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Neste mês de

outubro, o Jornol
CORREIO DO POVO,

em parceria com a UNERJ,
lançou uma promoçõo de

assinatura paro os

acadêmicos.
APROVEITEM!

estofados e colchões
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Desfile realizado na Rua Walter Marquardt, domingo, mostra a alegria e descontração do povo jaraguaense

Schützenfestatrai54milem5dias
A 13" Schützenfest (Festa dos Atiradores),

que está sendo realizada desde quinta-feira, no
Parque de Eventos, em Jaraguá do Sul, atraiu
mais de 54 mil visitantes nos primeiros cinco
dias. Se o tempo favorecer, a festividade pode
superar o público recebido no ano passado,

avalia o coordenador Edelberto Schwanz, A
festa mantém a característica regional para
continuar atendendo aos visitantes com qua
lidade. São muitas as atrações ainda previstas
até domingo (21), quando a festividade termina.
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Acirra a dispu ta
pela Presidência
da Câmara de JS

PÁGINA 3

A Rede de Combate ao Câncer rea
liza exames preventivos. PAGINA 8

PT quer reduzir os
salários em 500/0

Badesc vai financiar

micros e pequenas

empresas do Estado
PÁGINA 5

Peixer quer oferecer

cursos para melhorar

mão-de-obra Jovem
PÁGINA 9

Os servidores do INSS, em greve,
esperam uma solução. PAGINA 8

o Partido dos Trabalha
dores está propondo reduzir os
salários do Executivo e verea

dores em Guaramirim e desti
nar recursos para investimentos.

PÁGINA 4

Homem foi assassinado
\

na tarde de sexta-feira
o motorista Aristides Uno da

Silva, 44 anos, matou o jovem
Antônio Fernandes Lima, 18,
com cinco tiros de revólver cali
bre 38, na sexta-feira à tarde, por
volta das 17 horas.

PÁGINA 10

Cruz de Malta ficou
em 1º nos Amadores

Neste final de semana, fo
ram realizadas as 7� e 8� etapas
do Campeonato da Primeira
Divisão de Amadores, promo
vido pela Liga Jaraguaense de
Futebol.

PÁGINA 11

Markolf Berchtold foi destaque no

Down Hill, na Malwee. PAGINA 12
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MAruSTELAMENEL-Mestre em Educação e vereadora (PFL)

A verdade das. refiliações
WALTER FALCON:e - Médico-urologista e bacharel emDireito

A dança das filiações/desfiliações de vereadores em nossa cidade deve-se
a não existir identificação partidária. Só se é fiel aos seus interesses pessoais.
Princípios e doutrinas de partidos politicos, muito menos. Se alguém quer
ser candidato a um cargo eletivo e não encontra apoio do partido, então
"negocia" sua entrada em outro.

Há alguns dias, aExecutiva do PPS reuniu-se por duas vezes para discutir
a possível filiação da vereadora Maristela Menel, que estava dissidente do

Pl'vIDB, onde não encontrava espaço para suas pretensões eIeiçoeiras. Na
segunda reunião, com.a presença da vereadora, ouvimos os nossos pré
candidatos - Gilda Alves e Nelson Eichstaedt- que não se opuseram.

Sobre as inclinações partidárias,Mariste!a disse ser de centro-esquerda; o
que fechava com o PPS. Questionou se, em caso de vir a filiar-se ao partido,
poderiapresidir o PPSMulher, o que foi aquiescido.No tocante a sua indicação'
antecipada a candidata àAssembléia Legislativa, a executiva foi unânime em
considerar sua entrada independente desse tópico. Teria ela que conquistar
seu espaço. Foi-lhe dito que, entrando para o nosso partido, sua atuação na
Câmara de Vereadores seria pautada pelos princípios doutrinários do PPS.

Nos colocou a vereadora se pessoas que a acompanha politicamente
teriam algum impedimento de serem trazidas para a legenda. Após citados
os nomes, a executiva não opôs objeção. Ficou a vereadora de confabular
com seu parente para nos dar a resposta, o que não aconteceu.

O PPS tem uma executiva que trabalha uníssono. Pretende ser um partido
distinto dos demais, não quer receber a alcunha de partido de aluguel. Os
princípios partidários são seguidos. Foi inclusive dito para a vereadora, que
no PPS uma pessoa não deve ficar mais de duas legislatura no mesmo cargo'
- principalmente se deputado estadual ou se candidata a um cargo eletivo
federal ou ainda deixa o cargo após expirado o segundo mandato. Agindo
assim, o PPS espera conquistar o merecido espaço politico em nossa cidade.

Em destaque
Há muito tempo, uma imensa parcela de brasileiros deixou de confiar e
acreditar em promessas oficiais, principalmente em relação à segurança públi
ca. Trata-se de� problema que gera outro: a violência no trânsito, roubo de
automóveis e a residências, arrombamentos, assaltos e muito mais. I

Lemos diariamente nOS jornais a preocupação com a população em

municípios vizinhos, assim comoJaraguá do Sul que, recentemente, recebeu
a atenção especial da Câmara de Vereadores em audiência pública com os

responsáveis pela área em nossoMunicípio.
Sabemos que não é por falta de cobranças da grande parcela da população que
enfrentamos diariamente problemas relacionados à segurança pública e que
compreendemos que um dos maiores problema é a falta de efetivo policial,
concomitantemente, a falta de recursos que auxiliem esses policiais no combate
ácriminalidade, provando uma desatenção ou mesmo a inércia oficial'das
autoridades estaduais. Voluntária ou voluntariamente, constitui-se numa

forma de estimular aindamais a' falta de segurança da população.
Esses são problemas que as autoridades policiais devem resolver, porém,
uma boa parcela cabe à população, poismuitos infortúnios são causados pela
má orientação das famílias em relação aos seus filhos e, principalmente, à falta
de valores que são estabelecidos desde a infância, quando os pais deveriam
pensarmais em educar seus filhos para a responsabilidade, respeito e dignidade
humana. Nos reportemos também às escolas que, junto com os pais, têm a

tarefa de educar o aluno para a aprendizagem dos valores humanos.
'certamente que uma pessoa bem preparada e com oportunidade no decorrer
de SUa vida não sucumbirá à tentação de roubar para sobreviver, pelomenos
é um dos preceitos legais do ser humano e, como tal, deveria ser seguido.
Creio que só assim se quebrará, afinal, o longo e danoso problema de

segurança pública, minimizando a falta de efetivo policial, organizando
parcerias entre as diversas entidades públicas e privadas com um fim único de

. / -

equaaonaros problemas referentes ao temaproposto, controlando, garantindo
e 9isciplinando as nossas crianças e jovens para a educação dos valores, numa
lógica que resulte em benefícios não somente agora,mas que o nosso futuro

seja adequado a uma sociedademenos perniciosa, com o objetivo de objurgat
uma educação demá qualidade.

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

A 13" Schützenfest agra
.dou plenamente nos cinco

primeiros dias de festejos, e

com um pouco de sorte não

deverá ser muito diferente até

domingo que vem, quando o

evento chegará ao final. A

sucessão de festas realizadas

desde 1989, quando aconte

ceu a primeira edição, na

época liderada por Gilmar

Hornburg, trouxe para as

várias ge,rações de organiza
dores muita tarimba e conhe

cimento. A festa hoje sai na

medida certa e bem ao gosto
de nossa gente.

Também é modelar do

ponto de vista da organização,
fruto da dedicação e esforços
do poder público, e princi
palmente dos dubes e socie

dades de tiro, atualmente agre
gadas em torno de uma as

sociação regional, tendo na pre
sidência Edelberto Schwanz.

Quem de longe vier e chegar
em Jaraguá do Sul, em tempo
de assistir ao desfile destas

entidades, como aconteceu

no domingo passado e como

acontecerá, novamente, no
dia 21, tem a sensação de

chegar em outro mundo.

Um mundo onde a alegria

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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Festa nossa

�. aqui nopacato Estado
de Santa Catarina
existe uma grande

confusão, mas de alegria,
demomentosfestivos _J

e irmandade predominam, se
sobrepõem a outros valores.

E em grande parte isto é

verdade. Só as festas foldó

ricas proporcionadas por

gente tão simples, com seus

trajes típicos resplandecentes
ao sol, com seu jeito tão pró
prio de ver a vida e de desfru
tar daquilo que ela propor
ciona, conseguem transmitir

tais impressões. E, notem, Ja
raguá do Sul, com suas indús
trias atarefadas e competitivas,
também encontra tempo para
destacar de forma tão radiante
valores culturais tão positivos.

Não deixa de ser espeta
cular, considerar que, enquan
to em outra parte do mundo,
os mais modernos recursos da

guerra tecnológica continuam

postos para varrer adversários
do planeta, como acontece

I
neste momento de escaramu-

ça, em que estão envolvidos

os Estados Unidos contra os

terroristas e seus aliados, aqui
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no pacato Estado .de Santa

Catarina existe uma grande
confusão, mas de alegria, de

momentos festivos.

Para irreal para nós, bra
sileiros, que guerras e mor

ticínios existem e deles sequer
tomaríamos conhecimento

não fossem o avanço e o tra

balho incansável dos meios de

comunicação. Embora todo o

horror e a brutalidade que
transparecem na tela da TV,
parece que não tem nada a ver

conosco, nós catarinenses,
muito mais preocupados com
as festas de outubro, em toda

a região onde a colonização ger
mânica avançou.

Mas, ainda mais pode ser

dito sobre a Schützenfest.

Que é um evento extrema

mente aglutinador do Vale do

Itapocu, onde as sociedades,
movidas pelas raízes da tra

dição, não reconhecem os li

mires geográficos ou imaginá-
,

rios dos municípios, e convi

vem como se fossem realmen

te úma 'só população. Dizer
que os jovens estão aderindo
e que é um evento que precisa
preservado. Com o esforço e

o crescente interesse de cada
um de nós.
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I DISPUTA: MARISTELA MENEL E VITÓRIO LAZZARIS QUEREM A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Adernar Winter é o candidatoMembros da chapa Unidade com Democracia,
vitoriosa na eleição interna do PT de Jaraguá do Sul,
estiveram reunidos na noite de ontem, na sede do

partido, para definir os nomes dos futuros integrantes
, do diretório,

Dos 58 componentes, 33 são titulares, 11 suplentes,
oito da Comissão de Ética e outros oito do Conselho

Fiscal,

Além do presidente, Rogério Müller, a chapa tem

outros 25 membros, Os demais são: 18 da chapa
Alternativa e Mudança, encabeçada pelo sindicalista
Riolando Petry, e 14 da chapa Democracia e Luta,
liderada pelo professor Emerson Gonçalves,
derrotado no primeiro turno.

Amanhã, as três chapa se reúnem 'para decidir a

composição do diretório.

da oposição e dos descontentes
e PT, garantindo a eleição de
Lia Tironi (PSDB) à Presi

dência da Câmara, que der

rotou o candidato do gover
no, Carione Pavanello (PFL),

Tironi cumpriu todos os
acordo firmados e tem in

sistido que tem um com

promisso com o PMDB na

próxima eleição. A bancada

peemedebista, porém, ad
mite apoiar um candidato

de outro partido. Alguns
vereadores da situação não

conseguem esconder a insa

tisfação quanto à indicação
do recém-governista para

presidir a Câmara. ''Tudo vai
depender das negociações,
dos acordos entre os par
tidos aliados às eleições do
ano que vem, mas acho

difícil a eleição de um deles.

Até porque, temos outros

nomes que estão conosco

desde o inicio", confiden
ciou um vereador que pre
feriu não ser identificado.

Winter contabiliza 11 vo

tos favoráveis a sua candi

datura à Presidência da Câ
mara. (MAURíLIO DE CARVALHO)

]ARAGUÁ DO SUL - O

tão cobiçado cargo de pre
sidente da Câmara de Vé

readores poderá dividir a

bancada governista ou, na

melhor das hipóteses, criar
um clima de frustração nos

vereadores Maristela Menel

,

e Vitória Lazzaris, que dei
xaram o PMDB e se filia

ram recentemente ao PFL
,

e PPB, respectivamente.
Segundo fontes dos dois

partidos, a promessa de

apoio para presidir o Le

gislativoMunicipal entrou na
pauta de negociação, durante
a transferência de partido.

Além da garantia de ter

os votos dos vereadores

governistas nas eleições para
a Presidência da Câmara,
que acontece em dezembro,
Maristela exigiu ainda ser a

é�ndidata do PFL a de

putado estadual. A verea

dora não esconde o desejo
em presidir a Casa, c a dis

puta pela indicação do can

didato do PMDB à As-
,

sernbléia Legislativa foi o

principal motivo de suá

CORUPÁ' CONTRADiÇÃO
O ,vice-presidente do
PPS de Jaraguá do Sul,
Walter Falcone, reclamou
da falta de identidade e

de ideologia de alguns
politicas, Garantiu que o

partido é centro-esquer
da e não vai servir de le-

,

genda de aluguel, por ser
,"distinto". Todavia, é

preciso lembrar que o

PPS é formado por dis

sidentes do PPB (direita),
ex-PDS e Arena, que nas

décadas de 60 e 70 per

seguia os comunistas do

PCB, hoje PPS.

O presidente do Sindica
to dos Agricultores de

Corupá, engenheiro João
Gottardi, foi eleito pre
sidente do Diretório do

PT do Município. Dos
67 filiados, apenas 43

estavam aptos a votar

(estavam em dia com a

contribuição partidária e

tinham filiação anterior a
16 de. setembro de 2000)"
Desses, 19 comparece
ram às urnas e, por unan

.imidade, votaram em

Gottardi para presidir a

legenda por três anos.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Winter é cotado como o próximo presidente da Câmara

saída. Se depender do pre
sídente do Diretório do

PFL, Alcides Pavanello,
Maristela será candidata do

PFL a deputado estadual.

Lazzaris também quer a

Presidência da Câmara de
Vereadores. Nas eleições do
ano passado, votou ,com a

bancada goverrusta, deso
bedecendo a orientação do

PMDB, o que lhe rendeu a

presidência de duas comis

sões parlamentares. A partir
de então, tem recebido

manifestações de apoio para

presidir o Legislativo. Garan
te que tem nove votos.' As

mesmas fontes informaram

que o PPB lhe assegurou os
votos dos vereadores da

situação. A se manter a dis

puta, a unidade estará com

prometida.'
CANDIDATO - O verea

dorAdernarWinter (PSDB)
corre por fora e tenta con

vencer os descontentes

governistas a votar nele.

Winter faz parte do bloco

do PSDB que, no ano pas
sado, fechou com o PMDB

CONGRESSO
A Câmara de ]araguá do Sul aprovou projeto de

resolução que autoriza o vereador Augusto Müller

(PFL) a participar do 26° Congresso Brasileiro dos

Municípios, a se realizar nos dias 23, 24 e 25 de outubro,
I

Emenda beneficiaMovimento de Consciência Negra
contribuições correntes. A
emenda vai à votação na

sessão da próximaquinta-feira.
\

Na semana passada,
Scarpato havia pedido
vistas ao projeto argumen
tando que os vereadores

precisavam analisar a

necessidade das contribui

ções propostas, adiantan
do ql,le poderia apresentar
"eventuais emendas", "Já
que o projeto atende a área

social, acredito que a

emenda será aprovada sem

nenhum problema, já que
o Movimento Negro
presta relevantes serviços à

etnia, além de estar inserido

em outros movimentos de

caráter humanitário e so

cial", argumentou.
O projeto destina R$

48,3 mil, proveniente do

orçamento da FME (Fun
dação Municipal de Es

portes), às entidades es

portivas e recreativas; abre

crédito especial de R$ 96,8
mil ao Centro de Cultura

Alemã, automobilismo,
Grêmio Esportivo Juven
tus, Associação Jaraguaen
se de Basquetebol e Na

tação. Outros R$ 16,8 mil
à Associação Húngara,
Círculo Italiano e.Associa

ção de Clubes e Socie

dades de Caça e Tiro. À
Associação Recreativa dos

Servidores Municipais está

destinado R$ 47 mil. (MC)

]ARAGUÁ DO SUL - O

vereador Marcos Scarpato
(PT) apresentou na sessão,

,

de ontem emenda ao

Projeto de Lei 155, de

autoria do Executivo, que
concede contribuição de

R$ 800,00 ao Movimento

de Consciência Negra. O
.projeto original destina R$
208,9 mil a entidades es

portivas e recreativas, su

plementa e anula dotações
de subvenções sociais e

em Maceió, Alagoas.
Sugestões para á coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
,

Ortopedia e Traumatologia
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I PROPOSTA: PT ENCAMINHA PROJETO DE LEI REDUZINDO OS SALÁRIOS DO PREFEITO E VEREADORES EM 50%

Matéria também propõe extinção
da remuneração do vice-prefeito

o ingresso do projeto do Partido dos Trabalhadores,
que está propondo a redução dos salários ho Executivo e

Legislativo, representa, no fundo, um esforço extra da

liderança do partido pelo alinhamento das idéias do PT

com a atuação do vereador Evaldo João Junckes, na'
Câmara de Vereadores. Junckes vinha sendo cobrado

intemamente na legenda por não levantar algumas das

bandeiras da campanha eleitoral do Partido dos

Trabalhadores, como a.questão da redução dos salários.
, A proposta leva alguma demagogia e tem poucas chances

de passar no Legislativo, mas, pelo menos, vai fazer a

comunidade refletir e dabater mais sobre a questão da

remuneração dos nossos representantes políticos.

