
Neste mês de
outubro, o Jornal

CORREIO DO POVO,
em parceria com a UNERJ,
lançou uma promoção de

assinatura para os

acadêmicos.
APROVEITEM!

estofados e colchões
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Cerca de 11 mil pessoas prestigiaram o encerramento da Schützenfest, realizada na noite de domingo

Schützenfest 2001 registra
recorde de público e de tiro
A 13a edição da Schützenfest bateu dois re

cordes. Mais de 104 mil pessoas compareceram
à festa do tiro, realizada no Parque Municipal
de Eventos, entre os dias 11 e 21 de outubro.

Destaque na apuração final feita pela CCO (Co
missão Central Organizadora) foi a quantidade
de tiros disparados. Este ano, foram registrados

mais de 101 mil disparos, número que a CCO

considera muito bom, comparando corn-o ano

passado, quando foram registrados apenas 83 mil
tiros. A intensa movimentação da festa também

garantiu sucesso nas vendas dos box da praça
de alimentação.

PÁGINAS 6 E 7

Konell deve presidir
PMDB doMunicípio
o deputado estadual IvoKonell

deverá ser eleito presidente do di
retório deJaraguá do Sul, em elei

ção a ser realizada na quinta-feira.
PÁGINA 3

Bancos e FGTS vão

financiar saneamento

O governo federal voltará a

financiar as empresas públicas
de saneamento "básico. Os re

cursos serão do FGTS, orça-.
mento da União, BID e Bird.

PÁGINA 5

Incêndio na Malwee

destruiu parte do teto
Um. curto-circuito deve ser a

causa provável do incêndio ocor
rido na tarde de domingo, na ma
lharia da empresa Malwee Malhas.

PÁGINA 10

Décima rodada da

Divisão deAmadores
Neste final de semana acon

teceram jogos da 10a rodada do

Campeonato Municipal da Pri
meira Divisão de Amadores.

PÁGINA 12

Atletas que garantiram títulos no Interescolar de Bicicross.

PÁGINA 11

Edson Junkes/C>

Amvali e Fiocruz querem acabar com a infestação do inseto maruim.

PÁGINA 8
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"
- Aahh ...que bom!"

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAo NA REDE PÚBLICA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

A última que ogoverno estadual "deu"merece uma reflexão
historiada: "Iam parlando Sócraques e Sófracos a respeito da

administração pública da educação da rede estadual. Sófracos,
.

eterno sadomasoquista, ouvia atento as informações que
Sócraques colhera, interpretara e agora criticava:

Nosso governo encarregou a imprensa de divulgar o novo
piso salarial do magistério e foi anunciado em R$ 710,00 em

grandes letras no título. No texto, contudo, dizia estar

incorporado o vale-alimentação - aquele que limita o que a

pessoa pode comer com R$ 6,00; de segunda a sexta-feiras, se
trabalhar e fizer hora extra - mais um percentual de reposição
de perdas salariais que ainda não foi pago, algo em tomo de
18%. Você acredita que ainda há pessoas que confundem piso
salarial com benefícios retiráveis?

Mas, então, o piso seráde, no máximo, R$ 574,00 bruto,
. para quem tem curso superior completo, por período integral
e semana cheia. Praticamente metade do que a maioria das
outras redes pagam pelo mesmo serviço. Ah, não pode! Tanto
pode que será. E será também para os novos concursados,
outros tantos pobres coitados. O também anunciado concufso
será em janeiro, bem atrasado para conturbar o início das aulas
e nem se sabe se o governo vai respeitar todos os especialistas
não chamados pelo concurso anterior.

. Mas, então; se tem concursado tem exame médico
admissional em instituição de saúde pública, aquele que pela
lei é responsabilidade e ônus do empregador. Será que os

ingressantes e contratados terão novamente que pagar pelos
exames? Ah, não pode! Tanto pode que é capaz de os

professores pagarem o pato outra vez. Fora isso, receberam
nesses dias uma correspondência onde o governo jogava na

cara todos os favores e sacrifícios que estava fazendo pela
educação: pagando salários em dia, como se não fosse

obrigação; pagando salários atrasados, como se tivesse inveja
do governo anterior e quisesse se igualar; investindo em curso

de informática para depois poder beneficiar bastantes empresas
privadas com dinheiro do povo; oferecendo cursinhos à
distância e modulados para sucatear a profissão; investindo
na especialização de gestores para manter os comissionados
em cargos; reformando e construindo com dinheiro 'que o

.Fundef não autoriza; contratando bolsistas e auxiliares
desnecessários nas escolas, como se fosse obrigação de todo

político retribuir e plantar serviços de campanha; elaborando
estatutos e planos de carreira pelas costas dos trabalhadores,
com o intuito de prejudicá-los e mostrar moralidade para os

eleitores. Como se um cidadão não merecesse ganhar
mensalmente R$ 700,00 para aturar tudo o que um professor
atura e trabalha fora de hora, sabendo que o dinheiro para
pagar o seu trabalho existe e foi desviado. Potém, como já
estão acostumados com "pisos", pisá-los mais uma vez não é

manchete. Mas... Sófracos, por que você está extasiado, se por
uma infeliz coincidência somos professores?

- Aahh ...que bom! O governo "deu" e eu entrei em êxtase."
Melhor rir para não chorar.

Artigos para �arta do L�itor devem ser enviados para Rua·Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

cp:redacao@Jornalco�r�,ododpoV(Hom.br. As cartas (levem conter o endereço ou telefone para contato.
O Jornal se reserva o direito c(e sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

OPINIÃO' TERÇA-FEIRA, 23 de outubro de 2001

Os textos e colunas assinados SÍÚJ de responsabtlúl4des exclusivos dos autores, não refietindo, necessariamente, a opiniãO do jornal.

O PMDB dá sinais de re

cuperação em Guaramirim. A

eleição do ex-vereador Nilson
Bylaardt já era esperada nos

círculos peemedebistas. Byla
ardt incorporou o discurso da

renovação, do trabalho, da par
ticipação ativa na comunidade,
como forma de ocupar nova
mente o espaço político que o

partido sempre teve no Muni

cípio.
A confirmação de Bylaardt

na presidência também é vista
como a oportunidade para tirar
o partido da letargia em que Se

encontrava desde o final do ano
passado, quando foi derrotado
nas eleições municipais, num
desfecho eleitoral que teve

repercussão em todo o Estado,
dado o status político que o ex

prefeito Antonio Carlos Zim

mermann, que foi candidato à

reeleição, desfrutava,
Não foi difícil para Bylaardt

mostrar o caminho da recupe
ração. E, fruto desse trabalho
metódico de pregação, saiu vi
torioso na convenção munici

pal do partido, quando disputou
com Silvio Finardi. Recebeu 26
votos contra 18 de Finardi,
diferença que não deixa qual
quer margem de dúvida sobre

•

Revivendo
r Em Guaramirim,

especij9camente,a
convenção, realizada
domingo, também é

vista como a volta do

equilíbrio no jogo das
forçaspolíticas locais..J

a opção dos correligionários.
O risco de permanecer

diferenças internas, por causa
da eleição, foi precavidamente
afastado, através de acordo
feito entre Bylaardt e Finardi,
segundo o qual, o perdedor
apoiaria imediatamente o ven

cedor, saindo na chapa na con
dição de vice-presidente, in
clusive. Superada esta etapa,
Bylaardt pretende agora propor
um fórumpolítico para discutir
no âmbito do partido a questão
das eleições na região. .

A proposta não deixa de ser

interessante para os peemede
bistas do Vale do Itapocu.Pois
alguns setores dão sinais de

impaciência, senão de esgota
mento, de ver as decisões
centralizadas em Jaraguá do

Sul, e, o que é pior, em meio a

freqüentes divergências. Por
conta delas, o PMDB viu a
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vereadora Maristela Menel ,

agora no PFL, sair da fileira.

Algumas lideranças, como o

prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini, entendem que as

indicações de candidatos não

precisam gravitar, necessária
mente, em tomo de Jaraguá do
Sul. Tanto que o próprio Ta

manini já colocou o nome para
candidato, caso este for o

entendimento do partido,
reforçando a posição, além do
nome do deputado estadual Ivo
Konell, candidato natural da

região àAssembléia Legislativa,
existem nomes, outras alterna

tivas para as eleições. Ou; pelo
menos, estas alternativas estão

sendo lembradas neste mo

mento.

Em Guaramirim, especifi
camente, a convenção realizada

domingo, também é vista como
a volta do equilíbrio no jogo das

forças políticas locais. A pers
pectiva para as eleições mu

nicipais de 2004' não depende
só do desempenho da coligação
Acerta Guaramirim (PFL/
PPB), mas também do que os

partidos da oposição farão em

contraposição. ao governo
municipal. E o jogo demo

crático.

Teleassinaturas:
.275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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A Executiva est�dual do PFL promoveu, ontem, no
Hotel Castelmar, em Florianópolis, entre 9 e 12 horas,
o segundo encontro do colégio de líderes para elaborar
as listas de candidatos às eleições proporcionais de 2002
O encontro reuniu o vice-governador Paulo Bauer, os
senadores Jorge Bornhausen e Geraldo Althoff,
deputados estaduais e federais, coordenadores e

supervisores regionais, presidentes do PFL Mulher,
Jovem e PFL Trabalhista e Empreendedor, além de

prefeitos e vereadores.
O presidente estadual da legenda, deputado estadual
Paulo Bornhausen, solicitou às regionais a elaboração
de listas de possíveis candidatos.

Na Região da Amvali (Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), o partido tem pelo menos três pré
candidatos.

ALERTAApOIO
o_ prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini

(pMDB), negou que tenha
pretensões em disputar as
eleições de 2002. Há

meses, o nome do prefeito
surgiu entre os possíveis
candidatos da micror

região à Assembléia Le

gislativa. "Como filiado
devo obrigações ao par
tido e estarei sempre à

disposição, mas reconh�
ço o direito adquirido do

Ivo (deputado estadual Ivo
�onell)", desconversou.

O vereador Marcos

Scarpato (PT) alertou

para a inconstituciona

lidade do projeto que

impede a contratação de
funcionários que "pos
suam deficiência de

qualquer natureza" para o
Samae (Serviço Autôno
mo Municipal de Água e

Esgoto). "O projeto é

discriminatório e fere,
além da Constituição, a

Declaração Universal dos
Direitos Humanos", afir
mau.

DESPERDíCIO
O diretor-administrativo do Samae, Nelson Klitzke,

,

garantiu que o órgão faz, semanalmente, exames no fi�
nal das linhas para controlar a qualidade da água. Segundo
ele, entre as estações de tratamento é o consumidor,
perde-se 30%, percentual pago pelos contribuintes.

Sugestões para a coluna: cp.politiça@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 CONVENÇÃO: PMDB ESCOLHE O NOVO DIRETÓRIO DE JARAGUÁ DO �UL

Executiva será eleita Sa-feira
e Konell deve ser o presidente

]ARAGuA DO SUL -

Apenas 122 dos mais de 1,7
mil filiados do PMDB,
compareceram à conven

ção municipal, realizada no
domingo, na Câmara de

Vereadores, entre 9 e 17

horas. Destes, 119 foram
favoráveis à norninata
apresentada para compor o
novo diretório e três a re

jeitaram. Por falta de quo
rum, a escolha dos 13

integrantes da executiva foi

transferida para a, noite da

próxima quinta-feira, na

sede do partido, quando os

60 membros do diretório

escolherão os componentes
da executiva.

O deputado estadual
Ivo Konell deve assumir a

Presidência do PMDB,
tendo como primeiro vice

presidente o ex-secretário da
Casa Civil Adernar Duwe.
Os dois pré-candidatos a

presidente, o assessor do

deputado, Antenor Galvan,
e o primeiro suplente de

vereador, Ronaldo Raulino,
abriram mão da disputa e

Konell deve substituir a esposa na presidência do diretório

deverão integrar a futura
executiva. Segundo Konell,
,a decisão por uma' chapa
única e de "consenso" teve

como objetivo evitar a dis

puta interna e possíveis desa
venças. "Coloqueimeu nome
como candidato para tentar
buscar aunidade", justificou

Konell prometeu, caso
confirmado no cargo, divi
dir as responsabilidades do
partido com os outros

membros da executiva. Ele

antecipou alguns pontps do
futuro mandato. Integrar os
núcleos internos, como
PMDB Mulher e PMDB

Jovem; mobilizar os mili

tantes em projetos sociais e

promove,r e incentivar o

debate interno para unificar
o partido. "A preocupação
inicial é a eleição de quinta
feira. Depois de oficializada
a nova executiva, vamos

reunir os filiados para dis
cutirmos é traçar as diretri-

zes e estratégias do partido",
informou.

Na opinião dele, o

PMDB precisa estar mais

presente nos debates de in

teresse da comunidade, su
gerindo propostas e parti
cipar dos projetos sociais.

"Hámuito o que fazer e não

podemos ficar parados,
esperando. Precisamos mo
bilizar os filiados a participar
das propostas do PMDB e

dar um outro ânimo ao

partido", discursou, evitan
do comentar as divergências
internas e possíveis "rachas".
"Em todos os partidos
existem divergências. O
importante é saber conciliá
las e aproveitá�las em bene

fício de todos", discursou.
A Executiva do PMDB

é composta pelo presidente,
. primeiro e segundo vice

presidente, tesoureiro, líder
da legenda na Câmara de
Vereadores (pedro Garcia),
primeiro e segundo secre

tário, três suplentes e três

vogais.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Partido Verde deflagra campanha de filiação na região
]ARAGUA DO SUL - En

tre as ações deliberadas na

reunião do PY, realizada na

manhã de sábado, no

auditório da CaraguáVeícu
los, estão a campanha de

i filiação e a formação interna
partidária. Segundo o presi
dente da comissão provisó
ria, Luiz Ballock, a intenção
é filiar, até o final do ano,
200 pessoas, e promover
cursos para apresentar as

'. diretrizes e as ações do partido.
- A grande dificuldade

do partido é explicar sua

atuação fora dos' padrões
convencionais de legenda
política. Não somos de di

reita, tampouco de esquerda.
Estamos acima dessa ideo

logia, porque temos caráter

humanista e internacional, O
PV tem uma proposta dife
rente dos outros partidos
políticos em relação ao

poder. Nosso objetivo é a

implantação de uma política
humanista; fundamentada
no re�peito ao meio arn-

biente -, explicou.
À tarde, os integrantes do

'

PV local participaram da
reunião estadual em Blu-'

menau, onde se discutiu a

reativação do InstitutoEbert
Daniel -- entidade de
análise e estudos do partido
--; formas de se arrecadar

fundos, divulgação das ,pro
postas e das ações e a es

truturapartidária -- filiações
e formação política, além
das candidaturas. "O PV

pretende' ampliar e manter

o intercâmbio com os par
tidos verdes de todo o

mundo, na tentativa de se

evitar o atrelamento fi

nanceiro", informou Bal
lock.

O seminário de eletro

magnetismo, que vai dis
cutir os efeitos das ondas

eletromagnéticas emitidas

pelas antenas de telefonia
e pelas r_edes de energia
elétrica, está previsto para
março do próximo ano.

(MC)
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NOTAS

RÁDIO COMUNITÁRIA I
A expectativa é grande
no círculo politico guara
rnirense sobre o uso que
será dado para a Rádio

Comunitária. Da outra

vez em que funcionou,
pessoas de todas as cores

partidárias fizeram uso da
emissora e deu" no que
deu: acabou fechada.

SUFOCO

I ASSUMINDO: BVLMRDT VENCE ELEiÇÃO NO PMDB, PROMETENDO TORNAR O PARTIDO MAIS ATUANTE'

Dirigente vai propor fórum

político para discutir eleições
GUARAMIRIM - o

ex-vereador Nilson Byla
ardt foi eleitô presidente
do Diretório Municipal

.

do PMDB, na convenção
do partido realizada

domingo, na Câmara de

Vereadores. Bylaardt re
cebeu 26 votos contra 18

dados ao outro concor

rente, Silvio Finardi, e um
voto em branco. Com

mandato de dois anos, By
laardt estará substituindo

ao também ex-vereador

João Vick, na presidência
do partido.

