você vai revelar
hcbiiido

"> •• ,

, ra lidar com grana

��j Ihores oportunido-
des n gó"Clos. No romance,

Wdi.l ii resistir a sua sedução.
Capricórnio - O astral da

s Relacionamentos
timo. O desejo de

�ãO �,���ê�:�Ec�����ae:or,

Aqyflri�_'_ Bom dia poro
�,t8a�&>��al. Trabalho
li,�dp'ô� p�lico feminino trorá
a-l�rtsi0�:1i�a legal no
romance. A convivência com
quem ama será ótima.

.

averá uma bela
no céu. A 5° Casa,
rte e da diversão,
nte alivada. Seu único
será o de curtir a vida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Motor quebra e' tira as

chances de Barrichello

IMORTE: GAROTO FOI ATROPELADO POR UM CAMINHÃONOTAS ----------�-----------------------

ABERTO DE FUTSAL Menino de 1,6 ano
I

)

é atropelado pelo avô
A Fundação Municipal de Esportes recebeu a inscrição de
13 equipes para o Campeonato Abertode Futsal/2001.
Promovida pela FME, a competição será realizada entre 5

de outubro e 8 de dezembro. Haverá p�emiação com troféu
e medalhas aos três primeiros colocados, mais cem quilos
de suíno para o campeão, 80 quilos para à vice e 60 quilos
ao terceiro lugar. O time classificado na quarta posição
receberá 50 quilos de suíno e um troféu. 'Equipe disciplinada,
artilheiro e defesa menos vazada também ganham troféus.

Hakklnen.
Mika foi uma espécie de

coadjuvante do GP ame

ricano até a metade da

prova. Desde o início, lu-
.

tavam pela vitóriaBarrichel
lo, seu companheiroMichael
Schumacher e o colombia
no Juan Pablo Montoya, da
Williams. Na largada, Schu
macher fez prevalecer-a pole
e saltou na frente. Montoya
e Barrichello partirammuito.

bem e seguiram o alemão

em segundo e terceiro.

Quándo Rubens parou,
Mika reassumiu a liderança
e nela ficou até o fim. Com

a quebra do brasileiro,
Schumacher recebeu a ban

deirada em segundo, se

guido porDavidCoulthard.
Hakkinen chegou a sua

20a vitória, segunda no ano.

Depois da, prova de Su

zuka, em 14 de outubro,
pendura\ o capacete.
(FLÁVIO GOMES)

Indianápolis -- A

primeira quebra de um

motor Ferrari em corridas

desde julho do ano passado
tirou de Rubens Barrichello
a chance de lutar pela vitória
no GP dos EUA de Fór

mula 1, domingo, em India

nápolis. Faltavam seis voltas

para o final da corrida quan
do uma fumaça tomeçou a

sair da traseira do carro do

brasileiro, que perseguia o

Líder Mika Hakkinen.

O motor quebrado
acabou com o sonho de Ru- .

bens de vencer pela primeira
vez no ano. Mika, por sua

vez, soube ganhar. O do

mingo cornéçou mal para
ele, que era segundo no grid,
mas teve de largar em quarto
porque, no warrn up, saiu

dos boxes com o sinal

vermelho. A punição foi

perder a melhor volta na

classificação. "Isso me

deixou milito irritado", falou

]ARAGUÁ DO SUL -- A

pior ocorrência registrada
pelo Corpo de Bombei

ros Voluntários do Muni

cípio foi amorre de uma

criança, que foi atropelada
pelo próprio avô. Segun-

.

do inforrnaçõe's dos

bombeiros, Antônio Iná

cio Spindola, de 1,6 ano,

estava atrás do caminhão

quando o avô estava .sain
do de casa com o veí
culo. Sem notar a presença
do neto, atropelou o

menino e seguiu caminho
sem perceber o acidente.

O fato aconteceu na ma

nhã de ontem, por volta

das 7h30, no Bairro Barra

do Rió Cerro.

Quando a avó de

Antônio o encontrou no

chão, pediu ajuda para

uma terceira pessoa e le

v<;:m a criança para a guar

nição do Corpo de Bom

beiros Voluntários do bair

ro, por volta das 8 horas.

Informações dos bombei

ros apotam. que o menino

havia sofrido traumatismo

craniano, suspeita de fratura
de costela, além de esco

riações pelo, corpo. Os

profissionais responsáveis
fizeram o pré-atendimento
e, no caminho para o Pron

to-Socorro do Hospital Ja
raguá, sofreu duas para
das cardíacas. "Tentamos

reanimá-la por diversas

vezes mas não conseguimos
fazer mais nada pela
criança, foi muito chocante

para todos", diz o bom

beiro, sensibilizado com o

acidente. (FABIANE RIBAS) .

\I

INSCRiÇÕES
As inscrições para o CampeonatoAberto de Handebol podem
ser efetuadas até 8 de outubro, com o congresso técnico

agendado para o dia 9 do mesmo mês, a partir das 19h30; na

LigaJaraguaense de Futebol.A serdesenvolvido em duas etapas
(de 19 a 21 e de 26 a 28 de outubro), o evento é destinado a

atletas que residem, estudem ou trabalhem nos municípios de
Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Corupá e Massa

randuba. O valor da inscrição é de R$ 50,00 por equipe.

