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Volkswagen para
Jaraguá do Sul

I e região informa: i
l Faltam 3 dias para a :
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Chuva cancela
atividades em

Nereu Ramos
PÁGINA 5

Unerj inaugura
novo prédio da
biblioteca
PÁGINA 6

Nutrimental
transfere-se

para o Paraná
PÁGINA 6

para o grupo da Malwee, que marcou 311 pontos.
O presidente da Federação Catarinense de Bi- Três homens armados com

cicross, ValdirMoretti, diz que a preocupação maior revólveres tentaram assaltar a

era com a qualidade do campeonato e atendimento Wiest Escapamentos, no

aos pilotos vindos de outros países. Ele considerou . Bairro Água Verde, na madru
excelente a atuação dos pilotos de Jaraguá do Sul. gada de domingo. Dois deles

PÁGINA 8 chegaram a invadir o pátio da

empresa enquanto o terceiro
dava cobertura no lado de fora.

PÁGINA 7

Fotos: Cesar Junkes/CP

Piloto da equipe Malwee Edson Ferreira Júnior garantiu o primeiro lugar na categoria Boys, 16 anos

Pilotos jaraguaenses conquistam
27 troféus no Latino-Americano

Equipe Malwee de Bicicross surpreendeu a

comissão organizadora do Campeonato Latino

Americano da modalidade ao conquistar 27 troféus
.nas competições do final de semana, no Parque
Malwee. O Brasil ficou em primeiro lugar entre os

sete países que participaram do evento, registrando
323 pontos.No resultado por equipes, primeiro lugar

No domingo, foi realizada a
9º rodada do Campeonato da
1º Divisão de Amadores. Houve
confusão no confronto entre

Garibaldi e Alvorada. O de
sentendimento começou quan
do o massagista do Alvorada

Artista plástica faz referência à Capital da Malha e apelo à paz. foi expulso..
PAGINA 5 PÁGINA 8

Rogério Müller (C) comemora vitória nas eleições internas do PT.

PAGINA 3

mês de outubro, o Jornal CORREIO DO POVO
em par(erio com o UNERJ, lançam

uma promoção de ossinofura

poro os o(odêmi(os.I .•..,<.f

CORREIO DO POVO

!<üster quer PSDB

na coligaçãoMais se
o ex-presidente estadual do

PSDB Francisco Küster di

verge do prefeito lrineu Pasold

quando se trata de candida

turas. Pasold defende o lan

çamento de candidatos em

todos os níveis, já Küster apos
ta na manutenção da coligação
Mais Santa' Catarina.

PÁGINA 3

Celesc inaugura rede
elétrica no RioManso
A Celesc inaugurou na ma

nhã de sábado a rede de energia
elétrica na localidade de Rio
Manso. A obra, com 13,5 quilô
metros, custou R$ 215 mil, e

atenderá 42 famílias, dentro do
"L d C "

programa uz o ampo.
PÁGINA 5

Vigilante de empresa
lutou com ladrões

Confusão na rodada
de Amadores, em JS

estofados e colchões

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Ihpreciso ln ar

o caminho inverso
do egoísmo

nado poucos meses atrás,
quando explodiam em todas

as fronteiras as comemora

ções pela chegada do novo

milênio.

A rapidez dos aconteci

mentos registrados desde o

trágico dia do atentado

terrorista em Nova York-

11 de setembro -, mostra

que aquilo que só se ima

ginava pelos livros e filmes de

ficção, virou realidade. Não

existem mais limites e nem

barreiras para o alcance da

tecnologia armamentista, em

qualquer lugar do planeta; as

ameaças de atentados com

armas químicas e biológicas
são possibilidades reais, e as

desigualdades entre nações
ricas e pobres são cada vez

mais flagrantes, funcionando
como verdadeiro combustível

para conflitos, um após outro,
e num lugar depois do outro.

Nunca, nos últimos 50
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LendoMaquiavel
MARGIT EHMKE BARATTO -

Diretora de Organização do Sinte Regional

O governo estadual se vale de lições maquiavélicas quando
simula uma pseudonegociação e dissemina a discórdia entre

seus subordinados, ou melhor, subalternos.
Quando lança o Estatuto do Servidor Público às sugestões

da população, o faz para derrubar a afirmação dos sindicatos
das categorias de que não negocia reivindicações. Assim, o
projeto governamental, que já está pronto faz tempo e à espera
de ser aprovado oportunisticamente, virá a público como

sendo resultado de uma ampla e democrática participação geral.
Na realidade, ninguém nunca saberá de sugestão alguma nem

de possíveis autores e as perdas embutidas nesse projeto já
estão sacramentadas.

Se houvesse interesse em humanizar e valorizar o serviço
público, o governo teria articulado propostas que, se não de

todo, mas em parte trariam abarcadas as considerações feitas

pelos sindicatos, numa postura que lhe é comum em se

tratando de negociações com representantes de empresas
. privadas e políticos afins.

Isso prova duas coisas: que o atual governo administra
seguro da inexistência e da desnecessidade do serviço público
e que interesses político-partidários pessoais estão acima dos
interesses dos trabalhadores e das comunidades por eles
atendidas.

Hábil perseguidor do poder, conhece seus reféns. Tanto

que aos professores vem, paulatinamente, oferecendo "cursos

para meia dúzia". Investiu e investe muito dinheiro em belos

hotéis; investindo, portanto, no turismo e não na educação;
para onde convida um número determinado de professores
pára cursos diversos. Disso decorrem as seguintes situações: o
dinheiro seria melhor economizado e aplicado se os palestrantes
se deslocassem às Coordenadorias Regionais de Educação;
todos os professores seriam indistintamente beneficiados em

vez de, ingenuamente, se bicarem porque alguém vai e alguém
fica; as horas de curso seriam acrescidas à carreira de todos os

professores que manifestassem interesse, pois as oportunidades
estariam sendo socializadas.

Na mídia, virá o slogan de que o governo investe no

magistério. Nos bastidores, o governo cria situações
constrangedoras entre a ralé para delas tirar proveito, matando
dois coelhos numa cajadada só: desune os trabalhadores e

transforma a desgraça em marketing e investimento.

Os professores, cuja marca é fazer papel de inocente útil,
acabam correndo atrás de migalhas cuja função é torná-los
individualistas. Se fosse uma classe unida, teria boicotado a

atitude. O governo sabe disso, por isso continua plantando
sementinhas contrárias ao que nós tentamos incutir e buscar
na 'classe: consciência, engajamento, manifestação e resgate
histórico da profissão. Necessariamente esses fatores levam à

valorização social e salarial. Então, cursos desse tipo, por
melhores que fossem, não teriam razão de ser, pois aos

professores seria dado o direito e o dever de deixarem de se

comportar feito boi que é tocado em manada e exigido o

aperfeiçoamento por iniciativa própria. Dado o suporte
financeiro, cada um sabe de suas necessidades. Professor não

pode andar na coleira a vida toda porque nem aluno anda.

Fim de. ano da estupefação

Os textos e colunas assinados são de responsabtlúlades exclusivos dos autores, não refletmdo, necessari(unente, a opinião do jomal;

'.
,

.

-O final de ano se aproxi
ma, aumentando a estupe
fação geral com o episódio

.
dos ataques terroristas aos

Estados Unidos e a reviravol

ta planetária que desenca

deou. O mundo parece girar
ao contrário do que acontecia

o' até agora, com a derrubada da

mesmice dos dias e das rela- .

ções internacionais. Diferen

temente do que sempre acon

tecia no final de ano, o sim

ples ato de desejar boas-festas
vai estar carregado de dúvidas

e desconfianças, por força
destes acontecimentos.

O episódio também sus

cita reflexões, ou pelo menos

deveria provocá-las mais in

tensamente entre nós, bra
sileiros, sobre o destino que

espera a Nação. Como preo

cupa constatar o quanto nosso
País está a reboque dos acon

tecimentos internacionais e

dependente em relação aos

países que detêm a hegemo
nia política e armamentista,
como os Estados Unidos e a

Grã-Bretanha; só para citar

alguns. Este será um ano-no

vo diferente. Sequer imagi-
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. ...J

anos, a humanidade foi colo

cada tão em cheque. Quando
a memória das duas últimas

conflagrações mundiais pare
cia ficar cada vez mais remota,

apesar das escaramuças
constantemente alimentadas

pela guerra fria, com ameri

canos e soviéticos como

protagonistas, o espectro das

grandes guerras está de volta.

E, com ela, a certeza de que
entre o discurso que permeia
e a realidade dos aconte

cimentos, vai uma grande
diferença.

I

.

É a hora .do s grandes
líderes. Pessoas que saibam
olhar além dos interesses

nacionais mesquinhos. Que
saibam ver este planeta como
abrigo de uma grande raça. A

raça humana, em busca do

que tem de melhor em si. Isto

se conquista pela educação.
Pela distribuição das condi

ções necessárias ao desenvol
vimento do indivíduo. Onde

todos' tenham condições de
crescer e buscar omelhor para
si e para o próximo. É preciso
trilhar o caminho inverso do

egoísmo.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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Se depender do prefeito lrineu Pasold (PSDB), o
próximo presidente da República será o deputado
federal Aécio Neves, também tucano, neto do ex

presidente Tancredo Neves (PMDB/MG).
Na avaliação de Pasold, a eleição de Aécio Neves

para a Presidência da Câmara dos Deputados é uma

das estratégias da direção nacional do PSDB para
projetá-lo politicamente.
- Enquanto a imprensa e a oposição desgastam a

imagem dos pré-candidatos do PSDB, ele (Aécio
Neves) é preservado e, no ano que vem, surge como

um nome forte à sucessão de Fernando Henrique
-, avalia Pasold, lembrando a tradição de Minas

Gerais em fazer' presidentes. "Vamos ter outro

presidente mineiro, pode escrever", previu.

ALIÁs
Pasold previa ainda a

saída do prefeito de

Curitiba, Cássio Tani

gushi, (PFL) para fi�
liar-se ao PSDB e con

correr ao governo do

Paraná, no ano que
vem. Tanigushi só não

permanece no PFL

como também decla

rou que não tem in

tenção em disputar o

, governo. No domingo,
Aécio Neves informou

à direção nacional do

PSDB que pretende
ser candidato a gover
nador de Minas Gerais,
em 2002.

,

JUSTIFICATIVA
.

Um dia após ter se fi

liado ao PFL, a verea-'

dora Maristela Menell já
acompanhava a cúpula
do partido na inaugu
ração' da rede de ener-

.
gia, elétrica, na loca

lidade de Rio Manso.
'

Mostrando-se muito à

vontade na nova le

genda, disse que deixou
o PMDB, por não con

cordar com algumas
posições da direção
local e por não ter mais

espaço no partido -

leia-se candidatura a

deputado estadual no

próximo ano.

DE VOLTA.

O ingresso do vereador Vitória Lazzaris ao PPB

não representa apenas o retorno ao velho ninho,
mas também as primeiras articulações para
presidir a Câmara de Vereadores. Sendo go
vernista oficial, as chances são maiores.

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

.Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

.

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia eTraumatologia

I ELEiÇÃO: ROGÉRIO MÜLLER VENCE E VAI P�ESIDIR/O DIRETÓRIO DO PT POR TRÊS ANOS

.Petr-y prometeu apoio integral
I ,

ao novo presidente do partido
]ARAGUÁ DO SUL - o

professor de Educação
Física Rogério Müller

venceu o segundo turno das

eleições internas no PT, ,

realizadas no domingo, e.vai
presidir o diretório por três

anos. Ele recebeu 133 votos

dos 240 válidos. O presiden
te do Sindicato da Constru

ção Civil e do Mobiliário,
Riolando Petry, obteve 107

votos, houve ainda 13 em

branco e sete nulos. Na dis

puta pela direção estadual,
os petistas jaraguaenses de-

,ram 215 votos ao depu
tado federal Carlito Merss

e 15 ao atual presidente da

legenda, Milton Mendes,
bràncos e �ulos 'somaram
26 votos.

Müller revelou que, nó

momento, a prioridade é

traçar estratégias de apoio
aos vereadores e criar nú-

Müller, ao lado de Petry, agu'ardà a contagem dos votos

cleos do partido nos bairros.
''As discus�ões sobre candi
daturas ficaram para o pró
ximo ano", disse, prome
tendo uma gestão "extre

mamente democrática".

''Vamos tentar conciliar as

,divergências para que pos
samos construir um partido
fundamentado no socialis

mo e voltado aos interesses

da população", discursou,
informando que a legenda

faz reunião dia 17 para de
finir .os membros que inte

grarão o diretório.