Junto com ele, cons
tarão ainda da Diretoria

Executiva o próprio Fi

nardi, que assumirá como

vice-presidente, confor
me acordo feito'antecipa
damente para evitar di

vergências internas na

legenda; a ex-secretária

municipal de Educação
Maria Lúcia da Silva

Richardt (2a vice-pre
sidente); o ex-vereador

. Irvando Zomer (secretá
rio geral); Antônio Carlos

Arquivo/CP: Cesar Junkes
Nilson Bylaardt assume o PMDB por dois anos

da Luz (secretário adjun
to); o ex-secretário muni

cipal Ivo Ranghetti (te
soureiro); João Valdo

miro Dalprá (1 ° ;rogal) e

Adilson Otto (2°vogal).
Bylaardt venceu a elei

ção no diretório pregando
'mudanças no PMDB. Ele

. quer o partido menos vol
tado às questões internas

e mais aberto para a co

munidade, "acompa
nhando os assuntos que
interessam à população e

ocupando espaço po-

litico". Uma das propos
tas é ampliar o apoio aos

vereadores do partido,
principalmente nas maté

rias e projetos que envol

vem o Executivo. O par
tido detém a maior ban

cada individual no Legis
lativo, com quatro vereadores.

Outra proposta é su

gerir um fórum politico,
com a participação de pre
feitos, vereadores e re

presentantes dos diretó
rios do partido em' toda a

Microrregião do Vale do
\

Itapocu, para discutir o

encaminhamento das

eleições para o ano que
vem, no âmbito do PMDB.
Seria a oportunidade,
segundo ele, para colocar
em discussão as candida- ,

turas nos vários niveis,
com exceção do nome do

prefeito Luiz Henrique da

Silveira, de Joinville, para
o Governo do Estado,
que já é "unanimidade".

UNIDADE - Para Nil
son Bylaardt, "o PMDB
é que foi o grande vence
dor" na convenção muni

cipal realizada domingo,
porque o processo de
escolha dos novos dire
tório e executiva trans
correu "sem problemas
internos e em ambiente
de colaboração e partici
pação". Segundo Byla�
ardt, "o partido está unido
em Guaramirim e pronto
para trabalhar intensa

mente, até 2004, período
em que transcorrerão
duas eleições".
(MILTON RAASCH)

PMDB elege Ademir Sprung para a presidência
MASSARANDUBA/

CORUPÁ/SCHROEDER
.,
-. o ex-vereador e con

tabilista Ademir Sprung
sucederá a Maurício

Sasse na Presidência do
PMDB. A nova execu

tiva do partido, com

Sprung encabeçando a
-,

nominata, foi eleita do

mingo, na convenção
municipal.do partido,
logo após ter sido apro-,
vada a chapa com a no

va composição do dire-

tório. Junto com Sprung,
constam ainda da no

minata Vilmar Abelino,
vice presidente; Silvio
Scaburri, 2° vice-presi
dente; Alceu Faez, te
soureiro; Pedrinho Spé
zia, secretário e Aris
tides Tassi, 2° secretário.

Em Corupá, o PMDB
realizou a convenção
pará confirmação do

diretório, como estava

previsto, no domingo,
mas só irá confirmar a

nova Executiva Muni

cipal/durante esta sema

na. O nome que despon
ta para assumir a presi
dência é o do vice-pre
feito Adelino Hauffe,

Em Schroeder, a

confirmação da Execu

tiva Municipal. também
está pendente e deverá
acontecer até quarta
feira. O atual presidente,
Osvaldo Steilein, disse,
ontem, que gostaria de

poder transferir o co-

mando do partido para al
gum outro correligioná
rio, tendo em vista que já
dirigiu o partido no Muni
cípio por vários manda

tos, mas ainda não existe
um nome confirmado pra
substitui-lo. Steilein pre
tende indicar o nome de
Gerson Ristow para su

cedê-lo na presidência, o
que, no entanto, ainda vai

depender da decisão dos.
demais membros do dire
tório. (MR)

EGIONAIS

40° ANIVERSÁRIO
Novembro é mês festivo para Massaranduba, Nos

dias 9, 10 e 11, o Município comemora o 40°

.aniversário de emancipação.

O ano 2002 promete muito no cenário politico em

Guararriirim. De um lado crescerá a expectativa em

relação ao desempenho do governo municipal, que ficará
na obrigação de mostrar as' realizações para a

comunidade, depois de transcorrido o primeiro ano de

mandato, e, de outro, a oposição tende a ser fortalecer,
com a eleição de Nilson Bylaardt para a Presidência do

PMDB, além da ptópria tentativa do PT de ser mais

incisivo, através da defesa de suas idéias e propostas,
como já acontece agora, com o projeto que trata da

redução de salários no Legislativo e Executivo. Tudo

isto, temperado pela cobertura da imprensa, que tornou
se mais intensa em Guaramirim, nos últimos anos.

ENTRE ASPAS __ .m m___ _ _

"É importante chamar a atenção para o, fato de

que 54milhões de pessoas que estão abaixo da linha
da pobreza passam fome todos os dias. A gente não
aceita que ninguém passe fome. Mas 54 milhões é
criminoso." (Oaniel de Souza, filho de Betinho)

o momento é de con

centração e até de apre
ensão para alguns prefei
tos do Vale do Itapocu.
Depois de transcorrido

quase um ano de gover
no, eles têm de mostrar

serviço e satisfazer a ex

pectativa dos munícipes
e já não se constituem
mais em novidade, mas,
apenas, em pessoas que
foram eleitas com o

.
compromisso de mos

trar' serviço. Os mais

capazes serão logo reco

nhecidos. Outros, nem
tanto.

RÁDIO COMUNITÁRIA II
É bom ir desde já ressal
tando que se não for para
uso estrito da comunidade,
como preceitua a lei, então
estas emissoras estarão

saindo da real finalidade. E,
pior do que isso, prejudi
cando o trabalho dos pro
fissionais das emissoras

comerciais da região.

CÂMARA'
A sessão da Câmara de

Guaramirim da última

quinta-feira, foi mais Uma

vez temperada com de

clarações fortes e até in

tempestivas. Aparente
mente, há vereadores com

muita dificuldade para
mudar de estilo no' Le
gislativo. Resta esperar que o
chumbo grosso seja gasto
com assuntos produtivos
e não com picuinhas. Há
pelo menos um projeto,
que se esperava fosse me

lhor discutido (o da reclas
sificação), mas isto não

acontece.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
�VIAÇA�CANARINHO-=&!II .

Ónibus Leito Turismo
Ónibus Executivo

Microônibus

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

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

, e

�tlm� 'n.ât�pórtadora dtt'Vidas.
lazer - Turismo • Fretamento
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.I A Parmalat vai

assumir oficialmente a

administração da

Fleischmann& Royal, de
Jaraguá do Sul, a partir
de dezembro. A

empresa italiana adquiriu
a unidade do Município
há algum tempo, mas as

negociações
permaneceram em

sigilo.

.I Em setembro, as
consultas ao SPC

(Serviço de Proteção ao

Crédito) deJaraguá do
Sulforam 9% menores do

que as do mês anterior. A

informação é do diretor
de SPG, Waldemar

'

Schroeder, acrescentando
que apenas 6% de todas
as consultas (média de

35 mil mensais) são
feitas pelos bancos,

.I Durante o 2° Fórum

sobre SPC, realizado na

semana passada, no
Centro Empresarial, a
maioria das queixas dos

lojistas se referia à falta

de critérios das agências
bancárias para abrir

contas e oferecer talões

de cheque.

.I Os comerciantes

sugeriram aos diretores
da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) e do
SPC uma reunião com os

gerentes das agências
bancárias da região para
relatar a inadimplência

, .

lo
(

no comercio e os ca tes

por conta de cheques
sem fundos, o que resulta
na desconfiança em

receber cheques.

.I Schroeder lembrou

que, há cerca de ·dois

anos, um banco foi

alertado que os lojistas
decidiram não mais

aceitar cheques da
agência local por causa
do número alto de

cheque sem fundos, "Os

bancos precisam se

preocupar mais com o

cadastramento dos

clientes antes de
distribuir talões de

cheque", defendeu.

E Escassez de crédito agita
mercado de debêntures

SÃO PAULO - A es

cassez de crédito no ex

terior gerada pelas tur

bulências de ordem po
lítica e econômica está

refletindo diretamente

na expansão do merca

do de d�bêntures -

empréstimos de longo
prazo para empresas. O

volume de emissões
(

primárias (para capta�
ção de recursos) este

ano, chegou até agosto
a R$ 13,7 bilhões, igua
lando a todo volume de

2000.

Até o ano passado, as
empresas preferiam
buscar financiamento no

exterior, com emissão de

bônus, porque os juros
mais baixos tornavam o

custo de captação bem
menor. A queda no

crescimento econômico

mundial, porém, princi-

palmente após os ata

ques terroristas aos Es

tados Unidos, mudou o

cenário. Analistas acre

ditam que esse é o mo

mento mais oportuno
para captação interna

das companhias. Exis
tem R$ 583,4 bilhões

que estão aplicados em

títulos do governo, com
vencimento até 2031,
que o mercado conside

ra, na prática, o maior

concorrente das empre
sas privadas por causa

dos juros que remu

neram os investimentos
- 19% pela taxa básica

(Selic).
'Entretanto, o cresci

mento da demanda por
debêntures pode provo
car redução nos prazos,
movimento contrário ao

que vem. ocorrendo

desde o inicio do ano.

Bancos'são os campeões em
rentabilidade no 3° trimestre

SÃO PAULO - O re

sultado dos balanços
das principais empresas
de capital aberto, com o

desempenho no terceiro

trimestre, que serão
divulgados nos próxi
mos dias, comprovam
que os bancos são os'

çampeões em rentabili

dade. O levantamento
mostrará ainda que quem

ganhou e quem perdeu
com a disparada do dó

lar, juros elevados e os

primeiros efeitos dos

atentados terroristas aos

Estados Unidos. As ins

tituições financeiras lu

craram com operações
cambiais e também com

a taxa de juros.
Apesar de tudo, espe

cialistas prevêem que,
no terceiro trimestre, os
balanços de bancos não

repetirão a excelente

performance do primei
ro semestre; quando o

Bradesco e o Itaú regis
traram, cada um, lucros

recordes em,apenas seis

meses de cerca de R$ 1

bilhão: o Bradesco lu

crou R$ 1,050 bilhão e

o Itaú, R$ 1,1 bilhão.

Acreditam que as' insti

tuições podem até não

ser novamente recordes,
mas, apresentarão resul
tados invejáveis para
muitas companhias aber
tas de diferentes ramos

de atividade.
A explicação para o

bom resultado está no

câmbio e nos juros, "que
pegaram em cheio as

companhias endivida-
---- ':ô

das que nao consegui-
ram fazer a proteção ne
cessária", lembra o eco
nomista Aloísio Cam

'pelo]únior, do Centro
de Estatísticas e Aná

lises Econômicas da

Fundação Getúlio Var

gas.

ISANEAMENTO: GOVERNO VAI FINANCIAR EMPRESAS PÚBUCAS COM RECURSOS DO FGTS

Lei de 'Diretrizes Nacionais
ainda tramita no Congresso

BRASÍLIA - O gover
no federal voltará a finan

ciar as empresas públicas
de saneamento básico,
ajudando a salvar as com
panhias estaduais em di
ficuldades. A iniciativa

pretende estimular a apro
vação, até o final do ano,

'do projeto de lei que esta
belece as direttizes nacio
nais pam o setor, que tra
mita na Comissão Espe
cial daCâmara dos Depu
tados. Os recursos serão

do FGTS (Fundo de Ga

rantia do Tempo de Ser

viço), orçamento daUnião,
BID (Banco Interameri

cano de Desenvolvimen

to) e Bird (Banco Interna
cional de Reconstrução, e
Desenvolvimento) - o

Banco Mundial.
Somente para este

ano, o FGTS terá disponí
vel para o setor R$ 688

milhões e mais R$ 1,5 bi
lhão em 2002. O orça
mento daUnião destinará
mais R$ 1,8 bilhão no ano

quevem. Do BancoMun
dial serão US$ 100 mi

lhões, dentro do PMSS

(programa deModerniza
ção do Setor de Sanea

mento), e o BID vai dis

ponibilizar US$ 100 mi

lhões para financiar as obras

de saneamento básico.

Segundo o Ministério da

Fazenda, apesar das res

trições orçamentárias e do

ajuste fiscal, em 2000 fo

ram gastos R$ 2,5 bilhões
.

no setor de água e esgoto.
FINANCIAMENTOS -

, Arquivo/CP: Edson Junkes

CEF financiou R$ 13,2 milhões das obras de Jaraguá do Sul

menta Econômico e So

cial) e a CEF (Caixa Eco
nômica Federal) aguar
dam a aprovação da lei

para voltar a financiar

obras de infra-estrutura e.

saneamento básico com

recursos do FGTS. Des

de julho de 1998, em

conseqüência do ajuste
fiscal, que limitou os cré

ditos a 45% do patri
rnónio líquido de cada

instituição financeira, o
.

Banco Central impediu
os dois órgãos defazer em
préstimos ao setor públi
co. Quando for esclare

cida a questão da titulari

dade entreEstados emuni

cípios, passarão a oferecer

novas linhas de crédito.

Entretanto, por ser

ano eleitoral, em 2002, os

empréstimos só serão

possíveis até julho. O go
verno vai reativar contra

tos negociados com o

Bird e os programas da

Seduma (Secretaria de

Desenvolvimento 'Urba-

o Programa de Moderni

zação do Setor de Sanea

mento prevê a aplicação
de R$ 150 milhões nas

companhias estaduais.

O especialista da Se

duma, Marcos Thadeu
. Abicalil, lembrou que so

mente as empresas auto

sustentáveis poderão
receber os financiamen

tos, descartando uso elei

toral do dinheiro pelos
governadores, "porque os

contratos dei financia
mento prev�em aplicações
entre um a quatro anos".

. Além disso, haverá ainda

a possibilidade de entrada
dos bancos privados nós

financiamentoscomoFG1S

SITUAÇÃOATUAL-Hoje,
92% dos domicílios urba
nos são abastecidospor
água. Porém apenas 52%
possuem redes de esgoto
e 23% usam fossa céptica.
Da água consumida, so
mente 27% recebem tra

tamento. Hoje, 70 mi

lhões de brasileiros lan-

O BNDES (Banco Na- no) para subemprestar às çam dejetos no mar ou

cional de Desenvolvi- companhias estaduais. Só nos nos,

GráfiCl:aCp
370-8649

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruo Borão do Rio Bronco, 637 - Solo 2 • <.entro· Joroguá do S.I - Se'
CeI.: (41) 215-3515 ou 9992-9999
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Schützenfest deste ano bat

Jaraguá do Sul '

A is- edição da
Schützenfest bateu
dois recordes' este
ano e superou as ex

pectativas da Comis
são Central Organiza
dora. Ao todo, a festa
contou com a partici
pação de aproxima
damente 104 mil pes
soas e mais de 101 mil

I
tiros foram dispara
dos. Os números ofi
ciais de' quanto foi
consumido de chope,e
refrigerante será di

vulgado hoje. Uma
das integrantes da

CCO, Daniela Lenzi,
diz que os resultados
foram bastante positi
vos. "O que mais nos

surpreendeu foi o

acréscimo do tiro que,
no ano passado, foi
registrado 83 mil, e, g
Deste ano, mais de p
cemmil. Acho que es- ai
te esporte está sendo p
cada vez mais difun- (
dido na nossa região",
destaca.
Outro diferencial

da festa de 2001 foi
a realização dos sor

teios da Loteria Fede
ral e divulgação da a

logomarca da Schüt
zenfest nos cartões r

de aposta. "A CCO, v

tem interesse de fazer JI\

novamente esta pro- d

moção em 2002, mas te

isto depende de ne- oi

gociação com o ban- JI\

co", explica Daniela, CO

A grande movi-

MEGA'LIQ'UIDACÃO CARAGUÁ. PRECOS TÃO BAIXOS QUE, .,
.
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Rua José Theodoro Ribeiro, 165 .