INTERFEDERATIVO í

Cinco nadadores da equipe Ajinc/Urbano/FME foram

convocados para fazer parte da delegação que vai disputar,
junto com a equipe de Santa Catarina Infanto-Juvenil, do
23° Campeonato Interfede'rativo Infanto-Juvenil "Troféu
Chico Piscina". O evento vai acontecer na cidade deMococa,
em São Paulo, entre os dias 5 e 7 de outubro. Os jaraguaenses
que vão participar são, na categoria Infantil: Aline Ossowski,
Ana Zanandrea e TalitaHermann; na categoriaJuvenil, Belisa
Franzner e Marina Fructuozo.

LOTERIAS 41.]1.,.
:Instituto de Diagmóstico 6., j��m)..._____. Santa Catarinà

29/9/2001
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Desconto pà r a o
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A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul faz
saber:

2° faixa:
08 - 23 - 25 - 36 - 41- 42EDITAL

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 Jaraguá do Sul e Guaramirim, no
dia 04/10/01, às 19:00 horas, no Sindicato
dos Trabalhadgres nas Indústrias do Vestuá

rio, situado à Rua Francisco Fischer, nO 60,
Centro, Município de Jaraguá do Sul; Santa
Catarina, convidando a população em geral.
O documento RIMA, continua à disposição
para consulta 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.
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concurso: 300

24 - 27 - 28 - 38 - 41 - 57

�----------------�I
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concurso: 901
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04 - 09 - 10 - 11
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43 - 50 - 51 - 63
64 - 67 - 69 - 71

75 - 76 - 79 - 97
PartiGulares e

Paciente s u s
...... , \,. ..
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\: Unidade II

\1 Rua Pastor Sadreczki, 148

��osPital Evangélico
e

� Maternidade
: . ênsul Carlos Renaux
: Cent-rô�Br:!d�_g��__::_?�__

Fone/Fax: (47) 396-7144

'I
Loteria Federal
conéurso 03583

JO _ Prêmio: 31.144
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I ESTíMULO: EVENTO BUSCOU OPORTUNIZAR A INTEGRAÇÃO DOS JOGADORES DE HANDEBOL Karlachevence OBom deBola
Primeiro encontro de' handebol
reuniu cerca de 450 atletas

hoje atuam como técnicos e

dirigentes, além de confrater

nização com a família.
- Apesar do mau tem-

po do final de semana, mui
tas p�ssoas, especialmente
familiares dos atletas que
estavam participando das

competições, prestigiaram
os jogos e confraternizaram
se em almoço realizado na

estrutura do Sesi -, diz Xa
vier dos Santos.

Na avaliação final do

campeonato, o atleta Mau
rício Voltolini, do time do
Santo Antônio, foi o arti

lheiro, com dez gols. O atleta

revelação foi Aloísio Elísio

Gross, do Karlache; a equipe
mais disciplinada e a defesa
menos vazada foi o Santo

Antônio, com'cinco gols. (FR)

]araguá do Sul - Um

jogo bastante disputado e

com poucas faltas foi regis
trado na finalíssima do

Campeonato de Futebol Sê
nior "Coroa Bom de Bola",
promovido e organizado
pela FundaçãoMunicipal de
Esportes. A equipe da Kar
lache garantiu o título de

campeã ao derrot;r o Aca

raí, por 3 a 1. Na disputa pelo
terceiro lugar, SantoAntônio
conquistou a colocação ao

vencer o Juventude, por 7 a

2. O assessor de eventos do

Departamento de Eventos

e Lazer da FME, Caius
Ananda Xavier dos Santos,
destaca que o objetivo da

competição era reintegrar,
em âmbito esportivo, os ex

atletas deJaraguá do Sulque

]ARAGuA DO SlJL - O
- primeiro encontro dos f9

pólos de handebol e dois
centros de rendimentos do

Município foi realizado
com sucesso no sábado

.

passado, na quadra do Gi
násio de Esportes Arthur
Müller. Apesar do mau

tempo, o evento reuniu

aproximadamente 450

atletas, entre 9 a 14 anos,

adeptos da modalidade

esportiva, que tem a Em

plac como patrocinadora
oficial, além da Fundação
Municpal de Esportes. Ao
todo, foram realizados 42

partidas.
A intenção dos organi

zadores do encontro era

proporcionar a integração
entre os jogadores e incen
tivar ainda mais a prática do
handebol. "Nosso objetivo
foi-alcançado. Agora nós

pretendemos fazer um

bom trabalho com estes

estudantes que estão trei
nando nos pólos para
mostrar para outras cida
des o potencial do hande-

Seleção brasileira sagrou-se

tetracampeã do Mundialito
Os gols da selação bra

sileira foram registrados por
Índio (2), Fininho eManoel

Tobias, que ficou bastante
emocionado ao témino da

partida.' "A seleção jogou
muito bem, estoumuito feliz
por colaborar na conquista
deste novo título. para o

País", diz o atleta. O gol dos
argentinos foi marcado no

último minuto do segundo
tempo, pelo jogador Wi

lhelm. O técnico da equipe,
Fernando Ferreti, diz que a

vitória dos brasileiros foi o

pnmeiro passo para o reco

nhecimento da qualidade do
trabalho desenvolvido e visa
resultados positivos para o

Mundial de 2004.

