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Concurso
Arte na Lista'

Crie a capa do

�Gul" 'ácll'z;"". Listas Telefônicas

Veja regulamento
e PREMIAÇÃO
na página 9

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

EmpréstimoPessoal
FÁCILCRED SOLUÇÃO

PARA VOCÊ
SIMPLES, RAPIDO E
SEM BUROCRACIA

Rua Reinoldo Rau, 60
(Market Ploce], 6g andar,

sala 601 -. Centro -Jaroguá do 5vl
Fcne: 371-8464

estofados e colchões

Seminário discute

competitividade
A Apevi e o Consórcio de

Competitividade do Setor Têx
til de Jaraguá do Sul promo
vem no dia 22, entre 8h30 e

17h30, no Centro Empresa
rial, o seminário ''A competi
tividade da cadeia produtiva de

confecção com base nas condi

ções regionais".

Fotos: Junkes/CP

Perito criminal faz análise do corpo do homem encontrado morto com quatro facadas no peito e três na cabeça

Moradores doBairroVIla Lalau
encontram cadáver'em matagal'

\

Moradores do Bairro daVila Lalau encontraram

corpo de um homem na tarde de ontem, por volta

das 15h30, nurn matagal situado na Rua Dom Bos

co, próximo à Sociedade Esportiva e Recreativa

Vieirense� O metalúrgico Alécio Galuppo, 37 anos,

estava passando pelo local quando sentiu o cheiro

do cadáver e pediu para a vizinhança chamar a

Polícia Militar. Segundo informações do perito cri
minal Gilson Ratecke, o homem apresentava mar
cas de quatro facadas no peito, próximo ao coração,
e três na cabeça, sendo urna, na nuca e duas na

'face. A Polícia Civil encaminhou'o corpo para p
InstitutoMédico Legal, onde será realizada autópsia.

PÁGINA 10

PÁGINAS

Turismo regional será
discutido em seminário

Aproximadamente 200 pes
soas ligadas à atividade turís

tica do Vale do .Itapocu devem

participar do 10 Seminário Re

gional de Turismo, que aconte
ce nesta quarta-feira, a partir
das 8 horas, na Scar_ (Sociedade
Cultura Artística).

PAGJN'A�

Rodada definitiva na

Divisão de Amadores
o Garibaldi e o Aliança sã�

os times com grandes chances

de garantir a vaga para a disputa
das semifinais do Campeonato
da 1 a Divisão de Amadores,
promovido pela Liga Jara
guaense de Futebol. A próxima
rodada será definitiva..

PÁGINA 12
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Chuva mudou evento

do 40° aniversário
.

de Massaranduba
A chuva persistente moti

vou alteração na programação
alusiva ao 40° aniveisário de

Massaranduba, O desríle foi'

transformado em ato cívico no

.

Parque da Fecarroz, e o prefeito
Dávio Leu não pôde utilizar o

palanque oficial instalado ao la

do da Prefeitura.
PÁGINA 8

SERÁ t....ANÇAOO o ,NOME E .A

MARCA OA NOVA aOAT�
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Enquanto o mundo gira...
GILMAR DE OLIvEIRA - Psicólogo clínico e institucional

Na correria de todos os dias, não nos paramos para pensar o

quanto que, mesmo não sendo tão velho assim, já.passamos em

nossa vida .... Nossos amigos que o tempo tratou de afastar... Por

que não fomos atrás? Nossos planos e nossos sonhos ... Por que
os deixamos assim, largados tão mansamente?

Será, afinal de contas, que a vida é apenas um conjunto de

passagens e de histórias que vamos acumulando? Não seria o

momento de notarmos que as coisas que deixamos para trás e as

pessoas que passaram por �ossas vidas são mais que meras

lembranças?
Não gostamos de perder, mas se observarmos ao nosso redor

quando sentimos aquela sensação de vazio que, às vezes, sentimos,
poderemos notar que se perdemos algo ou alguém é porque nos

deixamos perder. Não falo daqueles amores perdidos, platônicos,
que já 'nasceram para serem perdidos ... (puxa, mas nem amizade

poderia ficar? Que pena! Mas também, amizade de quem se quer
mais que isso, aí é complicado de manter)

Mas o que acontece é que, na ânsia de querermos mais e mais

os bens materiais, experiências e contatos, deixamos o que mal

conquistamos ou o que deveríamos manter e, quando o nosso

pique diminui ou quando paramos para pensar � fazemos um

balanço, sempre ficamos com a' sensação de perda.
Já está mais do que na hora de valorizarmos mais o que já

conquistamos, no sentido de explorarmos ao Imáximo nossa

capacidade de ampliação de nossos valores e de nossas qualidades,
para tais questões automaticamente valorizem-nos, em nossas

conquistas diárias que mal notamos, e i'l0 processo de autova

lorização que cada pessoa deve desenvolver em si.

O que acontece muitas vezes é que as pessoas se deixam levar

pela correria do dia-a-dia, pela ansiedade, pela ganância e pela
visão imediatista de tudo mais fácil e esquece de possuir o que se

tem. Sim porque uma coisa é ter, é conquistar algo, outra é possuir
de fato o que se tem. Com as pessoas, as conquistamos, mas não
as conservamos nem as possuímos no sentido de conhecermos

melhor o potencial de cada um, nem os nossos, de explorar os
limites e nem no outro conseguimos interagir como deveríamos.

Para tudo isso, tem-se uma saída: conhecermos melhor nossa
identidade e nossa personalidade, sabermos traçar nossos

objetivos e metas com clareza e com consciência, a fim de

deixarmos melhor nossa marca e de levarmos dentro de nós a

certeza de que por aqueles e por aquilo que cada um passa, possa,
mesmo distantes, estar tão próximo que possamos sentir,

segurança de novas conquistas e mesmo assim não sentirmos

I'
,I

I
II'

aquela sensação de vazio. \
\

Revista Casa Cláudia
.

No dia 24 de maio, o jornal "Estadão" publicou sem destaque
nenhum, em três minúsculas linhas, a denúncia gravíssima de uma

brasileira residente nos Estados Unidos. Os livros de geografia de lá
estão mostrando o mapa do Brasil amputado, sem o Amazonas e o

Pantanal. Eles estão ensinando nas escolas que estas áreas são

internacionais, ou seja, em outras palavras, eles estão preparando a

opinião pública deles para, dentro de alguns anos, se apoderarem
de nosso território com legitimidade.

Nós somos brasileiros e, no mínimo, temos que nos indignar
com esta afronta. Vamos passar este recado para o maior número

de pessoas que, conhecemos, e para que eles saibam que, embora'

eles não noticiem o fato, nós, povo, estamos sabendo.

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

cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.

O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

OPINIÃO

O vice-governador Paulo
Bauer não se intimidou com a

chuva e compareceu domingo
pela manhã, em Massaran
duba, onde prestigiou a so

lenidade comemorativa ao 40°

aniversário de emancipação
político-adminis trativa do

Município. Bauer, no pique da

campanha eleitoral que já inicia,
levou embaixo do braço um

pacote de atos governamentais,
confirmando a liberação de

verbas que beneficiam o

Município já nesta semana,

como os R$ 35 mil reclamados

para a compra de aparelho de

ultra-sonografia, destinado ao

Pronto Atendimento Médico,
entre outras, e assinando con

vênios novos no ato.

No discurso que fez na

ocasião, também não deixou

mais dúvidas de que as obras

da SC-474 reiniciam em feve

reiro oumarço do ano que vem,

"para serem concluidas", como
frisou bem. O trecho da rodovia

ligandoMassaranduba com São

João de ltaperiú, Barra Velha e
finalmente com a BR-l0l, é

talvez a principal reivindicação
doMunicípio, nomomento, �m

'""
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SC-474

r
Trata-se de uma
obrafadada a

realmente alavancar o

progresso de
Massaranduba

..J

termos de reivindicações ao.

governo estadual.

Existe uma imensa concen

tração de propriedades rurais

extremamente produtivas ao

longo desse trecho rodoviário,
além de indústrias em crescente

expansão e também de estabe
lecimentos comerciais. O tre

cho também é de importância
fundamental para o transporte

. coletivo de passageiros, na
maioria trabalhadores que vem

em direção das indústrias têx

teis da região e estudantes.
Destacados os importantes

efeitos locais da conclusão do

trecho, é necessário acrescentar

que a conclusão desse espaço
abrirá uma alternativa rodo
viária extremamente importan
te, fazendo convergir por ali
grande parte do tráfego de

veículos que 'se acumula vindo

de Blumenau, e porque não

Opto. Comercial:
Rua Coronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200.371-1919
37CHl649.E-rraioorreb:lq:Jo\A)@neb..m.ambr
Sucursal Guaramirim:

•

Rua28deAgosto, 2258,sala 1-Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2005 - 373-2856

correiodopovogm@netuno.com.br

dizer até de Guaramirim e

Jaraguá do Sul. Trata-se de uma

obra fadada a realmente

alavancar o progresso de

Massaranduba. Precisa ser

concluida e isto está prestes a

acontecer.

Com certeza, tendo as

sumido tamanho comprometi
mento, o goyerno estadual não
ousaria iniciar o trecho para

depois abandoná-lo após as

eleições, pois isto seria escar

necer da região. Razão pela
qual há motivos suficientes

para acreditar que a obra será

reiniciada e concluida, depois
de interrompida por diversas

vezes pela administração esta

dual, sempre sob a alegação de

falta de recursos.

Se os compromissos forem

cumpridos, o prefeito de

Massaranduba, Dávio Leu,
também .terá marcado um

'golaço'. Pois, independen
temente de quaisquer argumen-

. tações, foi nesta administração
que a obra finalmente parece
sair do eterno impedimento,
para virar possibilidade con

creta. Vamos aguardar e esperar
pela conclusão do serviço.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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I PRÓ-SAÚDE:' COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO APROVA PROJETO DE CAROPRESO

Lei permite repasse de até 5%
do IR para hospitais públicos

o deputado estadual Ivo Konell a'MDB) apresentou
emenda aoArtigo 42 daConstituição Estadual, que versa
sobre imunidade parlamentar. A proposta acaba com a

necessidade do Tribunal de Justiça pedir licença à

Assembléia Legislativa para processar parlamentares
acusados de cometer crimes comuns epõe:fimaovoto secreto.

A emenda segue a linha das alterações realizadas pela
Câmara Federal, que limitou a imunidade parlamentar a
opiniões no exercício do ffi:andato.
No caso de crimes inafiançáveis, os autos seriam

remetidos à Assembléia Legislativa num prazo de 24'

horas, para que os deputados possam decidir, através
do voto aberto, sobre a prisão. Ném disso, estariam
submetidos ao julgamento do Tribunal deJustiça, desde

,

a expedição do diploma.

]1\.RAGuA DO SUL - A

Comissão de Finanças e

Tributação da Câmara dos

Deputados aprovou o

projeto, de autoria do de

putado federal Vicente

Caropreso (PSDB), que
institui o Pró-Saúde. A

proposta permite a dedu

ção de até 5% do Imposto
de Renda devido, de pes
soas físicas e jurídicas, pa
ra hospitais públicos e

instituições sem fins lu

crativas, que' prestam
atendimento a portadores
de deficiência física ou

mental. O projeto foi

aprovado, por unanimi
dade, na Comissão de

Seguridade Social e Fa

mília, e aguardava parecer
do relator da Comissão de

Finanças e Tributação.
O projeto segue para a

Comissão de Constituição
e Justiça. Caso o parecer
seja favorável, vai a ple
nário, onde precisa ser

aprovado em duas vota

ções, seguindo então pat;a
o Senado. Para que o con-

CONTRA A TORTURAJUSTIFICATIVA
Konell justificou a emen

da afirmando que "não

se admite mais o escudo

das imunidades criminais
e do voto secreto para
decidir fatos da maior

relevância postos a deli

berações". Com a altera

ção do artigo, o deputado
não será obrigado a teste

munhar sobre informa

ÇÕ<i:S recebidas ou presta
das em razão do exercício

do. mandato, e nem sobre

pessoas que lhe confiaram

ou deles receberam.

A Comissão de Direitos

Humanos da Assembléia

Legislativa adere à Cam

panha Nacional Per

manente contra a Tor
tura. Hoje, às 18 horas,
será formalizada a im

plantação do Comitê
Estadual contra a Tor

tura, cuja missão é en-.

caminhar denúncias de

violação dos direitos
humanos e promover
ações políticas e debates

públicos sobre a tortura

-e a impunidade em geral.

Vicente Caropreso acompanha com ansiedade tramitação do projeto

tribuinte possa fazer a

dedução do imposto, as

instituições privadas bene
ficiárias devem ser regis
tradas no Conselho Nacio
nal de Assistência Social e

atender aos requisitos
previstos pelo Código
Tributário Nacional.

Inspirado na Lei Rouanet
- que permite a dedução
de até 10% do Imposto de

Renda para projetos' e

obras culturais -, o Pró

Saúde tem como objetivo
assegurar recursos para a

área de saúde. ''A carência

de recursos para o efi

ciente funcionamento de

hospitais públicos e fi

lantrópicos é fato notório

no dia a dia da população
brasileira", justificou,
acrescentando que as ins

tituições públicas e pri
vadas de atendimento a

portadores de deficiência
necessitam do apoio finan

ceiro de quem se disponha
a fazê-lo.

,Na opinião de Caro

preso, o incentivo deverá
contribuir para um aumen

to substancial das doações
logo que o projeto entre em

vigor, o que contribuirá

para o fortalecimento das

instituições públicas e

privadas da área de saúde.

VISTAS
O pedido de vistas ao projeto que institui a disciplina
de meio ambiente nas escolas municipais de Jaraguá
do Sul foi feito pela vereadora MaristelaMenel (PFL),
que solicitou parecer do Conselho Estadual de

Educação. Ela argumenta que será preciso alterar a

grade curricular

PDT registra 30 novas filiações em Jaraguá do Sul
poderemos apoiar um

candidato de um partido
que tenha afinidade ideo

lógica com o PDT", re
velou, descartando qual
qJler possibilidade em

integrar à campanha de.um
candidato de outro par
tido. "Ou seremos um '

partido diferente com

projetos e linhas próprias
ou nos Incorporamos aos

já existentes", declarou.
. (Me)

]ARAGuA DO SUL -,
Desde que o diretor da
Câmara de Vereadores,
Ruy Lessmann, assumiu a

direção do PDT do Muni

cípio - final de setembro

-, o partido registrou 30

novas filiações. A maioria,
segundo Lessmann, por
iniciativa do próprio filia
do.. Dos 387 antigos pe
detistas, 50% já receberam
a ficha de recadastramento
e a outra metade deve re-

cebê-la até o final do mês.

Lessmann revelou que a

procura para se filiar ao

PDT o tem surpreendido.
- Estou contente com

a recepção, inclusive dos

antigos filiados, que têm
demonstrado muita dispo
sição em reestruturar o

partido-, contou, pro
metendo realizar uma reu
nião ainda este mês, quan
do serão eleitas a nova

executlva e diretório, "9

PDT surge como uma

nova opção ao eleitorado

jaraguaense", aposta,
revelando que está articu
lando a vinda do presi
dente nacional da legenda,
ex-governador Le�nel Bri-
zola, ao Município.

.

Segundo o diretor da

Câmara, o partido não

deve lançar candidatos no
próximo ano, mas vai

trabalhar pelos postulantes
da legenda. "No máximo,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I TENDÊNCIA: VEREADORES DEVEM VOTAR PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS HOJE, PARA ABREVIAR IMPASSE

sobre o assunto, por conta
da forma com que o pro
jeto foi elaborado pelo Exe
cutivo, e evitar que o Legis

, lativo acabe sendo responsa-
bilizado por qualquer situa
ção que possa ainda resultar
nessas questões.

O projeto, com a pro
posta final e de consenso

sobre as novas bases salatiais
e funções a serem preen
chidas no serviço público
municipal, ingressou na Câ
mara no inicio da semana

passada, mas acabou devol
vido ao Executivo pelos ve
readores. Eles queriam que
.a matéria viesse em duas

partes, e não num projeto
de lei único, como acontece.
A idéia, segundo o vereador
Salim José Dequêch (PFL),
era votar em separado e

apressar a decisão sobre o

TERÇA-FEIRA, 13 de novembro de 2001

Edson Junkes/CP

Prefeito ironiza "complexidade" alegada na Câmara

reajuste de 10%, facilitando'
o procedimento para que a

diferença possa vir acres

centada já na folha de paga
mento de nõvembro.