Cx. Postal 84· Fone (47) 371·0555 .

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

!iS1!l"��''"<''
Indústrias de

Máquinas Kreis lida.

POR: EGON JAGNOW

Com toda a tecnologia que hoje 'existe, nem é possivel imaginar o que as pessoas passavam
para realizar certas tarefas como, por exemplo, construir pontes sobre os rios. E se diga, de
passagem, que não são poucos os que precisaram ser transpostos. Por outro lado, via-se uma
união muito maior entre as pessoas para resolverem seus problemas comuns, o que tornava

possivel realizar obras de grande vulto das quais nes admiramos até hoje. Um exemplo de

cooperação nos mostra a presente foto, onde uma ponte, mesmo baixa, foi construída pelos
moradores para transpot as caudalosas águas do Rio Itapocu, em Retorcida, hoje Nereu Ra-

,

mos.

/

SEJA' COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
eu.uuAd....... Au�I.... SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br-e-mail: cassuli@cassuli.adv.com,br
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

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

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

Em 1997, Sinfloriano Gerent completava o seu 100° ano de vida,
parente do prefeito Augusto Leopoldo Gerent, de Jaraguá do Sul.

Nascido na Fazenda do Sacramento Águas Mornas, na cidade de
Santo Amaro da Imperatriz, comarca de Palhoça, internado no Hospi
tal São José local. Muito lúcido, informava à reportagem que o seu

registro civil só se deu quando já tinha 18 anos, em razão das dificul-'
dades ainda existentes, na colonização daquela parte de Santa
Catarina. Revelava que trabalhou na roça, fábrica de óleo e fecularia,
que casou e teve cinco filhos, não sabendo dizer o número de netos,
bisnetos e trinetos que tem, embora acredite que sejam muitos.

Há 40 anos
Em 1961, um longo comentário de capa do CORREIO DO POVO
tecia paralelos aos acontecimentos que culminaram com a agres
são ao diretor e presidente do Diretório da UDN (União Demo

crática Nacional) e as repercussões no Município e no Estado,
praticadas pelo prefeito Roland Harold Dornbusch e auxiliares,
altas horas da madrugada, adredemente preparadas, em plena Ma

rechal Deodoro da Fonseca, que acabou não dando certo como

planejado. O articulista dizia a certa altura: "Na história politica
de Jaraguá do Sul, depois de 1945 até janeiro de 1961, quando Arthur
Müller, Luiz de Souza, Mário Tavares, Ney Franco, Walter

Breithaupt, Waldemar Grubba, Octaviano Tissi, Roberto Marquardt,
Willy Germano Gessner, Francisco Mees, Alvaro Batalha, Carlos
.Rutzen, Max Thieme, Francisco Modrock, Fidelos Wolf e tantos ou-.

tros políticos ferrenhos, mas homens de bem, ponderados, amadureci
dos e equilibrados, militavam em campos opostos, tinham suas diver

gências políticas e pessoais; nunca se teve notícia de que se tivessem

agredido, de que se tivessem ato�aiado, cercado ou, como moleques
de' rua, brigado a' socos, pontapés e trocado palavrões. Magnifico
exemplo deram estes homens públicos de nossa terra".

HÁ 14 ANOS

Em 1987, em meados do ano, a municipalidade jaragtiaense in

vestia no campo da saúde, apenas para o pagamento de 17 médi

cos contratados, a importância de Cz$ 233.462,46. Os profissio
nais estavam lotados nos postos de saúde e no Pronto-socorro do

\

Hospital e Maternidade São José. Eram os médicos c9ntratados
pela Prefeitura Amaro Ximenes Júnior, Pedro Nishimori, Vicente'

Caropreso, Nanci Barbi, Ricardo Puff, Dênis de Araújo, Marc�s
Subtil, Antônio Beleza Filho, Walter Montano, Adernar Nardelli;
Jorge Inchauste, Osmar Arídreatta, Rosario Inchauster, Rosivaldo
de Farias e Sérgio Canfield. Em julho, eram admitidos os médicos

Célia Turri, no posto de saúde; Celso Storrer da Silva, no pronto
socorro, e Fernando Arthur Springmann, para atendimento à Rede
Feminina de Combate ao Câncer. Neste trabalho de assistência à

comunidade soma-se a ambulância, remédios, odontólogos, servi
ço social e viagens para transporte de doentes, que, em junho,
foram mais de 25 mil quilômetros rodados.

A Amvali, representando os interesses maiores e a aspiração prin
cipal de toda uma microrregional, integrada pelos municípios de
Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba
e Schroeder encaminhava memorial reivindicatório' ao DNOS, o
catarinense Paulo Oscar Baier, pedindo repasse de Cz$ 2 milhões

para obras de dragagem da lagoa de Barra Velha.

HÁ 4 ANOS

Um flagrante da: reunião do R.c.

Florianópolis-Estreito, nas depen
dências de festa da Churrascaria Rio

sulense, com o comparecimento de

rotarianos de Outros clubes, bem
como as presenças das intercambistas

Tavish Corby, da Austrália, e Leigh
Usher, da África do Sul.

VIDA ROTÁRIA
ROTARYCLUB

FLORIANÓPOLIS
Estreito

TRADiÇÃO LOCAL

13a
'

Schützenfest
Na noite de 21 do corrente, encerrou-se

a 13" edição da Schützenfesr, que alcan
çou grande brilho, reunindo os municí

pios da microrregião e os municípios
do Norte/Nordeste de Santa Catarina.
Na foto, que aparece aíem cima,mostra
na primeira fila o prefeito lrineu Pasold
e esposa, Brunhilde, devidamente
paramentados, dando exemplo de per
peruar a tradição.

)

LIVROS

Italianos' em Santa Catarina
Do 'Anexo', do veterano jornal joinvilense ''A Notícia", extraúnos um texto que faz referência a livros

do ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina o historiador Walter Fernando

Piazza, que é do seguinte teor: "Italianos - O editor Alberto Caldeira, da Lunardelli, já mandou para

impressão os dois volumes de 718 páginas cada um e 180 fotos, da monumental obra "Italianos em Santa

Catarina", organizada durante quatro anos pelo historiadorWalter Fernando Piazza, com colaboração dos
pesquisadores Ana Maria Marques, Norberto Dallabrida, Amadio Vettoretti, Mario Bellotti. Lélia Pereira

Nunes, Fiorello Zanella, Aléssio Berri,josé Carlos Radin,josé Isaac Pilati, Roselis C. dos Santos, Nelma
Baldin e Claito Ghiggi. A série de lançamentos, começando por Florianópolis e depois nas principais
cidades do Estado, será em novembro. (Anexo, Raul Sartori B2 - 15-10-2001)

o que faltou para contar. .. (110) POR TIO EUGÊNIO

Em 1935, passava a existir em]araguá
uma escola noturna, profissionalizante,
para suprir deficiências no comércio e

na indústria que se expandia.
Assim, abrigava-se uma escola noturna,
'nas dependências da antiga Escola

Jaraguá, prédio ainda existente ao lado

da Igreja Evangélica Luterana, com au

las diárias, com exceção das segundas e

sextas-feiras, das 19 às 21 horas,
/

lecion�ndo-se português, alemão, geo
metria, física, história, geografia e ensi

no comercial, cobrando-se a mensalida

de de Rs. 15$000 (quinze mil réis) por
aluno.

Retoma-se à energia elétrica. Neste ano

de 1935, a Empresa de Eletricidade

Jaraguá Ltda., fundada em 18/1/1919,
tinha como sócios Pedro Christiano

Feddersen e Eduardo Kel1ermann, e mais

tarde outros sócios com capitais brasilei
ros vieram reforçar e melhorar os servi

ços com Guilherme (Wilhelm) Walter e

Julio Wetzel. Como já comentado anteri

ormente, veio a EMPRESUL (Empresa'
Sul-Brasileira de Eletricidade) que tanto

atropelou que ficou com os serviços de

luz e força de Joinville, desalojando os

brasileiros. Dali, maneirosamente tomou

conta de Jaraguá, Mafra, São Bento, Rio

Negro etc. (ia até a Lapa, passando por

Campo do Tenente). Uma longa história

do moderno capitalismo que não tem

fronteiras ...
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FECHAMENTO
CLASSIFICADOS

. Negóci
371·1919 ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá daS,l e região - Ierla.lei", 23 de outubro da 2001

NEGiÓCIOS & OFERTAS:
�!gunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
.

__ Terça-feira, às 12h

ICLAiSSIMÓVEIS:
Oluinta-feira, às 12hcorreiodopovo@netuno.com.br IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

. tabuleiro, avenida
asfaltada, prédio de
frente para o mar. Volor
R$ 19.000,00, cceito-se
veículo como parte do
pagamento, ou proposta.
Tratar: 372-1610.

453-1023 ou

3025-4549.
Francisco, na rua

principal do loteamento.
Tratar: 371-8116.

J!'JJ:iiMd�ai,Il
MÓVEIS
mal! aparlamentos ! chácaras! terrenOl

Vendo computádor 486,
com CD Rom, placa fax
modem, 32M memória,
caixa de som, com
impressora xerox, com.

cartucho com mesa. R$
1.000,00. Tratar: 376-
0119, com Valério.

.Pátina lixada, italiana

�icotada
.Mosaico. Colméia

'l -.D�pi�p�asAlugo 2 quitinetes. Rua
Silvino Stinghen, 147-
Centro. Tratar:
370-7524.

Vende-se um terreno na

praia do Erwino. Valor
R$ 1.000,00. Tratar:
273-0651, com Marlon. IlvERSOS 111111 ..

Vendei-se apartamento de
1 quarto mobiliado, em
Barra Velha, praia do

Vendo telefone prefixo
376. Valor a combinar.
Tratar: 370-8271 ou

9953-0413.

Vende-se um terreno,
350m2, Jardim São

diorista ou babá ..
Trotar: 276-0070.

Tratar: 372-0815, após
15 horas, Zezerlene.Vende-se ponto detáxi,

nó Rua João Januário

Ayroso, ao lado do Salão

Bompani. Valor R$
3.500,00 de entrada +

30x R$ 433,00 fixo.
Tratar: 9973-8570.

Vende-se roupas de bebê
usadas, de O à 6 meses.

Tratar: 370-9228.

Cmminhõo para 4.000kg,
boú, procura emprego

, plJra transportadora ou

errnpreso para agregar.
Trotor: 372-0391 ou

9965-8875, com Ari.

Iecno Cad admite
vendedores. Tratar: (47)
9107-6157.

Vende-se locadora, com
3.000 fitas, viedo-games,
freezes, computador,
clientela formada, ótimo
ponto, na Vila Lenzi.
Tratar: 370-0863.

Vende-se linha telefônica,
prefixo 376. R$ 600,00.
Tratar: 370-7881, com
Leonel.

Precisa-se de empregada
doméstica, mensalista.
Tratar: 371-7390 ou

275-3576.

Procuro vaga poro
trabalhar de chccreiro..
caseiro, com jardinagem
ou como vigia, tenho
referência. Tratar:
373-8050, com Selene.

Vende máquina de tricô
Trantura, com trocador de
cores e uma

remalhadeira. Valor a
combinar. Tratar: 370-
0598 ou 9118-8604,
com Sônia.

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

Precise-se de secretárias

para cidade de
Massaranduba, Corupá,
Schroeder e Guaramirim.

Exigências: 2° grau
completo e algum
conhecimento em

informática.
Pedimos que as

candidatas morem
nessas cidades.
Tratar: 371-3216; com
Patrícia.

Procura-se moça para
dividir apto. no centro.
Tratar: 371-5824 ou

9962-7692.Decorocões
I

,

Jaraguá·
Jacquard

.

Vende-se máquina
overloque, marca
lamapa, na garantia, com
pouco uso. R$ 1.100,00.
Tratar: 370-1134.

Procuro emprego como

representante, para Itajaí
ou Balneário Camboriú.
Tratar: 9111-8664.

Vende-se empilhadeira da
marca Marcoplam, ano
1984, motor 1113, à
diesel, copocidode de 8
toneladas. Valor a
combinar ou troca-se por
empilhadeira de menor

capacidade. Tratar:
370-2826, com Gilson.

Doa-se cachorro (codelc),
boxer, (não é pura).
Tratar: 370- 1134. Procuro trabalho de

Vende-se barraca de 4

pessoas, nova, foi usada
só uma vez.e para teste.

R$ 100,00. Tratar:
9905-9098.

-

EXCURSAO
Excursão ao Rio de Janeiro, Niterói,
Campos de Jordão, 2 pernoites no

Hotel em Aparecida e visita aos pontos
turísticos de São Paulo.

Saída: dia 27/12/2001 - 18 horas
Retorno: dia 30/1 2/2001

.

Maiores informações:
370-9582, com a guia Rosinha.

Compareçam!!!

Vendo loja de móveis e
material de construção,
no bairro Bom Retiro, em
Joinville, ótima clientela,
ótimo faturamento. Tratar:
(47) 453-1023 ou

. 3025-4549.

215-0967 Vende-se antena Direc

Tv, por R$ 100,00.
Tratar: 9905-9098.

Rua �orge Czerniewiez, 590 - Centro

Jaraguá do Sul - Se

(ao I�do do hospital do morro)

Vende-se dois livros para
vestibular, novos.
Acompanha CD player, .

contendo mais de 3 mil
testes. R$ 195,00 à vista.

Vende-se estoque de loja,
de móveis, estantes,
estofados, mesas com
cadeiras, etc. Tratar: (47)

OE MARCO RESTAURAHTE E PIZZARIA
.

Forno o lenho

AJmo�o em q�iJ:G\ w .Bl1lfê · Redtzi'o da ccrme mo cmo'G .. RGdbzio de, P�ZlQ
Rua Marechal Floriano Peixoto, 79 - Centro _ (ANTIGO SAMUARA) _. Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



N
,.

�2-_C_OR_R_EI_O_DO---:-P_O_VO .....e,._...g....o...c.....I�Os_.....O......f....e....r...t..a...s-_J_a_ra�g_ua_'d_o_S_u....!...I,_2_3_de_o_u_tu_b_ro_d_e_2_O...;_:Ol.

PREGOS

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
• Contator -Exp. Em Mognus, com regi�ro no Conselho
• Engenheiro Civil
• Engenheiro de Seguranfa no Trabalho .

• Engenheiro Mecânico - 2 anos de experiêndu em desenvolvimento de projetos, monutenção, rodonolizoção
de linhos de produção, desejável inglês ou alemão.
• Farmacêutico
• Supervisor de Biotecno/ogia(33441- Especialização em químico, biologia ou correlotos. Experiência
profissional de 6 meses. Forá eloboroção, �rição e execução de t�es. Deverá ter conhecimentos e prático em reoçães
de moillord, enzimologio, micrologio e fenmentoções. Conhecimento do legislação de produtos e aromas naturais.
leitura fluente e boa conversoçõo em inglês.

ÁREA ADMINISTRATIVA
Comprador (3496-3466-36291
• Contabilista (34561
• Recepcão (Breithouptl Vaga Masculina

ÁREA TÉCNICA'
• Mecânico Eletrotecnico. - Fará manutenção elétrico e mecânico em compressores rotativos o parafusos. Ter
corteiro de habilitacão.
• Programador'de Computador (36461 .

• Programador de Sistemas - Programador em Delphi
• Técnico Agrícola
• Técnico em Raio X
• Técnico Mecânico (321 91-manutençõo de ar condicionodo, refrigeradores e máquinas de lavor. Desejável
2' Grau técnico.

ÁREA COMERCIAL
• Assistente de Vendas (362BI
• Aux. De Vendas(Breithauptl
• Corretor Comercial (Shopping Breithouptl
• Promotor de Vendas (3320·3491 I
• Representante Comercial (2949-3577)
• Televendas(3S6 I I
• Vendedores Internos - Preferencialmente que tenho experiência (3 vogosl. Superior ou Técniéo em

eletrônico. Preferencialmente que tenho conhedmento em geradores e motores. (1 vogal
.