GUARAMIRIM - O

Partido dos Trabalhadores

ingressou com projeto de
lei no Legislativo propon
do a redução dos salários

do chefe do Executivo e

dos vereadores em 50%.
A matéria, que está dando
entrada para tramitação'
através do presidente do

Legislativo, Evaldo João
Junckes (PT), também

defende a extinção da

remuneração do vice-pre
feito, desde que ele não

esteja acumulando nenhu

ma secretaria municipal, no
serviço público.

Pela proposta, a remu

neração do prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) bai
xaria dos atuais R$ 6.050,00
para R$ 3.025,00, o sub

sídio dos vereadores desce
de R$ 1.754,50, que é o va

lor que eles recebem men

salmente, hoje, para R$
877,25, e o vice-prefeito fi
caria sem receber o salário
de R$ 3.025,Oq, porque
não está acumulando ne

nhuma função adicional
no momento. Recente

mente, José Joaquim Fer

nandes (PPB) declinou da
,

Secretaria de Saúde, que

deverá ser colocada em

votação ainda nesta terça
feira.

�lém de passar pelas
comissões técnicas, o

projeto precisará do apoio
de dois terços (6) dos nove
vereadores que atuam no

Legislativo Municipal. Pela
ótica petista, com a redu

ção substancial dos salários
nos dois níveis - Executi-,
vo e Legislativo - sobra

rão mais recursos' nos co

fres públicos municipais
para serem revertidos em

benefício da população.
São ideias do partido uti

lizar os recursos pata a

viabilização e implantação
do Banco do Povo, no

Município, e, através dele, '

o incentivo ao microcré

dito e a geração de opor
tunidades de emprego.

ECONOMIA - Pelos

cálculos do PT, a medida

economizarámensalmente

R$ 14.383,88 para os co

fres públicos municipais, o
equivalente a R$ 172.606,50,
em um ano, e R$ 690.426,00
em quatro anos. Ou seja,
5,76% da receita corrente

líquida do Município, do
exercício de 2001.

LIXO
Os vereadores SalimJosé
Dequêch (PFL) e Valde

mar Vitol (pMDB) ques
tionaram o secretário de

Obras, Viação e Sanea

mento, Lauro Frôhlich,
recentemente, em relação
aos custos do serviço
terceirizado da coleta de
lixo em Guaramirim.

Dequêch solicitou se o

secretário tinha dados"
comparativos para ava

liar se é melhor adquirir
veículos e formar equipe
própria ou continuar

contratando a empresa
Serrana para fazer o

serviço. O contrato com

a empresa, no valor de

R$ 119 mil, para seis

meses, explra em novem

bro.

VALEU O SACRIFíCIO
A auto-imolação do ex

secretário do PT em

Guaramirim José Tho

maz Barbara Filho, que
há algumas semanas

preferiu deixar o Partido
dos Trabalhadores, des
contente com a falta de _

ressonância na Câmara

de Vereadores, valeu a'

pena. A decisão do ex

secretário provocou, no

mínimo, nova discussão
interna na legenda e dá

sinais de que estão sendo

buscados novos rumos.

Prova disso é o projeto
da redução dos salários

no Executivo e Legisla
tivo, incluindo; o da

Presidência da Câmara

de Vereadores, que co

meça' a tramitar.

Arquivo/CP: EdsonJunkes

Vereador Junckes está ingressando com a proposição

terações ou ser vetada -,
descendo dos R$ 2,631,00
que o vereador Evaldo

João Junckes recebe hoje
de salários, para R$
1.315,88. Embora as

chances minguadas de ü

projeto ser aprovado e

virar realidade, Junckes
informou que a matéria

passou a ter Luiz Carlos

Pereira como titular.
O salário do presiden

te da Câmara de Verea

dores também sofrerá

drástica alteração - caso

a proposição petista con

siga evoluir e passar pelo
Legislativo e pela sanção
do prefeito sem sofrer al-

ABUSO
Para os organizadores da 13' Schützenfest, em Jaraguá
do Sul, refletirem. Como pode os responsáveis por
estacionamentos privados, instalados ao lado do Parque
Municipal de Eventos, estarem cobrando R$ 4,00 por
veículo, mais do que o valor do próprio ingresso para a

.festa, que custa R$ 3,00? É lamentável que isto esteja
acontecendo. E só acontece porque tem acontecido

porque a população está em pânico, por causa dosmuitos
furtos de veículos registrados na cidade. Djante disso, o
cidadão prefere pagar, ainda que valores exagerados,
que correr riscos.

Emenda garante tramitação do projeto sobre recesso
GUARAMIRIM - o fazer tramitar matéria pela Qrgânica do Município e para apreciar a proposição.

Partido dos Trab'alhadores redução da folga dos ve- Regimento Interno, são Sendo aprovada a sugestão
obteve assinaturas suficien- readores. necessários pelo menos do PT, os vereadores gua-
tes para conseguir a trami- O vereador, que não ,5% das assinaturas dos ramirenses perderão a fol-

tação, 'através de emenda conseguiu o apoio neces- eleitores (são cerca de 16 mil) ga do inverno, com inter-

popular, do projeto que sário dos demais membros para garantir a tramitação valo de 30 dias, e metade

dispõe sobre a redução do da Casa, para garantir a via emenda popular. do recesso que acontece na
recesso parlamentar na entrada em' tramitação da Uma comissão com- virada do ano, que hoje
Câmara de Vereadores, de matéria, na primeira ten- posta pelos vereadores inicia em 15 de dezembro
90 para 30 dias. Desde tativa, 'utilizou-se do res- SalimJósé Dequêch (PFL), e termina em 15 de feve-

maio, o vereador e presi- paldo da emenda popular, Adilson André Araújo reiro. Pela proposta petista,
dente da Câmara Munici- com 958' assinaturas, para (PPB) e Osni Bylaardt o recesso será único e fun-

pal, Evaldo João Junckes dar entrada na proposta, na (PMDB), está constituída cionará de 15 de dezembro

(PT), tenta, sem conseguir, semana passada. Pela Lei desde a semana passada, a 15 de janeiro. (MR)

ENTRE ASPAS _

"É preferível' adversários declarados do que'
aliados enrustidos." (Vereador Petras I<onell-·
PMDB - sobre as desfiliações dos vereadores
Maristela Menel e Vitória Lazzaris do partido)

VIAGENS NAélONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇA�CANARINHO-=:.----
Ônibus Leito Turismo

Ônibus Executivo
Microônibus

nuinTtn\tm:B�lfli�g�ãl d��V)td��;��ihl
$ Fretamento

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Tel. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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INFORME
•

.I o Sebrae (Serviço de

Apoio às Micro e

Pequenas Empresas) de
Santa Catarina inaugura
amanhã, às 17 horas, a
nova sede da Agência de

Articulação de Jaraguá
do Sul, situada na
AvenidaMarechal

Deodoro da Fonseca,
776, sala 13, no Centro.

.I Em setembro, a
Inspetoria do Crea

(Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura
eAgronomia) deJaraguá
'do Sulfoi objeto de
auditoria (o conselho
como autarquia federal é
auditado pelo TCU -

Tribunal de Contas da

União), que vem sendo

feita em todas as
unidades de Santa

Catarina.

Segundo o inspetor-chefe
da agência, Osmar
Güntber; "os auditores
constataram a mais

absoluta normalidade
em todos os aspectos
funcionais, operacionais
efinanceiros da
Inspetoria e teceram

elogios à eficiência como

vem sendo gerenciada.

.I Desde a liberação das

cobranças, em 1996, as
tarifas bancárias subiram

até 61%, tornando-se
uma fonte crescente de

custos para o

consumidor e de

arrecadação para as

instituições bancárias do
País. A informação é do

Sindicato dos Bancários.

.I O dólar comercial
iniciou a semana em

baixa de 0,]1%, no

pregão eletrônico de

Câmbio Spot da Bolsa de
Valores do Rio deJaneiro.
No início da tarde de

ontem, a moeda
americana estava sendo

negociada a R$ 2,7�7
para compra e R$ 2, 780
para venda, com volume
de US$ 191 milhões ou'
R$530 milhões.

•

Ataliba fecha acordo com a

Marisol, deNovoHamburgo
BLUMENAU - A Ata

liba Refeições, empresa
lider no setor de refeições
coletivas' no Estado, as

sinou contrato para ad

ministrar o restaurante da

fábrica de calçados infan
tis daMarisol, instalada em
Novo Hamburgo, Rio

Grande do Sul. O acordo

faz parte do projeto de

expansão da concessi
onária para outros Es

tados. Atualmente, além de

Santa Catarina, a Ataliba

gerencia restaurantes no

Ceará. Ao todo, a empre
sa administra 75 unidades.

O diretor-comercial

da empresa, Adilson Sie

gel, informou que a ex

pansão dos negócios para
outros Estados é feita por
meio de convite do futuro

cliente. "Não temos como

politica crescer por meio
de compra ou fusão com

outras concessionárias",
descartou, lembrando que
a adoção da estratégia de

expansão iniciou em 1999,
'

quando passou a adminis

.trar restaurantes no Ceará,

"Hoje, a Ataliba atende

sete empresas naquele Es-

tado, servindo cerca de sete

mil refeições diárias", in
formou.

Siegel disse que, nos

restaurantes que adminis

tra, independente da

região', a Ataliba imple
menta amplo processo de

educação nutricional para
os usuários. "Os hábitos

alimentares de cada cidade

ou região são respeitados",
garantiu, informando que
os restaurantes têm admi

nistração própria supervi
sionado por um adminis

trador ou nutricionista,

I
"Todos os processos, in

clusive o planejamento de

cardápio, administração de

estoques, compra e fatura

mento são informatizados
e ligados via Internet com

a nossa Matriz, em Blu

menau", completou.
Em Jaraguá do Sul, a

Ataliba Refeições adminis
tra os restaurantes da Sasse

Alimentos, Seara, Marcat
to, Marisol e San Remo,
além de gerenciar os res

taurantes da Arweg e da

recreativa da Marisol e'uma

lanchonete com caracterís-

• RECURSOS: BADESC TEM R$ 20 MILHÕES PARA FINANCIAR SETOR PRODUllVO

Estado cria programa de apoio
•,

as micros e pequenas empresas
FLORIANÓPOLIS - O

governo vai destinar R$ 20
milhões às micros e pe

quenas empresas do Esta

do dos setores industrial,
comercial e de serviço, por
meio do Programa Santa

Catarina Giro, O projeto,
assinado pelo governador
Esperidião Amin na se

mana passada, será finan

ciado com recursos do

BNDES (Banco Nacional

de Desenvolvimento Eco

nômico e Social), opera
cionalizado pelo Badesc

(Agência Catarinense de

Fomento).
O projeto prevê finan

ciamento entr: R$ 10 mil

e R$ 20 mil com um ano

de carência e juros de 1 %

,

ao mês. Para o presidente
do Badesc, Arno Garbe, a
iniciativa, pioneira no

Brasil, tem como objetivo
aumentar o 'dinamismo e

a competitividade das mi

cros e pequenas empresas

do Estado, mediante

injeção de capital de giro
não associado à investi

mento fixo. "É importante
apostar no potencial de
pequenos empreendimen
tos, especialmente pelo seu

alcanceisocial", justificou. ,

O limite de financia

mento, inicialmente fixado

em R$ 20 mil, foi reduzido
à metade por determina

ção do governador, "para
contemplar uma parcela
maior de empresários de mi

cros e pequenas empresas".
Os empresários têm

ainda a sua disposição o

Programa Crédito de

Confiança, financiado

também com recursos do

Badesc, cujo objetivo é

atender ONGs (Org��mi
zações Não-Governa

mentais), que negociam a

liberação de microcrédito.'
Desde a sua implantação,
primeiro semestre de

2000, foram ativadas 12

unidades no Estado, sendo

responsável pela distri

buição de R$ 20 milhões.

"A meta é chegar a, 18,
incluindo agências de Blu
menau, Rio do Sul, Brus

que, Jaraguá do Sul e Joa
çaba", informou Garbe .

Segundo ele, o pro

grama pretende fomentar

o desenvolvimento de

pequenos empreendimen
tos, além de gerar empre

gos e renda. O presidente
da Fampesc (Federação de

Associações de Micro e

Pequenas Empresas de

Santa" Catarina), Luiz

Carlos Floriani, elogiou as

iniciativas, destacando .a

. importância de projetos
para o setor. "Os em

presários de micros e pe

quenas empresas neces-

.s itarn de recursos para
investir em seu próprio
negócio a fim de que

possam ser competitivos e

se firmarem", declarou.

,

Inspetoria registra aumento de 46°10 emART
Fusões foram 23°10menores

ticas comerciais.

no 3° semestre deste ano
BRASÍLIA - O merca

do de fusões e aquisições
no Brasil sofreu uma re

tração de 23% no terceiro

trimestre deste ano, em

comparação com a média

mensal das transações
,

ocorridas no primeiro se

mestre, que alcançaram 30

negócios. Os meses de ju
lho, agosto e setembro fe

charam com 68 operações.
Os dados fazem parte do

estudo de Fusões e Aquisi
ções da KPMG Corporate
Finànce. Os motivos para,
o recuo foram a desva-

370-8649'

lorização do real por conta

da crise argentina e o aten

tado terrorista aos Estados

Unidos de 11 de setembro.

FGTS - A partir desta

segunda-feira, as empresas

que quiserem demitir sem

justa causa passarão a pagar
multa rescisória de 50%

'

sobre o saldo pago na de

missão (antes pagavam 40%)
e a aliquota de contribuição
passará de 8% para 8,5%.
Balanço preliminar das cen
trais sindicais estima oito mil

demissões nas duas últimas

semanas

]ARAGuA DO SUL --

No primeiro semestre des

te ano, a inspetoria local do
Crea (Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia) registrou
aumento de 46,6% no nú

mero de ARTs (Anotação
de Responsabilidade Téc

nica), em relação a igual
período do ano passado.
O Município superou Cri

ciúma, com 44,4%, Cha

pecó (36%), Itajaí (34,2%),
Joinville (20,7%) e Floria

nópolis (-5,75-%). O acrés

cimo foi creditado à maior

fiscalização do conselho na

região.
O assunto foi tema de

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

ESPECIALIZAÇÃO: HOS�ITAL DE CLíNICAS ESTADO

DO RIO DE .JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA 1;)'0 RIO DE .JANEIRO

debate durante o fórum

do Colegiado de Inspe-
tores-chefes do Crea, rea
lizado na Fiesc (Federação
das Indústrias do Estado

de Santa Catarina), em

Florianópolis, no dia 5 de

outubro. Segundo o inspe
tor-chefe da agência local,
Osmar Günther, na opor
tunidade o Departamento
de Apoio à Fiscalização
destacou o desempenho da

, inspetoria doMunicípio na

obtenção do número. "O

presidente Celso Ramos

Fonseca disse que ficou

evidenciado 'Ü destacado

desempenho da Inspetoria
Regional e elogiou o traba-

1

lho desenvolvido pela
equipe", declarou.

FORMATURA --:- Fonseca

e representante do IAB

(Instituto deArquite-tos do
Brasil) estiveram em Ja
raguá do Sul no final de

setembro para participar
da solenidade de colação
de grau da primeira turma

do curso de Arquitetura e

Urbanismo da Unerj.
O curso de Arquitetura

e Urbanismo do Centro

Universitário de Jaraguá do
Sul é o único do Estado

cujo corpo docente tem

ART de cargo/função no

Crea, atendendo as exi

gências da Inspetoria local.

Dra. Christine Rebelo'
CRO-PV 5952

Ruo Barlio do Rio Bronca, 637; S.olo 2 ' (enlro ' Joroguó do Sul- se
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

, ,
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Schützenfest tende a superar· públi
}ARAGUÁ DO SUL -

Atiradores) recebeu 54.93J
- quando os festejos tive

período também foram d
76.868 copos de chope e

conforme dados relativos

evento, divulgados ontem pela
A tendência é de supe .

passado (97 mil pessoas),
mostrarem favoráveis e se

for registrado durante a se

presidente da Associação
Atiradores do Vale doIta

festa, anualmente, juntamen
pal,

Os primeiros dados c
\

ainda vai acontecer até o

realizados no ano pass
constata Schwanz. Na noi

exemplo, compareceram
ano passado, e, novament
foi superior em 919 visi

Até o momento, a f

público, tanto pela boa o

vários aspectos, quanto p
estão funcionando bem,
(patrulhamento ostensi

empresa de segurança P
,

Parque de Eventos. A

dimensões regionais, den
e serviços que podem ser

-Visamosmais a quali
aos visitantes do que, o mi

não é o único objetivo dos

A parte principal da
muita gastronomia, músi
e apresentações do foldor
está sendoprestado pela
pos musicais que fazem

Montanari e a banda ale

pareceu no ano passado,
custa R$ 1,00 nós dias út
A Caixa Econômica

.

controle de todo omovirn
de hoje até sábado, o C

realizando os sorteios d

Quina, Su-persena e

setembro, os bilhetes dos

o logotipo da Schützc

divulgação nacional da fe

.I PÚBLICO

.I TIRO

.I CHOPE (COPO)

.I REFRIGERANTE (COPO)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Jasé Theadoro Ribeiro, 165 •

Cx. Postal 84· Fone (47) 371·0555 •

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

A.Sf!ll!l��''''''(._
Indústrias de

Máquinas Kreis lida.