O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) não gostou e

devolveu o projeto à Câ

mara novamente, na última

quinta-feira, sem fazer

qualquermudança solicitada
pelos vereadores, depois de
ironizar na entrevista coletiva
da semana passada que os

vereadores estariam achan

do a matéria "muito com

plexa". Peixer disse que não
pode concordar que tenham
ficado dúvidas, porque
compareceu pessoalmente
na Câmara para dar infor

mações. ''Além disso, eles

têm comissões técnicas e

assessoria jurídica e nós

continuamos à disposição
para esclarecer qualquer
aspecto", reforçou Peixer,
irritado.

do Executivo, os restantes

14,61% só serão concedidos

em janeiro do ano que vem,
'quando o novo plano de'

funções no serviço público
municipal também entrará

em vigor, numa manobra

do Executivo para evitar a

sobrecarga da folha no

pagamento de pessoal neste
final de ano, quando tam

bém terá de fazer a quitação
do 13° salário. O reajuste
total, portanto, será de

,

24,61%, com elevação do

piso da categoria, dos atuais
R$ 210,00 para R$ 325,00.

RELAÇÃO DIFíCIL - O

relacionamento entre Exe

cutivo e Legislativo continua
difícil, embora feito velada

mente, sem ataques frontais.
O vereador Dequêch ga
rante que o Legislativo nunca
atrasou nada e nem obra

nenhuma para a Prefeitura,
apesar de muitas matérias

chegarem na Câmara "com
prazo exíguo, quase a toque
de caixa. "Como é o caso

do próprio projeto que dis

põe sobre a reclassificação
funcional em questão, que o
vereador reclama "desde o

início do ano". (MILTON RAASCH)

Dequêch quer que o hospitalpreste as contasmensalmente

III Prefeito enviou duas vezes o

jI' projeto para tramitar na CâmaraII GUARAMlRIM-Amruo-'
,

Pelo disposto no projeto

iii ria dos vereadores está in-

I
clinada a aprovar na sessão

do Legislativo desta noite o

projeto de lei que trata do

plano de cargos e salários

dos servidores públicos
municipais, para abreviar a

tramitação da matéria. A

preocupação deles é evitar

mais discussão desnecessária

GUARAMIRIM - O ve- sos injetados pela Prefeitura recursos seja liberada pela também efetuem as pres-
reador Salim José De- e, no ano que vem, não Prefeitura depois que a tações de contas dos re-

quêch (PFL) disse ontem deverá ser diferente, argu- anterior tenha sido de- cursos recebidos. Para o

que irá propor emenda ao menta o vereador, razão vidamente analisada pelo vereador, são importantes
Projeto do Orçamento pela qual o Legislativo Legislativo, no exercício da os auxílios que o Execu-

! Municipal para 2002, para precisa ter informações função de exercer fiscaliza- tivo concede em benefício

garantir que o Hospital mais constantes. ção sobre o uso das verbas das entidades, mas também
Municipal Santo Antônio Na opinião do verea- públicas. Dequêch tam- é fundamental que os re-

faça mensalmente presta- dor, o acompanhamento bém pretende apresentar cursos sejam utilizados cri-

ção de contas de toda a da Câmara de Vereadores emenda estabelecendo que teriosamente. Outros ve-

movimentação financeira à sobre as questões financei- as associações de mora- readores também concor-

Câmara de Vereadores. ras dei hospital deve fun- dores, clubes e entidades dam com a posição do pe-
Este ano, o hospital depen- cionar de tal forma que comunitárias em geral da felista e deverão apoiar as

deu diretamente dos recur- cada nova, parcela de comunidade guaramirense, emendas nesse sentid�. (MR)

OTAS EGIONAIS
O projeto que trata do plano de cargos e salários dos
servidores municipais de Guaramirim está um

verdadeiro jogo da peteca. O-Executivo envia projeto
para o Legislativo, que rebate e devolve para o

Gabinete do prefeito Mário Sérgio, que por sua vez

toca de primeira remetendo a matéria novamente para
a Câmara de Vereadores. É o relato que poderia ser

feito pelo narrador dos acontecimentos, não fosse a

seriedade do assunto, que outra coisa não é do que o

plano que define toda a política salarial e funcional de
centenas de pessoas para os próximos 'anos. No fundo,
há uma dificuldade de relacionamento dissimulada
entre os dois poderes.
ÁGUA GRIPE EQÜINA
O presidente da Casan,
José Carlos Vieira, disse
sábado pela manhã, em
Massaranduba, quando
participava dos atos co

memorativos do aniver

sário da emancipação do

Município, que o pro
blema do atraso da obra
em Guaramirim será,

solucionado até o final de

novembro. Vieira disse

que foi procurado pelo
prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL), que insistiu
na gravidade do assunto,
e que desde então vem se

empenhando pessoal
mente pela solução do

impasse.

Pelo menos quatro co

nhecidas cocheiras de

Jaraguá do Sul não pude
ram enviar os cavalos para
participação no 4° Rodeio

Interestadual, realizado em
Massaranduba. O motivo

foi uma medida preven
tiva adotada pela fisca

lização da Cidasc, diante da

existência de focos de

gripe eqüina detectados'

em Estados vizinhos, e

que reforçou a fiscalização
sobre o rebanho em Santa

Catarina, Por enquanto,
existem só suspeitas (casos
clínicos), mas nenh'um
confirmado em laborató

rio.

5C-474
O vice-governador Paulo Bauer (PFL) anunciou

entusiasticamente a licitação para a execução de mais

de 20 obras rodoviárias no Estado, incluindo a

conclusão SC-474 (ligando Massaranduba com São

João de Itaperiú), em pronunciamento que fez sábado,
durante solenidade em Massaranduba. As obras serão

custeadas com os financiameritos do BID 4. A obra

em Massaranduba deverá ser reiniciada, e concluída,
fez questão de frisar Bauer, em fevereiro ou março.

ENTREASPAS----
"Massaranduba não é só um lugarzinho

, perdido perto de Jaraguá do Sul e Blumenau.

Nós também queremos ser referência."

�Empresário Mauro Bramorski em discurso na

solenidade alusiva ao 40° aniversário de

Massaranduba, domingo, no Parque da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INFORME
!II

.I No dia 13 de

dezembro entra em

vigor a nova lei das
etiquetas instituídas
pelo Inrnetro (Instituto
Nacional de

Metrologia,
Normatização e

Qualidade Industrial),
que impõe aos

fabricantes uma série .

de exigências para
adequação às normas

regulamentadoras.

INEGÓCIOS: CESTAS DE NATAL MOVIMENTAM COMÉRCIO E GERAM EMPREGOSApevi promove seminário
de competitividade têxtil Comércio projeta vender mais

de 80 mil unidades na região}ARAGuA DO SUL - A

Apevi (Associação das
Micros e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu) e

o Consórcio de Competi
tividade do Setor Têxtil de

Jaraguá do Sul promovem
no próximo dia 22, entre
8h30 e 17h3Q, no Centro

Empresarial, o seminário
''A competitividade da ca

deia produtiva de confec

ção com base nas condi

ções regionais". O evento

tem o apoio da Acijs (As
sociação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul),
Senai, Centro Universitário
de Jaraguá do Sul, Sebrae,

.

BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento do Ex
tremo Sul) e Sindicato do
Vestuário.

Participam ainda do

seminário, cujo objetivo é

formar uma rede de par
ceiros locais, regionais e

internacionais, escolas de

capacitação, estilistas, uni
versidades, organizações
setoriais e técnicos de ins

tiruições do setor de con

fecção. A consultora do

consórcio,Anita Pires, con
sidera o seminário funda

mental para integrar outras

empresas que ainda não

fazem parte da instituiçâo,
Na opinião dela, o con

sórcio "é a nova ferramenta

para aumentar a competiti
vidade".

- O projeto se dife
rencia dos demais porque
surgiu voltado à preparação
das empresas da região, para
a exportação, seguindo
padrões de produção ne

cessários para isto no design,
na qualidade e na matéria

prima -, explica.
O seminário tem parce

ria da Sipro (Sociedade de

Intervenções Produtivas)
agência de desenvolvimento
não-governamental da

Região de Ferrara - e do

Citer (Centro de Informa

ção Têxril) - centro de

pesquisas e tecnologias em

moda, de Modena -,
ambas da Itália. As entidades
são parceiras do consórcio,
com interesse na mão-de
obra brasileira e referência
mundial no mundo da

moda. ''A Itália é famosa

pelas suas marcas e estilistas

eJaraguá do Sul e região por
possuírem um excelente

parque fabril", lembrou
Anita.

}ARAGuA DO SUL - A

pouco mais de um mês

para o Natal, a grande
vedete do comércio é a

venda de cesta de Natal.
De vários tamanhos e pre
ços, estão se tornando

uma opção de presente,
principalmente das em

presas aos funcionários.

Somente o Supermerca
do Breithaupt pretende
vender este ano 40 mil

unidades, deste total, 32
mil- 80% - para em

presas da região. O Super
mercado Angeloni projeta
o mesmo volume de ven

das, mas apenas 15% às

indústrias. Já as 1310jas de
conveniências do Posto

Mime estimam vender 2,5
mil cestas de Natal, 80%
no varejo, e 20% para as

empresas.
O Breithaupt oferece

dez modelos de cestas de

Natal, que variam de R$
21,66, amais simples, com
15 produtos, a R$ 224,45
- uma cesta especial com
38 itens, alguns importa
dos. A empresa atende

ainda pedidos específicos,
confeccionando cestas de

acordo com as instruções
do cliente. A entrega é feita
nas empresas, no horário

definido. "É essa eficiência

que garante as vendas do

.I AAssessoriajurídica do
Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul está
alertando os comerciantes
sobre ospossíwis
problemas causadospela
nãopadronização, mesmo
não sendo fabricante do

produto.
Fotos: Edson Junkes/CP

Breithaupt: cesta, variedade e preços para todos os gostos

ano seguinte, afirmou o

gerente comercial, Maris
teu Fernando Pinto, infor
mando que foram con

tratados 15 funcionários

para a confecção das cestas

e outros cinco deverão ser

contratados até o final do mês.

Para superar em 30% as

vendas registradas em

2000, a rede de lojas e su

permercados Breithaupt
vai atender pela primeira
vez todo o Estado. O prazo
final para encomendas das

cestas é 30 de novembro .

O Supermercado Angeloni
quer manter o mesmo vo

lume de vendas do ano

passado. Para tanto, está

disponibilizando seis dife

rentes cestas, cujos preços
variam de R$ 19,90 a R$
99,00. O supervisor de

Marketing regional, Jeralci
Barcellos, informou que as

encomendas poderão ser

feitas até o dia 22 de

dezembro. ''Até essa data

garantimos a entrega no

dia de Natal", prometeu.
As lojas do Posto

Mime oferecem seis mode

los de cesta, uma especial
mente para crianças, cujos
preços variam de R$ 19,99
a R$ 42,35, atendendo
ainda pedidos para confec
ção de cestas personaliza
das. O chefe do Setor de

Compras e Conveniências,
Carlos Alberto Chiodini,
informou que a expecta
tiva é vender 20% a mais

que no ano passado. ''Até
o dia de Natal aceitamos

encomendas de cestas .

Entretanto, se o pedido for
de quantidade maior, pre
cisamos de algum tempo
para prepará-las", avisou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

.I Os empresários
jaraguaenses solicitaram
à Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado
de Santa Catarina) que
interfira no processo
para que a CNI

(Confederação
Nacional da Indústria)
e o Inmetro iniciem a

fiscalização das

etiquetas pelo
fabricante do produto,
e não no comerciante.

Lei exige de aparelhos selo
de eficiência energética

./ Reivindicam ainda

que, num primeiro
momento, seja para
orientar, já que o prazo
para adequação é

considerado
relativamente curto,
entre a expediçãO da

resolução e a data para
a entrada em vigor da
lei.

finirá os prazos para a

etiquetagem do selo Procel,
que vão variar de setor para
setor.Aestimativa é que leve
de dois a três anos. O

programa de etiquetagem
em vigor é comparativo,
classifica os produtos dentro
do próprio grupo. Há uma

escala de A a G, em que o

priineiro é o mais eficiente,
e o segundo, o menos.

A preocupação do De

partamento de Conser

vação . de Energia da Ele

trobrás é com o possível
reajuste nos preços dos

aparelhos e equipamentos
em razão da melhora tec

nológica. Os investimentos
em tecnologia serão altos. O
Inmetro vai investir R$ 10

milhões para reaparelhar
150 laboratórios, onde se

rão feitosos testes de eficiência

BRASÍLIA - Todo ele

trodoméstico e equipa
mento movido a energia
(gás, diesel) vendido no País

terá que obedecer a um

patamar máximo de con

sumo de eletricidade e

obrigado a passar pelos
mesmos testes de eficiência

exigidos para o selo Procel

(programa Nacional de

Combate ao Desperdício
de Energia Elétrica). O
fabricante e importadora
que desobedecerem a nova

lei ficarão sujeitos a multas

e os produtos 'serão retira

dos de circulação.
A vigência da lei exigirá

uma nova geração de pro
dutos que não desperdiçam
energia. O Inmetro (Ins
tituto Nacional de Metro

logia, Normatização e

Qualidade Industrial) de-

./ Desde junho,
quando esteve em

Jaraguá do Sul para
negociar a instalação de

urna unidade da

empresa no Município;
o presidente da norte
americana The Ashley
Companies, Todd
Wanek, não faz contato
com a Prefeitura.

Empresa do setor

moveleiro, tem uma

fábrica em São Bento do
Sul
•

Angeloni quer manter mesmo volume do ano passado

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

GráficaCP
370-8649

Rua Barão do Rio Branco, 637 - Sala 2· Cenl.ro • Joroguá do Sul· se
Cei.: (41) 275-3575 ou 9992-9999
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Caminhadas em trilhas ecológicas são boas opções para quem gosta de ecoturismo
Arquivo/CP: Edson Junkes

entre a iniciativa privada e

administração pública.
Ultrapassar a esfera do

planejamento e partir para
a ação é justamente a in

tenção dos organizadores
do seminário, que preten
dem incentivar a oferta de

empreendimentos turísticos
específicos eoportunizar a
interação entre os possíveis
interessados e a consolida-

ção dos diferentes setores,
como o rural, ecológico e

esportivo na Região do Vale
do Itapocu.

A importância do plane-
jamento turístico no espaço

rural, a importância das enti

dades representativas, o tu-

rismo ecoesportivo, como
atividade auto-sustentável e

a agregação de valor são os

temas que serão abordados
durante o seminário, que
encerra às 17h30 com coque
'tel e exposição no shop
ping sobre atividades es

portivas radicais realizadas
na região.

"O sucesso turístico é

resultado de boas parcerias
com a iniciativa privada",
afirma Hagedorn, que co-

memora os primeiros re

sultados positivos do traba-

lho realizado na região com
a publicação nacional de

reportagens sobre os pon
tos deatração turisticadoVale.

Na avaliação do diretor
.. de Turismo, os empresários
começam a perceber o tu-

rismo como negócio e inte-

.ressante economicamente,
além de ser politicamente
correto. De acordo com Ha

gedorn, a ecologia deve ser

o grande referencial para o

turismo de agora em dian

te. Ele aponta ainda o turis

mo religioso como outra

potencialidade para o setor.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Projeto Artes Cênicas estimula criação teatral
}ARAGuADO SUL-Até

o dia 21 de dezembro es

tarão abertas as inscrições
para a primeira seleção de

projetos de programação de
espaços e circuitos de exibi

ção de artes cênicas contem

porâneas brasileiras. A sele

ção faz parte do Programa
Petrobras Artes Cênicas e é,

I, uma iniciativa inédita no País.

O programa define co-

mo arte cênica contem

porânea brasileira a pro
dução comprometida com
as investigações de lingua
gens, elaboração crítica e o

diálogo com outras áreas

artísticas e do conhecimen

to, realizada por brasileiros,
naturalizados brasileiros ou

estrangeiros convidados por
grupos de brasileiros.