Petry prometeu apoio
integral a Müller. ''A eleição
foi democrática e provou

que o PT continua na frente

quando o assunto é demo

cracia e que é maior que al

gumas pessoas, que se acham

donas dele", afirmou, pro
metendo ainda empenho
para unificar o partido. "Te-

nho certeza que a chapa vai
integrar o processo de re

construção da legenda. O
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos,JairMussinato,
um dos líderes da chapa
derrotada no primeiro tur

no, disse que exigirá da nova
'

diretoria mais debates e

reuniões para definir os

destinos do partido. ''Não
podemos ficar à mercê de

alguns", fustigou.
DIRETÓRIO - Dos 47

integrantes do diretório, 22
serão da chapa Unidade
com Democracia, enca

beçada por Müller, 15· da

Alternativa e Mudança,
liderada por Petry, e dez da

Democracia e Luta, do
,

também professor Emer
son Gonçalves. Obedecen
do a proporção, oito inte
grarão a Comissão de Ética. '

(MAURíLIO DE CARVALHO)

PTB faz convenção municipal no final do mês I

600 filiados no Município.
A relação dos filiados será

enviada à Justiça Eleitoral

no dia 6, prazo final para
didaturas será feita em transferência de partido
convenção específica", re- para quem quer disputar as
forçou, informando que eleições de 2002, (MC)

Küster diverge de Pasold sobre candidaturas

, ]ARAGUÁ DO SUL - A'
Executiva Municipal do
PTB reúne-se na próxima
semana para discutir os

'

detalhes da convenção do

partido, marcada para o

dia 27, na Câmara de Ve-

readores, que renovará a

direção local. O presidente
do diretório, vereador Jean
Leutprecht, ainda não de
finiu se concorrerá à re-

]ARAGUÁ DO SUL =r: O

presidente da Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa Ca

tarina), Francisco Küster,
ex-presidente estadual do

PSDB, diverge do prefeito
Irineu Pasold quando se tra

ta de candidaturas do par
tido nas eleições do ano

que vem. Pasold defende
o lançamento de postu-

eleição, preferindo deixar

a decisão para a executiva.

O prazo para a inscrição
de chapas encerra no dia

25 e podem se inscrever

todos os filiados'do par
tido.

Leutprecht confirmou
a pré-candidatura da

empresária Rosane Vailatti
a deputado estadual em

2él02, no entanto, fez ques-

lantes tucanos em todos os

níveis, já Küster aposta na

manutenção da coligação
Mais Santa Catarina, mas

quer (1) PSDB na chapa
majoritária.

- O objetivo de qual
quer partido é conquistar
o poder; e para isso precisa
ter candidatos. Entretanto,
pode-se op�r pela parceria

tão de frisar que a decisão

oficial sairá na convenção,
no próximo ano. "O obje
tivo do partido é o lança
mento de um candidato a

deputado estadual na

região. Incentivado, inclusi
ve pela direção estadual,
mas a definição de can-

com outros partidos -,
ponderou, garantindo que
o PSDB terá candidato na

chapa majoritária - ao

governo do Estado ou ao

Senado - se a opção for

pela aliança. "Por outro
lado, se o PSDB decidir

concorrer sozinho deve

lançar candidatos em todos

os níveis", convergiu.

está em negociação a união

dos partidos considerados
pequenos para disputar o
governo no próximo ano.

O PTB tem cerca de

Küster negou que seja
candidato ao Senado, con
forme informações da cú

pula tucana. "Se o partido
tiver uma norninata forte

e consistente à Câmara

Federal, serei candidato a

deputado federal, caso

contrário, tento a Assem

bléia Legislativa", revelou.
(MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IREUNIÃO: PSDB FAZ A APRESENTAÇÃO DA NOVA E�ECUTIVA, EM GUARAMIRIM

Pré-candidatos Caropreso e

Tironi participaram do encontro.
GUARAMIRIM - o

PSDB esteve reunido no

sábado, fazendo a apre
sentação da nova Exe

cutiva do partido, recente
mente eleita, para o di

retório municipal. A con

vocação partiu do presi
dente do PSDB, Victor
Kleine, que convido'u tam
bém os pré-candidatos a

deputados federal e esta

dual, Vicente Caropreso e

Lia Tironi, respectiva
mente, a participarem do

encontro. Os tucanos dis

cutiram e estabeleceram·

algumas metas de trabalho
no Município.

- A tarefa mais im

portante da nova Exe

cutiva neste momento é

preservar a unidade interna

.do partido no Município
-, diz Kleine.

Ele disse que irá dedi

car-se para que .o enten

dimento e a cooperação
prevaleçam no partido,
visando superar as diferen-.
-ças que ficaram no PSDB,
desde a decisão sobre a

Arquivo/CP: Edson Junkes

Vereadorde JS participou da reunião em Guaramirim

coligação com o PMDB, consenso" .

.,

Outras metas de traba-

lho definidas, informa o

presidente, é a reorgani
zação das alas feminina e

juvenil do partido, e a bus
ca de pelo menos 50 no

vas filiações. Esta última,
meta fixada para ser cum

prida até o final do ano. O

PSDB conta hoje com 195

nas eleições municipais do
I

ano passado. Kleine acre-

"dita que aquela situação está

superada e que a unidade

interna já foi reconquistada,
bastando que o diretório

"fique mobilizado para
que todas as decisões que
vierem a ser tomadas no

futuro sejam resultados do

filiados em Guaramirim.

Kleine também pretende
realizar reuniões periódicas
do partido, conforme já
tinha anunciado. O próxi-

. .

mo encontro Vai acontecer

em dezembro, no encer-
(

das
. '.l_� dramento atrvídades o ano.

,CONVIDADOS - Os

pré-candidatos Vicente

Caropreso e Lia Tironi

participaram da reunião

em Guaramirim, sábado,
atendendo ao convite do

presidente. Kleine quer,
desde já, ampliar o debate
internosobre as questões
das eleições no ano que
vem. Foi a primeira partici
pação formal de Tironi
em uma reunião dos'tuca
nos no Município. Caro
preso fez um relato das

realizações como deputa
do federal, representante
da região, em Brasília, e

Tironi comentou a situa

ção política na região e a

intenção de concorrer a

uma vaga na Assembléia

Legislativa do Estado.

(MILTON RAASCH)

Carlito Merss recebe maior votação em Guaramirim

GUt.RAMIRIM - o va ExecutivaMunicipal do Municipal, que formará, Ranghetti e TerezinhaNa-
deputado federal Carlito partido, com Moacir José juntamente comMafra, na dir Matias foram esco-

Merss teve melhor vota-' Mafra (Zuco) na cabeça- liderança e condução da lhidos para suplentes,
ção do que seu adversário, de-chapa. Desta vez, 50 legenda. Ficaram confir- Na .ocasiâo, foram
MiltonMendes de Olivei- membros do partido par- mados os nomes de Ane definidas também as no-

ra, nas eleições para a com- ticiparam da votaçã,o, Marie Moura (vice-presi- vas secretarias internas da

posição do Diretório Es- domingo, na Câmara de dente), Maria Setter (se- estrutura do Partido. dos
tadual do Partido dos Tra- Vereadores, contra 32 que cretária geral),João Valmir Trabalhadores, conforme
balhadores, no Município. se apresentaram naquela, Amorin (tesoureiro), Caubi a proposta defendida por
Merss recebeu 44 votos ocasião. dos Santos Pinheiro (se- Mafra, para reorganização
contra seis dados a Olivei- No sábado, em outro cretário de Formação) e do PT no segundo man-

ra. Mas o número de filia- encontro realizado pelo Evaldo João Junckes, úni- dato. Os deputados Carlito
dos que compareceu para partido, também na Câ- co vereador eleito, como Merss e Francisco de Assis
votar aumentou em rela- mara Municipal, o PT representante da bancada acompanharam os traba-

ção à eleição que confir- definiu a composição da petista no LegislativoMu- lhos, no sábado à tarde.
mau os nomes para a no- nominata da Executiva nicipal. Horácio Natal (MR)

Pupo não sai mais em licença da Câmara de Vereadores
r

GUARAMIRIM - O médicos em Jaraguá do o vereador" ontem, ao matérias importantes no

vereador Evaldo João Sul e Joinville que con- anunciar que pretende Legislativo, como o

Junckes (PT) não deverá firmaram que ele está em manter normal as ativi- projeto da reclassificação
mais licenciar-se da Presi- boas condições de saú- dades na Câmara, A de- de cargos e salários dos
dência do Legislativo de, apesar do estresse. "A cisão foi tomada tam- servidores

'.

mUnlC1pals.
Municipal. Ele fez ex�mes pressão é grande", disse bém porque tramitam (MR)

TRANSFERIDA

Em Massaranduba, há quem indague por que a

empresa (posto de distribuição de combustíveis) do

vice-prefeito Fernando Reinke (PSDB) não está

participando da campanha "101 Prêmios", que está

sendo realizada no comércio, com o intuito de

incentivar a população a fazer as compras na cidade.

Há dois anos, quando Reinke ainda não era integrante
do Executivo Municipal, a empresa teve participação'
espetacular, colocando mais de 20 mil cupons na

comunidade, dando direito à participação nos sorteios
dos prêmios. Agora, isto já não acontece, dife

rentemente do que foi pregado na campanha eleitoral,
percebem alguns.

Os partidos identificados com o governo FHC estão

engalfinhados, procurando um nome para Ser lançado
candidato a presidente da República. De Anthony
Garotinho a Ciro Gomes e Roseana Sarney, já
desfilaram vários, mas nenhum com carisma suficiente

para estimular a direita e refrear o ímpeto de Lula,
desta vez. O raciocínio é do deputado federal Carlito

Merss (PT) e foi feito em Guaramirim, sábado,
quando ele falava na reunião do Partido dos

Trabalhadores. Para ele, o candidato governista será

José Serra (PSDB).

OBRA
O prefeito Osvaldo Jurck (PMDB) anunciou na

semana passada o mais ambicioso projeto do governo
municipal de Schroeder, até agora: a construção do

novo Centro Administrativo Municipal. Jurck que�
.iniciar a obra no ano que vem. O prédio atual, uma
antiga residência, será transformado em museu

histórico do Município.

ENTRE ASPAS_..... _ .. _ .... _

"Dessa vez, a elite deste País está em difi
culdades para achar um novo Fernando."

(Deputado federal Carlito Merss - PT - quando
falava aos correligionários sobre a conjuntura política
nacional, durante a' reunláo do Partido dos Tra

balhadores, sábado àtarde, na Câmara de Vereadores,
.

em Guaramirim)

SEM NOVIDADES

O silêncio é completo
sobre' o futuro da Nu�
trimental Alimentos, em
Guaramirim. A direção
da empresa não emitiu'

mais nenhuma nota,

depois de transcorrido o

pr�zo (final de setem

bro), após o qual estaria
sendo desativada a fá

brica no Município. De \lá
para cá, circulou, extra
oficialmente, a informa

ção de que isto não acon

teceria mais. Os vereado

res não falam mais do

assunto e nem o setor

competente na Prefeitura.

PROCURA-SE

A série de palestras que
es tá sendo organizada
pela Associação deMora
dores do Bairro Recanto

Feliz e outras entidades,
para a segunda quinzena de
outubro, acabou ficando

para novembro. Acontece

que um dos principais
palestrantes, o deputado
federal Fernando Gabeira

(PT), tem cOfTIPromisso
na Alemanha e não poderá,
comparecer na data. A

informação é do presi
dente da associação de

moradores, Caubi dos
Santos Pinheiro.
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Rua José Theodoro Ribeiro, 165 .

ex. Postal 84· Fone (47) 371·0555 .

Fax (47) 371·0403
e·mail . indumak@n.tuno.lom.br

A.i1!l@�·'''<''
Indústrias de

Máquinas Kreis lida.

POR: EGON JAGNOW

Segundo informação contida no livro do sr. Emílio da Silva, o primeiro farmacêutico

a estabelecer-se em Jaraguá foi Georg Horst, em 1908, à atual Rua Presidente

Epitácio Pessoa. Relata ele: "Na época não havia médicos estabelecidos na pequena
vila". Por isso, o farmacêutico, não poucas vezes, precisava socorrer doentes nos

mais longínquos recantos "pelas péssimas estradas e picadões, montando em seu

zaino". Na foto, Geotg Horst, em sua bateira, em companhia do seu filho, Roberto,
no Rio Itapocu.
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. ':4 História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
,

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I ANIVERSÁRIO

Barão do ltapocu

NFIRA A H

HÁ 4 ANOS

HÁ 40 ANOS

Em 1961, a imprensa jaraguaense sofria um dosmais sórdidos ,ata

ques à sua iritegridade perpetrada (alta madrugada), tendo por
objetivo atingir o seu diretor, passando para a realidade as ameaças
telefônicas. A capa da edição nO 2.146, de sábado, 5 de agosto, do
CORREIO DO POVO, diz melhor o que aconteceu: "Brutal e covarde
mente agredido Eugênio Victor Schmockel- O prefeito municipal,
Roland Harold Dornbusch, e capangas, todos alcoolizados, autores
da façanha -Veículo chapa branca cerca o automóvel de nosso
diretor e presidente do Diretório da UDN, na Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca, às 2h30 da madrugada - Premeditada a

agressão ao lider udenista - As ameaças feitas por telefone foram

cumpridas _'_ Secretário da Prefeitura e Comissário de Policia, os
capangas - Saca de revólver e atira várias vezes. Voltava o lider

udenista do Clube Atlético Baependi, em companhia do farmacêuti
co Norberto Hafermann. Hoje são coisas do passado, de um tempo
que não volta mais. Ainda bem!

