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Prédio da Estação Rodoterroviária é considerado o local ideal para a instalação do Museu de Guaramirim

Interferência da -�L. compromete
projeto do museu em Guaramirim

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico

de Guaramirim volta a fazer contatos com a Rede

Ferroviária Federal, esta semana, na intenção de
acelerar a consumação do negócio envolvendo a

compra do prédio da antiga Estação Rodofer

roviária, que a Prefeitura pretende transformar em

Museu Histórico do Município Funcionários da

secretaria temem que divergências entre a América

Latina Logística, empresa que detém a concessão

do transporte ferroviário na região, e a estatal,
possam comprometer'a conclusão do projeto.

PÁGINAS

Jipeiros percorreram
trilha de 65km, na
cidade de Corupá
A décima etapa da Copa Ca

tarinense de Jeep Raid, promo
vida pelo Jeep Clube, no sábado

passado, superou as eXJ?ectativas
da comissão organizadora. Mais
.de 70 equipes se inscreveram

para participar do evento, que
contou com a presença de 2Z0
pessoas do Sul do País. A 11 a

e

última etapa será realizada no dia

10 de novembro, em Blumenau.
PÁGINA 12

estoJados e colchões

Andrino busca apoio
do PMDB da região
o deputado federal Edson

Andrino (PMQB) esteve emJa
raguá do Sul no último sábado.

-

Ele veio apresentar sua pré-can
didatura ao Senado e pedir apoio
aos correligionários daRegião do
Itapocu. Andrino foi recebido pe
lo deputado estadual Ivo Konell.

PÁGINA 3

Marisol vai abrir
240 lojas até 2005
A Marisol Franchising, sub

sidiária do Grupo Marisol, pre
tende instalar até o final de 2005

mais 240 lojas franqueadas das
marcas Lilica Ripilica e Tigor T.
Tigre em todo o País. A empresa
possui estrutura comercial para
atender a mais de 16 mil pontos

. de venda no País.
PÁGINA 5

Encontro de CCQs
reuniu núcleos de SC

Aproximadamente 600 pes
soas participaram do 3° Encon
tro Estadual de Círculos de

Controle de Qualidade, que
aconteceu no sábado à tarde,
na Associação Recreativa da

Weg. O evento reuniu trabalhos

de CCQs de todo o Estado.
PAGINA 6

Arte em Educação fica
na Scar até novembro

Permanece à disposição do

público, até o dia 8 de novembro, _

a segunda Mostra de Arte em

Educação, promovida pelo Cen
tro de Educação Infantil Ger

trudes Kanzler. São mais de 30

trabalhos "realizados por alunos
com até 6 anos de idade.

PAGINA 7
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Primeiraguerra assimétrica
EMIR SADER - Escritor e analista político

Começou a primeira "guerra assimétrica", caracterizada não

apenas pela radical superioridade de forças - como já havia

acontecido no Iraque e na Iugoslávia-, mas pela ausência de pelo
menos um Estado constituido do outro lado. Os Estados Unidos e

a Grã-Bretanha se valem da confissão do governo afegão de que
Osama bin Laden está no país e da negativa de entregá-lo para
iniciar as operações com bombardeios similares aos das duas guerras
anteriores. O desdobramento é que busca resultados diferenciados.

Os bombardeios americano-britânico apontam em duas

direções: o abrandamento da capacidade de ação militar do inimigo,
para favorecer a operação dos comandos, e, por outro lado, derrubar
o governo do Afeganistão. O próprio envio de comida e outras

ajudas "humanitárias" serve para tentar bloquear a unificação de

que o governo afegão possa desfrutar frente aos ataques contra o

país.
Caso esses objetivos sejam conseguidos, se colocariam outros

problemas não menos difíceis: que tipo de governo colocar em

Cabul e como enfrentar a reação militar dos talibãs.

A principal força política aliada - a Aliança do Norte -

apresenta muitos problemas para ser o eixo de um novo governo:
é uma frente de setores descontentes, sem unidade interna; é

composta por etnias minoritárias; o aliado fundamental da Aliança
do Norte é a Índia, situação inaceitável para o Paquistão. O ex-rei

afegão poderia, no máximo, ser um mediador ou servir de fachada

para um governo que teria que contar pelo menos com uma divisão
dos talibãs.

O segundo problema estratégico é enfrentar pelo menos dois

tipos de reação militar dos talibãs: em primeiro lugar, a guerra de

gueriilh'as dentro do país - especialidade dos soldados afegãos, .

mais ainda a partir de novembro, quando começa o rigoroso inverno
na região. Nessas condições, os comandos que se aventurem a buscar

bin Laden enfrentarão, além das dificuldades do terreno; a habilidade
dos talibãs. Foram essas condições que desgastaram as tropas soviéticas
até a exaustão e terminaram levando a sua retirada. A superioridade
incomparável de forças não favorece qualquer tipo de guerra regular
por parte dos talibãs, que teriam grande dificuldade em defender

territórios, mas poderiam se reciclar, através de suas milícias, para o

hostigamento da guerra irregular.
Em segundo, a outra forma de resposta, que pode vir das ações

de terror por comandos em outros países - preferencialmente
nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas também no Paquistão e na

Arábia Saudita, explorando a grande exposição desses países.
Reflexo do mundo - como esta guerra reflete o mundo atual?

De um lado, tomando apenas as forças atualmente beligerantes, está
uma riqueza de US$ 48 bilhões, medida pelo PIB dos Estados

Unidos e da Grã-Bretanha; do outro, de US$ 800 milhões - seis

mil vezes a favor dos primeiros, sem contar outros fatores de

superioridade, (tecnológica,militar, de comunicações). É de perguotar
se que mundo é este em que uma coalizão dos países mais ricos e·

poderosos se une para atacar um dos países mais pobres e destruídos

do mundo. E se a brutal superioridade material pode se transformar

em vitória política e moral para as forças ocidentais.

Se este confronto permite aos Estados Unidos superar o'
isolamento a que os primeiros meses de governo Bush tinham levado,
a dose de ação militar e sua eficácia política permitirão consolidar a

força política._r�adquirida por Washington ou, ao contrário,
enfraquecê-la. A superioridade técnica permite iniciar um

enfrentamento com grande superioridade. Mas se pode fazer tudo
com mísseis" menos transformar os avanços militares em vitória

política.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

cp, redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as .correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas assinados são de resJH»lSabilidades exclusivos tios autores, não refletindo, necessariamente, a opinião tio jornal.
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A retomada da atividade das
rádios comunitárias, como
aconteceu sexta-feira em Gua

ramirim, e aos poucos, se dará
em todo o País, merece não

apenas um, mas vários co-,
mentários. De início é preciso
considerar o assunto sob o

aspecto relevante da democra

tização da informação, através
de um meio de comunicação
social, que por décadas serviu
a muitos interesses políticos e

ambições de empresários (claro,
existem muitas e,xceções), que
se pJ;eocuparam com tudo; prin
cipalmente com a concentração
de poder e a vaidade que a

posse de uma emissora de rádio

propicia. Menos em prestar um

serviço de estreita colaboração
com a população.

Tanto isso é verdade que em

muitas emissoras ainda hoje são

cobrados simples anúncios e

avisos do interesse popular, numa
constatação inequívoca que
existe uma grande distância entre

aquilo que o povo quer de suas

rádios e o que efetivamente
recebe. Quanto ao uso político"
este é encarado nas próprias
programações, principalmente
noticiários, favorecendo a um

outro candidato, principalmente
nos períodos que antecedem

eleições, sem falar na grande
procura que existe em torno da

Antenados
r Esse é um fato

inquestionável e
precisa ser visto
sem hipocrisia ..J

figura do próprio radialista,
contratado para prestar serviço
para uma ou outra facção polí
tica, numa tarefa que, se é le

galmente possível, ,é também
moralmente discutível, em

qualquer rádio que prime pela
informação com qualidade.

Portanto, verificando um

retrospecto destes, fica difícil

argumentar diante da iminência
de as comunidades contarem

com suas próprias emissoras,
embora as limitações técnicas
e de alcance destas, que só

estão autorizadas a funcionar

em baixa freqüência, não mais do
que 25 watts. Mas, é claro, existe
o outro lado da moeda. É ine

gável que é uma dura concor

rência que as emissoras comuni

tárias estarão impondo, pelo
simples fato de que ninguém ouve

duas rádios ao mesmo tempo.
_

Em outras palavras, sempre
que estiver s�ndo sintonizada

por qualquer ouvinte, a rádio
comunitária estará tirando au

diência das emissoras comer

ciais. Esse é um fato inquestio
nável e precisa ser visto sem

hipocrisia. As emissoras cornu-
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nitárias serão, sim, concorrentes
e mais uma dificuldade entre

tantas que enfrentam os radio
difusores.· E, neste caso, é uma

desigualdade de tratamento

latente,porque sabemos perfei
tamente da imensa carga de

impostos e obrigações trabalhis

tas que as rádios comerciais pre
cisam recolher, sem falar nos al
tos investimentos em profissio
nais de bom nível, além de equi
pamentos pa!(a poder dar conta
de um trabalho que precisa ser

feito, com um mínimo de con

dição técnica e qualidade.
Outro aspecto para ser re

fletido, analisado. O ouvinte

ganha, por um lado, na medida

em que recebe assuntos do in

teresse comunitário, mas perde
muito em qualidade. É comum

acontecer nas rádios comunitá

rias pessoas despreparadas tec

nicamente par� falar, argumen
tar ou simplesmente usar um

microfone, serem tomadas. de en

.tusiasmo, querendo se passar por
profissionais. Com prejuízos evi

dentes para a qualidade do veículo
rádio, quando estes pretensos
"comunicadores" oscilam entre o

ruim e o de gosto duvidosaE o que
é pior, destruindo o senso critico do

'ouvinte, que passa a aceitar tudo,
como reclamar, sem ter consciência \

de que tem direito a uma radiofonia

condigna e legítima.
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275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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A Executiva do PT de Jaraguá do Sul esteve reunida no

. sábado, no Sindicato daAlimentação, para traçar o Plano
de Ação, que resume em criar núcleos do partido nos

bairros, reforçar a assessoria aos vereadores, melhorar
a comunicação para divulgar o trabalho dos par
lamentares' e as propostas da legenda � definir cargos
para os integrantes da executiva.
Sobre possíveis candidaturas, o presidente do diretório,
Rogério Müller, disse que as discussões ficarão para o

próximo ano. "É uma questão que não cabe somente

ao diretório local. Nos próximos dias 10 e II, o PT faz
encontro estadual, em Florianópolis, onde serão definidas
as diretrizes. A partir daí é que vamos iniciar ás con

versações", justificou, informando que a tendência é o

lançamento de um candidato a deputado federal.

CANDIDATOS
Com a possibilidade do
PV lançar candidato a

deputado estadual em

2002, sobe para oito o

número de postulantes
de Jaraguá do Sul à As

sembléia Legislativa.
Confirmados PMDB,
PT, PPS e PFL, prome
tidos PTB, PPB e PSDB,
e, agora, o Pv. Co� a

reestruturação do PDT,
não seria nenhuma sur

presa o anúncio de um

candidato do partido.
Muita vaidade para pou
ca fogueira.

ELOGIOS
O presidente do Dire

tório do PTB de Jaraguá
do Sul, vereador Jean
Leutprecht, rasgou elo

gios à ideologia do PT,
revelando que gostaria
que o PTB tivesse pos
tura semelhante. Essa é a

segunda vez que um líder

político enaltece a linha

petista. Em 1998, o então

deputado estadual Udo

Wagner (PPB) disse que
o único partido ideoló

gico é o PT. Enquanto
isso,

.

a legenda de Lula é

considerada radical.

RACHA
Está �ada vez mais esfacelado o PMDB de Jaraguá do
Sul. Depois do racha da ala do ex-vice-presidente
Adernar Duwe, o partido perdeu dois vereadores e

corre o risco de perder o suplente e outros filiados. É
reflexo das picuinhas e da briga pelo poder.Ainda restam
os eleitores. Até quando?
Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

I ELEiÇÃO: EDSON ANDRINO BUSCA APOIO EM JARAGÚÁ DO SUL E REGIÃO

Pré-candidato ao Senado pelo
PMDB visita correligionários

Jean Leutprecht assume, a Presidência do PTB de JS
]ARAGuA DO SUL - O Na avaliação de Jean, a a criação do PTB Jovem e mais do PTB estadual",

vereador Jean Leutprecht parrir de agora o PTB terá do PTB Mulher. A inten- comemora Jean.
foi escolhido presidente do condições de lutar pela ção, segundo ele, é a for- Em novembro, a exe-

Diretório do PTB em elei- formação do perfil ideo- mação de novas lideranças cutiva deve se reunir para
ção ocorrida na manhã de lógico da sigla. "Tivemos a partir de uma ideologia. discutir os trabalhos para
sábado, na Câmara de Ve- . um bom período há al- "O único partido com o ano que vem. Na ques-
readores. Dos cerca de 600 guns anos, época do pre- ideologia atualmente é o tão de coligações, Jean
filiados, apenas 39 apare- feito Durval Vasel, depois PT", afirma o vereador. acena para essa possibili-
ceram para a votação. passamo;; por um período Ele também pretende dar dade como uma das únicas
Desse total, 39 votaram a ruim mas agora vamos re- início ao recadastramento . alternativas para os par-
favor da chapa encabeçada tomar o partido em dire- de todos os filiados com tidos, atualmente. Ele afir-
porJean (que concorreu em ção ao crescimento", ar- a finalidade de identificar ma ainda que as candida-

chapa única) e apenas um gumenta o vereador. os que realmente estão turas já anunciadas, como
contra. A vice-presidência Nessa trajetória para o inceress ado s. "Agora o a de Rosane Vailatti para
ficou com Adernar Antô- futuro, Jean conta com PTB de Jaraguá do Sul é deputado estadual, estão
nio Saganski. algumas estratégias, como nosso, não dependemos confirmadas.

]ARAGuA DO SUL - O .

deputado federal Edson

Andrino esteve emJaraguá
do Sul, sábado último,
para anunciar sua pié
candidatura ao Senado e

pedir apoio às lideranças
peemedebistas da região.
Andrino foi recepciona
do pelo deputado esta

dual e presidente do

PMDB de Jaraguá do Sul,
Ivo Konell, na Sociedade

Esporriva Vitória, na Ilha
da Figueira. Lideranças da

microrregião estiverem

presentes, com exceção do
ex-secretário da Casa Civil

e ex-presidente do dire

tório local Adernar Duwe.

Questionado' sobre a au

sência de Duwe, Andrino
disse desconhecer a pro
blemática local do partido.
"Duwe é meu amigo", re
sumiu.

Konell declarou estar

à disposição para ouvir

todos os pré-candidatos.
"Todos têm o mesmo di
reito e todos serão bem

Edson Junkes/CP

Andrino (E) foi recebido pelo deputado estadual Ivo Konell
recebidos em Jaraguá do

Sul", afirmou, dizendo
ainda não ter decidido

qual dos pré-candidatos
pode receber o seu apoio
e o seu voto. As inscrições
para pré-candidaturas
encerram no dia 19 de

novembro, e a escolha

dos que vão disputar a

Presidência da República
e ao Senado acontece no

dia 20 de janeiro. As re

gras do jogo, ou seja, quem
pode ou não votar, serão

conhecidas até dezembro.

Andrino e Konell consi

deram que o melhor mé

todo é o voto por dire

tório. Em Jaraguá do Sul,
45 membros podem
votar.