• Vendedor de Confecfões (lojas Breithouptl
ÁREA OPERACIONAL
• Afougueiro (Breithouptl
• Afougueiro para Massaranduba (3 I 6 91
• Atendente de Afougue (Breithouptl
• Atendente de Padaria (Breithauptl (34BI I
• Atendente de Verduras(Breithauptl (35891
• Auxiliar de Caixa (Breithouptl
• Auxiliar de Corte (35741- Experiência mínimo de 6 meses em corte de chapo, dobro e

interpretção de desenhos. .

• Auxiliar de Depósito (Breithouptl (34671
• Auxiliar de Padeiro (8reithouptl (34291
• Caixa- Vagamasculina (loja 8reithoupt Material de Construçãol
• Caixa de Supermercado (Breithauptl
• Confeiteiros (as) (Breithauptl
• Costureiras (3376·3527·3540-34971 -Conhecimento em máquina reto, cobertura e overlok
• Cozinheiro (35311 ,
• Cozinheiro Chefe (36221
• Eletricista - Com prático em instalação, ter experiência em iluminação, perfilado, com experiência em instalação
industrial (2 vogosl. ,

• Encanador Industrial (34 751· Fará trabalhos em tubulações, redes de ar, de vapor e de águo. Experiência de
6meses.
• Ferramenteiro
• Frentista (33171
• Fresador(3291 ·3631 1- ter experiência de 02 anos.
• Garagista(Breithauptl (32221
• Guarda (Breithouptl (35901
• Guarda Industria/(32961
• Jardineiro -Com Corteiro de Habilitação e que resido próximo o Ilho do Figueiro_ .

• Marceneiro
• Mecânco de Manutenfão (3474 - 36 I 01- montagem de máquinas, com experiência de 6 meses (I vogal.
Mecânico (détrico emecânicol em veículos automotores (I vagol. Manutenção diversos equipamentos, usinagem de
componentes, experiência de 03 anos no área (I vogal.
• Mecânico de Montag�m (34741
• Mecânico de Suspensão (35681- Poro veiculas pequenos, conhedmentosuspensão, balanceamento de rodos,
geometria, montagem de pneus, com I'ou 2'grou.
• Motorista/Operador de Guincho (3331 I
• Operador de Empilhadeira(36251· Deverá ter curso no área e entrender o básico de computação.
• Operador de Extrusora (35961- Experiência de 06 meses no máquina extrusora.
• Operador de Guilhotina(29351 e Dobradeira(29341- Ter pelo menos 90 dias de experiência. Tedeito
curso de leitura e Interpretocâo de DesenhoMecânico. Trabalhará no área de calderario (1 vogal e no área de formos
de metal (I vogal. No cidade de Corupó.
• Operador de CNC (37591-lrá operar máquina manual, não programado.
• PreJlarador de Pintura(34821
• Soldador
• Talhadeira
• Torneiro Mecânico

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
ex.Postal 200 - CIP 89.255-000

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

Vendo casa no centro de
Massaranduba, próximo
do Ginásio de Esportes,

casa de alvenaria
medindo 164,8m2, toda
rnurada com terreno de
600m2. Valor R$
70.000,00. Tratar:
9963-5090, com Ailton.

Vende-se 3 terrenos em

Schroeder, próximo da
Marisol. Troco por
carro ou moto.
Valor R$ 9.000,00.
Tratar: 371-7035,
com Amarildo.

Vende-se terreno em Três
Rios doNorte, com
3.750m2. Aceita-se carro
ou moto no negócio.
Tratar: 370-2017 ou

9122-2348, com Gilson.

Vendo terreno com

1 01.000m2 em Santa

Luzia, Jaraguá do Sul,

com nascente, água? luz,
próximo escola, posto
saúde, ônibus, próprio
para lagoa; peixe,
plantação, recreativa,
área de lazer ou
investimento. Tratar:

(47) 453-1023 ou

3025-4549.

Compra-se lote bem
localizado, paga-se a vista,
no valor de R$ 12.000,00
à R$ 14.000,00.
Tratar: 370-4826.

Vende-se terreno com

515m, próximo lot.

Decorpedras, Centro.
R$ 12.500,00. Tratar:
373-1026.

Vende-se terreno no

centro, com 622m2, com

galpão de 135m2, todo
murado. Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

)

COMUNICADO
Foi extraviado da Empresa Ataliba Cozinha Industrial
ltdc., inscrita no CNPJ sob nº 75.335.109/0025-56,
um Bloco de Notas. Fiscais com a seguinte numeração
9501 á 9550, Série D-l, todas em branco, conforme
o boletim de ocorrência nº 1615/2001.

Buscamos
em casa.

Tratar:
370-9367.

MÓVEIS
'''''/'l'rl,...fol/,!6,,,,,/tcrr,,,,

Vende-se casa de
alvenaria com 180m2, na
Rua Germano Marquardt,
342(Vila Lalau).
Contendo 3 qtos, 2 bwcs,
2 salas e demais dep.
Valor negociável. Tratar:
371-9519, com Ângela.

Vende-se casa de bangolô
de alvenaria, localizada
na Vila Lenzi, contendo 3

qtos, 2 bwc, sala,
cozinha, garagem,
lavanderia grande, com
churrasqueira. Área do
lote de 468m2, e a área
d� casa de 118m2. Tendo
também no mesmo

terreno uma meia água
com 3 peças de
alvenaria. R$ 80.000,00.
Tratar: 372-0815.

CONSERTA-SE
ELETRO

DOMÉSTICO

EMPRÉSTIMOS
Funcionários públicos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais,
municipais e óssalariados em geral.

Com desconto em folha
ou cheque pré.

Sem limite de idade, sem SPC ou
serosa para desc. folha.

Ruo João Ploninschek, 293, solo 6 (ontigo
Zonto MoI. (onslr.)· 9991-6366

COMUNICADO
Foram extraviados do firmo individual Daniel Eduardo Jecks ME,
inscrito no CNPJ sob nº 02.276.776/0001-64, I.E. nº 253.645.581,
o�notas fiscais de saídos série D - 1 nº 0401 Ó 0442,,0501 Ó 0512,
0516 Ó 0910, 0911 Ó 1081, 1083 Ó 1250 utilizados, série D - 1
0443 Ó 0450, 0513 Ó 0515, 1082 não utilizados e série D - 1 de nº
0001 Ó 0018 utilizados e série D - 1 de nº 0019 não utilizado, livro
de registro de saídos e entrados referentes 00 ano de 1998.

Aceitomos Representontes p/ todo Estodo

ARQU/TETOS
ATENÇAO

Vendo SOFTWARE
ARCHICAD original,

versão 6.0,
parcelado longo prazo.

Ligue urgente:
Max/Pau/o

(16) 624-4333
E-moil: mmonhos@yohoo.(om.

r;

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

(alzone - RS 1 S/90
Servimos a/moco e Mormitex sob encomenda

,

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

Vende-se casa com,

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

demais dependências,
com garagens pi 2 carros
e churrasqueira. Tratar:
9975-4135.

Vende-se casa na praia
de Enseada, contendo 3

qtos, 2 bwcs, 1 sacáda,
área de churrosqueiro,
toda murada e demais

dependências. Aceito
carro ou casa em

Jaraguá. Tratar: 372-
2772 ou 371-3708, com
José Carlos.

........

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A concorrência não chega nem perto do Gol Turbo.
E desta promoção então,' nem se fala.

Gol Turbo
C6d.,5X12K4/P4P

Bônus de R$ 2.000,
+ toda documentação grátis.
Gol Turbo 200L O carro LO turbo m�is rápido do país está com uma promoção incrível na Coroouó. Além do bônus de R$ 2.000,00 e da documentação grátis,

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 Iurbc.

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

Cód.: 9M24L4

Horário de
atendimento: CARAGUÁ

Fone: (47) 371-4000
Jaraguó do Sul

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

Sábados: 8h ás 12h $uporvalorbaçao T_a com Troca
doHU usado

Gol Plus 1.0 16V Turbo linha 200! (cód.: 5X!2K4/P4P): bónus de R$ 2.000.00 e documentaçâo grátis (IPVA e Licenciamento). Bora linha 200! (côd.: 9M24L4): ar-condicionado grátis e bónus de R$ 1.500.00. Frete e pintura não inclusos.
Financiamento pelo Banco Volkswagen. Promoção válida até 30/10/2001 ou enquanto durar o estoque. Estoque mínimo disponível de 02 unidades de cada. Fotos meramente lustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE·

Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. "'"Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. SUPER C9NDIÇÓES
DE FINANCIAMENTO

AS MENORES TAXAS
DO MERCADO

ATENDEMOS DAS
8h ÀS 19h

Veículos, peças e serviços
L�I

-

J;�::tf· ,�1;�Y ,fj �"f
, I

371-2·111

SÓ A FIAr DÁ EsrA GARANrlA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

.� CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicas a partir de 20.000Km
- FIAT PLUS - 2° ano de garantia estendida

- A partir de 5 anos proteção de
ccrrocerio contra corrosão

2002. ,

A RAzÃO DO CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR.

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - J�raguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AULASDE INGLÊS,
com Canadense;

particular e avançado,
em seu lar.

Tratar: 9' , '-89'7,
com professor Sammy

COMPRO

CONSÓRCIO!
-

não contemplado! mais
de 15 parcelas! pago ii
vista! em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

PRECISA- SE DE

FARMACÊUTICO
Interessados tratar:

275-3257,
com Sérgio

YLTIVE COGUMELOS

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Produrts,do Brasil.
do produto a rRS 130,00 o Kg. '

'

[po TROTE AO GALOP�

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

Mania de Vender Barato

CoolumtQoEfitofa(fo,
Flgu�lr aopçs
.ÂolIiUUR$01IHUO,

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

(Jil()

Metl!llOpl�OIlli!'
WoltO"'otl11

p.�
, 29, '90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDOCHACARA
Área 20.000m2, com toda infraestrutura,

chão pronto para construir, local próximo do
centro. Um dos lugares mais lindo da
região agora está em suas mãos.

Aceito carro, camionete ou parcelo pagamento.
TRATAR: 370-9172

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

VY". AÚ-. f. <9!ÓYLo-VOY�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-�ail - drair®itetuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
'DY".V� Mcwcelc-Weber S ílNCitI

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

EN'OOCRINOLOGIA
VY".CUwev�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIOOONTIA
'VY"Ct/. Clu..d4-T�

, Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, °50 - Jaraguá do Sul - se
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

CAPITAL DE GIRO
Só para micro e pequena empresas comerciantes, fanzendeiros,
agricultores de RS 10.000,00 a RS 10Ó.000,OO, 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.

In/ormações: (021-21) 2243-0712
Obs.: Mantemos sigilo absoluto

Jaraguá do Sul, 23 de outubro de 2001

BERGO

EQUIPAMENTOS DE

::;::::::;-=====-� SEGURANÇA LTDA.

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

E-mail: bergo@netuno.com.br

Tratar: 9992-S039 ou Vendo conicaleira, marca Vende-se Playstation 1.-
9112-2650. Belcone, 60 fusos. R$ 350,00.

Tratar: 275- 1642, com Tratar: 376-1773.
Vende-se play station 1 - Paulo.
R$ 350,00. Vende-se máquina de
Tratar: 9112-2650 ou Vende-se mesa de 6 tricô. R$ 300,00.

Fazemos pátina em 992-S039. cadeiras, mogno. Tratar: 376-1773.
móveis. Tratar: Tratar: 370-49S0.
9905-2929. Compro telha francesa de Vende-se 2 grades de

vidro. Tratar: 371-9201, Vende-se telefone prefixo ferro para janela,
-

Vende-se freezer vertical, com sr. Raimundo. 376. R$ 500,00. Tratar: tamanho l,40x l,SO.
2S0 litros. R$ 500,00. 376-1773. Tratar: 9903-7156,
Tratar: 9992-8039 ou Compro perfuradei ra com Luiz Paulo.
9112-2650. para encadernação de Vende-se Freezer 2S

trabalho (Espimatic). litros vertical. Vende-se bicicleta brisa
Vende-se telefone prefixo Tratar: 371-9201, c/ sr. R$ 400,00. Tratar: infantil. ValocR$ 60,00.
376 - R$ 500,00,. R�imundo. 376-1773. Tratar 370-922S.

CRÉDITO PESSOAL
Pessoa física/jurídica e funcionário público

De RS 3.000,00 a 60.000,00 com juros mais baixos
c/o mercado financeiro, prazo de '12 a 48 meses com

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

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

.�1JNIÃO:-....s A ú D E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMDUAIS

CEDRO MÓVEIS
_.:

.

Orçamento sem compromisso

Fone:(047)376-0679

* Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

. * Artigos de
Decorações.

Sua Melhor opção de praze'r

(/4"�..,Nw-,c..,i-o 24 �;r�5
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteil"'o,
massagens el"'óticas

FONE: (47) 9991-E;1S68
Jaraguá do Sul e região Jhony

VENDE - SE OU TROCA - SE
Apartamento com 186,20 m2, no edifiído P!'rto Belo, Vila Novo, com
4 quartos, sendo uma suíte, lavado, WC sodal, 2 socadas, solo de
jantar, solo de star, ,solo de TV, cozinha e lavandeiro com móveis

sob medida. Prédio Novo, com pisdna e solõo de festa, com duas
vogas no garagem. Vaiar o negador.

Trotar com Sr. Osmar, fone comercial 371-413S Romol21, ou fone
residentiol370-8336, após os 18:00 horos.

BARBADA
APROVEITE!! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.

R$15.000,OO- R$167,OO mês

R$ 30,000,00 - R$333,00mês
R$ 45,000,00 - ,R$499,00mês
R$ 60.000,00 - R$665,00mês

Consórcio GLOBO
275-1723 I 370-2995'

ou 9993-2380

VENDE-SE SALÃO DE
BELEZA éompleto, com
\ telefone, solo de'
massagem e depilo�õo.
Freguesia completo o 6
anos. Situado o Ruo Mal.
Deodorp 1708, solo 2, no
centro. Vendo por motivo

de mudonca.
Tratar: 371-4851.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PLAHE"E SUA COZIHHA E

SEU OORMITÓRIIO EM:
MÓVEIS
GOMES

1f.M_1I
Endereço: Rua Venân�io da Silva Porto, 219 _ Nova Brasília _ Jaraguá do Sul c- se _

ZoorrrCreatíve

R$.
De·entrada

00 RS
De entrada

00

.

+36 vezes fixas + 36 vezes fixas

E de saída, prestações que você pode pagar.
Ligue agora poroc Regata e faça um grande negócio.