HÁ 14 ANOS

Em 1987, a Unidade de Coordenação Regional de Educação divul
gava o alunado do Vale do Itapocu que era superior a 21 mil e que;'
em Jaraguá do Sul era de 14 mil, ou mais precisamente 13.705, com
1.889; no pré-escolar; 9.972, no 1 ° Grau, e 1.844, no 2°· Grau.
Crescia a vinda de turistas a Jaraguá do Sul. O Centro de Informa

ções Turísticas no mês de junho-apontava 4.967, contra 4.214 em
maio, chegados em 95 veículos particulares, que transportaram 247

pessoas, e 118 ônibus que conduziram 4.720. Mais uma vez o Paraná,
de onde vieram os turistas em maior número, totalizando 1.793; se
guido de Santa Catarina, 1.294; São Paulo, 831; Rio de Janeiro, 773;
Bahia, 214; Acre, 18; Mato Grosso do Sul, 15; Minas Gerais, 13;
Amapá e Maranhão, 3, e Rio Grande do Sul, 2. O ClT (Centro de'

Informações Turísticas), junto à casa de enxaimel construída anexa à

Praça dos Imigrantes, na BR-280. Estrangeiros igualinente solicitavam
informações da cidade, sendo14 de Portugal; lOdo Paraguai; 10 da

Suíça; 9 da Alemanha; 6 da Argentina, e 5 dos Estad�s Unidos, num
total de 54 turistas.

Os deputados integrantes da Frente Parlamentar Cooperativista reali
,

zavam visitas às cooperativas catarinenses, para analisar e discutirme
didas divulgadas pelo governo federal, percorrendo a Cooperitajara,
de Jaraguá do Sul, e Cooperjuriti, em Massaranduba.

Em 1997, os jipeiros traziam a emoção do Jeep Raid para Jaraguá
do Sul. O 7° jeep Raid de ]araguá do Sul começava com largada
prevista para as 7h30,na Praça Ângelo Piazera, Centro. O sorteio de

largada era feito no Parque Municipal de Eventos. A prova "Trilha
do Arco-íris" tinha 105 quilômetros entre os municípios de Corupá e

]araguá do Sul, com a previsão de ser completada em 8,5 horas. Es
tavam sendo aguardados cerca de 150 jipeiros do Sul do País, entre
eles, 17 mulheres navegadoras e uma piloto. Nesse tipo de prova, em
trechos íngremes e fora de estrada, são usados jipes 4X4, tracionados,
esperando-se novemodelos diferentes, de 18cidades doSul. A trilha

abrangia as localidades de Garibaldi,Chico de Paulo e Nereu Ramos.
O ponto mais elevado da passagem dos jipeiros era a Trilha

Marcatto, com 800'metros de altitude. O encerramento acontecia
com um jantar na Sociedade Alvorada, onde também ocorria a

premiação dos classificados entre a la e 11 li colocações.
I

I

Irene Pedri

Günther
No dia 6 de outubro, transcorreu
mais um ano de vida da senhora

Irene Pedri Günther, curtindo os

anos maduros da terceira idade,
sendo muito cumprimentada no

seu apartamento do Lar das Flo

res.

Leitora constante do

CORREIO DO POVO, o veterano
órgão de imprensa sente-se hon

rado em cumprimentá-la com os

votos de renovados anos em seu

meio. Parabéns!

I ESPORTE

Um instante semanal dos

3a-feirinos (8/9/2001) -

o Guaquari Boliche Clube
- filiado ao Clube Atléti

co Baependi, atualmente
com 32 sócios, foi fundado
em janeiro de 1931, é uma

forte equipe que se dedica

ao boliche. As feras já es

tão na cancha. Avante

Guaquari, que a bola é tua! Guaquari BolicheClube

Em 1935, no vizinho Estado do Rio

Grande do Sul, realizava-se a Exposi
ção Farroupilha, em Porto Alegre, inau
gurada pelo dr. Getúlio Dornelles

Vargas.
De Jaraguá (ainda não tinha DO SUL)
19 empresas jaraguaenses participavam
da mostra, que eram: 1). Fábrica de

Fumo "[araguá", 'charutos e cigarrilhas,
de Reinoldo Butzke; 2) Roberto Funke,
móveis de vime; 3) Gosch & Irmãos,
fábrica de calçados; 4) Willy
Sonnenhohl, pára-raios; 5) Eduardo
Kellermann, féculas; 6),Reinoldo Rau,
fábrica de pólvora, arroz, marca "Ilka",
"RR", e queijo, marca "Rau"; 7)
Rodolfo Hufenuessler, única fábrica de

essências no Brasil; 8) Ferdinand
Singendonk, artefat?s de metal à mão; 9)
Marcatto Irmãos, chapéus de palha e ca

nivetes; 10) Bernardo Grubba, tabaco,
manteiga e açúcar; 11) Max
Hiendlmayer; bombas de metal; 12) José
Emmendoerfer, esteiras, persianas etc.;

13) Adolf Hermann Schultze, móveis,
.

madeira compensada; 14) Fábrica de ma

deiras compensadas 'Jaraguá" Ltda.
(Czerniewicz); 15) Arnoldo Leonardo

Schmidt, curtume; 16) Bernardo Meyer
& Cia., cola fria; 17) Emil Burow,
projetos destilaria; 18) Amoldo Bâumle,
de Hansa (atual Corupá), artefatos de

madeira para tecelagem e, 19) Germano
Schmidt, móveis artísticos.
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IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda.feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça.feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta.feira, às 12hcorreiodopovo@netuno.com.br

Golf 2.0.
Tão completo que vem até·com promoção.

ar-condicionado

GRÁTIS.
Deixamos o Golf 2.0 2001 ainda mais completo. Além do ar-condicionado grátis, você vai poder contar com a melhor negociação

e as taxas mais baixas do mercado. A única coisa que ainda está faltando no Golf é você. Mas com certeza vai ser por pouco tempo.

Céd.. 9M24l4

Borecom bônus de R$ 1.500,'
+ ar-condicionado grátis.

Gol Turbo com bônus de R$ 2.000,
+ toda a documentação grátis.

Horário de
atendimento:

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

Sábados: 8h às 12h Supervalorlzação Troca com Troco
do ••u usado

Gol! 2.0 linha 2001 (c6d.: 9BI2G4): ar-condicionadó grátis. Gol Plus 1.0 16V Turbo linha 2001 (c6d.: 5XI2K4/P4P): bônus de R$ 2.000,00 e d6cumentação grátis (IPVA e Licenciamento). Bora linha 2001 (c6d.: 9M24L4): ar-condlcicnado grátise bOnus de R$ 1.500,00. Frete e pintura não inclusos. Financiamento pelo Banco Volkswagen, Promoção válida até 19110/2001 ou enquanto durar o estoque. Estoque mínimo disponfvel de 02 unidades de cada. Fotos meramente lustrativas.
Estes vercctos estão em conformidade com o PROCONVE . Programa de Controle de Poluição do Ar por Vefculos Automotores. *Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.
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RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitQ/JaraguáJ.
ex. Postal200 � CEP 89.255-000

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

recruta e seleciona para ,admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Engenheiro Mecânico - 2 000'5 de experiência em desenvolvimenlo de projelos, manutenção, racionalização 'de linhas de
produção, desejável inglês ou alemão.
• Conlator - Exp. Em Magnu5, com regislro no Conselho
• Supervisor de Biotecno/ogia(3344)· Espedot,zoção em quimko, biologio ou correlDlos. ExperiênOo profi"'nal de 6 meses.
Fará elaboração, descrição e 'execução de lestes, Deverá ler conhecimenlos e prólico em reo�õe5 de moillard, enzimologio,
micrologio e fermenloções. (onheõrnenlo do legislação de produlos e oramos nafurais. Leitura flue"le e b� conversação em

inglês.

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Analista de (usto (3468J· Formará cusfo/preço de esfolados. Experiência na área.
• C"'praáori3496·3466.3629)
• Contabilísta(3456)
• Gerente Administrativo (3654)
• Recepcão (Breilhoupl) Vaga Masculina

ÁREA TÉCNICA
• Mecânico Elelrotecnico - Fará manulenção elélrica e mecânico'em compressores rola!ivos a parafusos. Ter tarfeira de
habit!loção.

.

• Pfogfamador de Sislemos - Programador em Delphi com experiência de 6 meses.

• Programador de Computador(3646)
• TêcnicoMecânico(3219} -manutençõo de ar condicionado, refrigeradores e máquinas de lavor. Desejável2' Grau lémico.
·'Técnico Quimico(3420) - Ter rurso Témico Quimico, com 02 onos de experiêncio (I vago). Ter curso Técnico Químico
incompleto ou curso no área pelo'CETlDr, com experiência no ramo lêxlil de 01 ano. (1 vogal

ÁREA COMERCIAL
• Assist..te de Vendas(3628)
.• Aux, De Vendas(8reilhoupl)
• Coordelllldor de Vendas(3472)
• Corretor Comercial (5hopping Breilhoupl)
• Gerente Comercial (3600)· (oordenorá o equipe de vendos. Deve,ler corro práprio e disponibilidode poro viogens,
• Prómotorde Vendas (3320·3491)
• Representante Comerda1i2949·3577)
• Televendas(3561·3401)
• Vendedofes Extefnos - Áreas de imóveis (Seró conlralado como prestador de serviço aulônomo) (4 vogasl e veiculos,(6
vagos), oulros vendedores (3 vogos). Vendos de Publicidode. Ter curso de vendos e (orro próprio (I vogo). Todos deverão
ler experiência em vendas. Atuarão em Jaraguá do Sul e região.
• Vendedores Internos - Prelerencialmenle que tenha experiência (3 vogas). Superior ou Técnico em eletrônica.
Preferencialmente que tenho conhedmenlo em geradores e molares. (1 vago)
• Vendedor de Conlecfães (lojos Breilbaupl)

ÁREA OPERACIONAL
• Afougueiro (Breilhaupt) .

• Atendente de Afougue /Breilhoupl)
• Auxiliar de Caixa/Breilhoupl)
• Auxmar de Padeiro (Breilhoupl) (J429)
• Caixa de Supermercado (Breilh06pl) .

• Caixa - Vaga masculina (lojo Breilhoupl Moleriol de (anslrução)
• Conleiteiros (as) /Breilhoupl)
• Conlerente(Breilhoupl)
• Afougueiro paraMassaranduba (3169)
• Almaxarile 1(3584·3613)
'. Atendente de Frios (Breilhoupl) (3603)
• Atendente de Paáoria (Breilhoupl)(348l)
• Atendente de Verduras(8reilhoupl) (3589)
• Auxiliar de (orte !3574) - Experiência, mínima de 6 meses em carie, dobro e interprelar desenhos.
• Auxiliar de Depósito (Breilhoupl) (3467)
• Conlerente de Cargas (8reilhoupl)
• Costureiras (3376·3527-3540·3497) -(anherimenlo em máquina reio, coberlu," e overlok
• Cozinheiro (3531) -,

• Cozi�heiro Chele (3622)
• Oobracão e Revisão (3539)
• EletricÍst" - Com prático em instalaçoo, ler experiênda em iluminação, perfilado, com experiência em inslolação indllSlrial
(2 vogos). .

• Encanador Industria/(3475) . forá 1r060lhos el11lubuloções, redes de or, de vopor e de águo. Experiêncio de 6 meses ,

• Encarregada de Prodofão (3338)
• F,.ntista(3317)
• Fresador(3291·363I) -ler experiêncio de 02 anos.

• Garagista(8reilhoupl) (3222)
• Guarda/Breilhoupl) (3590)
• Guardalndustrial(3296)
• Jardineiro - Com Cor1eira de Habililacóo e que resido próximo a Ilho do Figueira

'

• Mecânco deMa.utenfão (3474·361 Ó) • manlagem demáquinas, com experiência de 6 meses (l voga). Meainico (e�lrico
e mecânico) em veículos automolores!l vaga). Manutençõo diversos equipamenlos, usinagemde componenles, experiência
de 03 anos no área (l vogo).
'. Mecânico deMontagem (3474)
• Mecânico de Suspensão !JS68)·Para veículos pequeno5,-conhecimenlo suspensão, balanceamento de rodos, geométria,
monlagem de pneus, com Pau 2igrou.
• Motorista / Operador d. Guincho (33311
• Operador d. Empilhadeira (3625): Deverá ler curso na área e enlrender o básico de computoção,
• Operador d. btrosora (3596)· Experiêndo de 06 meses na máquina exlrusolD.
• Operador d. Gunhotina (2935) e Dobradeira (2934) . Ter pelo menos 90 dias de experiêncio, Ter feito curso de leitura
e Inlerpreloção de Desenho Mecõnico. TIDbolh"á na óreo de calderorio (l vogo) e na óreo de formos de melol (l vogo).
No cidade de (orupá. '

• Preparador deMáqui,.,(2842)
• Preparador d. Pintura (3482)
• Soldador
• Talhodwo
• TorneifD Mectinico

370-1134,

Doa-se cachorro
(cadela), boxer, (não é

puro}, Tratar:
370-1134,

Vende-se barraca de 4

<pessocs. nova, foi
us�da só uma vez e

para teste, R$ 150,00,
Tratar: 9905-9098,

Vende-se antena Direc

T� por R$ 200,00.
Tratar: 9905-9098,

Vende-se casa no

Czerniewicz.
R$ 75,000,00, Tratar:
371-9319,

Aluga-se depósito Av,
Pref. Waldemar
Grubbc. Tratar:
370-0422 ou

370-2144,

Vendo loja de material
de construção e

móveis, bairro Santo

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

Vende-se banheira de

hidromassagem,. sem
uso, nova, R$ 480,00.
Tratar: 375-.2596.

