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Conselho Comunitário tratará
da segurança emGuaramirim
A primeira reunião para formar o Conselho

Comunitário de Segurança foi realizada ontem à

noite, na Câmara de Vereadores de Guaramirim.
A convocação partiu das autoridades policiais do

Município e atende ao disposto 110 Decreto Es

tadual 2.136, que dispõe sobre a formação desses

conselhos, para que o serviço na área possa fun

cionar de forma mais integrada com a comu

nidade. A convocação coincide com recentes ma

nifestações dos vereadores no Legislativo, pro
pondo amobilização da sociedade contra o crime.

.

PAGINAS

Fotos: Edson Junkes/CP

Crianças da aldeia guarani, em Araquari, poderão estudar em escola que será construída na própria reservá. PÁGINA 8

PT quer estruturar

partido para 2002
o presidente estadual do

PT, Milton Mendes, reuniu-se
com lideranças das regiões de

jaraguá do Sul e Joinville para
discutir a estruturação do partido
com vistas às eleições de 2002.

PAGINA 3

Agentes de saúde na

luta contra a dengue
A coordenação do Programa

Municipal de Erradicação do

Mosquito Transmissor da Den
gue intensificou a campanha de

prevenção � controle da doença
em Jaraguá do Sul.

PAGINA 6

. Lair e Heuer estarão

na cidade esta semana
A fotógrafa Lair Leone Ber

nardone e o artista plástico
Guido Heuer estarão em Jara
guá do Sul nesta quinta-feira
para o lançamento de livro e de

exposição, na Scar.
PAGINA 7

Festival de Alegorias
reúne 56 pilotos de

pára-pente emJS
o 5° Festival de Alegorias, rea

lizado no último final de semana,
no Morro da Boa Vista, reuniu
56 pilotos de pára-pente de cinco
Estados, para Um show de habi

lidade, bom humor e criativida

de, que coloriu o céu da cidade.
O evento contou ainda com o

Festival de Permanência e Pouso,
Cesar Junkes/CP vencido porjosé Saulo de Souza.

Osama bin laden no céu de JS? PAGINA 12 Prefeitura abre insaiçóes para a compra de apartamentos no Amizade. PAGINA 7
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, Na hora certa

TERÇA-FEIRA, 30 de outubro de 2001

Jogar pedras é fácil,
difícil é juntá-las

AruoVALDOXAVIERDOS SANTOS -ProfessordeEducaçãoFísica

Assumimos a FME com uma,proposta de trabalho: fazer

melhor, porque tínhamos a convicção de que existia

competência e vontade de querer fazer acontecer.
Em poucos meses de trabalho, buscamos patrocínios,

parceiros, diminuímos a distância dos professores e da escola
com a FME; colocando pólos e mantendo sempre a criança
em primeiro plano, e chegamos a quase seis mil em
atendimento através do esporte.,

Chegamos ao objetivo em conjunto: parceiros + PME,
crianças e adolescentes e desfilamos com orgulho a camiseta
de seu patrocinador:mil crianças dos pólos de futebol de campo
patrocinados pela Caraguá Veículos; 1,2 mil nos pólos de
voleibol patrocinados pela Marisol, e 1,4 mil pela Reflexo

Malhas, 'no xadrez.
,

'

Tínhamos vários projetos, ou seja, um trabalho projetado
para quatro anos, pois foi a proposta feita quando tínhamos

,

de deixar nossos emprego�.
Tenho a, certeza que fizemos (a equipe) um trabalho

exçepcional. Os dados da realidade dos números apontam que
jaraguá do Sul atingiu um nível de rendimento próximo aos

dos melhores do País. Com a absoluta clareza de sentimentos,
tratamos o esporte e as pessoas com dignidade e correção,
estou certo do dever cumprido, pois.fiz o que lá no fundo a

minha consciência esperava de mim. A verdade irá sobrepujar
sobre a mentira, fui vítima e até agora não sei o motivo de
minha saída da FME, mas, com certeza, já tinham pessoas
maquinando a minha saída, não sei se inveja, maldade, sei lá,
coisas de cidadãos errantes e que vagam pelo destino a

distribuir discórdia gratuita, mas disso Deus se encarrega, a

Ele pertence esta avaliação.
,A comunidade sabe quem sou e o que pude fazer pelaminha

trajetória pelo esporte, escrevo mais uma página na minha
vida de campeão, pois conseguimos colocar Jaraguá do Sul
onde ela nunca esteve, no 1 ° lugar do pódio.

Aquelas pessoas que contribuíram nesse "episódio", seja
ele jornalista, político ou professor, fica a resposta do meu

trabalho de mais de 30 anos dedicados à vida esportiva. Jogar
pedras é fácil, difícil é juntá-las.

A todos os diretores de escola, professores, parceiros com
quem tivemosalgo em comum, durante 2001, o esporte; meu
carinho,meuagradecimento equeDeus caminhe sempre comvocês.

1111,

Um Século em',100 imagens
Parabenizo o Jornal CORREIO DO POVO pelo suplemento

especial Um Século em 100 imagens.
Um trabalho espetacular, com fatos que marcaram época,

mostrados brilh�ntemente nesse suplemento do qual me
orgulho em poder compartilhar juntamente com a equipe do
CORREIODOPOVO.

As imagens, diagramação e edição estão emperfeita sintonia
com os conteúdos abordados.

Parabéns pelo brilhantismo.

MAruSTELAMENEL-Professora-mestra e vereadora do PFL

Artigos para Carta do 'Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo e-mail:
cp,redacao@joroalcorreiododpovo,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,
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vamento de um estado de seus depe-ndentes, geral- , bre a situação indesejável
'

-

coisas que mereceu indu- mente com traumas in- que acomete a cidade.
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Na hora mais oportuna,
as autoridades policiais de
Guaramirim estão convo

cando a comunidade para
a formação do Conselho

Comunitáriode Segurança.
São conhecidos de todos
os casos de criminalidade,
que direta ou indireta
mente atingem o Municí

pio, por força da localiza

ção privilegiada, relevante
do ponto de vista econô

mico, mas ao mesmo tem

po rota explorada pelos .

CrImmosos de toda es- ..

pécie.
'-

A convocação' feita

pelas autoridades policiais
locais - delegada Jurema
Wulf e tenente Rogério

, Vonk - não pode ser ne

gligenciada pelos setores

organizados da comunida
,de, sob pena de estarem

se omitindo, e, portanto,
ib

.

d

\

r A convocação
feita pelas
autoridades

policiais locais não

pode ser
negligenciada pelos
setores organizados
da comunidade _J

transponíveis sobre as

famílias. Igualmente preo
cupantes são os números

de mortes ocorridas no

trânsito conturbado da BR-

280, muito mais por ex

cesso de velocidade e falta

de cuidado dos condutores
dos veículos do que por
qualquer outro motivo.

Igualmente, são muitos
os assaltos e arromba
mentos registrados na ci

dade durante o ano, agra
vando o cenário já compli
cado. Sem falar nos casos

de furtos que aumentaram
tanto em Guaramirim, este
ano (foram mais de 30 em

setembro), a ponto de dei

xar a Polícia Civil alar

mada. Completando, vale
ressaltar que a delegacia
está estimando concluir o
ano com cerca de 1,5 mil
ocorrências registradas, o

-

dei dúvid

sive manifestações dos
vereadores np Legislativo
Municipal, pedindo ampla
mobilização da cornuni

dade contra o crime sob

suas várias formas, o

alcoolismo e os excessos

no trânsito.
São preocupantes os

dados computados pelo
comando do 5° Pelotão da
Polícia Militar em relação
aos problemas decorren
tes do alcoolismo na cida

de, com toda a espécie de

conseqüências sobre os

di 1 ·d
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o deputado estadual Ivo Konell (pMDB) negou que
haja racha no partido, conforme anunciou esta coluna
na semana passada. Segundo ele, o que tem são pe
quenos focos de descontentamento, que não podem
ser classificados de racha.
- O partido está unido. Existem divergências internas
como em qualquer outro, mas nada que prejudique a

estrutura -, garante, acrescentando que, à exceção
da ala comandada pelo ex-secretário da Casa Civil
Adernar Duwe, também ex-presidente do diretório
de Jaraguá do Sul, as demais "estão unidas em torno

do projeto do PMDB".
Konell afirmou que, nas eleições de 2000, a ala de
Duwe rompeu com o partido e integrou a campanha
do prefeito Irineu Pasold (PSDB). "Isso não impediu
que o PMDB fizesse 21 mil votos", lembrou.

DISPUTA DIVISÃO
Do outro lado do balcão,
os vereadores Vitória

Lazzaris (PPB) eMaristela
Menell (PFL) articulam a

bancada governista -

que em tese tem 14 dos
19 vereadores - para

chegar à Presidência da

Casa. Entretanto, dos 14,
pelo menos quatro pre
tendem continuar no blo
co que derrotou o can

didato do governo, no

ano passado. Se houver
mais uma deserção na

base aliada ...

Após a confirmação da

candidatura à Presidência

da Câmara de J araguá
do Sul, o vereador Pedro
Garcia (PMDB) tenta

conquistar os votos dos

colegas do bloco que ele

geu Lia Tironi (PSDB).
,

Ademar Winter (PSDB)
não esconde o desejo em
voltar a presidir o Legis
lativo Municipal, dividin
do os votos no bloco.
Toroni tem reiterado que
o compromisso dele é

com o PMDB.

FMPS
<

O Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos) promete
resistir na tentativa do governo em entregar para o

Banco do Brasil o gerenciamento do FMPS (Fundo
Municipal de Previdência Social). Dois outros

membros do conselho do fundo garantem que o

contrato peide ser revogado.

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 REUNIÃO: COORDENADORES MIÇRORREGIONAIS DO PT DISCUTEM ESTRATÉGIAS ÀS ELEiÇÕES 2002

Mendes aposta na estruturação
para levar o

-

partido ao 2° turno
,II

]ARAGuA DO SUL -:- O

presidente estadual do PT,
Milton Mendes, está per-
correndo as 19 micror

regiões definidas pelo par
tido para discutir as estra

tégias às eleições de 2002

e definir os critérios da po
litica de Alianças. No sá

bado, Mendes esteve no

Município, onde se reuniu

com integrantes das exe

cutivas e coordenadores

das microrregiões e d�
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita
pocu) e da Amunesc (As- '

sociação d�s Municípios
do Nordeste de Santa

Catarina). Na pauta, con

juntura atual, construção
partidária, encontro esta

dual-lO e 11 de novem

bro, em Florianópolis -

e eleições.
Na opiniãode Mendes,

o partido tem grande chan

ces de disputar o segundo
turno da eleição estadual,
mas necessita se reestrutu

rar. Os petistas definiram

Mendes (acima, no centro) quer estruturar o PT nas regiões

quatro pontos estratégicos
para assegurar o objetivo: '

organizar e fortalecer q

partido nos pequenos mu

nicípios, aperfeiçoar a

formação política, criar
núcleo nas cidades e "refle

xão e organização das mi

crorregiões". "O partido
está muito bem. Das dez

maiores cidades do Esta
do, o PT administra cinco

e, apesar da campanha
contra, internamente são

bem avaliadas pela popu
lação", assegura.

Em relação à politica
de aliança, Mendes disse

que a primeira condição é

ser contra o neoliberalis

mo. Ele acredita que a

questão nacional vai in

terferir no processo. "Não

podemos dividir o palan
que na disputa nacional.

Por isso, defendo que os

partidos que venham co

nosco apóiem o Lula",
explicou, acrescentando

que o PT não vai compro
meter os projetas políticos
nas coligações. Os pré
candidatos ao Governo do

Estado são os prefeitos de
Blumenau, Décio Lima, e

de Chapecó, José Fritsch.

Na reunião estadual,
em' Florianópolis, o par-

/

tido vai discutir as estraté-

gias de campanha, o pro

jeto politico e candidaturas.
''A minha' vontade é que o

PT tenha uma candi

datura de consenso, que
realize prévia para definir

o candidato",revelou, ga
rantindo que os possíveis
aliados não questionam a

composição da chapa com
o PT na cabeça.

DIvERGÊNCIAS - Se-

gunào Mendes," as diver

gências internas não po
dem ser dissimuladas,
"mas tratadas de forma

responsável e fraterna.

"Divergência é pressupos
to da democracia e o PT

se prima pela pluralidade
e democracia", discursou,
evitando comentar a "bri

ga" eq.tre o coordenador

microrregional, Dionei da,
Silva, e o presidente do Sin�
dicato dos Metalúrgicos,
Jair Mussinato.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Ontem, a executiva esta

dual e o conselho político
estiveram reunidos, na

Capital, para delinear o

futuro do partido.
Na oportunidade, Ca

ropreso insistiu na in

dependência do PSDB,
evitando "os focos de in

fluência externas nas deli

berações da legenda". Na
avaliação dele, as discus

sões .sobre candidatura ao

governo são secundárias.

"O importante é eleger
uma grande bancada. Tra
balhamos com a hipótese
de eleger dois deputados
federais e quatro esta

duais", revelou, lembran
do que o favoritismo dos
adversários na disputa
pelo governo não os as

susta.

Caropreso apontou
como possível candidato
ao governo o prefeito de
Balneário Camboriú, Leo- '

Vicente Caropreso prioriza a eleição de parlarnentares
nel Pavan. Para o depu
tado, o importante no mo-

,

menta é, "neutralizar" a

influência externa para que !
o PSDB possa definir seu
futuro por ele mesmo. "O
PSDB não pode traçar seu
caminho de acordo com

a vontade de outros par
tidos", disse. Os tucanos

estão sendo cortejados pa-
ra aliança com o PMDB e

para se manter na coliga
ção Mais 'Santa Catarina.

]ARAGuA no SUL -

Apesar das declarações de

lideranças favoráveis ao

lançamento de candidatura

própria ao Governo do
Estado em 2002, o pre
sidente estadual do PSDB,
deputado federal Vicente

Caropreso, acredita que o

mais importante seja a

eleição d� parlamentares.
Na opinião dele, .o partido
precisa consolidar seu

projeto em Santa Catarina.
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MAsSARANDUBA.-·- O

vereador Horst Reck

(PPB) entregou nota à
.

imprensa ontem, na qual
procurar esclarecer os

fatos que O levaram a re

colher os equipamentos
da Rádio Comunitária,
.que ainda funciona em

caráter experimental,mas
tirada do ar desde que o

prefeitoDávio Leu (PFL)
concedeu entrevista, há
três semanas, com decla

rações que foram depois �

contestadas no Legisla
tivo Municipal. Na opi
nião de Reck, foi "des
cuido" dos responsáveis
pela rádio ao divulgar en
trevista com aquele con

teúdo, que poderia gerar
alguma denúncia ou im

pedimento qualquer ao

objetivo dé conseguir a

liberação definitiva ela rádio.
-' Hoje se escuta

pessoas dizendo na co

munidade que a rádio foi
fechada por vereadores e

ex-prefeito, o que não

corresponde ãverdade-,
defende-se Reck, preocu
pado em esclarecer o

;
I

I

, I

POLÍTICA

Reck divulga nota para esclarecer opinião pública

episódio que culminou

com a interrupção das
atividades da rádio, ql.le
ele tenta colocar em fun

cionamento ria, cidade
desde 1998, quando foi

aprovada a Lei 9.612, que
instituiu o serviço de
radiodifusão comuni

tária no País. O projeto só
<'

foi possível, reconhece o

vereador, com o apoio de
Sucessivas diretorias e

doações de móveis e
-

cerca de R$ 3 mil em di-
nheiro, conforme regis
trado no livro-caixa: da
entidade.

- Mas a grande
maioria dos equipa
mentos utilizados na

rádio, antena, transmis
sor, mesa de som, mi

crofones e outros apare
lhos foi por mim adqui
rida -, acrescenta Reck,
destacando que os va

lores arrecadados na co

munidade não foram

.

suficientes sequer para
tratar dos registros e dos
estudos técnicos que o

projeto exige e que foram

executados por um

engenheiro eletrônico
contratado. Na nota, ele

destaca também o apoio
recebido de várias pessoas
da comunidade, alem dos

deputados federaisVicen
te Caropreso eEniVolto

lini edo senadorJorgeKon-

prefeito Leu, para conse

guir a outorga de funcio
namento da emissora.

Reck declara ainda

que dedicou-se ao pro
jeto da rádio comunitária

por ser apreciador da
.

radiofonia, além de radio
técnico de profissão, e

porque viu na legislação
concernente "a oportuni
dade de Massaranduba
contar com sua própria
emissora, embora as co

nhecidas limitações de

alcance do sistema. "O

vereador quer que o

incidente envolvendo a
.

entrevista concedida pelo
chefe do Executivo sirva

de alerta para as pessoas
envolvidas com o projeto,
para que seja feito uso

iminentemente comuni

tário, como a legislação
exige. Ele também se

propõe a' fazer doação
dos equipamentos que

adquiriu para a rádio tão

logo a emissora esteja.
liberada para funcionar,
oficialmente.
(MILTON RAASCH)

Responsáveis pelas polícias Civil eMilitar falarão naCâmara

I BOATOS: VEREADOR REAGE A COMENTÁRIOS SOBRE PARALISAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA N OTAS REG10NAIS
R.eck explica por que recolheu Massaranduba completará 40 anos neste sábado

e o aniversário será destacado com muitas
'.

da emi atividades inseridas num� programação festiva,
OS equipam,. entos a emissora que promete movimentar e proporcionar bons

momentos' de congraçamento entre a população
der Bornhausen, além do I local e das cidades vizinhas. É. singular omomento

vivido peloMunicípio. O prefeito Dávio Leu (PFL)
.

mostra grande dinamismo na chefia do governo e

tem várias obras e projetos previstos. Vai depender
da disponibilização de recursos dos governos
estadual e federal para realizar tudo que almeja,
mas vontade não lhe falta.

CORUPÁ - Os res

ponsáveis pelos serviços
das polícias Civil e

Militar, respectivamente,
comissário Vanderlei
Zocatelli e sargento Go
dofredo Pilatti, compare
cerão na Câmru:a de Ve
readores para relatar o

andamento dos serviços
policiais no Município e

expor as deficiências e as

dificuldades de cada se

tor. Os convites já foram
feitos pelo Legislati-vo e as

entrevistas com os con

vidados estão sendo
confirmadas. São conhe
cidas as dificuldades do

serviço policial no Mu
nicípio, geralmente por
falta de maior efetivo.
A Câmara de Verea

dores também está con-

vidando o prefeito de Ja
raguá do Sul, lrineu Pa
sold '(PSDB), e o diretor

do Samae (Serviço Autô
nomoMunicipal deÁgua
e Esgoto), Nelson Klitzke,
que deverão prestar in

formações sobre o Pro

jeto do Consórcio das

Águas. A sugestão dos
convites a ambos partiu
do vereador Antônio

Carlos Blunk(pSDB), e

visa esclarecer os ve

readores locais sobre os

detalhes que envolvem
esta proposta alternativa

'para garantir o abaste
cimento de água para as

cidades da região, que Ja
raguá do Sul defende com
ênfase, e em que condi

ções está sendo viabili

zado o projeto. (MR)

lazer � Turismo - Fretamento

EXPECTATIVA OTIMISTA

O Município tem ex

cepcional força econô
mica, com indústria e

comércio bastante ati

vos e um_setor agrícola
de causar inveja a qual
quer cidade, pelo de-·

sempenho dos produ
tores em várias áreas,
notadamente na pro

dução de arroz e bana

na. A safra de arroz

promete ser ótima, pe
lo terceiro ano conse

cutivo. O mercado

promete mais do que.
no ano passado em

termos de remunera

ção ao produtor e o su

cesso da colheita só vai

depender de alguma
sorte com o clima.