Um fato inédito marcou o dia 10 de agosto de 2001

e o fez entrar na história. É que neste dia fot assi

nado o primeiro decreto de tombamento municipal
de edificação hist6rica-arquitetônica. O ato do pre
feito Irineu Pasold beneficiou a antiga Igreja da

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do

Bairro Santa Luzia. Esta igreja fôra inaugurada
em 5 de agosto de 1951. Constitui-se num dos mui

tos exemplares históricos no Município que care

cem desta proteção. E um fato que merece desta

que: quem se mobilizou e pediu o tombamento, me

diante abaixo-assinado, foi a própria comunidade.

Talvez outros também venham a reconhecer a im

portância histórica dessas edificações, das quais
são proprietários, e sigam o exemplo dado pela co

munidade de Santa Luzia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL INASCIMENTO
'.f1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Arthur Gonçalves
CassuliBarão do I tapocu

Nasceu para o casal Alessandra
e João Carlos Cassuli, no Hospi
tal e Maternidade Jaraguá, um
robusto menino que recebeu o

nome de Arthur Gonçalves
Cassuli.

Os, bisavós maternos! Brunhilde
e nosso ,diretor Eugênio Victor
Schmôckel, estão orgulhosos
com o novo rebento familiar.

O CORREIO DO POVO sente-se

honrado em cumprimentar os
distintos pais, avós e bisavós.

HÁ 40 ANOS

Em 1961, era grande a preocupação dos jaraguaenses com relação à

estrada São Bento--Corupá, tanto que a imprensa perguntava POR

QUE SÃO BENTO-CORUPÁ TANTO DEMORA, e a gente
descobria, aos poucos, porque. Numa visita do governador ao Nor
te do Estado, permaneceu despachando três dias em Joinville, onde
lhe passaram memorial, pedindo pela construcão imedi�ta, ,em regi
me de urgência, do trecho da Estrada Dona Francisca entre Campo
Alegre-BR-59-Pirabeiraba-Joinville, para, desse modo, garantir
escoamento de volumosa produção do Norte Catarinense, dizendo a

certa altura do Memorial, maldosamente, nos parece: ''Além das con
clusões técnicas, 'às quais o nosso grupo de trabalho

chegou por nós representado, não poderá descurar do aspecto nega
tivo que significaria o abandono do trecho da Dona Francisca, EM
FAVOR DE QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO
(o grifo é nosso), mas a intenção estava mostrada. Estava na hora
dos nossos homens se mexerem, que, afinal venceu, hoje o escoadou
ro para o Porto de São Francisco do Sul, a BR-280.

IUNIÃO
HÁ 14 ANOS

"
Em 1987, o major Antônio Walter, da Escola de Trânsito do Depar-

'

tamento Estadual de Trânsito, subordinada à Secretaria de Segurança
Pública, esteve em Jaraguá do Sul para tratar sobre o projeto de trei
namento para equipes de educação do trânsito, que objetivava ampli
ar o serviço de campanhas educativas, através da atuação em cada

microrregião. Eram equipes formadas por quatro elementos repre
sentantes da Coordenação Regional de Ensino, Prefeitura, Policia Mi
litar e Delegacia Regional. A atuação das equipes eram nas escolas

públicas das redes municipal e estadual, e na própria comunidade.
No período de 10 a 15 de agosto, havia um treinamento para as

equipes das microrregiões de Itajaí, Joinville, Blumenau, Jaraguá do
Sul e Brusque.
O Conselho Estadual de Educação aprovava a criação da 3" faculda
de de Jaraguá do Sul; informava a diretora-professora Carla

Schreiner, diretora da Fundação Educacional Regional ,

Jaraguaense, hoje a Uner] (Centro Universitário), acrescentando que o

processo seguiria, agora, para Brasília, para homologação pelo minis
tro da Educação, Jorge Konder Bornhausen. Para

abrigar o novo curso, um novo bloco estava sendo construído junto
ao campus, no qual o município investia em mão-de-obra Cz$ 1,745
milhão. Os materiais eram adquiridos com recursos do MEC.

Bodas de Ouro

Aconteceu no dia 9/9/2001, em
Pirabeiraba, as Bodas de Ouro do casal

Karl e Margarete Gehring. O pastor
Gehring também comemorou 50 anos

de Ordenação ao Pastorado. Ele foi

pastor em Jaraguá do Sul de 1954 até

1968. Parabéns ao casal!

I' ,

'��-."'�'"
POR TIO EUGÊNIO

o que faltou para contar .. � (109)

ligação deste com o Caminho de Jaraguá,
que seria o trecho da Barra do Rio Cerro,
que passava oRio Jaraguá, antes atraves
sava o Ribeirão daMolha,
dirigindo-se ao ponto damargem do Rio

Itapocu.
O secretário dirigia-se ainda ao superinten
dente de Joinville, declarando, em nome do
sr. dr. Governador, que ordenou as provi
dências necessárias sobre o assunto de que
trata o ofício de 6 de
setembro último. Note-se o espaço de

tempo, de 6 de setembro a 18 de novem

bro, e mais o tempo do secretariado do

superintendente para o intendente
Rosenberg. Era preciso termuuuuita paci
ência.

Em 1901, Jaraguá pertencia aoMunicípio
de Joinville, como 2° Distrito, tendo
como intendente o sr. VictorRosenberg.
Investido nesta qua1idade, tratava dos
assuntos do distrito junto ao prefeito
joinvilense, que eram muitos, mas pre
ponderava a comunicação, situado como
estava ameio caminho de JoinvilIe a

Blumenau e a São Bento.
Daí porque, em 18 de novembro deste

ano, o secretário do Interior de Santa

Catarina, dirigia-se à Inspetoria de Obras
Públicas, remetendo cópia do ofício e

mais anexos, (\0 superintendente de
Joinville e ao governador tenente-coronel
Felippe Schrnidt, abordando aspectos da
EstradaRio Serro, Ribeirão daLuz e a

HÁ 4 ANOS

Em 1997, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente-de Jaraguá do
Sul informava à opinião pública que, diariamente, eram jogados nos

rios do Município cerca de 5,2 toneladas de lixo, 10% do total de
lixo doméstico produzido. Para mudar o atual quadro, conscientizar a

população e criar uma nova cultura ambiental, o secretário Werner
Schuster pretendia desenvolver uma campanha alertando para os

prejuízos causados ao meio ambiente.
O prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL), assinava
carta-compromisso doando um terreno"para a

construção de um condomínio industrial no Município. Para mudar o
atual quadro, a Apevi (Associação das Peguenas Empresas do Vale
do Itapocu) resolveu gue a implantação do projeto
propiciava aos micros e pequenos empresários um espaço, por um

período determinado, até gue tenham condições de atuar com vida

própria.
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correiodopovo@netuno.com.br

MÓVEIS
tasas/aparlamentos/chúcam/terrenas

CAS' 'I,,'
I, �I :ú\ l

� ,

•

� , ,

.. _, ..M, .... ",:'
Vende-se casa com·

140m2, construção
nova, no loteamento
Versalhes, com suíte,
2 quartos e demais

dependências, com

garagens pi 2 carros

e churrasqueira.
Tratar: 9975-4135.

Alugo 2 quitinetes.
Rua Silvino Stinghen,
147 - Centro.
Tratar: 370-7524.

Vende-se casa de
alvenaria, no bairro
Jaraguá Esquerdo,
próx, Carrocerias Argi,
4 qtos, sala, coz., bwc,
lav., cl laje e terreno cl
400m2, faltando acabo
Externo. R$ 25.000,00.
Tratar: 9122-4198,
com Walter.

Vende-se casa de
alvenaria com 60m2,
à 2km do Centro,
com telefone
instalado, terreno de
esquina medindo
16,5x25, Lot.
Juventus. Aceita-se
carro no negócio.
R$ 18.000,00. Tratar:
376-0210.

Procuro casa grande
para alugar,
preferencia 2 pisos,
não precisa ser na

região centr�1.
Valor até R$ 650,00.
Tratar: 275-3741.

Vende-se uma casa

de alvenaria
escriturada, com

terreno de 468m2,
construído com

118m2• Localizada na

Vila Lenzi.
R$ 70.000,00.

IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

Aluga-sé quitinete

com 50m2, Ilha da

Figueira, próximo ao

posto, preferência por
casalou pessoa
solteira. R$ 150,00.
Tratar: 9112-4711.

Vende-se apto grande
no Edifício Jaraguá.
Aceita-se proposta.
Tratar: 370-01 03,
com Dcrcílio.

Aluga-se quitinete
com 50m2, na Ilha da

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

} j tL1 �a·ll
Vende�se um terreno,
350m2, Jardim São

Francisco, na rua

principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

Barbada - Vendo 8
lotes em

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

Vende-se �erreno na

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

troca-se por moto no

valor e assumir

prestações.

Tratar: 9903-0006.

Vendo terreno no

Bracinho, em
Schroeder, cl
170.000m2, com

água e energia.
Tratar: 9973-9313.

Vende-se terreno

localizado na rua

patrimônio, medindo
422,50m2,' pronto
para construir no
.volor de R$ 6.500,00.
Tratar: 9963-5090.

Vende-se terreno na

Rua Alto Bauer,
próximo a Apae,
medindo 392m2, no

valor R$ 7.500,00,
aceita carro, moto e

outros. Tratar: 9963-
5090.

Vende-se terreno, c/
540m2 de esquina no
loteamento Souza.
R$ 6.000,00. Tratar:
370-1788.

Vende-se terreno cl
332m2, com '/2 água
de rncdeiro,
loteamento

Zanghilini. R$
7.000,00 + parcelas.
Tratar: 370-1788.

Barbada - Vendo 8
lotes em

massaranduba,
prontos para
construir, com toda
infra-estrutura, ótima
localização por

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

'!1 i:1:; iMd n, (111
Vende-se apto grande
no Edifício Jaraguá.
Aceita-se proposta.
Tratar: 370-01 03,
com Darcílio.

Vende-se

apartamento Rua
Barão do Rio Branco,

.

r
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Tratar: 372-0815.

Aluga-se casa no

bairro Amizade,
próximo Colégio
Alberto Bauer,
contendo 2 qtos +

suíte. R$ 500,00.
Tratar: 9975-0180 ou

371-2726, sábado e

domingo, ou após
18:00hs.

Vendo casa mista

(140m2), com terreno.
'de 14.500m2, com

água boa, 4 lagoas,
e pomar em
Schroeder. Aceita
troca por casa em

Jaraguá. Tratar:
9973-9313.

Vende-se casa na

Estrada Nova, lot ..

Primavera, lot. 36.

Pega-se carro no

negócio. R$
16.000,00. Casa

grande. Tratar:

275-1676, com

Alvina.

Vende-se casa de
alvenaria cl 84m2,
em terreno de 370m2
- loteamento Milbratz.
R$ 18.000,00.
Tratar: 370-1788.

Vende-se casa de
.

alvenaria, c/ 70m2
em terreno de
1.000m2 - Ilha da

Figueira.
R$ 35.000,00.
Tratar: 370- 1788.

Vende-se casa em

construção no

loteamento Piazera II
cl 465m2 (15x31).
R$ 14.000,00.
Tratar: 370-1788.

Vende ou troca, casa
em Piçarras por uma
em Guaramirim.
Tratar: 373-2183,
com Rose.

ADMITE

• Auxiliar de acabamento (15 vagas)
• Operador de corte-vinco (2 vagas)
• Operador de dobradeira (2 vagas)
• Operador de guilhotina (1 vaga)
• Operador de plastificadora (1 vaga)
• Operador de lombada quadrada (1 vaga)
• Almoxarife (1 vaga)
• Profissional de pré-impressão (1 vaga).

Requisitos: 2° grau completo (ou cursando)
ou 1 ano de experiência.

Interessados comparecer dia 22/10,
segunda-feira, às 11 ou às 15 horas
na Avenida Gráfica e Editora ou

ligue para 371-0588.

Edifício Klein, 5°
. andor de frente:

Apartamento novo,

com 138m2• Tratar:

275-3627, com Katia.

Vende-se

apartamento de
quarto mobiliado, em
Barra Velha, praia do
tabuleiro, avenida
asfaltada, prédio de
frente para o mar.

Valor R$ 19.000,00,
aceita-se veículo
como parte do

pagamento, ou

proposta. Tratar:
372-1610.

X� : t�t��! �1JI
Vende-se chácara em

Massaranduba, a
3km do centro, com
área de 20.000m2,
com casa de
alvenaria, medindo

120m2, água
corrente, excelente

localização' por
apenas R$
25.000,00. Tratar:
9963-5090, com

Ailton.

FECHAMENTO
DOS CLASSIFICADOS
NEGÓCIOS & OFERTAS:

Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Vendo 3 chácaras
com 5.,4350m2 cada,
em Schroeder,
próximo usina

Bracinho, com água,
luz, ótimo para
açude, lazer,
plantação, local

super sossegado.
Tratar: (47) 453- 1023
ou 435�0964.

IlvERSOS
Vendo conicaleira,
marca Belcone, 60
fusos. Tratar:
275-1642,
com Paulo.

Vende-se mesa de 6
cadeiras, mogno.
Tratar: 370-4980.

CONSERTA-SE
ELETRODOMÉSTICO

Buscamos·
em casa.

Tratar:
370-9367.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. 2· CORREIO DO POVO

RuaJorge úemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
.

Cx.Postal200 - ap 89.255-000
Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

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

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Con'a'" - Exp. Em Magnus, com regislro no Conselho
• Engenheiro CMl
• Engenheiro de Segur'lIf' no T"""ho
• Eng.nhelro Mec6nico - 2 anos de experiência em desenvolvimenlo de proielos, manulençõo, rocionolização de linhos de
produção, deseiàvel inglês ou alemõo.
• FarlJlGCêutico
• Supmisor de 8io,,,,,,,,logio(33441· Especialzaçiio em quirnka, biologia DIJ mrr�Dlos. Experiência profission� de 6 meses.
faró elabora�ão, des�ão e execução de lestes. Deverá ter conhecimentos e prálim em reações de moillard, enzimologio,
micrologia e fermentações. Conheàmenlo da legislação de produtos e aromas nalurais. Leitura Huenle e boa conversação em

inglês. .

ÁREA ADMINISTRATIVA
.

• Com"odor(3496·3466·36291
• C.n,.b.is,.(34561
• Recepcão (8reilhaupl) V.go M.SClIlina

ÁREA TÉCNICA
• Mecônico Elelrotecn;co • Faró manutenção elétrico e mecônico em compressores rotativos a parafusos. Ter carteiro de
habitll"lõo.
• Prog,.mod., de C.mpu'ad.r(3646)
• P,.gram.d., d. Sis'.mas - Programador em Oelphi
• Técnictl A,rícolll
• Técnic. em R.io X
• Técnic.MOIIinico(3219) -manulençõo de or ""didonado, relrigerodores emáquinos de lavar. Oesejeive( 2' liIau lêmito.

ÁREA COMERCIAL
• Assis'",'e de Venela, (3628)
• A••• D. V.ndas(Breilhaupl)
• C•.,de",d., de Vend.s(3472)
• C.,re'o, C.merc/o/(Shopping 8reilhaupl)
• Gere.', C.me"iol (36001· Coordenará a equipe de vendos. Deve ler corro práprio e disponibilidade para viagens.
• P,....,., rio Vendas (3320·3491)
• R'presen'ant. CIIIJIBfCio/(2949·35771

•

• Teievendos(3S61·340l)
• Vendedoles Edernos -deverão ler experiênda em vendllS. Aluarão em Jaraguá do Sul e região.
• V.nded.,es 'n'"no, - Prelerenciolmenle que lenha experiência (3 vagos). Superior ou Têmico em elelrÕ<1ka.
Preferencialmente que lenha conhecimento em. geradores e molares. (1 vaga)
• Vend.do,rIo C.nlec'lÍfs(LojosBreilhaupl)

ÁREA OPERACIONAL
• A,DUguelrolBreilhaupl)
• A,""9"e/ro poraMassora.d"'" (3169)
• Abno.oriI. /(3584·36131
• A,enden', deA,oug.. lBreilhoopll
• A,..rIen,. d. Frios(Br�lhoupl) (3603)
• A,.neI.n', deP.dori. (Breilhaupl) (3481)
• A,.nelen'e d. Ve,d.,as(Breilhoupl)(3589)
• Au.m., de C.i.. lBreilhauRI)
• Au.m., de (o," (3574) - Experiência minima de 6 meses em corle, dobra e inlerprelor desenhos.
• AUllIIo,de Depó,i,o(Breilhaupl) (3467)
• A••/R.,. d. Podei,. (Breilhoupl) (3429)
• Cai•• - V.g.m.,,""n. (lDia Breilhaupl Malerio( de Conslruçiio)
• C.i.a de S.peim"codo (Breilhaupl)
• (.nlel,.it.s (as) IBreilhaupl)
• C.nleren', (Breilhoupl)
• C.nlere,'e de Ca,gas (Breilhaupl)
• C."ure/,a,(3376·3527·3540·34971-Conhecimenla em máquina reia, coberlu," eover(ok
• C.zinheira(353l).