]ARAGuA DO SUL -

Com a marca estampada na
camiseta d� seleção brasileira
- que disputou o Mun

dialito de Futsal no Centre
.

vertas Cau Hansen, na cida
de de Joinville - a Malwee
Malhas demonstrou mais
uma vez o apoio e incentivo

que tem dedicado à moda
lidade. Neste final de sema

na, o Brasil mostrou a qua
lidade do seu futsal ao con

quistar o tetracampeonato
da competição internacional,
vencendo a seleção argentina,
por 4 a 1. O grupo de Portu

gal garantiu o terceiro lugar,
depois de derrotar a Repú
blica Checa, por 1 a O, na

prorrogação.

Edson Junkes/CP

Encontro foi registrado com a realização de 42 partidas entre estudantes de' 19 pólos
I

bol de jaraguá do Sul",
destaca o professor Celso
Tomazzi, que agradece o

empenho dos atletas e pro
fessores que monitoriza
ram o evento. Ele enfatiza

.

que aproximadamente 30

jogadores se destacaram
rios jogos deste final de se-

.,. I

mana e serão convidados

outubro a realização de um

quadrangular e, no final do
ano, será promovido o

segundo encontro entre os

atletas do handebol e en-

para treinar junto à fun
dação, no próximo ano.

Ele informa que está

previsto para o mês de
cerrar as atividades de 2001.
(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul ficou em 4º lugar geral nos Joguinhos
]ARAGuA DO SUL - O

Município completou 72

pontos e ficou em quarto
lugar geral na 14ª edição
dos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina, realizado
entre os dias 21 e 29 de

setembro, na cidade de São
Bento do Sul. Além desta

colocação, Jaraguá do Sul

garantiu também o quarto
lugar no quadro de me

dalhas, conquistando nove

de ouro, nove de prata e

dez de bronze, e terceiro

lugar em números de tro

féus, sendo três de primeiro
colocado e dois de segundo.
A cidade que garantiu o títu
lo de campeã foi Florianó

polis, registrando 139 pontos,
à frente de Blumenau, com
137, eJoinville, com 101.

Na opinião do diretor
de Esporte Comunitário e

Escolares, Arno Deretti,
esta foi a melhor classifi
cação do Município emjo-

guinhas abertos, consi
derando as edições ante

riores. "O nosso objétivo
foi alcançado, pois nossa in
tenção era ficar entre os

cinco melhores do Estado
.

e acabamos garantindo a

quarta colocação: O de
'Sempenha dos atletas foi
bastante satisfatório, tive
mos algumas modalidades
que nos surpreenderam,
mas também tivemos um

pouco .de falta de sorte em

determinados momentos

de jogos", considera Deretti.
Entre as modalidades

que se destacaram estão a

natação e o xadrez, femini
no e masculino, que ficaram
em 1Q lugar; o tênis femi
nino e o futsal garantiram a

segunda colocação; o atle
tismo masculino e basquete
masculino em terceiro lugar,
e o futebol e' a ginástica
rítmica desportiva ficaram
em quarto lugar. (FR)

Evento reúne dez pólos de vôlei no fim de semana
]ARAGuA DO SUL -

Apesar do mau tempo re

gistrado no final de semana,
a maioria das equipes que
se inscreveu para partici
par do encontro de dez

pólos de vôlei do Municí

pio entrou em quadra para
as disputas. O professor te

técnico Benhur Sperotto
ressalta que a realização do

I evento é proveniente da

idéia de oportunizar espaço\ .

para aqueles atletas que
treinam em pólos, e nunca
tiveram chance de parti
cipar de competições.,
Aproximadamente 500
atletas participaram dos

. 187 jogos realizados.
- O encontro aconte

ceu com sucesso, todas as
'

escolas envolvidas ganha
ram medalhas, cerca de cem

atletas foram premiados, isso
tudo como forma de jincen
tivo e estímulo para os atle
tas e escolas continuem prati
cando a modalidade espor
tiva -:, diz o técnico, en

fatizando que a intenção é

trabalhar as modalidades de
base, aumentar aindamais o
número de pólos de vôlei e,

conseqüentemente, envolver
mais estudantes.

Benhur acrescenta que as

cdmpetições não tinham
como essência a preocupa
ção da vitória, mas o en

volvimento dos atletas, a
I

questão social do trabalho. A
partir deste evento, cerca de
12 atletas que foram destaque
serão convidados para trei
nar pela FundaçãoMunicipal
de Esportes, no próximo
ano. (FR)
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