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

HõNDA Motos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS

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

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

,Hol'ne Page: www.rhbrnsil.com.br
E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br

A RHBras11�edona profissionais para as seguintesoportunidades:

- ·"Área EspecificaI Ensino SUperior

• COORDENADORDEQUAUOAOE Necessá�mnhecimento e experiénda na implantação doSistema de qualidade IsO 9000.
Enviarparacar1a@rhbrasil.com.b.-.
• ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Curso Superiof"completo ou cursando. Conhedmentos em rotinas de legislação
trabalhista e inronnâtica (windOWS, internet, editor de texto e planilha de Gárrulo). Experiênda minima de um ano. Enviar para
carla@rtlbrasil.CDm.br.
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessário canhedmento na linguagem de programação DATAflEX, codifaçãà de
programas de conpotacores, modificação de programas, mação de doOJmentawes complementares como �helps�, entre outros.
Enviarpara c::arla@rhbrasil.com.br.
• COORDENADOR DE LOGÍSTlCACom experiênda miníma de dois anos na função. Necessário disponibilidade para residirem
Jaraguâ do Sul. ênviar curricrlcs para carla@rhbrasil.com.bl'".
o QUiMICO TExnL/ COORDENADOR TÊXTIL (TINTURARIA) Com atuação voltada aodeseflvoMme"ltode CDI"eS, tinturaria.
Enviarrurria.J1os para laria@rhbl"asl'.a:m.br.
o PROGRAMADOR DE PPCP Vasta experiênda, prindpalmente na área têxtil. DiSponibilidade para resldênda em Jaraguá do
Sul. Erwiaromíwlos para carta@mbrasil.com.br.'
o PROJET1STA DE MÁQUINAS Necessário 'récaco emMecânica. Conhedmento em desenho técucomecânico, Instr\Jmentos
demetrologia, infonnâtica (StaromO! eWindows), AlITOCAD e SGE (SIstema degestão empresarial). Disponibilidade para resilir
00 municÍpio de Brusque ou região. EnviarWn1W)oS para caria@rhbrasil.oom.br.
o AUXIUAR ADMINISTRATIVO DECOBRANÇASuperior Incompleto ou ccrsencc. Experiência em cobrança. Conhecimento
básico em Informática, connecrnentc dos prncessos de cobrança, sistemática de cobrança e pagamento escriturai, operação de

�=,��;���;�==���e matemática financeira, dos processos de pagamento e ccocnecões contábeis. Enviar
o COORDENADOR DE PRODUÇÃO Experiênda em gerenciamento de equipes de produção. Necessário formação em Técnico
Têxtil. ênvar crmculos para caria@mbrasil.com.br.
, ENGENliEIROQUiMICO Experiênda com liderança de pessoal. enviercorcncs para carla@mbrasll.com.br.
o ENFERMEIRADOTRABAUiO Enviarpara henrique@mbrasil.com.br.
o CRONOMETRISTA Com experíênda comprovada em estudo de movimentos e tempos em ramo metalurglco. Habilidade com
as ferramentas necessárias para o estudo. Disponibilidade para estabelecer residênda emJaraguá do Sul. ênvtar cnrtcncs para
henrique@rtlbras':com.bI".
o CHEFE DE ALMOXARIFADOCom superior completo ou 'récnkc Eletromecâniro ou ainda etecceécacc. Conhedmento em
informática. Experiência na área. Conhedmentoem ISO, PCP! M!,tP! JIT. êxceíente remuneração. Disponibilidade para estabelecer
residênda em Jaraguá do Sul. Enviarwmrulos para henrique@mbrasil.c:om.bl".
o ANAUSTA FINANCEIRO Com superior completo ou corsanoo (Administração ou Economia). Ampla experíêncía no setor
financeiro, prtndpalmente Fluxo de caixa. DlsponiblHdade para estabelecer residênda em Jaraguá do Sul. ênvtar carrculcs para
henrique@mbras�.com.br.

'

o PROJETISTA Cursando superior em Engenharia Mec.ãnica. Dominlode AlITO.cADe experiência em projetos mecânicos.
DIsponibilidade para estabelec::erresidênda em Jaragua doSul. EnviarQJrriaJlos para henrique@mbrasil.com.br.
o SUPERVISOR DE PRODUÇÃO Com superior rompleto ou curso récorcc em Eletromecãnlca ou ainda em Eletrotécnica.
Conhecimento em informatica. Experiênda como supervisor em empresa do ramo metalurgico! elétrico. Conhedmento sobre
prÓc2s.sos produtivos (KANBAN,JUST INTIME) e ecetarçaroescesasos. ExceJente Rerruneração. Oisponibilldade para estabelecer
reskíênda em Jaraguá do Sul. EnviarQJrTÍaJlos para henrique@rtlbrasil:c:om.br. \
• ANAL.1STA DE SISTEMAS PLENO Com supertcr ccmpletn em Informática ou similar. Com experiência mínima de três anos
em diversos sistemas de intormauce. Habilidade para coordenar equipe. ênvíercnrcncs para henrique@rt'lbrasn.rom.br.
• ANAUSTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS Superiormmpleto ou cesencc em engenharia química! alimentos ou
afins. Para etuarnc desenvolvimento de prudutos, testes, pesquisas, preparação de amostrar, elaborações d_e formulações, entre
outras atividades. Enviar cumculos parajessie@mbrasil.com.br. \
• ANALISTA BIOlC<MX.OCãIAComSuperiorCompleto emQuímica, Oêndas Biológicas ou at1ns. Conhecimento em desenvoMnento
de produtos; reação deMaillard.pesquisaseliteraturareOlica.EnviarClJniOJlosparajessie@rtlbrasll.com.br.
o SUPERVISOR DE VENDAS Necessário Ensino Superior e experíêncta administrativa! vendas. Enviar currtcorcs para
jeSSJe@rhbrasil.c:om.br.
o ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO Com SUperior completo e experiência. Enviar parajessie®rhbrasil.com.br.
o FARMACÊl1T1CO(A) Com SuperiOl"lXImpleto e disponibilidade para estabelecei" residênda em Jaraguá do SUl ou munidpios
vízínhcs. Enviarwmwlosparajessie@mbrasil.com.br.
o ANAUSTA DE NEGÓCIOS! SISTEMAS 30 grau. Com expenênda em progress, Magnus ou SEM - Sistema Datasul. Enviar
wmwlos par71)essie@rhbrasil.com.bI".

**Area Administrativa

• AUXIUAR ADMINISTRATIVO Com expertênca na área financeira e rotinas trabalhistas. Conhecimento em Infórmática e

manutenção.
o AUXIUARADMINlsmATIVOCom 20 grau completo. Para atuaremMassaranduba.
o AUXIUAR ADMINISTRATIVO Necessário 20 grau completo e experiênda na área administrativa. Para trabalhar aos sábados e

domi"Igos.

o TÉa.lIOO INFORMÁTICA, B.ETROTÉOlICOOUEI..ETRÔl'llICOfClr1'TlaÇãoTécnk::a. Experiênda em instalação demloo-o:mp..ltadores,
instalação telefônica emmuntraçâc de dadas. ênvíar para caria@mbrasl'.oorn.br.
o ELfTlUOSTA oe foW'lllTENÇÃO rcecessérícrcrrecãc ecaoêrsca ern récscc em Betro-eíetrônka e experiência na função. Enviar
QJrria.Jlos para caria@rhbrasll.com.br.
o ELETRIOSTAINDUSTRlAlCom fOrmação récuca em Eletrônica ou Eletrotêallca, experíênda emmanutenção elétrica Industrial
em empresa do ramo têxtil.
o TÉ�ICO ELfTRÔI\HCO Com fonnação em 'récotcc EletrônieD e expe�nda com maquinas CNe.

....Áreac.orileroal

o VENDEDORA EXTERNA Necessário pcssulr velculc próprio. Para Jaraguá do Sul emicrorregião. Par71 atuaroom produtos para
decoração.
o VENDEDOR TECNICD Com formação em récucc Eletromecânico ou ereectécncc e experíênoa mínima de dois anos.
Conhedmento em informatica básica e Internet Desejável conhedmento em Inglês e espanhol. Ext:.elente Remuneração. Enviar
para hen�ue@rt1brasil.com.br.

* oÁrea Operacional

o OPEAAOOR. GRÁFIco Elcperiênda 00 ramogáficomrno operadorde ccte-víocc, operadorde dobradeira, operador de guilhotina,
operador de plastificadora, operadorde quadrada-lombada ou ainda, operador de pré-impressão. '

o AUXIUAR Df PRODUÇÃO Necessário residir no munidpio de scn-oeoe-, Não exige-se expeoênca.
o AUXIUAR Df COZINHA E SERVIçoS GERAIS Necessértc residiroos bairros RJoda luz, Barra do Rio Cerro ou proximidades.
o MECÂNICO DE MANlITENÇÃOTÊXTILExperiênda em manutenção de teares crcnares e teares retilíneos. Preferencialmente
com 2° grau completo. Para trabalhar no bairro Barra do Rio Cerro.
• AUXIUAR DE PRODUÇÃO Necessário residir próximo à PrefeibJra Munidpal de Jaraguá do Sul. Não exige-se experíênda.
o ALMOXARlfE Necessário 20 arau cornpretc e boa expertênda na função.
o OPERADORADE PRODUÇÃO Com 20grau completo, resoénce lixa emJaraguá doSuI edisponibllidade para trabalhamo 20 turno.
• EMPREGADA DOMEsTICA Necessário saber coalnhar e pemoitarno trabalho.
o OPERADOR DE PRoOLlÇÃO necesséro l0 ürau completo e residênda emGuaramirim, preferencialmente nas bairros coticeee,
caixa d'Água ou proxmidades,
o Al..MOXARlfE reecessénc 20 grau completo. Resldênda fixa em Jaraguá do Sul ou municípiOS vizinhos.
o AUXIUAR DE PRODUÇÃO Necessário residir nos bairros Centenária, Vieiras e João Pessoa em Jaraguá do Sul; ou ainda em
Guaramhim nas proximidades do Portal de Jaraguâ. Não exige-se experiência.
• OPERADOR DE PRoDUÇÃo 2° gra� completo. Necessáno residênda fixa em Jaraguá doSul (oumlaurreg�o) porpelo men�
seis meses.
• MECÃNICO DEMANllTENÇÃO Com experiência Industrial.
o SOLDADORES Com experiênda em solda mlg e tig.
o AUXIUARES DE PRODUÇÃO OUTêxnLMOr71dores do bairro Ilha da figueira. Varias vagas para ambos OS sexas.
• MONTADORES DF. MÓVEIS Com habilitação.
o RETlACADORfS Comexperiência emfresa.
o ElETRIOSTA RESIDENCIAL Com carteira de habilitação e experiência 00 ramo.
• OPERAOOR DE TORNO Com experiência em tomo convencional.
o AUXIUAR DE ALMOXARlfE Com expef'iênda em almoxarife e informática báslca.
o AUXIUAA. DE PCP Com oonhedmentotéa11co mecânioo,lnfonnática (Word, ExO!I e Internet).
• OPERADOR DE EMPIlHADEIRA NecessáriO 20 gr71u oompletD, wrso e experiênda.
o OPERADOR DE RAMAl OPERADOR TÊXTILCom experiênda. Para trabalharem Corupá.
o TECElÃO! AUXlUAR DE TECELÃO Necessário experiência na função. Para atuarem Corupá.
o MECÂNICO DE MANlIfENÇÃO Com experlênda emmanutenção de fábrica e 2° grau completo.
o ELETRIaSTADE vBaJLOS Com experiência.
o MECÂNICO DE MANllTENÇÃO Com experiênda em Empresa Têxtil e 1° grau.

,

o UDER DE MONTAGEM Experiência em torres metálicas, equipe de montagem, estrutura metálica e alumínio. Necessária, no
mínlmo,:ZO grau completo.
o AUXlUAA. DE PR0DUÇÃO Com 20 grau completo,
o AUXIUAR DE EXPEDIÇÃO Neassário 20 grau oompleto, Informática e exper1ênda em maflifesto de cargas.
o COSTVRelAACDmexpel1Andae 1° orauc:ompletc.

\

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

DESTACANDO A SUA EMPRESA

lABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLiNICAS

T�cl,-�Ú;O-dcv�
Rua João Picolli, 94 - Centro Fone/Fax: (47) 370-1256
Rua Bernardo Dornbusch, 300 - Fone/Fax: (47) 371-7646

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

Orfamento sem compromisso
* Limpeza de fossas; -..
* Desentupimento de canos, pios,
banheiros e caixa de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

(47) 373-0912
RuaJoãoButschardt,855-CentroGuntoaotrevopOncipal)-Guaramirim-SC

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

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul.

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

Amparo's Lanches
SefV�p��pOY���.

'Venda
'Conserto

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

AUTOTEC
EQUIPAMENTOS PI SEGURANÇA. ELETRONICA

Rua Reinaldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

.

Jaraguá do Sul - se

IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA

9903-4382 / 275-0452

a sua segurança, a partir de
1.000,00 monitoramento digital

Olhos

R$

E-mail: autotec@netuno.com.br

Irmáquinas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
, * Molores Estacionários • Molossera
* lavo JoIo * Rocadeira
* Aspirador * MÓlobombas
• Compressor, ek., * Enlre outros ...

* Assistência 24hs
www.irmaquinos.cjb.nel.

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Joroguá do Sul

/

MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I MENSAGEM PARA REFLETIRMOS HOJE

GERAL

oferreiro
Era uma vez um ferreiro que, após uma juven
tude cheia de excessos, resolveu entregar sua
alma a Deus. Durante muitos anos trabalhou

com afinidade, praticou a caridade, mas, apesar
de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo

na sua vida. Muito pelo contrário. Seus proble
mas e dívidas acumulavam-se cada vez mais.

Uma bela tarde, um amigo que o visitara -. e

�

que se compadecia de sua situação -. comentou:
"É realmente estranho que, justamente depois
que você resolveu se tornar um homem temen

te a Deus, sua vida começou a piorar. Eu não

desejo enfraquecer sua fé, mas apesar de toda a

sua crença em Deus, nada tem melhorado."

O ferreiro não respondeu imediatamente. Ele

já havia pensado nisto muitas vezes, sem en

tender o que acontecia em sua vida; Entretan-
.

'

to, como não queria deixar o amigo sem respos-
ta, começou a falar e terminou encontrando a

explicação que procurava. Eis o que disse o

ferreiro:

"Eu recebo nesta oficina o aço ainda não traba

lhado e preciso transformá-lo em espadas. Você
sabe como isto é feito? Primeiro eu aqueço a

chapa de aço num calor infernal, até que fique
vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade,

-

eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes
a�é que a peça adquira a forma desejada.:

Logo, ela é mergulhada num balde de água fria
e a oficina se enche com o barulho do vapor,

enquanto a peça estala e grita por causa da

súbita mudança de temperatura.
Tenho que repetir este processo até conseguir
a espada per0ita: uma vez apenas não é sufici-
ente".

o ferreiro deu uma longa pausa, e continuou:

''As vezes, o aço que chega até minhas mâos
não col1segue aquentar esse tratamento. O

calor, as marteladas e a água' fria terminam por
enchê-lo d� rachaduras. E eu sei que jamais se

transformará numa-boa espada. Então, eu sim

plesmente o coloco no monte de ferro-velho

que você viu na entrada de minha ferraria."

Mais uma pausa e o ferreiro concluiu:
.

"Sei que Deus está me colocando no fogo das

aflições. Tenho aceito as marteladas que a vida

me dá, e, às vezes, sinto-me tão insensível

como a água que faz sofrer o aço. Mas a única

coisa que peço é: 'Meu Deus, não desista, até
que eu consiga tomar a forma que o senhor

espera de mim. Tente da maneira que achar

melhor, pelo tempo que quiser -. mas jamais
me coloque no monte de ferro-velho."

(LYNEILWATERMAN)
Que Deus abençoe o teu dia!

�rculo
Italiano

Jantar mensal

Nosso último encontro do ano será no dia 30 de

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

,

,

Teremos várias atrações culturais le muitas surpre--
sas.

O cardápio vocêjá conhece, gali
nha caipira, polenta, macarrão e

um saboroso vinho.

Tó4 vê se vem!

DevanirDanna - Presidente Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 �

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIODOPOVO 38

ADMISSÃO DE NOVOS COMPANHEIFWS ...

18/0UTU BRO/2001 - Reunião Festiva da visita oficial do
Governador do distrito 4�50, comp.anheiro H ERB ERT

ZIMATH JÚNIOR.

Durante a Reunião Festiva, aconteceu a admissão, de três
novos companheiros no Rotary Club de Guaramlrrm. Os no

vos companhei ros , acompanhados de seus fam i I iares, após
prestarem o compromisso da Prova Quádrupla junto a pre
sidente Orjana, tiveram a satisfação de' receber ci distintivo
de Rotary diretamente das mãos do Governador Herbert.

.

. \ \ .

Assim, passaram a integrar o quadro social do Rotary Club
de Guaramirim e a 'fazer parte da mai ar Organização Não

Goyernamental do mundo:

CARLOS ROBERTO BASSI
ANALISTA DE SISTEMAS

ELISABETH GUENTHER
DESPACHANTE

LUIZ CARLOS DE AZEVEDO
COM ÉRCIO DE VEÍCLJ LOS

MENSAGEM AOS NOVOS COMPAMHEIROS:
"Líderes são como águias; não se ac.ham em profusão. Eles
se destacam entre os demais e permanecem fiéis aos com

promissos assumidos."
I

XII TORNEIO GIJO REGIONAL
Acontece no dia 26 e'27/0UTUBRO, no Centro Esportivo do
SESI em Joinville, o torneio esportivo entre os diversosClu
bes de Rotary do 'norte catarinense. O Clube anfitj-ião � o

,Rotary Club de Joinville.