INVESTIMENTOS
A explicação para o su

cesso dos rizicultores

de Massaranduba na

última safra, quando
eles deram um salto na

produtividade, puxan
do a média que estava

em 120 a 140 sacas por
hectare, para 180 sacas

por hectare, é simples,
segundo técnico da

Cooperativa Juriti. Os

cuidados no cultivo e

as recomendações téc

nicas estão sendo acei

tas e bem assimiladas.

O próprio desem

penho da cooperativa,
que não' pára .rnaisde
construir silos, com
prova isto. É bom pa
ra todos.

CALÇADÃO
O assessor municipal de Planejamento
Massaranduba, engenheiro civil Roberto Leu,
dedicou parte do primeiro ano de trabalho à

elaboração de grande número de projetos para'
viabilizar a captação de verbas estaduais e

federais. E diz que em termos de desenvol

vimento urbano os investimentos precisam ser

concentrados
_

em algumas áreas de grande
necessidade, como no saneamento e pavi-

. mentação de ruas. Mas ele pensa também no

embelezamento da cidade e até na construção
de um calçadão na Rua 11 de Novembro, em
frente 'ao Colégio General Rondon.
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INFORME
•

.I O dólar iniciou a

semana em queda, no
mercado eletrônico à

vista. Até o

fechamento desta

edição, a m�eda
americana estava

sendo negociada a R$
2,6190, uma
desvalorização supe
riora 2%, em

comparação com o

preço fechado da
moeda na última

quinta-feira.

.IA configuração de
tendência de baixaé

que há 'três dias a
moeda vem caindo entre
1 e 1,5%.

.I Entre janeiro e

setembro, as
exportações
catarinenses para os

países do Oriente

Médio aumentaram,
em média, 50%, em
relação a igual período
do ano passado. O
principal produto da

pauta de exportação é

o frango inteiro,
responsável por mais
de 80% das exportações,
representando US$
57,38 milhões.

..I Todos os veículos da
GeneralMotorsforam
reajustados ontem em

1,6%, em média. A
montadoraanunciou

quepretendeaumentar
opreço dos carros daqui
a 15 dias. Desta vez o

reajuste seráde 1,5%.

..I ,O presidente do
Banco Central, Armínio
Fraga, admitiu que a

meta de inflação para
2002 - 3,5% - não

será atingida. Ele
classificou a previsão de

"irreal", apostando em

3,9%. Entretanto, o
mercado projeta uma
inflação na casa dos

4,5%.
•

Projeto alteraLeidas Falências
e limitadireitos do traba1bador

BRASÍLIA - Tramita
na Câmara Federal o

projeto
c

de autoria do

deputado Osvaldo Biolchi .

que modifica a atual Lei
de Falências e Concor

datas, de 1945. A pro
posta ganhou notorie

dade após a falência da
Soletur e a concordata
das Fazendas Reunidas

Boi Gordo. Casos dessa
natureza mexem no

/ bolso de milhares de

.

brasileiros. Para o pro
fessor de Direito Fali

mentar da Escola de

Magistratura do Rio de

Janeiro, advogado Pau

lo Penalva Santos, a

discussão é extrema

mente importante.
O projeto prevê que

as dívidas trabalhistas
continuarão a ter prio
ridade para receber em

caso de falência ou con

cordata. Mas com uma

mudança significativa:
esse direito continuará

garantido para quem
tem até R$ 30 mil a re

ceber no caso de gran-

des empresas, ou de R$
15 mil se for funcionário

de pequena ou média

empresa. Quantias acima

destes limites terão que
entrar na fila, assim como

outros credores, e correm
o risco de nemvir a receber.

Os dirigentes sindi

cais já se ppsIcIonaram
contrários à proposta.
"Não fomos consul

tados. Somos contra

essa mudança. Direito
trabalhista é inegociá
vel", disse o presidente
nacional da CUT (Cen
tral Única dos Trabalha

dores), João Felicio. O

presidente da Força
Sindical, Paulo Pereira

da Silva, o Paulinho,
afirmou que "não in

teressa se o limite pro
posto deverá pegar a

maior parte dos traba

lhadores. As falências e

concordatas costumam

deixar os empregados a

ver naVIOS. Mudar,.
impondo um limite de

pagamento, não nos

parece razoável".

OMe vai discutir barreiras

comerciais emDoba
RIo DE JANEIRO - A

nova rodada de dis

cussões do mercado

mundial, com ênfase às

barreiras agrícolas, co
meça na sexta-feira, em
Doha, Catar, no Oriente

Médio. q local foi es

trategicamente escolhido

pela OMC (Organização
Mundial do Comércio)
para evitar as manifes

tações antiglobalização,
que ocorreram em dife

rentes países. A 4a Confe

rência Ministerial reunirá

representantes dos 142 paí
sesmembrosdaorganização

Os Estados Unidos
- responsáveis por 25%
da riqueza produzida no

mundo - demonstram
desinteresse em discutir a

derrubada das barreiras

agrícolas. Pressionado pelos
próprios agricultores, o
governo americano acena

para o modelo europeu,
maiores opositores do fim

do protecionismo agrícola.
Os discursos do pre

sidente FernandoHenrique
Cardoso contra as barreiras

comerciais, em recente via

gem à Europa, não devem

repercutir nos Estados

Unidos, mais preocupados
com o desaquecirnento
econômico e assustado com
a onda de atentados ter

roristas. E, desde o início do
ano, às voltas com uma

preocupante que já assume
contornos de recessão. O

ministro da Agricultura,
Pratini deMoraes, calcula que
os países ricos gastemUS$ 1

bilhão por dia em subsídios.

I POSSE: GILDO ALVES É RECONDUZIDO A PRESID�NCIA DO STIV

Diretoria elege o reajuste
salarial como prioridade

}ARAGUÁ DO SUL -

O presidente do Sin-
.

dicato do Vestuário,
Gildo Alves, foi recon
duzido à presidência da

entidade na noite do
último sábado. A sole

nidade de posse, realiza

da no Parque Municipal
de Eventos, reuniu apro
ximadamente 200 pes
soas, entre sindicalistas,
líderes comunitários e

políticos da região. A ,

nova diretoria é com

posta por 44 pessoas, a
maioria mulheres, e ad

ministrará o sindicato até

2005. Alves está à frente

da entidade pelo terceiro

mandato consecutivo,
antes exercia a vice

presidência.
Entre às propostas

apresentadas pela nova

diretoria estão: a garantia
dos direitos sociais da

categoria, discussão com
a classe patronal para a

Implantação de pro
gramas para melhorar a

qualidade de vida dos
vestuaristas nas fábricas
e a ampliação da recrea

tiva do sindicato "para
assegurar o lazer dos tra

balhadores e seus de

pendentes". Entretanto,
a prioridade é o reajuste
salarial. "Os salários

estão aquém das possibi
lidades dos patrõe�� Sa

bemos que eles (os em

presários) têm condições
de dar um aumento real à

categoria", afirmou Alves.

Segundo ele, os rea

justes concedidos este

ano - 7,7% ao piso sa-

GráficaCP
370�8649

Cesar J unkes/C P

Alves assina o tenno de posse para mais um mandato no Stiv

larial e 10% ao salário

nornativo -. somente

corrigiram a inflação.
Alves, porém, disse que,
em relação aos postos de

trabalho,2001 foi um ano

bom. "Não tivemos tan

tas demissões como em

anos anteriores e as con

tratações foram supe
riores. O problema mes

mo é o salário", insistiu.
Na opinião dele, os pa
trões precisam dividir
rnars um pouco com os

trabalhadores.
A composição da

diretoria do Stiv com

muitas mulheres é em

razão do grande número

delas nas fábricas, Hoje,
80% dos trabalhadores

das indústrias têxteis da

região são mulheres, fato

que exigiu a criação do

Departamento daMulher

Vestuarista, em 1996. "O

departamento promove

reuniÕes mensais, pales
tras sobre assuntos dos

interesses das trabalha

doras e promoções como
a Festa da Criança, além
de debates sobre o papel
da mulher na sociedade",
lembrou Alves.

SALÁRIOS - Os tra

balhadores do setor do
vestuário recebem hoje
salário admissional -

pago àqueles com até 90

dias na empresa - de R$
290,00 e o normativo é

de R$ 330,00. "Mesmo
/

com os reajustes, o salário
do trabalhador do ves

tuário continua baixo, o
que nos mantêm na luta

pela melhoria salarial.

Precisamos resgatar as

perdas salariais e conquis
tar um piso digno para
essa categoria que garante :

o progresso econômico
de toda a região", dis
cursou Alves. (MC)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Rua Barão do Rio Branoo, 637 - Sala 2 • Centra· Jaraguá do Sul· se
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

.
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I PREVENÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA INTENSIFICA CAMPANHA CONTRA A DENGUE

Agentes de saúde na luta pela
erradicação do mosquito,!

j

]ARAGuA DO SUL ..:_ A

coordenação do Programa
Municipal de Combate ao

Dengue e de Erradicação
do Aedes Egypti, mosquito
transmissor da dengue,
está intensificando os

trabalhos de vigilância,
especialmente nos locais

considerados como os

mais propícios à repro
dução do inseto) que se

prolifera com mais facili

dade durante os meses de

verão.

De acordo com a co

ordenadora do programa,
Márcia Regina Cardoso,
uma das maiores preocu
pações é com os cemi

térios devido ao Dia de

Finados, período em que
os túmulos são ornamen

tados como vaso de flores.
O ideal, segundo Márcia,
é que água seja substituída
por areia para evitar os ris
cos.

Outros locais apon
tados como ideais para a

.

sobrevivência domosquito
são as borracharias e de

pósitos de materiais de

construção. Márcia salienta
que a atuação da comuni

dade é de fundamental im

portância na luta contra a

dengue e no combate à

Locais preferidos do mosquito são visitados pelos agentes de saúde

erradicação do mosquito
causador da doença. Ela
aconselha a todos que
mantenham os terrenos e

pátios de casas limpos e

evitar vasos com água."

O Programa de Com-

bate a Dengue é desen

volvido em Jaràguá do Sul

desde 1998, em parceria
com a Funasa (Fundação
Nacional de Saúde). Qua-

. tro agentes de saúde rea

lizam trabalho diário se

guindo roteiros estabe

lecidos pela coordenação
municipal do programa, -

para cumprirem as metas

determinadas pela Fu

nasa.

As metas para este ano,

ainda segundo a coordena

dora municipal, é atingir
10% de visitas estabelecidas

para o levantamento de

índice de amostragem, que
corresponde a 830 visitas

por mês nas residências e

mais 246 visitas/mês em

160 pontos estratégicos
(borracharias, cemitérios,
depósitos de materiais de

consrrução) e ainda 153

inspeções /mês nos 120

pontos onde a pesquisa é

feita através de armadilhas,

instaladas em locais estra

tégicos, como empres'as
transportadoras e estações
rodoviárias, para detec
tar mosquitos que ve

nham de outras cidades
e Estados, em ônibus ou

caminhões.

Este ano foram en

contrados dois focos do

Aedes Egypti na Vila. Lalau.
Um deles na semana

passada: e o outro em abril.

Desde o início do progra
ma, foram encontrados

outros seis focos em Ja
raguá do Sul, nos bairros

Centro e Rio da Luz.

Inscrição para concurso no Estado termina dia 23
]ARAGuA DO SUL - A

Secretaria 'de Estado de

Educação � Desporto
comunica que já estão

abertas as inscrições para
os interessados em par

ticipar do concurso públi
co para o quadro de pes"

soal do magistério público
estadual. As inscrições
poderão ser feitas até o dia

23 de novembro nas Uni

dades Escolares da Rede

Pública Estadual, 19" CRE
ou ainda pela Internet.

O concurso destina-se

a professores habilitados
- Licenciatura Plena -

para as turmas de 5" a 8"

série do ensino fundamen

tal, ensino médio, e edu

cação especial (deficiente
auditivo, visual e mental)
e também para a la a 4"

série do ensino funda

mental. Também está

contemplado no edital

cqncurso para consultor

e assistente técnico pe

dagógico, bem como pa
ra as escolas indígenas de

ensino fundamental.

, bem como tudo o
comunicação. Já
coroçõo deixarão

A vontade de ser

s outros talvez seja
iro de estabelecer e
individualidade. Astral

no romance.

Câncer - Se pensa em

iniciar. um projeto social,
rol da Lua

eus esforços serão
dos, por isso, dê o

si. Terá maior

para trabalhar em

equi área afetiva, estará
resistente aos fatos.

Concentre-se mais
resses de trabalho.
to de solidão

Cesusc abre inscrições
para vestibular de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 15 (quinze) dias
A Doutora Candida Inês Zoellner, Juiza de Direito Substituta,
FAZSABER ElÓi ZANOTTl, 0(0) qual se encontra em local incerto e não sabido
que, neste Juízo de Direito, situado à Rua 28 de Agosto, 2000, Prédio, Centro, CEP
89270-000, Guaramirim-SC, tramita a Ação Carta Precatória sob nº

026.99.002065-2, aforada porAlvaro Aramis Fernandes dos Santos, em desfavor
de Transportadora ZanoHi - Transportes Rodoviários lida.. Assim, fica o mesmo

INTIMADO paramanilestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o

Laudo de Avaliafão e reava/iafão, de uma Ílrea de 1.470,00m2 da
matrícula n! 1026 e Ílrea de 160m2 da transifão n! 2760, I/s. 163
do livro 3-8, desta Comarca, ova/iodos tato/mente em RS 82.500,00
(oitenta e doismile quinhentos reais). E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, eu, Giane Cristina (onzati, o digitei, e eu, Isabel Cristina
Roza, Escnvã(o) Judicial o conferi e subscrevi. ComQrca de Guaramirim(SC), 02 de
julho de 2001.

]ARAGuA DO SUL -

Estão abertas as inscrições
ao vestibular de Direito da
Faculdade de Ciências
Sociais Aplicadas do Ce

susc (Complexo de Ensino

Superior de Santa Catarina),
que funciona na praia de

Ponta das Canas, no Norte
da Ilha de Santa Catarina,
em Florianópolis.

O Cesusc oferece 160

vagas para bacharelado -

80 vagas no período notur
no e 80 no diurno. As ins

crições devem ser feitas nas

agências do Besc ou através
da Internet, até 30 de no

vembro. A taxa de inscrição
é de R$ 70,00. O vestibular

acontece no dia 15 de de-.

I zembro, das 15 às 19 horas.

Autorizado com con

ceito A pelo Ministério da

Educação e pela OAB

(Ordem dos Advogados
do Brasil), a proposta do

Cesusc é proporcionar um
ensino de eficiência com

ênfase aos direitos sociais e

aberto as novas pers

pectivas profissionais nas

áreas de bioética, direito

ESTADO DESANTA CATARINA
PODER JUDIC/ÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única

autoral e do consumidor e

-voltado a negócios emer

gentes no setor de esportes,
cultura e entretenimento. O

quadro de professores é for
mado por 100% de mestres

e doutores, além de instala

ção e infra-estrutura mo

derna e dedicada ao ensino
da pesquisa.

A principal diferença da

proposta do Cesusc e

oferecer uma perspectiva de
ensino voltada para a

transformação social, o

compromisso com outras

realidades e a necessária
visão interdisciplinar, con

forme assegurou o advo

gado Prudente Mello, dire

ror-presidente da instituição,
O programa do curso

foi conceituado como "mo-
.

dela" pela Comissão de
EnsinoJurídico da OAB de
Santa Catarina. O pro

grama oferece disciplinas
como Direitos Humanos,
do Consumidor, Am

biental, Sindical e Inter

nacional, além de possuir
uma biblioteca temática com
mais de nove mil títulos.

Juiza de Direito Substituta

Lua ingressará no

astral, protegendo,
zerosas. Curta os

����1�����r���:�0�m
Esc�rpião - Momento

ável para se aventurar

nalmente. Em time que
hondo, não se mexe.

entos de intimidade
gidos.

mal resolvida,
e, ligada à
Ida afetiva. O

segura na sua capaci
r o jogo. Mas não'
iferençassociais

de otrito no romance.

Sinal verde para
um projeto. Boas
erar o seu grupo.

uasemoções
poderá ser embaraçoso, mas vai
valera pena.

Cautela com

01 resolvidas. Esconde
será a melhor soluçôo.
de tomar decisões.
as surpresas à noite.
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Uma foto que merece ser observada com muita atenção é a foto que publicamos hoje. O tempo que separa
esta foto dos dias atuais é de quase um século e é quase impossível imaginar que ela retrata o Rio Itapocu e a

margem onde hoje é o centro da cidade. Era o local onde se atravessava o rio de balsa, defronte ao então

comércio de Georg Czerniewicz (onde hoje se localiza a Scar) e a margem no fundo da atual Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina). Situada a foto no tempo e no espaço, o restante dos detalhes ela própria mostra.
No verso da mesma tem a seguinte anotação: "Não tinha a ponte de madeira ainda. Papai José tirou a foto.

Rudi Ernmendôrfer".

mm···············1
. I

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALlZADOI
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
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POR EUG�NIO' VICTOR SCHMÔCKEL I LIVROS NA PRAÇA

DE FER] A UNER]
"Uma história de ousadia e determinação"

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

seu tempofoi bem empregado.
Barão do ltapocu

r

De autoria de Paolo

Nosella, com graduação
em mestrado e doutora-

-do em Filosofia da Edu

cação na PUC/SP, asses
sor da Unerj e autor de

unia longa relação de li

vros, acaba de editar,
após inumeráveis entre

vistas, dentre os quais
nosso diretor, que se sen

tiu honrado em ter sido

incluído, como testemu

nha ocular daquele pas
sado, embora com mo

desta e inexpressiva
participação.

Ninguém melhor do que a professora
Carla Schreiner, atual reitora, que, à guisa
de apresentação, se manifesta nos termos

que damos em seguida: "É um prazer, para
mim, apresentar este livro que conta a his

tória do hoje Centro Universitário de

Jaraguá do Sul- Unerj. Seu autor, Paolo

Nosella, que já escreveu trabalhos seme

lhantes, há alguns anos nos visita. Gostou
desta instituição e aceitou escrever a his

tória: a livro, em síntese, faz questão de

dizer que a Unerj não caiu do céu, nem

apareceu de repente, criada pelo desejo do

lucro. Representando o

ápice do processo educa

cional na região, é uma ins.

tituição comunitária no

sentido mais profundo.
Com razão, portanto, o li

vro resgata a colonização
do Vale do Rio Itapocu,
enfocando, no momento,
a figura de padre Elemar

Scheid, pessoa admirável

e fundador da' Ferj,
mantenedora da Unerj.
a leitor encontrará

neste livro a descrição de

momentos solenes, de

horas difíceis, de pessoas

especiais; poderá admirar também fotos ex

pressivas de trajc:tória deste Centro Univer

sitário. Na verdade, quem acompanhou des

de o começo essa trajetória conclui que es

tas páginas tocam, com emoção e preci
são, algumas notas de uma grande música

que há mais de 25 anos evolui num cres

cendo abençoado. E, certamente, a Unerj
continuará crescendo por muitos e muitos

anos, destacando-se sempre como um Cen

tro de Excelência, em benefício da educa

ção e do desenvolvimento da região".
(EVS)

HÁ 40 ANOS

Em 1961, o Itajara Tênis Clube, de ordem do presidente Gerhard
ArthurMarquardt, ordenava o secretário Eugênio Victor Schmôckel
publicar edital de convocação para uma Assembléia Geral Ordinária,
para tratar da ordem do dia, que enumerava.