Além de Edson Andri

no, estão concorrendo o'

atual senador Cacildo Mal

dane r; o ex-prefeito de

Criciúma Eduardo Pinho
.

Moreira; deputado federal

Renato Vianna e Valdir

Colatto. Por enquanto,

apenas Andrino veio até

Jaraguá do Sul em busca
do apoio do PMDB da

região e também para "tes
tar a popularidade", con
forme ele próprio defi
niu. Segundo ele, que per
correu algumas ruas do

Centro, o resultado até que
não foi ruim, considerando
o. pouco conhecimento

que o pessoal da região
tem sobre o trabalho do

deputado federal. "En
contrei na rua muitas pes
soas que já moraram em

Florianópolis", comenta
ele.

De acordo com An

drino, o PMDB pode se

coligar com o PPS, PDT
e até com o PSDB. A co

ligação com o PSB já está

garantida, mas com o

PSDB pode ser mais di

fícil, pelo menos na Re

gião do Itapocu, em vir

tude da inimizade decla

rada entre Konell e o

prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold.
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I CONTINUA: EVALDO JUNCKES (P'I) PERMANECE NA PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DURANTE 2002

Vereador diz que não sai do PT
e quer fiscalizarmais o Executivo

GUARAMIRIM - o ve

reador Evaldo João Jun
ckes (PT), o Pupo, per
manecerá na Presidência da
Câmara de Vereadores em

2002, conforme acordo
de apoio mútuo. firmado
entre as bancadas do PT e

do PMDB, no início deste
ano. Junckes disse ontem

que var irucrar o novo ano

"com entusiasmo", ani
mado com o' saldo do tra

balho realizado no Legis
lativo este ano, que �le con
sidera "positivo". Pelo

acordo das bancadas, a al

ternância só virá no início

de 2003, quando Francisco
Luiz de Souza (o Chiqui
nho) deverá- assumir a

presidência.
Junckes não pretende

sair do Partido dos Traba

lhadores, apesar dos pro
blemas internos que teve

.

na legenda, criticado por
partidários descontentes

com a ausência de algumas
propostas autênticas do

partido no Legislativo. Ele
garante ter superado as

dificuldades, dialogando
mais com a direção petista,
como aconteceu nova

mente neste último sábado,
na sede instalada na Rua

28 de Agosto (Centro),

Arquivo/CP: Edson Junkes

Petista Evaldo João Junkes, Pupo, irá à Prefeitura fiscalizar as contas

num encontro que reuniu

as principais lideranças do
partido. "Este problema
da ciumeira sempre existe,
é preciso cqnviver com
isso", avalia.

Na reunião, segundo o

vereador" ele teria pedido
novamente que o partido
confie nele e fique afinado
com a proposta de tra

balho que pretende desen

volver em 2002. "A estrela

do PT, hoje, em Guara

mirim, é o Pupo. Eles pre
cisam ter em conta isso",
acentua. Para maior har

monia entre as partes, con
tribuiu o projeto de auto

ria do PT, levantado recen-

temente pelo vereador,
propondo a redução dos sa

lários do Executivo e Legis
lativodeGuaramirim, em 5CY%.

Apesar das críticas dos

adversários locais, a pro
posta, assegura o ==:
dor, repercutiu bastante.

- Fui cumprimentado
em Joinville, em Barra do

Sul e outras cidades, e teve
gente que falou até no meu

nome para candidato a

deputado -, relata Jun
ckes, minimizando as crí

ticas sofridas dos colegas
na própria Câmara e de

pelo menos um dos se

cretários municipais, que
taxaram o projeto de lei da

redução dos salários de

"demagógico e de querer
confundir e jogar a opi
nião pública contra a ad

ministração municipal".
FISCAL - Junckes dis

se que vai apertar a fis

calização sobre o governo
'municipal, conferindo os

gastos e cobrando realiza
ções para a comunidade.

Na semana que vem ele

pretende ir pessoalmente à

Prefeitura, onde permane
cerá durante dois dias
conferindo as contas pú
blicas, já que "o Executivo
se nega a enviar para a

Câmara os balancetes".
(MILTON RAASCH)

BylaardtreÚtle correligionáriospara traçarcalendário doPMDB
GUARAMIRIM - o pre- em 15 de novembro pró- direção também começou, próprio diretório, como de

sidente do Diretório Mu- ximo,' quando serão C011S- ontem, a instruir oscorreli- resto em todas as cidades

nicipal do PMDB, Nilson tituídas as comissões que gionários sobre as votações onde o partido está C011S-

Bylaardt, reuniu-se ontem conduzirão as atividades na que acontecerão no pró- tituído, quando também.
à noite com membros do JPMDB e P!v.LMulher, ximo dia 20 de janeiro, acontecerão as prévias .pa-
partido para discutir a Outra concentração, quando o PMDB definirá ra escolher o futuro candi-

elaboração do calendário ainda sem data prevista, 'o nome do candidato ao dato à Presidência da Re-

que planejará e orientará servirá para encerramento Senado da República, es- pública, entre os nomes

toda a atividade do par- das atividades do partido colhendo entre o deputado do senador gaúcho Pe-

tido, até o final do ano e do ano e da nova executiva . federal Edson Andrino e dro Simon e o governa-
em 2002. O planejamento do partido em Guarami- Casildo Maldaner. dor mineiro, Itamar Fran-
deverá incluir o encontro rim, recentemente eleita. A' A votação será feita no co. (MR)

TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2001

TAS

TURNO ÚNICO

Até argumentos convincentes em, contrário, o setor

público continua com muito discurso e pouco
resultado prático. Exemplo disso é a indefinição da

Casan sobre a conclusão da obra de ampliação do

sistema de água em Guaramirim, que já deveria estar

terminada (segundo promessas), mas ficará para o
.

ano que vem, de acordo com informação apurada
ontem pelo repórter Ilton Piran, da Rádio Jaraguá.
Enquanto isso, no Bairro Corticeira, ver dona de casa

pobre e rodeada de filhos puxando água de poço
com 20 metros de profundidade, é coisa rotineira. E

a Vila Freitas, então, a situação é constrangedora, em
meio à poeira e ao calor.

BONZINHOS
Para alguns detentores de
cargos políticos da re

gião, só os repórteres
"bonzinhos" têm vez.

Aqueles que só noticiam

as obras e outros feitos.

Que não denunciam, não
cobram, não divulgam
conchavos nem mutretas.

Em outras palavras, me
ros propagandistas de

plantão, que ficam em

grande dívida com a

comunidade, porque não
contam aquilo que é para
contar, revelar.

PPS

Lrçzo
Para os militantes da im

.

prensa que têm a preocu

pação de informar com

seriedade, que colocam o

leitor como objetivo
primordial e único, sem
abrir os ouvidos para o

"canto da sereia polítito",
fica o consolo da frase do
mestre Clóvis Rossi,
décadas de trabalho, e hoje
na "Folha de São Paulo":

"Quando o relacionamen

to entre e o repórter e o

político vai bem, o leitor'

vai muito mal."

O vereador Altair José
Aguiar (PPB) disse na

sessão da Câmara Mu

nicipal de Guaramirim,
na última quinta-feira, que
não concorda com o tur

no único de funciona
mento adotado pelo
Executivo e Legislativo,
com o horário das 7 ho
ras às 13h30. Segundo
ele, isso dificulta o

acesso da população
nos assuntos que tem

pertinen tes à Câmara e

Prefeitura.

�VIAÇA�CANARINHO�. "-

1''U�inlirfPà\lBJ1f4ãlJ�f d�Vi��tS,
lazer � Turismo � Fretamento

ReinaldoSafanellipermanece
na direção do PPS, em
Guaramirim,Na convenção
municipal do partido, na
semana passada, ele até que
insistiu com o suplenteJoão
Carlos Guesser, disposto a

promovera alternância,mas
o professor alegou com

promissos particulares para
declinar do convite, como o
curso de Pedagogia a

Distância, que ele freqüenta.
Guesser ficou como l' vice

presidente, e OdairDévigilli
como 2' vice-presidente.

BODAS DE PRATA - '30/10/1976, após esta

data, já se passaram 25 anos de união e muita.
alegria entre Alírto e Ivone Z. de Souza,

comemorando neste 30/10/2001 Bodas de Prata.
Parabéns e toda a felicidade do rriundo. De

seus filhós, Fernando e Ricardo.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Ónibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

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

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

.I A CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de
.

Jaraguá do Sul promove
hoje, a partir das 19h30,
no Centro Empresarial, a
palestra ''Alegria de

vender", a ser proferida
pela diretora da Oficina
de Vendas de

Florianópolis e autora de
três livros para a área de

, \
vendas, Marli Guichard.
O evento, direcionado a

vendedores, crediaristas,
chefias e pessoas que
tenham contato com

clientes, direta ou
indiretamente, é em
comemoração ao Dia

do Comerciário.

.I O ingresso custaR$
20,00para não 'sócios da
CDL. A renda será
revertida ao Grupo de

Apoio à Prevenção da
Aids deJaragud do Sul
Mais informações pelos
telefones 371-3411 e 370-
5151.

.I No próximo dia 8, no
Centro Empresarial, o
Núcleo de Comércio
Exterior da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do
Sul) realiza curso sobre

documentação de

exportação, uma
abordagem para à

preparação e análise de
documentos e da parte
prática e teórica das

exportações, com o

objetivo de orientar as
.

empresas e profissionais
do comércio exterior

que atuam no mercado

internacional com

garantia de Carta de

Crédito ou na

modalidade de

cobrança.

.I Apartir dopróximo dia

4, aAgics (Agência de

Integração Santa

Catarina) estará
atendendo na Acijs.

.I No dia seguinte, as
entidades que integram o

Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul passam a

ocupar oficialmente o

novo prédio.
III

Embratur divulga o Rio de

Janeiro para os catarinenses
FLORIANÓPOLIS - A

. retração do turismo no

Rio de Janeiro, principal
mente o proveniente dos
Estados Unidos, fez com
que os hoteleiros, �otur,
e Turisrio, com o apoio da
Embratur (Empresa Bra
sileira de Turismo) e Rio

Cf!_nvention Bureau, decidis
sem divulgar o Rio de Ja
neiro aos .catarinenses.
Para tanto, vai promover
workshops na Capital, Blu
menau e joinville para apre
sentar a "Cidade Maravi

lhosa" e ospontos turisticos
do Estado aos principais
mercados emissores do País.

A investida em Santa
Catanna se deve ao nú

mero de turistas que vi
sitam o Rio de Janeiro
anualmente.' Segundo o

superintendente da Em

bratur na capital carioca,
Nilo Sérgio Félix, os três
Estados do Sul - Para

ná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul - so-

mados a São Paulo, "fo
ram responsáveis por
60% do total de turistas

no Rio de Janeiro, no
primeiro semestre deste
ano. ''Vamos reforçar nos
sa presença no Sul, ofere
cendo pacotes atraentes

a preços convidativos",
prometeu Félix.

Em Santa Catarina, a
Embratur realiza três

workshops "O Rio é de

vocês". O primeiro, dia 5

de novembro, será no

Hotel Blue Tree .Towers;
no dia 6, em Blumenau,
no Grande Hotel Blurne

nau, e no dia seguinte, em
Joinville, no HotclTan

nenhof, todos das 15h30
às 19h30. Participam dos

eventos 28' expositores,
entre hotéis da Capital e
resorts de. Angra, Búzios,
Arraial do Cabo, Rio das

Ostras e Cabo Frio. O

principal produto ofereci
do será o Carnaval e o

réveillon, em Copacabana.

Crédito à exportação não
, chega às pequenas empresas

Brasília-Apesardos
discursos e de novas linhas
de financiamento para
pequenas e médias empre
sas exportar, o crédito para
as exportações não chega

desse dinheiro. De janeiro
a setembro, R$ 4,3 bilhões
foram liberados para finan
ciamento às exportações.
Deste total, os empresários
de pequenas e médias em-

aos pequenos empreen- ,presas conseguiram apenas
dedores. O crédito público R$ 80 milhões - 2% do

para exportação está con

centrado nos tradicionais

exportadores, como aEm
braer (Empresa Brasileira

de Aeronáutica), monta
doras de automóveis e fa

bricantes de bens de capi
tal. Apenas 500 empresas
noPaís respondempor75%
das vendas para o exterior,

Somente o BNDES

(Banco Nacional de De

senvolvimento Econômi

co e Social) tem R$ 33, bi
lhões este anoparaempres
tar ao setor produtivo. As
exportações levam pouco

montante.Já o Proex (pro
grama de Exportação)
liberou R$ 1,4 bilhão até

agora para 400 empreendi
mentes,

O Proex equipara as

condições de crédito no ex
terior, onde as taxas de

juros chegam a ser inferio
res a 3% ao alio, contra os

19% no Brasil. A diferença
é bancada pelo governo.
Mas o orçamento doProex
é elaborado em reais e a

diferença dos juros com o

'exterior varia de acordo
com o dólar.

IDESAFIO: MARISOL PRETENDE INSTALAR 240 LOJAS ATÉ O FINAL DE 2005

Empresa tem estrutura parà
atender 16 Il1i1 pontos de venda

]ARAGUÁ DO SUL -

A Marisol Franchising
pretende instalar até o

final de 2005 240 lojas
franqueadas das marcas

Lilica Ripilica e Tigor T.
Tigre em todo o País.

Criada em agosto de

2000, o novo canal de

distribuição dos pro
dutos Marisol expandiu
o mercado para além do,

território catarinense. A

primeira etapa do pro
cesso de implantação
das lojas, até o final do

próximo ano, contará
com 60 franquias, em 37

da RegiãoSul- Paraná,
Santa Catarina e Rio

Grande do Sul -, ins

taladas em shopping
centers. A partir de 2003, a
operação será estendida

aos demais Estados.

Atualmente a Mari

sol possui estrutura co

mercial, "com alto pa-

drão de qualidade", para
atender a mais de 16 mil

pontos de venda..O se

tor conta com gerências
regionais de venda es

trategicamente localiza

das, que trabalham em

conjunto com grande
número de empresas de

representação comercial,
todas interligadas com a

Marisol, garantindo ra

pidez e segurança nas

informações. A principal
unidade da empresa,
instalada no Município,
possui o ''Alô Marisol",
um' serviço telefônico

gratuito que atende os
,

clientes de todo o País.

O processo de fran

quia teve início no ano

passado, quando
-

foram

abertas as duas primei
ras lojas do Rio Grande

do S'ul. No início do

mês, a Marisol Franchi

sing instalou, em Blu-

menau, a primeira loja
franqueada em Santa

Catarina, que exigiu da

franqueadora investi

mentos da ordem de R$
120 mil. Para novembro,
a subsidiária varejista do
Grupo Marisol vai ins

talar lojas no Shopping
Beira-mar, em Florianó
polis, e outra no. Shop
ping Itaguaçu, em São

José. O grupo vai ainda

assinar contratos de

franquias com shoppings
de Joinville, Balneário
Camboriú e Itajaí.

Os investimentos em

franquias têm como ob-
. . "\

dajenvo aumentar as ven
-

s

das marcas lilica Ripilica e

Tigor T. Tigre. O fatura

mento com as vendas dos

produtos atinge R$ 100

milhões por ano, incluindo

franquias e lojas multimar
caso A previsão é dobrai a

cifra em 2005.