O processo de seleção

de programação e cir

cuitos de exibição objetiva'
ampliar o acesso do públi
co à criação cênica brasi

leira, fomentando e conso

lidando seu circuito de

programação regular. O
programa também preten
de estimular a criação, o
crescimento e a consolida

ção da rede de exibição
cênica contemporânea bra-

sileira, ampliando seu pú
blico e seu mercado pela
valorização do trabalho de

promotores e programa
dores culturais.

Os projetos concor

rentes poderão conter uma

ou mesclar diversas áreas

artísticas contempladas pelo
Programa Petrobras Artes

Cênicas: teatro, dança, circo,
ópera e performance. (MHM)

opacidade
rá em destaque

a mais cordial. No

A vontade de ser

s outros talvez seja
ra de estabelecer e
individualidade. Astral

no romance.

Câncer - Se pensa em

inieiar um projeto social,
trai da Lua
área afetiva,
strações de

fie no seu par:

eus esforços serão
ados, por isso, dê o
i. Terá maior

para trabalhar em
equi área afetiva, estará
resistente aos fatos.

- Concentre-se mais
eresses de trabalho.
nto de solidão
ta do seu astral.
ado com essa apatia.

TERÇA-FEIRA, 13 de novembro de 2001

Christine Rebelo analisa a

profissão dentista em JS
}ARAGuA DO SUL - "O

mercado de trabalho para
dentistas -conta com bas

tante profissionais no Mu
nicípio, principalmente clí

nicos gerais, mas sempre
há espaço para aqueles que
realmente são bons, que
oferecem serviço de qua
lidade", considera a dentista

Christine Rebelo, que se

. formou no ano passado na
PUC de Curitiba, e está

atuando em Jaraguá do Sul

desde o início de 2001.

Dados da ABO (As
sociação Brasileira de

Odontologia) apontam
que existem aproximada
mente 180 dentistas aten-

.

dendo em Jaraguá do Sul,
número considerado relati

vamente alto, analisando-se
que é necessário um dentis

ta para cadamil pessoas, e

que o Município conta

com cerca de 120 mil ha

bitantes. "O que estou

fazendo agora é formando

quadro de pacientes e

conquistando-os com meu

trabalho ..N o começo é
meio complicado porque
a maioria das pessoas já
tem um dentista e dificil
mente troca de profis
sional, isso só acontece

quando o paciente procura
outra especialidade ou não

está satisfeito com o aten

dimento ou'serviço", con
sidera, agradecendo o apoio
que recebe da família e ami

gos.
Christine está fazendo

curso de aperfeiçoamento
em odontologia estética.

"Procuro me manter in

formada e estar sempre
por dentro da,s novidades

que são lançadas no mer

cado, como equipamentos,
materiais, novas técnicas,
tudo para atender melhor

meus pacientes", destaca a

dentista. O consultório de

Christine Rebelo está si

tuado na Rua Barão do Rio

Branco, 637, e o telefone

para contato é 275-3575.

Cesar Junkes/CP
Ctlristine atua em Jaraguá do Sul desde o início do ano

Lua ingressará no

astral, protegendo
.

zerosas. Curta os

��di!l:9i)�OS com o gato em

�rãfãrêm compromisso.
. Escorpião...:..... Momento

rvel poro se aventurar

nalmente. Em time que
hando, não se mexe.

tos de intimidade
gidos.

io - Cuidado com

mal resolvida,
,ligada à
Ida afetiva. O

segura na sua capaei
r o jogo. Mas não
iferenças sociais

de atrito no romance.

j I ESTRATÉGIA: SEMINÁRIO REGIONAL VAI DISCUTIR O TURISMO NO VALE DO ITAPOCU

II Ecoturismo e esportes radicais

1;1 são potencialidades da região
}ARAGuA DO SUL -

i "I Todos os profissionais que

III representam os setores li

Iii gados ao turismo devem
I'

participar do 10 Seminário

d� Turismo do Vale do Ita
i I: pocu, que acontece nesta

,ii quarta-feira, a partir das 8

horas, na Scar. O evento, que
r ,I está sendo promovido pela

Prefeitura, deve reunir cerca
de 200 pessoas, segundo
estimativa do diretor de

Turismo, Loreno Hagedorn.
Ele salienta que o objetivo
da iniciativa é estimular as

. i atividades turísticas que pos
sam ser empreendidas no es

paço rural doVale do Itapocu.
Na avaliação de Hage

dom, os municípios da re-

gião estão começando a se

organizar no sentido de

viabilizar o turismo, espe
dalmente na área do eco

turismo e da prática de es

portes alternativas. Ele cita

como exemplo a vizinha

Corupá, que já conta com a

Rota das Cachoeiras e

tambémJaraguá do Sul, que'
desde agosto conta com o

programa "Caminhos de

Jaraguá do Sul", implan-
.

I
tado através de parceria

Sinal verde para
um projeto. Boas
erar o seu grupo.
uas emoções ,

poderá ser embaraçoso, mas vai
valera pena.

Cautela com

01 resolvidas. Esconde
será a melhor solução.
de tomar decisões.
oas surpresas à noite.
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Os pátios das serrarias cheias de toras de embuia, canela, cedro e tantas

outras, hoje pertence ao passado. O que ainda se consegue ver são algumas
toras de madeiras exóticas como o pinus e o eucalipto. O resto pertence ao

passado. Além disso, hoje nem é possível imaginar de como o transporte
destas madeiras em carroções era trabalhoso. Uma porque as toras eram

muito maiores comparadas às de hoje e, por outro, os equipamentos que
havia erammuito mais rudimentares. Na foto vê-se um carroção carregado
de pranchões sendo prendidos por uma corrente usando um torniquete.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
-...._ ............ SIC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br- e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 13 de novembro de 2001

POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL

DO ARQUIVO

Para matar a saudade
')1História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
A foto aí ao lado foi tomada em 14/3/
1970,emBrusque,durantea3aConvençãodas
AssociaçõesOxnetciais.
Da esquerda para a direita aparecem Otto
KutscherdeOliveira (falecido),HorstStein
(falecido), Eugênio Victor SchrÍlõckel (10
vice-prefeito deJaraguádoSul,no exerácio
doaugo),RubensNicoluzzi,Wandér�
RocbIIDHufenüssJereEf,goo.JoOOdaSilva.

Em 1961, com a volta à normalidade dos trabalhos da Câmara Mu

nicipal de Jaragllá do Sul, a terceira reunião que se realizava nesse

ano, grande quantidade de leis e resoluções, das que haviam sido
anuladas pelo MM juiz de Direito, desafiavam agora os 11 vereado
res do Legislativo jaraguaense e outros tantos projetos se acumulam
na presidência e nas comissões em busca de soluções adequadas.
Com o pedido de licença do vereador Valeriano Zanghelini, era con

vocado o 10 suplente;Eugênio Victor Schmõckel.
A União Estudantil Jaraguaense, que congregava todos os estudantes
de Jaraguá do Sul, reunia-se no Cine Jaraguá para a posse da
diretoria: presidente, Wigando Rogério Diener; 10 vice, Waldéia

Herbster; 20 Vice, Lauro Wolf; secretário-geral, Ivo Corrêa; 10 secre

tário, Euridice Araujo; 2° secretário, Udo Brehm; 10 tesoureiro, Hélio
Emmendoerfer; 2° tesoureiro, Amazilda da Costa; e orador, Hélio
Siebarth. Conselho Fiscal: Manoel de Souza, Lourdes Horst e
Jurandir Hostins. Pra não botar defeito!

A PEDIDO DA SRA. ELLEN ANDERSEN PRODOEHL

PAZ
PROFESSOR VASCO JOSÉ TABORDA -Presidente da Academia de
Letras José de Alencar e do Centro de Letras do Paraná.

Os lírios que pontilham os campos.
Os arados que sulcam a terra,
as orações que ascendem aos céus,
dos lábios trêmulos de todas as mães,
são invocações de PAZ!

PAZ! .•.
clamam todos os corações.
PAZ! ...
clamam todos os seres.

HÁ 14 ANOS

Em 1987, a Adesg (Associação dos Diplomados da Escola Superior

il:11 de Guerra), com o apoio da Acijs, pela primeira vez, que o Ciclo era

I realizado em Jaraguá do Sul. Neste ano, a Adesg realizava os Ciclos

I, apenas nas capitais, a exceção de duas cidades do interior do Brasil:
Londrina e Jaraguá do Sul. O Ciclo de Estudos tinha cinco momen

.

tos distintos: fase preparatória, período doutrinãrio, período
conjuntural, período de aplicação e encerramento.

Um empreendimento inédito, em nível de Brasil, estava sendo inicia-

i
do em Jaraguá do Sul. Tratava-se da construção de um prédio que
abrigaria o Centro Integrado de Profissionais Liberais de Jaraguá dOI

I sul (CPL), denominação jurídica da entidade que reúne a Subseção

I, da Ordem dos Advogados do Brasil; Associação Médica Jaraguá do

i .

Sul, Subseção da Associação Brasileira de Odontologia e Assçciação
de Engenheiros. Ficavam, assim, sob um mesmo teto, as pessoas

'I jurídicas participantes da sociedade, respeitada a respectiva identida-
i

de e os objetivos legais e associativos, e estimular a coexistência das

associações de classe, melhorando e desdobrando suas relações recI
procas. A idéia de se construir uma sede única para as entidades re

pre,sentativas dos profissionais liberais surgiu em 1982, lançada pelo
advogado Humberto Pradi,
A irrigação ampliava a fronteira agrícola no Vale do Itapocu. O

.

agrônomo Sergio Santini coordenava inter-regionalmente do

Provárzeas, tinha anotações de recursos para execução de projetos,
ficando no lado oposto de Santa Luzia e a vala principal teria cerca

de 10 a 12 quilômetros.

Ouvi�s pássaros que cantam,
as criancinhas que riem!

.

Ouvi o apito das fábricas!
E o ronronar dos tratores!
Ouvi o gemido dos aviões,
os carrilhões que bimbalham
e o chiado das carretas no sertão! ...
Ouvi dos doentes os ais...
e dos bons a palavra! ...
Todas as alegrias,
todos os ruídos,
todos os lamentos,
são os anseios de PAZ ...

Resguardai-vos sob o teto da amizade.
- amai-vos uns aos outros -

através das montanhas,
dos rios,
dos oceanos,
nos palácios, nas cabanas,
plantando a semente do amor
nas searas insensatas do ódio '.:'

.

PAZ, SENHORDEUS,
ATODASAS CRIATURAS!

PAZ, SENHORDEUS,
ATODACRIAçÃO!

o que faltou para contar ... (113) POR TIO EUGêNIO

do dia 24, nas dependências cedi

das pela Secet, nos armazéns da

Rede Ferroviária Federal. Ele não

visava meramente brinquedos à

criança menos favorecida, mas ti

nha como objetivos imediatos va

lorizar e oportunizar à criança po
bre desafiar o jovem e integrar a

pessoa idosa e, com objetivos ime

diatos, conscientizar
sobre o uso e o abuso dos brin

quedos como os complicados ou

em demasia que confundem e

frustram a criança.

Em 1985, o prefeito Durval Vasel

entregava duas importantes obras

comunitárias. A primeira foi a

ponte da ARGI, que li�a o
Jaraguá Esquerdo pela Rua Dr.

Enrico Fermi com a Rua Ângelo
Rubini, e a segunda, a Praça dos

Imigrantes e o Centro de Infor

mações Turísticas, na BR�280,
próximo à Marisol.

Aparecia na Avenida Getúlio

Vargas, um Hospital de Brinque-,
dos, com expediente desde o dia
18 de dezembro, até às 12 horas

HÁ 4 ANOS
.1

Em 1997,Jaraguá do Sul estava na rota da T" etapa da Volta
Ciclística de Santa Catarina. Os ciclistas que participavam da 11 a Vol
ta Ciclística de Santa Catarina passavam por Jaraguá do Sul, trecho
da T" etapa da prQ.va; Os atletas largavam às 9 horas, em Pomerode,
e chegavam por volta do meio-dia, no Bairro Petrópolis, em
Joinville. Os atletas da equipe Kohlbach/FME, de Jaraguá do Sul,

1 Aldo Cemin Júnior, Douglas Müller e Mario Fischer, participavam
da prova:

.

A artista plástica Vera Maria Bagatoli, de 19 anos, era selecionada

para participar do 4° Prêmio Phillips de Artes para Jovens Talentos,
que acontecia de 16 a 24 de setembro, no Masp
(Museu de Artes de São Paulo). Aluna: da Embap (Escola de Música
e Belas Artes do Paraná), era a única cararinenseincluída entre 12
artistas selecionados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PARA
ANUNCIAR:
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MOVEIS
CDIIl/aparIGmIDtos/cbíCl"'/fwrtIlDs

Compre agora um

lindo terreno com

4.350m2 no bairro
Santa Luzia, em
Jaraguá do Sul, com
luz, água, sossego
total paraI seus fins de
semana numa linda
chácara. Tratar:

(47),3025-4549 ou

(47)-453- 1023.

Aplique Sf3U 13
salário num ótimo
investimento.
Terreno com

101.000m2 com

. nascente de água,
luz, pássaros, árvores,
sossego. Ideal para
chácara, açude,
pastagens, criação de
avestruz, faisão,
plantação, recreativa,
trilha ou moradia, em
Santa Luzia - Jaraguá
do Sul. Fone:

(47) 453- 1093 /
3025-4549.

Vende-se dois imóveis
urbanos defronte a

Prefeitura de
Schroeder' (2
quadra). Valor
R$ 8.000,00 cada.
Tratar: 9973: 931 3 /
(47) 374- 1313.

Vende-se
propriedades rurais
em Schroeder com

172.000 m2, com

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

bananal, água e

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

(47) 374-1313.

Vende-se terreno no

loteamento Versalles
II, na avenida
principal, asfaltada c/
15x40 de fundo
(604m2), na rua João
Batista Rudolf.
Valor R$ 35.000,00.
Aceita-se carro no

negócio. Tratar:
370- 1202.

Vende-se terreno com

600m2 no bairro São

Luis, na rua

Guilherme Hruska.
Valor R$ 15.000,00.
Trafar: 376-2229.

Vende-se terreno de
400m2 próximo ao

salão 25 de Julho na

Barra do Rio Cerro,
legalizado com

escritura no valor de
R$ 8.800,00.
Tratar: 37"-6069.

Vende-se ou troca-se

terreno na Vila l.enzi

por casa de
alvenaria até

R$ 35.000,00.
Paga-se diferença.
Trator: 9963-9445.

Vende-se terreno na

praia do Erwino,
600m da praia.
Valor R$ 1.000,0'0.
Tratar: 273-0651,
com Marlon.

Vende-se terreno

PROCURAM-SE
PESSOAS URGENTE

Para oportunidade de negócio apartir de caso

Ganhos parciais - RS 2.500,00
Requisitos: Fone e 2º grau
39 Feira - 13/11/01·

APRESENTACÃO DO SISTEMA DE TRABALHO
Li ue: 9992-6045 - www.hom.com.br/dinlíeiro

residencial Versailles
30x30 (900m2).

\ Valor R$ 38.000,00.
Aceita-se carro.

Tratar: 371 -f364 ou

9905-6476.

Vende-se terreno

Ribeirão Grande,
com 1350m de

. fundo, 110m de
frente, equipado
com casa, rancho,
e área com

arroizeira plantada,
em frente a igreja
Nossa Senhora

Aparecida.
Valor R$ 70.000,00,
negociável.
Tratar: 371-4332 ou

9103-811"

Vende-se terreno na

Antiga Tifo dos
Pereira, na Rua

Henrique Marquardt,
perto da Gruta

Perpétua do Socorro,
com 40.000,00m,
com 2 correntes de

água, 1 pastagem
. de 5.000m.
Valor R$ 25.000,00.
Tratar: 371-4332
ou 9103-8111.

Vende-se terreno

com casa de 2
.

quartos, sala,
cozinha e banheiro,
em São Francisco
do Sul,
Rua Vila da
Glória - Fundos

para baia. Terreno
com 700m2• Valor
R$ 18.000,00.
Tratar: 379- 1159,
com Tito.

. 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$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815 ou

na rua Arquimedes
Dantas, 151.

Vende-se ou troca-se
uma ótima casa em

Barra do Sul, à 800m
da lagoa, ou troca

por uma em Jaraguá
ou Gucromirim.
Tratar: 9992-7533,
com Sr. Augusto

Vende-se ou troca-se
uma casa de 144m2,
com terreno de
300m2, na Vila Rau,
Cohab, no valor
R$ 25.000,00.
Tratar: 9952-5945 ou

9994-3410.