.

• C.,iIloeira o.el. (36221
• Do"""ão. R.visão (3539)
• Eletrlds'a - Com prólim em inslalaçõo, ler experiênda em iluminação, perlilallo, com experiêndo em in�a("Ião indu�rio(
(2vogos).
• Enc•••do, IncI.",io/(3475)· Fará lrabalhos em lubulações, redes de ar, de vapor e de água. Experiênda de 6 meses.
• Encarregodod. P,odu,io (33381 .

·I,",,,,,,n'';'o
• F,e,'/,'a(3317)
• F,.s.d.r(3291·363l) -ler experiêncio de 02 anos.
• Ga,ag/st.(Breilhaupl) (3222)
• G..,"" IBr�lhaupl) (3590)
• Guar"" Industrial(3296)
• J.,dinel,. - Com Catleira de Habi(ilaçõo e que resida próximo a Ilho da Figueira
• -M,,,ce,,,;ro
• Meca",.d.M""""lIfíio (3474·3610) - monlogem de mÍlq�nos, mm experiênda de 6 meses (1 vago).Meciinim (e�lrim
e mecônka) em vekulos automotores (1 vaga). Manutenção diversos equipamentos, usinogem de componentes, experiência
de 03 anos no óreo (1 vaga).
• Mec"/c. d.Man,ogem (3474('
• Mecônic. iIe S.spe.si. (3568) - Para veiru�s pequenos, conhetimenlo IIISpe!lSÕO, ba�nceamenlo de rodos, geomelria,
montagem de pnelt$, com 11 ou 2' grau.
• Motor/s'. /Operada, de Gui",ho (3331)
• Oper••r d. Empahadelro (3625) • Deverá ler rurso no área e enlrender o básico de campulação.
• Op"a"", de btru,.ro (3596)· Experiência de 06 meses na mãquina exlrusoro.
• Operador deG.a"tlna (2935) • Doh,adelra (2934)· Ter pelo menos 90 diosde experiência. Ter I.ilo ru�o de Leilura
.Inlerprelaçõo de Desenho Mecânica. Trabalhará na área decolderorio (1 vagale no área de lormos de melol (1 vaga).
Na cidade de Corupá.

.

• Preparador deMIÍ,uino(2842)
• Preporada, de Pin,.,. (3482)
• Saldada,
• T."...."
• r"miro Mecânico

Negóci�fertas

Compro terreno ou

coso financiado.
Tratar: 9905-2741.

Procura-se moça para
dividir apartamento no

centro. Tratar:
371-5824 ou

9962-7692.

vapor continental e

uma de corte Plus
Cort, no valor de
R$2.300,00. Tratar:
370-0134.

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 2001

Vende-se
identificador de
chamadas Rol Soft

(Bina). R$ 80,00.
Tratar: 371-0866
com Batista.

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

9963-7904.

Vendo telefone com

prefixo 376. Tratar:
376-1617.

.

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

Vendo telefone com

prefixo 376. Tratar:
370-8271.

Vende-se 6 janelas de
cedro (2.00 x 1.50)
com cachilho para

feminina (novas),
Tratar: 371-8153 ou

9122-6233, com

Elcio. R$ 400,00.

Vende-se celular

gradiente, de cartão.

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

9122-6233.

Vendo terreno, alto e

plano com 400m2•
R: Espírito Santos,
centro, com vista

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

Divido apto no centro.

Tratar: 372-6000,
com Alexandra.

Compra-se vestido de
15 anos, preferência
branco. Tratar:
9991-2061.

Vende-se cobertura
Kansai special - uma

Reta Brother, 1 ferro a

tr·

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

(alzone . RS 15,90
Servimos a/moca e Marmitex sob encomenda

,

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-Sb90.

Vende-se 2 bicicletas
Caloi, 21 marchas, 1
masculina e 1

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

veneziana, 6 portas
de cedro macisos,
com almofadas e

cachilho, toda com

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

por moto.

Tratar: 9112-4711.

Vendo máquina de
lovor louça marca

futura com pouco
uso, para 6 serviços -

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

9996-0380.

Vendo telescópio na

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

9996-0380.

Vendo aparelho de
som Gradiente com 2
cx acústico, CD,
rádio, toca disco,
toca fita duplo.
R$200,00. Tratar: 47
375-2596 ou

99960380.

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

9997 -2926.

Vende-se telefone

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

Vende-se telefone

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

Vende-se mesas para
. confecções, com 4x 1 ,

Zrnts, com 90cm alt e

2,20x80mts com

90cm alt. E 10

banquetas. Tratar:
9992-5253.

Vende-se máquina de
trico, com fontura. R$
1.200,00 (parcelado).
Tratar: 275-2637,
com Sr. Edinei.

Compra-se uma serra

fita para carne,

preferência pela
marca Siemsem.
Tratar: 370-7852,
com Luiz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Icança um Gol Turbo tem 'que ser rápido ...

Até por' ;;u� eles iá estao' acabando.
l.

Bônus de R$ 2.000,
+ toda documentação grátis.

Gol Turbo 200l. O carro l.0 turbo mais rápido do país está com uma promoção incrível na Caraguá. Além do bônus de R$ 2.000,00 e da documentação 9tátis,
você vai poder contar com a melhor negociação e as taxas mais baixas do mercado. Aproveite! Esta é a sua chance 'de alcançar um Gol Turbo.

Boro
Bônus de R$ 1.500,
+ ar-'condicionado grátis .

Cód.: 9M24L4

.�Horário de
atendimento:

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

De segunda a sexto> 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h $upervalorizas60

do ••u usado
Troca com Troco

Gol Plus 1.0 16V Turbo linha 2001 (cõd.: 5X12K4/P4P): bOnus de R$ 2.000,00 e documentação grátis (IPVA e Licenciamento). Bora linha 2001 (cõd.: 9M24L4): ar-ccndlclonadc grátis e bOnus de R$ 1.500,00. Frete e pintura não inclusos.
Financiamento pelo Banco Volkswagen. Promoção válida até 23110/2001 ou enquanto durar o estoque. Estoque mrnimo disponrvel de 02 unidades de cada. Fotos meramente lustrativas. Estes vetculos estão em conformidade com o PROCONVE •

Programa de Controle de Poluição do Ar por Verculos Automotores. *Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, -=-4--=CO=.:.R=RE=IO"'-""D'-=oonp:.....o.:O'-'--'vo� NegÓC�fertas Jaraquá do Sul, 16 de outubró de 20C

AULASDE INGLÊS,
com Canadense,

particular e avançado,
em seu lar.

Tratar: 9111-8917,
com professor Sammy

COMPRO

CONSÓRCIO,
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256 '

ou 9968-0588 '

PRECISA- SE DE

FARMACÊUTICO
Interessados tratar:

275-3257,
com Sérgio

lTIVE C-OGUMELOS
A �M�RgINDIMINTO§
STÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA
"

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

PROGRAMAÇÃO:
19/10- Baile com Walter Morais e Grupo Criado em Galpão
20/10 - Baile com Tchê Barbaridade

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

,

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

,
RS 130,00 o Kg_

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

Mania de Vender Barato

9x33S3
Total: R$ 301.77 J '

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

9x 17,OQ
Total: RS 153,00 ,

I
I
"

I

Mesa p/Telefone
WolfMolta

Eslanle ref. 7073; 4 portas, .

Henn,pad,M09nf»0,
"" "

À Vista R$ 129,90
•

I
.,
•

NI
.,
·1
.!
·1
• J

Loja 1: Av.'Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul-SC- Fone: (47) 371-5800
Loja2: Av. Getúlio Vargas, 611- Centro- Corupã- SC-Fone: (47) 375-1948

'

Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra doRio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua28 deAgosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(,,',-J} vidraçaria

�VI.Wille
o :r.çan alto san campmn sso

'

'\

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

Fone/Fax
370-8200

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 -370-7550

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

, Engenharre Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175-18JO -175-4101
Tudo parã pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hbtel Etalan - Centro

Lajes Premoldadas e

Artefatol d4t C;il1l(tnto em Ge.ral

Fone/Fax 47 371-7818

I

o ENDERECO CERTO DOS MELHORES
. ;

PRODUTOS PARA,SEU LAR!

•
·

·

·

·

ESQUADRIAS
JARAGUÁ

Infoware
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

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

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

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

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

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

2.
7'
.s

arquitetura
design

:3
.s
4-
7'

r� PERFLEX

- - - -

Rua Ceio Procópio Gomes de Oliveira, 474

-V ib:os tau pezdos
-Cercas

-PortfíEs

371-3522
Marina Frutuoso, 180 - GentIO - 89252-101- Jaraguá doSuJ-SG

E-mail: gessocom@netuno.com_br

De olho na sua segurança
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 cofor.> R$ 450,00

'_ã.Emoa�� Fone: (47) 371-7584
""W.GUMHlê CeI. Pr.ocópio Gomes de Oliveira, 382 - Centro

Ill1unizador;;! I (0**47) 371-1558
��Jaragua (0**47)975-1771
DETETIZE SUA CASA OU INDÚSTRIA (com baixo teor tóxico)
LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA '

Rua AntOnio Gesser, 40 - Bairro Czemiewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
.

CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

MSTElLÚF\GICa COSTa
,

.
. LTDA,

• Estruturas Metálicas.
• Portões Basculantes e Deslizantes

projetados na linha automatizada PPA.
• Entre outros.

Fones: (47) 275-3207
9103-9238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A qualidade dos veículos
é tão grande, que a

Coroquó oferece 1 ano de

garantia, além do

compromisso-ode devolver
, (

o seu dinheiro" caso você
não fique satisfeito.

O que rnoisvocê quer?
Abra o olho, seminovos e

usados, só na Caraguá.

Goll.8 TSI 2P
96 - Vermelho

Astra GLS
98/99 - Verde

Fiesta
98/99 - Branco

Santana
98/99 - Azul \

PassatVR6
96 - Azul

GolfGL
96 - Preto'

OUTRAS MARCAS

MODELO CORANO

.99, �VectraGLS

99 Preto

VEíCULOS VOlKSWAGEM
.

MODELO ANO COR

Vectra GLS

e
o
o.

.ª
''O
sr ,
o
Q
-e

o
E
'�
'o
E
o

d
J::

g

�
(�
,�

CARAGUÁ,'�
o

Fone: (47) 371-4000 1
Jaragu6 do Sul �

L

00 Cinzo

Astro GL

Gol LO 16V 4P 99/00 � Branco

98/99

Gol 1.02P

Golf 1.6

Passat Variant

Horário de
, atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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

ARQUITETOS
- ,

ATENÇAO
Vendo SOAWARE
ARCHICAD original,

versõo 6.0,
parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Paulo

(16) 624-4333
E-mail: mmonhos@yohoo.com.

Vende-se 1 foqôo à

gas Brastemp, 6
bocas, em perfeito
estado. Valor à

combinar, Tratar:
371-2735.

Procura-se moça para
dividir apto no

Centro. Tratar: 275-
2736 ou 9965-9428,
com Rose.

Vende-se salão de
beleza completo, com

telefone. Clientel�
formada à 8 anos.

DecoraEões
,

Jaraguá
Jaequard

ua Jorge Czerniewiez, 590 - Centro

Jaraguá do Sul- Se

(ao lado do hospital do morro)

Rua Mal. Deodoro.
Tratar: 371-4851.

com sr. Raimundo. Vende-se máquina motivo saúde.

overloque, marca Tratar: (47) 435-0964
Compro perfuradeira lamapa, na garantia, ou 45.3- 1023.

para encadernação com pouco uso.

de trabalho R$ l.100,OO. Vende-se banheira de

(Espimatic). Tratar: 370- 1134. hidromassagem, sem

Tratar: 371-9201, cl uso, nova. R$ 480,00.
sr. Raimundo. Doa-se cachorro Tratar: 375-2596.

.
(cadela), boxer,

Precisa-se de moças (não é pura). Vende-se 1 telefone

para dividir apto, não Tratar: 370- 1134. prefixo 371-3216.

precisa ter móveis, só R$ 300,00, tratar com
os móveis-do quarto. Vende-se barraca de Sônia.

Apto. na Vila Lenzi. 4 pessoas, nova] foi
Tratar: 37) -8254 usada só uma yez e Vende-se terreno na

comI. E 372-0984 para teste. R$ 150,00. praia Barra do Sul.

res., a partir das 19hs, Tratar: 9905-9098. R$ 1.300,00, ou
falar com Lia. troca-se por moto

Vende-se antena no valor e assumir
Procura-se rapazes Direc Tv, por prestações.
ou moça que tenha R$ 200,00. Tratar: 9903-0006.

apto. montado no Tratar: 9905-9098.

centro, ou próximo, Moto elétrica
e que precise Vende-se casa FIO' bandeirante pi
dividir o aluguel. Czerniewicz. criança de 2 a 8
Tratar: R$ 75.000,00. anos, 4 rodas,
9991-2061, com Tratar: 371-9319. bateria 6Y, nova.
Henrique. Valor: 450,00

Aluga-se depósito Av. à vista, também
Vende-se locadora, Pref. Waldemar faço em

com 3.000 fitas, Grubba. Tratar: 3x ou troco por

viedo-games, freezes, 370-0422 ou uma esteira elétrica.

computador, clientela 370-2144. Tratar: 371-6238,
formada, ótimo. com Andréa.

ponto, na Vila Lenzi. Vendo loja de
Tratar: 370-0863. material de Máquina de.

construção e costura overlock
Vendo linha telefônica móveis, bairró sequinha.
370, instalação Santo Antônio, em Valor: 150,00.
imediata. Joinville. Ótimo Tratar: 371-6238,
Tratar: 9975-3155. faturamento, com Andréa.

Vende-se câmera
térmica 4x2,70,
compl. Com motor,
semi novo, câmera
estacionaria.
R$ 3.500,00,
completo. Tratar:
275-2825.

Precisa-se de pessoas

que saiba falar
coreano. Tratar:
9992-5169.

Fazemos pátina em

móveis. Tratar:
9905-2929.'

Vende-se freezer
vertiéal, 280 litros.

�$ 500,00. Tratar:
9992-8039 ou

9112-2650.

Vende-se telefone
prefixo 376 - R$
500,00. Tratar:
9992-8039 ou

9112-2650.

Vende-se play station
1 - R$ 350,00.
Tratar: 9112-2650 ou

992-8039.

Compro telha
francesa de vidro.
Tratar: 371-9201,

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 72 meses c/

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

Informa�ões: (021-21) 2243-0712
Obs.: Mantemos sigilo absoluto

CRÉDITO PESSOAL
Pessoa física/jurídica e funcionário público

De RS 3.000,00 a 60.000,00 com juros mais baixos
do mercado financeiro, praz.o de 12 á 48 meses com

boleto bancário, liberamos as opera�ões EM
DINHEIRO de imediato após consulta do cadastro,.

Informa�ões (021-21) 2243-0611
·085.: Mantemos sigilo absoluto

�UNIÃO..... 5 A Ú DE

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMOUAIS

Sua Melhor oP9ão de prazer
fi,...",��f.4't 2.4 ��.....

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Soltei,.o,
massasens e,.6ti"as

rONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região JhonyRua João Picolli, 109 - Centro - Fone'371-7331

DI�K fNIRfGA
370·0348

OE MARCO RESTAURANTE E PIZZARIA
Forno a lenha

Alimoç'0 ai q;uillo .. i-fê � Aodizi'o de (erle _li chapa .. RcdIôzio de 'bZZO

.ª
"O

c:l
�
-e

��----�------------------------�
.�

.���-=�--------------------------------------------------------------------------------------------------�

Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - (entro - (ANTIGO SAMUARA) - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHÁCARAACERTENA ESCOLHA:
FAÇA SEU INVESTIMENTO COM SEGURANÇA EQUAUDADE:adquim uma

dJánxa de 20.000m2, 40.000m2, 60.000m2 ou 200.000m2, junto a riqueza nalural da
regiõo, em uma área privativa, com trilha ecológica, flora e fauna nalivas, nascentes,

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

passarela de eucaliptos, área para quadra de entreternimento, sanitórios com faça
filtro com trOlamento septico, rede elétrica com posteamento e iluminaçõo nas áreas

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

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

Tratar: 370·8563 ou 9975·0102
.

I
.

I
CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. Aír f. 00rLo-'Oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drairêmetuno.com.br

.

ENDOCRINOLOGIA
'Ov. VcdiM>oYMarcelo-Web-er SílNw

fone/Fax: 215-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA.
Dr. Cl.e-vet"�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
VVCMC�r�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- se

ir
I

275-3108
Laani
Imóveis

VENDAS
• Casa alvenaria - 3 suítes (460ril2,1300m2) - Vila Nova - R$ 255.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Estrada Nova - R$ 45.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Residencial Versalles - R$ 79.000,00
• Casa alvenaria - 3 dorm. - Bairro Vila Lalau - Próx. Weg - R$ 80.00Ó,00
• Casa alvenaria - 3 dorrn, - Amizade - próx. Blumengarten - R$ 35.000,00

TERRENOS
• Área 325m2 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + financ.
• Área 300m2 - Bairro Estrada Nova - Entr. R$ 2.000,00 + financ.
• Área 400m2 - Ilha da Figueira (próx. Colégio) - R$ 25.000,00
• Área 390m2 - Vila Nova (Local Nobre) - R$ 26.500,00
• Área 390m2 - Próx. entro Faculdade - R$ 11.000,00

.