Nova tentativa de agressão ocorria ao diretor do Co.RREIo.DOPo.Vo.,
vereador em exercício e presidente do Diretório Municipal da UDN,
quando se achava no interior do "Bar do Dica", hoje ao lado da
Nova Era, em companhia de Alfons Buhr, Olíbio Müller e o verea
dorVictor Bauer, com o comissário de polícia, cunhado do prefeito,
dirigiu-se à mesa com palavras de baixo calão, não havendo possibili
dade de nenhuma reação, armado que estava, ameaçando até as pes
soas que assistiam pelas janelas. Não s� sabe como, foi o dr. Ayres
Gama Ferreira de Mello, juiz de Direito da Comarca, avisado da

ocorrência, tendo de sua residência determinado à polícia a prisão do
"valiente", comparecendo pessoalmente ao local da desordem. Dada
a voz de prisão, o enfurecido comissário desacatou com impropérios o
magistrado, tendo inclusive o ameaçado, lavrando-se flagrante e instaura

do rigoroso inquérito, processado por crimes de desacato, porte ilegal de
arma e embriaguez, recolhido à cadeia local. O delegado-coronel
Leônidas C. Herbster constatou-se ainda não havia tomado providência
com relação ao assalto na madrugada de 2 para 3 de agosto.

HÁ 14 ANOS
,

Em 1987, o dia 28 de julho, assinalava a passagem de 20 anos do

professorAriovaldo Xavier dos Santos em nosso meio. OArizinho,
este o apelido de Ariovaldo, foi trazido aJaraguá do Sul de Taubaté,
pelas mãos do padre Elemar Scheid, é durante muitos anos envergou
a camiseta do Grêmio Esportivo Juventus, que na época tinha uma
equipe de alto quilate técnico, obtendo inúmeras conquistas e títulos.

O professorArizinho tem larga folha de serviço ao esporte
jaraguaense, no futebol, no judô e na natação (onde as suas atletas

bateram 14 recordes estaduais, nos saltos ornamentais - com dois
títulos nos Jogos Aberos, em 80 e 81), agora (então) dedicando-se ao

voleibol, como técnico da equipe feminina. Contribuiu com a Liga
Jaraguaense de Futebol e pretendia também dar apoio ao basquete,
modalidade que renasce na cidade, e, ainda, integrar o grupo que
defende a volta do profissionalismo em Jaraguá do Sul.

MEMÓRIA JARAG'UAENSE
o, �

. .;.-,?>vu->-' �,

POR TIO EUG�NIO
o que faltou para contar... (112)

HÁ 4 ANOS de joinville bradava o "Direito de

Resposta", que o CORREIO DO
POVO negara, apesar do que já
constava das edições nOs 446 e

447, era encerrado o rumoroso

caso requerido 'por Chaves & Cia.,
de jcinville, em que o juiz de Direi

to da Comarca de Joinville NEGA
VA o direito de resposta, um boni

to trabalho do dr. Marinho de

Souza Lobo. Os colegas de "Folha

Nova", tendo a direção de

Petrarca Callado e Mimoso Ruiz,
de Florianópolis, estampavam lon

go artigo solidarizando-se.

Em 1938, instantes antes da 2a

GuerraMundial, o CORREIODO
POVO saía com artigo O CADÁ
VER É NOSSO, para comentar o

decreto-lei que tinha um Artigo
Único _'_ incorporando ao Arti

gol 0, do Decreto nO 19, os cemi

térios da Estrada Isabel, de Hansa

(Corupá), e oda Estrada

Itapocuzinho, no 1 ° Distrito.

Em 1927, Roberto Marquardt
anunciava a venda de uma serra

ria com 25 morgos de terra, por

preço de ocasião.

Neste mesmo ano, uma empresa

Em 1997, os parlamentares ainda não chegavam ao consenso ern

relação à criação de regiões metropolitanas. Alguns eram favoráveis
ao projeto original. A Comissão de Finanças daAssembléia
Legislativa deveria decidir sobre a exclusão do projeto que cria a Re

gião Metropolitana deJoinville e Blumenau.
O PTB confirmava Durval Vasel como candidato a deputado esta

dual, O ex-prefeito deveria fazer dobradinha com o presidente do
diretório estadual, Roberto Zimmermann, que disputaria uma vaga à
Câmara Federal. O ex-vice-presidente do diretório municipal
Orlando Bernardino não poupou criticas aos atuais deputados do
Município. Ele acusava os parlamentares de não trazerem benefícios

para a cidade. "Eles (os deputados) não têm lutado para trazer para
o Município os recursos enviados ao Estado. Por isso apostamos na
candidatura de Vasel", completou.
A empresaWiest S.A. completava 50 anos e o Co.RREIo. DO. Po.VO,
com encarte especial, homenageava oWiest patriarca, oWiest (Ioão),
o empreendedor, e Maria do Carmo (mulher educadora e empresá
ria) e seus filhós, os continuadores, Belo exemplo de família.
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;�ANUNCIAR:

correiodopovo@netuno.com.br

MÓVEIS
m.s/,plrllmentas/chácalll/rerrenas

Compre agora um

lindo terreno com

4350 rn? em Santa
Luzia, Jaraguá.
Com água, luz,
sossego total para
seus fins de semcno
numa linda chácara.
Tratar: O (47) -

3025-4549 ou

O (47) -543-1023.

Aplique seu 13°
salário num ótimo

investimento, terreno
com 101 mil rn? com

nascente de água, luz,
pássaros, árvores,
sossego ideal para
chácara, açude, _

pastagens, criação de
avestruz, faisão,
plantações,
recreativa, trilha,
moradia. Em
Santa Luzia -

Jaraguá. Trotor:
O (47) - 453-1023 ou

O (47) - 3025-4549

Vende-se terreno na

rua Germano Müller
próximo Neki

Confecções. 'Terreno
com 30.000 m2• Valor
à combinar. Tratar

,

(47) 374-1928.

Vende-se dois imóveis
urbanos defronte
prefeitura de
Schroeder (2°
quadra). Valor R$
8000,00 cada. Tratar
9973-9313 ou

(47) 374-1313

Vende-se propriedade
rural em Schroeder
com 172.000 rn? com

bananal, água e

energia elétrica.
Valor R$55000,OO.
Tratar 9973-9313 ou

(47) 374-1313.

, '.

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

Vende-se ou troca-se

'uma casa de 144 m2,
com terreno de 300

m2, na Vila Rau

Cohab, no valor

R$25000,OO.
Tratar: 9952-5945 C�J·

9994-3410.

Vende-se uma ótima
casa a 800 m da

lagoa em Barra do
Sul, ou troca-se por
uma em Jaraguá ou

Guaramirim.
Tratar: 9992-7533
com Adelina.

Preciso alugar uma

casa na Ilha da

Figueira. Valor
R$180,OO à 200,00.
Tratar 370- 1809 com

Ireni ou 371-1977
, com Verônica no

período da tarde.

Vende-se casa com 1
peças, toda murada"
com prscmo, porão,
bwc, garagem para 2
carros. Valor
R$ 26.000,00.
Tratar: 371-7341.

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

Vendo sobrado de
alvenaria localizado
na Vila Lenzi, com
198m2, 3 quartos,
3 salas, copa,
cozinha, 2 bwc,
lavanderia, sacada.
R$ 98.000,00.
Tratar: 371-6238,
com Andréia.

Vendo casa de
alvenaria com

180m2, com
churrasqueira toda
murada no centro.

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

Vende-se casa na

praia Barra do Sul, na
rua principal, à 500m
da lagoa.
R$ 10.000,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se casa de
alvenaria na Vila
Lenzi, com ótima

localização a 1700r:n
do centro, com
terreno medindo
533m2 + casa com 5

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

cozinhas, 2

lavanderias,
garagem 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:
371-3159.

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

Vende-se casa na

praia de Enseodo,
contendo 3 qtos, 2

bwcs, 1 sacada, área
de churrasqueira,
toda murada e

demais
dependências. Aceito
carro ou casa em

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

Vende-se casa de
alvenaria com

180m2, na Rua
Germano Marquardt,
342 (Vila Lolou].
Contendo 3 qtos, 2

bwcs, 2 salas e

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

Ângela.

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.

Vendo casa no centro

FECHAMENTO
DOS CLASSIFICADOS
NEGÓCIOS & OFERTAS:

Segunda-feira, às 1 �h
CWSIAUTO:
Terça-feira, às 12hl71·1919· ClAlSIIICADOS DOCP - Jllfaguí" SI! e região - Teqa-leira,6 iIe_bro" !GOl

Vende-se terreno

urgente, no centro de

Corupá, ao lado de
-Ezídio Motos.
Medindo 13x37.
Tratar: (47) 642-
3094, com Cleide.

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.'

Vende-se terreno

residencial Versailles
- Bairro Amizade,
com 900m2•
R$ 40.000,00.
Tratar: 371-2364 ou

9905-6476.

, Vende-se terreno

Ribeirão Grande,
com 1350m de

fundo, 110m de

frente, equipado com

casa, rancho, e área

com crrorzerro

plantada, em frente a

igreja Nossa Senhora

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

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 pastagem de
5.000m. Valor
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-7341.

...CASAS .....

VENDO UMA LOJA
(É só entrar para faturar)

Vendll Loja de Roupas, Calçadas, Enxovais, Artigas para Presentes, etc.
Ótimo ponto comercial, em um dos bairros quemais cresce em Jaraguá do Sul.
Eni funcionamento desde abril de 1994. Aliada ao SPC (Serv�o de Proteção 00

Crédno). Equipamento da loja (todo a ativo fixo). Clientela formada.
Alugo a sala, com 60m2, podendo o aluguel começar. a ser pago a partir de 2002.
Sendo um telefone, até que o novo proprietário adquira o seu junto à TELESC.

Aceito imóveis e automóveis no negócio.
Contotos no tele/one 9103-8058.

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

de Massaranduba,
próximo do Ginásio
de Esportes, casa de
alvenaria medindo
164,8m2, toda
murada com terreno

de 600m2•
Valor R$ 70.000,00.
Tratar: 9963-5090,
com Ailton.

,! , J;, :; iMd � i , (111
Vendo apto grande
no Edifício Jaraguá,
semi-mobiliado,
recém reformado.
Tratar: 9963-8585 ou

(11) 6976-9448 falar
com Germano.

Vende-se apto na Vila
Nova. Valor R$
7.000,00 e assumir 1f2
cubs ao mês. Tratar:
370-7698 cl Vilson.

Vende-se

apartamento de

quarto mobiliado, em

Barra Velha, praia do
Tabuleiro, Avenida
asfaltada, prédio de
frente para o mar.

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

pagamento, ou

proposta. Tratar:
372-1610.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Co", consulta e gorantia de cheques

Dinheir,o em suo conta no dia!

Rua Cei. Procópio Gomes tle Oliveira, 83 370-0417-

* Não fechamos para a/mOfO
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2 - CORREIO DO POVO

PREGOS

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
o Contator - Exp. Em Mognus, com registro no Conselho
o Engenheiro avil '

o Engenheiro de Se,uranra no Trabalho
o EngenheiroMeciinKo - 2 anos de experiência em desenvolvimento de projetos, manutenção, raÓDnohzo!ÕO
de linhos de produ!Õo, desejÍlVel inglês ou alemão.
o Farmacêutico
o Supervisor de Biotecnologia (3344) . Especialização em químico, biologia ou correlatas. Experiência
probnol de 6 meses.1'oní eloboroçiio, descri!ÕO e execu!ÕO de testes. Deverá ter conhecimentos e prótíco em recJ!iies
de moillord, enzimologio, miuologio e fermentações. Conhecimento do legíslação de produtos e oramos naturais.
lenuro fluente e boa conversação em inglês.

•

ÁREA ADMINISTRATIVA
Comprador (3496·3466·3629)
o Contabilista (3456)
o Recepcão (Breithoupt) VagaMasculina

ÁREA TÉCNICA
o Mecânico Eletrotecnico - Fará manutenção elétrioo e mecânico em compressores rotativos o parafusos. Ter
oorteira de habilitação. .

o Programador de Computador(3646)
o Programador de Sistemas - Programador em Delphi
o Técnico Agrícola
o Técnico em Raio X
o Técnico Mec6nico (3219) - manutenção de ar oondicionodo, refrigeradores e mãquinos de lavor. DesejÍIVel
'l! Grau técnico.

"ÁREA COMERCIAL
o Assistente de Vendas (3628)
oAux. De Vendas(Breithoupt)
o Corretor Comerúal (Shopping Breithoupt)
o Promotor de Ven�as (3320·3491)
o Representante Comerciai (2949·3577)
o Te/evendas(3561)
o Vendedores Internos - Preferencialmente que tenho experiência (3 vogas). Superior ou Técnico em
eletrônioo. Preferencialmente que tenho conhecimento em geradores e mofores. (1 vogo)
o Vendedor de Confecrões (Lojos Breithoupt)

ÁREA OPERACIONAL
o Arougueiro (Breithoupt)
o Arougueiro para Massaranduba (3169)
o Atendente de Arougue (Breithoupt)
o Atendente de Padaria (Breithoupt)(3481) ,

o Atendente de Verduras(Breithoupt) (3589)
oAuxiliar de Caixa (Breitboupt)
oAuxilÍllr de Corte (3574) - Experiência mínimo de 6 meses em corte de chapo, dobro e

interpretção de desenhos.
oAuxiliar de Depósito (Breithoupt).(3467)
oAuxiliar de Par/eira (Breithoupt) (3429)
o Caixa- Vllgamasculina(Lojo Breithoupt Material de Construção)
o Caixa de Supermercado (Breithoupt)
o Confeiteiros (as) (Breithoupt)
o Costureiras (3376·3527·3540·3497) -Conhecimento em máquina reto, cobertura e overlok
o Cozinheiro (3531) .

o Cozinheiro Chefe (3622)
oEletricista - Com prátioo em instalação, terexperiência em iluminação, perfilado,oom experiêncío em instolo!ão
industrial (2 vogas). .

o Encllnador Industria/(3475)· Fará trabalhos em tubulações, redes de ar, de voporede águo. Experiência de
6meses.
o Ferramenteiro
o Frentista (3317)
o Fresador(3291·3631) -ter experiência de 02 anos.
o Garll9istll (Breithoupt) (3222)
o Guarda (Breithouptl (3590)
o Guarda Industria/(3296)
o Jardineiro -Com Carteiro de Habilitação e que re�do próximo o Ilho do Figueira
o Mllrceneiro
oMecânco deManutenrão (3474·3610) - montagem de mãquinos, com experiência de 6 meses (1 vogo).
Memnico (elétrioo emecânico) em veírulos automotores (1 vogo). Monuten!ÕO diveoos equipomentos, �nogem de
componentes, experiência de 03 anos no área (1 vogo).
o Mecânico' de Montagem (3474) ,

oMecânico de Suspensão (3568) - Poro veículos pequenos, ronhecimentosuspensõo, balanceamento de rodos,
geometria, montagem de pneUl, com l' ou 2' grau.
oMotorista /Operador de Guincho (3331)
o Operador de Empilhadeira(3625) . Deverá'ter rurso no áreo e entrender o básico de computoção.
o Operador de Extrusorll(3596)· Experiência de 06 meses no máquina extrumo.
o Operatlor de Gui/hotina(2935) e Dobra!leira(2934)· Ter pelo menos 90 dios de experiência. Tedeito
rullO de leitura e Interpretamo de DesenhoMecãnico.Trabalhará noárea decalderorio (1 vaga) e no área de formos
de metal (I vogo). No cidade de Corupá.
o Operador de CNC (3750) -Irá operar máquina manual, não programado.
o PrefJarador de Pinturll (3482)
o Sordador
o Talblldeira
o Torneiro Mecânico

RuoJor.ge Czemiewia, 1245 (Ruo do HospitalJoroguá).
Cx. Postá 200 - ap 89.255-000

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

3025-4549.

Vendo excelente

ponto comercial
em Joinville defronte
ao Supermercado
Vitória, tratar:
(47) 453-1023 ou

3025-4549

Vende-se carta de
crédito de
R$ 15.000,00.
R$ 224,00 mensal.
Tratar: 370-2995.

Quero trabalhar de

ajudante de cozinha
ou empregada
doméstica, somente
meio período.
Tratar: 373-4373.

Vende-se telefone
prefixo 376.
R$ 500,00.
Tratar: 376-1773.

Vende-se Freezer
28 litros vertical.
R$ 400,00.
Tratar: 376-1773.

Vende-se Playstation
I. R$ 350,00. Tratar:

Vende-se um cofre
100x45, de,
R$ 230,00 por:
R$ 70,00.
Tratar:
370-0464.

376-1773.

Vende-se máquina
de tricô. R$ 300,00.
Tratar: 376-1773.

Vendo telefone, fax
ponosomc, com
secretária. Tratar:
370-7238.

Faço traduções,
inglês português e

português inglês.
Tratar: 275- 1960,
com Edilson.

Vendo filmadora

ponosoruc, com

pouco uso. Valor a
combinar. Tratar:
379-11-19, com

Marisa.

Vendo máquina de

bordar, marca Tajima
com 10 cabeçotes
computadorizado.
Tratar: 372-1840,
com Gilberto.

Vendo celular com 5
meses de uso da

global. R$ 170,00.
Tratar: 9111-9937.

Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 2001

r

Pizzaria Bom Gosto
Pizzo Gigonte (45em) - RS 17,90
Pi,zzo Gronde (35em) - RS 13,90
Pizzo M�dio (30em) - RS 11,90
Pizzo Pequeno (25em) - RS 8,90

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

,

Ruo Procópio Gomes de Oliveiro,1277 -Joroguá do Sul- se Fone 275-2825

Vende-se ferramentas

para esquadrias de
ferro, contendo -

diversas peças.
Tratar: 370-2505,
com Sr. Jorge
'ou Dina.

Vende-se antena

direct Tv, R$ 150,00.
Tratar: 275-3642.

Vende-se ponto de

entrega (compras
de mercado no

shopping Breithaupt).
Valor a combinar.
Tratar: 373-1073
ou 9973-8959,
inclui um carro

Besta, ano 95.

Vende-se cavalo
marchador, encilhado
por R$ 450,00.
Tratar: 275-3642.

Vende-se máquina
picar trato, por
R$ 150,00.
Tratar: 275-3642.

de

Vende-se um vídeo
cassete. Valor
R$ 100,00.
Tratar: 275-2364,
com Marlon,
horário comercial.

Procura-se

rapazes para dividir

apartamento no

centro, tratar:
275-2130 ou

9112-0509 com

carlos

Vendo loja de
móveis ou o estoque
a preço de custo

em Joinville, tratar:
(47) 453-1023 ou

Vende-se TV 20',
phillips, controle
remoto, à cores,
semtnova.

R$ 400,00. Tratar:
(47) 9119-4036.

I

Empresa localizada no

centro do Rio Grande
do Sul, com sistema de

distribuição de

vestuário, busca Iparceiro com empresas
de confecção de IJaraguá do Sul e região
para produção
faccionado.
Tratar: (51)
3718-1064

f

CONSERTA-SE
ELETRO

DOMÉSTICO
.Buscomos
em casa.