Preciso alugar uma

casa ma Ilha da
Figueira. R$ 180,00 à

200,00. Tratar:
370- 1809, com Irení
ou 371-1977, com
Verônica, no período
da tarde.

VENDO UMA LOJA
(É só entrar para faturar)

Vendo Loja de Roupas, Calçados, Enxovais, Artigos para Presentes, etc.
ótimo ponto comercial, em um dos bairros quemais cresce em Jaraguá do Sul.
Em funcionamento desde abril de 1994. Rliada ao SPC (Serviço de Proteção ao

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

Aceito imóveis e automóveis no negócio.
Contatos no telefone 9103-80S8.

FECHAMENTO
DOS CLASSIFICADOS
NEGÓCIOS & OFERTAS

Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

PARCIMOVEIS:
Quarta-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

PORTOCRED
Empróstímo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Com consulta e garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!
Não fechamos para aImOfo

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

Vende-se casa com 7

peças, toda murada,
. . 1

com pisemo. porao,
bwc, garagem
para 2 carros.

,_

R$ 26.000,00.
Tratar: 371 -9457.

- Vendo casa em

alvenaria, com

96m2, bairro
Amizade.
R$ 42.000,00.
Tratar: 371 -5303 .

Vende-se casa alv.,
Vila Lenzi, com
199m2, terreno de
533m2, contendo 5

quartos, 3 bwcs,
demais dependências
como: cozinha, copa,
lavanderia, dividido
para 2 famílias,

. garagem para
2 carros com

churrasqueira. _

Preço: R$ 75.000,00.
Tratar: 371-3159.

Vende-se casa no

bairro Santo
. Antônio, com 120m2,
toda murada,
garagem p/ 2

carros, 3 quartos,
sala, cozinha, 2 bwcs
e lavanderia. Aceito
troca por F- 1000.

Tratar: 276-0070.

Vende-se a 500m da

praia de Itaguaçu, 1
casa de alvenaria,
com 4qtos, 2 bwc
com churrasqueira e

garagem com

demais
dependências.
Valor R$ 25.000,00,.
Aceita-se proposta
de 1 terreno em

Jaraguá do Sul, Rua
do Escoteiro, 114,
próximo Marcolla.

Vende-se sobrado
em Barra Velha, com
3 qtos, 2 bwc, sala,
cozinha e garagem
completa.
Aceita-se veículo ou

imóvel no negócio.
Valor R$ 57.000,00.
Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

Vende-se ou

troca-se casa em

Blumenau de
R$ 80.000,00 e opto.
R$ 18.000,00 por
terreno, casa, carro
em Schroeder,
Jaraguá do Sul e
região. Tratar:
374-0497 ou 9962-

3718, após 18hs.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREIO DO POVO

recrf]ta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
o ContatOl- Exp. Em Magnus, com registro no Conselho
o Engenheiro r/e Seguranfa no Trabalho •

o EngenheiroMecânico (3343) - 2 anos de experiência em desenvolvimento de projetas, mimutenção,
racionalização de linhas de produçõo, desejável inglês ou alemõa.
o Farmacêutico (3763 - 3956)
o Supervisor r/e Biotecnologia (3344) . Especializaçõa em quimica, biologia ou correlatas,. Experiência
profissional de 6meses. Fará elaboroçiio, desaição e execução de testes. Deverá ter conhecimentas e pró1icoem feO!iies
de mamard, enzimologia, micrologia e fermentações. Conhecimento da legislação de produtas e aromas natura�.
leüura Ilúe�te e boa conversaçõo em inglês.

ÁREA ADMINISTRATIVA
o Comprar/or (3466)
o Contabilista (3456 • 3786)
o Recepc;;o (8reithiíupt) VagaMoscullna
o AuxlliorAr/mlnlstrativo (Breühaupt) (3939)- Experiência na área comercial. Disponibilidoile'para viajar.
Atenderá dientes, respresentantes e área de Ioturamento.

ÁREA TÉCNICA
o Programar/or r/e Computador (3646)
o Programotlor r/e Sistemas - Programador em Delphi
o TécnkoMecânico(3219) -manutenção de ar condicionodo, refrigeradores e máquinas de lavar. Desejável
'l! Grau técnico.
o Técn/co Eletrônico (3914) - Conhecimento comprovado em eletrônica, som e video.
o Programar/or CAD (3913) - Conhecimento total na área.

,ÁREA COMERCIAL <'
'

o Aux. De Venr/as(8reühaupt)
o Corretor Comerda/,(Shopping 8reithaupt)
• Representa"te Comerc/al (2949·3577)
o Venr/er/or r/e Confecf;;es (8reithaupt)
o Venr/er/orjDemonstrar/or(3936) - Conhecimento em cerómica, cálculos e proletos. Fará proposta de
call1CllÇÕo de pisos,

ÁREA OPERACIONAL
o Afougue/ro (Breithaupt)
o Afouguelro paraMassaranr/uba (3169)
o Atenr/ente r/e Afougue (Breithaupt)
o Atenr/ente r/e Par/orla (8reithaupt) (3481)
o Atenr/ente tle Verr/uras (8reithaúpt) (3589)
oAuxiliardeCalfe(3574)- Experiência mínÍli1ll de 6 meses em corle de chapa, dobra e intB!Pretção de desenhos.
o Auxiliar r/e Depósito (8reithaupt) (3467)
oAuxiliar r/e Par/elro (8reithaupt) (3429)
o Caixa - Vagamascu/ina(loja 8renhauptMaterial de Construção)
o Caixa r/e Supermercar/o (8reitooupt)
o Confeiteiros (as) (Breühaupt)
o Costureiras (3376·3527·3540·3497) -Conhecimento em máquina reto, cobertura e everlek,
o Cozinheiro (3531 e 3926)

,

o Cozinheiro Chefe (3622)
o 8efriclsta -Com prática em instalação, ter experiêndo em iluminação, perfilado, cam experiência em instalação
industrial (2 vogas).
o Ferramenteiro (3927)
o Frentista (3317)
o Fresar/or(3291·3631) -íer experiência de 02 anos.
o Garagista (8renhaupl) (3222)
o Guaria /8reühaupt) (3590)
o Guarr/a Inr/ustria/(3296)
o Jarr/inelro -Com Corteira de Habilitação e que resida'próximo a Ilho do Rgueira
o Marceneiro (3728)
oMecânco r/eManufeRfilo (3595) - montagem demáquinas, com experiêndo de 6 meses (1 vaga). Mecônica
(elétrico emeainim)em veículosDUIomoIores (1 wga).Maootençiiodivems equipamentas, usinagem de romponenles,
experiência de 03 anos na área (1 voga).
oMecânIco rle Suspensiio (3568) - Para veiculos pequenos, canhecimento suspensão, balanceamento de todas,
geomelria, monlagem de pneus, cam l' ou 2' grau.
oMotoristaIOperar/or r/e Guincho (3331 )
o Operar/Dr r/e Emp/lhar/elra(3808)- Experiência de no minimo três anos em Emplilhodeiro Bétrica e a gás.
o Operar/or r/, Extrusora (359�)· Experiência de 06 meses na máquina exlrusora.
o Dobrar/eira (2934)
o Operar/OI r/e CNC(3750)-lrá operarmáquina'manual, nõo programada.
o Preparar/or r/e Pintura (3482)
o So/tlar/or(3479 - 3776 - 3925)
o TI/har/e/rl (3730)
o Torneiro Mecânico (3322 - 3630 - 3449)
o Serra/helro (3829)

RuoJorge Czemiewia, 1245 (Ruo doHospilolJtnguáJ.
ex.Poslm 200 - CEP 89.255-000

-

Fone (47) 371-4J1 1 Fu (47) 275-1091
recrulomenlo@humono.com.br www.humono.com.br

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

Procura-se rapazes

para dividir
apartamento no

centro, tratar: 275-
2130 ou 9112-0509
COI1ll Carlos.

Vendo loja de móveis
ou o estoque a preço
de custo em Joinville,
tratar: (47) 453-1023
ou 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.

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

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

Vende-se toldo
'

seminovo, em ótimo

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

�

Empresa localizada no

centro do Rio Grande
do Sul, com sistema de

distribuição de
vestuário, busca

parceiro com empresas
de confecção de

Jaraguá do Sul e região
para produção,
faccionado.

Tratar: (51)
3718-1064

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.

Vende-se ponto de

entreg.a (compras de
mercado no shopping
Breithaupt). Vàlor a"
combinar. Tratar:
373- 1 073 ou 9973-
8959, inclui um carro

Besta, ano 95.

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

Quero trabalhar de

ajudante de cozinha
ou empregada'
doméstica, somente

meio período. Tratar:
373-4373.

Vendo telefone, fax'
panasonic, com

secretária. Tratar:
370-7238.

Faço traduções,
inglês português e

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

Ofereço-me como

enfermeira particular,
com bastante
experiências.

Empréstimo Pessoal
/.. 'FÁCILCRED
� ,SOLUÇÃO PARA VOCÊ

Simples, rápido e sem burocracia
Bllstll IIpresentllr: Venho conferir
Carteira de identidade _ Comprovante de residência _

o menor toxo de juro!

��:!��;�n:�!�.�nda - Talão de Cheques .MSIU
Ruo Reinoldo Rou, 60 (Morket Plpce) 62 a�dor, sola 601 . 'Fone: 371-8464

social, sala, copa,
cozinha, área serviço,
interfone, garagem
com portão
eletrônico.
Valor R$ 41.500,00
quitcdo, aceita carro

e financiamento.
Tratar: 9963-9445,
com Beto.

1-

Jaragua do Sul, 13 de novembro de 2001

Tratar: 275-3684 com

Sra. Diva.

Ofereço-me para
trabalhar como

balconista,
vendedora, secretária
ou professora.'
Tratar: 275-3684,
com Neuro:

'Vende-se sítio com

casa no Rio Branco,
'com 27.000m2, com

lagoas de peixe,
piscina e campo de
futebol. Valor a

combinar, pega-se
, caso ou carro no

negócio. Tratar: 370-
2227 ou 9975-3987.

'd J;' li l:Vd n; (,11
Vendo apto. grande
no Edifício Jaraguá,
.semi-rnobilicdo,
recém-reformado.
Valor a combinar.
Tratar: 9963-8585 ou

(11) 6976-9448, com

Germano.

Vende-se apto. Vila
Nova. Valor,
R$ 7.000,00 e assumir

• 1/2 cubs ao mês. Tratar:

370--7698, com Vilson.'

Vende-se próximo
,

Caraguá Veículos no

bairro Baependi, um

excelente

apartamento, todo
em massa corrida,
mais 1 suíte, 2
quartos com bwc

Condomínio' Residencial Amary/lis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Reuinião extraordinária para eleição de novo síndico.
Data: 19/11/01
Local: Salão de Festas do Bloco D

Endereço: Rua Ângela LuneUi, 78 - Vila Nova.
Horário: 19 horas

'

Kathia Regina Stringari
Síndica

Alugo 2 aptos para
uso de residência,
comercial ou para
cabeleireira. Rua
Ernesto Emílio Horst,
34, próx. Dclcelis e

Marisol. R$ 240,00.
Tratar: 372-0187.

Vendo apto grande
no Edifício Jaraguá,
semi-mobiliado,
recém reformado.
Tratar: 9963-8'5�5 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 cf Vilson.

Vende-se

apartamento de 1

quarto mobiliado, em

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

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

pagamento, ou

proposta. Tratar:
372-1610.

,

'EMPRÉSTIMOS
Funcionários públicos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais,
,

munkipois eassalariados em geral.
"

,

Com desconlo em folha
ou meque pré.

Sem limite de idade, sem SPC ou

serosa pani desc. folha.

Ruo João'Ploninschek, �93, solo 6 (antigo
ZonIo MoI. €onstr.1 - 9991-6366

Aceitamos Representantes pi todo Estado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Só pra

lembrar

que você

pode
comprar

seu

Volkswagen
O Km com

juro de 0%
A

ao mes.

E ainda, a entrada você divide em 2X. O que mais você quer?
Venho correndo aproveitar.

Horário de
atendimento:

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

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul$upervalorlzasio Troca com Troco

do ••u usado

Juro de 0% ao mês válido somente para os modelos Gol Spedal, Gol 8VI16V e Golf com 50% de entrada e saldo em até 12 vezes. Entrado dividida em duas vezes: primeira em dezembro de 2001 e segunda em janeiro de 2002. Promoção vólida até 22/1212001
ou enquanto durar o estoque. Fotos meramente ilustrativas. Estes veiculas estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Vefculos Auto�otores.• Distância máxima de 200 km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ENDERECO CERTO
DOS MELHORES PRODUTOS

PARA SEU LAR!

Ilnfo"ware 'h'l."Uk"tf!i
Computadores· Periféricos· Suprimentos· Manutenção .

Fone/Fax (47) 371-6790Orçamento sem compromisso
-

371-0568 . , E-mail: infoware@metuno.com.br
Rua Friedrich Wilhelm Sonnenholl, 314 - Vila Lalau Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

PERFLEXr�
- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias

Fone/Fax
370-8200'

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se

V;?;y
IT:rnJ�=
* ROMANAS

" �* GERMÂNICA MONTEIRO

: ��:��!�AS MO���;'��
.,,, •.

"._.,.,.....r�
* ISOLANTE TÉRMICO ...........-

1/I{/J1I' .""""

IMFI Madeireira Fló;;da Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550

Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura 371-3522

372-2063 / 9987-8562Marina Frutuoso, 180 - Centro - 89252-101 - Js/aguá do Sul·se
E·mail: ges.ocom@netu.no.com.brRua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Irnurrizsidora
��Jaraguá

(0**47) 371·1558
(0**47) 975·1771

2-
7
5Engenharte Pinturas Lrda

Loja das Tintas Regina
FON.E (47) 175-1830 -175-4101

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

......... (�" �,jt "".� t.
". �, �'" � � ,../�

:3
5
4-
7

arquitetura
deslgn

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 474
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro
Rua AntOnio Gesser. 40 - Bairro Czemiewicz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaragua do Sul- SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRO

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

vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

Sua Melhor opção de prazer

v4t�..,�"��;,,, 24 ��\"'.."I5
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massaSens er-6tic::as

rONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony [j>o TROTE AO GALOP�

lTIVE COGUMELOS

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

, RS 130,00 o Kg.
,......

(lil()
Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se

. Mania de Vender Barato

9x3353
Total: R$ 301,77 J

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

9x 17,00
TOUlI: R$ 153,00 ,

Mesa pi Telefone
WolfMotta

Estante reI. 7073, 4 portas,

Henn,pad.M09neJ)'
À Vista R$ 129,90

•

I

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

.

Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul-SC- Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 deAgosto, 2333 - Centro '- Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Apartamento com 186;20 m2, no edifiício Porto 8elo, Vila
Nova, tom 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.

VENDE - SE OU TROCA - SE

VENDOCHÁCARA
Área 20.000m2, com todo infraestrutura,

chõo pronto poro construir, local próximo do
centro. Um dos lugares mais lindo do
regiõo agora está em suas mõos.

Aceito corro, comionete ou parcelo pagamento.
TRATAR: 370-9172

PRECISA-SE DE _

VENDEDORES(AS)
com experiência em vendas a domicílio.
Produtos e fácil ateitação, excelente
remuneração, marcar entrevista.
Tratar: 370-0431, com Emídio

IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
*Venda *Locação

*Conserto *MontagemIrmáquinas Indústria
e Comércio Ltda.• ME

Trabalhamos com venrlas e consertos:
* Motores Estacionários * Motossera
* lavo Jato * Rocadeira
* Aspirador * Mótobombas
* Compressor, etc... * Entre outros...

* Assistência 24hs
WYiw.irmaquinos.cjb.net

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

379-1342. comercial de 60m2•
Valor R$ 18.800,00.
Tratar: 371-6069.

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

Vende-se galpão pré
moldado industrial,
pronto c/200m2,
boirro Rio Hern, em
Schroeder.
Valor R$ 55.000,00.
Tratar: 9973-9313 ou

(47) 374-1313.

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:
371-4332.

Compra-se casa para
tirar do local. Tratar:

(47) 375'-2190.