Vende-se 1 telefone

prefix0371-3216. '

R$ 300,00, tratar com
Sônia,

Compro terreno ou

casa financiado,
Tratar: 9905-2741.

Procura-se moça para
dividir apartamento no

centro, Tratar:
371-5824 ou'

996/2-7692,

Compra-se bicicleta

ergométrica em bom'
estado, Tratar:
371-5824 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
Coloi, 21 marchas, 1

tfi

Pizzaria 80M Gosto
Pizza Gigante (45cm) - RS 17,90
Pizza Grande (35em) - RS 13,90
Pizza Médio (3Dem) - RS 1 '1,90
Pizza Pequeno (25em) - RS 8,90

Calzone - RS 15,90
Servimos a/moca e Marmifex sob encomenda

, .

Precisa-se de moças
para dividir apto, não
precisa ter móveis, só
os móveis do quarto,
Apto, na Vila l.enzi.
Tratar: 371-8254
cornl. E 372-0984 res.

a partir das 19hs,
falar com Lia,

Procura-se rapazes ou

moça que tenha optá,
montado no centro,
ou próximo, e que
precise dividir o
aluguel. Trotar:
9991-206l, com
Henrique,

Vendo linha telefônica
370r instalação
imediata, Tratar:
9975-3155,

Vende-se máquina
overloque, marca
lomcpc, na garqntia,
com pouco uso.

R$ 1.100,00, Tratar:

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

masculina e 1
feminina (novas), .

Tratar: 371-8153 ou

9122-6233, com Eleio.
R$ 400,00.

Vende-se celular

gradiente, de cartão.

R$ 180,00, com
R$ 200,00 de crédito,
com vários acessórios,
Tratar: 371-8153 ou

9122-6233.

Vendo terreno, alto e

plano com 40Q.m2, R,:
Espírito Sentes, centro,
com vista para a

cidade, R$25.000,00.
Tratar: 9973-8335,

Divido apto no centro.

Tratar: 372-6000, com
Alexandra,

.

Compra-se vestido de
15 onos, 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$2,300,00,
Tratar: 370-0134,

Vende-se identificador
de chamadás Rol Soft

(Bina). R$ 8Ó,00,
Tratar: 371-0866 com

Batista,

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$ 1500,00 ou troco

por moto, Tratar:
9112-4711,

Vendo máquina de
lavar louça marca

futura com pouco uso,
para 6 serviços -

R$ 130,00, Tratar:
(47) 375-2596 ou

9996-0380,

Vendo aparelho de som

Gradiente com 2 cx

acústico, CD, rádio,
toca disco, toca fita

duplo. R$200,00,
Tratar: 47 375-2596
ou 99960380,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ...

COMPROAULASDE INGLE5, PRECISA- SE DE
CONSÓRCIO,com Canadense, ...

FARMACEUTICO nõo contemplado, maisparticular e avançado,
Interessados tratar: de 15 parcelas, pago à

em seu lar. ,

vista, em dinheiro.
Tratar: 9111-8917, 275-3257, Tratar: 522-0256
com professor Sammy com Sérqio ou 9968-0588

IJLTIVE· COGUMELOS

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

I

�...
.

.

RS 130,00 O Kg. � J

III Rodeio Crioulo Nacional·
CTG Trote ao Galope - Dias 19, 20 e 21 /1 O�

PROGRAMAÇAO:
19/10 - Baile com Walter Morais e Grupo Criadg em Galpão

.

20/10 - Baile com Tchê Barbaridade
21/10- Baile com Cantos do Sul
Informocões: 9973-3013

,

t,

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

Mania de Vender Barato

Estante ref, 7073, 4 portas,
Henn,

pad:M09nt».
...

.

A Vista R$ 129,90
• I·

Loja 1: Av. Marechal Deodoro daFonseca, 180 - Centro - Jaraguádo Sul- SC _. Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupa-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

9x33S3
Total: RS 301,77 !fi

Conjunto Estofado

Figueira 6 pçs
A Vista R$ 199,90

9x 17:00
Total:RS15J,OO ,

Mesa pi Telefone
Wolf Moita

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHÁCARAACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA E QUAUDADE:odquiro uma

cháram de 20.000m2, 40.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto o riqueza natural do
região, em uma área privativo, com trilho ecológico, floro e fauno nativos, nascentes,

logos com peixes, quiosque com churrasqueira à beiro do riacho, pontilhão e

passarela de eucaliptos, área poro quadro de entreternimento, sanitários com faço
filtro com trotamento septico, rede elétrico com posteamento e iluminação nos áreas

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

fácil acesso e ótimo localização é tudo o que você preciso o 6km do centro, Rio
Molho 400m após o gruta, 1 º acesso o esquerdo, servidõo dos palmeiras km3.

Trotar: 370-8563 ou 9975-0102

Decoracões
" ,

Jaraguá
·Jacquard

215-0967
Rua Jorge Czerniewiez, 590 - Centro

I

Jaraguá do Sul - Se

(ao lado do hospital do morro)

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

9963-7904.

Vendo telefone com

prefixo 376.
Tratar: 376-l617.

Vendo telescópio na

caixa, marca Tasco,
aumenta até 525x.

R$ 140,00. Tratar: (47)
375-2596 ou

9996-0380.

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

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

Vendo telefone com

prefixo 376. Tratar:
370-8271.

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

9997-2926.

Vende-se telefone

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

Vende-�e telefone para

região da Barra. Valor
a combinar, instalação
imediato. Tratar:
9992-5253.

Vende-se mesas para

confecções, com 4x1,
2mts, com 90cm alt e
2,20x80mts com 90cm
alt. E 10 banquetas.
Tratar: 9992-5253.

Vendo telefone prefixo
376. Tratar: 3'70-8271.

cOSQS!oporlomenloJ!cbócorol!lerrenos

Vende-se apto grande
no Edifício Jaraguá.

CRÉDITO PESSOAL
. Pessoa física/juríelica e funcionário público

De RS 3.000,.00 a 60.000,00 com juros mais baixos
elo mercaelo financeiro, prazo ele 12 á 48 meses com

boleto bancário, liberamos as operações EM
, DINHEIRO ele imeeliato após consulta elo caelastro.

Informacões (021-21) 2243-0677
OBS.: Mantemos sigilo absoluto

_""'UNIÃO-"'-S A' Ú D· E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS.

Aluga-se quitinete com

50m2, Ilha da Figueira,
próximo ao posto,
preferência por cesol ou

pessoa solteira.
R$ 150,00. Tratar:
9112-4711.

Aluga-se quitinete com

50m2, na Ilha da

Figueira, próx. do
posto. R$ 150,00.
Preferência por casalou

pessoa solteira.
Tratar: 9112-4711.

Vende-se casa de
alvenaria na praia de
Enseada.

� Preço à combinar.
Tratar: 371-7352

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.

VENDE�SE SALÃO DE
BELEZA completo, com
.

telefone, sala de
. massagem e depilação.
Freguesia completa a 6
anos. Situada a Rua Mal.
Deodoro 1708, sala 2, no

centro. Vendo por motivo
de mudoncn.

Tratar: 371-4851.

BARBADA
APROVEITE! ! !

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

R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

Sua melhor" op�ão de pr"azer"

u4t-c..,�....�.,.�t� 24 �';r""5
Atendemos Eles. Elas e Casais

Oea;pedidas de 6olteil"o,

massasens el"6ticas

F"ON E: (47) 999 1-8668
Jaraguá do Sul e região. Jhony

ARQUITETOS
ATENÇAO

Vendo SORWARE
ARCHICAD original,

versõo 6.0,
parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

(16)�24-4333
E-moil: mmonhos@yohoo.com.

Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

,

••

DI�K �NrR�GA
310·0348

DE MARCO RESTAURANTE· E PIZZARIA
Forno a lenha

Almoço em, quilo"" Bufê � RodíziQ' de carme AQ ehapa • Rodízio de pizza
Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaraguá do Sul

Linha completa de Instalações Comerciais, Balcões, ArarQs,

Manequinr, Cabides, Estantes, Closet's, Utilidades Domésticas, Etc.

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



(�,jl�: vidraçaria

�VI.Wille
o :rçan EnID san com p:rom E:o

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

Fone/Fax
370-8200

Rua Walter Marquardt, 744 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

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

. E ngcnharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175-1830 -175'-4101
Tud.o para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

Lajes Premoldadas e

Artefatos de Cimento em Geral

Fone/Fax 47 371-7818

o ENDERECO CERTO DOS MELHORES
.

;

PRODUTOS PARA SEU LAR!

sta p
1-1919'

lfIIJ ESQUADRI�S
� JARAGUA

Infowar
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

Fone/Fax (47) 371-6790

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS.

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

Rua Emma Rumpel Barter, 55 - Baependi 371-4754

T
TECN.
Cf�LHAS

E.:.mail: infoware@netuno.com.br
Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORTINAEi - PI;:RSIANAS - DJ�:C()R_t\ç:OES
Pcui""io-(Vq�plM'Cf/;e.w&om,� .

,

Cortinas - Colch�s - Edr�don71:r:;"lmofadas Prontas e Sob medid�j,
Persianas: Verticais ii Horizontais e Micro - Acessórios de '

Madeira e Douradps Tecidos Nacionais e Importados

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

PERFLEX
- Pe:si:1na3 -Vi'lIDstEmpe!Lrlos
- Boxparalznheims -c eras
- Es:;rua:ll:BS - Portões

t'.. \Vii:u�S
De olho na �ua �egurança

372-2063 / 9987�8562

r�

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

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

:2
"7
.s

Imunizadora
��faraguá

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

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

RuI. AntOnio Gesser, 40 - Bairro Czerniewicz· (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP,89255-470 - Jaraguá do Sul· SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

.3

.s
4-
"7

arquitetura
design

- - - -

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474
\

'ia'flB.ÊTRoElETR6NJéA' Fone: (47) 371-7584
..,JARAGUAENSE CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 382 - Centro

Acartonado

371-3522
Marina Frutuoso, 180.- Centro - 89252-101 - Jaraguá doSul-SC

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

MIITaLÚF\GICa COSTa
, �TDA,

• Estruturos Metálicos.
• Portões Basculantes e Deslizantes
projetados na linha automatizado PPA.

• Entre outros.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BERGO

EQUIPAMENTOS DE

;='_===::::.R..:=:"____;_ SEGURANÇA LTDÁ..

* Suporte Técnico em Segurança do Trabalho

,

* Equipamentos de Proteção Individual - EPI
, * Roupas Profissionais

* Sinalização
Av. Pref. Waldemar Grubbc, 2526 - Vila l.clou

Fone: (47) 275-3837 - Fax: (47) 372-1144
. E .. mail:' bergo@netuno.com.br

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. AÚ" f. 00Yio-Oorvt.iU.e.1r
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®nehrno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr.O� MCiWcel.o-Webev SílN�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
OY',. CUwEW�S�

,Fone/Fax: 275-3786 -Sala 801

CIRURGIÃ':DENTISTA ... PERIODONTIA
OVCM C'Lcuií."y1�

, Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

...(ASAS .....

Vende-se casa de

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

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

Troca-se ou vende-se
casa de alvenaria no

bairro Amizade, c/
168m2. Rua Frederico
Todt. Aceita-se troéa por
bairro Nova Brasília,
Vila Lenzi ou Vila Lalau.
Tratar: 370-1410.

Vende-se ou troca casa

em Piçarras, com casa

ou terreno em
.

Gucrornirirn: Tratar:
373-2183, com Rose.

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

Vendo mesa de 6
cadeiras cor cerejera
por R$ 100,00.

,

CEDRO MOVEIS
...... �.�4 •••

�·1" ..

Orçamento sem compromisso
\

Fone:(047)376-0679

* Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;

*Artigosde
Decorações.

R,ua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro (ao lado do'Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC

Malwee. R$ 40.000,00
cada. Aceita-se contra

proposta. Rua Frida
Piske Krueger, 513, n?
510. Tratar: 9962-
5880.

.Jaraquá do Sul, 9 de outubro de 2001

Luzia, Jcroquó do Sul,
com nascente água,
luz' próximo escola,
posto saúde, ônibus,
próprio para lagoa
peixe, plantação, ,

recreativa, área de lazer
ou investimento.
Tratar: (47) 435-0964 .

ou 453-1023

Di�ido apto Ed. Pelemo,
na Rua João Picolli,

\ 202. Tratar:
massaranduba, prontos 9973-5404, após
para construir, com 17h30min.
toda infra-estrutura,
ótima localização por

apenas R$ 30,00.
Tratar: 9963-5090,
com Ailton.

Vende-se terreno alto e

plano, com 400m2, R.
Espirito Santos, Centro,
com vista para cidade.
R$ 25.000,00. Tratar:
9973-8335.

Vende-se terreno,
próprio p/ chácara.
Ilha da Figueira, com
52.000m2. Tratar:
370-5780.

Barbada -;- Vendo 8
lotes em

I(tt�!j i'S.
Vende-se chácara c/
16.000m2, cada, na
Barra Rio Cerro, 'próx.

VENDE - SE OU TROCA - SE
Apartamento com 186,20 m2, no edifiício Parlo Belo, Vila Nova, com 4

quartos, sendo uma suíte, lavado, WC social, 2 sacadas, sala de jantar,
sala de star, sala de TV, cozinha e lavandeira com móveis sob medida.
Prédio Novo, com piscina e salõo de festa, com duas vagas na garagem.