APARTAMENTOS
• EDIF. SUELEN - 3 dorrns, - Amizade - R$ 52.000,00
• EDIF. MORADA DO SOL - 3 dorms. (cobertura) - Vila Nova - R$130.000,00
• EDIF. ROYAL BARG - 3 dorms. - Centro - ÓTIMAS CONDIÇÕES
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1020 - Sala 01- Centro - Jaragua do Sul

* Cozinhas

Planejadas;

Apartamento com 186,20 m2, no edifiício Porto Belo, Vila Nova, com
4 quartos, sendo uma suíte, lavado, WC social, 2 sacadas, sala de
jantar, s()la de star, sala de TV, cozinha e.lavandeira com móveis

sob medida. Prédio Novo, com piscina e salão de festa, com duas
vagas na garagem. Valor a negociar.

,

CEDRO MOVEIS
__

, ....

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679

* Mesas e

Cadeiras;

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

* Roupas Profissionais
* Sinalização

* Estantes e

Sofás;

Av. Pref. Wdldemar Grubba, 2526 - Vila Lalau
Fone: (47) 275-3837 - Fax: (47) 372-1144

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

* Dormitórios;
VENDE - SE OU TROCA - SE

*Artigosde
Decorações.I

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro (ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC
Tratar com Sr. Osmar, fone comercial 371-4135 Ramal21, ou fone

residencial 370-8336, após as 18:00 .horas.

131:d�J!11!.
Precisa-se de
sacoleiras, para
vender confecções,
saias oxford, todos os

tamanhos, longas e

secretária. Preço R$
11,00. Blusa de seda

manga curta e longa
R$ 12,00. Motivo:
fechamento da loja.
Tratar: 371-8116,
com Marlene.

Purificadores Europa
contrata vendedores
com excelente

remuneração, poucas

vagas. Tratar:
371-7644 ou Rua
Waldemiro
Mazurechen, 16

(Rua do Hospital São

José).

Casal do Sul procura
serviço como

chacreiro, com

experiência.
Tratar: 275-1527 com

. Lurdes.

Procuro emprego
para cuidar de
idosos. Tratar:
275-1527.

Procuro emprego
como diarista, todos
os dias de manhã.
Tratar: 373-4373.

VENDE-SE SAI:ÃO DE
BELEZA completo, com

telefone, sala de
massagem e depilação.
Freguesia completa a 6
anos. Sitúada a Rua Mal.
Deodoro 1708, sala 2, no
centro. Vendo por motivo

de mudanca.
II Tratar: 371 :485 1.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PARCELAMOS EM 16 VEZES (1+1SX)
Endereço: Rua Venâncio da Silva P�rto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se Bêil 372:-0002

PLANEdE SUA COZINHA E

SEU OORMITÓRIO EM:

R$
De entrada

.
.

00

+36 vezes fixas

MÓVEIS
GOMES

'"

ZôornCreative

R$
De entrada

00

+ 36 vezes fixas

E de solde, prestações que você pode paga,r.
Ligúe agora para a Regata e faça um grande negócio.

Adélia, 239 - Fone 371-299 - Walter Marquardt, 727
. (Próximo ao Parque Municipal de Eventos - Fone 370-8800

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

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

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

A RHBrasil seledona profissionais para as seguintes oportunidades:
* *Área especificaI Ensino Superior
COORDENADOR DE LOGÍSTICA Com experiência mínima de dois anos na função. Necessário

��f��b��a�ii��ln��i���r:�U���i��f�VJft��1I�iI�lrac�a�a:i����i����d� ao
áesenvolvimento de cores tinturaria. Enviar currfculos para "tarla@rhbrasil.com.br
PROGRAMADOR DE PPCP Vasta experiênCia� principalmente na área têxtil. Disponibilidade para
���J�il:�� ���:��I��E���s���C���n�c�rae�rf������i��On�e�rmento em desenho

(m;t���"del���7ã��n��Sre��r�ft����ni�f��:tbC:r����d9f:,��u�:�í�f;'al' :�I�u��
. Enviar curnculos para carla@rhbrasil.com.br.
IARIAS Necessáno estar cursando Técnico ou Superior em Administração, Ciências

Contábeis ou afins. Conhecimento e experiência, em informática (Word, Excel e Internet). Enviar
para carla@rhbrasil.com.br. '

:������;'DC���������i�;�'n����c���������e��eà�so�r��s���Odi%t�:���
������tr� �on���e��a� 9gjg����0�s��t�������i�Ç:�O��i�I��!�dcO��J�e��Éne?anrhiuC��c�7��
para carla@rhbrasil.com.br. _

��c��������� ��e�R�é��i�:�ê��r.e�i��i�i� c��í�u,�nc�a���Ya��t�!ft�io��bRrodução.
ENGENHEIRO QuIMICO Experiência com liderança !e pessoal. Enviar currículos para
carla@rhbrasil.com.br. '

,

PROGRAMADORES DE PCP Com informática.' Enviar para henrique@rhbrasil.com.br.

��g�%�c��I��;g:c��e����;;���{�:�de�:�á�!�d�a�: �oevi����06i;J��giYi�:� r���
E DE �r���iI��g�gg��os�p�r��v��J�!'�l�u�� ���ni��ng���������ôc��'�rnda
écmco. Conhecimento em informatica. Experiência na área. Conhecimento em ISO, PCP
! JrT. Excelente remuneração. Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do

Ã�At1$i#Á �1����E��� ���n�����rb��p��'�ü cursando (Administração ou Economia).
Ampla experiência no setor financeiro, prindpalmente Fluxo de Caixa. Disponibilidaâe para estabelecer
p�8i�ri� ��������u���O�n:�rE��r;��u��� �ae����'buoe��7g�:iÃ6��'�D e experiência

��rr:�(�osa�e���i�o�e�����\I����.�r�ra estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar

SUPERVIloR DE VE�DAS Com superior completo! conhecimento em 'informática. E�eriênCiaa:���:r�çã�.eg���n(gí���d�n��i::��eb�����r�����c�a aeC�i�a:rag;����S s�T.s��erar c�������;
para hennque@rhbrasil.com.br.
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Com superior completo em Informática ou similar. Com
experiência mlnima de três anos.em diversos sistemas de informática. Hablüdade para coordenar

i�lLi��i�Ec��s,Y��tf;�Jrir8au�����������ob�Pleto em Informática ou similar. Com
experiência em sistemas de informática. DispOnibilidade para residênda em Jaraguá do Sul. Enviar

�N�í'1I�i�': ch:���ir��l1��sns�r.eriorcompleto ou cursando Adminlstra�o (ou similar).
Com experiência na área de cargos e salfrios. Enviar currículos para henrique@mbrasil.com.br.
ANAUSTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS Supenor completo ou cursando em

engenharia qui
'

entos ou afins. Para atuar no desenvolvimento de produtos, testes,
pesquisas, pre amostrar, elaborações de formulações, entre outras atividades. Enviar'

ÃU�í'1��i�1 8�i:·��b�uperior Completo em Química, Ciências 8i�ló lcas ou
afins. Conhecimento em desenvolvimento de produtos, reação de Maillai"d, pesquisas e I�ratura
técnica. Enviar currlculos para jessie@rhbrasll.com.br.
SUPERVISOR DE VENDAS Necessário Ensino Superior e experiência administrativa! vendas.

iWf!'����W� 8�rap.w��&SfGs�óc�m�}�[perior completo e experiência. Enviar par�
1essie@rllbrasil.com.br.
'FARMACEUTICO(A) Com Superior cO�leto e disponlb_ilidade para estabelecer residênda em

���áS���� �E�g��8�i ����A§1��rg��cg����e�e;��T�����lg��:b�agnus ou
SEM - Sistema Datasul. Enviar cunículos para jessie@rhbrasil.com.bt:
*·Área Administrativa
AUXILIARADMINISTRAnVO Com experiência em informática. Conhecimento em almoxarifado
e emissão de notas fiscais. Conhecimento básico em escrita fiscal. Necessário 20 grau completo.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Com 2° grau completo. Para atuar em Massaranduba.
AUXIUARADMINISTRATIVO Necessário 2° grau completo e experiência na área administrativa.

,

Para trabalhar aos sábados e domingos. '
'

·�Área Técnica. '

.

.

'"

TECNICO INFORMATICA, ELETROTECNICO OU ELETRONICO Formação Técnica.

��efa�ên�i�e���s:;���s��c��Ji;.computadores, instalação telefônica e comunicação de dados.
ELETRiCISTA DE MANUTENÇ,AO Necessário formação acadêmica em Técnico em êletrc-

i����liiÀ�i..����1�?o�·.f��;;;i:�����l� ��1:,��r:g��I��'té·gn'1ca, experiência
em manutenção elétrica industrial'em empresa do ramo tê�1.
··Área Comerciai ,

VENDEDORA EXTERNA Necessário possuir veiculo próprio. Para Jaraguá do Sul e microrregião.
Para atuar com produtos para decoração.
VENDEDOR Com expenêncra na área de-software, automóvel próprio e 20 grau completo.
··Área Operacional
AUXILIAR DE COZINHA E SERVIÇOS GERAIS Necessário residir nos bairros Rio da Luz, Barra
do RiO Cerro ou proximidades._ ..

::�ri��e�:' r:re��i�I���t:��I2Lo �������e�� p��n��ina���rdn� �a��� i:r��I�i�i�
Cerro. .

COSTUREIRA Com experiência em todos os tipos de méqumas de confecção e malharia.
Conhedmento em tipos de panos. Para atuar com peça-piloto e modelagem. Otima oportunidade
para trabalhar no bairro fiarra do Rio Cerro.
A!JXIIJAR DE PRODUÇAO Necessário residir próximo à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

��b�r.:�Xrf;:;�'�O 20.. rau completo e'boa experiência na fun âo,
'

DE PRODUÇA� Com 20 grau completo, residência trxa em Jaraguá do Sul e

:�':.rs����J:S�I:'Jgosaber cozinhar e pernoitar no ,trabalho.

preferenci�I�������ay�!OC��i���ric?ai!: S!fuui�����i�iJ:J���nCia em Guaramirim,

�L�OXARJFE Necessário 20 grau completo. Resi�ncia fixa em Jaraguá do Sul ou munidpios
VIZinhos. ...

�� u,.�����?� ���ri�i�':n"���I�������:S��n��1�eVJ��:�u�.JOãO Pessoa em

o� DE PRODUÇAO 2° grau completo. Necessário residência fixa em Jaraguá do Sul (ou
�� )J3r..fÃ�J!f��ç�,sc���periênda industrial.

13�0:��ESDjDWR2:8üi�8'b'i.mri�Lm�o�-99ies do bairro Ilha da Figueira. Várias vagas

r..a�N��g�.tisse6�sM6vEIS Com habilitação. .

��g�AR�s1��,:���ê2g� �Z'��sade habilitação e experiência no ramo.
OPERADOR DE TORNO Com experiênda em tomo convencionai. .

AUXILIAR DE ALMOXARIFE Com experiênda em almoxarife e informática básica.
AUXIUAR DE ,pcp Com conhecimento técnico mecânico, Informática (Word, Excel e Internet).
g���g: g� c:i�Ha�l�o.Sr�L2�0�ra�x��f���: ���°tri���:���i�oruPá.
���o�'l:X��tM�llgEf:tt�e���S:2�·:�ria���n�J':re��:�r: ��u�:;.��o�=:
���f�r�ED:J.EI cg�me���g��à em Empresa Têxtil e 10 grau.
UDER DE MONTA da em torres metálicas, equipe de montagem, estrutura metálica

i��íIT!� m��t������Fe��'
AUXIUAR DE EX O NeceSsário 2° grau completo, Informática e experiênda em manifesto

�b�liIRA Com ex erlênda elo grau completo.
A RHBrasll dispõe fe c:r.0rtunldade para CASEIROS: casal que queira trabalhar

�_e:.����:e�dO atlvlda es domésticas (serviços gerals,internos e externos ria

Jaraquá do Sul, 16 'de outubro de 2001

� Jaragu4 do Sul .. se

DESTACANDO A SUA EMPRESA

lABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLiNICAS

T�Cv�içO-dcv�.
Rua João Picolli, 94 - Cen tIO Fone/Fax: (47) 370-1256
Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Fone/Fax: (47) 371-7646

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-0912
RuaJoãoButsdurdr, 855 - Centro (juntoao trevoprincipal) - Guaramirim-se

1(47) 371-3512
Rua Walter Marquardt, 130· SL 01 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

Amparo's Lanches
Serv�p��pov���.

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

Rua Reinoldo RaJ, 806,
sola 4 - Centro

Joroguá do Sul - se

Depois do
leite materno dê
00 seu filho
oque há de melhor,
LEITE DE CABRA

(47) 37S-1844

DAL.TIIJ;RRA LJMPA FOSSA

Orfamento sem compromisso-

* Limpeza de fossos; ..
* Desentupimento de canos, pios,
banheiros e caixa de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento .

* Encanamento de rede de esgoto.

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

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

IR "Venda "locação
"Conserto "Montagem

GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA

Irmáquinas Indústria
e Comércio Ltda.• ME

Trabolhamos com vendas e consertos:
* Motores Estacionários * Motossera
* Lava Jafo * Rocadeira
* Aspirador * MÓlobombas
* Compressor, etc... * Enlre outros...

* Assistência .24hs
www.irmaquinas.cjb.net

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 . Centro· Jaraguá do Sul

VedCIin
Urológia e Medicina do Trabalho

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

Fone/Fax: 371-4724

Dr. D. Maurício Spies

E"7mail: medclin@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IVISITAS HONROSAS

Descendentes de Jourdan na 13a Schützenfest

No começo da tarde do dia 11 do corrente

mês, o telefone tilitou no apartamento de

nosso diretor, e do outro lado do fio identi
ficava-se como sendo Miguel Fernandes
Jourdan, que vinha acompanhado da espo
sa, Regina Lúcia, e da irmã, Maria José
Jourdan de Aquino, que se encontravam na

Praça Ângelo Piazera, para rever o busto de
seu bisavô, coronel Emílio Carlos Jourdan,
fundador de J araguá do Sul.

Queriam cumprimentar o diretor do
CORREIO DO POVO, que sempre envia exem
plares de suas edições, mantendo-os
atualizados dos acontecimentos que cá na

terra ocorrem.

Das muitas conversas ficou assentado o

comparecimento ao Parque de Eventos, onde
se iniciaria a 13a Schützenfest, uma das mais

famosas da tradição local.
Os organizadores do evento tomavam, conhe

cimento, oferecendo aos ilustres visitantes

espaço no camarote oficial.
Mas bastou a primeira banda típica se apre
sentar, fê-los descer para se juntar' aos dança
rinos que lotavam o pavilhão 'B', de lá só

saindo altas horas da madrugada, satisfeitos
pelo que lhes foi dado ver e viver, prometen
do voltar em outra ocasião.

�rculo
Italiano

ESPUMANTE

As SEIS REGRAS BÁSICAS:

Não Agite
Quando finalmente o espumante estiver na taça, evite agitá-Ia como se faz
com de vinho, procurando a oxigenação. O gás tem a mágica função de formar
uma "nuvem aromática" na boca da, taça devido ao desprendimento das bor-.
'bulhas. Se você agitar, estará provocando um desprendimento acelerado do

gás e, com isso, prejudicando a persistência da

espuma, que é o tempo durante o qual o gás fica
formando borbulhas. Quanto maior o tempo, mais

longo é o prazer proporcionado pelo produto. E as

boas coisas têm que ser as mais duradouras possí-
veis] pois não somos de ferro!

'

FLORIANI '

ADVOGADOS
ASSOCIADOS I SC

(Fonte De Lantier - mai/jun 2001).

Devanir Danna - Presidente

371-822,2
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

CORREIODOPOVO38

Relações Públicas - 373-0091

1l/OUTUBRO/200l- Reunião ordinária.

--------':""'""------------------�-----

VISITA DÓ GOVERNADOR (I)

NESTA QUINTA-FEIRA, DIA 18/10/2001, ÀS 20:00 HORAS, acon
tecerá na Sede Campestre do Clube Diana, REUNIÃ,O FESTIVA

com a presença do GOVERNADOR do Distrito 4650, companheiro
HERBERT ZIMATH JÚNIOR.
OS trabalhos iniciarão às 19:00 horas com a participação do Conse
lho Diretor do Rotary Club de Guaramirim, oportunidade em que
serão' discutidas as metas do Clube e da Governadoria.

VISITA DO GOVERNADOR (II)

A PR ES ID Ê N CIA DO Rotary Club de Guaramirim solicita que todos
os companhei ros estejam presentes e acompanhados de suas espo

sas, para prestigiar a presença do Governador HERBERT, que sem

pre nos traz entusiasmo e novos conhecimentos rotários.

PARA REFLETIR ...