Vende-se mesa de

jantar c/ 6 cadeiras,
em pátina marfim.
R$ 250,00. Tratar:
372-2201, em

horário matutino.

Vende-se mesa em

ferro para
computador.
R$ 80,00. Trotar:
372-2201, em

horário matutino.

Vende-se Baby Star,
da Global R$ 500100,
novo, na caixa.

Tratar: 372-0025,
com Maicón.

Troca-se telefone da

global por uma
esteira elétrica.
Tratar: (47)
375-2190.

Vende-se cana de
crédito. R$
15.000,00, com

prestação de 224,00.
Tratar: 370-2995.

Vende-se na

Marechal, sala

Vende-se aparelho de
telefo'ne com

identificador de
chamadas. Valor

J

R$ 80,00. Tratar:
371-6069.

Vende-se vídeo

cassete, 2 cabeças.
R$ 150,00.
Tratar: 275-2364.

Rapaz procura casa

de família para
morar, no Centro ou

proximidades. Tratar:

371-0931, de 2° a 6°
feira, das 9 às
14horas.

Gestante pede
doação de uma

comoe um guarda
roupa e também

roupas de bebê.
Tratar: 275-3609,
com Glaucia.

Vende-se Mercearia
do Léo a 500m para
dentro da Rua da
Gruta, antiga Tifo dos
Pereira com estoque
completo. Valor'
R$ 15.000,00. '

Tratar: 371-7341

ROSINHA PROMOVE
dia 15/12/01 o 8° Natal das Crianças

Carentes e pede doações mesmo usadas em

bom estado, brinquedos, etc ..
Tratar: 370-9582 ou na Rua João
Carlos Stein, 80 - Jguá Esquerdo.

Vende-se dreamcast

zero na caixa e

garantia, com

23 CDs e controle.
Valor a vista ,

R$ 450,00 ou 3x sem

juros. Tratar:
371-0528, falar com
Débora ou Mauro.

Vende-se galpão pré
moldado industrial

pronto c/200m2, no
Bairro Rio Hern em

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

(47) 374-1313.

Vende-se caixa
dutada com

subwoofer. Valor R$
160,00, tratar: 379-
1062 / 9963-5090,
com Ailton.

Vende-se filmadora
Panassonic com

pouco uso. Valor a
combinar, tratar: 379-
1062 / 9963-5090.

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

Compra-se casinha
de boneca. Tratar:
372-2982.

BARBADA
APROVEITE! ! !

Vende-se telefone

para Barra. Tratar:
9992-5253.

Vende-se mesa par,a

facção com 4,20 x

2,Om, com 90cm alt,
com 10 banquetas.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se loja para
sair ou ficar no' local,
no centro de
Guaramirim, no ramo

de presentes,
brinquedos e

decorações, com
clientela formada.
Parcela-se o valor e

aceita-se troca.
Tratar: (47)

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.

R$15.000,00- R$167,00 mês

R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$ 60,000,00 - R$ 665,00 mês

VENDE-SE SALÃO DE ..

PRECISA- SE DEBELEZA remplete, com AULASDE INGLE5, CONSERTA-SE
telefone, sala de com Canadense,

II .. ELETRO-
- Ungerie - Treinamento !! FARMACEUTICOmassagem e depilação. ..

-linho Praia - Análise de Produto Freguesia completa a 6 particular e avançado, DOMESTICO
. Assistência Técnico - (ursos

anos. Situada a Rua Mal. Interessados trator:
Deodoro 1708, sala 2, no em seu lar. Buscamos

centro. Vendo por motivo Tratar: 9111-8917, 275-3257, em casa.

de mudança. Tratar:
TrDtDr: 371-4851. com professor Sammy com Sérgio 370-9367.

- Molharia
- Tecido Plano
. Infantil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PLANEdE SUA GOZIN'HA E

SEU OORMITÓRIO EM':
MÓVEIS
GOMES

PARCELAMOS. EM 16 VEZES (1+15X)
,

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

Horório de atendimento: das. 8 às 19h, sem fechar para almoço.
Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardt, 727
(Próximo 00 Parque Municipal de Eventos - Fone 370-8800)

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

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

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

A RHBrasil seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:

ÁREA ESpeCÍFICA I ENSINO SUpERIOR
'* ESTAGIÁRIO(A) Necessário estar finalizando curso superior em Engenharia de Alimentos
ou Química, ou ainda, similares. Para realização de estágio curricular. Enviar currículo para
carla@rhbrasil com br.
* CONTADOR Necessário 2° grau técnico e/ou 3° gr\ªu. Com CRC. Para atuar com serviços
gerais de contabilidade. Enviar currículo para jessie@rhbrasjl.com.br
* PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessér!o conhecimento na linguagem de

programação DATAFLEX, codificação de programas de computadores, modificação de

programas, criação de documentações complementares como "helps", entre outros. Enviar
currículo para carla@rhbrasil.com.br.
* PROJETISTA DE MÁQUINAS 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 restou-no município
de Brusque ou região. Enviar c;urriculo para _carla@rhbrasil com br;

,

* CRONOMETRISTA Com experiência comprovada em estudo de movimentos e tempos
em ramo metalúrgico. Habilidade com as ferramentas necessárias para o estudo.
Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículo para
henrigue@rhbrasjl com br.
* CHEFE DE ALMOXARIFADO Com superior completo ou Técnico Eletromecânico ou

ainda Eletrotécnico. Conhecimento em informática. Experiência na área. Conhecimento
em ISO, PCP / MRP / JIT. Excelente remuneração. Disponibilidade para estabelecer residência
em Jaraguá do Sul. Enviar currículo para henrjgue@rhbrasi! com br..
* SUPERVISOR DE PRODUÇÃO Com superior completo ou curso Técnico em

Eletromecânica óu ainda em Eletrotécnica. Conhecimento em inf""mática. Experiência
como supervisor em empresa do ramo metalúrgico/ elétrico. Conhecimento sobre processos
produtivos (KANB'AN, JUST ,IN TIME) e aceitar grandes desafios. Excelente Remuneração.
Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículo para
hen rig u esnrtibrasu.com.br.
* ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS Superior completo ou cursando
em engenharia química/ alimentos ou afins. Pará atuar no desenvolvimento de produtos;
testes, pesquisas, preparação de amostrar, elaborações de formulações, entre outras
atividades. Enviar currículo para jessje@rhbrasjl com br.
* ANALISTA DE PEDIDOS Necessário estar cursando Superior (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 Mail/ard, pesquisas e

literatura técnica. Enviar curriculo para jessje@rhbrasil com br.
* FARMACÊUTICO(A) Com Superior completo. e disponibilidade para estabelecer
residência em Jaraguá do Sul ou municípios vlzlnho's . Enviar currículo para

jessjeCf!rhbrasil com br.

ÁREA ApMINISTRATIVA
* AUXILIAR ADMINISTRATIVO Experiência na área adrnlntstrativa.Tjeoções de
faturamento, contas a pagar e a receber, cobrança, entre outras atividades. Bons
conhecimentos em Informática. (C)
* AGENTE DE VIAGENS/ TURISMO Para atuar na área pacotes. Necessário
conhecimento e experiência com emissão de pacotes turísticos. Boa noção de geografia
(nacional/ internacional). Experiência com vendas operadoras turísticas. Montagens de
roteiros principalmente nacionais. Experiência em açêncla de turismo. Informática. Enviar
currículo para carla@rhb@sjl cÔm br.
* AUXILIAR ADMINISiTRATIVO Com 2° qraucompleto. Para atuar em Massaranduba.

(J)
,

ÁREA TÉCNICA
* INSPETOR DE QUALIDADE Curso Técnico Mecânico. Com experiência em mecânica

indu;>trial. (J) 'A A

* TECNICO ELETROMECANICO OU ELETRONICO Formação Técnica. Experiência em

elétrica. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou microrregião. Ótima oportunidade!!! (C)
* TÉCNICO ELETRÔNICO Com formação em Técnico Eletrônico e experiências em

rnáqulnas CNC. (H)

ÁREA COMERCIAL
* VENDEDOR EXTERNO Para atuar com vendas de consórcios. Boa apresentação, bom
relacionamento Interpessoal. 2· grau completo. (J)
* VENDEDOR TÉCNICO Com formação em Técnico Eletromecânico 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@rhbrasjl com br;

ÁREA OPERACIONAL
* AÇOUGUEIRO Necessário experiência na função de açougueiro e lider de açougue. (C)
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para o sexo masculino: Necessário 2" grau completo. (J)
* MOTORISTA Para atuar em Guaramirim. Necessário no mínimo 5 anos de experiência,
curso de direção defensiva e 1" grau completo. (J)
* FERRAMENTEIRO Com boa experiência. (C)
* AUXILIAR DE COZINHA Para- atuar de sexta a domingo em restaurante. Necessário
experiência. (:C) I

* OPERADOR DE PRODUÇÃO Necessário 1° grau completo e residência em Guaramirim,
preferencialmente nos bairros Corticeira, Caixa d'Água ou proximidades. (C)
* OPERADOR DE PRODUÇÃO 1° grau completo. Necessário residência fixa em Jaraguá
do Sul (ou miCrorregião) por pelo menos seis meses. (C)
* PINTOR PISTOLA Necessérto 1° grau completo e experiência. (J) / '

* MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO Com experiência na .éree industrial têxtil. (H)
* TECELÃO Com experiência. (H)
* SOLDADOR Com experiência em solda migo (H)
* CASEIROS Casal sem filhos, para desenvolver atividades domésticas (internas e

externas): (J)
* COZINHEIRA/ PIZZAIOLO Com' experiência. (J)
* OPERADOR DE RAMAl OPERADOR TÊXTIL Com experiência. Para trabalhar em
Corupá. (J)
* TECELÃO/ AUXILIAR DE TECELÃO Necessário experiência na função. Para atuar em

Corupé. (J)
* MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Com experiência em manutenção de fábrica e 20 grau
completo. (J)

\\FRR;NCA CRI.r'RD,OS
II
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(47) 371-3512

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

9903-4382 I 275-0452

AUTOTEZ'
EQUIPAMENTOS·P/SE.GURANÇA �L.E-TR6NICÂ

.Rua Reinoldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul .:- se

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Vv. AÚ'" f. Osorio-Vo-v�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-!l1ail- drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr,V� Mcwcelo-Webev Sí1NC{.;

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

V�CUw��S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTlA
VvC{.;.C�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

�MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho

ins - Bexiga - Vias ,Urindrids

Dr. D. Maurício Spies

F·moil:1 medclin@netuno.çom.br

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

Fone/Fax: 371-4724

'DESTACANDO A SUA EMPRESA

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(4.7) 373-09112'
RuaJoãoButschardt, 855 - Centro (jmro ao trevoprincipal) - Cuararnirim -se

�IJNIÃO..... 5 A Ú D E

PI.ANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

EXCURSÃO
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 ho�as
Retorno: dia 30/12/2001

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

Or�Qmento sem compromisso-

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

Fone: (47) 370-0178
Rua Urubici, 1027 - Lateral da José Picolli .

Lote 31 - Estrada Nova - }araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I MOMENTOS DE REFLEXAo

VOLTAR a sorrir!
Vimos na reflexão da semana passada que a sado de luto assumir novos desafios no pre-

pessoa enlutada faz duas experiências bási- sente e no futuro.

cas durante o processo de luto: la) A da
�

No 2° passo ocorre, pois, um processo de

separação da pessoa amada; 2a) A da sauda- reordenamento de idéias para o compro-
de. misso de uma nova postura. Geralmente
É preciso refletir adiante. Em se tratando isso se manifesta em forma de sonhos rela-

de uma perda bem pessoal, pessoalmente cionados com a pessoa falecida. Só é pre-

precisa ser trabalhada. As pessoas ao meu ciso cuidar para que seja um processo li-

redor nisto nada ou quase nada poderão bertador e não de amarração ao passado.
ajudar. O tempo da saudade é necessário,

_

No passo seguinte a pessoa está pronta
mas não pode ter a palavra definitiva. Pre- para o convívio mais intenso fora de

'

casa.

ciso estar atento para que eu não seja domi- Podem ser visitas, viagens, encontros, reti-
nado pela auto-acusação de não ter me de- ros ... Mudança de hábitos de forma saudá-

clicado o suficiente à pessoa finada, pelo vel que venham a manifestar a nova alegria
sentimento de amargura, enfim, de ter fra- de viver. E por que não? Se não tive ver-

cassado. Gradativamente é preciso superar gonha em derramar lágrimas durante o

este processo de luto. luto, então também posso voltar a sorrir.

O que é necessário fazer? Soltar a pessoa fi- É o sinal derradeiro de um novo çomeço. ,

nada e confiá-la à mão de Deus. Isso é funda- Jesus garante sua companhia, se ele é bem

mental. Assim estarei livre para buscar uma vindo em nossa vida: "Eis queestou
'nova perspectiva de vida. Evidentemente, convosco todos os dias ..." (Mateus 28,20).
tudo precisa acontecer no meu ritmo, e não O mesmo Deus, ao qual confiamos a pes

naquele que os familiares e amigos gostariam soa falecida, quer também estar conosco

de ver. Somente a pessoa enlutada pode per- nos dias de alegria e de pesar. Confiemos!

ceber quando é hora de romper com o pas- P. CLAUDIO HERBERTS

�rculo
Italiano

Jantar mensal

Nosso último encontro do ano será no dia 30 de

novembro, última sexta-feira do mês, no Salão de'
Festas da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, a

"-

parti r das 20 horas.
Teremos várias atrações culturais e muitas surpre
sas.

O cardápio você já conhece, gali
nha caipira, polenta, macarrão e

um saboroso vinho.
FLORIANI

ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

Tó4 vê se vem!
371-8222

DevanirDanna� Presidente Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

ROTARY CLUB

RELAÇÕES PÚBLICAS - 373-0091

08/NOVEMBRO/2001 - Reunião organizada pelo compa

nheiro Rildo que convidou sua esposa Dra. ANA PAU LA
,

AlBUQU ERQU E, oftalmologista, para explanar sobre Do

ação e' Transplantes de córneas. Na oportunidade, além dos

companheiros do Rotary Club de, Guaramirim, estiveram

presentes as senhoras da Casa da Amizade e um compa

nheiro visitante' do Rotary Club de Massaranduba.

ACONTECEU ...

No dia 10/NOVEMBsRO, em Mafra - SC, os Distritos 4650,
4651 e 4740 estiveram reunidos no S'EMINÁRIO
M U LTIDISTRITAL, onde os rotarianos participantes pude
ram' desfrutar de excelentes palestras sobre os diversos te

mas que envolvem a Fundação Rotária. Na oportunidade
fez-se presente o Curador da Fundação Rotária, companhei
ro JOS É ALFR EDO PR ETONI, destaque brasileiro no Rotary
InternacionaL

'

PARA REFLETIR. ..

A DIFERENÇA QU E FAZ A DIFERENÇA (FINAL>

o que é então que faz a diferença? ,

- A ATITUDE DAS PESSOAS FAZ A DIFERENÇA.
Ad estudar a conduta das pessoas nos países ricos se desco

bre que' a maior parte da população cumpre as seguintes
regras, cuja ordem pode ser discutida:

1. À moral, como princípio básico

2. A ordem e a limpeza
3. A integridade
4. A pontualidade
5. A responsabilidade
6. O desejo de superação
7. O respeito às leis e aos regulamentos
8. O respeito pelo direito dos demais

9. Seu amor ao trabalho

10. Seu esforço pela economia e investimento.

POR QU E SER ROTARIANO?
DESENVOLVIM ENTO PROFISSIONAL, HABILIDADES
VOCACIONAIS ...

Espera-se que cada rotariano contribua com o c�escimento
e desenvolvimento de sua própria profissão ou vocação, para
assim transmitir sua vivência aos jovens e a atuar frente às
Comissões do Rotary. (

Rotary ajuda as pessoas a se tornarem um melhor médico,
advogado, professor, comerciante, etc.

!flTabelionato, 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 Parafba, 256 - Blumenau
TelefonelFax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o QUE SE FALA NO SENADO
EDUARDO DEFENDE daAmazônia e que tempre:..