Boqueio alfandegário custa ao País US$15 bi
BRASÍLIA-A Camex

(Câmara de Comércio

Exterior) calcula em

US$ 15 milhões ao ano

o prejuízo do País com

o bloqueio alfandegário
imposto pelos Estados

Unidos, Europa e Japão
aos produtos brasileiros.
As barreiras são múlti

plas, decorrentes de so

bretaxas, quotas e tarifas

determinadas pelos go
vernos de países desen
volvidos para proteger a
indústria e a agricultura

GráficaCP
370-8649

locais.

Em muitos casos, o

veto aos produtos vai

além das taxas nos por
tos. Estão se'multipli
cando os obstáculos aos

produtos exportados
pelo Brasil, c<?m base

em medidas protecio
nistas fitossanitárias e

sanções comerciais di

retas. A Camex estima

que sem as barreiras, as

exportações brasileiras,
atualmente. no patamar
de US$ 55 bilhões, po-

deriam chegar a US$ 70

bilhões - 27% - em

·um ano.

Segundo previsões
da Camex, as vendas de

cinco dos principais pro
dutos de exportação do

BÍàsil (açúcar, álcool,
suco de laranja, carnes,
fumos e cigarros) no con

tinentê americano pode
riam crescer entre US$ 5

bilhões e US$ 10 bilhões

se o bloqueio fosse sus

penso, especialmente
pelos Estados Unidos.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 - Sala 2 • Centro·· Jaroguó do Sul· se
(el.: (41) 275-3515 ou 9992-9994)
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alunos, um representante
dos professores, um re

presentante dos funcio

nários da Unidade Escolar

e mais dois representantes
dos alunos. Cabe a essa

comissão receber e analisar

os currículos dos interes

sados, que não pode ser in

ferior a dois nem superior

TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2001

•QUALIFICAÇÃO: NÚCLEOS DE CCQ MOSTRAM TRABALHOS DURANTE ENCONTRO ESTADUAL

]ARAGuA DO SUL

Aproximadamente 600

pessoas participaram do 3°
Encontro Catarinense de
Círculos de Controle da

Qualidade, ocorrido na tar

de sábado, na Recreativa da

Weg. O evento reuniu fun

cionários de todas as em

presas que integram o Nú

cleo Catarinense de CCQs.
O objetivo do encontro, se
gurydo o coordenador do

Programa de Qualidade" da
Duas Rodas Industrial,Jairo
Martins, é promover e di

vulgar as práticas voltadas à

contínua melhoria dos siste

mas daqualidadedas empresas.
Participam do Núcleo

Catarinense de CCQ quatro
empresas deJaraguá do Sul:

Weg, Marisol, Menegotti e
Duas Rodas. Todas apre
sentaram suas iniciativas ope
racionais que resultaram em

melhoria "da qualidade, au
mento da produtividade e

economia financeira. No

Edson Junkes/CP

Equipes explícamo funcionamento dos trabalhos

Estado todo, participam do
núcleo as empresas Sadia,
(Concórdia e Chapecó),
ArnBev, Embraco, Mul
tibrás, Eliane, Minusa,
Vanzin e FDG.

"

O encontro começou às

13h45, com solenidade de
abertura e mensagem de
boas-vindas proferidas pelo
diretor-pesidente da Weg,
Décio da Silva. Após às 14
horas teve irúcio a apresen
tação dos grupos de CCQs,
no gi�ásio de esportes.

Como se fosse uma feira de

,
Ciências, os componentes
dos grupos explicavam e

mostravam ao público o

trabalho desenvolvido.
A equipe daDuas Rodas

Industrial apresentou um

trabalho que gera melhoria
no aroma de fumaça, o que

facilitou a mão-de-obra,
diminwndo o número de

funcionários necessários

para a função. Outro tra

balho desenvolvido pelo
grupo da Duas Rodas é a

Evento teve a participação de
mais de·600 pessoas, no sábado

]ARAGuA DO SUL - A

implantação de um consór

cio para o gerenciamento
do abastecimento de água
na Região do Itapocu já
tem a aprovação do goverr
no federal. De acordo com
o prefeito Irineu Pasold, to
dos os municípios da mi

crorregião devemparcicipar
do sistema e, a aprovação
do mesmo por parte do

governo acorreu durante
audiência ocorrida semana

passada, na Secretaria de

Desenvolvimento Urbano,
da Presidência da Repú-

blica. O projeto, estimado
em R$ 30milhões, prevê R$

, 15 milhões para a conclusão
das obras da rede coletora

do Município e o restante

para a construção de esta

ções de tratamento d'água
e de rede de esgoto nas ci
dades vizinhas.

O deputado federalVi
cente Caropreso e o dire
ror-administrativo do Sa

mae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Es

goto), Nelson Klitzke,
; também participaram da

audiência, que contou com

as presenças de técnicos

do Banco Mundial. Se

gundo Klitzke, inicialmen
te, Barra Velha e São João
do Itaperiú, pela distância,
não participam do consór
cio. "Isso não l=}uer dizer

que serão excluídos. Até

porque ainda não sabemos

se os prefeitos querem

participar", explicou, in
formando que os prefeitos
serão convidados a parti
ciaparem do consórcio.

Caropreso afirmou

que a infra-estrutura do

Município é considerada

eliminação de uma bomba
e 20 metros de mangueira
no processo do extrato de

guaraná. ''As boas idéias e

as boas intenções são sem

pre bem-aceitas", afirma o

coordenador do pfOgrama
da Duas Rodas. Segundo
Jairo Martins, a profissiona
lização é a grande meta do

programa, que conta com

a capacidade do operário
em resolver suas situações
do dia-a-dia.

O poder de mudança é

do CCQ, confirma o co

ordenador do programa da

Weg, Osvaldo Manoel dos

Santos. Segundo ele, todas as

sugestões são analisadas e

normalmente aceitas. ''As

nossas idéias são aceitas",
afirma a metalúrgica Vilma
Danseleviski. Há 15 anos na

Weg enrolandomotor, ela faz
parte do grupo de CCQ com

o projeto de mudança do sis

tema de trabalho, evitando
calos e o desperdício.

Audiência discute consórcio de saneamento na região
modelo de saneamento

básico no País e servirá de

parâmetro para implanta
ção deste tipo de projeto
em outras regiões do

Brasil.

Durante a semana, fo

ram enviadas propostas às

prefeituras envolvidas na

implantação do consórcio
na região. "Há a possibi
lidade dos técnicos da
Secretaria" de Desenvol

vimento Urbano auxilia

rem na elaboração do pro
jeto de consórcio regió
nal", admitiu Caropreso,

ovos projetos
ita energia Qpartir de
ica que conseguirá o ,

precisa. Bom astro I
er a relação a dois.

Câncer - Experimente
caminhos diferentes e não se

lhes. Será hora de
rodutividade. No
de grande

'nus ingressará no

destacando o seú
trabalho promete ser

eroso. O romance

ganh ior estabilidade.
Virgem - Os sinais estarão

itórios no céu, o que
,

udanças repentinas.
enérgica em casa.

e, poderá se

.Indicaçâo dediretorde escola
começa no próximo dia 12

]ARAGuA DO SUL - Os

professores interessados

em "concorrer à vaga de

diretor de escola da rede

pública municipal devem
entregar currículo e plano
de ação no período de 12

a 13 de novembro, nos
Centros de Educação In

fantil e Unidades Escolares

onde o candidato pretende' a três, e entregar para a

inscrever-se. Secretaria de Educação
Ao todo são 44 vagas

disponíveis. Além do cur

rículo, os candidatos de

vem apresentar plano de

ação com proposta de

trabalho fundamentadano

princípio da gestão demo
crática do ensino público
e que garanta a participação
de representantes da co

munidade no processo
educativo.

Os requisitos básicos

para concorrer à vaga são: "

formação pedagógica ou

outra licenciatura na área da

educação; ter dois anos de

experiência adquirida em

qualquer nível ou sistema

do ensino público ou par
ticular; ser efetivo do ma

gistério público municipal,
além de não ter sofrido pena
disciplinarno último triênio.

O processo da escolha

dos candidatos acontece

através de' uma comissão

de indicação, formada por
representantes de pais e

não apenas o currículo do

professor selecionado, mas
de todos os três inscritos.

A comissão terá o pra
zo de 14 a 23 de novem

bro para a análise dos

requisitos e dos planos de

ação dos candidatos. Já a

Associação de" Pàis e Pro

fessores deverá entregar na
Secretaria de Educação a

documentação' dos sele

cionados no período de 26

a 27 de novembro, que,
por sua vez, tem o prazo
de 28 de novembro a 18

de dezembro para divul

gar os resultados.

Participam do processo
de indicação de diretor as

escolas de ensino funda

mental, com número igual
ou superior a cem alunos,
e Centros de Educação
Infantil, com número igual
ou superior a 50 crianças.
Cada candidato pode con

correr em apenas uma uru

dade educacional.

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

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE ..JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE ..JANEIRO

ia com pessoas
pessimistas. Na

_iM&iiil#�rá surpresas com

õl'fjüem ao seu círculo social.
(Escorpião - Boas chances

r profiSsionalmente,
mente, se trabalha
tônoma. Você estará
a e equilibrada nas

ração.

Não deixe de
com quem

relação com os

eró melhorar. À
noite, o isolamento talvez seja
necessário.

.

Não vai ser preciso
em disfarçar a sua

porém, não insista

ivindicações no seu

No amor, tudo azul.
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Indúslrias de
Máquinas Kreis ltda.

Nesta semana, publicamos duas

fotos da antiga estação rodoviária

(hoje transformada em terminal

urbano), construída e inaugurada na

década de 40. A atual Praça do

Expedicionário tinha sido
recentemente implantada, dando um

belo visual entre a rodoviária e a

, estação ferroviária, que fica

defronte. Na estação rodoviária
também funcionava um requintado
bar, utilizado pelos passageiros
enquanto aguardavam o seu ônibus

partir.
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28 CORREIO DOPOVO MEMÓRIA

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2001

'..f1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 40 ANOS

Em 1961, no plenário da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, o
vereador Valeriano Zanghelini apresentava requerimento ao prefeito
solicitando nova macadamização da Estrada Ribeirão Grande do

Norte, que se encontrava em péssimo estado. Representante popular
daquela região, ouvira amargas queixas, mesmo daqueles que eram

correligionários do alcaide. Para atender a falta de recursos da Prefei

tura, quase todos os colonos davam dois dias ao Município, e o sr.

Alvino Schmauch colaborou com 21 dias de serviço, enquanto Celes
te Alquini serrava dois cúbicos de madeira para a reconstrução de

pontes e pontilhões. As obras e os serviços realizavam-se com a pro
messa do prefeito e do fiscal Alfredo Stahl de que, em seguida seria

coberta com cascalhos, que até então não se deu.
A ,agressão ao diretor do CORREIO DO POVO repercutia, com os

seguidos noticiários da Rádio Colon, do Jornal de Joinville, Diário da

Manhã, da Capital, jornais da Capital, do Estado da Guanabara e a

Rádio Globo noticiavam as condenáveis atitudes. Na Assembléia
.

Legislativa os representantes das bancadas do PDC e da UDN con

denavam a irresponsabilidade de nossos homens públicos, aprovan
do-se, por 26 votos, a expedição de telegrama comunicando o fato
ao presidente da República e ao ministro da Justiça. Do Brasil e
do exterior vinham manifestações de repédio aos selvagens atos de

agressão.

HÁ 14 ANOS

Em' 1987, na visita que o governador Pedro Ivo Campos fazia, quan
do da comemoração dos 111 anos de fundação de Jaraguá do Sul,
acompanhado do vice Casildo Maldaner, anunciava em Rio Cerro lI,
durante a 2" Festa do Colono, na Sociedade Aliança, o comprometi
mento em construir a Rodovia Jaraguá do Sul-Pomerode, dentro
das disponibilidades dos recursos do Estado.
Franz Fischer, em suas memórias de húngaro que veio ao Brasil, dei
xou anotações de como teve que lutar para se acostumar na nova

pátria, que seu filho, Francisco F. Fischer, o Chico Fischer, guarda
livros estabelecido na Mal. Deodoro, de saudosa memória, passou
grande parte deste material para o CORREIO DO POVO, com o com

promisso de deixar em suas páginas dados para a futura História de

Jaraguá do Sul.

. HÁ 4 ANOS

Em 1997, os Conselhos Municipais de Assistência Social das cidades
de Joinville, São Bento do Sul, São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul,
além da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e da Família,
promoviam Conferência Regional de Assistência (a 1"), na Associação
Recreativa Weg, para discutir e avaliar o processo de implantação da
Lei Orgânica de Assistência Social, nos municípios, reunindo prefei
tos, secretários e profissionais da área da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu) e Amunesc (Associação dos Municí

pios do Norte e Nordeste de Santa Catarina).
O prefeito Geraldo Werninghaus (PFL) mostrava-se irritado' com a

exploração do solo, em especial às saibreiras. De acordo com ele, o
Artigo 176 da Constituição Federal, que versa sobre o assunto, deve
ser alterado par\_l que os municípios possam retirar areia, saibro, ma
cadame e seixos 'para a manutenção de estradas do interior. "Toda

Jaraguá do Sul já está mapeada. Não sobrou nada para a Prefeitura.
Desta forma, não podemos explorar as saibreiras e, conseqüente
mente, não podem01 retirar os produtos necessários", reclamou,
informando que uma empresa de Joinville conseguiu o direito de

explorar um terreno de "136 mil metros quadrados, pertencente ao

Município, no Bairro São João".

ITRADIÇÃO

AS FESTAS de outubro
Nada mais nada menos que uma dúzia de
festas realizaram-se no mês de outubro, em
Santa Catarina, o que fez com que o territó

rio catarinense fosse ocupado por turistas de
todo o Brasil, assim como por apreciadores
dos países vizinhos ao nosso.

O nosso colega do "O MUNICÍPIO", de
Brusque, com seus 47 anos de existência,
deu-se ao serviço de nominar as festas que
deixaram saudades aos que delas participa
ram, e serve de orientação aos despeitados
que procuram diminuir o valor desses feste

jos, como tivemos oportunidade
de ouvir em certas rodas que, não sabendo
se comunicar, dizendo que não participavam
das festas, porque que não queriam ver só

alemão tomar "chopp's", vestindo calças
curtas, seguradas por suspensórios e usar

o que faltou para contar ... (111)

Em dezembro de 1925, a Empre
sa de Eletricidade Jaraguá Ltda. já
estava funcionando a nova força
elétrica para o Distrito de Jaraguá,
solicitando os interessados a ajus
tar suas instalações já existentes.
Deixava de existir o negócio de

Emílio Stein, em Jaraguá, através
de Comunicado à Praça, em que
a viúva comunicava que João
Doubrawa e Carlos May, "que por
muitos anos exerceram os cargos
de gerentes de minhas firmas co

merciais que tinha na sede do

chapéus esquisitos, enfeitados com medalhas
e troféus de origem duvidosa.

Abaixo, damos a relação das

festas tradicionais catarinenses e a razão do

festejo: BRUSQUE - 16" Fenarreco, até 21/
10; BLUMENAU - 18a Oktoberfest, até 21/
10; FLORIANÓPOLIS - 3a Fenaostra, até
14/10; ITAJAÍ - lSa Marejada;
ITABIRANGA -14a Oktoberfest, até 27/
10;JARAGUÁ DO SUL _13a Schützenfest,
21/10;JOINVILLE _14a Fenachopp; RIO
DO SUL - 12a Kegelfest, até 14/10;
TIMBÓ _lla Festa do Imigrante; RIO
NEGRINHO - 11 a Oberlandfest, até 21/
10; SÃO BENTO DO SUL - 4a Musikfest,
até 14/10, e TREZE TÍLIAS - 68a

Tirolerfest, até 14/10.
Festas pra não botar defeito!