INSTRUÇÕES PARA TODA A VIDA

1. Leve em consideração que grandes amores e conquistas envolvem

grande risco.
2. Quando você perde, não perca a lição.
3. Siga os três R's:

· Respeito a si mesmo
· Respeito aos outros
· Responsabilidade por todas suas ações

4. Lembre-se que não conseguir o que você quer é algumas vezes

um grande lance de sorte.

5. Aprenda as regras de maneira a saber quebrá-Ias da maneira

,
mais apropriada.
6. Não deixe uma disputa por questões menores ferir um grande
amigo.
7. Quando, você perceber que cometeu um erro, tome providências
imediatas para corrigi-lo.
8. Passe algum tempos sozinho todos os dias.
9. Abra seus braços para mudanças, sem abrir mão de seus valores.
10. Lembre-se que o silêncio é algumas vezes a melhor resposta.
11. Viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais
velho e pensar no passado, poder? obter prazer uma segunda vez.

12. Uma atmosfera de amor em sUâ casa é o fundamento para sua vida.
13. Em discordância com entes queridos, trate apenas da situação
corrente. Não levante questões passadas.
14. Compartilhe o seu conhecimento. Esta é uma maneira-de alcan-

çar a imortalidade.
15. Seja gentil com a terra.

16. Uma vez por ano, vá a algum lugar que você nunca esteve antes.

17. Lembre-se que o melhor relacionamento é aquele em que o amor

mútuo excede o amor que cada um precisa do outro.

18. Julgue o seu sucesso por aquilo que você teve que abrir mão

para consegui-lo.
19. Entregue-se total e irrestritamente ao amor e a cozinha.

i.liTabelionato.. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373 ..0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o QUE SE FALA NO SENADO INISCÊNCIAS
DESVIO DE VERBAS DO

BOLSA-ESCOLA - O sena

dor Carlos Patrocínio (sem
partido-TO) lamentou os

atentados terroristas contra

os Estados Unidos, mas

considerou também terro

rismo os desvios feitos no

Brasil do dinheiro destina
do a programas para caren

tes. Em especial, ele se refe
riu aos recursos do Bolsa

Escola - míseros R$ 15

por criança mantida na es

cola -, que estariam sendo
usados para fins eleitoreiros
em prefeituras do Ceará,
Alagoas e Minas Gerais, se
gundo denúncia do Jornal
"Folha de São Paulo".

Carlos Patrocínio lem
brou que, durante a votação
da proposta de emenda à

Constituição que instituiu o .

Fundo de Combate à Po

breza, demonstrou sua pre
ocupação com a possibili
dade de os recursos serem

desviados por políticos ines
crupulosos. "No longo ca

minho da fonte de recursos

.

até o destinatário final, há ter
roristas tirando o pão da
boca de crianças desnutridas.
Isso é revoltante", afirmou.

O senador conclamou as

autoridades a fiscalizar me

lhor a destinação de recur

sos para programas como

Bolsa-Alimentação,merenda
escolar e Bolsa-Escola, para
identificar irregularidades e

. punir os infratores. Ele reco
nheceu que o Ministério da

Educação vem bloqueando
os recursos destinados a pre
feituras nas quais têm havido

desvios. "O problema é que,
com o bloqueio dos recursos,
todas as crianças são prejudi
cadas. É preciso celeridade na

punição dos culpados para que
os programas possam ter con

tinuidade", argumentou.
'jORN� DO SENADO",
edição 1.367, página 7.

Garibaldi - JGS -
Distrito de Veszprém (088)

convenientemente fei-
.

tas, acresce que esse

porto se presta ao esta

belecimento de uma

Base Naval, segundo a

opinião que temos ou

vido de competentes. A
idéia da organização de
um projeto de melho
ramentos naquela zona,
o qual parece não ser de
custo exagerado, é, pois,
uma idéia aproveitável.

Esta douta opinião da
repartição federal com

petente satisfaz os nos

sos intuitos de catari
nenses e explicamelhor
que qualquer comen
tário e necessidade e a

urgência do Porto de
São Francisco, tão sa

biamente pleiteado pelo
governo do eminente
dr. Hercílio Luz".

O Jornal "A Notí

cia", do Rio de Janeiro,
em 15/3/1919, em lon

ga nota, não achava

motivo para alarmes o

fato da passagem dos

Títulos de Dívida do
Brasil para os Estados

Unidos. Cita, a propó
sito dessa medida fi

nanceira, vários exem

plos históricos. Diz que
os Estados Unidos

sempre nos trataram

com a máxima distin

ção; entretanto (aí está
um fato revelador da

diplomacia mundial),
devemos assinalar -o

gesto da França, que já
ameaçou o Brasil com
uma demonstração na

val, devido à falta de pa
gamento do coupon da
dívida do Espírito San

to. Comenta ii atitude da

Inglaterra para com o

Brasil na questão da Ilha
da Trindade e a Alema-

nha na questão da Pan

ther, achando que só te

mos a lucrar com a pas

sagem dos Títulos Bra

sileiros para os Estados

Unidos, que sempre se

têm mostrado nossos

amigos".
O início de uma

imprensa efetiva

Jaraguá (do Sul), em
10 de maio de 1919, da
va um passo decisivo pa
ra implantar a impren
sa, através do jornal se
manário CORREIO DO

POVO, fato que ecoou

em todos os quadrantes
do Estado de SantaCata

rina, visto que aparecia
no 2° Distrito do Muni

cípio de Joinville, o que
eramuito raro acontecer

numa entidademunicipal
pujante. E ela vinha com

endereço certo: pugnar

pela emancipação.
O ,diário matutino

REPUBLICA, de Flo-

POVO desejamos uma
longa existência" .

O vaticínio do con

frade se confirmou:
em 10 de maio de

1999, ele completou
80 anos de existência,
lembrado no livro do

autor, ORELATO-.A
História da Imprensa
- Jaraguá do Sul e

Vale do Itapocu, Edi
tora CORREIO DO

POVO Ltda. -1999

(Série Memória Jara

guaense).
Estradas por onde

caminha .o progresso
O superintendente

padre-doutor Gercino
de Sant' ana e Oliveira,
de Joinville, no exer

cício do cargo, viajava
a Florianópolis, em

objetivo de Serviço
Público, conferencian-

(

do longamente com o

governador Hercílio
Luz. Entre outros, con-

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? LXXVII I

"A perfídia insi

nuação'- dizia o

Jornal REPUBLICA
- de que o governo
estadual agiu em be
nefício de interesses
alemães é uma blague

. infantil e idiota, pri
metro, P9rque nunca

contraria obras com

inimigos; segundo,
porque os banqueiros
do Estado foram sem

pre ingleses e france

ses, as conhecidas ca

sas Louis & Cie., de
Paris, e Erlangers, de

"

Londres.

Papalvos intrigan
tes, beócios no ma

nejo da ciência de

maquiavel é que po
dem ter levantado uma

balela dessas, potoca
fácil de vara no ventre
com um piparote ou

. um ferino deMallat.;"
Melhor poderia ex

plicar a opinião da

Inspetoria Federal de

Portos, Rios e Ca

nais, que foi enviada à
S. Exa. o dr. Afrânio de

Mello Franco, ilustre
ministro de Viação e

Obras Públicas: "O

porto de São Francisco
merece, de fato, a

atenção da União pela
sua segurança do seu

ancoradouro, pela
profundidade dos seus

canais, sua posição em
relação às férreas de

grande penetração, que
chegam até o Para

guai, é privilegiada, e
facilmente esse porto
pode, ser o escoadou

ro de toda a parte Nor
te do Estado por uma

ligação de estradas

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
O POLIGLOTA (160)

Achava-se Emílio de Menezes em uma roda da Pascoal, quando cheqou
um amigo e apresentou-lhe um rapaz que vinha em sua companhia:
- Apresento-te Fulano; é nosso patrício e tem corrido o mundo intei 1'0.
Fala corretamente o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, o alemão,
O rapaz sorria, modesto, ante os elogios e a palestra voltou ao que
era, Ao fim de uma hora, durante a qual apenas proferiu alguns
'monossílabos, o viajante despediu-se, e se foi embora.
- Que tal esse camarada?-, perguntou-lhe a Emílio um dos da roda.
- Inteligentíssimo e, sobretudo, muito criterioso -, opinou o rei
dos boêmios,
- Mas, ele não disse palavra, II

- Pois, por isso mesmo -, tornou Emílio.
E rindo: .

- Você não acha que é ter talento saber ficar calado em seis
I ínguas diferentes?
Narrada pelo professor Raul Pederneiras.

,

rianópolis, em notícia seguia contratar a ma-

de primeira página, cadamização da Estra

manifestava-se assim: ,da de Rodagem do

"CORREIO DO Morro doSerro até a

p O V O vargem do Rio Jara-
Visitou-nos o pri- guá, prometendo o

meiro número do COR- governador ajudar a

REIO DO POVO, que CâmaraMunicipal de
vem de sair à estampa no Joinville na recons

distrito de Jaraguá. Ór- . trução da vargem do

gão independente e noti- Jaraguá (rio) e de Jo

cioso, o novel colega, inville a Bananal (atu
que é dirigido pelo sr. al Guaramirim).
Arthur Müller, promete Como se vê, a

defender os interesses proveitosa viagem do

locais. dr. superintendente
Na sua página de trouxe a certeza de

honra, estampou os uma esperança dos

clichês dos Exmos. Srs. sérios problemas de

ESTADO DESANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única

.

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA
.

PRAZO DO EDITAL: 30 (trinta) dias
!:l(A) Doutor(a.) Candida Inês Zoellner, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER DIRCEUMARCHIORO, pessoa juridica de direito privado, CNn
nº 01.206.513/0001-16 e DIRCEU MARCHIORO, pessoa fisica, brasileiro,
casado, comerciante, o qual se encontra em local incerto e não sabido que, neste
Juizo de Direito, situado ii Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro, CEP 89270-
000, Guaramirim-SC, tramita a Ação Monitória sob nº 026.00.001877-0 aforada

,

por Fernando Faraco Modesto, em desfavor de Dirceu Marchioro e outro. Assim,
fica o mesmo CITADO para proceder ao pagamento do montante exigido ou

fazer a entrega da coisa reclamada ou oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento
ficará o réu isento do pagar.!1ento de custas e honorárias advocaticios (art. 1.102-
c, §1 º, do CPC). ADVERTENClA: Nõo sendo oferecidos os embargos no prazo
marcado cgnstituir-se-á de pleno direito, o titulo executivo judicial (art. 1.1 02-c

. do CPC), SINTESE DA INCIAL: que o requerente é credor do requerido no valor
RS 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), repr�sentando pelo cheq�e nº 000136,
conta 007.703-2, Banco Bese. VALOR DO DEBITO/DESCRIÇAO DO BEM:
Valor corrigido conforme planilha atinge um montante de RS 1.527,69 (um mil
quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e 'nove centavos), em 28/08/2000. E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Sandra Maria
Weber Dias, o digitei, e eu, Isabel Cristina Roza, Escrivã(o) Judicial o conferi e
subscrevi. Comarca de Guaramirim(S(), 18 de setembro de 2001.

Drs. ,Hercílio Luz,
Governador do Estado;
Lauro Müller e Abdon

Baptista, senador e·

deputado federal.

Ao CORREIO DO

transporte, aprovei
tando bons elementos

políticos e adminis
trativos que lhe são

afetos.
(Fritz von Jaraguá)

I
I

!�

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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que compareceu no ano passado
tes, desde quinta-feira
'ciQ- até domingo. No
53.659 tiros e vendidos

1 copos de refrigerante,
eiro final de semana do

'ssãoCentralOrganizadora.
público recebido no ano

condições do tempo se

um outro contratempo
valia Edelberto Schwanz,
Clubes e Sociedades de

,

nsável pela realização da
o poder público munici-

ativos entre a festa, que
o domingo, e os festejos

.

pontam neste sentido,
bertura, quinta-feira, por
ssoas a mais do que no

ábado, o público também

ção do evento, nos seus

nclições de segurança que
apoio da Policia Militar
a contratação de uma

que atua no interior do

deverá continuar com

s condições de estrutura

das.

uilo que o evento oferece
de pessoas presentes, que

.

adores -, diz Schwanz,

ainda está para vir, com
nça, competições de tiro

ão. O serviço de refeições
Alimentos. Entre os gru
ação da festa estão Os

en Yuppies, que já com
ande sucesso. O ingresso
3,00 no final de semana.

eral é responsável pelo
anceiro da festa.A partir

ão da Sorte (CEF) estará

ena Federal, Lotomania,
ena, na cidade. Desde
ios da Loteria Federal têm
t estampados, fazendo

EM NÚMEROS-
0(14)

54.933
53.659
76.868
43.851

Fotos: Edson JunkeS/CP

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I RESISTÊNCIA: GREVE DO INSS DEIXA USUÁRIOS SEM ATENDIMENTO E SEM DINHEIRO Câncer demama: prevenção_
ainda é omelhor remédioServidores federais culpam o

governo pela ausência de acordo
ções de procurar tratamen
to para certas doenças, des
de que o cliagnóstico seja fei
to logo", explica a garota.

PROGRAMAÇÃO - Na
Semana Nacional de Com
bate ao Câncer de Mama a

Rede Feminina de Combate
ao Câncer deJaraguá do Sul

pretende organizar exposi
ção informativa na vitrine da
farmácia Receituário, loca
lizada na RuaReinaldo Rau,
com cartazes incentivando a

prevenção. No sábado, aRe
de estará na Praça ÂngeJo
Piazera, das 9 às 12 horas,
clistribuindo material infor

mativo e prestando esclareci

mentos às pessoas interessadas.

De acordo com a pre
sidente da Rede Feminina de

Combate ao Câncer, Raquel
Garcia, somente na Ação
Comunitária realizada peja
Weg, no mês passado, fo

ram feitos 228 exames de pre
venção ao câncer de mama.

Diariamente são agendados
12 atenclimentos pela manhi
emais 12 na parte da tarde. A

procura é tanta que a próxima
consulta está agendada para o

dia 7 de novembro.
Além dos exames pre

ventivos) a Rede também

oferece tratamento de apoio
às vítimas da doença, tanto
às que estão em tratamento

como aquelas que perde
ram o seio devido ao câncer.

Asmulheres em tratamento

recebem inclusive perucas,
doadas pelo Núcleo de Ca

beleireiros.A smulheresmas

tectomizadas (que tiraram o

seio por causa da doença)
participam de um grupo de

nominado de Sempre VivaS·

De acordo com Raquel, elas

se reúnemmensalmente para
trocar idéias e organizar ati

vidades vatiadas.

]ARAGUÁ DO SUL - A

dona de casa Donzila Pani

ni, 53 anos, faz exames pre
ventivos de câncer demama

e colo de útero no mínimo

duas vezes por ano. Ela é

um dos exemplos positivos
do trabalho de prevenção
realizado pela Rede Femi

nina de Combate ao Câncer,
que realiza exames gratuitos
à população. De acordo

com Donzila, os exames

são necessários para tranqüi
lizar as mulheres, especial
mente as que passaram dos

40 anos. ''Nunca fiqueidoente
e espero continuar assim. As

mulheres precisam se cuidar

muito e fazer sempre os exa

mes",. argumenta.
Para a dona de casa

Maria Spíndola, a realização
do exame preventivo de

mama foi quase uma vitória.

Traumatizada com a morte

da irmã, que faleceu em vir

tude de um câncer de ma

ma, Maria conta que não

encontrava corag€m para
fazer o exame. "Tinha me

do de também ter a doença.
Minha irmã sofreu tanto que
eu preferia não saber de

nada", relembra a dona de

casa, que resolveu tomar

coragem e procurar a Rede

Feminina de Combate ao

Câncer. "Temos que superar
o medo para enfrentar a

doença, caso ela apareça",
aconselha Maria.

Já a estudante Eliete

Ouriques, 16 anos, não tem

receio da doença ou medo

do exame. Orientada pela
família, ela diz que os exames

preventivos são necessários

e que todas as mulheres, de

qualquer idade, devem fazê

los regularmente. 'Atual
mente, asmulheres são bem

informadas e têm condi-

]ARAGUÁ DO SUL - A

greve do INSS já dura 68

dias e até agora nenhum sinal

d� acordo ou avanço nas

negociações entre os gre
vistas e o governo federal.

Em Jaraguá do Sul os 11

funcionários que aderiram

ao movimento, iniciado em

8 de agosto último, conti
nuam irredutíveis em suas

reivinclicações, entre elas a

não redução de cerca de'
70% do salário da categoria,
que há 7 anos estão sem

reajuste salarial.
De acordo com a chefe

administrativo da agência
do INSS, Inara Teixeira, a

adesão ao movimento em

Jaraguá do Sul é de 100% e

em todo o Brasil, 1.139

agências estão fechadas.
"Émuita insensibilidade

do governo", afirma o

operário Hercilio Evange
lista, que sofreu acidente de

trabalho há três meses e até

da categoria é pela não re

dução do percentual de

cerca de 70% do salário dos

servidores, que foram con

quistados primeiramente
como gratificações, mas que
foram incorporados ao salá

rio com o passar do tempo.
Atualmente, o salário

inicial dos servidores é de

R$ 358,00. Até agora o

governo continua pagando
o salário dos grevistas, mas,
segundo Inara, a intenção é

substituir o código de greve

para o cócligo de falta não

justificada. "Ganhamos na

Justiça o direito a receber nos

sos salários e vamos conti

nuar na luta", resume a fun

cionária. Desde o início da

greve estão paralisados os

serviços de aposentadoria,
auxilio-doença e liberação de
empresas. Apenas os pedidos
de auxilio-maternidade feitos

através da Intemet estão sendo

operacionalizados.