POÚTICAPARAINIEGRAÇÃO ferido ingressar no proces
.DA REGIÃo AMAZÔNICA - so de globalização com sua

A implantação de uma po- parte mais fraca - a eco

lítica adequada para ocupa- nomia, amoeda e o câmbio
I

ção da Amazônia e de uso -, perdendo a cada dia um
sustentável dos seus recur- pouco de sua soberania e

sos naturais foi defendida muito da capacidade de de
pelo senador Eduardo cisão sobre seus rumos.

Siqueira -Campos (pFL- Para que a Amazônia

TO)' ao destacar a impor- não seja entregue à cobiça e

tância, para a integração aos interesses 'estrangeiros,
nacional, deprogramas que tem que ser integrada ao

estão sendo realizados em . Brasil. Nessa integração, o
Tocantins, como a ferrovia Tocantins ocupa uma posi-
Norte-Sul e a hidrovia ção absolutamente estraté

Araguaia--Tocantins. Para gica. Limitando-se com a

o senador, essa politica Amazônia, o Nordeste, o
deve preparar a região para Centro-Oeste e o Sudeste,
as demandas futuras por o Tocantins ocupa um im

matérias-primas sofística- perativo geográfico, um lu

das e para as exigências de gar estratégico no processo
preservação ambiental, fa- de integração nacional,para
tores de interesse planetá-

\

que sejamos, efetivamente, '

rio. "Commuitomenos - um país de 8,5 milhões de
opetróleo-,os árabes im- quilômetros quadrados e

não um faixa litorânea limi
tada pelo Tratado de Tor-

.

.desilhas -, argumentou.
'JORNAL DO SENA

são essencial e estratégica DO", edi�1.306, página 8.

puseram regras ao mun

do", assinalou.
Eduardo disse que o

Brasil não tem tido essa vi-

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

FAL.TA DE SORTE (164)

Quando presidente da República, era Deodoro pro-
curado por dezenas de indivíduos que se dlziarn repu-
blicanos de longa data e que se consideravam, por isso,
com direito a serem amparados pelo novo regime. Um

deles, homem de idade avançada, queixava-se, certa
vez, insistentemente, da ingratidão da pátria, pois que
havia sido propagandista, e era republicano há mais
de 30 anos.

- Ora, meu caro amigo -, atalhou Deodoro, - eu

sou republicano a datar de 15 de novembro, e já che-

guei a presidente da República.
E estendendo-lhe a mão para despedi-lo:
- O .senhor é que é caipora!
ERNESTO SENA - \�Deodoro", página 149

A Gráfica e Editora CP

Ltda. está admitindo:
./ ImpressordeOff-Set plana c/ experiêncio
./ Operador de guilhotina c/ experiência

Os interessados deverão comparecer na empresa,
.

à RuaWalter Marquardt, 1.180, Rio Molha, defronte
à Prefeitura de Jaraguá do Sul.

GERAL

-
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REMINISCÊNCIAS
Garibaldi - JGS

Distrito de Vessprém
Por que "antlçamente"
e "outrora"? LXXXII

. .

que mais e mais carac-

teriza e elevao seu pon
to de vista institucional,

O engenheiro Her- a soberaniae aindepen
cílio Pedro da Luz era dênciadentro dequede
muitoelogiadonacon- vemmovimentar-se, re
duta do governo, e o alizando livres e autô

"REPUBLICA", diá- nomos, toda a verdade,
rio, que circulava em todo o benefício de que
Florianópolis, em ca- sejam capazes, um ao

pa da edição 284, cha- . supremo papel de, dis
mava a atenção para o criminador de direito,
homem que chamava outro na funçãomagna
''Palavras deumverda- de regulamentar e codi
deiro democrata" ou ficar as solicitações pú
"O povo fiscalizando blicas, ambos fortes
os governos, eIS o que prestigiados e igual
desejava o Exmo. Dr. mente entrelaçados ao

Hercílio Luz" ou ain- executivo no mesmo

dacoma frase "Opovo pensamento daordem e

fiscalizando os gover- daprosperidade geral.
nos, o homem num A falado deputado
grande horizonte de dr. MarcosKonder
Trabalho e Justiça", e, O parlamentar cata
finalmente: "Não rinense com assento no

oculta, assim, o digno CongressoRepresenta
administrador, a culpa tivo de Santa Catarina
do prõprioEstadoem usava da tribuna para
ter mantido afastados . abordar assuntos do
demaior corivívio na- Vale do Itajaí, mas no

cional as populações seu intróito referia-se
coloniais de descen- generosamente aosmu
dênciagermânica, ape- nicípios de SãoFrancis-

,
,

lando, aomesmo tem- co, Paraty, Joinville
po,paraaaçãoconjunta (JARAGUÁ), SãoBen
dos governos federal, to,CampoAlegre,Ma
estadual e municipal, fra, Canoinhas, Porto
quanto ao trabalho do União, e, eventualmen
total abrasiIeiramento, te, os deCruzeiro (hoje
sobre se descambar, Joaçaba)eChapecó,que
todavia,paraaincivili- estavam sendo servidas

dadedoprogressoeda pela Brazil Rail-way e

iniqüidade.Educadona pelo Porto de São Fran

escola.de um republi- cisco. Referia-se, depois,
cano pouco comum, o àsegundazonaqueerao
sr. dr. Hercílio Luz Valedo Itajaí,quandorei
cultua o judiciário e o vindicavao traçado pela ,

legislativonamais am- Estrada de Ferro Santa

pla amplitude das suas Catarina, a ligação Blu
atribuições, reconhe- menau,Brusque aoPor
cendo-lhes, com lou- to de Itajaí. Concluía
vável e larga intuição lembrando a 3azona-

I

(092)

adJCentro-F1alanép)1is go imperador da Áus
ea4azona-oextre2roSul. tria-Hungria se sui

�europeusestreita- cidou. O jornal socia
vamlaçosamNosamm lista "Giornale del
oBnH.eSantaCatarina Popolo" recebia de
A filha do presidente Trieste, alegando que o

daRepública, dr, Epitá- autordahistóriaeraum
cio Pessoa, segundo o oficial Checoslovaco.

jomalfrapcês"LeTemps", O despacho declarava
anunciava o seu casa- que a arquiduquesa, de
mento com o príncipe poisimperatrizdaÁus
belgaAimone, sendo es- tria-Hungria, censurou
te o motivo da viagem publicamenteo impera
do rei Alberto aoBrasil, dor Francisco José por
que era amplamente co- terpennitidoàÁustria
mentado pela imprensa. Hungria na guerra ao

do Rio de Janeiro. ladodaAlemanha.
Por sua vez, o embai- Durante a visita do

xadordaItálianoBrasil, kaiseraViena, a'arqui
conde Alessandro Bos- duquesaZitabrigou vi
dari, visitavaSantaCata- olentamente com ele.

rina, percorrendo o Sul Durante abrigapuxou
e oNorte doEstado, em o revólver e atirou à
visita às colônias de imi- queima-roupa sobre o
grantes, recebendoma- ' kaiser, errando o alvo.
nifestações de apreço. O kaiser, por sua vez,
Encontrando-se no Nor- fez fogo, ferindo Zita.
te,te1egrnfaiooch:AdJIçho O despacho acres-

Koode;doseguimetecc centava que pouco de-

''Mafra,29/4/1920-· pois doacidentefoi aba
Vareando lafronteiradello fadopelas autoridades.
statodiS.Caterinainvioa O imperador Fran
V.Ex. edal governo ed cisco José estava so

autorita muite memore frendo os efeitos de
saluto edesprissionemia uma senilidade e esta

reconsença por injustete va muito aborrecido
cortessêreicevutodurante com os ataques. A ar

viaggio cosi piacerole ed quiduquesaZita suici
interessante traverso 10 dou-se na noite de 21/
stato cui anguro il felici 11/1916� enforcando
avvenire che g1i compete se no seu quarto.
reingraziopersonalmente Odespacho informa
v.ex. per la sua compa- vaaindaqueaCortehn
gniaduranteilviaggioes- perial da Áustria resol
perovededopesoakio", veuguardarreservaares
Amorte do imperador peito do suicídio.Oim-

daÁusbia peradorbaixavaaordem
O jornal "Morning seguinte: "Qualquersol

Chronicle" recebia tele". dado oupaisano que fa
grama deRomacontan- lassearespeitodoassun
dó uma extraordinária. to seria imediatamente
história de como o anti- fuzilado". (FritzvonJaraguá)

-
.

I
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Greve do Besc continua

por tempo indeterminado
]ARAGUÁ DO SUL- Os

pensionistas e aposentados
que recebem através do

Besc podem ir até as agên
cias para retirar o benefício.

A informação é do diretor

do Sindicato dos Bancá

rios de ]araguá do Sul e

Região, Odilon Fernandes.

Segundo ele, o comando

de greve decidiu manter

em funcionamento apenas
o ate�dimento aos aposen
tados e pensionistas, para
não prejudicar as centenas
de pessoas humildes que
sobrevivem apenas do que
recebem de aposentadoria.
A greve dos funcioná

rios do Besc foi deflagrada
em todo o Estado de San

ta Catarina na terça-feira da
semana passada. Em ]a
raguá do Sul, segundo
Fernandes, a adesão é de
90% nas seis agências que
funcionam no Município e

região. Fernandes salienta

que a adesão também é de
90% no resto do Estado e

que estão trabalhando ape
nas os funcionários com

cargos de confiança.
Em todas as agências o

comando de greve orga
nizou grupos para dar ex

plicações aos clientes. A

aposentada Rosa Verônica

Xavier, 68 anos, foi até a

agência semana passada e

não conseguiu retirar o

dinheiro da aposentadoria.
Ela mora no Bairro Três
Rios do Norte e somente

vem até o centro da cidade
em época de pagamento.

Ainda de acordo com

o dirigente sindical, os
clientes que têm contas a,

pagar e débitos exclusivos
no Besc não deverão arcar

com multas por atraso de

pagamento caso todas as

agências da região estejam
fechadas. Fernandes solicita

que a população não pro
cure as agências e espere o

final das negociações. Os
serviços de caixas eletrô
nicos funcionam normal

mente e também o setor

de compensação de che

ques.
O Sindicato dos Ban

cários ainda não tem pre
visão para o [mal da greve
porque a direção do ban

co, segundo Fernandes,
ainda não recebeu o sin

dicato para as negociações.
O sindicalista afirma que a

reivindicação da categoria
é reajuste de 7,2% referente

ao ano passado, mais 5,5%
referente a este ano, mais

um abono de R$ 1.100,00,
80% do salário bruto e

ainda R$ 500,00 de

participação nos lucros.

(MARIA HELENA DE MORAES)

AIlosentacIa Rosa nãõ sabia O que fazer paa receber seu !JenefidO
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IESPAÇO: PREFEITURA ATENDE REIVINDICAÇÃO E INSTALA A CASA DO ARTESÃO, NA PRAÇA ÂNGELO PIAZERA

Local funcionará como ponto
regular de venda de artesanato

]ARAGUÁ DO SUL
Desde sábado está funcio
nando a Casa do Artesão, na
Praça Ângelo Piazera, nos
fundos do prédio onde fun

cionou a choperia, no Centro.
O local foi liberado pela Pre
feitura para funcionar como
ponto de venda permanente.
do artesanato local, e atende

antiga reivindicação dos

artesãos da cidade. A insta

lação da Casa do Artesão foi

supervisionada pela Secreta

ria de Produção e a solenida
de de entrega do local, já
devidamente ocupado pelos
artesãos, para dar atendimen
to ao público, aconteceu

sábado.
- Será um instrumento

para ajudar na renda familiar

-, destacou o coordenador

da Secretaria de Produção,
.

Dieter ]anssen, explicando
que a instalação da Casa do
Artesão está inserida numa

proposta mais ampla, de
oferecer atrativos para quem
visita]araguá do Sul, e lem
brando que era vontade do
Executivo oferecer esta alter
nativa pára as pessoas que'
atuam no ramo.

A Casa do Artesão fun
cionará sempre às sextas-

Fotos: Edson Junkes/CP

Casa doArtesão está colocando à disposição do público a produção criativa dos jaraguaenses
feiras e aos sábados, das
8h30 às 19 horas, e durante
a semana inteira nos períodos
em que as empresas costu

meiramente pagam os fun

cionários. O local escolhido
é considerado de fácil acesso
e' bastante adequado e teve

imediata aceitação entre os

filiados da Associação dos
Artesãos de ]araguá do Sul,
conforme o presidente, Silva
no Schappo. Ele explicou que
as vendas em barracas serão

mantidas (com doação de
mais dez barracas pela Pre

feitura, inclusive) e que o

local funcionará como alter

nativa para suprir as dificul-

dades da comercialização
anos dias de chuva. .

A diretora da Divisão

Municipal de Indústria e Co

mércio, Henrietta Neves,
destacou o circuito de atra

tivos que estará sendo ofere

cido para o visitante, com o

artesanato, com os alimentos

caseiros oferecidos por outra
entidade instalada nomesmo

prédio; os passeios através

dos Caminhos de]araguá do
Sul, além do. Calçadão e da

própria variedade que a

cidade oferece no comércio

estabelecido. No próximo dia
19, informou, ficará mais

suprido também o aspecto,

cultural , com a inauguração
do Museu Municipal, no
prédio da antiga Prefei
tura.

REPERCUSSÁO - "En

quanto produzimos, esta
remos vendendo também",
.disse Tânia Bardi, que fabrica
bichinhos de pelúcia. "A
vantagem será que pode
remos vender, mesmo com

chuva", avalia Dete da Silva

Fonseca, que expõe artigos
feitos em crochê. "Estava
faltando esse incentivo", con
clui Aparecida Neves, que
produz objetos confecciona
dos com papel. �MILTON
RAASCH)

Pais e filhos assistem aula juntos no dia de hoje
]ARAGUÁDOSUL-Pela

, segunda vez este ano as es

colas da rede pública de
ensino promovem o Dia

Nacional da Família da
Escola. A iniciativa é do
Ministério da Educação e

tem por objetivo fazer com

que os pais, alunos e profes
sores se 'conheçam um pou
comais. AEscolaMunicipal
de Ensino Fundamental
Albano Kanzler, considera
da a maior unidade de en

sino do Município, enviou
convites a todos os pais para

que ·compareçam nas pri
meiras horas damanhã e da
tarde de hoje para parti
ciparem das aulas junto com
os filhos,

De acordo com a orien

tadora educacional da Es
cola Albano Kanzler, Ilair
Tomazelli, a iniciativa tem

sido bastante aproveitada
pelos pais e pelas profes
soras, que aproveitam a

oportunidade para a troca

de informações. "É uma

experiência rica tanto para
os professores como para

Dr. Antonio E. Menna
OFT.Ã[M6[6GtsTÃ···��:·;�;�·�·�;;;·��·��;�;;;;��
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS EsTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

os alunos e seus pais", afir
ma a orientadora. Segundo
ela, cada professora vai

. apresentar aos pais uma

atividade diferenciada. O

importante, ainda
I

de
acordo com a orientadora,
é fazer com que a família,
em especial os pais dos

alunos, conheçam a rotina

da escola, o funcionamento
das .aulas e o compor
tamento dos filhos

A orientadora edu
cacional informa que a

primeira edição da Família

naEscola foi realizadanodia
24 de abril e teve uma boa

participação dos pais. Desta
vez, segundo ela, espera-se
a presença da totalidade das .

famílias. Ilair salienta que a

principal causa para o não

comparecimento dos pais
nas escolas é devido aos

compromissos com o tra

balho. '1\gora, as empresas já
compreendem o quanto é

importante liberar os pais por
algumas horas e estão cola
borando com o programa",
afirma. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I PRESENÇA: VICE-GOVERNADOR LIBERA RECURSOS E FIRMA NOVOS CONVÊNIOS COM MASSARANDUBA

Atos aconteceram domingo, na
solenidade do 40°

MASSARANDUBA - o

vice-governador Paulo
Bauer anunciou domingo
pela manhã, durante a

solenidade alusiva ao 40°
\

aniversário do Município, a
liberação de R$ 35 mil para
a compra de equipamento
de ultra-sonografia, destina
do ao Pronto Atendimen
to Médico; R$ 20 mil para
o acesso ao Distrito Indus

trial; R$ 21 mil para a cons

trução de 15 abrigos em

paradas de ônibus e de R$
80 mil para a Prefeitura fazer

a aquisição de um caminhão
basculante.