I VIDA ROTÁRIA

ROTARY CLUB de Piên
O Rotary Club de Jaraguá do Sul rece

beu, na reunião de 23/10, a visita do

clube paranaense de Piên, presidido
pelo rotariano Márcio Gabriel Rudnick,
fundado em 1999, contando com 24

sócios, atualmente. Durante o desen

rolar da sessão os dois clubes desen

volveram proveitosos temas do ideário
de Paul P. Harris e troca de experiên
cias para manter um clube atuante na

cidade em que atua. Na foto, parte do

grupo do clube visitante.

POR TIO EUGÊNIO

Distrito de Jaraguá, que passavam
administrar por conta própria, sen

do que João Doubrawa ficava com

a filial que geria até esta data (21/
12/1925), à Rua Abdon Baptista,
e o sr. Carlos May ficava com a an

tiga casa matriz, à Rua Brüstlein.

Por sua vez, em português e ale

mão, João Doubrawa e Carlos May
ratificavama declaração supra, ti

nham a dizer que, como sempre,
eram seus desejos do maior empe
nho, de bem servir a "nossa" dis

tinta freguesia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PARA
ANUNCIAR:

FECHAMENTO
DOS CLASSIFICADOS
NEGÓCIOS & OFERTAS:

Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

642-3094, com
Cleide.

Vende-se terreno

residencial Versa illes
_/ Bairro Amizade,
com 900m2•
R$ 40.000,00.'
Tratar: 371-2364 ou

9905-6476.

Vendo terreno com

1 01.000m2 em Santa
Luzia, Jardguá do Sul,
com nascente; água,
luz, próximo escola,
posto saúde, ônibus,
próprio para lagoa,
peixe, plantáção,
recreativa, área de
lazer ou investimento.
Tratar: (47) 453- 1023
ou 3025-4549.

MÓVEIS
eG!aS / apGrlamentol rehiram / terrenPl Vende-se terreno lot.

Casa nova 2, próx.
Salão 25 de Julho,
terreno plano, pronto
para construir.
R$ 8.300,00. Troco
por carro ou moto
menor valor.
Tratar: 370-5020,
com Márcio.

f
.Pátina lixada, italiana

"
__e_I'L�t.õl�� _

.Mosaico. Colméia
-

;D�;;;pé��;;;p�--�T�turas
_. __ ._._---_._---_.. __ ._-----

Vende-se terreno

urgente, no centro de
Corupá, ao lado de
Ezídio Motos.
Medindo l3x37.
Tratar: (47)

Vende-se terreno

Ribeirão Grande, com

1350m de fundo,
110m de frente,
equipado com casa,

rancho, e área com

arroizeira plantada,
em frente a igreja
Nossa Senhora

Aparecida.
Valor R$ 70.000,00,
negociável. Tratar:
371-7341.

,

371-3159.sacada. R$ 98.000,00.
Tratar: 371-6238,
com Andréia. Vende-se casa na

praia de Enseada,
co�tendo 3 qtos,
2 bwcs, 1 sacada,
área de

churrasqueira,
toda murada e

demais dep. -

Aceito carro ou casa

em Jaraguá.
Tratar:
372-2772 ou'
371-3708, com

José Carlos.

Vende-se terreno com

515m, próximo lot.
I

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

Vende-se casa na

praia Barra do Sul,
na rua principal, à
500m da lagoa.
R$ 10.000,00.
Tratar: 371-7341.Vende-se terreno no

centro, com 622m2,
com galpão de
135m2, todo murado.
Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

Vende-se terreno na

Antiga Tifo dos
Pereira, na Rua

Henrique Marquardt,
perto da Gruta
Perpétua do Socorro,
com 40.000,OOm,
com 2 correntes de
água, 1 pa�agem de
5.000m. Valor
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se casa de olv,
na Vila Lenzi, com
ótima localização a

1700m do centro,
com terreno medindo
533m2 + casa com 5

quartos, 3 bwc, 2
salas, 2 copas, 2

cozinhas, 2,lav., gar.
pi 2 carros, nos

fundos, amplo.
pomar de frutas,
ideol para duas
famílias.
R$ 75.000,00, aceito
propriedade de
menor valor no

negócio. Tratar:

Vende-se um terreno,
350m2, Jardim São
Francisco, na rua

principal do
loteamento.
Trotar: 371-8116.

Vende-se casa de
alvenaria com

180m2, na Rua
Germano

Marquprdt, 342 (Vila
Lalau). Contendo 3

qtos, 2 bwcs,
2 salas e

demais dep.
Valor negociável.
Tratar: 371-9519,
com Ânqelc.

...CAsAS ..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 casa de alv.,
100m2, 4 qtos, sala,
cozinha, bwc,
lovonderio, terreno,
de 400m2• Jaraguá
Esquerdo.
R$ 25.000,00.
Tratar: 9122-4198,
com Walter.Vende-se terreno em

Três Rios do Norte,
com 3.750m2•
Aceita-se carro ou

moto no negócio.
Tratar: 370-2017 ou

9122-2348, com

Gilson. '

- Malharia
- Tecido Plano
- Infantil

- Ungerie
- Unha Praia

- Treinamento
- Anólise de ProdutoVendo sobrado de

alvenaria localizado
na Vila Lenzi, com

198m2, 3 quartos, 3
salas, copa, cozinha, 2
bwc, lavanderia,

- Assistência Técnica
.

- (ursos

fREE lANCE ou PERíOOO
Modelista e estilista 10 anos expériência

Cei.: 9121-5174 Fone: (47) 372-3613
RI!�. Uruguai, 63 - Centro, Jllrguli dO Sul

)

OE MARCO RESTAURAHTE E PIZZARIA
,

'. Forno, a lenha
. DI�K fNJRfGA
370·0348 Ar.,",.to· Nê�.Rs.io decn_ chapa· Rcclzio de ,iJle"

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 . CORREIO DOPOVO

recrut", e seleciona para·admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
o Contator - Exp. Em Magnus, com registro no Conselho
o Engenheiro Civil
o Engenheiro de Seguranfa no Trabalho
o EngenheiroMecânico - 2 anos de experiêndo em desenvolvimento de projetos, manutenção, radonalização
de linhas de produção, desejável inglês ou alemão. ..'
o Farmacêutico
o Supervisor de Biotecnologia(3344)· Especialização em quimica, biologia ou correliJtas. Experiência
profissionalde 6meses. Faró elJborlJ!ÕD, desaição e execução de testes. Deverá terconhedmentose prúticoem reações
de maillord, enzimologia, micrologio e fermentações. Conhecimento da legislação de produtos e aromas naturais.
lehura fluente e boa conversação em inglês.
ÁREA ADMINISTRATIVA
Comprador 13496·3466·3629).

o Contabilista 13456)
o R_ecepcão (Breilhaupt) VagaMasculina

ÁREA TÉCNICA
o Mecânico Eletrotecnico" Faró manutenção elétrica e mecânica em compressores rotativos a parafusos. Ter
carteira de habilhacão.
o Programadorde Computador (3646)
o Programador de Sistema�' Programador em Delphi
o Técnico Agricola
o Técnico em Raio X
o TécnicoMecânico(3219) -manutençâo de ar caridicionodo, refrigeradores e máquinas de lavor. Desejável
'l' Grau técnico.

ÁREA COMERCIAL
o Assistente de Vendas (362BI
o Aux. De Venilas(Breithaupt)
o Corretor Comercial (5hopping Breithaupt)
o Promotor de V�ndas (3320·3491)
o Representante Comercial (2949·3577)
o Televendasl3561) ,

o Vendedores Internos - Preferencialmente que tenha experiência (3 vagos). Superior ou Técnico em
eletrônica. Preferencialmente que tenha conhedmento em geradores e meteres, (1 vago)
o Vendedor de Confecfões Ilojas Breithaupt)
ÁREA OPERACIONAL
o Afougueiro (Breithaupt)
o Afougueiro floraMassaranduba (3169)
o Atemlente de Afougue (Breithaupt)
o Atendente de Padaria (Breithaupt) (3481)
o Atendente de Verduras (Breithatipt) (3589)
o Auxiliar de Caixa (Breithauptl
o Auxiliar de Corte (3574)- Experiência minima de 6 meses em corte de chapo, dobra e

interpretçõo de desenhos.
o Auxiliar de De/lõsito(Breithaupt) (3467)
o Auxiliar de Padeiro (Breithaupt) (3429)
o Caixa - Vagamasculina (loja Breithaupt Material de Construção)
o Caixa de Supermercado (Breilhaupt)
o Confeiteiros (as) (Breithaupt)
o Costureiras (3376·3527·3540·3497) -Conhecimento em móquina reta, cobertura e overlok
o Cozinheiro (3531)
o Cozinheiro Chefe (3622)
o Eletricista -Com prático em instalação, ter experiência em iluminação, perlilado, com experiência em instalação
industrial (2 vogas).
o Encimador Industrial (3475) . Fará trabalhos em tubulações, redes de ar, de vapor e de águo. Experiênoo de
6meses.
o Ferramenteiro
o Frentista (3317)
o Fresador(3291·3631 ) • ter experiência de 02 anos.
o Garagista(Breithaupt) (3222)
o Guarda (Breithaupt) (3590)
o Guarda Industria/(3296)
o Jardineiro -Com Carteiro de Habilitação e que resida próximo o Ilha da Rgueira
o Marceneiro
oMecânco deManutenrão (3474· 3610) • montagem de máquinas, com experiênda de 6 meses (1 vogo).
Meciinica (elétrica e meciinico) em veírulos automotores (l vago). Manutenção diversas equipamentos, usinagem de
componentes, experiênda de 03 anos no área (l vaga).
o Mecânico de Montagem (3474)
oMeciínko de Suspensão (3568) • Para vekulas pequenos, conhedmento suspensão, balanceamento de rodas,
geomeiriai montagem de pneus, com I' ou 2' grau.
o MotoTlSta/Operadar di! Guincho (3331)
o Operador de Emp,'hadeira(3625)· Deverá ter cursa na área e entrender a básica de computoção.
o Operador de Extrusora (3596)· Experiência de 06 meses no máquina extrusara.
o Operador de Guilholina(2935) e OobraJeira(2934)· Ter pela menos 90 dias de experiênda. Ter feita
cursa de leitura e Interpretaciiode De5I!nha Meciinico. Trabalhará na área de colderaria (l voga) e na órea de formas
de metal (1 vaga). Na ddade de Corupá.
o Operador de CNC (3750) -Irá operarmóquina manual, não programada.
o Preparador de Pintura (3482)
o Solilador
o Talhadeira
• Torneiro Mecânico

RuaJorge úemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJIIITIfIIIIlJ.
Cx. Postei 200 - CIP 89.255-000

Fone (47) 371-431 I Fax {47} 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

MOVEIS
",n /.pon.m..", ICMr"" I lerreJIDJ

...CA.5.45. .....
Vendo casa de
alvenaria com.

180m2, com
churrasqueira toda
murada no centro.

R$ 65.000,00.
Tratar: 371-6238,
com Andreia.

Vende-se casa de -

bangalô 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 .da casa de
118m2• Tendo
também no mesmo

terreno uma meia

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

Jaraguá do Sul, 30 de outubro de 2001

apenas R$
25.000,00. Tratar:

. 9963-5090, com

Ailton.

Vende-se chácara em

Massaranduba, à
3km do centro, com
área de 20.000m2,
com casa de

alvenaria, medindo
120m2, água
corrente, excelente
localização por

Vende-se ponto de
táxi, na -Ruo João
Januário Ayroso, ao
lado do Salão
Bompani. Valor R$
3.500,00 de entrada
+ 30x R$ 433,00 fixo.
Tratar: 9973-8570.

Vende máquina de
tricô Trantura, com
trocador de cores e

uma remalhadeira.
Valor a combinar.
Tratar: 370-0598 ou

911 8-8604, com

Sônia .

Vende-se' empilhadeira
da marca Marcoplam,
ano 1984, motor 1113,
à diesel, capacidade de
8 toneladas. Valor a

combinar ou troca-se

por empilhcdeiro de

Aluga-se apto novo,
com 3 qtos, bairro
Czerniewicz. Valor
R$ 350,00. Tratar:
372-0071.

Vende-se
apa-rtamento de 1

quarto mobiliado, em

Barra Velha, praia do
tabuleiro, avenida
asfaltada, prédio de
frente para o mar.

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

proposta. Tratar:
372-1610.

f�

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

.

PiztÓ GHlllde (35tm) - RS 13,90
I . I

Pizia Media (30em) - RS 11,90
Pizza Pequeno (25em) - RS 8,90

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

,

liy�ifq, J 277 i Jorpguá do Sul- se Fone 275-2825

menor capacidade.
Tratar: 370-2826, com
Gilson .

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.

Vendo computador
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:

Precisa-se de moças
para dividir aluguel
de apto. no centro.'
Tratar: 9111-9937.

Precisa-se de rapazes
para dividir apto ..
Tratar: 275-2130 ou

9112-0509, com

Carlos.

Empresa localizada no

centro do Rio Grande
do Sul, com sistema de

distribuição de
vestuário, busca

parceiro com empresas
.

de confecção de

Jaraguá do Sul e região
para produção
faccionado.

Tratar: (51)
3718-1064

CONSERTA-SE
ELETRO

DOMÉSTICO
Buscamos
em casa.

Tratar:
370-9367.

EMPRÉSTIMOS
Funcionários públiCOS em geral,

aposentados, pensionistos estaduais,
munjcipais e a�alariados em geral.

Com desconto em folha
ou cheque pré.

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

.

Ruo Joõo Planinschek, 293, solo 6 (antigo
ZontaMal. Constr.I· 999 I -6366

Aceitamos Representantes pi todo Estado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Chega de esquentar
a cabeca no trânsito..,

� .

Golf 2.0
cf ar-condicionado

grátis.

ar-condicionado

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

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

\

Có<L 9M24L4

Bora com bônus de R$ 1.500,
+ ar-condicionado grátis.

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

Horário de
atendimento: (o) @ CARAGUÁ

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*De segunda a sexta, 7h30 as 19h

Sóbcdos. 8h as 12h SUp"rvalo� Troca com Troco
doHU usado

Gol! 2.0 linha 2001 (cód.: 9BI2G4): ar-condicionado grátis. Gol Ptus.Ln 16V Turbo linha 2001 (cód.: 5XI2K4/P4P): bônus de R$ 2.000,00 e documentação grátis .(IPVA e Licenciamento). Bora linha 2001 (céd.: 9M24L4): ar-condicicnado grátis
.

e bônus de R$ 1.500,00. Frete e pintura não inclusos. Financiamento pelo Banco Volkswagen. Promoção válida até 01/11/2001 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. *Distãncia máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ENDER'ECO CERTO DOS MELH10RES
PRODUTOS PARA SEU LAR!

Para anunciar nesta pagina ligue!
371-1919

�., vídraçana
,

'}lwWille
Orçamento sem compromisso

371-0568
Rua F".ieclrídl WillW!bYI s,ooJlenl'1oll, 314 - Vila Lalau

Fone/Fax
370-8200

ESQUADRIAS
"

JARACUA
AWMINIO SOB MEDIDA

BOX. PARA BANHEIROS - CERCAS. JANElAS
PORTAS. PORTÕES. PANTOGWICAS

Rua élmna Rumpel BartEI, 55 - Baepeool 311-4754

II.MFI IMadeirei ra Flórida l,tda.