Tratar:
370-9367.

L_ � �
�

EMPRÉSTIMOS
Funcionários públicos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais,
municipais e assalariados em geral.

Com desconto em folho
"

ou cheque pré.
Sem Ijmite de idade, sem SPC ou

seroso poro dese. folho.

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

Aceitomos Representontes pi todo Estodo
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5Qntanà
98/99 - Azul

PassatVR6
96 - Azul

Goll.8 T51 2P
96 - Vermelho

A qualidade dos veículos
\

é tão grande, que a

Caraguá oferece 1 ano de

garantia, além do

compromisso de devolver
Q seu dinheiro* caso você
.nõo fique satisfeito.

O que mais você quer?
Abra o olho, seminovos e

usados, só na Caraguá.

GolfGL
96 - Preto

VEíCULOS VOlKSWAGEN

/

/
Palio EL -, 96/97 Azul

Astta GLS
98/99 - Verde

'

Fiesta
98/99 - Branco

OUTRAS MARCAS

ANO COR ANO COR
Kadett SL/E

MODELO
91

.

Marrom'

MODELO
Santana Gl 2000

Sar:ltdha GL 2000

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

Gol16V 4P

GóI16\(�P
Gol16V 4P

KOl11bi
.

Aorário de atendimento:
De segunda a sexta: 7h30 às 19h

Sábados: 8h às 12h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4· CORREIODO POVO Negóci�fertas Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 2001

CD TRANSPORTES (371-491 Q) Transportes Rodoviários
BREGA KILO (371-3898) Comida por Kila
BREGA E CHIQU� (275-2923) Restaurante Alacarte e Comida Italiana
SEREIAS FRUTOS DO MAR (275-2612) Frutos do Mar

TELTRON (371-9595) Telefonia e Informática) COLÉGIO MARISTA (371-0113) Colégio Particular
DEMICAR (371-5057) Chapeação e Pintura CANIL BABY DOLLY (371-001 O) Canil Pet Shop
PEDRO GARCIA(275-0692) ! Vereador PAl,ÁDIO E SIMARA (275-3214) Joalheria
KARLA DO AMARAL (275-0502) � : .. ; Fonoaudiologa PALÁDIO E SIMARA (275-3214) Ótico
LEILA CRISTINA SIQUEIRA (275-0186) Cirurgiã Dentista CRISTAL TURISMO (370-7004)

'

Turismo

JUJU MODA BABY (371-7788) Moda Bebê e Infantil
.

CONFEITARIA KUCHEN HAUS (275-2058) ; � Confeitaria
ELETROLAR (371-2200) Consertos de Eletrodomésticos PIZZARIA BOM GOSTO (275-2825) .: : Pizzaria

OSMARANDREATIA (371-9331) ; Urologista ,LABORATÓRIO FLEMING (275-2755) : Lab. de Análises Clínicas

BICHO GRILO (371-9201 ) Escola de Música LOFFIClAL (370-0606) ó ••••••••••••••••••••••••••••••••• Salão de Beleza

DESPACHANTE CILO (275-2779) Despachante CHALÉ IMOBI:LlÁRIA (371-1500) Imobiliária
LEIER (371-0903) ; : Plano Assistencial MAURICIO BOGO (372-0188) Psiquiatra
UNIPLAST (371-2227) Fábrica de Embalagens Plásticas HARMONIA DO SER (372-0188) Clínica de Repouso
RUBEM FONSECA FLEXA (370-7607)':: Advogado (Causas Criminais), ZECA (370-7303) Comércio de Auto Peças
SÓ íNTIMA (371-8511 ) :

'

Moda íntima ESCOLA SID (275-0001) Escola de Informática
IMUNIZADORAJARAGUÁ (371-1558) Dedetização DR. LUIS CARLOS BIANCHI (371-9339) Gastroentereologista
CORTILEX (275-0514) : Loja de Cortines DIATEC (275-1505) .: ; As'sistência Técnica para Escritório

PEDRO DE ALMEIDA (370-4188) Engenheiro Agrônomo PINKSHOP (371-8876) ,
' Presen,tes

MARIA APARECIDA DALMÔNICO (371-0242) : Professora de Português ARTE LAJE (372-1011) Indústria de Lajes e Pré-Moldados
SIMONE SOARES (275-0874) .. , : .1 •••••••••••••••••••• Farmacêutica TECNOPAN (371-3416) Panifiçadora
VIP LOVECAR (370-0732) : Mensagens ao Vivo FRIO GASMAQ (275-121 O) Refrigeração
DR. MARCO WUNDERLlCH (371-9309} : : Implantodontista PROTESE JARAGUÁ (371-0456) Protese Dentário
STATUS MODA JOVEM (371-4365) Moda Jovem REAL AG�OPECUÁRIA (275-3487) Comércio de Produtos Aqropecuérios
BETO SPORT/ALBERT CONFECÇÕES {3?1-4365)............... VERDUREIRA DA RAQUEL (�75-1468) Comércio de Frutas e Verduras

..............................
' ! Artigo Esportivos/Moda Masculina ETHEL RIBAS (371-0503) : Psicóloga

DIFUSO (371-001 O) , ................•...•.... Parafusos e Ferramentas INTERSELL (371-2814) ,
., Assessoria de Importação e Exportação

RABELLO (275-0683) : , Loja de Móveis GRÁFICA RÉGIS (371-221 O) : � Gráfica

IpEAL (275-3184) ; Comércio de Gesso BOXeAR (370-7649) ) Mecânica para Auto

MUNDO DOS BRINQUEDOS (370-0971 ) Loja ,de Brinquedos EKILlBRIO (371-8298) Manipulação de Fórmulas
SUL BRASIL (370-5131) Comércio de Rolamentos UNICOFE (371-0247) Fábrica de Uniformes
MOTOZATO (370-8360) Oficina de Motos PED�O CHUJI NISHIMORI (371-9409) , Clínica de Ortopedia
PORTEC (275-3098) Portões Eletrônicos CASA DO LATOEIRO (371-3333) Peças para Latoaria

i

'1'1','.
DARCI BIZATIO (Escola Canguru) (275-3705) Diretora Escola AL'GARD� (370-7585) ......•....................................... , Estamparia
ESCOLA CANGURU (275-3705) ; Pré Escola e Escola Maternal ANTARES Pré-moldados

lAUTO ELÉTRICA GLOBO (275-3186) Auto Elétrica QUICK DOG (371 -5309) Lanchonete

ESTOFARIA GAÚCHA (371-7770) Estofaria para Autos em Couro e Tecido STIV (371-2322) ........................•. : Sindicato dos Vestuários
CERULTI (371-0791) !

,
: Materiais Elétricos KRAISCH (373-0522) � : Marmorária

ANTONIO' ROSA NETO (275-2096) , :................................ VIGENTE CAROPRESO (371-4138) Deputado Federal
........................Cirurgião Dentista (Ortodontia e Ortopedia dos Maxilares) MORETII (371-1777) : � Distribuidora de Automóveis

ELETRQ ELETRÔNICO JARAGUAENSE (371-7584) .�..................... PNGAFOGO (275-0193) Lotérico

..................................................................Comércio de Antenas Parabólicas HOTI (275-0193)
'

'

Revistaria

HOSPITA,.LSÃO JOSÉ (371-1637) Hospital (Atendimento e Hiqiêne] . AUTO SOCORRO GUINCHO NILSON (370-2618) Serviços de Guincho
INSTALADÓRA'JARAGUÁ (371-1429) Inst. Ind. de Alta e Baixa Tensão BACK SERViÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. ..

KIKO BATERIAS (372-3663) � Comércio de Baterias , Vigilância Patrimonial e Eletrônica
STYLE MODEL'S (275-0548) : � Agência 'de Modelos UNIÃODO SER (371-4025) ; Clínica Dermatológica

aster 2001
,

. 'I

A Master 2001 - Pesquisa e Publicidade, realizou jantar dia 23/10/01, no Clube Atlético Baependi com a entrega' das premiacões à Imprensa, hnprese
, e Profissionais liberais de JARAGUÁ DO SUl- Se.

'. ,

O prêmie de Qualidade Impresnrinl e Profissional é resultado de pesquisa de opinião pública realizada em Junho/200l junto à população.
O reconhecimento de clientes e 'amigôs que 'apontam onde 'encontrar os melhores veículos de comunicação, serviços e profissionais liberais de sua cidade.

/

I

DESTAQUE EMPRESARIAL E' PROFISSIONAL

, RÁDIO JARAGUÁ am ._, Emissora AM
CORREIO DO POVO .. :.. ,. Jornal
REVISTA NOSSA REGIÃO Revista

ll\' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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vidraçaria

Wille

o ENDERECO CERTO
DOS MELHORES PRODUTOS

PARA SEU LAR!

Ilnfoware IMt.';;'»3nfti
Computadores· Periféricos· Suprimentos· Manutenção

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

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

� gQª!!IDt(!l�
P�e.-q�p(U""'�bot",�

Orçamento sem compromisso
371-0568

Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau

Fone/Fax
370-8200

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

!TIl ESQUADRI�S
� JARAGUA

ALUMíNIO SOB MEDIDA
BOX PARA BANHEIROS - CERCAS - JANELAS

PORTAS - PORTÕES - PANTOGRÁFICAS

Rua Emma Rumpel Bartel, 55 - Baependi 371-4754

Cortinas - Colchas - Edredons· Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Mia0' Acessórios de
-Madeira e Dourados Tecidos Nadonals e Importados

IMFI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

r� PERFLEX

Fone/Fax: (47) 275-0514/370-1016
Rua Reinoldo Rau, 520 - Jara uá do Sul - SC

V?C:Y
lliiID�=
*ROMA�AS

# I'* GERMANICA MONTI!IRO

: ��:��!�AS MO����'��
....

� . �
* ISOLANTE TÉRMICO • ..........

-t/JIl'cfl'
"""_",,,,'rn4ii6i• _

:2
"7
5Engcnharte Pinturas Uda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175-18)0 -175-4101
Tudo para pinturas comerci'ais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo ,Hotel Etalan - Centro

- Persianas - Vidros temperados
• Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias

372-2063/9987-8562

arquitetura
deslgn

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 474

.3
5
4-
"7

Marina Frutuoso, 180· Cenuo· 89252·101· Jlllaguá doSu/·SC
E·maU: g...ocom@n.tuno.com.br

LaJ.' 'f'�.' •

Art••tot"Ol_nto .... Geral

Fone/Fax 47 371·7818
Rua 1.042 ln o Blunk, sinO - Estrada Nova· Jara uá do Sul· se

VisuaI8

Acesse via internet de quolqu!itf lugar do Brasil sua empresa
e fique de olho em seus neg6cios e em suo segurança.

Visual8 - R$ 2.995,00
Comera PIB· R$ 250,00
Ccimera color « RS 450,00

Imunizadora
�@Jaraguá-

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771

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

Rua AntOnio Gesser. 40 • Bairro Czemiewicz • (Derronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470· Jaraguâ do ser- SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

371-3522

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6· CORREIODOPOVO Negóci�fertas

VIAGEM HOTEL
FAZENDA JOMAR
Estou fazendo uma

viagem dias 07,08 e

09/12/2001 para
Santo Amaro da

Imperatriz, com
passeio de meio-dia
em Florianópolis.
Ficaremos

hospedados no Hotel
Jomar (super
completo).
Valor: R$ 150,00 por
pessoa, os 3 dias.
Confirmar até dia 16/
11/01. Maiores
informações com

Emerson no fone:
(47) 376-0081.
Não perca tempo.
Últimas vagas.

Vende-se ponto de
táxi, na Rua João
Januário Ayroso, ao

lado do Salão
Bompani. Valor R$
3.500,00 de entrada
+ 30x R$ 433,00 fixo.
ratar: 9973-8570.

ende-se linha
elefônica, prefixo
376. R$ 600,00.
ratar: 370-7881,
om Leonel.

Vende máquina de
ricô Trantura, com
'rocador de cores e

ma rernclhodeiro.
olor a combinar.
ratar: 370-0598 ou

118-8604, com

ende-se

mpilhadeira da
arca Marcoplam,
no 1984, motor
113, à diesel,
opacidade de 8
oneladas. Valor a

ombinar ou troca-se
or empilhadeira de
enor capacidade.

{ratar: 370-2'826,
I rom Gilson.

I

Vendo loja de móveis
� material de
I:onstrução, no bairro
30m Retiro, em

Vende-se capota de
fibra para pick-up
Peugeout 504.
R$ 800,00.
Tratar: 9118-5820.

Precisa-se de moças
para dividir aluguel
de apto. no centro.

Tratar: 9111-9937.

Precisa-se de rapazes
para dividir' apto.
Tratar: 2'75-2130 ou

9112-0509, com

Carlos.

Compra-se chácara
nas imediações de
Jaraguá, área + ou -

10.000m2, com águas
para lagoa. Tratar:
9122-4198, com

Walter.
I

Vende-se mercearia
do Léo, à 500m pra
dentro da Rua da

gruta, antiga Tifo dos
Pereira, com estoque
completo.
R$ 15.000,00.
Tratar: 371-7341.

Procura-se moça para
dividir apto. no

centro, Tratar:
371-5824 ou

9962-7692.

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

9953-0413.

Vendo bateria, marca

Dolphin, azul piscina,
7peças, ferragem
cromada, semi nova,
com 3 meses de uso.

Preço a combinar.
Tratar com Sérgio:
tel. residencial:
372 - 1308 (após às

18:00hs) ou

comercial:
372 - 4402.

Vendo móveis para
loja de tecidos ou

confecções.
Ótimo preço. Trotor: .

(47) 345-0939 (Penha)
ou 9965-0220, em
horário comercial.

Vendo papelaria em

Piçarras, no centro da
cidade, local de
maior fluxo.
R$ 45.000,00,
estoque e pontos.
Pronto p/ funcionar.
Tratar: (47) 34�-0939
ou 9965-0220.

Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 2001

Vende-se um terreno,
350m2, Jardim São

Francisco, na rua

principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

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

Precisa-se de
sacoleiras, para
vender confecções,
saias oxford, todos os

'tamanhos, longas e

secretária.

Preço R$ 11,00.
Blusa de seda manga
curto e longa
R$ 12,00.
Motivo: fechamento
da loja. Tratar:
371-8116, com
Marlene.

Procuro trabalho de
diarista ou babá.

Joinville, ótima
clientela, ótimo
faturamento. Tratar:

(47) 453-1023 ou

3025-4549.

Vende-se estoque de

loja de móveis,
estantes, estofados,
mesas com cadeiras,
etc. 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.

Procuro vagci poro
trabalhar de
chacreiro, caseiro,
com jardinagem ou

como vigia, tenho
referência. Tratar:
373-8050, com
Selene.

Vende-ser2 grades de
ferro para janela,
tamanho 1,40x1,80.
Tratar: 9903-7156,
com Luiz Paulo.

Vende-se dois livros
para vestibular, novos.

Acompanha CD

player, contendo mais
de 3 mil testes.
R$ 195,00 à vista.
Tratar: 372-0815,
após 15 horas,
Zezerlene.

Vende-se bicicleta
brisa infantil. Valor
R$ 60,00. Tratar
370-9228.

Vende-se roupas de
bebê usadas, de O à 6
meses. Tratar:
370-9228.

Vende-se jogo de
rodas 1 7, com pneus
4 furos, marca
Prorale. R$ 1.500,09.
Tratar: 9118-5820.

em Schroeder,
próximo da Marisol.
Troco por carro ou

moto. Valor
R$ 9.000,00.
Tratar: 371-7035,
com Amarildo.

Vende-se terreno em

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

moto no negócio.
Tratar: 370-2017 ou

9122-2348, com
Gilson.

Vendo terreno com

1 01.000m2 em Santa

Luzia, Jaraguá do Sul,
com nascente, água,
luz, próximo escola,
posto saúde, ônibus,
próprio para lagoa;
peixe, plantação,
recreativa', área de
lazer ou investimento.
Tratar: (47) 453-1023
ou 3025-4549.

Vende-se terreno com

515m, próximo lot.

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

Vende-se terreno no

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

Troca-se terreno na '

Rua José

Emmendoerfer,
plano pronto
para construir,
medindo 430m2,
por outro em uma via
rnovimentodo.
Tratar: 9903-0006.

RS 17.400,00
Parcela ... RS 125,00 para

comprar, reformar, construir.
Temos créditos até RS 64.000,00.

Aut. BACEN, informações
com Paulo 9981-3627.

Divulgação dias
06,08,10e13/11/2001.

Tratar: 276-0070.

Caminhão para
4.000kg, baú, procura
�mprego para
transportadora ou

empresa para
agregar. Tratar:
372-0391 ou '

9965-8875, com Ari.

Precisa-se de

empregada
doméstica,
mensalista.
Tratar: 371-7390 ou

275-3576.

Vendedor externo

oferece-se para
trabalhar em Jaraguá
e região, possui
veículo próprio.
Tratar: 9955-0765.

, Tecno Cad admite
vendedores: Tratar:

(47) 9107-6157.

Quero trabalha.r de

ajudante de cozinha
ou ernpreqcdo
doméstica, somente

meio período. Tratar:
373-4373, c/ D.
Lurdes.

PRECISA-SE DE

VENDEDORES(AS}
com experiência em vendas a domicílio.
Produtos e fácil ateitaçõo, excelente
remuneraçõo, marcar entrevste.
Tratar: 370-0431, com Emídia

- Malharia
- Tecido Plano

,

. Infantil · Assistência Técnica · (ursos

FREE lAHCE ou PER;OOO
MoJelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9'2'-5'74 Fone: (47) 372-36'3
Rua Úruguai, 63 - (entro· iarguó do Sul

.

-

EXCURSAO
Excursão ao Rio de Janeiro, Niterói, Campos de

Jordão, 2 pernoites no Hotel em Aparecida e visita
aos pontos turísticos de São Paulo.
Saída: dia 27/12/2001 - 18 horas

Retorno: dia 30/12/2001
Maiores informações: 370-9582, com a gUia

Rosinha. Compareçam!!!

· Ungerie
· Unha Praia

· Treinamento
· Análise de Produto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul, 6 de novembro' de 2001

Sua melhor op�ão de prazer
v4,.���to 24 ��r�5

AtendeMOS I;les, I;las e Casais
Oespedidas de Solteir-o,

Massasens er-6ticas

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

COMPRO

CONSÓRCIO,
não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago �
vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968..0588

TIVE COGUMELOS
A J;MI'Jt,IINDIMiNTOi
ISTÊNCIA 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.
I do produto a [-RS 130,00 o Kg.

<'

75-6271

,

•

[po TROTE AO MLOP�

(Jil()
Ruá Gov. Lacerda, 169 - laraguá do Sul -; se

. 'Mania de Vender Barato

Estante ref. 7073, 4 portas,

Henn,pad.M09nt»",
À Vista R$ 129,90

• 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 - Barrado Rio Cerro - Jaraguádo Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua2� de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

9x3353
Total: R$ 301,77 ,

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

9x 17,00
Total: RS 15J,OO J

Mesa pi Telefone
WolfMotta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - CORREIODO POVO

VENDOCHÁCARA
Área 20.000m2, com tod� infraestrutura,

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

Aceito carro, camionete 011 parcelo pagamento.
TRATAR: 370-9172

CIRUR�IÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

,
Dr. Aír f. OmLo-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr. 'Ocil4bor MCM'cel&Weber Sí1N{;(/

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDPCRINOLOGIA
V�CUwer�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA .

'Or'(MC�r�
Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

l Rua���her�:_������ 50 - Jaraguádo Sul - se

NegócilO)
(\"- Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 2001

Vende-se Mercearia
do Léo a 500m para
dentro da RLJa da
Gruta, antiga Tifo dos
Pereira com estoque
completo. Valor
R$ 15.000,00.
Tratar: 371-7341

Vende-se bicicleta 18
marchas, semi nova.
Valor R$ 80,00.
Tratar: 371-1495.

Vende-se dreamcast
zero na caixa e

garantia, com 23
CDs e controle. Valor
a vista R$ 450,00 ou

3x sem [uros. Tratar:

371-0528, falar com . Vende-se filmadora
Débora ou Mauro. Panassonic com

Vende-se 'galpão pré
moldado industrial

pronto cf 200m2, no
Bairro Rio Hern em

Schroeder. Valor
R$ 55.000,00.
Tratar: 9973-9313 ou

(47) 374-1313.

Vendedor externo

oferece-se para
trab�lhar em Jaraguá
e região, possui
veículo próprio.
Tratar: 9955-0765.

Vende-se caixa
dutada com

subwoofer. Valor
.

R$ 160,00, tratar:
379-1062 f 9963-
5090, com Ailton.

�IJNIÃO�S I ú DE.
PLANOS DE SAÚDE

COLETIVOS E INDMDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 377 -7337

CEDRO MÓVEIS

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679

* Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e
Sofás;

* Dormitórios;

*Artigosde
- Decorações.·

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

pouco uso.

Valor a combinar,
tratar: 379-1062 l
9963-5090

Vende-se 2 calças de
uniforme no tamónho
16 e P do Colégio
Albano Kanzler, em
estado de nova. Valor
R$ 15,00 as duas,
tratar 275-3185.

Vende-se linha prefixo
370, disponível para
Ilha da Figueira e

região. Valor
R$ 350,00. Tratar:
9975-3155,
instalaçãoimediato.

Vende-se um freezer,
em ótimo estado, 180

PRECISA- SE DE

FARMACÊUTICO
Interessados tratar:

Its, por R$ 220,00.
Tratar:- 376- 1684.

Vend'é-se toldo
'seminovo, em ótimo

estado, 35x5m2•
R$ 540,00, a
negociar. Tratar:
376-1684.

Troca-se play station

por um dreastcast.
Tratar: 370-3011,
com Thiago.

. Vende-se piscina de

6,5x3,6x1,40 (nova).
Tratar: 371-0742.

Precisa-se de uma

mensalista que não

pernoite e .que tenha
referências. Tratar:

371-4921, com
Marilene.

275-3257,
com Sérgio

BERGO

EQUIPAMENTOS DE

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

E-mail: bergo@netuno.com.br··

;/

AULASDE INGLÊS,
com Ienodense,

particular e avançado,
em seu lar.

Tratar: 91 , '-8917,
com professor Sammy

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.

'

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

BARBADA
APROVEITE!! !

I

I

5 Cartas de crédito para
comprarfmóvels ou construir.
R$ 15.000;00 - R$ 167,00 mês
R$ 30.000,00: R$ 333,00 mês

R$ 45.000,00 - H$ 499,00 mês

R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

VENDE-SE SALÃO DE
BELEZA completo, cõm

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

de mudanca.
Tratar: 371-4851.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PLANEdE SUA COZINHA E

SEU OORMITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

PARCELAMOS EM 16 VEZES (1+15X)
Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se • 372-0002

ZtunCn:HJM!

Horário d� atendimento: dás 8,6s 19h, sem fechar para almoço.
Rua Adélia 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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RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Ruo Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Joroguá do Sul
Tel. (41.) 371-9565

Home Poge: www.rhbrosil.com.br
E-mail: joroguo@rhbrosil.com.br

A RHBrasll seleciona profissionais. para as seguintes oportunidades:

I'

\

ÁREA EspeCÍFICA I ENSINO SUPERIOR
" ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO - ASSISTENTE DE PPCP Necessário
Superior completo ou cursando. Conhecimento em planejamento, programação e controle
de produção - PPCP e Informática. Necessário iniciativa, energia, perseverança,
comunicação, boa adaptação ao trabalho em equipe. Enviar currículo para
car!a@rhbrasjl com br
* COMPRADOR Superior completo ou cursando. Conhecimentos básicos em Informática
e linhas de matérias-primas do ramo metalúrgico. Experiência como assistente de compras
ou PCP e atuação em empresas do ramo metalurgico, mecânico e correlatos. Boa
oportunidade para atuar em empresa do ramo metalúrgico de Jaraguá do Sul. Enviar currículo
para carla@rhbrasjl c'rm br.

.

* CONTADOR Necessário 2° grau técnico e/ou 3- grau. Com CRC. Para atuar com serviços
gerais de contabilidade. Enviar currículo para jessie@rhbrasil com br
* ANAUSTA DE SUPORTE Conhecimento do funcionamento de processos e rotinas
administrativas, gerenciais e produtivas, escrituração contábil e contabilidade básica.
Conhecimento e domínio de softwares básicos como Windows, editores de texto e planilhas
de cálculos; em implantação de impressoras. Experiência de um ano na função. Enviar
currículo para carla@rhbrasil com br.

:r:g���a�����-?A�L��, ��;:c���D�eRp�oe��s���iod�02oh����:���e�,a �i�3i���;ã� �:
programas, criação de documentações complementares como "helps", entre outros. Enviar
currículo para carla@rhbrasjl com br.
* COORDENADOR DE LOGISTICA Com experiência minima de dois anos na função.
Necessário disponibilidade para residir em Jaraguá do Sul. Enviar currículo para
caria@rhbrasil com br.,
* PROJETISTA DE MAQUINAS Necessário Técnico em Mecânica. Conhecimento em

desenho técnico mecânico, instrumentos de metrologia, informática (Star Office e Windows),
AUTO CAD e SGE (Sistema de gestão empresarial). Disponibilidade para residir no município
de Brusque ou região. Enviar currículo para car!a@rhb@sjl com br.
* CRONOMETRISTA Com experiência comprovada em estudo de T)ovlmentos e tempos
em ramo metalúrgico. Habilidade com as ferramentas necessárias para o estudo.
Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículo para
henrjgue@rhb@sil com br.
* CHEFE DE ALMOXARIFADO Com superior completo ou Técnico Eletromecânico ou
ainda Eletrctécnlco. Conhecimento em informática. Experiência na, área. Conhecimento
em ISO, PCP / MRP / JIT, Excelente remuneração. Disponibilidade para estabelecerresidência
em Jaraguá do Sul. Enviar currfcu]c para henrjgue@rhb@sil com br;
* SUPERVISOR DE PRODUÇAO Com superior completo ou curso Técnico em

Eletromecânica ou ainda em Eletrotécnica. Conhecimento em informática. Experiência
como supervisor em empresa do ramo metalúrgico/ elétrico. Conhecimento sobre processos
produtivos (KANBAN, JUST IN TIME) e aceitar grandes desafios. Excelente Remuneração.
Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículo para
henrjgue@rhbrasjl com br;
* ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS Superior completo ou cursando
em engenharia química/ alimentos ou afins. Para atuar no desenvolvimento de produtos,
testes, pesquisas, preparação de amostrar, elaborações de formulações, entre outras

:ti�i�lt��Tin�� ������sP��c�;ssI;�@é2t�';'�i���Wd�r'Superlor (Administração). Para
atuar na área de Marketing. (J)
* ANALISTA BIOTECNOLOGIA Com Superior Completo em Química, Ciências Biológicas
ou afins. Conhecimento em desenvolvimento de produtos, reação de Malllard, pesquisas e

literatura téçntca. Enviar currículo para iessie@rhbrasjl com br.
* FARMACEUTICO(A) Com Superior completo e disponibilidade para estabelecer
residência em Jaraguá do Sul ou municípios vtz+nho s, Enviar currículo para
jessie@rhbrasjl com br.

ÁREA ADMINISTRATIVA
* AGENTE DE VIAGENSI TURISMO Pata atuar na área pacotes. Necessário
conhecimento e experiência com emissão de pacotes turísticos. Boa noção de geografia
(nacional! internacional). Experiência com vendas operadoras turísticas. Montage,ns de
roteiros principalmente nacionais. Experiência em açêncta de turismo, Informática. Otlma
oportunidade!!! Enviar currículo para car!a@rhbrasjl com br.
* AUXILIAR ADMINISTRATIVO Com 20 grau completo. Para atuar em Massaranduba.
(J)
* AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Necessário domínio de WordJ Excel e Powerpoint.
Conhecimento em diqltação.de textos, elaboração de planilhas e criação de apresentações.
Para auxiliar em todas as atividades na seção de treinamento. 2° grau, completo. (J)

. ÁREA TÉCNICA
* INSPETOR DE QUALIDADE Curso Técnico Mecânico. Com experiência em mecânica
Industrial. (J) , ..

* TECNICO INFORMÁTICA, ELETROTECNICO OU ELETRONICO Formação Técnica.
Experiência em instalação de micro-computadores, instalação telefônica e comunicação
de dados. (C)
* ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Necessário formação acadêmica em Técnico em

Eletr.o-eletrônica e experiência na função. 1C)
* TECNICO ELETRONICO Com formação em Técnico Eletrônico e experiências em

máquinas CNC. (H)

ÁREA COMERCIAL
* VENDEDOR Necessário ensino médio, superior cursando ou completo em Administração
de empresas, Economia ou Ciências Contábeis.

�6n��I�i�l�b�or�;ç��cd�apsr��ovs���a�0�����T�:ni;"���ãhoe�����3�sdi�r���3!�� g��i���g�:
informática. Necessário possuir veículo própria e telefone celular. Boa oportunidade!!!

�C�ENDEDOR EXTERNO Para atuar com vendas de consórcios. Boa apresentação, bom
relacionamento interpessoal. 2° grau completo. (J)
* VENDEDORA EXTERNA Necessário possuir veículo próprio. Para Jaraguá do Sul e

microrregião. Pare atuar com produtos para decoração. (C)
* VENDEDOR TECNICO Com formação em Técnico Eletromecãnico ou Eletrotécnico e

experiência mínima de dois anos. Conhecimento em Informática básica e Internet. Desejável
conhecimento em inglês e espanhol. Excelente Remuneração. Enviar currículo para
henrjgye@rhb@sll com br.

II'
:

,
I

ÁREA OPERACIONAL
_

* AUXILIAR DE PRODUÇAO Para o sexo masculino. Necessário 2° grau completo. (J)
* MOTORISTA Para atuar em Guararnirtm. Necessário no minimo 5 anos de experiência,
curso de direção defensiva e 1· grau cornpteto., (J)
* FERRAMENTEIRO Com boa experiência. Otlma oportunidade!!! (C)
* AUXILIAR DE COZINHA Para atuar de sexta a domingo em restaurante. Necessário
experiência. Bom salário! (C). A ... • _ •

* MECANICO DE MANUTENÇAO TEXTIL Experiência em manutençao de teares Circulares
e teares retilíneos. Preferencialmente com 2° grau completo. Para trabalhar no bairro Barra
do Rio Cerro. (C)
* OPERADOR DE PRODUÇÃO Necessário 1° grau,completo e residência em Guaramirim,
preferencialmente nos bairros Corticeira, Caixa d'Agua ou proximidades. (C)
* ALMOXARIFE Necessário 20 grau completo. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou
municípios vizinhos. (C) _

* OPERADOR DE PRODUÇAO ic grau completo. Necessário residência fixa em Jaraguá
do Sul (ou microrregião) por pelqmenos seis meses. (C)
* MECANICOS DE MANUTENÇAO Com experiência na área industrial têxtil. (H)
* CASEIROS Casal sem filhos, para desenvolver atividades domésticas (internas e

externas). (J)
" COZINHEIRA! PIZZAIOLO Com experlêncta. (J)
* OPERADOR DE RAMAl OPERADOR TEXTIL Com experiência. Para trabalhar em
Corupá. (J)
* TECELAOI AUXILIAR DE TECELÃO Necessário experiência na função. Para atuar em
Corupá; (J) _

* MECANICO DE MANUTENÇAO Com experiência em manutenção de fábrica e 20 grau
completo, (J)

Depois do
ln,. leite moterno dê
'..

00 seu filho
oque há de melhor
LEITE DE CABRA

(47) 375-1844

DALT�"RA L'MPA FORRA

fila.
Orçamento sem compromisso-

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

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

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
"Vende "Locação

"Conserto ·Montaf;jemIrmáquinas Indústria·
e Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Molares Estacionários * Molossera
* lavo Joio * Rocadeiro
* Aspirador * MÓlobombas
* Compressor, elt.. " Enlre outros...

(47� 371-9421
9952-1838
* Assistência 24hs

www.irmaquinos.cjb.nel
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 . Centro - Joraguó do Sul

�MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho

Rins - Bexiga - Vias Urinárias

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724

Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 2001

.275-3387

DESTACANDO A SUA EMPRESA

��o9'qD
ANÁLISES CLiNICAS L.I"'I...U
T�Cvwrv{,ço- dct,.uu:uie.-

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

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-091.2
RuaJoãoButschardt, 855 - Centro (juntoao trevoprinàpal) - Guaramirim -se

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

Amparo's Lanches
Sevv�p��
por��� ..

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

AUTDTEC
EQUIPAMENTOS PI S�OU�ANÇA ELETRONICA

Rua Reinoldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul - se9903-4382 / 275-0452

..\lIS'UAL I
Olhos�ua segurança, a parAir de
R$ I.OOO,OO<monitoramento digital

E-mail: aufotec@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ROTARV CLUB
CORREIOOOPOvo3B

-. MOMENTOS DE REFELXÃO

TEMPO DE LUTO
Oportunidade de crescimento

Dia de Finados - Dia muito lembrado entre

nós. Nossos entes queridos foram homenageados
com a dedicação de flores e saudosas lembranças.
Mas iss? foi na semana passada. Hoje pergunta
mos: "E este tempo dedicado à lembrança dos
finados apenas tempo de chorar e lamentar?"
Penso que não, porquanto as dificuldades por que
passamos encerram também oportunidade de
crescimento. Por isso, quem aceita o tempo de
luto como tarefa, cresce e amadurece neste cami
nho. Com certeza, muitos de nós poderíamos
aqui arrolar experiências afirmativas neste sentido.

Poderíamos, por exemplo, dizer que este-tempo
de despedida representa oportunidade de recon

ciliação com pessoa falecida. Ambas as partes
aprenderam a encarar a própria morte. Este novo

enfoque lhes favoreceu uma nova compreensão
da vida, unia nova escala de valores passou a ser

prioridade.
A meu ver, as pessoas que passam pelo processo

de luto amadurecem para duas experiências bási
cas:

1 a) A experiência da separação e a do abrir mão
da pessoa que se despede. Poder soltar a pessoa
finada para o abraço de Deus é um ensaio de
minha própria entrega a Deus. Este ato, que
pode ser um processo em etapas, constitui um
crescimento interior muito grande. Dá

.

tranqüilidade e paz.
2a) A experiência da saudade. Quem durante a

vida plantou flores, isto é, quem soube viver
movido pelo amor, sente-se grato em, agora,
poder lembrar este bendito tempo. Esta experi
ência pode ajudar-nos a valorizar a vida presen
te, sobretudo na direção do salmista em Salmos

90,12:
"Ensina-nos a usar bem os dias de nossa vida

para que nos tornemos sábios.

PASTOR CLAUDIO HERBERTS

ROTARV CLUB

Educadora comparece à reunião
A professora e diretora Maria Valdete Prá Scarpato,
da Emef]araguá 84, compareceu à reunião com vis

tas à instalação de uma biblioteca naquele estabeleci

mento de ensino municipal, tecendo oportunas con

siderações.

�rculo
Italiano

JANTAR MENSAL

Estamos encerrando as atividades do ano de 2001 e, convidamos você
para participar da comemoração dos

10 ANOS

do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, que acontecerá no dia 30 de novem

bro, última sexta-feira do mês, no Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz, a partir das 20:00 horas.
Teremos atrações culturais e, algumas surpresas para comemorar nosso
10° aniversário.
O cardápio você já conhece, galinha caipira,
polenta, macarrão e um saboroso vinho.

Tói, vê se vem!

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

DEVANIR DANNA
Presidente 3711-8222

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC
Nota: ingressos antecipados com os Coralistas, ria

Floriani Equipamentos e com os membros da Diretoria.

Relações Públicas - 373-0091
j i

NOVEMBRO - MÊS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

oliNOVEMBRO/2001 - Reunião ordinária. Na oportunida
de nosso companheiro Rildo explanou aos companheiros
novos/ sobre a Fundação Rotária.

.
A Fundação Rotária depende inteiramente de contribuições
voluntárias. Desde o primeiro subsídio outorgado em 1930,
a Fundação já despendeu aproximadamente 700 milhões

de dólares com seus programas educacionais e humanitári
os. Este extraordinário feito só é possível graças à generosi
dade de rotarianos e amigos da Fundação.

TORNEIO GIJO REGIONAL (ADENDO)

Além das medalhas e troféus conseguidos nas modalidades
relacionadas na coluna da semana passada, por esqueci
mento, deixou-se de salientar o 3° LUGAR DE VÔLEI FE

MININO, defendido pelas atletas Verônica/ Orjana,
Alessandra e a revelação Cida.

PARA REFLETIR...

A DIFERENÇA QUE FAZ A DIFERENÇA (PARTE lI)

Também não está n� inteligência das pessoas a tal diferen

ça, como o demonstram estudantes de países pobres que
emigram aos países ricos e conseguem resultados excelen
tes em sua educação.
Outro exemplo é os executivos de países ricos que visitam
nossas fábricas e, ao falar com eles, nos damos conta de

que não há diferença intelectual. Finalmente, não podemos
dizer que a raça faz ,a diferença;' pois nos países centro

europeus ou nórdicos, vemos como os chamados "ociosos"
da América Latina ou da África, demonstram ser a força
produtiva desses países.
O que é então que faz a diferença?

ANIVERSÁRIOS ...

Dia lO/NOVEM BRO comemora mais uma primavera ANA
PAU LA SAADE, esposa do companheiro Cléber.

Dia 08/NOVEMBRO comemoram 43 anos de união matri

monial, o companheiro Roland e sua esposa Isolde.

PARABÉNS!!!

"llTabelionato
.

'. de Notas e

Protestos de
. Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I 4BcORREIODOPOVO
'I

SOCIAIS ,�:"

Os 80 anos

do Lenz

RodolfoHenrique Lenz,
no último dia 30 de ou

tubro, completou o seu

80° ano de vida, que foi
�----------�

comemorado com um almoço no Restaurante Bompani,
noJaraguá Esquerdo, com a esposa, Frida Grützmacher Lenz.
Parabéns .ao Lenz, com votos de renovados anos de vida.

FALECIMENTO

Sílvio Bortolini
Repercutiu dolorosamente no Bairro Rio do Cerro amorte de

Sílvio Bortolini, que no dia 12 deste mês completaria 89 anos.

"
Membro de tradicional família de imigrantes italianos, em 1988

esta folha entrevistava o pai, Emílio Bortolini, de que resultou o
artigo intitulado de ''Bortolini, filho de imigrante trentino", ,di
vulgado na edição n? 3:568, em que se contava as razões da

saída da Itália para se es

tabek:u:r numa rerra cp: só

sabiarncp:sechamavaBrnsiI.
A fotomostraum instan
te da missa no Salão Pa

roquial, sendo dado à se

pulmra na manhã do dia

2, para o Cemitério local.