Além disso, foram fir

mados dois novos convê

nios na ocasião, prevendo
R$ 60 mil para obras na!
Escola Pedro Aleixo e R$

• ""

anrversario
•

Atos solenes aconteceram no pavilhão da Fecarroz

28 mil para a reforma do

terminal rodoviário. Bauer

confirmou os beneficios no
discurso que pronunciou no
pavilhão da Fecarroz, du
rante a solenidade que

substituiu ao Desfile Cívico

na Rua 15 de Novembro,
suspenso por causa do mau

tempo. O vice-governador
compareceu acompanhado
pelo presidente da Casan,
José Carlos Vieira, e do de

putado federalEniVoltolini.
Ele destacou também o

reinicio das obras de con

clusão da SC-474, em fe
vereiro oumarço do ano que
vem, com recursos cap
tados pelo governo estadual

através do BID 4, para a

execução de mais de 20

obras rodoviárias em todo

o Estado. A licitação já está

acontecendo com a partici
pação de 70 empreiteiras,
informou. "O crédito do

Estado está recuperado",
disse Bauer, referindo-se
ao grande número de em

preiteiras mobilizadas pela
licitação.Banda e pelotão do 620 BI prestigiaram o evento

Fotos: Edson Junkes/CP

Bauer ignorou as críticas

do ex-prefeito Odenir De

retti, que há algum tempo
anunciou apoio politico ao

candidato a governador
pelo PMDB, Luiz Henrique
da Silveira, alegando a au

sência de ações do govemo
estadual no Município.
Conforme o vice-gover
nador, Deretti deveria in

dagar do ex-governador
Paulo Afonso Vieira o que
não foi feito por Mas

saranduba e disse que o

atual governo só agora está

conseguindo estender re

cursos financeiros "mereci

dos" aos municípios, de

pois de desvencilhar-se

dos problemas adminis

trativos herdados do go
verno do PMDB, como os

salários dos funcionários

públicos estaduais atra

sados. (MILTON RAASCH)

Prefeitura faz, sábado, primeiromutirão de limpeza em bairros
GUARAMIRIM - A Se- várias secretarias municipais facili tando a tarefa de Amizade e Aval. No fmal

cretariaMunicipal de Saúde e a comunidade. recolhimento. de semana seguinte a Linha

realizará no próximo sá- Nesta primeira etapa É importante que todos Caixa D'Água, Linha Se-

bado o primeiro mutirão serão atendidos os mora- os moradores se engajemna rena ta e Brüderthak. Nu-

"Nosso Bairro Bota-fora", dores dos bairros Recanto campanha, aproveitando ma etapa posterior, Poço
com a finalidade de pr.o- Feliz, Imigrantes e Nova para se desfazer de móveis Grande, Coati e Corticeira;
mover a retirada geral de Esperança. A limpeza será

.

velhos e outros objetos já depois Guamiranga, Beira-
detritos de toda espécie na feita com auxílio de má- considerados fora, de uso, Rio e Bananal. Ainda Fi-:

cidade e prevenir a in- quinas e veículos, que com- diz o secretário de Saúde, gueira e Figueirinha; Rio
festação por ratos e inse- parecerão nestas localida- Luiz Carlos Pereira. Branco, Jacu-Açu, Barro
tos. No total, serão de- des, das 8 às 15 horas. As O calendário de fun- Branco e Ponta: Comprida.
senvolvidas nove etapas do comunidades estão sendo cionamento da campanha No último mutirão da cam-

programa até o final do orientadas para que con- até o final do ano já está panha, no final de dezembro,
ano, sempre nos finais de centrem a colocação de definido. A segunda etapa a limpeza vai acontecer no

semana. O trabalho será todo o lixo, restos e detri- será no Centro, em seguida Tibagi, Timbira, Putanga e

integrado envolvendo tos em um único local, serão atendidos os bairros Ribeirão do Salto. (MR)
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Chuvas prejudicaram as

comemorações do aniversário
MASSARANDUBA - A

chuva do final de semana

prejudicou a programação
alusiva ao 40° aniversário de

emancipação, que teve de

ser alterada. O prefeito
Dávio Leu e outras auto

ridades locais aguardaram
até por volta das 10 horas

(o desfile deveria iniciar às

9h30), quando decidiram

transferir a solenidade para
o pavilhão de festas da Fe

carroz, onde aconteceu

uma concentração cívica,
com as participações de

entidades e da banda e

soldados do 62° Batalhão de

Infantaria, deJoinville.
Mais de 20 entidades do

Município estavam prepa
radas para participar do
desfile, entre elas o Clube

dos Motoqueiros, com

vários grupos que viriam de

outras cidades. Mas, em

\ função do mau tempo,
optou-se por fazer apenas
uma concentração 'cívica, em
local fechado. O palanque
oficial, com alegorias, ins
talado em frente ao prédio
da Prefeitura, acabou não

sendo utilizado. Cerca de

600 pessoas compareceram

no pavilhão do Parque da

Fecarroz paraparticipardo ato.

O mau tempo também
reduziu bastante a participa.
ção de piquetes de laçadores
e grupos enviados pelos
Centros de Tradições Gaú.

chas, convidados para o 4°

Rodeio Interestadual, na

localidade de Campinha
Central. Apenas 48, das mais
de cem equipes convidadas,
compareceram, segundo
informou Jorge Biasewski,
patrão do CTG Laço Mas

sarandubense, entidade

organizadora do rodeio.

Além disso, a interdição
\

de quatro cocheiras de

Jaraguá do Sul- cerca de

150 cavalos -, numa

medida da fiscalização da

Cidasc para prevenir a

. contaminação pela gripe
eqüina, também contribuiu

para reduzir a expectativa
em torno do evento. De

qualquer forma, os organiza
dores do rodeio manti

veram todas as provas de

laço que estavam previs
tas, nas diversas catego
rias, apesar de solo en

charcado e bastante com

prometido. (MR)

Empresário defendeprojeto
para a área de informática

Concertos da Filarmônica de Jaraguá do Sul

Regência: Maestro Daniel Bortolossi

MASSARANDUBA - O

empresário Mauro Bra

morski defende a instala

ção de um projeto para
difundir o ensino do uso

de computadores (Infor
mática) como alternativa

para a qualificação da

mão-de-obra disponível
no Município. "Saber usar
computador é hoje requi
sito tão indispensável co
mo antes era a máquina de

escrever", pondera Bra

morski, que já conversou

com o prefeito Dávio Leu,
para viabilizar esta unidade.

Doto: 24.11

Local: Igreja Luterana

Paróquia Cristo - Schroeder

Horário: 20:00h

Bramorski, proprie
tário daBrinque Park, diz ter
constado que uma parcela
considerável da população,
gente jovem, não está tendo
acesso ao mercado de tra

balho por desconhecer ta

refas básicas, como o uso

do computador, hoje exi

gência para desempenho
em qualquer empresa. Ele

disse que aBrinque Park está

disposta a sair na vanguarda
do projeto, fazendo a

doação dos primeiros dois

computadores para o pro
jeto. (MR)

Data: 25.11
Local: Seminário Sagrado
Coração de Jesus - Corupá
Horário: 17:00h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Núcleo Regional fixametas
.

paramanter categonaatuante
o Núcleo dos Técnicos Agrícolas do litoral Norte,

que aglutina aproximadamente 300 profissionais,
incluindo os dois municípios do Vale do Itapocu, já tem
um plano de metas estabelecido para o ano que vem,

visando manter a categoria ativa, na organização e defesa

dos seus interesses, e participante nos assuntos da

comunidade. A afirmação é do presidente do núcleo,
Alfredo Vavassori, que esteve na coordenação do evento

realizado sábado, na localidade de Rio da Luz.

A diretoria do núcleo pretende fazer o recadas

tramento de todos os profissionais estabelecidos na região,
estejam eles aruando ou não, ampliar o quadro em pelo
menos 50 novos técnicos agrícolas em 2002, implantar
um escritório que funcionará como uma espécie de sede

do núcleo para atendimento na região; realizar reuniões
com maior freqüência, sendo que a primeira delas já deverá
acontecer em fevereiro do próximo ano, dando início

ao programa de trabalho da classe para o ano que vem.

Conforme Vavassori, outras propostas são formar

um banco de oferta e procura de emprego na região:
interligado com a Cooperativa Unitagri, promover a

atualização profissional dos técnicos agrícolas, através de
cursos, treinamentos e palestras; implantação de biblioteca
com acervo de todas as publicações de cunho técnico

disponíveis na área e solicitar quotas do Banco da Terra,
para os técnicos que quiserem se fixar pessoalmente na

atividade agropecuária. (MR)

2002 ,pOll.41 Lista Telefônica
, �Gula Fácil'o . J"... u>.
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• MOBILIZADOS: TÉCNICOS AGRfCOLAS ESTÃO EMPENHADOS EM CRIAR SEU PRÓPRIO CONSELHO REGIONAL

Categoria colocou as principais
questões em debate em JS

]ARAGuA DO SUL - Os Os técnicos reclamam lecimentos agropecuários. Agrícolas de Santa Catari-

técnicos agrícolas de todo da desigualdade da parti- - O Crea insiste em na, Neri Flávio Dias, o

o Estado aguardam pelo cipação no Crea, compos- não reconhecer o que a diretor técnico da Unitagri
desfecho de um projeto de to de 11 conselheiros, dos legislação prevê há muito (Cooperativa de Serviços
lei, já aprovado no Senado quais oito são engenheiros tempo -.' discursou Silvio Técnicos Agrícolas), Luiz
e em tramitação na Câma- agrônomos, dois' são en- Walter, representante junto Edson de Quadra, e o

ra Federal, que autoriza a genheiros florestais e ape- ao Conselho Regional de deputado federal Hugo
criação do conselho regio- . nas um é técnico agrícola. Engenharia, Agronomia e Biehl, que é técnico agrí-
nal de fiscalização próprio As divergências por ques- Arquiterura e um dos pa- cola de profissão e acom-

da categoria, que hoje fun- tões de atribuições pro- lestrantes da programação panha desde o início da

ciona vinculado ao Crea fissionais arrastam-se há desenvolvida na localidade década de 80 os assuntos

(Conselho Regional de duas décadas entre agrô- de Rio da Luz, em co- pertinentes à organização
Engenharia, Agronomia e nomos e técnicos agrícolas. memoração ao' Dia do da categoria. Dias entende

Arquitetura). A instiruição Primeiro por causa da Técnico Agrícola (5 de que existe muito espaço
desse conselho, prevista regulamentação profis- novembro) e pela pas- ainda para a atividade dos

para meados do ano que sional reclamada pelos sagem do 210 aniversário técnicos agrícolas no mer-

vem, foi um dos temas de- profissionais de nível mé- de fundação do núcleo, cada, apesar do ingresso
batidos durante encontro dia, e, ainda nos dias de que representa cerca de 300 de cerca de mil novos pro-
realizado sábado, pelo hoje, por causa das diver- profissionais no Litoral fissionais de nível médio,
Núcleo dos Técnicos Agrí- gências sobre a prescrição Norte do Estado. por ano, em Santa Cata-

colas do Litoral Norte, na do receiruário agronômico Outros palestrantes do rina. "Há falta de assistência

recreativa da Seara Indus- e responsabilidade no dia foram opresidente do técnica direta no campo",
trial, no Bairro Rio da Luz. atendimento em estabe- Sindicato dos Técnicos afirmaDias. (MILTON RAASCH)

Concurso
Arte na Lista

Crie o centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"
Regulamento:
10_ Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Compá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

.

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.

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.
7° - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 07/12/2001, na
sede do jomal Correio do Povo, na rua CeI. Procópio Gomes de
OI iveira, 246 ou informações noGuia Faeil: (47) 222 1900.

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.

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

b)Publicação no editorial da lista do histórico do
autor da obra.

c) PrêmiodeR$500,00
50 - Todos os trabalhos passarão por uma prévia seleção através
de uma comissão avaliadora, nomeada peloGuia Fácil.

Reallzaçlo: Apolo:

o
CORREIO DO POVO

IDJ Shopping Center
I'] BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.ASSASSINATO: CORPO JÁ EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO FOI ENCONTRADO POR MORADORES DO BAIRRO

Homem esfaqueado é encontrado

II ����� d�O Bairro da Vtla LaIau
Vila Lalau encontraram cor

po de um homem na tarde
de ontem, aproximada
mente às 15h30, nummata-

gal situado na. Rua Dom

Bosco, próximo à Socieda-

I de Esportiva e Recreativa
Vieirense. O metalúrgico
Alécio Galuppo, 37 anos,
estava passando pelo local

quando sentiu o cheiro do
cadáver e pediu para a vizi

nhança chamar a Polícia Mi
litar: Segundo informações
do perito criminal Gilson .

Ratecke, o homem, que apa
rentava idade entre 35 e 40

I anos, tinha marcas de qua
tro facadas no peito, pró
ximo ao coração, e três na

cabeça, sendo uma na nuca

e duas na face.

Fotos: Edson Junkes/CP

Moradores do Bairro Vila lalau encontraram o cadáver e acionaram a Polícia Militar

- A Polícia Civil vai
encaminhar o cadáver para
o Instituto Médico Legal de
Jaraguá do Sul, onde será
feita autópsia e identificação
do corpo, que deve ter sido

jogado no mato há uns três

Motorista perde conttole do
veículo e cai em plantação

]ARAGuA DO SUL - A

comerciante Salete Berri

precisou da ajuda de um

trator para retirar o seu

automóvel Versailles, pla
ca LZZ-6530, de jaraguá
do Sul, de uma plantação
de arroz às margens da

rodovia SC-416, que liga
Jaraguá do Sul a Pomero

de. O carro e seus ocupan
tes invadiram a lavoura de

pois que a motorista per
deu o controle do veículo,
rodou na ·pista e caiu na

plantação, cheia de água.
Ninguém se machucou e o

carro, aparentemente, tam
bém não foi atingido. O
acidente ocorreu no início

da tarde de ontem, proxi
midades da Nanete Malhas.

Salete conta que estava

indo em direção a Porne- \

rode, quando foi podada
por outro carro, bem na

reta, o que fez com que ela

perdesse o controle do

veículo, vindo a invadir a

plantação de arroz.

De acordo com o cabo

Vilarino, da Polícia Rodo

viária Estadual, o trecho
mais perigoso desta rodo
via é entre os Kms 35 e 36, já
na serra. Apesar de afirmar

que esta é uma rodovia "cal

ma", ele admite que os aci

dentes sem vítimas são co

muns. "Os motoristas tra

fegam em alta velocidade
e são imprudentes", afirma
o policial, ao apontar as

causas dos acidentes ocor
ridos nesta rodovia.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Após várias tentativas, o carro só saiu com a ajuda de um trator

a quatro dias -, destaca o

perito. Ele diz que irão pro
curar os documentos pelo
local e, se não encontrarem,
será analisada a digital.
"Vamos aguardar que al

guém faça queixa do desa-

PMapreende
33quilos
demaconba

,

JARAGuA DO SUL - A

Polícia Militar prendeu em

flagrante na noite de ontem,

por volta das 19 horas, An
dré Ribeiro Rosa, 21 anos,

natural de Naviraí, no Mato
Grosso do Sul.. que estava

de posse de 25 pacotes de

.

maconha, com aproxima
damente 33,1 quilos, Depois
de receber denúncia anôni

ma, a polícia se dirigiu até a

casa mencionada, na. Rua

Bernardes BitencourtMüller,
localizada no Bairro Vila La
lau. A residência funcionava

de ponto para o tráfico da

droga. No momento em

que os policiais chegaram na

residência, o casal fugiu e se

escondeu emmatagal próxi
mo à casa, e, até o fecha

mento desta edição, não ha
via sido encontrado ainda.

Rosa foi pego na hora em

queestava sedirigindo ao carro,
já com a sacola cheia da droga.
O delegado de plantão, llson
José da Silva, desconfia que o

acusado havia trazido a dro

ga da terra natal e estava

levando para Joinville para
comercializá-la. (FR)

parecirnento para descobrir
é
quem é essa pessoa", explica.