Valor a negociar.

CAPITAL DE GIRO
Só para micro e pequena empresas comerciantes, fanzendeiros,
agricultores de RS 10.000,00 a RS 100.000,00, juros mais baixo
de mercado financeiro. Condições de pagto de 12x 7? meses cf

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

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

Vendo 3 chácaras, com
4.350m2 cada, em
Schroeder próximo
usina Bracinho, c/
água, luz, ótimo para

açude, lazer, plantação,
local super sossegado.
Tratar: (47) 453-1023
ou 435-09.64.

'

Tratar com Sr. Osmar, fone comercial 371-4135 Ramal21, ou fone
residencial 370-8336, após as 18:00 horas.

Tratar: 275-1295 após
JS 18h ou 371-1080
horário comercial com

Dayane.

IlvERSOS

Compro título Clube A.

Baependi. Tratar:
371-6967, c/ Celso

Vende-se esteira para

ginástica, manual e
computadorizada.
R$ 120',00. Tratar:
371-0195.

Vende-se jogo de aro
bolinha 14, c/2 pneus
novos. R$ ] 60,00.
Tratar: 371-0195.

Vende-se casa no

Bairro Amizade
/

contendo 02 quartos
por apenas R$
25.000,00 - negociável.
Tratar: 9973 3623 .

Vende-se terreno na

praia Barra do Sul.
R$ 1.300,00, ou troca
se por moto no valor e
assumir prestações.
Tratar: 9903-0006.'

Barbada - Vendo 8
lotes em Massaranduba

prontos para construir
com total infra
estrutura, ótima
localização por openos
R$ 30.000,00. Tratar:
99635090, com Ailton.

Vende-se terreno na

praia de Barra do Sul.
Valor R$ 1.300,00 ou

troca-se por moto no

valor e assumir

prestações. Tratar:
9903-0006.

Vendo terreno com

1 01.000m2, em Santa

.

Vende-se 1 locbdora na

Vila Lenzi, c/ ótimo
negócio. Tratar: 370-
0863.

Aluga-se quitinetes com

ou sem mobilia, com 1

qto, sala, cozinha, bwc
e lavação. Tratár:

'

376-1654, após 17h30.

Vende-se 1 kit

telemensagem, com 40
CDs e aparelho
telefônico especial.
Tratar: 275-.1661.

II'
\11, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PARCELAMOS EM 16 VEZES (1+15X)
�, 372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva' Porto, 219 - -Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se _

PLANEd·E SUA COZINHA E

SEU OORMITÓRIO EM:

00R$
De entrada

+36 vezes fixas

MOVEIS
/

j�i·GO·M··ES.��.:

R$
De entrada

00

+36 veze,s fixas

E de saída, prestações que você pode pagar.
. Ligue agora para a Regato e faço um grande negócio.

:Adélia, 239 - Fone 371-i99 - WalterMarquardt, 727
(Próximo ao Parque Municipal de Eventos - Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS
oferta / procurà / agência�

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul
Tel. (47) 371-956.5

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

A RHBrasil seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:

m informática.
Com experiência industrial.
m solda m� e tig.
m habilitaçao.

Com experiência em fresa.
Com experiência comprovada em estudo de movimentos e tempos em

ramo meta urg iüdade com as ferramentas necessárias para o estudo. Disponibilidade para,
estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículos para henrique@rhbrasil.com.br.
* CHEFE DE ALMOXARIFADO Com superior completo ou Técnico Eletromecânico ou ainda
Eletrotecnico. Conhecimento em informática. ,Expenencla na área. Conhecimento 'em ISO, PCP
/ MRP / JIT. Excelente remuneração. Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do
Sul. Enviar currículos para hennque@rhbrasil.com.br.
* VENDEDOR Com experiência na área de software, automóvel próprio e 20 grau completo.
: itiJ:féllltI��SJ�f:I�t�o�°fu�a�����;ni�b��a��Jn�;��re��o��i:�Xperiênda
em manutençao eletnca Industrial em �mpresa do ramo têxtil.

�:Ã�f,.'lRFPJA1����oC��me;�;;��;rc�o��I���� ��:�J�(.:�ministra�o ou Economia).
Ampla experiênda no setor financeiro! principalmente fluxo de caixa. Disponibilidade para estabelecer
residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículos para henriQue@rhbrasil.com.br.
* PROJETISTA Cursando superior em Engenharia Mecânica. Domínio de AL/TO CAD e experiência

��rrcr�(oe;o�a�e�����'e���g��:I����.�r�ra estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar

* S\lPERVISOR DE VENDAS Com superior completo, conhecimento em informática. Experiência
na area de vendas (preferencialmente Automóveis) e aceitar grandes desafios. Excelente
Remuneração, Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículos
para henri ue@rhbrasil.com.,br,
* RIFE Com experiência em almoxarife e informática básica.
* onhecimento técnico mecânico, Informática (Word, Excel e Internet).

P E Com superior completo em Informática ou similar. Com
e s em diversos sistemas de íntorrnétlca. Habilidade para coordenar
equipe. Enviar currículos para -henrique@rhbrasil.com.br.
* ANALISTA DE SISTEMAS lUttIOR Com superior completo em Informática ou similar. Com
experiência em sistemas de inforrnétíca. Dispcrubilidade para residência em Jaraguá do Sul. Enviar

;u�����S�Arap�eCÁ�G�Sh�rS�tRRârs Superior completo ou cursando Administração (ou
similar). Com experiencia na area de cargos e salários. Enviar currículos para
henrique@rhbrasil.com,br..

.

* OPERApOR DE EMpILHADEIRA E necessário possuir o 2° grau completo, curso e experiência
na area.

:fi����fe��i����'We's���tvi��tg�e�i��d��O�;�:�°çãeomd'���il�rd,C����!i�����u��
técnica. Enviar currículos ara jessie@rhbrasil.com.br.
: SÚ�::�IS���:e��DJNec�sario EnsinoLs���ri�:�e�:��rfê:Jaraa������t�����cI'!.
Enviar currículos para jessie@rhbrasiLcom.br. I

'

* SECRETARIA Com experiência administrativa e 20 grau completo. Necessário residir no Centro
de Iara ua do Sul.

A RHBras11 dispõe de multas oportun.ldades de trabalho! Um delas pode ser·a sua! Não
perca a epcrtunidade de estar trabalhando. Compareça hoje mesmo à RHBrasll!

IABORATÓRlO DE
ANÁL1SES CLIN1CAS

T�Cvw.rvÚ;O-dct,-�

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

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-0912
RuaJoãoButschardt, 855 -CentroVW1to ao trevoprincipal) - Guaramirim -se

\'�,��\CA.,< ç��ç�<Qçº�
/I

-...
li

�ranca
d.mmm

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

Amparo's Lanches
ServÍfltLOYp�� porçõe«��.

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

Rua Reinoldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaroguá do Sul - se

DepO� do
leite ;�riterno dê

. .y,,,, '

OÓ'S� Jdho
oqlje; há de- melhor
LEfTE DE CABRA

"
,

(47) 315-1844

DALTMARA LIMPA POIU�A

< ''_.

OrfDmento sem compromisso -

* Limpeza de fossos; •
* Desêntupimento de canos, pios,
banheiros e caixa de gordura; ,.

* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esqcto,

Fone: (47) 370-0778
Rua Urubici,'l 027 - Lateral da José Picolli
Lote 3·1 - Estràda Nova - Jaragu6 do Sul

GRUPOS G�RAOORES
DE ENERGIA
'Venda "Loccçõo

'Conserto '�Ol1tagemIrmáquim\Slndústrla
e CométcioUda.· ME

Trabd!Gmtts iGmv_s e consertos:
* Maiores. EstàâOnórios * Molossero
* lavo Jato * Rocadeira
* Aspirador <

* MÓlobombas
*

�e5SOfl etç..
* Enlre outros ...

* Assistência 24hs
wWW:irrntlquinos.(�.nel

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveiro, 1651 - Centro· Joràguá do Sul

'M-edClin
Uroiugia e Medicina do Trabalho

.
, -

, ,.

iDr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno:com.br

Av. MóL Deodoro da Fonseco, 776
s��fo:: 9 - Jaraguá do SÚJ.:- ,se

Fo��/Fax: 371<�<4:724'·

..
fI 1'>�', .

/ '�51.-:?':k�·:·. "
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IÁGUAS DE OUTUBRO

As cheias do Itapocu
o Vale do Itapocu foi surpreendido por uma descomunal massa de água, fazendo os rios sair de

seus leitos e provocando danos aos que aproveitavam a uberdade das margens para diversas plan
tações, quando não invadiam as moradias mais próximas.

Do olhal da Ponte Walter Breithaupt, na Rua 184 (Bernardo Dornbusch), um flash mostra o

volume de água em suas margens ameaçando sair do seu eterno leito.

Para se fazer idéia, os "moradores" debaixo das pontes tiveram 'que deixar às pressas os seus

"apartamentos", abandonando pertences e deixando roupas nos varais improvisados..
Os pobres de Jaraguá do Sul ficaram mais pobres! '

�rculo
Italiano

JANTAR MENSA0ESPUMANTE

As SEIS REGRAS BÁSICAS:
Teremos nosso encontro men

sal, no dia 26 de outubro, últi
ma sexta-fei ra do mês, no Sa
lão de Festas da Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz, a par
ti r das 20:00 horas.
O cardápio você já conhece,
galinha caipira, polenta, ma
carrão e um saboroso vinho.

I Tó�
vê se vem!

Taça Tulipa

Na análise visual de todo espumante natural é
fundamental observar duas características das
borbulhas: tamanho e persistência ou o tempo
de desprendimento, mais aprimorado e lento
foi o processo de elaboração.
Como a borbulha nasce na base da taça e mor

re na superfície do líquido, quanto maior o per

curso, mais desfrutaremos desta característi
ca e mais fácil será a análise visual. Por esta
razãoa taça correta é a tulipa, longa, cumpri
da, esti I izada, que permite que o espumante se

manifeste visualmente da melhor forma.
(continua na próxima semana).

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - seDevanir Danna - Presidente
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04/0UTUBRO/2001 - Das 19:00 às 20:00 horas aconteceu Reunião do
Conselho Diretor com .a presença do Governador Assistente Waldernar

Behling.
Na seqüência, tivemos Reunião Ordinária, com a visita do companheiro
HELIO MARCELO, do ROTARY CLUB INTEGRAÇÃO - OURINHOS
S P/DISTRITO 4.620, que nos prestigiou com um breve relato, das atividades
de seu clube junto à comunidade de Ourinhos - S P.

OUTUBRO - MÊS DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Na coluna da semana passada, sucintamente abordamos este tão im

portante "departamento" dentro dó contexto rotário e comunitário.
Neste sentido, e tendo como premissa a ÉTICA, teceremos algumas
considerações sobre um assunto bastante evidente e polêmico dos últi
mos anos.
Deixamos claro, que a matéria aqui exposta tem o caráter meramente

de reflexão, para que ao PENSAR-DIZER-FAZER, utilizemos as per-
'

guntas:
É A VERDADE?
É JUSTO PARA TODOS OS INTERESSADOS?
CRIARÁ BOA VONTADE E MELHORES AMIZADES?
SERÁ BENÉFICO PARA TODOS OS INTERESSADOS?

"A liberdade humana tem seus limites impostos pela ética e pelas leis
naturais. O verdadeiro liberal não é aquele que defende a liberdade
sem freios, acima de qualquer outro valor. A lei natural estabelece o

limite para a nossa liberdade. O livre-arbítrio, que nos permite até
escolher o pecado e a morte, não deve ser confundido com a verdadeira

liberdade, defendida por liberais cristãos. O livre-arbítrio permite-nos
saltar de um edlflcio, matar, roubar e violar normas naturais e sociais.

Mas, nesse caso, não estaremos exercendo nosso direito à liberdade,
que nos foi concedido para nosso aprimoramento, não para a nossa

própria destruição. Estaremos abusando dele. Em uma sociedade civi

lizada, cabe ao Estado coibir tais abusos. O direito à liberdade não

pode ser exercido além das normas éticas e naturais, ou em oposição a

elas. Os limites para a nossa liberdade foram estabelecidos pelo Cria

dor, e estão explícitos na obra da criação. Não somos livres, por exem
plo, para não comer, porque fomos criados com um organismo que
exige alimentos. Se não comermos, morreremos, porque estaremos aten

tando contra a nossa natureza. Nem sempre os atentados à natureza'

são tãe óbvios. Há mais de um século, Greqor J. Mendell formulou

regras sobre a transmissão de características biológicas. As proprieda
des transmissíveis são controladas por fator determinado gene. A ciên

cia, que procura estudar o gene, foi denominada Genética. Recente

mente, cientistas, em diferentes países do mundo, resolveram tentar

dar um 'novo passo. Qual deuses, produzir seres humanos e ameaçare
nos com experiências dessa espécie. Há os que imaginam, clonando
seres vivos, ser possível repeti rem-se as experiências que já se fazem
com animais, também com, seres humanos. Os riscos são evidentemente

insuportáveis, e cabe ao Poder,Público impedir que se consume a aven

tura. O trabalho científico nunca deve ser dificultado, quando se pro
põe a alargar fronteiras do conhecimento. Só um limite deve ser-lhe

imposto: a experiência é inaceitável se contraria normas éticas, que
devem presidir o trabalho e a pesquisa científica, como tudo mais. A

ciência é para o homem e não o homem para a ciência".