Fones: 370�7393 - 370-7550

esptt;iOIi�ã �I\'I �eri"GS �e. beM:fk4o",e�o
de modeiros i!1'I\ ge!'cl e �lrdS :pdI"G (tJber1llr�

Rua Adolf Püttjer, 444 g Rio Moina

IK��("'It'nh iin' (III nH.í rli'\. I. uJ"

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 17S ..18JO" 275,,41,01
'TLido pÕI'á plP'lTlMldS ã)merdois é: ��rdÍ!:
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5 - CORREIO DO POVO
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PLANEJE SUA COZINHA E
.

SEU OORMITÓRIO eM:
MÓVEIS
GOMES

PARCELAMOS EM 16 VEZES (1+15X)�-�,i __

"

\
.

�

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219' - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se .. 372-0002

Horário de atendimento: das 8 às 19h, sem fechar para almoço.
Rua Adélic Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardt, 727
(Próximo ao Parque Municipal de Eventos - Fone 370-8800)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,(\" Jaraguá do Sul, 30 de outubro de 2001

VENDOCHÁCARA
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
Dr. Aí,v f. <90río-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dv.D� Mavcelo-WebEw SílNcv

Fone/Pax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
t». CUweY.ICr\IS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIOOONTlA
Dvw.C�1�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

Vendo filmadora para esquadrias de 9119-4036.
ponosoruc, com ferro, contendo
pouco uso. Valor a diversas peças. Compra-se chácara
combinar. Tratar: Tratar: 370-2505, com nas imediações de
379-1119, com Sr. Jorge ou Dina. Jaraguá, área + ou -

Vende-se bicicleta Marisa. 10.000m2, com

brisa infantil. Vende-se antena águas para lagoa.
Valor R$ 60,00. Vendo máquina de dired Tv, R$ 150,00. Tratar: 9122-4198,
Tratar 370-9228. bordar, marca Tajima Tratar: 275-3642. com Walter.

com 10 cabeçotes
Vende-se roupas computadorizado. _

Vende-se cavalo Vende-se mercearia

de bebê usadas, Tratar: 372-1840, marchador, encilhado do Léo, à 500m pra
de O à 6 meses. com Gilberto. por R$ 450,00. dentro da Rua da
Tratar: 370-9228. Tratar: 275-3642. gruta, antiga Tifo dos

Vendo celular com 5 Pereira, com estoque
Vendo telefone, fax meses de uso da Vende-se máquina de completo.
ponosoruc, com global. R$ 170,00. picar trato, por R$ 15.000,00.
secretária. Tratar: Tratar: 9111-9937. R$ 150,00. Tratar: 371-734l.

370-7238. Tratar: 275-3642.
Vende-se um cofre Vendedor externo

Faço traduções, 1 00x45, de R$ Vende-se TV 20', oferece-se para

inglês português e 230,00 por, R$ 70,00. phillips, controle trabalhar em Jaraguá
português inglês. Tratar: 370-0464. remoto, à cores, e região, possui
Tratar: 275-1960, seminova, R$ 400,00. veículo próprio.
com Edilson. Vende-se ferramentas Tratar: (47) Tratar: 9955-0765.

S A
Sua melhor opção de prazer

(.Thc.,�h�C>1•o 24 �;,..,.s
Atendemos Eles, Elas e Casais
,)

Oespedidas de Solteiro,
massagens er6tiças

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

D E

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

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMDUAIS

,

CEDRO MOVEIS
_

.

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679

* Cozinhas

Planejadas; _

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

* Artigos de
Decorações.

BERGO

EQUIPAMENTOS DE _

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

E-mail: bergo@netuno.com.br

VENDE - SE OU TROCA - SE
Apartamento com 186,20 m2, no edifiício Porto Belo, Vila Nova, Com
4 quartos, sendo uma suíte, lavado, WC social, 2 sacadas, sala de
jantar, sala de star, sala de TV, cozinha e lavandeira com móveis

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

BARBADA
APROVEITE!! !

5 Cartas de crédito para

comprar imóveis ou construir.

R$15.000,00- R$167,00 mês

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

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

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

VENDE-SE SALÃO DE
BELEZA completo, com

telefone, solo de
massagem e depilação.
Freguesia completo o 6
anos. Situado o Ruo Mal.
Deodoro 1708, solo 2, no
centro. Vendo por motivo

. de mudonco.
Tratar: 371-4851.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PRECISA- SE DE COMPROAULASDE INGLES, ,

com Canadense, ... CONSORCIO,
FARMACEUTICO não contemplado, maisparticular e avançado,
Interessados tratar: de 15 parcelas, pago ii

em seu lar.
vista, em dinheiro.

Tratar: 9111-8917, 275-3257, Tratar: 522-0256
com professor Sammy com Sérgio ou 9968-0588 [1>0 TROTE AO MLOP�

ULTIVE COGcUMELOS
"mRRA IMJ3Rgg J;)fMEH�"TO§

, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

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

r

(lil()
Rua Gov. Lacerda, �69 - Jaraguá do Sul. - se

Mania de Vender Barato

9x33S3
,
Total: RS 301,77 ,

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

9x 17.00
Total: R$ 153,00 !I

Mesa pi Telefone
WolfMolta

'

Il- ,,\s\3

29jO
Estante ref. 7073, 4 portas,

Henn, Pad.

M09n(1)'
,

À Vista R$ 129,90
•

I

"
,- I "

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do 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 - Guararnirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-C..;;;..;;O;..;;;.;R=RE=.IO,;;;...;;D;;...;;O;..;;;..P..;;;...OV.;....;;;O;......_------Negócic&lfertas_.;;;..];;;;.;.ar..=;.aQ....,;;;u;;..;:;;.á.....;:;;d..;;;...o..;;;..S..;;;;..;.ul......,;,3;;;.,..;;O---"d�e__,;;,o�ut�u�br-"-o-=d..;;;...e�20""_"O_1

PREGOS

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Ruo Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

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

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

A RHBrall1 seledona prollsslonals para as seguintes oportunidades:
.**ÁREA ESPECiFICAI ENSINO SUpERIOR

em 3��Vx:V,�������o����J:d��::JJ/�,c��������b,�
urri�IO�j8WolefB�Nr�H8@::p�Fr·completo e experiência. Enviar para

ou mun;��ss�=ÓS�o�e::�c��er�ib�*���T!@ma�l�tn�dêncla em

.-ÁREA ADMINISTRATIVA
* AGENTE DE VIAGENS Para atuar na área pacotes. Necessário conhedmento e experi�ncla
cam emissão de pacotes turjst!cos. Boa noção de 9 fia nacional! intemaqonaJ). Exper!çnc!a
�mmaV�f: 3rt�����. )���lti�����:�r:� ro

.

neoonets. Expenenaa
* A�IUAR ADMINlSTRAnvo Para atuar com no, caixa, .etendlmentc,recebimento de mercadorias e controle de estoque. Ois ade para trâbalhar aos sabados e

�O�'l&"CiAWADMINISTRATIVO Com 20 grau com leto. P�ra �t �r em M�ssaranduba. (J)* AUXIUAR·ADMINISTRATIVO Para desempenharaGvldades de te�e-marketing em Guaramlnm.
Necessário experiênda. (l)

,

.·ABu TÉCN)CA
• INSPETOR DEQUAUDADE Curso Técnico Mecânico. Com experiência em mecânica industrial.

�)TÉÇ;,NICO INFORMÁTICA, ELETROTÉCNICO OU ELETRÔNICO Formação Técnica.

t��rienda em instalação demiao:omputadores, instalação telefônica e com.unicação de dados.

ele��I����?��:��o�g) Necessário formação acedêmlca, em Técnico em Eletro

.·ÁREA COMERCIAL

Depois do
leite moterno'dê
00 seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

(47) 375-1844

DALTIRFlA LIMPA POSSA

.,
Orfomento sem compromisso-

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

Fone: (47) 370-0778
Ruà Urubici, 1027 - Lateral da José Picolli
Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
"Vende "Lcceçõo

"Conserto ·MontagemIrmáquinas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

TrabcrIJamos com vendas e COIISeI1os:
• Motores Estoóonórios *Molossero
• Lavo Joio * Rocodeiro
• Aspirador • MÓlobombos
• Colllfll'essor, elt.. * Entre outros...

* Assistência 24hs
WNW.irmoquinos·(ib.n�1

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

. :<.;#

dCIin%�":"M.:·.:'.', v;;·····e·'�
..

·

.. .

: .. ; . .'. .

. .:� j
.--. .�. :.-"
'" ." '. .'

.

. .. .

.:: :-: .

Urdlbgia e Medicina do Trabalho

Dr. D.\Maurício Spies
J

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

Fone/Fax: 371 -4724

DESTACANDO A SUA EMPRESA

,L'Rfi��@ � c '; \fJ"
>

,

'",
'c @lJJJ. "®' f) ,

E-mail: jrdesign@neluno.com.br 371 -S042

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLiNICAS
T�Cvwrv(,ço-��

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

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47)1373-0912
RuaJoãoButmudt, 855 - CentroQuntoaotrevoprincipal) -Guaramirim-se

1/

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

Amparo's Lanches
Sent�,P��

II 'pofÇÕEw,�� ..

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

Rua Reinaldo RoJ, 806,
sala 4 - Centro

Jaroguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I EMíLIO CARLOS JOURDAN

OS]OURDAN retornam

Consoante a edição da 14" Schützenfest, os
descendentes do nosso fundador estiveram

prestigiando a realização da maior festa do

ano, saindo daqui encantados com o que lhes
foi mostrado. Aproveitaram para dar uma

esticada ao vizinho Rio Grande do Sul, e de
lá voltaram, desviando da rota para uma

nova passagem por aqui, para se despedi
rem. A foto mostra um instante do almoço
no restaurante típico do ParqueMalwee, que
não deixaram de percorrer, tirando fotos para
a reminiscência.

I ESPORTE DO BOLICHE

Ás DE OURO acontece

Na noite de 24 do corrente mês,
no Clube Atlético Baependi, o Ás
de Ouro, através de seus sócios

nataliciantes - os'Paganini -
ofereceram um jantar ao grupo que
foi muito comemorado. Eugênio
Silva, Ivornir Stassum, Jalmey
Ricardo Garcia (o presidente) e '

Vicente Kuhn pagaram .a conta.

Na foto um flash do grupo duran
te, os aperitivos. Parabéns!

�rculo
Italiano

Jantar mensal

Nosso último encontro do ano será no dia 30 de

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

Teremos várias atrações culturais e muitas

surpresas para comemorar nosso 10° aniversário
O cardápio você já conhece,

,

galinha caipira, polenta, macarrão
e um saboroso vinho.

'

rói, vê se vem!

DevanirDanna - Presidente

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

CORREIODOPovo3B

TORNEIO GIJO REGIONAL(RESULTADOSl

25/0UTU BRO/2001- Reunião de Companheirismo realizada na re

sidência do companheiro Cléber, organizada pelos companheiros
Nelson, Charles e Júnior;

Estiveram representando o Rotary Club de Guaramirim em Joinville,
nos dias 26 e 27/0UTUBRO, aproximadamente 15 companheiros e

esposas, tendo muitos deles trazido medalhas e troféus nas seguintes
moda I idades:

PLUGAR - General Feminino COrjana e Alessandral
2° LUGAR - Canastra Masculino (Marcos e Júnior)
2° LUGAR - Vôlei Masculino
3° LUGAR - General Masculino (Constâncio e Lourivall

AGRADECIMENTO ESPECIALÀQUELES COMPANHEIROS QUE
NÃO MEDIRAM ESFORÇOS PARA PODER BEM REPRESEN

TAR NOSSO CLU B � NESTE TOR N.EIO ESPORTIVO QU E HÁ MAIS
DE UMA DÉCADA É REALIZADO NO CENÁRIO DO DISTRITO
4650.

PARA REFLETIR ...

A DIFERENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA (PARTE I)
Os desejos primários de todas pessoas são: ser feliz, progredir e

ganhar mais dinhei roo Uma forma efetiva de alcançar a estes anseios

é ser rico e próspero. Assim como há pessoas pobres e pessoas ricas,
há países pobres e países ricos. A diferença entre os países pobres e

os ricos não é a antigüidade do país.
Fica demonstrado pelos casos de países como a Índia e Egito, que
têm mais de 2000 anos de antigüidade e são pobres. Ao contrário,
Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que há pouco mais de 150 anos

eram quase desconhecidos, hoje são, todavia, países desenvolvidos e

ricos.
A diferença entre países pobres e ricos também não está nos recur

sos naturais de que dispõem, pois o Japão tem um território muito

pequeno e 80% dele é montanhoso, ruim para a agricultura e cria

ção .de gado, porém é a Segunda potência econômica mundial, seu

território é como uma imensa fábrica flutuante que recebe matéria

prima de todo o mundo e exporta os produtos transformados, tam
bém a todo o mundo, acumulando sua riqueza.
Por outro lado, há uma Suíça sem oceano, que tem uma das maiores
frotas náuticas do mundo; não tem cacau, mas tem o melhor choco
late do mundo; em seus poucos quilômetros quadrados, criam ove

lhas e cultivam o solo durante apenas quatro meses por ano, já que
o resto ,é inverno, mas tem os produtos lácteos de melhor qualidade
de toda a Europa. Como o Japão, não tem recursos naturais, mas dá
e exporta serviços, com qualidade muito dificilmente superável; é
um país pequeno que passa urna imagem de segurança, ordem e

trabalho, o que o converteu na caixa forte do Mundo.

ANIVERSÁRIOS ...

05/NOV E M B RO - Frediani e Taciano, filhos do companheiro Osnildo.
BODAS 'DE BRONZE ...

06/NOV EM B RO - Companheiro Cléber e. sua esposa Ana Paula com

pletam 8 anos de união matrlrnonial.
PARABÉNS!!!

RELAÇÕES PÚBLICAS - 373-0091

111Tabelionato

.'
,

de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
tr ·373 ..0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INISCENCIAS

o Jornal "RUA", do
Rio de Janeiro, que du
rante a 1 a GuerraMun

dial fustigava a cóloni

zaçãc de elementos da

fala alemã, com a rea

lização da PRIMEIRA

EXPOSIÇÃO NACI

ONAL DE CERE

AIS, passava a modifi

car, em 1919, suaopi
nião sobre o Estado de

Santa Catarina e, na

edição de 20/7/1919,
dizendo que a mostra

que lhe foi dada a ver

no antigo Convento da

Ajuda "merecia uma

apreciação particulari
zada do Estado de

Santa Catarina. Atingi
do por duas correntes

imigratórias de uma

capacidade indiscutí

vel _. a Italiana e ale

mã -, que transporta
ram para a seara cata

rinense os métodos

agrícolas das respecti
vas pátrias, o Estado

sulino generalizou rapi
damente a agricultura
por todo o seu territó

rio, pela variedade do

clima privilegiado e: pe
las diferentes predile
ções dos colonos, San
ta Catarina conseguia
um colheita maravi

lhosa de todos os pro
dutos que medraram

em território brasileiro.

A maior significação
dessa produção está, po
rém, na sua qualidade.

Basta citar, para
uma exemplificação, o
sucesso obtido pelo dr.