CORREIOOOPOVO,queem
Sílvio Bortolini tinha um

constante leitor, apresenta
condolênqas à família en

lutada.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
A Ú NICA MAJESTADE (163)

Após a apresentação da sua netinha Jeanne ao

imperador do Brasil, Victor Hugo foi buscar pela
mão o seu neto:

I
� '- Senhor, tenho a honra de apresentar o meu

I neto Jorge a Vossa Majestade.
[:' O imperador abraçou a criança, e, alisando-lhe
I os cabelos:

- Meu filho, aqui não há mais que uma majestade.
E indicando o poeta:
- Ei-Ia!

M ÚCIO TEIXEIRA - \\0 imperador visto de perto", página 70

A Gráfica CP está

admitindo

IMPRESSOR
c/experiência

para operarmáquina off-set, modelo
Roland � folha.

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

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

GERAL

REMINISCÊNCIAS
-

TERÇA-FEIRA, 6 de novembro de 200!

Distrito de Veszprém
Art. 2° - A instalação

da fábrica será feita no

prazo de dois anos, a

contar desta data, come
çando então a correr o

prazo da isenção.
Art. 3° - A efeti

vidade do favor ora con

cedido depende da ob

tenção da patente de in

venção, e do registro da
mesma na Secretaria da

Fazenda".

sc, em 9 de setembro
de 1919

SC promove ajuda à

mão-de-obra na

agricultura
Um projeto de lei

apresentado ao Con

gresso de Representan-'
tes, pelos deputados
Carlos Wendhausen,
Luiz Abry, Marcos

Konder, Fulvio Aducci
e Hyppolito Boiteux,
sob n? 95, autorizava o

governo do Estado a

promover, direta ou

indiretamente, a imigra
ção de trabalhadores

destinados aos serviços
de agricultura, especial
mente no Municipio da

Capital, concedendo os

favores consignados na

presente lei.

Os favores

1) O governo facul

tará transporte gratuito
aos imigrantes do pon
to de embarque ao lugar
em que tiverem de esta

belecer seus domicílios e

hospedagem pelos dias
necessários.

2) Quando a intro

dução for feita median
te contrato, nele se esti

pulará a obrigação de co
locar os imigrantes nos

pontos de seus destinos
em núcleos coloniais

fundados pelo governo
ou em estabelecimentos

industriais e agrícolas, o
Estado auxiliaria os in

trodutores com a inde

nização das despesas de

transportes, despesas
pagas 90 dias depois da

localização definitiva do

imigrante, à vista de pro
vas especificadas em re

gulamento, fixadas em ta

bela previamente organi
zada - introdução de

colonos-agricultores fei
ta pelo Estado, por meio
de agentes de sua confi

ança e de repartições
apropriadas, nacionais
ou estrangeiras, que tor

nam conhe2idas as rique
zas naturais do Estado,
amenidade de clima, ín
dole pacifica de seus ha

bitantes que o imigrante
possa obter, para se esta

belecer.

3) O governador era

autorizado a promover a

localização de colonos

nacionais ou estrangeiros,
concedendo gratuita
mente lotes de terras

devolutas de 30 a 50 hec

tares para se estabelecer
como lavradores no Es

tado. Os lotes seriammai

ores ou menores confor
me se tratar de terras de
culturas ou campo de cri

ar, e variavam em área

conforme o número de

pessoas de que se com

punha a família do'colo
no.

4) O governo auxilia
va na construção de suas

casas de moradia, na

aquisição de sementes e

instrumentos destinados
à lavoura, na alimentação

.

e tratamento médico du

rante o primeiro ano de
sua localização, sendo es

sas despesas indenizadas

pelo colono, em presta
ções, que começavam a se

•

(091)

Garibaldi '- JGS

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? LXXXI

II

O advogado Cesar

Pereira de Souza, além
de sua profissão bem
sucedida ao longo da

estrada de ferro, de São

Francisco até Porto

União, representante da
Southern Brazil Lum

ber & Colonization

Company, de Três Bar
ras, tinha sua base fir

mada em Joinville, mas
mantinha em JARA
GUÁ plantações de
banana de boa' qualida
de, serraria e planta
ções de fumo de sofis
ticadas qualidades,mui
to apreciadas mundial

mente, que comprava
dos colonos que eram

bem instruídos no cul

tivo da planta, expor
tando para a América
e a Europa, onde alcan

çava ótimos preços.
Assim, solicitava os

favores da lei para
quem aperfeiçoasse a

qualidade do produto,
que resultou num pro

jeto de lei, sob rio 91,
que era assinado pelos
deputados Marcos

Konder, relator, Hyp
polito Boiteux, Carlos
Wendhausen e Fulvio

Aducci. O projeto ti

nha a seguinte redação:
''Art. 1 ° - Fica o Po

der Executivo autoriza

do a conceder à fábri

ca, que fundar o bacha

rel Cesar Pereira de

Souza, de preparar
fumo por um proces
so de seu invento, isen
ção ou redução do Im
posto de Exportação
por 5 anos e outros fa

vores que julgar conve
nientes.

realizar depois de de
corridos 3 anos de sua

localização definitiva,
variando esses auxílios
e valor de acordo com

o número de pessoas da
família.

5) A obtenção do ti
tulo definitivo acontecia

nas seguintesbases: a)
morada habitual duran

te 5 anos consecutivos;
b) cultura, efetiva deme
tade, pelo menos, das

terras que lhe eram con

cedidas; c) ter moradia
construída e benfeito

rias no fim daquele pra
zo. Não fossem atendi

das as condições acima,
as terras revertiam para
o domínio do Estado.
A medição e demarca

ção de lotes agrícolas
para estabelecer nqcle
os coloniais, a escolha
deveria recair de prefe
rência nos lugares mais

próximos dos centros
,

de consumo e já dota
dos de vias de comuni

cação com esses cen

tros. Para se conseguir
a localização, os preten
dentes dirigiam suas pe
tições ao governador
do Estado, declarando
sua nacionalidade, nú
mero de pessoas de que
se compunha a família,
situação das terras e gê
nero de lavoura que ia

empreender.
Feita a concessão,

expedia-se ao concessi
onário pela Diretoria

'de Terras, Colonização
e Agricultura, livre de

despesa, um titulo pro
visório com todas as

declarações constantes
da petição, a fim de po
der tomar posse de suas

terras.

(Fritz von Jaraguá)
•
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Lair Bernardoni e Guido
Heuer estarão em JS

]ARAGuA DO SUL - escritor e jornalista Apo
Dois símbolos da arte e da linário Temes como sendo

cultura de Santa Catarina, única no atual cenário das

em especial da Região letras catarinenses.

Norte do Estado, estarão J á o artis ta plástico
em Jaraguá do Sul esta se- Guida Heuer mostra aos

mana. A fotógrafa Lair � iaraguaenses uma série de

Leone Bernardoni e o ar- trabalhos onde o metal e

tis ta plástico Guida Heuer ,as grandes proporções
estarão na Oficina de Arte,
às 20 horas desta quinta
feira, para o lançamento do
livro "Girassol, Giralua" e
abertura da exposição Pa- "

rafusando Imagens e

Idéias. O liv�o é autogra
fado pela fotógrafa e a

exposição é de Heuer.

Ambos são de Blumenau

e há muitos anos divulgan
do, através de seus trabalhos,
a cultura do Estado.

Lair é conhecida inter

nacionalmente pelo seu

trabalho, marcado pela
sensibilidade de imagens de
crianças e de flores. Este é

o primeiro livro da fotó

grafa e já vem com o aval

de nomes conhecidos no

cenário catarinense da lite

ratura e do jornalismo. A
obra, intitulada Girassol,
Giralua, é considerada pelo

chamam a atenção por sua

originalidade na utilização
dos materiais, que envolve
cores e formas, nascidas
da percepção do relevo, ,

do volume e da distância.

A exposição de Heuer
estará à disposição do

público de 9 a 19 deste

mês, no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul, das 9 às 22

horas. Além do caráter

cultural da mostra, a

exposição também visa a

obtenção de recursos para
atividades em prol das artes
plásticas da Scar, confor
me explicou a proprietária
da Oficina de Arte, Mara

Oppermann. No dia do

lançamento da exposição e

do lançamento do livro, os
dois artistas concedem

coletiva à imprensa no

horário das 19h30.

ESTADODESANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
l!Vara

EDITAL DECITAÇÃO
PRAIO DO EDITAL: 30 dias

OlA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito,
FAI SABER Réu: PARKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇOES LTDA., o qual se encontra,em local i�certo e não.sa.bido
que neste Juízo de Direito, situado a Rua GUllhe�me Iristiene

Wackerhagen, 87, Vila Nova CEP 89259-300, Jara[ua do Sul - SC,
tramita a Acão de Depósito sob nº 036.96.000712-7, aforada p,or Banco
Itaú S/A, ém desfavor d� Parks Indústria e Comércio de Confecç�es
Ltda. E outro. Assim, fica o mesmo CITADO para. ent�egar a COIsa,
depositá-Ia em juízo, consignar-lhe o equivalente em dinheIro, ou oferecer,
resposta no prazo de 5 (cinco) dias, contados do transcurso do prazo
deste edital (art. 902, dp CPC). ADVER�ENCI� Não sendo cont�stada
a ação no p'razo marcado, presumir-se-ue cceltos como verdadeIros os

fatos articulados pelo autor na peticão inicial (art. 285, c/c art. 319 do
CP(). SINTESE DA INICIAL: Em data de 21/12/1995, os requeridos
firmaram um Contrato de Empréstimo Garantido por Alienação Fiduciárialcom a instituicão financeira autora, no valor de RS 21.000,00, o quo
recebeu o nº 974.611033371-3. Ocorre que os requeridos não pagaram
a prestacão do financiamento concedido, estando em mora desde janeiro
do corrénte ano. Na data de 14/02/1997, foi requerido, pela parte
autora, a conversão da presente Ação de B�sca e Apre�nsão em Ação
de Depósito o que foi deferido pelo MM. JUIZ e cenverfide na data de
12/03/1997. E, para que chegue ao con�e�i�ento de ,tod?s, p�rte e

terceiros, eu, Glaucimar Porp de Matos, o dIgIteI,. e eu, ClaudIa Je",che�
Janssen, Escrivã(o) Judicia o conferi e subscrevI. Comarca de Jaragua
do Sul(SC), 28 de junho de 2001. .

, Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

•MORADIA: INTERESSADOS EM IMÓVEL T�M ATÉ DIA 23 DESTE M�S PARA INSCRiÇÃO

Apartamentos da Cohab estão

à venda no Bairro Amizade
]ARAGUA DO SUL - Os

interessados em adquirir
um dos apartamentos
construídos pela Cohab na
Vila Amizade já podem se

inscrever. O gerente de

Habitação, Afonso Piazera

Neto, informa que as ins

crições para os 80 apar
tamentos podem ser feitas

até o dia 23 deste mês, de
segunda à sexta-feiras, no
horário das 7h30 às 13h30,
no apartamento 202, blo
co 3 do Conjunto Habita

cional Amizade. Os can

didatos devem, apresentar
carteira de identidade, CPF
e comprovante de renda
familiar de, no mínimo, R$
800,00.

A Caixa Econômica
Federal é a responsável pe
'lo financiamento e fará

uma análise prévia das ins

crições e em uma segunda
etapa a ficha cadastral dos
pretendentes. Ao todo, são

Edson Junkes/CP

Construção foi interrompida durante alguns anos e recomeçou somente este ano

16 apartamentos de três
dormitórios ao preço de

R$ 27.300,00 o do andar

térreo e a R$ 28.600,00
os localizados em anda-

a R$ 23.850,00 os lo

calizados nos andares su

periores.
Destes valores, a Caixa

Econômica Federal cobra
res superiores. Além des- / dos mutuários 20% de

se, mais 64 apartamentos entrada e financia os outros

de dois dormitórios co- 80% em prestações men-

mercializados a R$ sais que variam de R$
22.500,00 os do térreo e 160,00 a R$ 237,00, em até

20 anos de prazo. A Pre

feitura deu o terreno e' a

infra-estrutura. A Cohab
foi a responsável pela
construção do prédio.

Em obras desde 1995,
os apartamentos estão em

fase de acabamento e

deverão ser concluídos até

dezembro deste ano.

Estudantes deCorupáensinamcomo salvaros sapos da região
CORUPA-Nestaquar

ta-feira, 30 estudantes de

Corupá envolvidos no

Projeto "Crianças Salvan- ,

do os Anfíbios e a Mata

Atlântica" visitam a Escola

Municipal Agrícola Carlos

Heins Funke, emJoinville,
para conhecerem os pro
jetos ecológicos desenvol-

, vidas nessa unidade de
ensino que é considerada
modelo.

Nesta visita, os estu

dantes de Corupá vão re

latar a experiência obtida e

apresentar os resultados

parciais domonitoramento
da mortandade dos sapos.
O trabalho de monito

ramento da mortandade

dos sapos foi feito pelos
alunos, em suas próprias
residências, tanto na área

urbana quanto rural. O

Projeto "Crianças salvan
do Anfíbios e a Mata

Atlântica" é patrocinado
pela Fundação O, Boti
cário de Proteção à Na

tureza e foi idealizado

pelos biólogos Elza e

Germano Woehl.
O monitoramento foi

feito durante três meses por
aproximadamente 370

alunos, que identificaram,
1038 sapos atacados por
carrapatos; considerado a

principal causa da morte

dos sapos na região. O

trabalho é inédito no Brasil

Dr. AntonioE, 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

e os resultados estão sendo

preparados para publica
ção e apresentação em

congressos no Brasil e no

exterior.

A bióloga Elza Woehl

explica que observar ani

mais, sobretudo as aves

de áreas urbanas, é uma

atividade comum nos

programas de educação
ambiental dós países de

primeiro mundo. Os

animais são considerados
indicadores de qualidade
do meio ambiente. Qual
quer problema com ele,
serve de alerta para as pes
soas. Portanto, se os sapos
de Corupá e da região
estavam morrendo, é um

sinal de que as coisas não

estão bem. Neste aspecto,
segundo Elza, os sapos
são excelentes bioindi
cadores porque possuem
pele altamente permeável,
o que significa rápida
absorção pelo organismo
de qualquer agente' quí
mico, vivem tanto na água
quanto na terra, vivem em

área limitada, não muito
distante da lagoa onde

nasceram, são numerosos

e fáceis de serem ob
servados e, em áreas ur

banas, tendem a se aglo
merar próximos às lâm

padas onde se alimentam
dos insetos atraídos pela
luz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I EDUCAÇÃO: SEMINÁRIO DISCUTE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de combate à evasão
escolar é avaliadona região

]ARAGUÁ DO SUL - Os
índios guaranis da reserva

de Araquari poderão fre

qüentar as aulas em escola

que será construída ainda
este ano, na própria aldeia.

A informação foi dada pe
lo coordenador da 19' CRE

(Coordenadoria Regional
de Educação), professor
Anésio Luiz Alexandre,
durante o Seminário Re

gional sobre Sistema de

Garantia dos Direitos da

Criança e do Adolescente,
que aconteceu ontem na

Recreativa da Marisol. De
acordo com o professor
Anésio, a escola já está ga
rantida porque a licitação
já foi feita. Ele acrescenta

que a obra deve começar
ainda este mês e, até o iní

cio do próximo ano letivo,
já estará concluída para que
as crianças da comunidade
indígena dessa aldeia tenha

seus direitos à educação
garantidos.

O Seminário Regional
. é promoção da Secretaria
de Estado da Educação e

�e Desenvolvimento So-

I'

Edson Junkes/CP

Coordenador da CRE, Anésio Alexandre, e a professora Araci

cial, em parceria com o

Ministério da Justiça, que
coordenam o. Programa
de Combate à Evasão Es

colar, implantado em abril

deste ano em todo o Es-'

tado de Santa Catarina,
com o objetivo de garantir
a permanência na escola de
crianças e adolescentes, de
7 a 18 anos de idade, pa
ra que concluam o ensino

.-

fundamental e também

promover o regresso à es

cola de crianças e adoles

centes que abandonaram
as aulas sem concluir o en

sino fundamental. Partici

param do, seminário apro-

ximadamente 120 pessoas,
entre professores, diretores
de escola e representantes
de Conselhos Tutelares da

Microrregião do Itapocu.
Dé acordo com a ge

rente de Ações Integradas
da Secretaria de Educação
do Estado, Araci Pettres
Alves de Oliveira, o índice
de evasão em Santa Cata

rina é de aproximada
mente 3,5%, enquanto que
na região qu� compre
ende a 19' CRE o índice é

de 5%, segundo informou
o coordenador. Araci ex

plica que a luta contra. a
evasão escolar conta com

a ajuda do Projeto de

Aviso por Infreqüência do

Aluno, que tem o apoio da

Promotoria Pública. A ge
rente esclarece que todos os

professores são orienta

dos para informar o

Conselho Tutelar depois de
,

uma semana consecutiva

de faltas. O conselho, por
sua vez, procura a promo
toria, que tem direito legal
de c�brar dos pais ou res

ponsáveis a volta da criança
para a escola.

A necessidade de tra

balhar para ajudar no orça
mento familiar é a principal
causa da evasão escolar,
segundo avaliação de Ara

cio Em Jaraguá do Sul o

trabalho de recuperação
dos alunos que estavam

fora da escola tem sido sa

tisfatório. De acordo com

o coordenador regional da
CRE, de nove casos en

caminhados, solhente este
,

ano em apenas umaescola,
sete deram resultado po
sitivo com o retorno dos

alunos aos bancos esco

lares. (MARIA HELENA MORAES)

Intenção é realizar trabalho integrado no combate ao crime
GUARAMIRIM - A pri

meira reunião para a for

mação do Conseg (Conse
lho Comunitário de Segu
rança) foi realizada ontem

à noite, na Câmara de Ve

readores, com a participa
ção de lideranças e repre
sentantes de entidades. A

convocação partiu da dele
gada de Polícia Jurema
Wulf e do comandante do
5° Pelotão da Polícia Mi

litar, tenente Rogério Vonk,
e atende ao disposto no

Decreto Estadual2.136, de
12 de março deste ano,

que autoriza a criação des

tas unidades no Estado.
"Os Conselhos Comu

nitários de Segurança são

entidades de apoio às Po

lícias Estaduais nas relações
com a comunidade para a

solução integrada dos pro
blemas de segurança, com
base na filosofia da Polícia

Comunitária", estabelece o

decreto, determinando que
todas as ações que deriva
rem do Conseg deverão

atender "as diretrizes ema

nadas da Secretaria de Es

tado de Segurança PÚ

blica", e funcionar sob

orientação da Comissão
Coordenadora dos Assun

tos dos Conselhos Comu
nitários de' Segurança.

N a primeira reunião,
ontem à noite, foram rela

cionados os nomes para a

formação da diretoria pro
visória, que ficou incum

bida de requerer a carta

constitutiva e as demais

providências para dar exis
tência legal ao conselho e

plena implementação do
mesmo na cidade. Trata-se
de medida importante, na
OplnlaO da delegada
Jurema, destacando que é

característica relevante do

Conseg justamente abrir

canal privilegiado para a

comunidade tratar destas

questões diretamente com

a Secretaria de Estado da

Segurança Pública.
A convocação para a

criação do Conseg coinci
diu com recentes manifes

tações de vereadores, atra
vés do Legislativo Muni

cipal, que destacaram a

necessidade de ser feita

ampla mobilização comu

nitária em Guaramirim;
com a participação das

autoridades, entidades e

representantes de todos os

setores organizados da so

ciedade, para se contrapor
ao aumento dos índices de

criminalidade no Municí

pio, além de outros sérios
problemas como os fre

qüentes acidentes graves
no trânsito, o alcoolismo e

o uso indevido de drog;as.