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

POR QU E SER ROTARIANO?
PROGRAMAS FAMILIARES ...

O Rotary oferece um dos mais extensivos programas de intercâmbio de

jovens. Escolas secundárias e faculdades para futuros rotarianos. Opor
tunidade para o envolvimento dos cônjuges, e uma série de atividades
destinadas a promover o desenvolvimento familiar.

Relações Públicas - 373-0091

111Tabelionato
"

de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
'

ti 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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do. O d'A RUA escre

via um artigo tendenci

oso e pérfido. Eram os

Proflteurrde IaGuerreos que
acusavam o governo do

Estado de servir interes

ses alemães, querendo
construir o porto de São

Francisco.

A �'República" -

.

órgão do partido Ca

tharinense - rebatia o

vespertino da Capital
Federal, de 30/4/1919,
um artigo tendencioso

sobre a proposta do

governo do Estado,
para a construção do

Porto de São Francis

co. O editorial, alega
va, era uma manobra

de interessados co

.merciais e políticos,
que não desejam a

construção do Porto

para continuarem o

monopólio quase ex

clusivo da sua explo
ração, com prejuízos
dos governos federal,
estadual e da popula
ção local. "O exmo. sr.

di. Hercílio Luz, esta
dista moderno, não
pode deixar de se in

teressar por todos os

melhoramentos que

importem na emanci

pação econômica da

nossa pátria e na trans ...

formação da nossa

vida comercial, visan
do uma maior expan
são e exportação, au
mento de bem-estar

para os lavradores e

industriais, o homem

brasileiro, desapro
veitadores de PORTO
e estrada de. ferro de

um modo inqualificá-.
vel, técnica e material

mente construído, si

nalizava. (Fritz von Jaraguá)

TE R A-FEl RA, 9 de outubro de 2001

As eleições de 13/4/
1919, mais de 400 mil

sagravam o dr. Epitácio
Pessoa, de forma consa

gradora. O dr. Abdon

Baptista dirigia-se ao

governador Hercílio

Luz: ''Agradeço e apre
sento congratulações pelo
resultado do pleito".

De Paris, o dr. Epi
tácio Pessoa telegrafava
ao governador: "Paris,
20 - Desvanecido pelo

. extraordinário triunfo

obtido pelo Estado de

Santa Catarina no plei-
Paula Rodrigues Alves, to presidencial, envio
assinado por Hercílio ao prezad? amigo afe

Pedro da 'Luz, Vidal tuosos cumprimentos.
Ramos, Pereira e Oli- -EPITÁCIOPESSOA".
veira, Carlos Wendhau- Ocorria a morte de

sen, João da Silva Ra- Aldo Luz, filho do go
mos, Fulvio Coroliano vernador Hercílio Luz,
Aducci e Ferreira Lima, na Casa de Saúde Dr.

que corria com Rui Bar- Eiras, e o enterro reali

bosa à Presidência da zava-se no Cemitério de

República. São João Baptista.
Como ainda não ti- O dr. Alfredo Luz,

vessem cicatrizadas as que se achava então em

ações de limites entre JA.RAGUÁ, logo que
Santa Catarina e o teve conhecimento da

Paraná, ganho por San- morte do seu.malogra
ta Catarina, eram dis- do irmão, Aldo Luz,
tribuídos volantes para passava ao seu ilustre

as próximas eleições pai, dr. Hercílio Luz, o

presidenciais, dizendo seguinte telegrama:
o seguinte: "JARAGUÁ, 2 -

" P a r a n a e n ses! Fulminados pelo impre
Votar em Epitácio visto de tão terrível ca

Pessoa é votar num dos tástrofe, eu e Uila, meu
maiores defensores de . pobre pai, só podemos
SantaCatarina, naquestão abraçá-lo e beijá-lo e

de limites com o Paraná. chorar sobre a sua e nos-

Rui Barbosa foi o sa imensa desgraça. Es
maior defensor no Se- pero queDeus, necessária
nado da República. mente, nos dê a coragem

Escolhei! 'O Paraná dos mártires para olhar,
espera que cada um de com resignação cristã,
seus filhos saberá cum- esse ato da sua misteri-

prir o seu dever'. osa e divina vontade".

Viva o Brasil! ... Mesmo sob a dor da

Curitiba, 2 de abril perda de um filho, o go-
de 1919". vernador não era ou a-

Q QUE SE FALA NO SENADO
gados com idade supe
rior a 40 anos terão di

reito a um incentivo fis
cal que poderá chegar ao
valor de até 25% do

montante de salários e

encargos SOCIaIS pagos
anualmente.

Também estão na

pauta mudanças na Lei

Agrícola e normas para
.

acabar com a guerra fis
cal entre os Estados.

Jefferson Péres pro
pôs o estímulo e Pedro

Simon considffa a idéia

vantajosa para reduzir o
desemprego. ''JORNAL
DO SENADO", pági
nas 1 e 3, edição 1.287.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
,

O NETO DE MARCOAURELIO (159)
Ao contar a Victor H ugo o modo por que dis-

tribuía o seu tempo, o imperador Pedro II ob-
servou-lhe que não tinha "direitos" sobre seu

povo: tinha "deveres", que lhe couberam por
acasos da fortuna e do nascimento.

E o poeta, comovido:
- Senhor, sois um grande cidadão! Sois o

neto de Marco Aurélio!

M ÚCIOTEIXEIRA-· \\0 IMPERADOR visto DE PERm", PÁGINA71.

AGRADECIMENTO

Os noivos

, .

e aos'musicos.

REMINISCÊNCIAS

Por que "antiqamente"
e "outrora"? LXXVII

,

HENDERSON E MAURICEIA,
agradecem de coração a

hospitalidade e carinho

que a equipe do Hotel Tureck

Garden lhes proporcionaram
neste final de semana, onde foi

realizado o casamento.

Parabéns a toda equipe pelo
excelentíssimo trabalho, ao

fotógrafoAmarildo Forte.
cinegrafista Renaldo Junkes

CAE EXAMINA PRO

JETO DE ESTÍMULO AO

EMPREGO - A Comis

são de Assuntos 'Eco
nômicos examina pro
jeto de lei que institui

incentivo para as em

presas que mantiverem
em seus quadros em

pregados com idade

superior a 40 anos. De

autoria de senadorJef
ferson Péres, o projeto
recebeu voto favorável

do relator, senador

Pedro Simon.

De acordo com a

proposta, as empresas
que mantiverem pelo

I menos 30% dos empre-

Garibaldi - JGS ,-
Distrito de Veszprém (087)

Na seqüência do
assunto da semana

passada, voltava a se

falar em "levante" dos

colonos em Joinville e

JARAGUÁ e se con

cluía que o germanis
mo emJoinyille e Jara
g1!á era uma panacéia
que durava pouco
tempo.

Um telegrama, ex
pedido da Cidade dos

Príncipes:
''Joinville, 13 -In

formando-me das úl

timas ocorrências da

qui, que tem motivado

telegramas para a ca

pital e para o Rio de

Janeiro, cheguei à con
clusão de que as reclà

mações e protestos
aqui existentes, são ex
clusivamente causados

pelo abandono das es

tradas, por impostos
vexatórios e pelo des
caso dos' poderes quan
to àAdministração PÚ

blica Rural. Não é ver

dade que tais movi

mentes obedecem a cau

sas outras que espíritos
interessados propalam."

Antonio Leal orga
nizava um filme sobre

Santa Catarina que o

cinema "Odeon" exi

bia: a primeira parte de
uma série, de divulga
ção do Estado, sendo
exibido, também, em
outros cinemas do

Rio de Janeiro e Nite

rói. A imprensa refe

ria-se ao trabalho cine

matográfico, tecendo
elogios ao progresso
do Estado catarinense.·
O embaixador ameri-

cano Edwin Morgan
solicitava ao autor e

organizador do filme

uma cópia para remetê
lo à América dó Nor

te, onde seria exibido

por conta daquele país.
O Partido Republi

cano Catarinense apre
sentava ao sufrágio dos

seus correligionários,
em 13/4/1919, o no

me do dr. Epitácio da

Silva Pessoa, resultante
do falecimento do
grande e saudoso esta

dista dr. Francisco de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Celesc inaugura rede'
elétrica no Rio Manso

]ARAGuA DO SUL - A

Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina) inaugurou
na manhã do último sábado

a rede de transmissão de

energia elétrica na localida

de de Rio Manso, cerca de

35 quilômetros do centro

do Município. A obra, de
13,5 quilômetros, que exi

giu investimento de R$ 215

mil, vai beneficiar 42 fá

mílias, dentro do progra�
ma "Luz do Campo". A
solenidade contou com as

presenças do presidente da

Celesc, Francisco Küster,
do gerente da agência local
da concessionária, Luiz de

Freitas Melro Neto, e de li

deranças políticas locais.
I

A obra, que teve início

ainda em 1998, foi muitas
vezes interrompida por

questões ambientais. A re

gião está situada em área de

mata atlântica e o Ibama

(Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Re

cursos Naturais Renová

veis) exigiu que o traçado
fosse refeito para obedecer
a lei ambiental. "]á. po
deríamos ter atendido a

comunidade há alguns anos
antes se não fossem esses

inconvenientes", declarou
Küster, assegurando que a

Celesc é parceira do Iba

ma na fiscalização e pre

servação do meio am

biente.

A rede de transmissão

de energia é inonofásica

de 220 volts, e foi COllS

truida em convênio entre

a Celesc, governo do

Estado e Eletrobras, que
bancaram 75% da obra.
O restante (25%) serão pa
gos' pelos proprietários
rurais beneficiados pela
rede em até 36 meses,

podendo ser negociado.
PROJETO - De acor

do com o gerente da

agência local da Celesc,
Melro Neto, até o final do

próximo ano toda a área

rural de Corupá, GJara
mirim, ]araguá do Sul e

Schroeder será atendida

por energia elétrica. "Esta
mos construindo 46 quilô
metros de rede de trans

missão nessa região, tam
bém dentro do programa
"Luz do Campo", infor
mou, lembrando que as

condições de pagamento
serão as mesmas. "O pro
dutor rural não tem holerit

para comprovar renda.

Por isso, pode quitar o dé

bito na safra", c9mpletou
o presidente da Celesc. (MC)

Chuva atrapalha realização
da "Caravana da Alegria"

]ARAGuA DO SUL - A

insistente chuva na manhã

de domingo prejudicou �
"Caravana da Alegria",
realizada no Loteamento

Santo Antônio - Nereu

Ramos. Os organizadores
pretendiam conciliar 'o

evento com o "Brincando

no Bairro", promovido
pelos alunos do terceiro

ano, do 2° Grau, ?a Escola
Municipal Vitor Meirelles.
'Algumas atividades foram

canceladas em função das

chuvas, mas foram confir

mados os torneios de fure-
<

bol e voleibol, além de

jogos e brincadeiras.

O vice-presidente da

associação de moradores

do bairro, Salício de Sou

za, lamentou o cancela
menta de algumas ativida
des, mas prometia diver

são até às 18 horas. Segun
do ele, a associação pro-

.

move regularmente even

tos dessa natureza, com

renda revertida à famílias

carentes. "Hoje, a renda se

rá div�dida para a comis

são de formatura da tur

ma do 2° Grau da Escola

VitorMeirelles", informou.
O torneio de futebol

de areia reuniu 13 equipes,
enquanto o de voleibol,
dez. "Foi uma pena a chu

va que, além de prejudicar
a festa, afastou a popula
ção", reclamou. (MC)

I MANIFESTAÇÃO: ARTISTAS PLÁSTICOS PINTAM 16 POSTES EM JARAGUÁ DO SUL

quer
-

"h ." .

� UmanlZar ,a
]ARAGuA DO SUL -

Numa iniciativa da Scar

(Sociedade Cultura Artís

tica), coordenada pela di

retora de artes plásticas
Denyse da Silva, 18 artistas

plásticos do Município
promoveram no sábado

demanhã a pintura da base
de 16 postes da rede de

distribuiçãp de energia'
elétrica, conhecida como

linhão, no Bairro Barra do

Rio Cerro. Em parceria
com a Celesc (Centrais Elé
tricas de Santa Catarina), o
evento tem como objetivo
"humanizar" a cidade. Os

postes do linhão têm em
I

média 26 metros de altura

e 1,2 de diâmetro, sendo
colocados a uma distância

de 80 metros um do outro.

Segundo Denyse, a

intenção do movimento,
que classificou como mani

festação artístico-comunitá
rio, é atenuar a poluição
causada pelos postes e em

belezar a cidade. Ela acre

dita que a iniciativa poderá
incentivar e despertar a veia
artística de outros jara
guaenses e levar a arte para
a rua. "Quem sabe a idéia

seja disseminada para
outras ireas de ]araguá do

Sul, tornando a cidade

ainda mais bonita", decla
rou. A pintura desenvol

vida por ela representa uma
mandala. "Uma fonte de

energiamística", explicou.
O artista plástico Inácio

Carreta escreveu no poste
Fiat Luz, termo latino que

quer dizer "Faça-se a Lua".