COMPANHEIRO EM DESTAQUE ...
NELSON JOSÉ PEREIRA, um dos fundadores do Rotary I

Club de Guaramirim, neste dia 25/0 UTU B RO (DIA DO O E N

TISTAl, recebe a merecida homenagem do Conselho Reqio-'
nal de Odontologia em Florianópolis. Afinal, o companheiro
Nelson é um exemplo para ser seguido por todos, aos 70

anos de Idade e 38 anos de profissão.
'

PARABÉNS AO COMPAN H EIRa NELSON E A TODOS OS
SEUS FAMILIARES.

ANIVERSÁRIO ...

31/0LJTUBRO, completa mais uma primavera VERÔNICA
ALBUQUERQUE, esposa do companheiro José Constâncio.
PARABÉNS!!!

RELAÇÕES PÚBLICAS - 373-0091
\

.

!IITabelionato. 'de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
' I

Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau

Tel�fone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o QUE SE FALA NO SENADO
ALCÂNTARA ELOGIA País, principalmente no

tXITO DA CEF EM DI- setor de infra-estrutura
VERSAS ÁREAS - Ao ana- urbana e de saneamento
lisar o Relatório e, o Ba

lanço Social do ano de
2000 da 'CEF (Caixa
Econômica Federal), o
senador Lúcio Alcântara
(pSDB-CE) destacou o

êxito da instituição na

execução de seus progra
mas, principalmente no

que diz respeito ao fi

nanciamento imobiliá
rio. Alcântara informou

que a CEF investiu cer

ca de R$ 7 milhões em

programas de aquisição
da casa própria, elevan
do a qualidade de vida
de 400 mil famílias e

gerando mais de um mi

lhão de empregos.
O senador também

destacou a atuação da

caixa como financiadora

do desenvolvimento no

básico, e os programas
da instituição dedicados
ao financiamento demo
radias para a população
de baixa renda. Essa par
cela da população, ressal
tou, foi beneficiada com

obras de habitação, urba
nização de áreas degra
dadas e aquisição de equi�
pamentos comunitários.

Alcântara registrou, I

ainda, a atuação da Cai

xa na área de administra

ção e transferênci� de be

nefícios, corria o FGTS

(Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço), o Se

guro-desemprego, o PIS

(programa de Integração
Social) e a Previdência
Social. "JORNAL DO

SENADO", edição
1.367, página 7.

As LEITURAS DÉ MANOEL DE SOUZA
,

A SABEDORIA DE FREI DIOGO (161)

O ano de 1702, de seca intensa, abrasava o

Nordeste, até Pernambuco. Alarmada, a popu-
lação de Olinda foi procurar o bispo d. frei Diogo
deJesúsJardim, pedindo-lhe licença para uma

procissão de penitência.
- Nada de procissões, meus filhos-, pro-

testou o velho prelado, notável pelas suas virtu-
des; - A verdadeira penitência consiste na

I

emenda da vida e na reforma dos costumes.

Emendai-vos, e a chuva há de cair.
A multidão retirou-se, contrita.
I\jo dia seguinte começou a chover.
Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasilei-

ro", página 36.

(

---,------",---

AGráfica CP está
admitindo IMPRESSOR

para operarmáquina oH-_, modelo

Roland ,� folha.

Salário compatível com a função.
Contato, seleção e admissão na Rua Walter

Marquardt, 1180, Bairro Rio Molha, a partir do dia
15. Mais informações no telefone 370-7919.

REMINISCÊNCIAS
Garibaldi JGS- II-

Distrito, de Veszprém (089)
)

Por que "antiqamente" dizia: "Somente São Pau- pim Mira, Diniz Júníor e "Rio, 14 - Assisti
e "outrora"? LXXIX lo e Santa Catarina or- AinoKonder, delegados ca- a inauguração da Ex-

ganizaram de fato os tarinensesaoCertame. posição de Cereais, à I,
,

la Exposição seus mostruários" 23 O vice-presidente per- qual compareceu o sr.

Nacional de No 'ceJornal do Com- correu demoradamente dr. Delfim Moreira,
Cereais no mercio", escreve: "No cada uma das, secções do VicePresidente daRepú-

Rio de Janeiro Pavilhão de Santa Cata- amplo pavilhão, �dagan-
-

blica, em exercício. Foi

Sob os auspícios rina figuravam produ- dominuciosamente sobre motivo de justo orgu-
do Ministério da tos interessantes: exce- tudo,no que foigentilmen- lho o êxito do vosso

Agricultura, na Capi-' lentes batatas,milho de te atendido pelos delega- esforço que mereceu

tal da República, no várias espécies, ervilhas, dos. S. Exa. mostrou-se do sr. dr. Delfim Ma-

Rio de Janeiro, Santa carás, feijões, cevada, grandemente impressiona- reira e visitantes as

Catarina conquistava farinhas de várias qua- do, na secção de plantas mais honrosas referên-

verdadeiro triunfo, lidades, fumos, conser- exóticas, sabendo que no' cias ao nosso Estado e

depois da Exposição vas, maizena e outros". Estado de Santa Catarina aos seus delegados na
Nacional de 1908, exi- Embora em pro- estão sendo cultivados, .

exposição. A impren-
bindo grande varie- porções moderadas, a com muito êxito, o .ttigg, sa salienta o brilho do

dade de produtos que secção do Estado de aveia beterraba, o linho, nosso pavilhão pela
fi�,eram a admiração

.

Santa Catarina na EX- aipim, batatas, sorga, trigo variedade e qualidade
de quantos a aprecia- POSIÇÃO DE CE- negro, arroz, amendoim, dos produtos expos-
ram, merecendo do REAIS, era amelhor de alfafa, ervilha,alpiste, feijão, tos. Congratulações.
dr. DelfimMoreira- todas. A de São Paulo milho, banha, araruta, (ass.) Felipe Schmidt".
Vice-presidente da Re- era mais luxuosa, devi- farelo e outros produtos Vários' comercian-

pública, no exercício do aos mostradores, pouco conhecidosno País. tes do Rio de Janeiro
no cargo de presiden- porém as qualidades Fez aígrahdes elogios o es- .mostravam interesse

te do Brasil, com a dos produtos pior e forço que a população em comprar ervilha de
I

catarinensemanifestou namorte do presidente menos numerosa, .as cor verde, feijão bran-
eleito, dr. Rodrigues mandiocas, a aveia) o exposição para colocar o co, lentilhas, vinhos de
Alves, que, adoen- centeio, o trigo, o arroz seuEstadonomaiselevado Urussanga e queijos de
tado, não chegou a to- e os queijos JARA- nível do progresso agricola. BlumenaueJARAGUÁ
mar posse do cargo GUÁ, deWilhelmWe- Em seguida visitou a Os delegados presta-
- e demais autorida- ege. Compareciam à secção de vinhos dos vam todas as informa-

des do País presentes exposição só Pernam- colonos italianos do Sul ções aos interessados.

as expressões mais elo- buco, o Distrito Fede- do Estado e a' exposi- Chrispim Mira falava

giáveis à prosperidade ral, com produtos do ção de queijos e conser- ao "Rio Jornal": "Por
de nossa terra. Moinho Inglês, eoMinis- vas de Blumenau e ou- mais longinqua que seja

Era essa a contribui- tério daAgricultura, com tros, inclusive de Join- ou mais modesta vila

ção de Santa Catarina, máquinas eminerais. ville (incluindo JARA- ou aldeia em que não

que colocava em plano
.

O dr.Delfim,vice-pré- GUÁ, como 2° Distri- encontrem os grandes
verdadeiramente superi- sidente daRepública, logo to, competente produ- cuidados terrenos de

ar mais um serviço do após ainauguraçãoda ex- tor de produtos que ali cultura, chaminés de

governador dr. Hercílio posição de cereais, realiza- estavam expostos), pas- fábricas, a escola e ...

Luz, cuja administração dadia 12/7/1919,noter- sando depois para a'ex- os templos, estes sem-
do progresso estava rena dó extinto convento posição de tabacos, de pre dois, em qualquer
abrindo ao Estado um daAjuda, dirigiu-se aoPa- José Piazera, sendo fo- povoação, grande ou

período novo. vilhão de-Santa Catarina; tografados em companhia pequena, ao se tratar

Os jornais daCapital em companhia dos drs. de sua comitiva, do sena- de cidade do norte, os

da República faziam Padua Salles, .ministro da dor Felipe Schmidt
.

protestantes e católi-

boas referências aospro- Agricultura; general Fer- O senador telegrafa- cos mantêm a fé,mas
dutos expostos noPavi- reitaNetto, sendo ali rece- va 40 governador dr .. rezando cada um em

lhãoCatarinense. bidos pelo senadorFelipe Hercilio da Luz, nos se- sua igreja". -,

"O IMPARCIAL" Schmidtepelos srs.Chris- guintes termos: (FRITZ VON JARAGuA)
•
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POVO

recordes de.público e tiro
í

ção no Parque
ípal de Eventos
liu boas vendas
as pessoas que
ram espaço na

de alimentação
hão C). Há 11
omercializando

rro-quente na

zenfest, Altair
.

Nascimento
e o diferencial
ta deste ano foi
eza e seguran
s vendas ocor

dentro do pre
Continuo co-

alizando pro
com o mesmo

ro, mas a orga
ia estava real-
1 impecável",
era.

radicional na

,

festa do tiro, a bata
ta recheada só não

vendeu mais que o

chope", garante um
dos sócios-proprie
tários da Schützen

kartoffel, Podaliro
Félix, que completou
dez anos de comer

cialização da batata
recheada na festa do
tiro.

Ele destaca que as

vendas deste ano

superaram as do ano

passado em 5%, apro
ximadamente. Sócio
de Félix, Ariovaldo
Xavier. dos Santos diz

que nos dez dias de
festa foram vendidas
cerca de cinco mil ba
tatas.

(FABIANE RIBAS)

É O NOSSO ANÚNCIO VEIO PARAR AQUI. CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul
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8 CORREIODOPOVO GERAL

um hábito na vida das mu

lheres, a partir dos 20 anos.

Segundo informações
da presidente da Rede
Feminina de Combate ao

Câncer, o número de casos

tem aumentado considera
velmente na cidade, inclusive
em mulheres novas, com

menos de40 anos. ''A única
maneira que temos para
combater este problema é

prestando esclarecimetos à

comunidade. Quando des

coberto em fase inicial, o

tratamento do câncer toma
sé menos complicado, daí a
importância de fazer exa-'
mes regularmente ", destaca.
O médico-patologista. diz
que aíndanão se sabe o que
causa o câncer da mama,

mas enfatiza que mulheres

fumantes têm mais propen
são à doença, ou pessoas que
tenham casos da doença na

família. "O problema é que
nós não sabemos quem é

nosso inimigo, para tentar

combatê-lo devemos pre
veni-lo, tentar descobrir o

problema em fase ineial".

(FABIANE RIBAS)

TERÇA-FEIRA, 23 de outubro de 2001

]ARAGUÁ DO SUL - A

Rede Feminina de Com

bate ao Câncer desenvol
veu inúmeras atividades na

Semana Nacional de Com

bate' ao Câncer de Mama,
que aconteceu entre os dias

15 e 21. No sábado passa
do, a entidade realizou

trabalho de conscientização
no período da manhã, na
Praça Ângelo Piazera. As

mulheres que comparece
ram ao local receberam

orientações do grupo de

voluntários que atua pela
rede, e tiraram suas dúvidas

com relação ao câncer, com
o médico-patologista An

tônio Carlos Scaramello,
também diretor do setor de

educação da entidade.
- Para combater esta

doença é preciso que a

mulher façamensalmente o
auto-exame nos seios, para
que conheça o próprio
corpo e, quando peceber
nódulos ou dores, compa
reça ao médico para fazer

exames mais precisos -
orienta o médico, salientando

que o auto-exame dever ser

]ARAGUÁ DO SUL - A

coordenação do Centro

Acadêmico do Curso de

Direito da Une� promove,
entre os dias 22 e 25 deste

mês, a 2" Semana de Estu

dosJurídicos. O evento con

siste em uma série de pales
tras e também lançamento
do livro "Fundamentos do

Direito Constitucional", de
autoria do coordenador do

programa de Mestrado em

Ciências Jurídicas Paulo

Mércio Cruz. O lançamento
do livro acontece no dia 24,

Sagitári.9 - Evite se expor:
você terá';;:;�Uo mais sucesso se

. tw�lhrslbastidores. Tenha
mais�tela '�om segredinhos
.)10 relaHonamento afetivo.
'C�pricórnio __:_ Aproveite o

astro I ositivo pa ra fazer as

�f m alguém que anda
dista ''4.?a amorosaen!o á_JJstáculos. Evitefazer t9�tds cobranças.

Edson Junkes/CP

Amvali e Fioouz querem acabar com a infestação do maruim

técnicos ambientais do Vale inseto que habita na região e

do Itapocu. A situação mais também saber onde eles se

crítica é a do Município de criam. Oliveira afirma aínda

. Corupá, onde se pode en- que é impossível fazer um
contrar o rnaruim até na área diagnóstico sem ter certeza

central da cidade. de que realmente trata-se de

Na avaliação do pesqui
sador Sebastião José de Oli
veira, antes de qualquer
atitude de combate ou de

prevenção é necessário pri
meiro conhecer a espécie do

teatro, brincadeiras com

palhaços, bonecos, distribui
ção de guloseimas fizeram

parte da programação da

festa, que já é tradicional na

cidade. Este ano, foram ins

talados três lonas circulares

para maior comodidade do

público infantil, que teve

oportunidade de assistir e

participar de várias brincadei
ras e apresentações de dança.

GêmeosrDedique-se a uma

ativi�ade rental. Tudo o que forrealilado em casa estará

fav�fecidcl Um certo inconformis
íY1o-'talvE:lz ab'8le a vida conjugal.
Câncer - Excelente astral

. para quem trabalho com

gciriâO)Terá facilidade em

e7C� o seu par, o

�,....ãos�ensa. Convéma8iar urn-eficontro.

maruim. "Temos certeza

apenas dos insetos enviados

pela Prefeitura deJaraguá do
Sul. Nos outros municípios
não sabemos tratar-se de
maruim ou borrachudos

Ano passado, segundo a
.

diretora do Departamento
da Mulher, Rosane Sasse

Gieburowski, comparece
ram ao evento mais de três

mil pessoas, entre crianças,
jovens e adultos. Este ano, a

diretoria do sindicato ins

talou um parque infantil para
a alegria da garotada. O par
que é permanente e foi insta

lado para o uso de filhos de

IMEIO AMBIENTE: MUNiCíPIOS DA MICRORREGIÃO UNIDOS NA LUTA CONTRA O MARUIM

Pesquisadores tentam encontrar

meios para diminuir infestação
muito pequenos", ressalta o
pesquisador.

O biólogo da Prefeitura

de Jaraguá do Sul, Ulisses
Sternheim, foi escolhido
coordenador regional das,

ações de controle e combate

ao inseto. Ele informa que
em Jaraguá do Sul a Prefei
tura está fazendo um levan

tamento das áreas de maior

infestação, por enquanto
concentradas nos bairrosJa
raguá 84 e Garibalcli. Segun
do ele, está sendo iniciado

um estudo nos locais de ges
tação das larvas com o ob

jetivo de detectar as espécies.
O maruim é natural do

.

mangue,mas pode ser encon
trado em locais com lama e

material orgânico em decom

posição, como esterqueiras,
lavouras de arroz e bananeiras.