ALCOOLISMO /FURTOS
- Os casos de embriaguez
constituem-se num dos

principais males da socie-
.

\

dade local. São responsá-
veis por uma série de si
tuações no trânsito e nas

relações humanas, tendo
como conseqüências a de

sagregação de famílias, os
males para o próprio usuá

rio e o acúmulo de trabalho

nas esferas das polícias Civil
e Militar e no Judiciário.
Levantamentos de controle

estatístico, feitos anualmen
te pela Polícia Militar, in
dicam que os problemas
envolvendo contravenções
e crimes.de toda espécie '-.

serram reduzidos pela
metade, com a redução do
consumo de bebidas alco

ólicas. Outra causa, igual
mente preocupante, é o

uso- de drogas.
(MILTON RAASCH)

Fecamconvocamuniópiospara
assembléia nesta quinta-feira

]ARAGUÁ DO SUL/FLO
RIANÓPOLIS - A Pecam

(Federação Catarinense de

Associações de Municí

pios) realiza Assembléia

Geral Extraordinária nesta

quinta-feira, às 8h30, no
Centro de Convenções,
em Florianópolis. A con

vocação dos prefeitos está

sendo feita pelo presidente
da federação, prefeito de

Zortéa, Alcides Man

tovani, A programação
inclui o lançamento do

Selo Catarinense de Qua
lidade, pelo' governador
do Estado, Esperidião
Amin, às 8h45.

Às 10 horas, acontece
a análise da proposta de
convênio para Municipali
zação do Trânsito, Inspe
ção Veicular e Controle de

Ruídos e Poluição de

Veículos. Em, seguida, às

10h30, serão apresentados.

o Projeto ParqueVirtual de
.Desenvolvimenro do Tu
rismo de Santa Catarina e

o Projeto de Portal e Rede
de Informática. Às 11 h30
será apresentado o Projeto
Sociedade da Cultura -

Informatização das Biblio
tecas Públicas. Depois do
intervalo para o almoço,
serão apreciadas as pro·
postas de alteração da Lei

de Distribuição do ICMS,
a cargo da Diretoria Exe

cutiva da Fecam; às 14h30,
apresentação dos projetos
de lei sobre saneamento

público, transporte escolar,
emendas constitucionais

sobre CPMF e Iluminação
P�blica; Situação dos Mu

nicípios e os Regimes de

Previdência. Por fim, às

15h30, o tema será o Con

trole das Contas Públicas

com a Lei de Respon
sabilidade Fiscal. (MR)

Amvali aguarda confirmação
dos índices econômicos

]ARAGUÁ DO SUL -

Técnicos da Arnvali (As
sociação dos Municípios do

\
Vale do Itapocu) aguardam
para dentro de duas sema

nas a confirmação dos no

vos índices de movimento

econômico dos Municípios
do Vale do Itapocu, com
base nas declarações de in

formações econômico-fis

cais prestadas pelas empre
sas. O desempenho domo
vimento econômico do Es

tado deverá apresentar cres
cimento de 15%, mas os ín
dices de alguns dos princi
pais municípios do Estado,
incluindo Jaraguá do Sul e

Guaramirim, podem ser

menores que os anteriores.

Na prática, isto significa
menor participação no re

torno do ICMS, que deverá
refletirem várias das cidades

consideradas entre as mais

importantes do Estado.

Cerca de 2,1 mil recursos in

terpostos através das as

sociações de municípios fo

ram apreciados até a sema

na passada, em primeira ins
tância, pela comissão consti
tuída de técnicos que repre
sentam estas mesmas enti

dades e contam com o acom

panhamento da Secretaria de

Estado da Fazenda. (MR)

A estudante Dirléia Nunes de Souza foi eleita Garota do Bairro

EstradaNova Ela foi escolhida durante concurso realizado sábado
à tarde, no salão da IgrejaCatólica Dezenas de colegas emoradores
prestigiaram o evento, coordenado pelo presidente daAssociação
de Moradores doBairro Estrada Nova,Riolando Petry.
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I INICIATIVA: PREFEITURA INAUGURA NO SÁBADO O PA E A AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE

Pronto Atendimento quer
,

ampliar serviços oferecidos

Comemoraçõesdo aniversário
acontecemneste finaldesemana

MASSARANDUBA - As

comemorações alusivas ao
40° aniversário de eman

cipação politico-adminis
trativa acontecerão neste fi

nal de semana. O 4° Ro

deio Crioulo, evento que é

iniciativa do CTG Laço
Massarandubense e será

realizado na localidade de

Campinha Central, consta
entre as principais atrações.

I O fandango de abertura

do rodeio acontecerá sex

ta-feira, seguindo-se outras
atrações, que prosseguirão
até domingo.

No sábado, às 8h30,
acontecerá o Passeio Ciclís
tico 40 anos, com concen

tração em frente à Pre

feitura, seguido da sole
nidade de distribuição do

cartão do programa Bolsa

Escola, do governo fede

ral, na Câmara de Verea

dores, às 10 horas. Às 16

horas serão entregues as

obras de reforma e�elho-

rias feitas pela Prefeitura
nas praças Wilhelm Leu,
Rudolfo Oropezza e Harry
Froelich.

Às 17h30 será inaugu
rada a reforma feita no

Centro de Educação In

fantil Hulda Cardoso (cre
che), localizada na Rua

Paulo Cardoso, e, final

mente, às 19 horas, serão
entregues a reforma e a

ampliação do Posto de

Saúde, onde também fun
ciona o Pronto Atendi
mento Médico desde o

início do mês passado, em
função da negociação que
envolve o Hospital Sagra
do Coração de Jesus.

Já no domingo, data do

aniversário de emancipação
do Município, às 9h30, inicia
o desfile cívico com a par
ticipação de escolares e da

banda e pelotão do 62°

Batalhão de Infantaria, de
Joinville, entre outros atos

previstos naquela data. (MR)

MASSARANDUBA - A

Prefeitura inaugura sába

do, às 19 horas, o Pronto
Atendimento e a amplia
ção do Posto de Saúde,
na Rua 11 de Novembro,
que funcionam em um

único prédio desde que o

plantão do serviço médi
co teve que ser trans

ferido do Hospital Sa

grado Coração de Jesus,
em setembro. O PA pres
tou 431 serviços diversos
à população em outubro,
primeiro mês em que
funcionou junto com o

Posto de Saúde, confor
me informou a Secre
taria Municipal da Saúde.

O movimento regis
trado no primeiro mês

foi considerado normal

pela secretária municipal
de Saúde, Viviane Perei

ra, destacando, porém,

que a população precisa
ficar mais atenta na dife

renciação dos casos que
são de emergência, e que,
portanto, podem ser en

caminhados ao Pronto

Atendimento Médico,
daqueles que devem ser

atendidos nos postos de

saúde, na sede ou interior

do Município, ou nos

hospitais da região..
Segundo ela, esse tipo

de situação, já esperada
pela Secretaria Municipal
de Saúde, tende a nor

malizar dentro dos próxi
mos meses, quando a po
pulação já deverá estar

melhor orientada sobre
esta questão. O atendi
mento no Posto de Saúde
do Centro funciona das
7 às 17 horas, e no PA
inicia às 19 e se estende
até às 7 horas do dia

seguinte. Para viabilizar o
serviço de urgência no

novo local, a Prefeitura

precisou fazer inves

timento considerável na

reforma e adaptação do
Posto de Saúde, e ad

quirir novos móveis e

equipamentos.
Todo o atendimento

de urgência tem acom

panhamento sistemático

da Secretaria de Saúde,
que providencia o trans

porte e encaminhamento
de pacientes para hos

pitais da região, e fornece
também as guias de

internação, garantindo
todas as condições para
que o paciente receba

hospitalização, explica
Viviane. Segundo ela, em
bora as mudanças de

correntes da transfe
rência do PA, desde que

ficou confirmada a mu

dança da direção no

hospital local, a po

pulação permanece am

parada.
ULTRA-SONOGRAFIA

- A Secretaria de Saúde

aguarda pela liberação de

verba no valor de R$ 35

mil, já confirmada pelo
Governo do Estado, que
será investida na aqui
sição de equipamento
para ultra-sonografia.

A compra do apa
relho consta como a

principal reivindicação
dos médicos que aten

dem no Posto de Saúde
e no PA. "Todas as pro
vidências já foram to

madas, estamos só

aguardando pela libera

ção dos recursos", diz

Viviane.
(MILTON RAASCH)

Concurso
Artene Lista

Crie o centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"
Regulamento:
1 ° - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba c Schrocdcr
artistas profissionais c 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 total ou parcial de obras já existentes.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40
(50cm 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, nomeadapeloGuia Fácil.

Apolo:

o
CORREIO DO POVO

6° - Os trabalhos selecionados 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 urna que será aberta no dia

28/12/2001, em horário a ser definido. Em caso de empate, a
decisão será feita pela diretoria 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
Oliveira, 246 ou informaçõesnoGuia Facil: (47) 222 1900.

8° - Premiaçãopara obra escolhida:
a) Publicação do desenho na edição 2002 doGuia Fácil.

b)Publicação no editorial da lista do histórico do
autordaobra.
c) PrêmiodcR$SOO,OO

IIIJ Sbopplnl Center
10 BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.CAMPEÃO: GRUPO JARAGUAENSE CONQUISTOU MAIS 43 PONTOS E LEVA rtruo GPdosEUA
arrecadou

_US$ 87 mil

VôleiMirimgarante presença
na final do EstadualI Bicicross da Malwee 'é campeã

I do Estadual por antecipação ]ARAGUÁ DO SUL -.

A equipe Mirim ADJ/
FME/Divina/Marisol
ficou em quinto lugar
na fase classificatória

do Campeonato Esta

dual de Vôlei Mascu

lino desta categoria e

garantiu presença na fi
nal da c0t?petiçãp, que
será realizada de 31 de

novembro a 2 de de

zembro, em Blumenau.
,-

A vaga foi assegurada
no final de semana pas
sado, quando houve a

disputa da terceira eta

pa do Estadual, no

Morro da/Fumaça, com
/' "

uma vitória de três sets

a zero sobre o time

anfitrião e duas der-

rotas: para Joinville (3
x l)'e Rio do Sul (3 x

O).
Para obter estes re

sultados, o técnico Be

nhur Sperotto contou

com os atletas Leower,
João Felipe,Thiago,'
Ivandro, Anderson,
Era, Gustavo, Bruno,
Jonathan e Jean. Blu
menau, Rio do Sul,
Joinville e Brusque
classificaram-se do pri
meiro ao quarto lugar,.
respectivamente, en

quanto que Unisul/
Florianópolis ficou

com a sexta posição e

Morro da Fumaça ter

minou na sétima colo-
I

Um leilão com objetos
de pilotos que partici
param do GP dos EUA

arrecadou USt,87mil em

apenas 24 horas. O pri
meiro item vendido foi o

capacete de Michael

Schumacher, arrematado

por US$ 29.500.

A iniciativa partiu dos

organizadores do GP dos

EUA e o dinheiro será

destinado .aos parentes
das vitimas dos atentados

terroristas sofridos pelo
país no dia 11 de se

tembro. Para participar
do leilão, basta acessar o

site oficial da corrida:

www.usgpindy;com.

das 33 categorias disputadas.
Na classificação da

etapa, jaraguá do Sul ga
rantiu a primeira coloca

ção, com 43 pontos, se

guido de Brusque, com
29; Rio do Sul, com 33, e

Lages, também com 33

pontos. Ao todo, Jaraguá
do Sul está com 215 pon
tos, à frente de Brusque,
que soma 189;Rio do Sul,
com 173; Lages, com 134,
e São José, com 85.

Com estes resultados,
a equipeMalwee conquis
tou o título de campeã do
Campeonato Estadual de
Bicicross, faltando ainda
uma etapa para o término
do evento. Na opinião de
um dos coordenadores do

Bicicross da equipe Mal

wee, Valdir Moretti, difi
cilmente a equipe de

Brusque consiga cornple-
, tar mais de 26 pontos.
''Vai ser muito difícil eles

]ARAGUÁ DO SUL -

Depois de conquistar
excelentes resultados no

Campeonato Sul-Ame

ricano e no Interescolar

de Bicicross, a aquipe
Malwee é campeã por
antecipação do Cam

peonato Estadual da

modalidade, mas var

participar da última

etapa, que será realizada

no início do mês de de
zembro. No fim de se-

nos superarem, mesmo

porque a última etapa do

campeonato será realiza

da na pista ecológica do

Parque Malwee", consi
dera Moretti. '

Antes dessa prova, en

tre os dias 15 e 18 de no

vembro, 38 pilotos jara
guaenses vão para Pira'

para, em Minas Gerais,
buscar o título de campeã
do Campeonato Brasileiro

de Bicicross; competição
que, até o momento, está

na liderança. (FABIANE RIBAS)

mana passado, o grupo

jaraguaense foi para Flo-

rianópolis participar da

II, I penúltima etapa e con-

1111' quistou 43 pontos, garan-
� tiu oito títulos e trouxe

:i mais 24 troféus, entre os

'I
três primeiros colocados

cação.

LOTERIAS
3/11/2001

Dupla sena

A partir di! hoje (6) a
Supersena passa a se

chamar Dupla Sena. o

prêmio acumulado foi
transferido para a mesma

e hoje tem o primeiro
sorteio.

II Megasena ,

concurso: 310

02 - 14 - 28 - 29 - 31 - 32

Quina
concurso: 915

07 - 13 - 19 - 27 - 61

Lotomania
concurso: 163

06 - 09 - 11 - 1 3
15 - 18 - 19 - 26
30 - 33 - 47 - 52
53 - 59 - 69 -78
81 - 83 - 85 - 96

_._._., ............_._ ....... _ ...... ............. -

Loteria Féderal
" ,

concurso 03591

I - Prêmio: 26.082
2" - Prêmio: 32.309 "

3° - Prêmio: 58.038
4°_ Prêmio: 02.245
5° - Prêmio: 28.970

NOTA DE AGRADECIMENTO
<'

Os familiares enlutados de EDITH SCHÜNKE
profundamente consternados com seu falecimento ocorrido no último
dia 30/10/2001, com a idade de 70 unes, agradecem a todos que
enviaram flores, coroas e acompanharam a extinta a sua última morada.
Agradecem ainda aos médicos Ora. lucia Tabim de Oliveira, Dr. Giovani
Waltrick Mezzalira e Dr. Maxwell Jorge de Oliveira.
A toda equipe do Hospital São José e da Funerária leier.

-----
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; / "<.Dr. Luiz Felipe �. Cavais/ante
Diretor Médico/�RM i86-SC
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Dr'a.

Adr�;ana:,�, Lisboa
CRM 8250- C "" /,
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k
'--V--ã�ios Conv�nios Particulares e

Desconto Pi�ra o Paciente SUS
...................................................... ,/ .\ .

/ \
Unidade I Unidade II

I "Ru�l.�uilherme We�ge;'50 Rua Pastor Sadreczki, 148
.

(Condõmínio Centro Médico - Hospital Evangélico e
\.

Odontológicode. Maternidade /
Jaraguá do Sul), 3° andar, A

nsul Carlos Renaux //
salas nO 303, 304, 305 e 306 Cent'rõ-"""Br.!J�_g.ue - SC ,......-//
Centro - [araguá do Sul- SC Fone/Fax: (47) 396-7f44
Fone/fax: (47) 372-265

Existem outros munelos aonele se poele cantar..., brilhar..., lutar...

A história entre a telefonista Sra. Marrill e o menino Paulo.;.

A telefonista era a melhor amiga do pequeno Paulo, sempre que ele
precisava, corria ao telefone e pedia sua ajuda. E um dia o canário de
estimação do menino morreu ... Ele correu ao telefone e contou a ela a

triste história. A telefonista ouviu atentamente e então falou a ele
palavras de conforto, mas o menino, inconfórmado, pediu a ela porque
é que os pássaros cantam de maneira tão bela, dão tanta alegria com

a sua beleza para tantas famílias e terminam suas vidas como um

monte de penas numa gaiola? E a telefonista, sentindo a profunda
tristeza do menino, falou calmamente: "Paulo, lembre-se sempre de
que existem outros mundos onde se pode cantar." E o menino ouvindo
estas palavras, conformou-se.
Paulo cresceu e mudou-se para uma ourta cidade, anos mais tarde, ele
voltou à cidade aonde ele havia conhecido a telefonista, a senhor"
Mayrill, foi a sua antiga casa e correu para o telefone, pe'rcebeu que a

voz não era mais a mesmo, ele pediu o que havia acontecido com a

senhora Mayrill, a telefonist,a que agora atendia as ligações, pediu a

Paulo, se ele era o garotinho que todos os dias falava com ela ao

telefone. E ele respondeu que sim! A telefonista então falou: "A senhora
Mayrili, meses atrás, ficou muito doente e acabou morrendo, mas ela
deixou escrito aqui que, se um dia você voltasse e pedisse por ela, era
para apenas dizer que 'existem outros mundos aonde se pode cantar .. .'
que você iria entender: .. " e Paulo, 'sentindo uma profund6 tristeza,
acabou compreendendo ...
Com certeza a senhora Edith, batalhadora e lutadora, irá brilhar,
sorrir, cantar... em outros mundos...

"

Agradece Q família enlutada.

�---------------- Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I VAGA: DEFINIDAS AS EQUIPES CLASSIFICÀDAS PARA AS SEMIFINAIS DA CHAVE B DO CAMPEONATOQueniano venceu a primeira
Maratona de Santa Catarina Alvorada garantiu a vaga

para a semifinal dos Amadores
FLORIANÓPOLIS - O

queniano Jhosef Cheromei
, venceu neste domingo ala
Maratona de SantaCatarina,
disputada em Florianópolis
com percurso entre a Ave

nida Beira-Mar Norte.Iocal
de largada e chegada, e o

trevo de Jurerê, Narte da

Ilha. Em segundo lugar
chegou o paulista Rildo

Alves dos Santos, terceiro,
outro queniano, Kipchumba
]oshua, quarto o carioca

Edvaldo de Souza e quinto
o paranaenseGilmarDebus.

No feminino, a vitória

foi da goiana Marizete Re

zende, que este ano já havia
vencido as maratonas de

Porto Alegre, São Paulo e a

dos Bandeirantes. Em se

gundo lugar chegou a gaúcha '

Rosa Barbosa, terceiro a pa

I"a!flense ]osefa Madalena da �

Silva, quarto Maria Salete

Schneider, do Rio Grande do
Sul, e quinto Maria Venâncio,
de São Paulo.

'

Cheromei, 35 anos, fez

o percurso de 42.195 metros
e ganhou sua primeira
maratona no Brasil com o

tempo de 2 horas, 18 mi

nutos, 30 segundos, contra
2 horas, 18 minutos, 58

segund?s de Rildo Alves, o
segundo colocado. Marizete
chegou à sua quarta vitória

da temporada com 2 horas
e 45 minutos de prova,
contra 2 horas, 46 minutos
e 23 segundos da segunda
colocada, Rosa Barbosa.