.
Edson Junkes/CP

Servidores continuam em greve por tempo indeterminado

tem recebido dinheiro al

gum deste o acidente, está
vivendo da bondade dos

vizinhos e de amigos. ''A
situação é de dificuldade ab

soluta", resume o operário.
De acordo com a fun

cionária, o governo ofereceu
reajuste de 3,5% para cargos
de nívêl superior, 20% para
nível médio e 18% para au
xiliares e um programa de

cargos e salários a partir de
fevereiro do ano que vem.

Segundo ela, a principal luta

agora não recebeu um

tostão porque não pode
encaminharas documentos

para receber o auxílio

doença. Apesar da situação
clifícil que está enfrentando,
o operário concorda com

o movimento dos grevistas
por entender que a situação
está crítica para todos e, por
isso, "não é justo que o

governo queira reduzir o

salário dos servidores".

Hercílio é viúvo e tem três

filhos menores. Como não

Vazamento de amônia causamorte de peixes noRio daLuz
]ARAGUÁ DO SUL - O pode causar amorte de pes- hora da manutenção e a peixe", que foram limpos e

possível vazamento de soas e animais, além de for- amônia ficou depositada nas congelados para consumo.

amônia das tubulações da tes danos aomeio ambiente. tubulações. Parte vazou em Oséas, que é natural do

empresa Seara pode ser a Ladeira notificou a empre- forma de gás, queimando a Paraná, conta qu� até enviou

causa da mortandade de sa, que tem sete dias para grama e os arbustos. Outra alguns quilos para os parentes
peixes ocorrida sexta-feira apresentar uma defesa. Ca- parte foi dissolvida em água através de amigos que via-

à tarde, no Rio da Luz. Os so seja comprovado o cri- e caiu no leito do Rio da jaram no feriadão. Sem se

peixes apareceram mortos, me ambiental, a mesma terá Luz, causando a morte dos dar conta do perigo que

segundo moradores, nas que pagar uma multa que peixes. Ladeira disse ainda correm, a população ignora
proximidades do local onde pode ser de atéR$ 50milhões. que a empresa não assinou o risco de contaminação. Na
a empresa atua. O técnico De acordo com o téc- o auto de infração e não re- avaliação do técnico da

químico e fiscal da Fatrria nico, o vazamento ocorreu conheceu o fato como cri- Fatma, a única coisa que se

(Fundação de Amparo a quando da reforma no me ambiental. pode fazer é aconselhar a

Tecnologia ao Meio Am- sistema de refrigeração dis Segundo o depoimento população a não comer os

biente) Afrânio Ladeira es- câmaras frias, que fun- do morador Oséas Pena peixes, pois podem estar

teve ontem à tarde no local cionam com amônia em Veiga, os peixes apareceram contaminados. "Os peixes
e constatou que houve va- suas tubulações. Na ava- mortos sexta-feira à tarde. morreram por envenena-

zamento de amônia, um pro- liação do técnico deve ter Ele comenta que chegou a menta e é perigoso o seu

,
duto altamente tóxico que havido algum descuido na recolher "uns 80 quilos de consumo", avisa.

��ib:§f���:�Sni�e��só�:�
f\!eis vai estar

?Vrda crnorose um

pouco sem graça: quebre a rotina!
Peixes -Descubra as suas

motivações!
m um mal-estarem
ida sentimental
ta a mudanças. Vá

'0 - Esqueça
ntendido: procure
gar das pessoas.
razos no trabalho .

os� bastante tumultuada.

ividades ligadas às
favorecidas. Não

s.[l[lismo invadir o seu

&;q,\8�ão e exi�a um pouco menos

�a'p;;ssoa cHnada.

Escorpião - Procure ser

o cuidar da sua vida
I�ez enfrente alguns
s financeiros. Não
istância esfriar a chama
.>

veite o dia para
rioea

Tudo correrá bem
lhas mágoas de lado.
amiliares poderão

. Vai chover na sua
e as extravagâncias.

Câncer - Você estará sensível
às energias externas, por isso,
t

.

aro ambiente
h roblernas

trânsito da Lua
ê mais sociável, mas

gt com um dinheiro que

De devendo. Amor
inexpr�!sjto: fuja da apatia!
Virgem - Assuntos financeiros

ionois v.ão estar

idos, mas evite
om pessoa de

. Na área afetiva, não
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II OPORTUNIDADE: PREFEITURA, BUSCA ALTERNATIVA PARA QUALIFICAR A MÃO-DE-OBRA JUVENILMunicípiosdetcndcmavaliaçào
préviasobreo ICMSEcológico .Peixer analisou projeto com

GUARAMIRlM - Osmu- nam do ICMS a sua mais

representantes de entidadesnicípios do Vale do Itapocu
deverão alinhar-se junto
com a Fecam QFederação
Catarinense das Associações
deMunicípios) para solicitar
que nenhuma decisão seja
tomada pelos deputados na
Assembléia Legislativa do

Estado, em relação ao

ICMS Ecológico, antes que
seja avaliado o impacto des

sas alterações sobre as receitas

municipais, A posição foi
.

anunciada em reunião dos

prefeitos daAmvali, na sema
na passada, em Guaramirim.

Acontece que, pelo me
nos 50% das prefeituras, nos
quase 300 municípios do
Estado de Santa Catarina,
têm nos recursos que retor-

importante fonte de arreca

dação, e qualquer decisão
precipitada irá refletir bas
tante sobre as receitas pú- .

blicas municipais, prejudi
cando seriamente os planos
de obras e de investimentos

das prefeituras, já com re

cursos bastante escassos, avalia
a secretária da Amvali, Maria
Teresa de Amorim Nora.

Segundo ela, a Fecam já
constituiu uma comissão de

condições gerais em ter

mos de máquinas e equipa
mentos, além de orienta

dores que ministrarão as

aulas para a clientela ju
venil.

OPORTUNIDADES - A

proposta assemelha-se

com a unidade para for

mação de mão-de-obra

em costura industrial, ins
talada em parceria com a

empresa, Ailahtan do Bra

sil, no inicio do ano, mas

com a diferença -que não

funcionará vinculada a

uma empresa, explicou
ontem o diretor técnico do

Senai de Jaraguá do Sul,
Newton Saloman, que
esteve participando da

reunião na Prefeitura, em
Guaramirim, juntamente
com o facilitador do Nú

cleo Metalmecânico, Adria
no Fernandes Cardoso.

Já o prefeito vê no

projeto, que ainda precisa
de melhor definição sobre

a disponibilização de todos
os meios necessários,
alternativa para oferecer

concre�amente opções
para aqueles jovens que

querem ter uma- iniciação
profissional, e conseguir,
por conseqüência, espaço
no mercado de trabalho

com mais facilidade.

(MILTON RAASCH)

GUARAMIRIM - O pre
feito Mário' Sérgio Peixer

esteve reunido, ontem,
com representantes do

Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comer

cial), do Conselho de

Líderes Comunitários, da
Escola de Educação Básica
Alfredo Zimmermann, da

Aciag (Associação Comer
cial, Industrial e Agrícola de
Guaramirim) e das secre

tarias municipais de Saúde

e Bem-Estar Social, do

Planejamento e Desenvol

vimento Urbano e do De

senvolvimento Econômi

co, discutindo as bases para
a implantação de projeto,
visando a qualificação da

mão-de-obra juvenil no
,

Município.
O objetivo, conforme

a proposta que está sendo

lançada em conjunto, pela
Prefeitura, através da Se

cretaria do Desenvolvi

menta Econômica e Es

cola Alfredo Zimmer

mann, do Bairro Avaí, é

"determinar ações concre
tas para a qualificação da

mão-de-obra, dos jovens
de ambos os sexos, com

idade entre 14 e 17 anos,

estendendo-lhes opor
tunidades de conseguirem
melhor preparação para a

vida. A unidade de trei-

técnicos nessa área, que
enviou ofício para a As-'

sembléia Legislativa, alertan
do os deputados, e que está

mobilizando também os

prefeitos em várias regiões
do Estado, para que fiquem
atentos, neste aspecto. (MR)

Prefeitura reforça Secretaria
deObras commotoniveladora

GUARAMIRIM - A dois

meses e meio do encer

ramento das atividades do

ano, a Prefeitura está fa

zendo os primeiros invés
timentos na aquisição de

máquinas rodoviárias novas,
que estão sendo incorpora
das à frota da SecretariaMu

nicipal de Obras, Viação e

Saneamento. Ontem, o Exe
cutivo deixou exposta em

frente à Prefeitura, para
apreciação do público, a

motoniveladora Volvo,
recentemente adquirida, no
valor de R$ 275 mil. Há

poucos dias também foi re-

cebida a nova retroescava

deita, pelo preço deR$118mil
Para ano que vem, estão

sendo solicitados três novos

caminhões, segundo depoi
mento dado pelo secretário

de Obras, Lauro Frôhlich,
na Câmara de Vereadores.
O secretário disse estar

empenhado em conseguir a
, formação da frota básica,
commáquinas e veículos de

transporte suficientes para
atender a demanda de ser

viços no Município. Para

chegar a tanto, ainda outros
investimentos serão neces

sários, antecipouFr6hlich. (!\IR)

Arquivo/CP: Edson Junkes/CP

Peixer quer oferecer oportunidades aos jovens

elétrica, marcenaria e cos

tura. Para tanto, são. ne

cessárias algumas pro
vidências, como a defini

ção e manutenção de es

paço permanente para a

formação dos jovens, a

organização de espaço que

possa receber os cursistas

previamente selecionados,
a disponibilização das

namento, em princípio,
funcionará na escola es

tadual, com 51% das vagas
reservadas para alunos

daquele estabelecimento de

ensino, e as restantes para
estudantes de outras unida

des locais.

Os cursos inicialmente

previstos, serão oferecidos
nas áreas de tornearia, soldaPMOS PA,RTlDODOMOVlMENTODEMOCRÁ,TlCOBRASILEIRO

CORUPÁ RuaJorgeÚIIcertla, 265 - Coropá - se - 89.2800:000

EDITAL Servidoresmunicipais quere�elevaropercentualde aumento
Nos termos da Legislação Estatutária e Legal em vigor, ficam convocados,
por este Edital, todos os eleitores filiados ao Partido do Movimento
Democrático Brasileiro PMDB; neste Município, para a CONVENÇÃO
MUNICIPAL que será realizada no dia 21 de outubro de 2001, com
início as 8:00 horas e encerramento às 12:00 horas, na Rua Roberto
Seidel, 1551, nesta cidade, com a seguinte:
Ordem do dia
o) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será
constituído de 45 mémbros e de 15 suplentes;
b) Eleição, por voto direto e secreto, de 2 Delegados e respectivos
Suplentes à Convenção Estadual; .

.

c) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Etica e Disciplina de
seus Suplentes;
d) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão Executiva e seus

Suplentes, do Conselho Fiscal e Suplentes, pelo Diretório Municipal eleitos,
imediatamente após a Convenção ou nos 5 dias subsequentes.

Corupá, 11 de outubro de 2001.
Hermann Suesenbach

GUARAMIRIM - Os

servidores municipais que
rem reajuste superior aos
10% contidos na propos
ta feita pelo Executivo,
para a reclassificação de

cargos e salários, que tra
mita na Câmara Munici

pal. A posição é mani

festada no documento
contendo a contrapro
posta elaborada pelo
sindicato da categoria,
juntame�te com a comis
são de representantes dos
servidores, entregue aos

vereadores na semana

passada, na expectativa de

conseguir acordo com o

Executivo Municipal.
O sindicato não de

finiu exatamente o per
centual que está sendo

reivindicado, mas os ser

vidores têm posição clara

que não concordarão

com o aumento de 10%,
que contempla mais da

metade dos funcioná

rios. "Para estes, se for

mantido este percentual
de reajuste, a reclassifi-

cação não estará funcio

nando na prática", avalia
,
a presidente do sindicato,
Idinei Petry. Segundo ela,
a entidade deverá aguar
dar pela mariifestação do

prefeito Mário Sérgio Pei

xer a respeito, para depois
se manifestar nova-mente.

A minuta contendo a

contraproposta chegou
ontem às mãos do secre
tário municipal de Admi
nistração e Finanças, Jair
Tomelin, que ainda está

avaliando as sugestões dà

categoria, em termos de

alterações salariais e de

funções, e que deverá

analisá-las, em conjunto
com o prefeito. Na ava

liação ainda preliminar do
secretário, nas condições
em que os servidores es

tão pedindo, o reajuste pas
saria de 10% para 25%.

"Totalmente fora de

questão", segundo ele, des
tacando que a arrecada

ção municipal não com

portaria tamanho reajuste
na folha de pagamento: (MR)

Celso Garcia
Presidente Secretário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IHOMICíDIO: DESAVENÇA EM BAR TERMINA EM ASSASSINATO Polícia faz prisões por'porte ilegal de arma,
Motorista disparou em 5 vezes
em jovem COIU revólver 32

GUARAMIRIM - A

policia realizou outras

duas prisões, no final de
semana, por porte ilegal
de arma e desacato. No

sábado, por volta do

meio-dia, na Estrada

Bananal do Sul, perto da

ponte do Guamiranga,
foi preso JoséMoreira da

Silva, de 54 anos, cha
creiro, que armado com

um revólver 38, sem

registro e autorização
para porte, ameaçava

transeuntes na locali

dade.
A Policia Militar foi

alertada por denúncia

anônima e tomou pro
vidências, conduzindo

José para a delegacia e,

posteriormente para o

.

Presídio Regional, por
que ele não depositou
o valor correspon-

dente à fiança arbi

trada.
No mesmo dia, tam

bém foi preso em fla

grante delito, o tecelão

Jorvecir Isidio de Frei

tas, de 42 anos, por ter
difamado e desacatado

policiais civis e mili

tares em Guaramirim.

Depois de pagar fiança,
ele foi posto em liber

dade. (MR)

margens do Rio Ítapocu,
aos fundos do Posto Rud

nick, em Guaramirim.

O acusado não resis

tiu à prisão quando foi

abordado por policiais
civis e militares e disse

que só atirou na vítima

para se defender, pois
estava tentando escapar,
mas o rapaz continuava

a persegui-lo e poderia
tomar-lhe a arma. Ele

disse que, após ter se en
volvido no homicídio,
enviou o revólver para
ser guardado na casa de

um parente, em Guara

mirim, mas a policia foi

,ao local e conseguiu
recuperar a arma. A de

legadã Jurema Wulf

tomou o depoimento de

Aristides na mesma

tarde, que depois foi

enviado para o Presídio

Regional, em Jaraguá do
Sul. (MILTON RAASCH)

GUARAMIRIM -. O

motoristaAristides Lino
da Silva, 44 anos, matou

o jovem Antônio Fer

nandes Lima, 18, com
cinco tiros de revólver

calibre 38, na sexta-feira
à tarde, por volta das 17

horas, após eles terem se

desentendido no Bar do

Janguinho, BO Bairro

Corticeira. O crime acon

teceu fora do estabe

lecimento, perto do posto
de saúde, quando a vítima

saiu em perseguição ao

motorista - segundo
declaração do homicida
- que então puxou a

.
arma e fez os disparos.

Aristides, casado e

pai de dois filhos, disse
na delegacia que havia

acabado de sentar à

mesa; onde estavam a

vítima e outras pessoas,

pedindo urna cerveja,
em seguida, quando

Antônio lhe teri� joga
do um copo que o atin

giu no olho direito, fe
rindo-o, inclusive. Ainda
conforme o motorista,
foi então que ele preferiu
sair correndo do esta

belecimento, tentando
escapar do confronto,
mas teria .sido perse

guido pela vítima, que o

alcançou fora do es

tabelecimento.

Foi então que aconte
ceram os disparos, atin
gindo Antônio na cabe

ça, no abdome e outras

partes do corpo. O mo

torista evadiu-se do lo

cal após ter praticado o

crime, mas não conse

guiu escapar das buscas

iniciadas imediata

mente pela polícia. Ele
foi localizado no sábado

à tarde - através de uma

denúncia anônima -,

quando se encontrava às

Capotamento ocasionamorte de jovem.
horas. O motorista do

veículo Monza MOG-

8120, de Jaraguá do

Sul, Marcos Kintzeski,
20 anos, perdeu o con

trole do carro e capotou
na Rua José Piccoli, no
Bairro Es-trada Nova.