Na EscolaMunicipal do
Bairro Jaraguá 84 serão

instaladas armadilhas para a

captura do inseto.A intenção
é definir a espécie e poste
riormente .achar uma solu

ção para o problema, que
deve ser a partir de técnicas

ambientais naturais. (MARIA
HELENA DE MORAES)

SindicatodoVestuáriopromove 6aFestadaCriança,com sucesso

trabalhadores sindicalizados

da categoria vestuarista. A

promoção, segundo Rosa

ne, foi sempre Um sucesso,

desde a primeira edição,
sempre registrando uma

participação expressiva de

crianças. A diretora do De

partamento da Mulher sa

lienta que esta festa é uma

forma de integrar e categoria
e seus familiares (MHM)

ty:i'��a1tral
será promissor

Ira quJ envolva viagens.
A noit�, t nte conter as atitudes

impulsiv�s, pois você estará mais

radical db que de costume. ,

Touro - Dedique-se a uma
..

de c ' a qual se
id o prazer de fazer o

rá a garantia de

relação a dois,
petição.

Libra�..
Use a abuse da sua

intu(ô�: U'. dinheiro inesperado
podetá ch aJ de bandeja. No

�da a dois, n�o atraia problemas
por causa do seu ciúme.

-Escorpiéo - Poderá fazer

's�

P.2 t9.to."tmUito
proveitosos. Não

Pf�ci{(JJ hance de divulgar as

s�fsldé as e os seus planos. No
cQmpo ,entimental, não aceite
pressões. >

Rede de Combate ao Câncer

prestaorientaçãoàcomunidade

Unerj promove Semana
de Estudos Jurídico�

após a palestra "Constitui

ção, Estados e novç>s direi

tos", programada para as 19

horas e ministrada pelo autor
do livro.

A 2" Semana de Estu

dos Jurídicos começa às 19

horas de segunda-feira, com
a palestra "Lei dos Crimes

Hediondos:ODireito Penal
da Severidade", ministrada

porJoãoJosé Leal, livre do

cente e doutor pela Univer
sidade Gama Filho e Uni
versidade Regional de Blu

menau. (MHM)

]ARAGUÁ DO SUL -

Unificar as ações de controle
ao maruim através da inter

mediação da Amvali (As
sociação dosMunicípios do
Vale do Itapocu) e eleger
um coordenador regional
foram as propostas levan

tadas, ontem, durante reu

nião realizada entre repre
sentantes das prefeituras dos
municípios damicrorregião
e pesquisadores do Depar
tamento de Entomologia
da Fundação Oswaldo.
Cruz. O objetivo do en

contro foi tentar encontrar

soluções coletivas para a in

festação do maruim, inséto

que tem proliferado de (ar
ma preocupante em todos

os municípios da Micror

região da Amvali.

Participaram da reunião

os pesquisadores Sebastião

José de Oliveira e Maria

Luíza Bauer, ambos da Fun

dação Oswaldo Cruz. Eles

repassaram aos técnicos

locais informações sobre

combate e controle ao in

seto, que há mais de três

. anos tem se transformado

em dor de cabeça para os

]ARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente duas
mil crianças participaram da

6" Festa da Criança, promo
vida pelo Departamento da
Mulher do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias

do Vestuário de Jaraguá do
Sul e Região, que aconteceu
sábado último, a partir das

14h30, na sede do sindicato.

Apresentações de dança,

Leãt'�'�
onte com a ajuda

dOS.
brnílí es em questão de gr:ona.

T� jto m vendas e imóveis. A

��! jo de liberdade falará
mais alto: yjJ com calma.
Virgem - Se você lido com

��nd�s,\documentos, papéis ou

t�ât��A'rfe�ertamen;"
vai estar

c� , a'e�da cheia. Uma certa

a�ati· p�erá afetar a vida
.1

amorosa
'

Aquário �
Boas chances de

� #' '\,!d:f[m,erítoro seus rendimentos.
Traoolhbs a ulsos estarão
1_?f'&-.;.(f-'ruvoreCldos ..No amor, as suas

expectativas poderão frustrá-Ia.
Peixes'- Proposta de trabalho

te�derá�rir oportunidades
e

cOltata . Não deixe de ampliar

iG.
()S

'E!(j�qrizontes.
A sensação

. de/sto só vai causar baixo-

'çJfral.
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Rodeioabrecomemoraçôesdo
aniversário deMassaranduba

MASSARANDUBA -

Um rodeio interesta

dual, que está sendo or

ganizado pelo CTG La

ço Massarandubense,
deverá abriras comemo

rações alusivas ao 40°

aniversário do Municí

pio, que transcorrerão

nos dias 9, 10 e 11 de

novembro. O evento te

rá início.já na sexta-feira

(9), estendendo-se até o

domingo, com baile e

diversas outras atrações
para o público. Além
disso, a semana será

destacada também com

a realização de torneio

de bochas e outras com

petições esportivas, além

de inaugurações de obras

que estão sendo concluí

das pela Prefeitura.

O vice-prefeito Fer

nando Reinke realizou,
ontem à noite, mais uma
reunião com a comissão

encarregada dê promo
ver os festejos alusivos

ao aniversário de eman

cipação político-admi
nistrativa. Entre as

inaugurações previstas
estão as melhorias feitas

I' ,

em duas praças da cida-
de e à adaptação do

prédio da Unidade Sani

tária, onde desde o

início do mês está fun

cionando o Pronto

Atendimento. (MR)

Vigilância Sanitária orienta
sobre a coleta do lixo,

.

SCHROEDER - o

Serviço de Vigilância
Sanitária está alertando

a população para que
não deposite materiais

sólidos de qualquer tipo
nas valas e cursos d'água,
evitando, dessa forma,
problemas com, o acú

muto de detritos e obs

trução de vias destina

das ao escoamento plu
vial, além da degradação
das condições do meio

ambiente. O apelo é dos

responsáveis pela Vigi
lância Sanitária no Mu

nicípio e está sendo fei

to, devido à constatação
de que a colocação de

objetos, restos de mó

veis e de eletrodomés

ticos, em lugares inade-

quados, ainda acontece.
'

A orientação da

Vigilância Sanitária é

para que os materiais

sólidos sejam colocados

nos locais destinados ao '

recolhimento pelos'
veiculas que fazem a

,limpeza pública da

cidade, regularmente. A'
Secretaria de Obras tem

um calendário estipula
do e' que deve ser cum

prido pelapopulação, no
recolhimento dos mate

riais que podem ser

reciclados - vidros,
metais e plásticos -,
corri datas específicas
para essa finalidade, as
sim corno para recolhi

mento do lixo perecível.
(MR)

GERAL CORREIODOPOVO 9
,

.. O,ROGAS: ENTIDADE QUE PRESTARÁ ATENDIMENTO AOS ,DEPENDENTES QUíMICOS APROVA ESTATUTOS

'Sociedade 'Vida Nova' atuará

principalmente
,..,

na prevençao
GUARAMIRIM - A quia Senhor Bom]esus, res da sociedade, diz Pelotão da Polícia Mi-

entidade que está' sendo de Guaramirim, e de Te- Maria Salete. Segundo litar, que "apontam para
constituída para atuar na rezinha Aparecida Vieira ela, nesta primeira etapa a gravidade da situa-

prevenção e recuperação Prenzler, que atua no Con- de trabalho, as preocupa- ção".
de dependentes químicos selho Tutelar de Schroe- ções mais imediatas são PREVENÇj (O -,- Maria

será denominada Socie- der, que responderão pela justamente a. formação e Salete disse estar empe- ,

dade Vida Nova. A con- presidência e vice-presi- o reconhécimento legal nhada em conseguir que
firmação dessa identifica- dência da Sociedade Vida da nova sociedade e o a entidade inicie imedia-

ção aconteceu durante a Nova, respectivamente. início do/trabalho pre- tamente a :atividade pre-
primeira assembléia geral Outros nomes ainda deve- ventivo na comunida- ventiva na comunidade.
convocada para tratar da rão ser indicados para de, sob várias formas de "O que f:llremos depois
formação do futuro cen� constar na diretoria, além atividades. será conseqüência de um

tro de recuperação de de- dos que ,já foram aprova- Conforme a presiden- / trabalho que está inician-

pendentes químicos: A dos, o que deverá acon- te, não 'existem dados es- do e qu� será ampliado",
assembléia foi realizada tecer oportunamente. tatísticos sobre a intensi- disse a -presidente, de-
sábado à tarde.na Câmara A decisão de instalar dade dos problemas que monstrando que quer se-

de Vereadores, ocasião o centro para recuperação o uso indevi�o de drogas guir etapas, Elaainda não
em que também foram de dependentes químicos e do consumo de bebidas sabe pr:ever quando será

realizadas palestras sobre no Município surge em alcoólicas provocam na iniciado o projeto pela
o problem,a da dependên- decorrência do trabalho comunidade, mas as evi- construção da sede da

cia química e aprovados que já vinha sendo reali- dências de que ambos Sociedade Vida Nova. A
,

,

os estatutos da entidade zado pelo Grupo Carasol .são situações já bastante Câmara de Vereadores

em formação. (Caravana da Solidarie- preocupantes em Guara- está sugerindo que os

Na oportunidade, tam-
�

dade), na comunidade, e mirim, existem.Maria Sa- recursos economizados
bém foram confirmados necessita de todo o apoio lete refere-se aos registros pelo Legislativo, durante

\
os nomes de Maria Salete possível, tanto dos orga- de ocorrências policiais, o exercício, sejam utiliza-

Espezim, participante ?o nismos governamentais tanto na Delegacia de dos; na obra.
movimento leigo daParó- quanto dos demais seto- Polícia Civil quanto no 5° (MHLTON RAASCH)

Vereador pede melhorias para praça em Guamiranga
\GUARAMIRIM - o dor reivindica a constru- melhor conservação pa- projeto para a captação,(

vereador Altair Aguiar ç�o de floreiras, instala- ra a praça, que é lugar de de recursos junto ao

encaminhou solicitação, ção de bancos, mesas e referência para a cornu- BNDES, visando a pa-
através do Legislativo outros equipamentos nidade e desperta tam- vimentação da Estrada

Municipal, para que a para que a comunidade bém o interesse dos vi- Guamiranga, numa

Prefeitura execute a usufruamelhor do local, sitantes, pela vegetação extensão de cinco quilô-
reforma geral da Praça além da construção de centenária (figueira), ,metros, bem como a

]osé Serafim dos San- sanitários. que existe no local. O construção dé ponte li-

tos, na localidade de Aguiar reclama as mesmo vereador está gando o Bairro Avaí

Guamiranga, no interior melhorias, alegando a solicitando também que com a Estrada Bananal
(

do Município. O verea- necessidade de garantir o Executivo providencie do Sul. (MR)

Prefeitura conclui obra da PonteAno Bom, esta semana
CORUPÁ - A Pre

feitura estará concluin
do esta semana a obra
da ponte na localidade
de Ano Bom, que dá

acesso para o vizinho

Município de São Bento

do Sul. A informação
foi dada ontem pelo pre
feito Luiz Carlos Tama-

tabelecidas na região.
I

A ponte em constru-

ção terá 35 metros de

comprimento e 8,75
metros de largura. Para
executar a obra, com
custo estimado em R$
190 mil, o governo mu

nicip�l teve de recorrer

ao auxílio federal, que

está concedendo recur

sos da ordem de R$ 130

mil, através do Minis

tério da: Integração. A
Prefeitura investirá os

restantes R$ 60 mil,
como contrapartida �ft
nanceira do governo mu

nicipal na construção da

ponte. (MR) .

mm, que comemorou o

estágio avançado da

obra, destacando a im

portância da mesma pa
ra grande parcela da co

munidade, tanto para o

funcionamento do tráfe

go de veículos quanto
para o acesso de grande
número de famílias es-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Toyota confirma McNish para 2002IFOGO: CORPO DE BOMBEIROS E BRIGADA DA EMPRESA AGIRAM RÁPIDO

Curto-circuito pode ter sido a

causa do incêndio na Malwee

SÃO PAULO - o es

cocês Alian McNish, que
completa 32 anos no pró
ximo dia 29 de dezembro,
será o segundo piloto da

Toyota no 'próximo Mun
dial de Fórmula 1. A equi
pe japonesa oficializou
ontem seu nome como

companheiro do finlandês
Mika SaIo. McNish já é

contratado como piloto
de testes da Toyota desde

o final do ano passado.
Baixinho e mirrado e

58 kg, 1,58 in, McNish era

uma das grandes esperan
ças do automobilismo
britânico no final dos anos
80 e início dos 90. Um
acidente na F-3000 em

1990, porém, acaboumu
dando os rumos de sua

carreira. Allan passou a

correr em categorias de

protótipos e carros de tu

rismo e chegará à F-i em

?002 na condição de es

treante mais velho desde

o italiano Giovanni La

vaggi, que tinha 37 anos

quando disputou seu pri
meiro GP, em Hocken-

. heim, pela extinta PacifIco
.

"Não. havia por que

procurar outro", justificou
o noruegês Ove Anders

s�)O, que dirige o progra
ma de F-,l da Toyota,
baseado na Alemanha. O

anúncio de ontem foi feito
em Suzuka, no Japão,
onde a equipe faz seu

último teste deste ano. Até

agora, a Toyota treinou em
11 das 17 pistas que fazem
parte do calendário. Fica
ram faltando apenas Mel

bourne, Interlagos, Mô
naco, 'Montreal, Hocken
heim e Indianápolis.

"Minha habilidade foi
reconhecida nos testes.

Estou muito feliz por ter
sido o escolhido oficial
mente. Isso me enche de

confiança para o trabalho

todo que temos pela

frente", disse MoNish, que
antes da Toyota já tinha
sido piloto de testes da
McLaren (em 1990) e da
Benetton (em 1993 e

1994).
A Toyota vai estrear no

ano que vem como fabri
cante de motor e chassis.
Seus pneus serão Michelin
e o combustível, Esso. O
principal patrocinador já
está definido e é japonês
como a equipe, a Panaso

rue,

Com a defi?ição de

McNish, o quadro de pi
lotos para 2002 está pra
ticamente fechado. Em
bora alguns nomes ainda
não tenham sido' oficia

lizados, na prática só res

tam lugares na Arrows,
como companheiro de

Jos Verstappen, e na Prost,
que ainda luta para so

breviver e não tem pilo
tos confirmados.

(FLAVIO GOMES)

]ARA9UA DO SUL -

Um curto-circuito é a cau

sa mais provável para o

incêndio que aconteceu no

domingo à tarde, no setor

de malharia da Malwee

Malhas, e que resultou em

danos no telhado e no ma

quinário. De 'acordo com o

gerente comercial da em

presa, Wilmar Raboch, as

máquinas foram preju
dicadas não pelo fogo,
mas pela água utilizada no

combate ao sinistro. Ra

boch informa' ainda que
70% das máquinas foram

recuperadas ainda no do

mingo e segunda�feira pela
manhã, e a previsão é de

que todo o maquinário es

teja em funcionamento

ainda hoje. ''Ainda estamos
contabilizando os prejuí
zos, mas o dano maior foi
no teto", afirma o gerente.
Na hora do sinistro não

havia ninguém no prédio.
De acordo com os'

socorristas do Corpo de

Bombeiros da Barra do

Renaldo Junkes

Fogo começou em uma chaminée destruiu parte do telhadodaMalwee

Rio .Cerro, as chamas co

meçaram em uma das cha
minés e rapidamente atin

giram o teto. As brigadas
de incêndio da empresa
também foram acionadas

. e as chamas foram contro

ladas pouco tempo depois
do início do incêndio, que
deve ter começado por

volta das 13 horas.

Aproximadame51te 30

horpens participaram da
.

operação para apagar o

incêndio. Apesar do sinis

tro ter ocorrido num dos

principais setores da em

presa, não houve registro
de perda de peças ou ma

quinários,

. 41·jl.i.r:: DklgnósUco e�m)� Santa Catarina'

LOTERIAS
.