Cesar Pereira de Sou

za, agricultor em Join
ville e no 2° Distrito de

JARAGUÁ e grande

Garibaldi

cultivador de fumo

"Virgínea". Segundo
uma comunicação à SO

CIEDADE NACIO

NALDEAGRICULTU

RA, esse fumo foi ven

dido em São Paulo, a ra
zão de 90$000 (noventa
mil réis) a arroba, quan
do este fumo nacional

nunca obteve ofertas su

penores ao preço de

11$000.
Merece, também,

destaque as amostras ex

postas pelos srs. Henri

que Piazera, intendente
de ]ARAGUÁ, morador
na Barra do Rio Cerro, e
Gustavo Salinger, de

Blumenau e com estabe

lecimento em J araguá.
Verificada tal uberdade,
é fácil aquilatar-se a pre

ponderância que em bre

ve terá aquele Estado

nos mercados nacionais.

O nosso confrade

Crispirn Mira, um dos

delegados catarinenses,
afirmou-nos que a pro
dução agrícola catari

nense tende a desdobrar

se consideravelmente

dentro dos próximos
quatro anos, devido o

interesse continuado

com que o atual gover
nador, dr. Hercilio Luz,
está enfrentando todos

os assuntos relativos à

agricultura naquele Es

tado, bem como o im

portante problema da

viação.
Se o dr. Hercílio Luz

conseguir a realização
dos seus projetos, o que
é de se esperar do espí
rito empreendedor da
quele político, em épo
cas bem próximas vere

mos Santa Catarina clas

sificada entre os Estados
(

de maior valor eco-

- JGS
Distrito de Veszprém

o QUE SE FALA NO SENADO
públicas, universitárias e es

colares.

De acordo com o proje
to, caberá à União, Estados
e municípios e Distrito Fe

deral destinar às bibliotecas

paramanutenção e aquisição
de livros.

Não há nação desenvol

vida sem plena democratiza
ção ao acesso ao livro, prin
cipal meio de difusão da cul

tura, da transmissão do co

nh�cimento e do fomento da

pesquisa social e científica
lembrou o senador. "JOR
NAL DO SENADO", edi
ção 1.370, página 7.

Em tempo: "O projeto,
que permite a ampliação da

exportação de livros nacio

nais, dá condições legais às

editoras para contratar traba
lho autônomo de profissio
nais; introduz a hora de lei

turas nas escolas, estabelece
tarifa postal reduzida para o

livro brasileiro e, entre outras

medidas, cria cursos de ca

pacitação de tlibalho edito

rial; gráfico e livreiro em

todo o País".

LEITl)B.�,·�_M_A_N_O_E",,_L_D_E_S_O_UZA�
O MONARCA REPUBLICANO (162)

o visitar em 1877 Victor Hugo, cujo estro ful

minava as testas coroadas do século, o impera
dor Pedro II fez-lhe uma observação piedosa:
- Não queira mal aos "meus colegas". Eles vi

vem tão rodeados, tão enganados, que não po
dem Ter as "nossas idéias".
E o poeta, com tristeza:
- Sois o único, senhor, infelizmente ...

to", página 69.

Múcio Teixeira - "O imperador visto de per-
\

A Gráfica CP está

admitindo

IMPRESSOR

cfexperiência
para operarmáquina oH-set, modelo

Róland � folha.

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

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

Por que "antigamente"
e "outrora"? LXXX

-,

nômico da União e de

maior e melhor rede de

estradas de penetração
no Sul do Brasil.

Escolas do sexo

masculino e feminino

No Congresso de Re

presentantes de Santa

Catarina, o deputado
Oswaldo de Oliveira

apresentava um projeto
de lei que tomava o n?

29, criando novas esco

las em Canoinhas. Aí, cu
riosamente, embarcavam
com emendas o deputa
do Carlos Wendhausen,
pedindo para acrescen

tar, depois da palavra
Canoinhas: e na cidade

de São José. O deputado
Marcos Konder, em 22/
8/1919, apresentava a

emenda: onde convier: e

na Vila de Camboriu. O

deputado Oswaldo de

Oliveira, usando da pa
lavra no plenárioi\ alega
que as emendas apresen
tadas pelos seus nobres

colegas dificultarão a re

alização da obra, porque
são tantas as autoriza

ções para o mesmo fim,
que o governo 'ver-se-á.
na contingência de não

atender a nenhum dos

municípios. O deputado
Henrique Rupp Júnior
também se manifesta em

favor do colega Oliveira.
Eis que, em seguida, o
deputado Nereu Ramos

apresentava uma< emen

da em 22/8/1919, di
zendo que devia acres

centar:
"

... e nas sedes

dos distritos de Indaiá e

JARAGUÁ".
O deputado Plácido

Gomes apresentava ao

Congresso de Represen
tantes do Estado, o Pro

jeto nO 75, de 2/9/1919,
com o seguinte teor:

•

(090)
"Art. 1 ° - Fica o

governo do Estado au

torizado

A) - A dispender
até a quantia de quinze
contos com o melhora

mento do Putanga que

liga a sede de Mas

saranduba ao 'Núcleo

de Rio Branco'.

B) - A dispender
até a quantia de trinta

contos com o alastra

mento, por areia, do

Bucho da Estrada que
vai da base doMorro do

Serro à estrada do

JARAGUÁ.
Ar. 2° - Revogam

se as disposições em

contrário".

O cidadão lrineu

Bornhausen, natural de

ltajaí, que seria mais
tarde vereador à Câm'�
raMunicipal de sua ter-

'

ra natal e prefeito, go
vernador de Santa Ca

tarina, senador da Re

pública e deputado fe

deral, em 1919 encami

nhava uma petição, pe
dindo para si ou com

panhia que iria organi
zar, os favores que se

costumam conceder

para sua fábrica de pre

parar ovos, que era en

caminhada à 2a Comis

são do Congresso dos

Representantes de San

ta Catarina, convertida
no Projeto n? 82, de 6/
9/1919, assinado pelos
deputados Marcos

Konder, relator da 2"

Comissão, Hyppolito
Boiteux, Luiz Abry e

Fulvio Aducci, e o 2°

artigo dizia: "O prazo
será contado da data da

instalação da fábrica,
que deverá ser realiza

do dentro de 2 anos, a

SARNEY PROPÕE POLÍTI

CA NACIONAL DO LIVRO

Política Nacional do Livro,
proposta pelo senador, tam
bém estimula a produção in
telectual de escritores e au

tores brasileiros de obras ci

entíficas e culturais.
- Nenhum país pode

ser uma grande potência
sem antes ser uma potência
cultural. Foi com esse argu
mento que o senador José
Sarney (pMDB-AP) justifi
cou, em Plenário, a apresen
tação de projeto de lei de

sua autoria que instituiu a Po

lítica Nacional do Livro. A

iniciativa assegura ao cida

dão o pleno exercício do di
reito de acesso de obras

publicadas.
O projeto de Sarney

também concede estímulo

à produção intelectual de es

critores e autores brasileiros

de obras científicas e cultu

rais, abrindo espaço para que
o Poder Executivo imple
mente programas anuais de

manutenção e atualização
do acervo das bibliotecas

contar desta data". •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Semana da comunicação
movimentaJaraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL -

Com o objetivo de am

pliar o debate sobre co

municação no Município,
avaliando oportunidades
de desenvolvimento do

setor, a Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) promove
a segunda edição de evento
realizado no ano passado,
com sucesso. Através do

Núcleo de Comunicação
Social, a Acijs reedita, de 5

a 8 de novembro, com ini

cio sempre às 19h30, a Se
mana de 'Comunicação.

O evento vai ser aberto
no auditório Eggon João
da Silva, no Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul,
pelo jornalista e publici
tário Eloy Simões, articu
lista da revista 'Advertising'
e professor do curso de

Comunicação Social da

Unisul (Universidade Re

gional do Sul), que falará

no painel ''Visão atual da

propaganda". No término

do painel, os participantes
poderão trocar idéias e

acompanhar performan
ces de artistas e discussões

sobre temas relacionados

com comunicação, no sa

lão de eventos (Rodolfo
Hufenüssler.

No mesmo local, dia
riamente, haverá exposição
de empresas ligadas ao

Núcleo de Comunicação e

uma mostra de trabalhos

dos alunos do curso de

Arquitetura e Urbanismo
da Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul).

No dia 6, acontece o

painel "Planejamento de

mídia", que será apresenta
do pela jornalista, publici
tária e relações públicas
Ana Simões. Atuando no

mercado há 30 anos, Ana

Simões acumula experiên
cias em atuações em veícu

los, como dirigente de

entidades representativas
do meio e como profes
sora nos cursos de comu

nicação social da Universi
dade Regional de Blume

nau e no Instituto Educa

cional Luterano de Santa

Catarina, de Joinville.
A programação pros-

segue no dia 7 com o

workshop "Otimizando in

vestimentos em comuni

cação no varejo", com de
bate aberto à participação
de diversos empresárias e

profissionais das áreas de

varejo, comunicação e

marketing.
Para encerrar o evento,

no dia 8, serão e�ibidas
campanhas premiadas no

Festival de. Cannes 2001, e
as revelações do Prêmio

I

Talento Universitário, com
apoio da RBS-TV e do

Jornal "O Estado de S.

Paulo". Ainda no dia 8

acontece a festa de encer

ramento da 2a Semana da

Comunicação, a partir das
23 horas, no La Santidad

,

Bar, com shaw com a

banda The Zorden.
O íngresso é a camiseta

da festa, que estará à ven

da no local do evento, na

Papelaria Grafipel ou com
as empresas participantes
do Núcleo de Comunica

ção Social da Acijs. O

ingresso antecipado é de
R$ 10',00 e será obrigatório
o uso da camiseta. Haverá

premiação para o uso mais
,criativo da camiseta da

festa.

O investimento para
participar na 2a Semana da

Comunicação de Jaraguá
do Sul é de R$ 7,50 por
dia para associados daAcijs
e estudantes, e deR$ 10,00
para não sócios. Para a

programação completa, o
custo é de R$ 15,00 para
associados da Acijs e es

tudantes, e de R$ 20,00
para não associados.

Para a programação
do dia 8, com a apresen
tação dos melhores co

merciais da propaganda
mundial, a entrada é fran

ca, porém mediante apre
sentação de convite, cuja
distribuição vai priorizar
os inscritos nos painéis e

workshops. Informações e

inscrições podem ser feitas

na Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do

Sul, pelo telefone 371-

1044, com o consultor

Luiz Dalri, ou pelo e-mail:

luizdalri@netuno.com.br

ICRIATIVIDADE: MOSTRA DE TRABALHOS EM ARTE-EDUCAÇÃO PERMANECE ATÉ SEMANA QUE VEM

Alnnos do Centro Infantil Gertrudes
.Kanzler fazem arte brincando

]ARAGUÁ DO SUL -

Alegria, beleza, surpresa e

satisfação. Estas são as ca

racterísticas da exposição
de trabalhos que o Centro

Municipal de Educação
Infantil Gertrudes Kanzler
está promovendo na SO!

ciedade Cultura Artística,
desde a semana passada.
São aproximadamente 30

trabalhos realizados pelos
alunos do centro e que fo
ram feitos a partir de es

tudos da obra de artistas

como Denise Silva, Tito
Hille, com a orientação da
também artista plástica e

professora de artes Celaine
Refosco.

De acordo com a pro
fessora Nelcí Teresinha Pe

reir�, desde o ano passado
o centro tem trabalhado
com artes plásticas com os

alunos. Ano passado,
quando foi realizada a 1 a

Mostra de Trabalhos em

Arte-Educação, a expo-

Cesar Junkes

Crianças até 6 anos de idade participam da mostra

sição aconteceu no shop
ping. "Este ano, graças ao

apoio de Denise Silva, con

seguimos espaço na Scar",
explica a professora.

Segundo ela, o trabalho
teve inicio há três anos, mas

so�ente ano passado foi,
possívelmostrar à comu

nidade o que é feito pelos
alunos do centro. Nelci

salienta que foram usados

apenas material alternativo

de vários tipos, sempre
com a intenção de mostrar

às crianças as mais diversas

formas de expressão artís
tica.

Os trabalhos expostos
demonstram que criança,
além de arteira, é perfei
tamente capaz de produzir
arte. Todas as obras de

monstram o envolvimento

das crianças -- até 6 anos

de idade -- com o projeto,
que, segundo a professora
Nelci, tem por objetivo,
além de incentivar a prática'
das artes plásticas, promo-

ver a integração do centro

com às famílias e comuni

dade.

Os trabalhos expostos
estão à venda por preços
que variam de R$ 5,00 a

R$ 25,00. Nelci comenta
que o dinheiro será rever

tid� para a compra de ma

terial. O que não for co

mercializado fica na pró
pria Unidade de Ensino

para ornamentar e decorar

as salas. Nelci salienta que
todos os alunos participa
ram, inclusive os bebês,
que tiveram o primeiro
contato com as tintas e

materiais.

Além dos alunos do

Centro de Educação In

fantil Gertrudes Kanzler,
participaram do projeto
todos os professores, com
amplo apoio da direção e

dos demais funcionários. A

exposição fica aberta ao

público até o dia 8 de

novembro.

Integração Estudantil de Teatro acontece hoje na Scar
]ARAGUÁ DO SUL -- A

partir das 8 horas de hoje
acontece a 5a edição-do Inte
gração do Teatro Estudantil
de J araguá do Sul. De

acordo com a coordenação
do evento, 200 pessoas,
entre alunos e atores, devem
I

participar do evento. Doze

grupos de sete unidades
escolares de Jaraguá do Sul
estão inscritos.

Promovido pela co

ordenadoria de Educação e

Cultura, através da Funda

çãoCultural, o Intejas envol
ve estudantes de 4 a 17 anos,

que participam de grupos
de teatro em suas escolas. O

objetivo, segundo a diretora

de Cultura da Fundação,
MaraBini, éa integração en
tre alunos e professores,
além de despertar o senso

crítico e difundir o teatro nas

unidades de ensino.

O evento não é com

petitivo, mas haverá troféus
para todos os participantes,
enquanto o certificado de

participação será conferido

aos inscritos que tiverem um

mínimo de 7(}% de freqüência.
Durante o Intejas, serão

ap-resentadas seis peças
infantis e seis juvenis, sendo
que três dos grupos inscritos
-- dois da Escola Max

Schubert e um do Projeto
Cidadão do Morro da Boa
Vista -- fazem parte do

Projeto Cultura Artística ao

Cidadão, desenvolvido
através de convênio entre a

Prefeitura e a Scar.

A peça que será apresen
tada tem a direção da

professora Paula Monteiro,
do grupo Criarte, do Ins

tituto Educacional Jangada.
Na parte da tarde acontece

as apresentações das peças
juvenis.A atriz RosimeryPetr
assina a direção de seis

espetáculos: "O Velório",
encenado pelo 'grupo do

Instituto Educacional Jan
gada, "O que é o amor", do
grupo do Morro da Boa

Vista. "O gigante e o

Pitoco", da Escola Max

Schubert, "Beijos não são

contratos", do Colégio São

Luís, "No rumo da bo

colândia", também da Es

cola Max Schubert, e ''Brin
cadeira de rua", do Colégio
São Luís.