Marcos morreu no lo

cal do acidente e os

dois caroneiros, Ander-

son Luis dos Santos

Moreira, 22 anos, e

Marinês dos Santos

Zaidelon, 29, foram

encaminhados para o

Prpnto-Socorro do

Hospital São José.
Moreira e Marinês so

freram apenas escoria

ções leves pelo corpo.
(FABIANE RIBAS)

}ARAGUÁ DO SUL -

O acidente mais grave

registrado pelo Corpo
de Bombeiros Volun

tários do Município e

Polícia Militar no fe

riado de Nossa Senhora

Aparecida foi o ca

potamento ocorrido na

madrugada de domin

go, por volta das 2

LOTERIAS
13/10/2001

Superseno
concurso: 541

1 ° faixa:
03 - 07 - 14 - 32 - 40 - 42

2° faixa:
19 - 21 - 30 - 32 - 34 - 43

Megasena
concurso: 304

07 - 11 - 34 - 41 - 42 - 59

Quina
concurso: 906

19 - 20 - 22 - 33 - 39
f----

Lotomania
concurso: 157

04 - 08 - 1 6 - 1 7
23 - 30 - 38 - 44

51 - 54 - 57 - 59

62 - 63 - 66 - 81
84 - 86 - 88 - 90

Loteria Federal
concurso 03586

1 ° - Prêmio: 70.413
2° - Prêmio: 71.142
3° - Prêmio: 69.204
4° - Prêmio: 23.872
5° - Prêmio: 34.618

-
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal cIe Jaraguá cio Sul

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE

.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 107/2001

OBJETIVO: Contratação de empresa para execução de serviços
de limpeza e manutenção de gramados e áreas ajardinados, o

ser realizado em locais públicos urbanos no município de
Jaraguá do Sul-Se, poro um total estimado de 750.000m2
(setecentos e cinqüenta mil metros quadrados), conforme consto

no Edital rompleío.
TIPO: Menor preço
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações
posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até
às 09:00horas do dia primeiro de novembro de 2001, no setor

de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:30 horas do dia 1º de
novembro de 2001 no solo de reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegro do Edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: Ruo WalterMarquardt, nº 1111,
ou pelo fone (Oxx47) 372-8000 ou IOxx47) 9979�3979, ou

ainda via internet no endereço: www.jaraguaclosul.com.brl
prefeitura

Unidade I Unidade II
Rua Pastor Sadreczki, 148

Hospital Evangélico e

Maternidade /
ênsul Carlos Renaux /./

Centrê'-SrJJ,�g_LJ� .. : ...S5: -�·--'�/
Fone/Fax: (47) 396-7144

"'RUêl GuilhermeWe�ge;-50
(Co�aohiíhio Centro Médico -

Odontológico de

Jaraguá do Sul), 3° andar,
salas nO 303, 304,305 e 306

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fone/fax: (47) 372-265

Jaraguá do Sul, 11 de outubro de 2001.

IRINEU PASOLD
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I DIVISÃO DE AMADORES: SÉTIMA E OITAVA RODADAS FORAM REALIZADAS NO FIM DE SEMANAa Jaraguá do Sul conquistou o
2° lugarno Regional dosJasc Cruz de Malta ficou em lOna
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de praia feminino, que fi

caram em quarto lugar geral.
Além destas conquistas,

J araguá do Sul recebeu

quatro troféus - mesma

quantidade que a cidade

que ficou em primeiro lu

gar geral -, mais quatro
medalhas de ouro, uma de

prata e duas de bronze.

O diretor de Esportes
Comunitários e Escolares

da Fundação Municipal de
Esportes, Arno Deretti,
informa que a última etapa
dos Jase será realizada entre
os dias 8 e 17 de novem

bro, na cidade de Itajaj. O
Município será represen
tado por 14 equipes,
somando aproximada
mente 130 pessoas, 'nas

modalidades de atletismo,
xadrez e judô, no mascu

lino e feminino; basquete,
futsal, no masculino; Bolão
16, Bolão 23, caratê e na

tação, no feminino, além de

tiro olímpico (canabinas
apoioada, deitada e ar).
(FABIANE RIBAS)

]ARAGUÁ DO SUL - O

grupo jaraguaense que de

fendeu o Município na fase

Regional Leste-Oeste dos

]asc (logos Abertos de

Santa Catarina) surpreen
deu com a conquista do

segundo lugar na classifica
ção geral do evento. Ao

todo, cerca de 150 pesso
as de Jaraguá do Sul, entre
atletas e dirigentes, presti
giaram as competições,
que aconteceram entre os

dias 5 e' 10 de outubro, na
cidade de Timbó. O pri
meiro colocado foi o gru

po de Joinville.
Entre os destaques es

tão as seguintes equipes:
basquete masculino, Bolão
23 feminino, e xadrez mas
culino e feminino, que ga
rantiram primeiro lugar;
tênis de campo masculino,
que ficou em segundo lu

gar; bolão 16 masculino e

handebol masculino, que
ficaram em terceiro lugar,
e bolão 23 masculino, tênis
de mesa masculino e vôlei

primeira fase dos Amadores
a o, nos titulares, e perdeu
por 1 a O, nos aspirantes.
Vitória e Cruz de Malta

empataram por O a O nos

titulares, e, nos aspirantes, 3
a O para o Vitória.

Na classificação geral
do campeonato, o Cruz de

Malta garantiu a primeira
colocação da primeira fase,
seguido do Vitória. Nos

aspirantes, primeiro lugar
para Alvorada e, segundo,
para Garibaldi. Neste

domingo iniciam os pri
meiros jogos da segunda
fase, com os seguintes
confrontos: no Estádio do

Cruz de Malta, enfrentam
se Cruz de Malta x Aliariça;
no Estádio da Ponte Preta,
Ponte Preta x Guarani; pela
Chave A. Pela Chave B,
jogam Vitória x Alvorada,
no Estádio do Vitória, e, no
Estádio do Flamengo, Fla
mengo x Tupy. Houve

alteração nos horários das

partidas. Às 14 horas co

,meçam os jogos dos aspi
rantes e, às 16 horas, dos
titulares. (FABIANE RIBAS)
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Neste final de semana, fo

ram realizadas as sétima e

oitava etapas do Campeo
nato da Primeira Divisão

de Amadores, promovido
pela Liga ]araguaense de

Futebol, com apoio da Re
de de postos Mime. As

competições haviam sido

adiadas devido ao mau

tempo dos últimos dias.

A sétima etapa, disputa
da na sexta-feira, dia 12,
contou com os seguintes
resultados: empate entre

Vitória e Alvorada, nos

titulares, por 2 a 2, e, nos

aspitantes, Alvorada entra

em campo e vence o Vitó

ria, por 3 a 2. O Flamengo
levou uma goleada da

Ponte Preta nos titulares,
por 7 a 2, e, nos aspirantes,
empate por 2 a 2. O time

do Guarani derrotou o

Garibaldi, por 3 a 1 nos

titulares e, nos aspirantes,
empataram por 3 a 3. O

Tupy perdeu para o Alian

ça nos �tulares, por 4 a 1,
e, nos aspirantes, foi der-
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Edson Junkes/CP

Vitória e Cruz de Malta empataram por O a O na sa rodada

venceu por 3 a 2. Tupy e

Alvorada empataram por
1 a 1, nos titulares, e, nos

aspirantes, 2 a O para o

Tupy. O time do Aliança
venceu o Garibaldi, por 3

rotado por 2 a 1.

Na oitava rodada, rea
lizada no domingo, o Gua
rani ganhou por 2 a 1 da

Ponte Preta, nos' titulares,
e, nos aspirantes, Guarani

DIÁRIO DE SUZUKA ---------

BONÉ "DUPLO" DA FERRARI
Para marcar as conquistas dos títulos de pilotos e

construtores deste ano, os integrantes da Ferrari usaram

um boné esquisito ontem em Suzuka, com -duas abas.

De um lado, o nome de Schumacher; do outro, de

Barrichello. "Foi para mostrar que, para nós, os dois

pilotos tiveram a mesma importância nesta temporada",
disse o diretor-esportivo do time, Jean Todt.

Nadadores jaraguaenses destacam-seno 18°FestivalCBDA
400 metros livre. Obteve

também uma excelente

marca nos 100 metros li

vre com o tempo de lmin

08seg.57centésimos. Já o

Eduardo Junkes obteve

uma excelente marca nos

100 metros costas, com o

tempo de lmin17seg.52
centésimos, ficando em 3°

lugar nesta prova.

Bárbara na 4" posição dos

400 metros livre". Vale

destacar que este festival é

realizado em duas etapas,
uma em maio em piscina
curta (25 metros) e outra

em outubro em piscina
longa (50 metros), nas mais
variadas regiões (Norte/
Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul), totalizando

]ARAGUÁ DO SUL - O

18° Festival CBDA (Cor
reios Sul-Brasileiro de Clu

bes Mirim e Petiz) acon

teceu neste sábado e do

mingo, em Florianópolis, e
reuniu 394 nadadores do

Sul do País, com idades

entre 9 a 12 anos. A equipe
Ajinc/Urba:no/FME, co

mandada pela auxiliar

técnicaJaqueline Amorim,
participou com dois nada

dores da categoria Petiz II
(12 anos), que foram Bár

bara Barbi Hermann e

Eduardo Junkes. Os resul

tados foram os seguintes:
Bárbara Hermann (12
anos): 2° lugar nos 400 e

100 metros livre e 3° lugar

nos 50 metros livre.

Eduardo Junkes (12 anos):
3° nos 100 metros costas,

5° lugar nos 50 metros livre

e 6° lugar nos 100 metros

livre

"Por ser a primeira vez

que competiram em pis
cina de 50 metros, os tem

pos e as colocações obtidas

por ambos foram excelen

tes" ,considera a técnica.

Bárbara, que está em 4°

lugar no ranking nacional

da categoria, na prova dos

400 metros livre em piscina
de 25 metros, sentiu a di

ferença em competir na

piscina de 50 metros. Mes

mo assim obteve uma 2"

colocação na prova dos

SAUBER: MELHOR ANO

A Sauber terminou o campeonato com 22 pontos na

quarta colocação, seu melhor ano desde a estréia na F-l,
em 1993. Antes, a melhor temporada da equipe suíça
havia sido a de 1995, com 18 pontos, em sétimo lugar.
Em 1993 e 1998, a Sauber ficou em sexto no Mundial,
mas com menos pontos: 12 e 10, respectivamente. Em
2002, o time terá um piloto brasileiro, Felipe Massa.

"Os resultados foram quase seis mil nadadores.

excelentes e estamos O próximo desafio da

aguardando para ver a equipe Ajinc/Urbano/
posição que ambos fica- FME será o Brasileiro

rão no ranking nacional de Juvenil de Verão "Troféu

piscina longa, já que em Carlos Campos Sobrinho"
piscina curta os dois _ que será realizado entre os

nadadores estão entre os 'dias 1 e 4 de novembro,
15 melhores do País em em Vitória, no Espírito
suas provas, inclusive com Santo.

ALONSO: MELHOR CORRIDA

Embora possa parecer pouco, o 11 ° de Fernando Alonso

deve ser festejado pelo espanhol. Numa corrida que teve

16 carros chegando ao final inteiros, o piloto da

horrorosa Minardi terminou na frente de um Prost, um
BAR e dois Arrows. Na lista das melhores voltas da

prova, ficou em 14°, deixando para trás, entre outros,
De La Rosa e Panis. O passe de Alonso é da Renault,
que deve usá-lo em 2003.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I DESTAQUE: BERCHTOLD PARTICIPA COMO CONVIDADO E VENC� PROVA DE MOUNTAIN BIKE

Prova reuniu 28 atletas noPico
da Malwee, no final de semana

]ARAGUÁ DO SUL - o
'.

ciclista Markolf Ber-
chtold venceu a prova na

categoria Elite (princi
pal) e foi destaque na 4ª

etapa do Campeonato
Catarinense deMountain
Bike Down Hill (desci
da), realizada domingo,
na pista do Pico da Mal
wee. Ele fez o pe�curso
de 2,2 mil metros com o

tempo de 2min22seg,
puxando diferença de 12

segundos sobre o segun
do colocado (Gian da

Silva), mas participou só

como convidado e não

somou pontos na com

petição. Berchtold, atleta
de Schroeder, é campeão
pan-amencano, pen

tacampeão brasileiro e

consta entre os melhores

pilotos do mundo, na

modalidade.
Dessa forma, Gian

da Silva, de Palhoça,
constou na primeira co

locação para efeito de

pontuação na categoria,
com Leonard Greipel, de

\

São Bento do Sul,
chegando na primeira
colocação na categoria
Juvenil, Leandro Puttka

mer, de Palhoça, na Ca

dete, e Natanael Ciaco

mozzi, de Ibirama, na

categoria Júnior. A pro
va, realizada no Pico da

Malwee, também contou
com: a participação do pi
loto estreante Rafael

Krerner, de Jaraguá do
Sul. O público não che

gou a ser aquele que es

tava sendo esperado,
mas isto pode ser con

siderado normal quando
o campeonato vai che

gando ao final, com mui
tos pilotos já fora da

competição, conforme
os organizadores.
A 5' e última etapa do

Campeonato Catarinen-

Fotos: Edson Junkes/CP

Momentos de pura adrenalina marcaram a competição

se de Mountain Bike cendo nos próximos dias
Down Hill estará aconte- 27 e 28 de outubro, no

Morro do Agudo, em

Schroeder, e será reali
zada em conjunto com a

7ª etapa do Campeonato
de Cross Country. A pre
visão é de que o número

de participantes deverá
aumentar bastante, ten

do em vista a aproxima
ção dos Jogos Abertos,
em novembro. "Muitos

pilotos de ciclismo apro
veitam as provas que
estão próximos dos

Jogos Abertos para fa
zer preparação", infor
ma Cíntia Castro Alves,
da Federação Catari
nense de Ciclismo, que
.esteve acompanhando
a competição do final
de semana, no Pico da
Malwee.

Ela estima que pelo
menos 120 atletas esta

rão comparecendo em

Schroeder, para com

petir nas duas moda
lidades. (MILTON RAASCH)

\

Berchtoldvisaparticipardo latino-Americano
A prioridade do atle

ta.Markolf Berchtold é

participar do Campeo
nato Latino-Americano
de Mountain Bike, que
será realizado em Minas

Gerais, no ano que vem,
com a participação dos
melhores competidores
da categoria, de vários

países da América Lati
na. Com bastante expe
riência acumulada em

diversas provas de nível

internacional, Berchtold
está aproveitando as

competições regionais,
no Vale do Itapocu, para
se manter em atividade.

Com 21 anos de ida

de, o ciclista de Schroe
der já conseguiu todo es

paço que almejava no

Ciclismo, conquistando
as primeiras colocações

Markolf já conseguiu todo espaço que almejava no ciclismo

no Brasil, em países vizi- cedo, aos 3 anos de ida
nhos e também tem tido de, e desde então não pa-

participação destacada
em competições realiza
das em outros continen
tes. No início da carreira,
praticou bastante o bici
cross e até entusiasmou
se pelo motocross, mas

nos últimos anos firmou-se
nomountain bike, tornan
do-se especialista na moda
lidadeDownHill (descida).

Berchtold começou

. ,

rou mais, sempre mcen-

tivado pelo pai, Ildefon
so .Berchtold. Ele tem

planos de voltar ao mo

tociclismo no futuro, mas
apenas experimental
mente, não para atuar

como profissional. "O
importante é praticar
esporte, seja qual for á
atividade esportiva es

colhida", ensina. (MR)

SPORTIVAS
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ABERTO DE FUTSAL
No�próximo final de semana será realizada a

segunda rodada do Campeonato Aberto de Futsal,
no ginásio de esportes da Arsepum, onde se

enfrentam Santo André x Independentes; Roger
Rent a Car x Loja Lacy; Verdureira Dimar x 2000
Auto Center; M�risol x Classemedialta.com;
Kiferro x Estoril/Casa do Computador.

INTERESCOLAR DE NATAÇAo
As inscrições para a terceira etapa �o segundo
Circuito Interescolar de Natação, Troféu Ernani

Volpi Coitinho, devem ser efetuadas até amanhã,
na Fundação Municipal de Esportes, de segunda a

sexta-feiras. O evento é destinado para estudantes
com idade de 8 a 16 anos das redes municipal,
estadual e particular de ensino. A competição está'
marcada para o dia 27 deste mês, a partir das 8

horas, na Sociedade de Desportos Acaraí.

ESCOLAR PRÉ-MIRIM
As inscrições para o Festival Escolar Pré-Mirim
seguem at� o dia 19, de segunda a sexta-feiras,

.

na Fundação Municipal de Esportes. Promovida
pela FME, a competição é destinada a estudantes
nascidos a partir de 1990 e vai envolver as

modalidades de atletismo, basquete, futebol de
salão, handebol, vôlei, xadrez e tênis de mesa. O

congresso técnico está marcado para o dia 25

deste mês. O evento será realizado de 8 a 11 de
novembro.

AVALIAÇÃO
A Fundação Municipal de Esportes está

programando uma série de reuniões abertas a todos
os interessados e' aos representantes de equipes e

de instituições envolvidas em promoções deste ano.
Os encontros têm como objetivo avaliar cada evento

já realizado e discutir possíveis adequações de seus

regulamentos para 'as. próximas edições. A primeira
reunião vai analisar os campeonatos Varzeano e

Fute�ol Sete Sênior (Coroa Bom de Bola) e está
marcada para as 19h30 de amanhã, no auditório da

Liga Jaraguaense de Futebol.

Informações: 275-1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
- ___.-"
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