Junto com a Maratona
foi disputada uma rústica de
14 quilômetros, com vitória
dos gaúchosRudimarCam
pos em 43 minutos e 15 se

gundos, e Rosane Hack,
cornSô minutos e 17 segun
dos. A Maratoninha, prova
de três quilômetros e que
contou com mais de mil

crianças de todas as Co

ordenadorias de Educação
do Estado, largou cinco

minutos depois. Terminou'
.corn a vitória de Herbert

Almeida, representando
, Blumenau, com 10 minutos

1 segundo, e de Cintia

Griep, de São Miguel do
Oeste, com 11 minutos e 9

segundos.
A Maratona de Santa

Catarina distribuiu R$ 68,5
mil em prêmios, mais tro

féus e medalhas. Os ven

cedores do masculino e fe

minino ganharam R$ 5 mil.
,

A direção da Fesporte,
,
uma das organizadoras da

prova, junto com a RBS

Eventos, já tem uma nova

data para esta competição
que em 2002 será disputada
dia 8 de setembro.

JARAGuA DO SUL -

Definidas as equipes que se

classificaram para as se

mifinais do Campeonato
da Primeira Divisão de

Amadores, promovido
pela Liga Jaraguaense de

Futebol, 'com apoio da

Rede de Postos Mime. A

equipe do Vitória derrotou
o Flamengo, por 2 a O, nos

aspirantes, e o time do Tu
py, por 4_a O, nos titulares.

No Estádio Alvorada,
Tupy garantiua vitória con
tra o Guarani, por 4 a Q,
nos aspirantes, e o Alvora
da venceu o Flamengo,
por 3 a 2. A equipe do Vi
tória, como havia ficado

,

em'primeiro lugar na pri
meira fase do campenato,
já tinha vaga garantida para
as semifinais. Os resultados
da Chave B deste fim de

semana assegurou o espaço
do time do Alvorada,
que completou sete pon
tos. Nos aspirantes, o

time da Tupy garantiu a

Time do Aliança (listrado) goleou a Ponte Preta, por 6 a 0, nos titulares

'Preta, por 6 a O. Segundo
informações do presidente
da Liga, Rogério Toma

zelli, os jogos todos transcor
reram bem com bom núme- '

ro de público nos estádios.

Na classificação geral'
dos titulares, Aliança está
na frente, com 6 pontos,
seguido de Cruz de Malta,
com 4; Ponte Preta, 4 (me-
-rios três gols no saldo),

Guarani, 3, e, Garibaldi, O.
Nos aspirantes,'Garibaldi
está na liderança, com 7

pontos, à frente da, Ponte

Preta, com 4; Alvorada, 3;
Cruz de Malta 1 e Aliança,
1. A primeira semifinal

da Chave B acontece dia 18,
com os seguintes jogos: Tu
pi x Alvorada e Alvorada x

Cruz de Malta. (FABIANE

RIBAS)

vaga.
Pela Chave A, no

Estádio Garibaldi, o Cruz

de Malta einpatou com a

Ponte Preta, por 1 a 1, nos

aspirantes, e Garibaldi foi

derrotado pelo Guarani,
por 3 a 1. No Estádio do

Aliança, Garibaldi eAliança
empataram, por 2 a 2, nos
aspirantes, e, nos titulares,
Aliança goleou a Ponte

Festival Escolar Pré-Mirim inicia nesta quinta-feira
]ARAGuA DO SUL - feira a domingo, e o atle- Cleide Mosca.

'

salão, sexta-feira e sábado, às
Mais de mil atletas de 25 tismo e basquete serão A programação do Fes- 8 horas, no Colégio Evangé-
unidades escolares estão realizados nos próximos tival Escolar Pré-Mirim lico Jaraguá; tênis de mesa,

inscritos no Festival Esco- dias 20 e 22, respectiva- prevê o seguinte crono- sexta-feira, às 14 horas, e sá-

lar Pré-Mirim, promovido mente. "Tivemos que grama para as compe- bado, às 8 horas, nas depen-
pela Fundação Municipal transferi-las porque os tições: handebol, quinta e dências do Estádio]oãoMar-
de Esportes. O evento é atletas que atuam como sexta-feiras, a partir das 8 catto.Já as provas de atletismo
destinado a estudantes nas- árbitros nestas modalida- horas, no Arthur Müller; estãomarcadas parao dia 20/
cidos a partir de 1990 e vai des estarão em Itajaí no pe- voleibol, quinta e sexta- 11, a partir das 15 horas, no
envolver competições nas dado do Festival, para feiras, com início às 8 ho- Çlube Atlético iBaependi,
modalidades de futebol de representar Jaraguá do Sul ras, na SER Marisol; xa- enquanto que os jogos de bas-
salão, handebol, vôlei, nos Jogos Abertos", ex- drez, na quinta-feira, às 8 quetebol ocorrerãono dia22/
xadrez e tênis de mesa, que plica a diretora de Promo- horas, no Parque Munici- 11, com início às 8 horas, no
serão disputadas de quinta- ções de Eventos da FME, pal de Eventos; futebol de ginásio do Sesi.

ESTADO DESANTA CATARINAIPODER JUDIOÁRIO
CollHlreG de '1llne6rio Cam60núI " Vllfl Cível
Avetritlo.s Fl«es, sln'.s EsltHlos, CEI'88330-000,
Slllneário CIlm6oriú-SC
JUII(Il} de Dlrello: Gerson Cherem II
Escnv;;(o} Judl�llll:RllulGomes _

EDITAL DE CITAÇAO .'

PRAZO DO EDITAl: 20 vinle dias

Espécie e número do processo: Indenização por Danos Morais, OOS,99,00766Q.6
Aulor. RAC Indústria e Comércio lido,
Réu: Te01oplost Indústria e Coméróo lida, e outro
Olando(a)(s): Réu:MárdoThrun, brasileiro, comercianle, insoito na CPFn' 746.744.719,1 S, com endere!D
ii Rua Síria, 927 das Nações- CEP 88330.QOO, Balneário Comboriú,SC Brasil

Prazo Axado pra a Resposta: 1 S (quinze)dias,
�or iIIennéc50do presente, a(s) pessoa(s) admo ilentillada(s), atuaknenle� lomImooou nõo sabido, lim(m)
aenle(s) de que, neste Juízo de Díreüa, lramüam os autos do processo epigrafadO, bem cama aTADA(S) �ara
ieSPOIIderIem)àlJ!ÕO,querendo,no�delellfQsupramendànado,�do�JIlodo��e.lAD'lERTÊliCIA: Nãosenélo canlestada a DOia no prazo inamxIo presumlr_ aceitos como veidodeirosos latos
articulados pelo autor lia peticõo illidal (órt, 28S, c/c art, 319� CPC), RESUMO DA INICIAl: Aauloraéem�
comercial atuanle no ddoiIe de Jaroguá do Sul, onde camerdorlZO equiP.omenlosporo oficinas e peças em geral,
desde julho de 1995, Em janeirade 1999, aoeletulicampra de ineimilorias, foi ínformada que estava com seu

nome incluído no Seroso, onde conslava a existênda de proleslo de dOislítulo,s regislr��os com seu CGC,
��I!an�a sua atividade comerdol, jusli�ndo-� peranle �us cred0!'85/ que dilas reslnçoes �ram frulo �e
l!MI!fIB$ Irregulares e indevidas. Passando a Investigar descabnu que os titulos foram pralestixlos lunlo ao 0Iící0
de ProteslosWaltrick de Balneírio Comboriú,Se, onde obteve cerlidõo constando que os protestos lóram lavrados
contraMareio Trum mas cam o número de inscricão de CGCdo'autora, sendo o a8dor a empresaTemoplost Ind,
Com, lida, A outonipllKlll1lU a DelegOOa de porKiaOva de Balneário Comboriú, mmunimndo que eslava sendo
V!fina de esle�onato e pIIlI que a mesma apurasse os latos.Tentou, lU-i entnr em cantalomm os_requeriIos,
VIa lelefone plI'lItentar encantraruma solil9io, sendoignorados nas tenl� de mnser:tar o erro, N���ndo
outra alternativo venho buscar o jud'Kiário umasalisfação poro setlSdire�os de ver Sl!a IllIagem resIiI1!ída lunlo
de seus aedores e detado o poís e uma i�nizDOiade ordemmoral causada pelo maculo do protesto IIregulor,
!aceauti�índeviOOdeseu nÍlnerOdeCGCpelos�R�aa�dotuteloporo�l1J:a�
lIIn10 aosorgãos ao crédito e pora o0Iki0Waltíick a dlDOia dos requeridoí bem cama o que l1IIIIS de dire�o lhe
cabia, Deu'se o valor a musa DE RS S68 40 08/10/l999,Ass, Dr.Jackson da Costa Bastos. OAB/S( 11433,
� pIIlI que chegue 110 conhecimento de�; pmes e terceiros, foi expecSdoopresente idtaI, oqidserá aftxadono local de costume e publkooo na forma ao lei,
Comarca de Balneário Comboriú (SC), 04 de outu1H:o de 2001,

GERSON CHEREM II
JUIZDEDIREITO

Segunda fase do Aberto de Futsal começa sexta-feira
]ARAGuA DO SUL - A Acaraí/Móveis Kagenor, formam que nos primeiros primeiros colocados, mais

segunda fase do Campeã- às 20h30. A rodada pros- 15 jogos da competição cem quilos de suíno para
nato Aberto de FutsaI! segue na tarde de sábado, foram marcados 145 gols, o campeão, 80 quilos para
2001, Troféu 125 Anos de com as partidas do Grupo o que representa uma mé- o vice e 60 quilos ao ter-

Jaraguá do Sul, inicia na E sendo disputadas tam- dia de 9,6 por partida. ceiro lugar. O time das-
noite desta sexta-feira, com bém na Arsepum: Verdu- Promovido pela Fundação sificado na quarta posição
dois jogos da Chave F, no reira Dimar x Eletropol Municipal de Esportes, o receberá 50 quilos de suíno
ginásio de esportes da Ar- jogam às 15h30; Roger campeonato deverá encer- e um troféu. Equipe dis-

sepum. Enfrentam-se 2000 Rent a Car x Indepen- rar no dia 8 de dezembro. ciplina, artilheiro e defesa
Auto Center x Kiferro, a dentes, às 16h30. Haverá premiação com menos vazada também ga-
partir das. 19h30; KLC x Os organizadores in- troféu e medalhas aos três nham troféus.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I DIVERSÃO: OSAMA BIN lAoEN PARTlCIPA DO 5° FESTIVAL DE ALEGORIA DO JARAGUA CLUBE DE Vôo LIvRE

Evento reuniu 56 pilotos de

pára-pente em Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL -

I Enquanto os Estados Uni-

i :��i��:.�a:�i::r�o�:�:
dita Osama bin Laden, sus
peito de comandar os

atentatos terroristas na Ter
ra de Tio Sam, participava
tranqüilamente do 5° Fes
tival de Alegorias, promo
vido pelo Jaraguá Clube de
Vôo Livre, realizado no

final de semana, no Morro

da Boa Vista. O evento,
considerado o maior do

Brasil, reuniu 56 pilotos de

pára-pentes de Santa Ca

tarina, São Paulo, Paraná,
Rio deJaneiro e Rio Gran
de do Sul, que participa
ram também do Festival de
Pouso e Permanência.

Entre os pilotos, 22

"malucos" que, com muita
criatividade e bom humor,
coloriram o céu da cida-
de com suas fantasias e

"geringonças". Muito mais

do que um show de habi
lidade no co�trole do pára
pente, o festival de Alego
rias é uma grande e diver
tida brincadeira, como
classificou o presidente do
Jaraguá Clube de Vôo

Osama bin Laden (ao fundo) obseva um dos competidores (vaca)

Livre, Edenir Vegine, que
saltou fantasiado de tu

cano. "É uma grande con
fraternização, cujo princi
pal objetivo é dificultar o

vôo", disse, lembrando
que o evento acontece to

dos os anos nesta mesma

época, por causa das con

dições do tempo.
, C) vencedor do Festi

val de Alegoria foi o piloto
Valmir Gàrcia, com a fan
tasia pegador de macarrão;
em segundo lugar ficou
Edenir Vegine, tucano, e

em terceiro Marcelo Fodi,
nave espacial, todos de Ja
raguá do Sul. Nessa cate

goria são avaliadas a ori

ginalidade, qualidade da,

construção da fantasia e o

conjunto. Na prova de

Permanência e Pouso, o
primeiro colocado foi o

piloto de Tub;rão José
Saulo de Sousa, em se

gundo ficou o jaraguaense
Marcelo Fodi e o terceiro

lugar ficou com o piloto,
de Capivari de Baixo An

tônio Machado.
O piloto destaque foi o

carioca Emerson Martins

Mendonça, o Kiko, em

vôo duplo, numa fantasia

de camelo. O festival jara
guaense fói inspirado em

evento semelhante que
acontece na França, há

muitos anos. "Existem fes

tivais de Alegoria também

no Rio de Janeiro e no Es

pírito Santo, mas o nosso

é o maior", garante Fer

nando Pradi, um dos or

ganizadores do evento.

CRIATIVIDADE - Em

homenagem ao pai da

aviação, Santos Dumont, o
empresário Vitalino Ortiz

levou para o Morro da
Antena uma cópia do 14

Bis. Vacas, bebês, naves es
paciais, lobos, garrafas de,
champanhe, Elvis Presley,
entre outras fantasias, de
ram o tom da brincadeira.

Nem mesmo a queda de

um competidor fantasiado
'de, vaca, logo na decola

gem, tirou o bom humor

da rapaziada. ''A primeira
vaca foi pro brejo", dis-

I

se um outro, provocan-
do risos gerais, inclusive
no próprio piloto aciden

tado.
Mas nem tudo foi só

brincadeira, o piloto Air

ton Tasca, fantasiado de

Osarna bin Laden, pas
sou uma mensagem sé

ria e, com muita criati

vidade, ironizou a es

tupidez da guerra.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Ação livrepromove passeio ciclístico no próximo sábado
]ARAGuA DO SUL -

Neste fim de semana, dia

10, será realizado passeio
ciclístico no Município"
evento promovido pela
empresa Ação Livre. As

inscrições podem ser efe
tuadas na sede da' empresa,
localizada rio sexto andar
do prédioMarket Place, na ,

Rua Reinoldo Rau; na êx

posição Destino Natureza,
que acontece até dia 22 no

G2 do Shopping Brei

thaupt, ou até uma hora

antes do início do evento,
sem custo algum. Os or

ganizadores do passeio
acreditam que aproxi-
madamente 80 pessoas
vão prestigiar esta pro
moção.

Um dos sócios-ge
rentes da Ação Livre, Ênio
Evandro Luchtenberg,
explica que a organização

e realização do passeio
ciclístico serve para incen
tivar este meio de trans

porte ecologicamente cor

reto, além de aproveitar
para divulgar o calendário

de atividades Eco Radical

do mês de novembro, que
conta com preços promo
cionais.

Marcado para come

çar às 10 horas, com saída

e chegada na PraçaÂngelo

Piazera, o evento vai

contar com percurso de
cerca de sete quilômetros,
que perpassa as principais
ruas de Jaraguá do Sul.

"Serão realizados sorteios
de brindes para as pessoas,

que prestigiarem esta pro
moção, como camisetas,
saltos de BungeeJump, ra
pel, escaladas, entre ou

tros", informa o sócio-ge
rente. (FABIANE RIBAS)

Olimceja teve início ontem e prossegue até quinta-feira
]ARAGuA DO SUL -

Ontem, teve início a oitava

edição da Olimceja (Olim
píadas do Colégio Evan

gélico Jaraguá), nas duas

quadras da instituição de
ensino. Apesar de a sole
nidade de abertura do evento
ter sido realizada no periodo
da noite, no ginásio de es-

portes, à tarde aconteceram

jogos de basquete e vôlei. As

competições vão envolver

aproximadamente 90 estu

dantes, da 4aa 8a série e ensino
médio.

Os atletas vão disputar
nas modalidades de futsal,
masculino; basquete, vôlei,
tênis de mesa e xadrez, no

masculino e feminino.

Segundo informações
de um dos professores do
colégio, Gerson José dos

Santos, a intenção de pro
mover este tipo de evento
é tentar aproximar e inte

grar os alunos e professores
da escola. "Desta forma,
nós estamos oportunizan-

, do que os alunos se conhe
çam e despertem ou culti

vem a prática de alguma,
prática esportiva", considera.

Cerca de 20 jogos serão,
realizados diariamente na

Olimceja, somando um to

tal de 80 partidas. Os jogos
têm previsão para encerrar na
quinta-feira. (FABIANE RIBAS)

BASQUETE MIRIM
A equipe de basquete masculina da Unerj/Duas
Rodas/FME participou do "Campeonato Estadual da
modalidade, na categoria Mirim (14 anos), disputado
neste fim de semana, e garantiu a classificação para os

playoffs.- O grupo jaraguaense venceu a CE Xanxerê

por 112 x 48, e, contra a AABB/Chapecó/Marista,
venceu por 78 x 52. Com esses resultados, o time de

Jaraguá do Sul assumiu a vice-liderança do Estadual.

O técnino Christian Koschinski contou com a

participação dos atletas Paulo N egri, Eduardo
Massaneiro, Helton Salai, Mateus Pires, Fábio
Kiatkowski, Ricardo Braun, Rodrigo Correa, Gustavo
Bertoli, Rafael Valle e Ricardo Lemke.

BASQUETE FEMININO

A equipe feminina de basquete do Jangada/Roland/
FME, categoria Mirim (14 anos), também participou
do Campeonato Estadual da modalidade, neste fim

de semana. O time de Jaraguá do Sul perdeu para a

AABB/Chapecó/Marista por 66 x 73, e para a CE

Xanxerê, por 49 x 56. Esses resultados dificultaram a

classificação da equipe para os playoffs, Agora, o gru
po precisa vencer os próximos jogos, que serão

realizados em casa, contra o-Bom Jesus, de Joinville,
amanhã, e no fim do mês, contra o Bandeirante, de

Brusque. As atletas que disputaram foram: Jéssica,
Anne, Francine, Charlise, Luiza, Ana Paula, Maria
Helena, Gabriela, Priscila,Jucinéia, Cristina e Juliana.

HANDEBOL FEMININO É CAMPEÃO
A equipe FME/Emplac, categoria Olesc (Olimpíadas
Estudantis de Santa Catarina) feminina, conquistou o

título de campeã do 2° Carnboriú Cup de Handebol,
competição disputada no sábado passado, em

Balneário Camboriú. As meninas jaraguaenses come
çaram o torneio com uma derrota para as anfitriãs

(11 x 8), mas se recuperaram com duas vitórias sobre
lndaial (18 x 4) e contraBrusque (11 x 9), classificando
se para a final. O time jogou com Balneário Camboriú.

Na partida decisiva,Jaraguá do Sul venceu pelo placar
de 9 x 7 e ficou com o título. Para esta conquista, a

treinadora Eliane Marion Feler Stefani (Galega) contou
com as jogadoras Maiara, Silvane, Luciana, Franciele,
Geizi, Janaína, Franciele Cole, Eliane, Scheila, Diva,
Kerolen e Ana.

É O SEU . -

ACADEM!A IMPULSO PROMOVE:

II GINCANA IMPULSO
(crianças de 6 a 13 anos) Dia: 24/11 '� 9:00 horas

Mais um evento exclusivo aos clientes Impulso.
Inscrições na secretaria até 22/11

Informa�ões: 275-1862'
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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