"Fiz uma associação entre·

a pintura e a escrita porque,
no início, a pintura era a

forma de comunicação. É
uma tentativa de resgatar a
milenar arte da comunica

ção dos homens da caver

na", disse, lembrando que
o motivo da pintura tem

relação direta com a fun

ção do poste e da rede

elétrica. "Os postes sus

tentam a rede elétrica que,

por sua vez, garantem a

luz do Município", com
pletou.

A pintura da artista Du ,

]ahnke tem como motivo

camisetas, numa referência

direta à indústria têxtil, que
garantiu ao. Município o

título de Capital da.Malha.
Em algumas, está escrita a

palavra paz. "Minha pro

posta é uma coisa diver

tida, mas com apelo à paz,
tão necessária nesse mo

menta", disse.]á Paulinho
Saban fez uma pintura
interativa. Convidou a po

pulação a participar e

ofereceu' espaço no poste
para que colocasse a mão.

''Acho que as pessoas que

participaram vão se sentir

um pouco dona dapintura
e incentivar outrás a par

ticiparem de manifestações
artísticas para embelezar a

cidade", aposta.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Associação de Aqüicultores vende 600 quilos de peixe vivo
]ARAGUA DO SUL -

Desde meados de 1999, a,

Associação]araguaense de
Aqüicultores promove a

quinzenalmente "pesca do
balaio", quando vende
peixes vivos, criados pelos
associados na região do

Bairro Rio da LuZ. Reali

zado sempre aos sábados,
em frente à antiga Dele

gacia de Polícia, no Centro,
os produtores comerciali

zam, em média, 600 quilos
de tilápia, carpa, cascudo,
traíra, pacu entre outras

espécies. Os clientes esco

lhem os peixes do tanque,
o que garante que o produ
to é saudável.

A Associação ]ara
guaense dos Aqü.icultores
congrega produtores,
técnicos e organizações que
se interessam pelo desen

volvimento da aqüicultura.
Conta com o apoio das

Gustavo Hasse vendeu aproximadamente,350 quilos de tilápias vivas
Cesar Junkes/CP

gerçncias de Agricultura e

Meio Ambiente e da

Epagri (Empresa de Pes

quisa Agropecuária e de

Extensão Rural de Santa

Catarina). O criador e

associado Gustavo Hasse,
que possui oito lagoas com

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCiEDADEN
BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

18 mil metros quadrados,
acredita que a iniciativa

assegura ao comprador a

qualidade do produto.
- É a maneira de

vender peixe vivo dire

tamente aopúblico, pois o
cliente pode ver o peixe no

tanque e se certificar que
está adquirindo peixe sau

dável -, reforçou, infor
mando que a cada sábado

é um associado que ocupa
o, espaço para comerciali

zar seu produto, tendo o
\

apoio da associação. (MC)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Ruo Borc;o do' Rio Bron(JI, 637 • S.olo 2 • (antro· Jaraguá do Sul· se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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GERAL

duzidas por artistas plásticos
de Jaraguá do Sul. As obras

passarão a fazer pane do

acervo permanente de arte

da biblioteca, que terá um

espaço destinado exclusiva

mente a exposições de artes.

Considerada uma neces

sidade para toda a comuni

dade estudantil, o novo pré
dio da biblioteca tem mil

metros quadrados, salas de

estudo, videoteca, guarda
volume, banheiros, espaço
administrativo, sala de restau
ração, depósitos e fotocópias.

A total informatização da

biblioteca tem sido um dos

pontos fortes da instituição.As"

pesquisas sobre o acervo po-
dem ser feitas de casa mes

mo", informa o auxiliar An

tonio Carlos Becker, que,
além de funcionário, é aluno
do curso de Letras. ''A biblio

teca é um local sagrado onde

sebuscaconhecimento",filosofã.
(MARIA HELENA DE MORAES)

TERÇA-FEIRA, 9 de outubro de 2001

ISAINDO: A NUTRIMENTAL COMEÇA A DESATIVAR EQUIPAMENTOS EM GUAR8MIRIM, COMO JÁ ESTAVA PREVISTO

Empresa transfere a unidade
PR até o fim dopara o

GUARAMIRIM/SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS - A Nutri

mental Alimentos, empresa
que funciona desde 1977 no

Município, no ramo de pro
cessamento de proteína de

soja, já começou a ser desa

tivada, para posteriormente
ser transferida para SãoJosé
dos Pinhais (PR). A infor

mação foi dada ontem pela
gerência daNutrimental, em
Guaramirirn, e confirmada

pelo diretor jurídico da em

presa, Artur Carlos Peralta

Neto. Conforme a gerência,
primeiro seguirão os equipa
mentos de uma das duas linhas

de produção, e quando estiver

fimcionando, enviaráa outra. .

As informações confir

mam definitivamente a de

sativação da fábrica em

Guaramirim, contrariando
comentários de. que a em-

.

.

presa poderia retroceder, na
decisão. "Embora com

atraso, a desativação é fato

consumado e já começa a

Edson Junkes/CP

Patrimônio da fábrica, em Guaramirim, irá a leilão

local, Francisco Schiochet.Já
o diretor jurídico reiterou

que a transferência se deve

"por razões de logística da

empresa, visto que Guara
rrurim não é uma região
produtora de soja", além
do "acordo feito para quitar
uma dívida com o Banco

Bamerindus do Brasil S.A.",
atualmente, em vias de

liquidação extrajudicial.
Peralta Neto não for-

. acontecer", esclareceu on- neceu os valores envolvidos

tem o gerente da unidade na transação e também não

confirmou nenhuma infor-
\

mação sobre a existência de

empresas de porte, inclusive
do Vale do Itapocu, inte
ressadas na compra do pa
trimônio que está sendo

reclamado"pelos credores

do Bamerindus, explicando
apenas que o que geralmen
te icontece nesses casos é o

imóvel ser levado a leilão.
. Ele reforçou a alegação de

que, do ponto de 'vista ope
racional, já não era mais in�
teressante manter a fábrica

A

mes
em Guaramirim, mas juntá
la ao complexo da empresa,
em São José dos Pinhais.

FUNCIONÁRIOS - O di

retor jurídico não forneceu

a data em que a empresa fará
o acerto dos valores traba

lhistas com os funcionários

da' fábrica de Guaramirim,
mas disse que todos os

valores a que os funcionários

têm direito serão pagos em

dia. "Eles receberão tudo,
salários e valores devidos das

rescisões contratuais", garan
tiu. Conforme PeraltaNeto,
essa questão está sendo

acompanhada de perto pelo
. Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria daAlimentação,
com sede em Jaraguá do

Sul, que faz contatos segui
dos com a empresa. ''A em

presa tem procurado cola

borar também na coloca

ção dos trabalhadores egres
sos, orientado-os para que

possam conseguir coloca-"
ções em outras indústrias.,
sempre que possível", in
formou. (MILTON RAASCH)

Comissão de servidores auxilia sindicato na negociação
GUARAMIRIM - Os

servido re s municipais
constituíram uma comis

são, composta de quatro
pessoas e representando
setores diferentes, na As

sembléia GeqJ realizada

sábado, que deverá acom

panhar a direção do Sin

dicato dos Servidores

Públicos Municipais na ne
gociação do Plano de Re

classificação de Cargos e

Salários com o Executivo

Municipal. Fazem parte da
comissão os servidores

Jonas Verbinem (Setor de'
Tributação), José Roberto
Freitas (Secretaria de Obras),
Maurito Rosa (Secretaria
da, Saúde) e Midian Petsun
-Tomaselli (Educação).

A primeira reunião da

comissão com o sindicato

para definição da proc
posta que será enviada ao

Executivo, com interve

niência dos vereadores,
estará acontecendo hoje, às
18 horas, na Câmara Mu

nicipal. É vontade da

diretoria do sindicato, con-

forme a presidente, Idinei
Petry, entregar logo o

documento aos verea

dores, que funcionarão co�
mo negociadores dessas

.questôes com o prefeito
Mário Sérgio Peixer. Mas

é provável que a proposta
não fique concluída em

tempo, para ser enviada
antes da sessão ordinária da

Câmara, desta terça-feira.
O principal entrave

para o acordo em torno

de uma proposta para a

reclassificação de cargos e

salários está naquelas fun
ções que o Executivo Mu

nicipal pretende contem

plar com reajuste de 10%.

Nessa faixa estão enqua
drados os mecânicos, au
xiliares de setor, agentes
administrativos II e vários

níveis no Magistério Mu

nicipal. Existe um impasse
nesse aspecto.

O Executivo e o sin

dicato divergem na inter

pretação da legislação, para
a aplicação do percentual
de reajuste. (MR)'

,�
vale

rá ousar um

[e. No trabalho,

com quem ama.

trará um grande
ia. Será omomento

na proiissão.
de alegrias e

,I

Novos projetos
pleno germinação e

tirá estimulada pelas
e a cercam. Na área

1t1f��lj�,�}ii�e no diálogo.
Câncer - O dia será
altamente produtivo,

�m1e de manhã. A
igqs vão durar pouco
i�':�ão será deliciosa.
a como seduzir,

averá boas chances
dinheiro. Você terá
sobra. No amor, será

gar a um acordo, a
9'e abra mão do

egoísmo.
•

- Gente nova no

u círculo de
derá aumentar. O

Unerjinauguranovasinstl1ações
daBibliotecaElemar Scheid

]ARAGUÁ DO SUL -:- A

Unerj (CentroUniversitário
deJaraguá do Sul) inaugura
às 17h30 de amanhã a Bi

blioteca Elemar Scheid,
construídabem na entrada

dos blocos, visível a qual
quer pessoa que chegue no
CentroUniversitário, O no

vo prédio foi ocupado em

maio deste ano, mas a inau

guração oficial acontece

amanhã, com a presença
do governador do Estado,
Esperidião Amin. O lança
mento do livro 'O Centro

Universitário deJaraguá do
Sul - Um� História de

sucesso, marca o evento'.

O livro, escrito pelo
professor-doutor Paolo
Nosella, relata toda a his

tória da formação do Cen

tro e a importância do

mesmo para a comunidade
.

jaraguaense. Além do lan

çamento do livro, haverá

�xposição de 18 obras pro-

Campanha de prêmios
incentivavendas no comércio

MASSARANDUBA - A

Aciam (Associação Co

mercial, Industrial e Agrí
cola deMassaranduba) está
realizando a campanha 101

Prêmios, a exemplo da que'
foi promovida no ano re

trasado, com o objetivo de

estimular o movimento de '

vendas no comércio. A

campanha iniciou no dia 1

de setembro e já distribuiu
204 mil cupons entre os

clientes. O primeiro sorteio,
com distribuição de 30 prê
mios, vai acontecer no pró
ximo dia 31 de outubro.

Outros dois sorteios

acontecerão nos dias 30 de

novembro e 24 de dezem

bro (véspera do Natal),

com distribuição de outros

41 brindes. Os prêmios, no
total de 101 unidades, foram

adquiridos pela Aciam. As

empresas adquiriram os cu

pons, fornecidos aos clientes
a cada R$ 20,00 em compras
efetuadas, A campanha fun
ciona em 35 estabelecimentos

do comércio credenciados.

O objetivo da campa
nha é motivar os clientes a

fazerem suas compras no

comércio local, reduzindo
a cornpetitividadedos cen

tros comerciais de outras

çidades, como ]araguá do

Sul e Blumenau. A última

campanha realizada nestes

moldes, ldeu resultados.
(MR)

oncentre-se nas

lhe interessam.

!liyist� e[D.gl�nos ambiciosos,m��ft� 'êfe "aventuras. A
relação a dois tende a se

e abrindo: não perca

��ades de se destacar.
.

passado e curta o

Renove as suas

ê o melhor de si.
ue terá sucesso em

. A dois, a jeoldcde e a

fiança vão prevalecer.
Co lcórnio - Aproveite o

a Lua para aumentar o

s
, 9&,?cial. Esqueça a

rof q�estões de
tra9a.l�� f<?o amor, será tudo ou

nqd�:,·9�fi!}�tse!
«t1(i?iQ��Se quiser fazer

��������ae:r�u�s��d�
Lua vai trazer a energia que
você desejo e precisa: aproveite!

O dia será repleto
es! Você estará muito

so vai atrair a

todos. No romance,

� superar as barreiras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Polícia realiza três prisões na região
GUARAMIRIM/SamOE

DER - Policiais militares

prenderam, no inicio da

noite de sábado, Luciano
Ventura, de 20 anos, sol

teiro, ajudante de meta

lúrgico, natural de Joaça
ba, acusado de furtar o

caminhão de placas LZS-
8249, pertencente a Mç>a
cir Cizeski. O jovem foi

preso logo após ter se

apoderado do veículo,
. nas proximidades da

Fameg (Faculdades Me

tropolitanas de Guarami

rim), na BR-280. A abor

dagem de Ventura acon

teceu quando ele transita
va com o veículo pela
Rua 28 de Agosto, no

Centro. Ele foi preso em
.

flagrante e encaminhado

para o Presídio Regional,
em Jaraguá do Sul.
N a madrugada de

domingo, aconteceu outra
prisão, desci vez no Mu

nicípio de Schroeder, EET.,
maior de idade, solteiro,

.

morador de Jaraguá do

Sul, foi autuado quando
estava participando da

Schroederfest. Com ele,
a polícia encontrou pe
quena quantidade de co

caína, o que acabou va

lendo-lhe a prisão em

flagrante. Ainda no do

mingo, na mesma cida

de, a Polícia Militar
realizou·a prisão em fla-

grante de Adriano José
Kopp, por infração ao

Código Naciorial de

Trânsito.
Ao avistar a viatura

policial, Kopp empreen
deu fuga pela rua princi
pal de Schroeder, "trafe
gando em alta velocidade
e colocando em risco ou

tras pessoas", segundo a

PM. Ele só parou ao co

lidir em um poste, con
forme informações pro
cedentes da Delegacia
de Guaramirim. Nos

dois últimos casos, re

gistrados 'em Schroeder,
a liberação dos acusados
só aconteceu mediante

o pagamento de fiança.
/

Alcool é Omaior responsávelpor ocorrências'
]ARAGUÁ DO SUL-A

maioria dos registros
policiais do último final
de semana está relaciona
da ao excesso de álcool.