, 20/10/2001

Supersena
concurso: 543

1 a faixa:
06 - 08 - 18 - 31 - 33 - 34

2°faixa:
05 - 10 - 18 - 20 - 26 - 37

Megasena
concurso: 306

19 - 30 - 41 - 47 - 56 - 57

Quina
concurso: 909

08 - 16 - 37 - 64 - 79

Lotomania
concurso: 159

05 - 08 - 11 - 1 4

29 - 35 - 45 - 48
53 - 55 - 61, - 65

67-68-73-74

75 - 79 - 86 - 96

Loteria Federal
concurso 03588

1° - Prêmio: 10.469
2° - Prêmio: 29.711
3° - Prêmio: 10.653
4° - Prêmio: 42.105

5° - Prêmío: 11.455
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL FAZ SABER:

'ATMA
EDITAL

A Fundação do Meioambiente - FATMA comunico que.
realizará Audiência Pública para discussão do Relatório
de Impacto Ambiental- RIMA, do Contorno Ferroviário
das cidades de Jaraguá do Sule Guaramirim, no dia
25/10/01, às 19:00 horas, no Pavilhão do Igreja Nosso
Senhora dos Graças, situado à Ruo Erich Froehner, s/n�,
localidade de Schroeder " Município de Schroeder, Santo
Catarina, convidando o população em geral.
O documento RIMA, continuo à disposição para 'consulto
nos bibliotecas do FATMA, à Ruo Felipe Schmidt, 485, 2º
andor, Centro, Florianópolis; no Coordenadoria Regional
do FATMA de Joinville, Ruo Princesa lsabel, 220, 2º andor,
Centro, Joinville; no Bibliotem do Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, à Ruo Ido Bona Rocha( nº 101, Centro; no
Prefeitura Municipal de GuarOlnirim, à Ruo 28 de Agosto,
2042, Centro.

Florianópolis, J 8 de outubro de 2001.

Jacó Anderle
Diretor Geral

Unidade I /

>"'Ruª Guilherme We�ge';/50
,

(Co�dõhiíhioCentro Médico -

Odontológico de
. Jaraguá do Sul), 3° andar,
salas n? 303,304,305 e 306

. Centro - Jaraguá do Sul - SC
Fone/fax: (47) 372-265

Unidade II
Rua Pastor Sadreczki, 148

Hospital Evangélico e

Maternidade /A

sul Carlos Renaux ./

Centro -:.-.Br:IJ_�g_ue - Sç ._.
......
/

Fone/Fax: (47) j96�f144
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EquipeMalwee joga hoje
,contra o time de Criciúma

]ARAGUÁ DO SUL -

o empate por 5 a 5 com

a Unoesc, em São Mi

guel do Oeste, na noite

de sábado, e a goleada
aplicada pela Anjo Qui
mica na Hering Taschi

bra, de Blumenau, fez
com que o técnico Fer

nando Ferreti exija dos

jogadores da Malwee

uma vitória expressiva
hoje à noite, em Criciú

ma, pela terceira rodada

da segunda fase do

Campeonato Catarinen
se de Futsal, Divisão
Especial. O empate com
o time do Sul do Estado
não elimina os jara
guaenses da competição
mas manterá o time a

dois pontos C!O adver

sário, líder da chave, e

aguardar uma combina

ção de resultados. O

jogo acontecerá no gi
násio municipal de Cri

ciúma, às 20h30.

Os bicampeões co

meçaram o jogo de sá

bado procurando cum

prir a risca as deter

minações do treinador:
atacar sem se descuidar
da defesa. Entretanto,
logo no primeiro minu

to, Cacá abriu o marca

dor para o time do Oes

te. A equipe jaraguaense
não sentiu a pressão e

continuou com seu rit

mo de jogo. Mesmo as

sim, aos 11 minutos,
,
Cacá, novamente, apro
veitou erro da defesa da

Maiwee e fez 2 a o.
O gol mexeu com o

time jaraguaense que
partiu em busca do re

sultado e passou, a par
tir daquele momento, a

fazer com que o go Ieiro

da Unoesc, Mano, se

transformasse no joga
dor mais destacado em

quadra. Aos 13 minu

tos, Manoel Tobias
acertou a trave direita.

Depois, Mano fez ar

rojada defesa nos pés de
Betão. Em seguida, mais
duas grandes defesas em
chutes de Silami e Mai

cky. Aos 19 minutos,
Silami descontou para a

Malwee, após receber
um passe de Euler,
dentro da área.

O segundo tempo
voltou com a Malwee

apertando a marcação
na quadra do adversário.
Aos 5 minutos Maicky
empatou concluindo um

passe de Rodrigo. Um
minuto depois o time

jaraguaense cometia sua

quinta falta coletiva e

passou a jogar com mais

cautela. Depois de um

pequeno tumulto causa

do por sua torcida, Cacá
desperdiçou um tiro

livre. No contra-ataque
Betão aproveitou uma

bola chutada por Euler
na trave, para virar o

marcador. Aos 11 mi

nutos, Fabinhoempatou
na cobrança de um tiro

livre. Enquanto come

morava o gol, a Malwee
partiu para o ataque e

ficou na frente de novo

com um gol de Cacau.

Na saida da bola os

jogadores da Unocsc

bobearam e Manoel

Tobias ampliou o placar
para 5 a 3. Cacá deu o

empate à Unoesc, com
o quarto gol, aos 14'15,
e o quinto aos '18'17.

Dr. Antonio E. Menna
oFTALMoLOG1STA eRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO
DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
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• BICICROSS: TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO FOI DISPUTADA NA PISTA DO PARQUE MAlWEE

Equipe Malwee de Bicicross
sagrou-se campeã do Interescolar

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee de Bici

cross sagrou-se campeã
do Campeonato Interes

colar de 2001, conquis
tando dez titulos. Neste

fim de semana foi dispu
tada a terceira etapa do

evento, na pista do Par

queMalwee, e contou com
a participação de atletas

de diversas cidades do

Estado. A equipe jara
guaense garantiu 12 cam

peões, conquistou 36 tro

féus entre os três melhores

colocados, nas 33 cate

gorias disputadas no evento.
Na classificação geral

das três etapas, primeiro
lugar para a equipe Mal-

wee, com dez titulos, se
guida de São José, com
seis; terceiro lugar paraRio

]ARAGUÁ DO SUL-A

segunda e última etapa
do Campeonato Escolar

Mirim foi realizada neste
'

final de semana e contou

com a participação de 27

escolas das redes muni

cipal, estadual e particular
de ensino. Aproximada
mente 1,2mil estudantes,
com idade até 13 anos, dis

putaram o campeonato,
nas sete modalidades. Na

opinião da diretora do

Departamento de Even

tos e Lazer da Fundação
Municipal de Esportes,

Atletas que se destacaram nas competições realizadas neste fim de semari�esar Junkes/CP

do Sul, com cinco; em

quarto lugar ficou o grupo
de Brusque e, em quinto
lugar, Joinville, com três

pontos. Além de ficar na

liderança, a equipe Mal

wee conquistou 42 troféus'

Cleide Mosca, a atuação
dos atletas nesta etapa
melhorou consideravel

mente. "Sempre há uma

melhora, principalmente
na parte técnica, porque
os jogadores estão trei

nando desde o inicio do

ano. Muitos atletas são os

mesmos, experientes,
mas bastante gente nova

participou da segunda
etapa", considera.

Na classificação geral,
pormodalidades, os resul
tados são os seguintes: no '

basquete masculino, pri-

meiro lugar para o Colé

gio Marista São Luis; no
feminino, Insrituto Edu
cacional Jangada; no fut
sal, o Colégio Divina

Providência garantiu a

primeira colocação; no
handebol masculino,
eqUIpe A da Escola

Municipal Antônio Ay-,
roso; no feminino, equipe
A da Escola Municipal
Guilherme Hanemann;
no vôlei feminino, pri
meiro lugar para a equi
pe A da Escola de En

sino Básico Júlio Kars-

José dos Pinhais; Marcelo
Luduciwak (Super 20), de
Jaraguá do Sul; Grasiele
Bornfanti (Super 24), doRio
Grande do StJ}, e, na Elite

masculino, RafaelKowe, de
São José. (FR)

ten; no masculino, equipe
A da Escola Municipal
Renato Pradi; no atletismo
masculino, Colégio Ma

rista São Luis; no femi

nino, Instituto Educa

cionalJangada; no xadrez
feminino e masculino,
primeiro lugar para Colé
gio Divina Providência

e, no tênis de mesa mas

culino, primeiro para
Instituto Educacional

Jangada, e, no feminino,
Escola Municipal Rena
to Pradi.

(FABIANE RIBAS)

Independente já está classificado no Aberto de Futsal

entre os oito melhores em

cada categoria.
Os pilotos que 'se des

,

tacaram no campeonato
foram:JoiceMoretti (Elite),
de Jaraguá do Sul; Rafael
Konis (Super 24), de São

.Etapa final do EscolarMirin1 foi realizada no fim de semana

]ARAGUÁ DO S?L -

Neste final de semana foi
realizada a segunda roda
da do CampeonatoAber
to de Futsal, no ginásio
de esportes da Arsepum.
O Santo André foi der

rotado pelo Independen
te, por 5 a O; Roger Rent
a Car perdeu para a Loja
Lacy, por 8 a 3;Verdureira
Dimar venceu o 2000

Auto Center, por 7 a 4;
Marisol garantiu a vitória
sobre o Classemedial

ta.com, por 6 a 5, e o Ki
ferro ganhou do Estoril/
Casa doComputador, por
5 a 4. Com estes resul

tados, o Independente já
está classificado para a

próxima fase, pois con

seguiu resultados positi
vos nos dois primeiros

Jogos.
Até o momento, já

foram realizados dez

jogos, somando aproxi
madamente 95 gols, com
média de 9,5 gols por
partida. A artilharia do

campeonato está com o

atleta Paulo Ricardo

Lehmkuhl, da equipe do

Independente, e Daniel,
da Verdureira Dirnar,

com cinco gols marcados.
A defesa menos vazada
está com as equipes Ele

tropol e KLC, com dois

gols cada.

A próxima rodada do

campeonato será realizada

nesta sexta-feira e sábado,
com Jogos a serem rea

lizados nas quadras da

Arsepum eArthurMüller.

(FABIANE RIBAS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I FUTEBOL: APESAR DO MAU TEMPO DO FIM DE SEMANA, MUITAS PESSOAS PRESTIGIARAM OS JOGOS

Resultados da IOa rodada dos

jogos da Divisão de Amadores
JARAGuA DO SUL -

Neste final de semana

aconteceram jogos da

10a rodada do Campeo
nato Municipal da Pri

meira Divisão de Ama

dores, prom�vido pela
Liga Jaraguaense de Fu

tebol, com apoio da Re

de de Postos Mime. Pela

Chave A, no Estádio do

Cruz de Malta, o Alvo

rada foi derrotado pelo
Garibaldi, por 1 a 0, nos

aspirantes. Nos titulares,
Cruz de Malta venceu o

Aliança, por 3 a 2. Nes

ta partida, o jogador
cruzmaltino Marionei,
que já tinha cartão ama

relo, dá um tapa no ros

to de urn atleta adversá

rio e é expulso.
No Estádio da Ponte

Preta, o time da casa ven
ceu o Aliança, por 2 a 1,
nos aspirantes, e, nos ti
tulares, Guarani foi der
rotado pela Ponte Preta,

Fotos: Cesar J unkes/C P

Nos titulares, o Cruz de Malta jogou em casa e venceu o Aliança, por 3 a 2

por 4 a 1. O atleta Da- e perdeu para o Tupy, nos
mazio, do Guarani, foi titulares, por 3 a O.

expulso por deferir socos Segundo informações
em um jogador adversário. do presidente da Liga

)

Pela Chave B, houve Jaraguaense de- Futebol,
empate em duas partidas. Rogério Tomazelli, ape
Na preliminar, Vitória x sar das duas expulsões,
Tupy, 1 a 1, e, nos titu- os jogos transcorreram

lares, Vitória x Alvorada, ,
bem e contaram com

também 1 a 1. O FIamen- bom número de pessoas
go venceu o Guarani, nas arquibancadas. "De
por 2 a 1, nos aspirantes, vemos reconhecer tam

bém que a arbitragem
deste fim de semana teve

urna atuação excelente",
considera.

A 11 a rodada será re

alizada 'no dia 28 de ou

tubro, às 14 horas, nos

aspirantes, e, às 16h30,
nos titulares. Os jogos
são os seguintes: no Es

tádio do Aliança, enfren
tam-se Garibaldi x Cruz

e Aliança x Garibaldi,
nos titulares; no Estádio
do Cruz de Málta, Alvo
rada x Aliança, nos as

pirantes, e Cruz de Mal

ta x Ponte Preta, nos ti-:
tulares. Folga da Ponte

Preta, nos aspirantes, e

Guarani, nos titulares.

DESTAQUE - A arti

lharia do campeonato
nos titulares está com

Jeferson Gaúcho, atleta
da Ponte Preta, quemar
cou 13 gols até o mo

mento, seguido de Ma

grão, do Vitória, com
dez. Nos aspirantes,
Darci, do Tupy, está na

frente com sete gols, se
guido de Fabiano, do
Garibaldi, e Michael, do
Vitória, que está com

seis tentos cada.

de Malta, nos aspirantes, _ (FABIANE RIBAS)

Junta de Justiça Desportiva julgou 12 processos
Na sexta-feira à noi- so por 20 dias; o técnico do por vender bebida al- do os dirigentes de clube

te, 'a Junta de Justiça do Alvorada, Vanderlei coólica em garrafas de sobre o perigo'que é

Desportiva julgou 12 Araújo, recebeu suspen- vidro e perdeumando de comercializar bebidas al-

processos envolvendo são por 30 dias; o diri- campo por duas partidas, coólicas nos estádios.
atletas e clubes. Entre os gente doGrêmio Espor- e, Ricardo Backmann, "Nós temos a responsa-
pnnclprus, processos, en- tivo Garibaldi, Valdecir do Vitória, foi suspenso bilidade de alertá-los,
contra-se o do massagis- Kreutzfeld, foi acusado por 360 dias, também agora eles precisam se

ta do Alvorada, Odair por agredir o juiz com acusado de tentativa de conscientizar que uma

Arruda, que foi julgado uma' garrafa e recebeu agressão. garrafa pode se tornar

e definido, por unanimi- suspensão de 365 dias; o Tomazelli salienta
_

uma arma", ressalta o

dade, que ficará suspen-- Clube Guarani foi julga- que sempre tem orienta- presidente da LJE (FR)

ESPORTIVAS
INTERESCOLAR DE NATAÇÃO
No próximo sábado, dia 27, será realizada a terceira

etapa do Circuito Interescolar de Natação, a partir
das 8 horas, na piscina do Acaraí. Ao todo, 17

escolas das redes municipal, estadual e particular
de ensino inscreveram estudantes entre 8 e 16 anos

para participarem, das provas. Cerca de 190 nada
dores estarão envolvidos nas competições.

•

VÔLEI MIRIM
A equipe Mirim de voleibol masculino participou,
no fim de semana passado, da terceira etapa do

Campeonato Estadual de Voleibol, categoria
Infantil, realizado em Rio do Sul. O técnico do gru
po, Benhur Sperotto, diz que, apesar de ficar em

quarto lugar, os atletas atuaram bem, por serem de
uma categoria inferior. "Nós empatamos com Rio
do Sul, mas ficamos em quarto lugar porque eles
tinham saldo de set melhor", diz o técnico. No

primeiro final de semana de novembro será rea

lizada a terceira etapa do Estadual, categoria Mirim.

,REUNIÃO COM TÉCNICOS E PROFESSORES

Na manhã de ontem, foi realizada reunião com

aproximadamente 20 técnicos e professores da

Fundação Municipal de Esportes, no auditório do
Sesi. Na oportunidade, o diretor de rendimento
da FME, Ariovaldo Xavier dos Santos, entregou
certificado de primeiro lugar geral na Olesc

(Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina) para os

profissionais dei esporte e disse que vão buscar mais

apoio junto à Prefeitura para outras modalidades

que têm associação formada.

BASQUETE FEMININO

A equipe de basquete Mirim feminina Jangada/
Roland Dornbusch/FME participou neste fim de
semana do campeonato estadual da modalidade,
realizado em Joinville. O time jaraguaense derrotou
o Bom Jesus, por 71 a 39, e tem grandes chances

de se classificar para as finais. Pela Liga Nort�
Catarinense de Basquete Infantil (15 anos), a equipe
Jangada/FME venceu o playoff contra o Bandei

rante, de Brusque,' por 53 a 51 e 69 a 39.
II

•

AQUI É O 'SEU LUGAR!

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

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