Prefeitura quer.reduzir déficit habitacionalnoMunicípio
]ARAGUÁ DO SUL -- O cidade. No :final deste mês, a de serão erguidas 40 casas, Piazera salienta que, somente

gerente de Habitação da Prefeitura entrega dez casas, todas destinadas à -popula- , este ano, aPrefeitura já cons-
Prefeitura, Afonso Piazera construídas através doProgra- ção de baixa renda. truiu 150 unidades habita-

Neto, informou que o pre- madeQualificaçãoProfissional. De acordo com Piazera, cionais através de financia-

feito IrineuPasold já assinou As 80 unidades habita- o investimento daPrefeitura, mentos com a Caixa Eco-

ordem de serviço para o cionais serão construídas nos na construção dessas 80 nômica Federal.

inicio das obras de constru- bairros Itapocuzinho II (20 unidades habitacionais, será Estima-se que o déficit

ção de 80 unidades habitacio- casas), Rio da Luz (mais 20) de R$ 710 mil. As casas habitacionalatualmenteemJa-
Dais, com 30 metros quadra- e Loteamento Casa Nova deverão estar prontas até raguádo SUl deva ser de apro-
dos, em vários bairros da II, no BairroJaraguá 99, on- fevereiro do ano que vem. ximadamente 1,8milresidências.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Logo em seguida, o mes
mo palestrante tratará so

bre o tema "Conselhos

municipais de meio am

biente". À tarde, o enge
nheiro agrônomo João de

Almeida e os técríicos das

coordenadorias regionais
.da Fatma, em Joinville e'
Canoinhas, destacarão as

su�tos dos "Procedimen

tos de Licenciamento Am

biental".

No' segundo dia de

atividades do seminário (1
de novembro) o químico
Marcelo Garofalo e os

técnicos das coordenado
rias regionais abordarão,
novamente, os procedi
mentos para licenciamento

ambiental, a partir das 8h30,
estendendo-se até o meio

dia. Encerrando, à tarde,
acontecerão duas palestras,
versando sobre' "Respon
sabilidade civil e penas nos
licenciamentos" e "Educa

ção Ambiental". (MR)

TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2001

GUARAMIRIM - A Se
cretaria de Desenvolvimen
to Econômico reinicia con
tatos esta semana com a

Rede Ferroviária Federal

'para concluir a transação
envolvendo a aquisição do
imóvel da Estação Rodo
'ferroviária. A compra do
imóvel já está acertada entre
a Prefeitura e a Rede Fer

roviária, envolvendo a quan
tia de R$ 66 mil, e será feito
mediante parcelamento em

24 vezes, mas a secretaria
teme a ingerência da ALL

(América Latina Logística),
empresa que detém' a con
cessão do transporte fer
roviário na região.

- Temos informações
de que a ALL

.

só concorda
em liberar o prédio da

estação -, disse ontem o

secretário-executivo da Se- (
cretaria de Desenvolvi-

I

liMPASSE: INTERFERÊNCIA DA ALL COMPLICA TRANSAÇÃO ENVOLVENDO A COMPRA DA RODOFERROVlÁRIA
\

NegÓcio já havia sido acertado
entre Prefeitura e Rede Federal

terá condições de executar

a proposta de instalação do
museu, com intuito de pro
mover o resgate da memó
ria histórica deGuaramirim,
se não tiver espaço suficiente

para acesso do público e

estacionamento. Desde a

semana passada, aSecretaria
de Desenvolvimento Eco

nômico busca contatos
co� a Rede Fer�oviária Fe
deral, para tirar todas as

dúvidas a respeito.

- Não é possível que a

compra do imóvel sofra re
trocesso agora, pois estamos
com todas as providências
encaminhadas, inclusive à

autorização da Câmara de

Vereadores para fazer o in

vestimento-, destaca Fon
seca, acrescentando que está

recorrendo ao apoio do ga
binete do senadorjerge
Bornhausen, em Brasília,
solicitando que ele interceda

, juntoàRedeFerroviáriaFederal,
pela superação do impasse.

VALo.R HISTÓRICO. -

Construído em 1910, o

préqio da estação é consi

derado o mais antigo e tam

bém o mais valioso legado
histórico que ficou para a

atualidade, do período da

colonização. A História de

Guaramirim está estreitamen

te ligada ao uso da ferrovia na
região. (MILTON RAASCH)

Edson Junkes/CP
Prédio construído em 1910 será transformado em museu

menta Econômico, Tito
Flávio Teixeira daFonseca,
explicando que se a área
anexa, de 1 ,2 mil metros

quadrados, incluindo a Praça
dos Expedicionários, não
puder ser utilizada, o projeto
prevendo a instalação do
museu ficará inviabilizado.

Segundo ele, a Prefei

tura, que pretende 'instalar o
Museu Histófico do Mu

nicípio no prédio da antiga
estação rodoferroviária, não

Seminário capacitará agentes

municipais demeio ambiente
]ARAGUA DO SUL - A

Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu e a

Fatma (Fundação doMeio
Ambiente) realizarão o Se

minário de Capacitação de
,

Agentes Municipais de
Meio Ambiente, nos dias

31 de outubro e 1 de no

vembro, com a finalidade

de preparar recursos hu

manos ,e planejar, em con

junto, ações, dirigidas à

questão ambiental nos

municípios. O local do trei

namento será o auditório
do CPL (Centro Integrado
de Profissionais Liberais),
em jaraguá do Sul, e a ini

ciativa destina-se aos pre
feitos, secretários municipais,
técnicos e conselheiros mu

nicipais do meio ambiente.

O professor Jacó An

derle fará a palestra de

abertura do seminário, no
dia 31, às 9h30, quando vai
falar sobre ''A política mu
nicipal de meio ambiente".

, Concurso
Arte na lista

Crie o centro da capa.
. -

.Tema: "TRADIÇÃO, ,CULTURA E PAISAGENS"

Regul'amento:
1 ° - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

"

2° - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é "Tradição,
Cultura, Paisagens", O trabalho deverá ser inédito e original. É
vedada a reprodução tóial ou parcial de obras já existentes.

3°, - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40

(SOcm na vertical e 40cm na horizontal). O material a ser

utilizado na confecção é de livre escolha.

4° - O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado
será o Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas, respeitando-se
amenção do nome ou assinatura do autor.

5° - Todos os trabalhos passarão por uma: prévia seleção através
de uma comissão avaliadora, nomeada pelo GuiaFácil.

6° - Os trabalhos seleci�nados serão expostos em stand
montado no Shopping Center Breithaupt no período de
13/12/2001 a 28/12/2001, os, quais serão julgados pela
comunidade através de uma uma que será aberta no dia

28/12/2001, em horário a ser definido. Em caso de empate, a

decisão será feita pela 'dirétoria do Guia Fácil. A decisão é

soberana e irrecorrível.

7° - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 07/12/200 I, na
'

sede do jornal Correio do Povo, na rua CeI. Procópio Gomes de \
0liveira,'246 ou informações no Guia Facil: (47) 222 1900.

'

(
8° - Premiação para obra escolhida:
a) Publicação do desenho na edição 2002 do Guia Fácil.

b)Publicação no editorial da lista do histórico do
autor da obra.
, c) PrêmiodeR$SOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Alunos das 635 séries receberão

aulas sobre turismo
GUARAMIRIM -'- o Pro

jeto Turismo, Património e

Cidadania, lançado pela
Embratur (Empresa Bra

sileira de Turismo), será

adotado na rede escolar do

Município, a partir de 2002.
O projeto tem como obje
tivo informar os alunos da

6" série do Ensino Funda
mental sobre a importância
socioeconôrnica e cultural do
turismo.

O Município recebeu
material didático, compos
to por três mil exemplares,
destinado aos alunos e

professores. De acordo
com a responsável pelo se

tor do Turismo, Elvira Ma

ria Radwanslci, o trabalho
visa preparar os estudantes

para serem multiplicadores
dentro da comunidade. ''A
meta é mostrar aos jovens

que o turismo é uma ativi
dade geradóra de trabalho
e renda", diz.

Segundo ela, a propos
ta é "debater e trocar idéias
a respeito das oportuni
dades criadas pelo turismo,
a necessidade de lazer ine

rente ao homem, assim co

mo a de conhecer e viver
novas descobertas, através
de visitas aos.atrativos tu

rísticos do Município ou

viagens a museus, biblio

tecas, centros históricos,
igrejas", entre outros. No

programa curricular estão
previstas entrevistas com

diretores de órgãos de turis
mo, prefeito, vereadores, se
cretários, deputados, antigos
moradores, criação de mu

ral com fotos, notas e re

cortes sobre turismo e a pu
blicação de um jornalzinho. ,

Jurck enviaprojeto dispondo
I

sobre cargos e salários
SCHROEDER - o Exe

cutivo está concluindo a

análise do projeto de lei que
dispõe sobre oplano de car
gos e salários dos servidores

públicos municipais, que
deverá ser enviado para dis
cussão e aprovação na Câ
mara de Vereadores. O

estudo já foi concluído e vai

depender apenas da auto

rização do Legislativo para
que, em seguida, seja viabi-

.

lizado o concurso público
para provimento de pessoal
em funções do serviço pú
blico municipal.

- Nossa intenção é

realizar o concurso público
ainda este ano, estamos tra

balhando para.isso -, disse,
I ontem,oprefeitoOsvaldoJurck.

Segundo ele, a proposta
está sendo definida me

diante acompanhamento e

em acordo com o Sindicato

dos Servidores Municipais
e deverá ficar pronto em

tempo hábilpara a realização
do concurso ainda este ano,
mas ainda sem data prevista,
de forma que as contra

tações possam ser f�itas
regularmente para o ano

que vem, em conformidade

com o que dispõe a Lei de

Responsabilidade Fiscal.
O projeto não deverá

contemplar os servidores

com nenhum reajuste. ''Não
temos condições de conce

der nenhum índice, pelo
menos neste momento; a

folha estáno limite", justifica
Jurck. É intenção do Exe

curivo conceder aumento

para os servidores no ano

que vem, "o que ainda vai

depender da arrecadação do
período", diz o prefeito. (MR)

I OBJETIVO: DIRETORIA QUER ADQUIRIR A SEDE DO LAR DA CRIANÇA MARCOS VALDIR MOROSO

Entidade comemorou o segundo
aniversáriode fundação, sexta-feira

,GUARAMIRIM - A di

retoria do Lar da Criança
Marcos Valdir Moroso,
que atende menores con

siderados em situação de

risco, com idade até 12

anos, planeja adquirir as

instalações da sede da

entidade. A manifestação
é da presidente Maria

r

Dornbrowicz Vasques e

foi feita na sexta-feira, du
rante a comemoração do

segundo aniversário de

fundação da instituição, que
no momento presta aten-

o dimento a oito crianças.
Com a aquisição, a

entidade terá condições de
consolidar o trabalho ini
ciado há dois anos, destaca
a presidente. O Lar da

Criança é mantido através

de consórcio formado

pelas prefeituras de Gua

rarnirim, Schroeder, Co
rupá e Massaranduba, que
fornece funcionários e pa
ga aluguel, água, luz e te

lefone. Os gastos com o

atendimento dos menores
- alimentação, medica
mentos, roupas e serviços
em geral - são de res

ponsabilidade da diretoria
e voluntários,
A diretoria realiza pro

moções na comunidade

para captar os recursos ne
cessários para manter o

atendimento aos menores

dentro do padrão dese-
o

jado, além de contar com

Edson Junkes/CP

Parque infantil foi inaugurado na sexta-feira, no segundo aniversário da fundação
o apoio de colaboradores
.: empresas, entidades e

particulares. "Os recursos

captados são suficientes

para os gastos de ma

nutenção, mas não per
mitem outros investimentos,
como a compra das insta

lações da sede no Bairro

Avaí", explica a presidente.
Segundo ela, só com a

colaboração financeira das

empresas e outros setores

da comunidade será pos-
o

sível viabilizar a compra do
imóvel (terreno e insta-

lações), que no ano pas- nos assuntos pertinentes ao
sado foi avaliado em R$

o

Lar da Criança. Ela con-

120 mil, conforme con

sulta feita a três imobi

liárias. A diretoria gostaria
também de incluir no

negócio a compra de um

terreno que existe ao lado

di! sede, prevendo a ne

cessidade de dispor de
mais espaço para o fun
cionamento do serviço
concedido aos menores.

FALTA APOIO - Maria
o

reclama maior parti
cipação da comunidade

clama aos empresários e

demais pessoas interes
sadas ii visitarem as ins

talações para conhecerem
o funcionamento do ser

viço. Durante a progra
mação comemorativa pelo
segundo aniversário, que
contou com as presenças
de lideranças e convi

dados, foram inaugurados
os equipamentos do par
que infantil, instalado na

sede. (MILTON RAASCf·i)

Schroederpreparadocumentoquestionandoprojetoda ferrovia
SCHROEDER - O pre

feito Osvaldo Jurck esteve

reunido ontem à tarde
com o engenheiro e con

sultor Arlon Tonolli, de

Blumenau, tratando da

elaboração de documento

que o Município já proto
colou na Coordenadoria

Regional da Fatma, em

Joinville, contendo suges
tões, fazendo ponderações
e apontando algumas 'fa-

o lhas constatadas no Rela

tório de Impacto Ambien
tal, elaborado pelos téc

nicos do consórcio Ene-

fer/Prosul e submetido à

audiência: pública, na lo

calidade de Schroeder I, na
última quinta-feira à noite.

Uma das falhas de-

tectadas, e- já corrigidas,
.

c�nforme o engenheiro
Tonolli, é a própria ausên
cia de previsão da Fatma
em realizar audiência pú
blica no Município, po
tencialmente mais atingido
pelos impactos do projeto
do contorno. Situação esta

que só foi reparada em

tempo por solicitação do

prefeito Osvaldo Jurck,

que ainda antes da reali

zação da primeira audiên

cia pública, em Jaraguá do
Sul, no início do mês, so
licitou que igual provi
dência fosse tomada na

comunidade do Bairro
Schroeder r. Existem

várias outras situações de
�orrentes, . que também
devem ser questionadas,
acrescenta o engenheiro.

É o caso, por exemplo,
segundo ele, dos pro
blemas que o contorno de
verá acarretar para os

moradores do bairro, com

as perdas em áreas culti
vadas com arroz, banana
e mandioca, além de mais
de 20 benfeitorias que
foram atingidas, das quais
17 são residências. No
documento protocolado
ontem, no final da tarde,

o

em Joinville, a Prefeitura

pede tambérri que seja
providenciada a instalação
de um escritório com

estrutura adequada e com

profissionais o habilitados,
para dar amparo nestas e

outras demandas sociais
decorrentes. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Toyota uai
testar carro

emjaneiro

TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2001

BARcontrataaerodinamicista

daequipeWilliams de F-1
colm Oastler. Tomei
consciência já há algum
tempo de que o trabalho

que eu estava tentando

fazer aqui sobrecar

regava apenas uma pes-·
soa, completou.