Brigas, agressões, aciden
te de trânsito e porte ile

gal de armas são os prin
cipais motivos das deten

ções. O comissário Fábio
Donin da Silva creditou .

o aumento do número de
casos à combinação entre

pagamento dos salários e

abuso de bebidas alcoóli
cas 'Todos os casos têm re

laçãomm o álcoof', refurçou
Entre os incidentes re

gistrados pela Delegacia
de Polícia do Município
estão a detenção pela Po
lícia Militar de Altair de
Lima eAmoAlberto Ger

loff, por atitude suspeitas.
Com eles foi encontrado
um revólver. Foram enca-

ASSOCIAÇÃO DE MORAOORES DO

BAIRRO NOVA BRASíLIA
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação de Moradores do Bairro Nova Brasília,
através de seu presidente provisório, Sr. Luiz Carlos

Günther, no uso de suas atribuições convoca todos os

moradores do referido bairro para a Assembléia Geral
ordinária no dia 26/ I 0/200 I, tendo como pauta a

seguinte ordem do dia:

O r - Proposta para desmembrar da atual Associação de
Moradores dos Bairros Nova Brasília e Vila Lenzi, o
Bairro Nova Brasília constituindo uma Associação de

Moradores do Bairro Nova Brasília.

02 - Eleição da pri!TIeira diretoria efetiva composta de

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.·

Horário: 19:30hs às 20:30hs

Local: Associação Assistencial de Deficientes Auditivos
Rua José Emmendoerfer, 328 - Nova Brasília (antigo
prédio da APAE)

Atenciosamente,

Luiz CarlosGünther
Presidente

minhados à delegacia para
prestarem esclarecimen
tos e registrar Boletim de

\

Ocorrência. José Felix
Leite comunicou à polícia
que foi agredido por des
conhecidos embriagados
que atiraram pedras
contra sua residência.
A PM deteve ainda

Renaldo Alves Teixeira,
por dirigir embriagado.
(MC)

LOTERIAS

IASSALTO: TR�S HOMENS INVADEM A WIEST ESCAPAMENTOS

VIgilante da empresa entrou
em luta com dois assaltantes

. ······ ..
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Três homens armados

com revólveres tentaram

assaltar a Wiest Escapa
mentos, no Bairro Água
Verde, na madrugada de

domingo. Dois deles

chegaram a invadir o

pátio da empresa en

quanto o terceiro dava

cobertura no lado de
fora. O fato foi comu

nicado à polícia pelo
vigilante da Wiest, José
Arlindo Galvan. No Bo

letim de Ocorrência, re
gistrado na Delegacia de
Polícia por Galvan,
consta que ele entrou em

luta corporal com os dois

pretensos assaltantes que
invadiram a empresa.

Segundo relata, quan-

do os homens perce
beram sua presença o

perseguiram. Alcan

çado por um deles,
entrou em luta corporal,
quando o segundo ho

mem, que também

portava um revólver.

Chegou, levando-o pa
ra o banheiro da em

presa. Neste momento,
o terceiro assaltante, que
estava do lado de fora,
gritou "sujou, vamos.
embora".De acordo com
as declarações presta
das por Galvan à polí
cia, os assaltantes dei

xaram o local sem levar

qualquer objeto de valor
ou causar danos mate

riais à. empresa.
A delegada Fedra

Konell, encarregada pelo
caso, informou que a po
lícia não tem nenhuma

pista dos assaltantes nem

indícios de reconheci

mento. "A polícia está

investigando todas as

possíveis ligações com o

caso. Uma pessoa detida no

sábado, com um revólver,
foi investigado, mas os

resultados foram negati
vos", revelou, acrescen
tando que o vigilante
Galvan não reconheceu

nenhum dos assaltantes

no álbum de fotografia
da polícia. Dentro daWiest

Escapamentos funciona

um caixa eletrônico que
seria o alvo da tentativa

de assalto.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

6/10/2001

Supersena.
concurso: 539

.10 faixa:

1 O - 14 - 15 - 21 - 29 - 44

20 faixa:
03 - 11 - 26 - 38 - 40 - 47

Megasena
concurso: 302

12 - 25 - 30 - 40 - 41 - 60

Quina
concurso: 904

42 - 49 - 51 - 57 - 64

Lotomania
concurso: 155

01 - 05 - 15 - 17
18 - 24 - 26 - 27
29 - 32 - 33 - 34
37 - 38 - 42 - 47
50 - 70 - 72 - 93

Loteria Federal
concurso 03585

1 ° - Prêmio: 28.854
2° - Prêmio: 69.619
3° - Prêmio: 66.013
4° - Prêmio: 22.977
5° - Prêmio: 37.404

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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qualidade de atendimento
aos pilotos.

O Brasil ficou em pri
meiro e segundo lugares na
classificação geral, com 323

e 321 pontos, seguido da

Argentina, com 306, e Chile,
com 288. No resultado to

tal por equipe, a Malwee
também garantiu o pri
meiro lugar, com' 311, à

frente de Petrobras Paulí

nia, de São Paulo, com 290,
e Alfameq Joytech, de

Caçapava, São Paulo, com
273. Entre os pilotos jara
guaenses que se destacaram
estão: Joice Moretti, pri
meira colocada na categoria
Elite Woman; Diego Dio

genes Antunes, primeiro na

Cruiser 19/24 anos, e Edson

Ferreira Júnior, que liderou

na Boys, 16 anos. (FR)

TERÇA-FEIRA, 9 de outubro de 2001

]ARAGuA DO SUL - A

equipe da Malwee de Bi
cicross conquistou 27 tro

féus no Campeonato Lati

no-Americano, que teve

início na sexta-feira e encer

rou no domingo, na pista
do Parque Malwee. O
evento contou com a par

ticipação de aproximada
mente 380 pessoas, de 5 a

50 anos, vindas da Bolívia,
Argentina, Chile, Equador,
Venezuela, Colômbia e

Brasil. O presidente da

Federação Catarinense de
Bicicross e um dos princi
pais organizadores deste

campeonato, Valdir Moret
ti, diz que a atuação dos

pilotos jaraguaenses supe
rou as expectativas porque
não estavam preocupados
com títulos, mas com a

I DESENTENDIMENTO: CONFUSÃO ENTRE GARIBAlDI E ALVORADA, NA DIVISÃO DE AMADORES EquipeMalwee conquista 27
Nona rodada da 1a Divisão troféus no Latino-Americano

aconteceu no fim de semana
]ARAGuA DO SUL -

Apesar do mau tempo deste
final de semana, no domingo
foi realizada a 9º etapa do

Campeonato da Primeira

Divisão de Amadores 2001,
promovido pela Liga Jara
guaense de Futebol e patro
cinado pela Rede de Postos

Mime. Confusão no con

fronto entre Garibaldi e

Alvorada, no Estádio do
Garibaldi. Nos titulares, o
Alvorada acabou garantindo
a vitória na partida, marcan
do 3 a 0, gols de Marcelo e

Adilson (2). O desentendi-
. menta começou quando o

massagistadoAlvorada, Odair,
foi expulso por deferir pala
vras ofensivas ao árbitro
Moacir Uber. Em seguida,
o jogador do mesmo time,
Rodrigo, foi expulso com

dois cartões amarelos. O
técno da equipe, Vanderlei
Araújo, deu péssimo exem

plo aos jogadores ao se de
sentender com o auxiliar Luís
Carlos Uber. Ele o agrediu
fisicamente e teve que ser re

tirado do campo por poli
ciais militares.

Na preliminar, o Grê

mio Garibaldi venceu o

Alvorada, por 5 a 2. Mesmo

com o campo pesado por
causa da chuva, os times
insistiram no toque de bola.

Logo aos cinco minutos,

Fotos: Cesar Junkes/CP

Na preliminar, Grêmio Garibaldi garantiu a vitória, marcando 5 a 2, contra o Alvorada

Eder Tadeu abre o placar
para o Garibaldi. O Alvo- Resultados do final de semana
rada empat� aos 10 minu

tos, com Juarez da Silva. Os
jogadores do Alvorada não

,

tiveram nem tempo para
comemorar o empate. Um
minuto depois, Ivo Hassen

faz Garibaldi 2 a 1.

Aos 13 minutos, Almir
amplia para 3 a 1. E, aos 15,
Juarez da Silva diminui e

marca o segundo dele e o

segundo do Alvorada. No
final do primeiro tempo,
Fabiano faz o quarto do
Garibaldi. No segundo tem
po, com o campo enxarca

do, as equipes apelaram para
o chutão e o único gol sai
aos 15 minutos. Outra vez

Fabiano, fechando a goleada.

Empat� por ° a ° na partida entre Guarani e Flamengo,
nos titulares, e, nos aspirantes, 3 a ° para a equipe do Gua

rani. Tupy foi derrotado pelo Cruz de Malta, por 1 aO,
gol de Marionei, nos titulares, e, nos aspirantes, perdeu
por 1 a O. O Aliança garantiu a vitória contra o time da

Ponte Preta, marcando 5 a 3. Gols de Fábio, Sales e

Alexandre (2) e, para a Ponte Preta, Jeferson (2) e Valmir

e, nos aspirantes, 1 a ° para o Aliança.
Na classificação geral dos titulares, o Cruz de Malta

está na liderança com 17 pontos, seguido do Vitória, com
15; Alvorada, 11; Aliança, 11; Ponte Preta, 9; Flamengo, 8;
Tupy, 2; Garibaldi, 2, eGuarani, 2. Nos aspirantes, a equipe
do Vitória está na frente com 12 pontos, seguido do

Alvorada, 12; Tupy, 11; Garibaldi, 11; Aliança, 10; Gua

rani, 7; Ponte Preta, 5; Flamengo, 5, e Cruz de Malta, 4.
A sétima e oitava rodadas do campeonato foram

adiadas para os dias 12 e 14 de outubro, respectivamente.
As datas foram alteradas devido ao mau tempo.
(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul está em terceiro lugar geral nos Jasc
'

VIMBÓ - Com'quatro basquete feminino de Brus- sificando os dois. No do- tor, o título ficou com Blu-

modalidades encerradas, que ganhou duas vezes de mingo, a forte equipe de menau, que garantiu a elas-

cinco das 23 vagas para a Mafra, conquistando o títu- tênis masculino de Brusque \ sificação para a final dos Jo-
final dos Jogos Abertos de lo e a vaga. No primeiro não teve dificuldade para gos Abertos. A equipe blu-

Santa Catarina na fase Re- jogo deu 56 a 44 e, no assegurar a sua vaga e o menauense passou fácil no

gional Leste-Norte, em segundo, 51 a 31. O bolão troféu,' sem perder um set cruzamento por Jaraguá do

Timbó, foram definidas 16 masculino, no Clube nas quatro partidas disputa- Sul, por 3 a 0, e repetiu o de-

neste final de semana. A li- Guaicarás, tinha duas vagas das. Nas quadras do Clube sempenha na final diante de
derança na classificação em disputa, para apenas Guaicarás, ganhou por 3 a Brusque, com outro 3 a O. Nas

geral é de Brusque, com 34 três equipes. Timbó ganhou ° de Itapema, Jaraguá do modalidades coletivas as

pontos, contra 18 do se- de Jaraguá do Sul por Sul, no cruzamento de Tim- definições começaram on-

gundo colocado, que é In- 1.488 a 1.341, Jaraguá do bó, e, novamente da equipe tem, junto com o início do

daial, e 16 deJaraguá do Sul, Sul perdeu para Indaial por jaraguaense, na decisão. voleibol de praia, e no punho-
que está na terceira colocação. 1.419 a 1.418 e, na decisão, No tênis de mesa mas- bol, ,modalidade que oferece

As decisões começa- Indaial ganhou de Timbó, culino, disputado no Centro quatro vagas para cinco par-
ram no sábado, quando o por 1.449 a 1.440, elas-

. Evangélico Cristo Reden- ticipantes.

Classificação da categoria Cruiser 19/24 anos

NOTAS __

INTERESCOlAR DE NATAÇÃO
As inscrições para a terceira etapa do segundo Circuito
Interescolar de Natação, Troféu Ernani Volpi Coitinho,
devem ser efetuadas até o próximo dia 17, na Fundação
Municipal de Esportes, de segunda a sexta-feiras, das
7h45 às 11h45 e das 13 às 17 horas.

AQUI É O SEU LUGAR!

Informa§ões: 275-1862
Rua Preso Epitácío Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se .

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