É uma grande opor
tunidade. A British
American Racing é um

time jovem, aberto a

novas idéias e que dis

põe dos recursos neces-:
sários para atingir seu

objetivo, que é vencer

um Mundial. Acho que

posso dar uma contri

buição significativa para
isso, declarou Geoffrey
Willis. O novo contra

tado da BAR é inglês e

completa 42 anos no

próximo dia 23 de de

zembro.

fiM filE

IFUTSAL: OITO EQUIPES FORAM DEFINIDAS NA RODADA DO FIM DE SEMANA PASSADO

Definida a classificação do

Campeonato Aberto de Futsal
]ARAGUÁ DO SUL - André, KLC O-x 'l Roger res informam ainda que

Verdureira Dimar, 2000 Rent a Car e Classeme- nos primeiros 15 jogos
Auto Center, Indepen- dialta.com 4 x 13 Ver- da competição foram

dentes, Acarai/Móveis dureira Dimar, no sába- marcados 145 gols, o

Agenor, KLC, Roger do, no Ginásio de Es- que representa uma mé-
Rent a Car, Kiferro Fu- portes Arthur Müller. dia de 9,6 por partida.
tebol Clube e Eletropol Devido ao feriadão Promovido pela Fun-
são as oito equipes elas- de Finados, a próxima dação Municipal de Es-

sificadas para a segunda fase do campeonato - portes, o campeonato
fase do Campeonato que conta com oito times vai encerrar no dia 8 de

Aberto de Futsal/2001, divididos em duas cha- dezembro. Haverá pre-
Troféu 125 Anos de ves - Va1llliClar somen- miação com troféu e

Jaraguá do Sul. As v�gas te no segundo final de medalhas aos três pri-
foram definidas na 1'9- semana de novembro, meiros colocados, mais
dada do final de semana, em dia e local ainda a cem quilos de suino para
que encerrou a pnmelra serem definid�. Verdu- o campeão, 80 quilos
etapa da competição reira Dimar, Roger Rent para o vice e 60 quilos
com os seguintes resul- a Car, Independentes e ao terceiro lugar. O time.
tados: 2,000 Auto Center Eletropol compõem o classificado na quarta
5 x O Marisol é Eletropol Grupo E, enquanto que posição receberá 50 qui-
2 x 4 Kiferro, na sexta- Acaraf /Móveis Agenor, los de 'suíno e um troféu.

feira, no Ginásio de 2000 Auto Center, KLC Equipe disciplina, artilhei-
Esportes da Arsepum; e Kiferro integram a ro e defesa menos vaza-

Acarai 14 x 4 Santo Chave F. Os organizado- da tambémganham troféus.

Educação InfantilMarista";' Sala do Mar

Uma educação que respeite a criança em sua totalidade e que tenha como

princípios básicos a autonomia, o respeito e a mediação do professor no

processo de ensino-aprendizagem, é uma das propostas do Colégio Marista
\ São luís para a Educação Infantil.

'

I

No início do ano,. cada turma da Educação Infantil escolhe cm nome para a

sala. "A escolha é feita através de uma eleição com os práprios alunos nas

suas salas. O nome escolhido é repleto de significado e se torna um dos
instrumentos utilizados para o aprendizado durante o ano letivo", explica
Marta Debortoli Moscheto, coordenadora da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental (12 a 42 série).
As crianças do Jardim II, quando vieram de férias, só falavam sobre a praia.
"Foi então que todos decidiram dar o nome à sala de Sala do Mar", conta a

professora Karina Panstein.
Durante todo o ano, as crianças pesquisam curiosidades sobre o mar, sobre
os animais marinhes, as conchas, e a água salgada. "Agora estamos
desenvolvendo um projeto sobre a Baleia-Azul. As crianças já coletaram
vários textos e reportagens referentes ao assunto", explica, acrescentando
que os pais também ajudam na coleta desses materiais. "A participação da
família na vida escolar dos/das alunos/alunas é muito importante para o

seu crescimento e amadurecimento", coloca a professora.
"Uma de nossas descobertas sobre a Baleia-Azul foi que ela pode chegar a
medir cerca de 30 metros. E para que as crianças pudessem visualizar e ter
noções do tamanho desse mamífero, medimos o tamanho da Baleia-Azul no
chão com uma fita métrica e depois esticamos uma corda sobre o comprimento
de seu corpo", relata Karina, afirmando que as crianças ficaram admiradas
com a grandeza do animal. "0 que era apenas simbólico, tornou-se real",
argumenta.
As Crianças descobriram que um animal dessa espécie pode chegar a viver
90 anos. E para fazer esse registro, utilizaram palitos de picolé. "Inicialmente
as idades, que em média são cinco anos, foram somadas com os palitos de
picolé, para ver se chegariam perto da idade da Baleia. As próprias crianças
perceberam que ainda faltavam muitos palitos para alcançarem os 90
anos", conta a professora.
Segundo Karina, muitos assuntos foram abprdados usando o mar e seus

elementos como fonte de estudo. Ela enfatiza que, dessa forma, tQdos os

dias há uma nova descoberta.
"Outro dia falamos sobre o problema da extinção da Baleia-Azul, e assim
vamos discutindo assuntos importantes que visam o respeito e a preservação
de todo o meio ambiente", completa.
A Educação Infantil do Colégio Marista São luís possui também a sala dos
Insetos e a sala das Frutas.

27/10/2001

Superseno
concurso: 545

10 faixa:
07 - 08 - 11 - 24 - 34 - 36

20 faixa:
15 - 22 - 29 -' 30 - 32 - 45

Megasena
concurso; 308

04 - 11 - 25 - 29 - 39 - 55

Quina
concurso: 91 2

04 - 14 - 23 - 45 - 70

Lotoman-ia
concurso: 1 61

02 - 04 - 1"1 - 1 3
1 6 - 32 - 33 - 43

50 - 55 - 58 - 60

61 - 69 - 73 � 80
82 - 83 - 92- 98

Loteria Federal
concurso 03590

l° - Prêmio: 09.384
2° - Prêmio: 59.143
3° - Prêmio: 53.036
4° - Prêmio: 55.133

5° - Prêmio: 62.276

SÃo PAULO -ABAR

anunciou ontem a con

tratação de Geoffrey
Willis, que era o chefe

da equipe que cuida da

aerodinâmica dos carros

da Williams. Ele será o

diretor-téchico da British

American Racing a par
tir de março. Geoffrey
será o responsável.pela

�parte aerodinâmica do

carro e seu desenvol

vimento. Vou continuar

desenvolvendo estraté

gias a longo prazo para
a equipe e ele vai 'se con

centrar no projeto do

carro, na parte também

de engenharia e eletrô

nica. Para evitar confu

sões, eu pássarei a ocu
par o cargo de diretor d�
engenharia", disse Mal-

SÃO PAULO - A

Toyota tinha a inten

ção de aproveitar a par
te final do ano - já
que foi a única equipe
autoriza-da pela FIA

(Federação Interna

cional de Automo

bilismo) a testar de

pois do fim da tempo
rada da F-l - para
treinar com o modelo a

ser usado na tempo
rada de 2002. No en

tanto, o escocês Allan

McNish admitiu que o

time não conseguiu
finalizar o carro e que
os testes só aconte

cerão mesmo a partir de
janeiro.
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Cruz de Malta e Ponte Preta empataram por 1 a 1., nos titulares

Próxima rodada define o

time campeão da Chave B
]ARAGUÁDO SUL-Este

fim de semana foram rea

lizados jogos da segunda
fase do Campeonato da Pri
meira Divisão de Ama
dores, promovido pela liga
J araguaense de Futebol,
com apoio da Rede de Pos

tos Mime. O presidente da

Liga Jaraguaense, Rogério
Tomazelli, diz que as partidas
transcorreram bem, com
bom número de pessoas
comparecendo aos estádios

.
\

e com excelente arbitragem.
No Estádio do Aliança,

o Garibaldi garantiu a vitória

sobre o Cruz de Malta, por
3 a 1, rios aspirantes, e a

equipe do Aliança empatou
com o Garibaldi, por 5 a 5,
nos titulares. No Estádio do
Cruz de Malta, o Alvorada

venceu o Aliança, por 2 a 0,
nos aspirantes, e o Cruz de
Malta empatou com a Ponte

Preta, por 1 a 1, nos titulares.
Pela Chave B, no Estádio do
Alvorada, Tupy garantiu a

vitória ao entrar em campo
contra o time do Flamengo,
por 2 a 1, nos aspirantes; o
Alvorada derrotou o Tupy,
por 4 a 0, nos titulares; no

,Estádio do Flamengo, oGua
rani perdeupara oVitória, nos
aspirantes, por 4 a 2, e o Fla

mengo foi derrotado pelo
Vitória, por 6 a 2, nos titulares.

A próxima rodada será

realizada dia 4, próximo
,

domingo. Pela Chave B, a

próxima rodada define a

equipe classificada, e, pela
ChaveA, ainda terão três ro
dadas. (FABIANE RIBAS)

Malwee/FMEgoleiaHering
Taschibrano sábado à noite

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipeMalwee/FME goleou,
por 7 a 0, o time daHering/
Taschibra, de Blumenau, no
sábado à noite, no ginásio
do Parque Malwee, pelo
Campeonato Estadual de

Futsal, Divisão Especial.
Apesar da goleada, os jara
guaenses ainda dependem de

combinação de resultados da

última rodada, que irá aconte
cer amanhã, para definir seu

futuro na competição. Se a

equipe não conseguir a classi
ficação para a próxima fase, a
Malwee irá emprestar seus
adetas para o Fluminense, do
Rio de Janeiro, para a disputa
do Torneio Rio/Minas/São
Paulo, gue começa no próxi
mo final de semana.

A partida de sábado co

meçou com a Malwee pres
sionando o adversário em seu

campo de defesa buscando

o ptimeiro gol. Este só acon

teceu aos 8minutos, comMi

cky. Depois deuma seqüência
da ataques mal concluídos,
Júnior ampliou pata 2 a O.

No segundo tempo, a

Malwee foi marcar gol aos
2 minutos, quando Xande

fez 3 a 0, e, logo em seguida,
ele mesmo, no descuido de

Rafael, fazer 4 a O.

Aos 12 minutos, Euler
fez 5 a ° chutando forte de

fora da área, e 13 segundos
depois' Manoel Tobias

chutou colocado para fazer :

6 a O. Aos 19 minutos, Dedé
fechou o marcador. Apesar
de um certo clima de de

cepção pela posição na ta

bela, o técnico da Malwee,
Fernando Ferreti, manteve
se esperançoso de participar
da fase final.

I CIRCUITO: COMPETiÇÃO ENVOLVEU APROXIMADAMENTE 190 NADADORES, NA TERCEIRA ETAPA

Escola CristinaMarcatto recebe
troféu Incentivador da Natação

]ARAGUÁ DO SUL - A

Escola Municipal de En

sino Fundamental Cristina

Marcatto'recebeu o troféu

Incentivador, por .ser a

unidade de ensino com o

maior número de atletas

participantes no Circuito

Interescolar de Natação,
evento que começou em

abril e encerrou no último

sábado, na Sociedade Es

portiva Acaraí. Participa
ram da última etapa do

circuito 189 crianças. De
acordo com a coordena

dora do evento, Cleide

Mosca, nas três etapas o

número de inscritos che

gou a aproximadamente
800.

O CircuitoInterescolar

de Natação é uma pro
moção da Fundação Mu

nicipal de Esporte e da

Ajinc (Associação Jara
guaense dos Incentivado
res da Natação Competi
tiva), presidida pelo en

genheiro Renato Zanan
drea. A intenção é desco

brir novos valores para re

presentar a cidade em

competições oficiais. De

acordo com Cleide, a par-

Fotos: Edson Junkes/CP

Cerca de 800 crianças foram envolvidas nas três etapas do circuito de natação
tir de eventos como o cir

cuito, escolhe-se alguns
para um estágio de 60 dias,
no Acaraí. "Eles são trei

nados pela equipe técnica

da fundação e associação",
explica Cleide.

Participaram do circui-
.

to escolas da rede pública
e particular de ensino. Ape
sar de nenhuma possuir
piscina em suas sedes, a

adesão ao esporte é muito

grande. Zanandrea explica
o interesse devido ao fato

de que os estudantes, em

Alunos Maristas de 49 e 59 séries
fazem viagem de estudos a Florianópolis

o Colégio Marista São Luís organizou, na última sexta·feira (19), uma
viagem de estudos a Florianópolis, entre os alunos de 4Q e SQ séries. As
crianças estiveram no (entro Histórico da capital do Estado e fizeram um

passeio de escUna até a Ilha de Anhatomirim.
De acordo com a coordenadora da Educacão Infantil e Ensino Fundamentál
(1Q a 4Q série), Marta Debortoli Moschetó, o objetivo da vigem de estudos
foi, sobretudo, proporcionar às crianças uma vivência do conteúdo aprendido
em sala de aula. "(omo toda viagem de estudos, esta teve inúmeros
objetivos, entre eles- o intuito de promover ações que possibilitem. a
conscientização histórica através da vivência. Resgatar, preservar e valorizar
os aspectos naturais da Ilha de Santa Catarina. Possibilitar a interacão do
aluno com o objeto do conhecimento, ou seja, o conteúdo estúdado.
Também buscar conhecimentos históricos para a compreensão do contexto
social em que está inserido", argumenta. .

.

Para a aluna da 4Q série do Ensino Fundamental Nathana Floriani, de dez
anos, a viagem foi bastante proveitosa. "0 que mais me marcou foi
conhecer a Praça XV, que tem a Figueira, uma árvore secular, muito bonita

. e com lendas. A Ilha deAnhatomirim também foi legal conhecer, pois vimos
coisas sobre a história. Fiquei triste de ver onde as pessoas eram enforcadas,
e contente ao saber que, em épocas de guerra, as Igrejas eram locais
respeitados e, por isso, ficavam de fora dos ataques. Esse é um modo bem
construtivo de aprender, pois vendo ao vivo o que aprendemos em sala de
aula, a gente consegue fixar e entender melhor", afirma.
Ações como esta fazem parte da filosofia do Colégio Marista São Lu�, pois
cidadãos que têm consciência do seu passado, poderão construir um futuro
melhor.

CampanhaMarista apr�senta
excelentes resultados .

F/f-�tJ uM./f- t1e.lIf-N�/f- o Projeto Marista" Vida

solidária pôde ser

conferido nos rostos das crianças dos bairros Jaraguá 84 e Rôo Vista, que
puderam comemorar o Dia das Crianças. No total foram arrecadados
cerca de 430 brinquedos e mais de 600 peças de roupas.
A equipe do Projeto Marista, vinculada ao Juvenato Marista, agradece a

.

todas as instituições escolares que colaboraram na campanha.

suagrandemaioria, freqüen
tam clubes e escola de natação.

No resultado do ran

king das escolas, primeiro
lugar para o Colégio
Evangélico Jaraguá, que
registrou 27 pontos. Os

campeões por categoria
foram os seguintes: na Pré
Mirim feminino (8 anos)
Bárbara Gaedke; Pré

Mirim masculino (8 anos)
André Junkes; Mirim I

feminino (9 anos) Kelli
Barbosa; Mirim I mas

culino (9 anos) Midyã
.
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Doe brinlJuedos, roupas iNfantis e

tudo aquilo quefará uma

CTÚIIIÇfJ feliz. .

.
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Paulo Andrade; Mirim II

feminino (10 anos) Raguel
Mayer;Mirim II masculino

(10 anos) Henrique Fruc

tuozo; Petiz feminino (11/
12 anos) Mayara Martins;
Petiz masculino (11/12
anos) Janos Franzner da

Silva; Infantil feminino

(13/14 anos) Daiane Bor

ba; Infantil masculino (13/
14 anos) Thiago Bahur;
Juvenil feminino (15/16
anos) Danusa Araújo;
Juvenil masculino (15/16
anos), Anderson Amaral.

Feliz", através da
Equipe do Juvenato

Marisia, promoveu junto
às escolas de Jaraguá
do Sul e Região a

Campanha "FOfo um�
crili�f.O sorrir". A
iniciativa teve como ob·

jetivo arrecadar brin

quedos e roupas infantis,
que foram doadas às

crianças carentes nos

dias 11 e 12 de outubro.
.

o resultado dessa ação
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