O comissário Celso, que
atendeu a ocorrência, diz
que será instaurado inquérito
policial e o caso será inves

tigado. (FABIANE RIBAS)

Governo entregacarros àPM
Jaraguá do Sul - No

início da noite de hoje, a par
tir das 18 horas, será rea

lizada a solenidade de en

trega de 12 novas viaturas

para a PolícÍa Militar da Mi
crorregião do Vale do Itapo
cu. O evento vai contar com

a presença do coronel Wal

mor Packes, prefeito, verea
dores e empresários da re

gião. O governo do Esta

do irá oferecer um carro pa
ra Corupá, um para Schroeder,
um para Massaranduba,
dois para Guaramirirn e sete

para Jaraguá do Sul, sendo
dois Santana, cinco Corsa,
além de três motos. O ca

pitão da PMAmarildo Assis

diz que at� dezembro ainda

serão entregues mais três

para o Município.
- Nós tínhamos núme

ro de carros razoável, t?as
já estavam meio deteriora

dos devido ao tempo que
estão sendo utilizados. Com

essa nova aquisição, será

suprida a necessidade de
novos. veículos e iremos
atender ainda melhor a ci
dade -, considera o capi
tão. Ele lembra à comunida

.

de que o prazo para efetuar
as inscrições para o concurso
público para soldado da
Polícia Militar prossegue até
dia 11 de dezembro, na

guarnição da PM, localizada
no Bairro Vila Lenzi, em

horário comercial, no valor
de R$ 15,96. Ao todo, são

80 vagas .disponíveis, Serão
realizados vários exames.
No dia 16 de dezerribro,

.

acontece teste de escolarida

de; em janeiro, será realizado
exame de inspeção de

saúde; no início de fevereiro
tem avaliação física, psico
lógica e entrevista individual.
A listá dos nomes dos

aprovados será divulgada
até dia 15 de fevereiro de

2002. (!iR)
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JSconquistou
7medalhas
-nosjasc

]ARAGuA DO SUL - A

equipe do Município já con
quistou sete medalhas na 41 a

edição dos Jogos Abertos de

Santa Catarina, que estão

sendo realizados na cidade de

lrajaí. Até o momento, a mo
dalidade de natação foi a que
mais trouxe medalhas para

Jaraguá do Sul. Nos 400 me

tros Meclley, primeiro lugar
para a atleta Natália Krel

Iing; Marina Fructuozo con

quistou amedalha de ouro na

prova de 200 metros livre;
medalha de bronze para Be
lisa Franzner, nos 200 metros
Peito, e, I

no. revezamento 4 x

100, terceiro lugar para Na-
.

thália Krelling, Marina Fruc

tuozo, Belisa Franzner e Eli

siane Franzner.

Destaque também para
AdrianoMora, que levoume
dalha de bronze no' salto em

altura, para amedalha de prata
conquistadanamodalidade de
tiro, Carabina Apoiada, e ter

ceiro lugarparao caratê,Cumi
te mais de 60 quilos, com a

atleta jaraguaense Rúbia
Martins. (FR)

LOTERIAS
3/11/2001

Megasena
concurso: 312

14-23-30-41-47-50

Quina
concurso: 91 8

�3 - 36 - 49 - 65 - 78

Lotomania
concurso: 165

01 - 09 - 1 4 - 1 5 -

29 - 39 - 41 - 43 -

45 - .46 - 49 - 60 -

61 - 65 - 67 -71 -

76-82-89-92

Loteria Federal
concurso 03593

1 ° - Prêmio: 53.938
2° - Prêmio: ·65.764
3° - Prêmio: 50.089
4° - Prêmio: 27.257
5° - Prêmio: 22.223

Segunda fase do Aberto de
Futsal inicia com 20 gols

]ARAGuA DO SUL - A

segunda fase do Campeo
nato Aberto de Futsal/
2001, Troféu 125 Anos de

Jaraguá do Sul, iniciou com
20 gols marcados nas qua
tro partidas disputadas no

final de semana, no ginásio
de esportes da Arsepum.
Na noite de sexta-feira, a

equipe do 2000Auto Center
perdeu para Kiferro por 4
a 1, enquanto que no outro

confronto o time da KLC
venceu o Acaraí/Móveis
Kagenor pelo placar de 4 a

2. Já os jogos realizados na

tarde de sábado apresenta
ram os seguintes resultados:
Verdureira Dimar 3 x 4

Eletropol; RogerRent a Car
1 x 6 Independentes.

Os organizadores infor
mam que, devido ao feria

dão desta semana (proda-

mação da República, na
quinta-feira), a segunda
rodada desta etapa do cam

peonato ocorrerá somente

nos próximos dias 23 e 24,
também no ginásio de es

portes da Arsepum. Nos 19

jogos já disputados desde a

primeira fase da competi
ção foram marcados 170

gols, o que repfesenta uma

média de 8,9 por partida.
O jogadorDaniel de Almei
da (Verdureira Dimar) é o

artilheiro, com sete gols.
Promovido pela PME, o

Campeonato Aberto de

Futsal/2001 deverá encerrar

no dia 8 de dezembro. Haverá

premiação com troféu e

medalhas aos três primeiros
colocados,mais cem quilos de
suíno para o campeão, 80
quilos para o vice e 60 quilos
ao terceiro lugar.

AtirndordePomerOOelevaouro
ITAJA! - Edson Volk

mann, dePomerode, atingiu'
419,0 pontos e ficou com a

medalha de ouro da carabi
na apoiada, primeira etapa
do tiro de armas longas que
foi realizada ontem, no Clu-

Juiz • DIrtIto

be de Caça e Tiro de Blu
menau.MoraeiMeirelles, de
Blumenau, fez 417,1 pontos
e conquistou a medalha de

prata. O bronze foi para o

atirador Alécio Kraieski, de
Luzerna, com 417,0 pontos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguó do Sul
21 Varo

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO - AUENAÇÃO FIDUCIÁRIA

OlA) Doutor(a) Luiz Antonio l.onini Fomerolli, Juiz(a) de Direito,

I VITÓRIA: COlOCAÇÃO GARAl\ITIDA DEPOIS DE VENCER� PARTIDAS DISPlTTADAS

Malwee/Fl\1E lidera Estadual
•

I

na categoria Infanto-juvenil
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Infanto-juvenil da
Malwee/FME assumi� a

liderança de sua chave no

Campeonato Estadual de
Futsal da categoria depois
de vencer as três partidas
que disputou no final de

semana. Os jogos eram

válidos pelo turno da quar
ta fase da competição. Na
noite de sexta-feira, os jara
guaenses fizeram 2 a 1

sobre o time do Joaçaba.
Já no sábado foram duas

goleadas, 11 a O em cima
\

de Palmitos, em jogo dis-

putado de 'manhã; à tarde,
a vítima foi o Caça e Tiro/
Lages, que levou 8 a 1. Os

demais confrontos apre-

sentaram os seguintes
resultados: Caça e Tiro 9 x

4 Palmitos; Caça e Tiro 4

x 4 Joaçaba; Palmitos 1 x

7 Joaçaba.
Para somar os nove

pontos e ficar com o pri
meiro lugar do turno, o

ttcnico da Malwee/FME,
AugustinhoFerrari, contou .

com os atletas: Gio, Paulo,
Nivaldo, Adriano, Turan,
Evilásio, Juninho, Jackson,
Kauê, Israel e Célio, além
dos destaques da rodada,
o goleiro André, - que
fez ótimas defesas e sofreu

apenas dois gols nas três

partidas disputadas pelos
jaraguaenses - e o ala

Fernando, que balançou as

redes adversárias em seis

oportunidades; firmando
se como artilheiro do cam

peonato, com 44 gols. Até
a atual fase da competição,
o time de Jaraguá do Sul

já marcou 175 e sofreu

apenas 28 gols. '

Na classificação final

do turno, Joaçaba ficou
em segundo lugar, seguida
por Caça e Tiro na terceira

colocação, tendo ambas as

equipes quatro pontos.
Palmitos, que perdeu os

três jogos que disputou,
segura a lanterna. O returno

I

desta fase está agendado
para os próximos dias 23

e 24, no Clube Caça e Tiro,·
na cidade de Lages.

Campeonato Escolar Pré-Mirim encerra

cinco modalidades em Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - As finidos: handebol rnascu- basquete, na quinta-feira

escolas municipais de ensi- lino, Emef Antônio Ay- (22), com início às 8 horas,
no fundamental Albano rosa; handebol feminino, no ginásio de esportes do

Kanzler e Ribeirão Molha, Emef Guilherme Hane- Sesi. A diretora de Prorno-

com dois títulos cada uma, mann; vôlei masculino, ções de Eventos/PME,
são os destaques do Festival EEB Julius Karsten; vôlei Cleide Mosca, explica que
Escolar Pré-Mirim, que feminino, Colégio Marista estas competições foram

teve cinco modalidades São Luís; xadrez feminino, transferidas porque os ade-

disputadas entre os dias 8 Emef Anna T6weNagçl. tas que atuam como árbi-

e 11 deste mês. A Emef Promovido pela Fun- tros nestas modalidades

Albano Kanzler foi cam- dação Municipal de Espor- estão em Itajaí representan-
peã no futsal e no xadrez tes, o evento deverá encer- doJaraguá do Sul nosJogos
masculino, enquanto que a rar na próxima semana, Abertos. Ela lembra que
Emef Ribeirão Molha com a realização das ma- mais de mil atletas nascidos

venceu o tênis de mesa, no dalidades de atletismo, a a partir de 1990 - de 25

masculino e feminino. Já partir das 15 horas de unidades escolares - se

nas demais modalidades os terça-feira (20), no Clube inscreveram no Festival Es-

títulos ficaram assim de- Atlético Baependi, e de . colar Pré-Miriln deste ano.

Atletas dohandebol competemnestamanhã
hAJAi - Os atletas

do handebol começam a

participar dos 41°S Jogos
Abertos de Santa Catari
na na manhã desta terça
feira. As competições
serão realizadas no Giná
sio de Esportes Gabriel

Colares, a partir das 11

horas. Às oito equipes da

primeira fase de classifi

cação estão dividas em

duas chaves. A Chave "N'
é representada por Con

córdia, Itajaí, Capinzal e

Joinville. Na Chave "B",

FAZ SABER 0(0) Onilson Rogério SdJeHI', solteiro, empresário, o qual se encontra
em local incerto e não sabido que, neste Juízo de DieiIo, situado à Rua Guilhenne Cristiono

Wackerhagen, 87, Ydo Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, tram�a a Apio Busca e

Apreensão· Alienação Adudária, sob rf 036.01.003461·2, aforada por Banco Bradesco

S/A, em desfavor de Onilson Rogério Scheuer. Assim, fica o mesmo CITADO para responder
à ação, querendo, no prazo de 3(três) dias ou, se já tiver pago 40% do preço financiado,
requerer a purgação da mora (art. § I', do Decreto-lei rf911/69), coniados do transcurso
do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, no prazo marcado,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiras os falos articulados pejo autor na petição inicial
(art. 285, c/c art. 319 da CPC). SíNTESE DA IlIlaM: o suplicado obrigou-se a pagar

à autora a importância de RS 10.596,41 em 36 parcelas mensois e consecutivas de RS

436,67, ai incluidos os acréscimos pactuados, ftncendo.w a primeira em data de 09/01/
2001, emitindo e entregando ao Bonco umdola Promissória no valor de RS 15.720,12;
em garantia da operação reaUlado, o suphaJdo tTansmmu em alienação fiduciária à autora

o veiculo Ford/Escort 1.81 l, a gasolino, ano 1994/1994, placa KFI8019/SC, chassi n' .

9BFZZZ54ZRB569622, Código Renavam n' 625110030, Certificado de Registro n'

4582393780; o suplicado não pagou nenhuma deis prestações, estando em atroso com as

parcelas vencidas a partir de 09/01/2001, tendo sido constituido em mora alravés do

protesto do título em data de 08/03/2001; em face a inadiplêncio do suplicado, cujo débito
totalizoa importância de RS 12.1 03,00, aIuI'Mzadoatéa data de 23de maio de 2001, cabe
à autora o direito de fazer apreender o bemque" esIá liduàariamente alienado. � para

que chegue ao conhecimento de tados, partes e !eruirm, eu Éc5e IzeJi de Carvalho, o digitei,
e eu, Ana Lúda Rona, Escrivã(o) Judicial o conferi. sullsae'IÍ. Comarca de Jaraguá do Sul

(SC), 29 de outubro de 2001.

disputam Forquilhinha,
Blumenau, Florianópolis
e Chapecó. As equipes
jogam entre si dentro da

chave, e os dois primei
ros colocados de cada

grupo classificam para a

semifinal..
A primeira partida é

entre Forquilhinha e

Florianópolis. Em segui
da jogam Blumenau e

Chapecó. Às 14 horas a

disputa fica entre Con

córdia e Capinzal e, às

15h30, I tajaí entra em

quadra contra Jolnville.
A cidade de Blumenau

é uma das equipes com

chances de levar o troféu
e conquistar o bicam

peonato. A equipe conta

com a jogadora Ana Cris

tina, que recentemente foi,
convocada pela seleção
brasileira Adulta. Tam
bém são fortes candida
tas ao título Florianó

polis, Capinzal e Itajaí,
com a presença da atleta

Marjori, que já representou o
Brasil pela seleçãoJúnior.
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I
i • VAGA: RESULTADOS DA PRÓXIMA RODADA SERÃO DECISIVOS PARA AS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO

Aliança está a um passo das

I:semifinais da 1a Divisão

perdeu para o Alvorada,
por 3 a O, nos aspirantes,
e, no titular, Guarani foi Cruz de Malta, enfren- fase, então o Aliança gols marcados. Nos as

derrotado pelo Cruz de tárn-se POJ;1te Preta x tem grandes chances de pirantes, Darci Pires, do ,

Malta, por 2 a O, gols de Garibaldi, nos aspiran- garantir seu espaço, de- Tupy, está à frente, com
Doriva e Tita. tes, e Guarani x Aliança, pendendo como for a nove gols, e Fabiano

•
O Aliança entrou em nos titular<;,s. No está- atuação na próxima ro- Vidal, do Garibaldi, vem

I campo contra o Cruz de dio 'do Garibaldi jogam dada", esclarece o pre- em seguida, com sete

I Malta?
e empatou a parti- Cruz de Malta x Alvo- sidente da Liga, Rogério gols. A defesa menos

da, por 3 a 3, nos aspi- .rada e Garibaldi x Cruz Tomazelli. Nos aspiran- vazada, nos titulares, é

rantes, e, nos titulares, a de Malta. tes, Garibaldi está na li- do goldro Alexandre, do

I Ponte Preta não cori- Na classificação ge- derança, com 7 pontos, Alvorada, que em dez

seguiu vencer o Garibal- ral dos titulares, até o seguido de Alvorada, jogos sofreu sete gols, e
/ '

di, que estava jogando momento, Cruz de Malta com 6; Ponte Preta, com Marcelo, do Cruz de
com nove atletas. A está à frente, com sete 4; Cruz de Malta, com 2, Malta, sofreu oito gols,

I partida acabou em 1 a O, 'pontos, seguido de Ali- e Aliança, também com em 11 jogos. Nos aspi-
gol de Adilson. A pró- ança, com 6; Ponte 2. rantes, Rafael, do Tupy,
xima rodada da ChaveA Preta, com 4; Guarani, Na artilharia do cam- está à frente com oito
será definitiva para co- com 3, e Garibaldi, com peonato, quem está em gols sofridos, em dez
nhecer as duas equipes '3. "O time do Cruz de destaque são os joga- jogos, e, Airton, do Ga

que irão disputar as se- Malta já tem a vaga ga- dores Magrão, do Vitó- ribaldi, que sofreu nove

mifinais, nos aspirantes rantida por ter feito boa ria, e Jeferson, da Ponte gols em dez partidas.
I e titulares. No estádio campanha na primeira Preta, ambos com 13 (FABIANE RIBAS)

t '

" ,,', "

,Nadadores-jaraguaenses disputam campeonatos em se

]ARAGuA DO SUL

I, i'O Garibaldi e o Aliança
são os dois times que
têm grandes chances de

'

I garantir a vaga para a

I disputa das semifinais
do Campeonato da Pri

meira Divisão de Ama

dores, promovido pela
Liga Jaraguaense de Fu-

'I tebol,
com apoio da Re

de de Postos Mime. Os
, jogos, realizados neste

fim de semana, no está

dio do Cruz de Malta,
tiveram os seguintes
resultados: Ponte Preta

]ARAGUA DO SUL -

I As nadadoras Nath:Üia
Krelling, Marina Fruc

tuozo, Belisa Franzner,
Juliana Vicente e Eli

siane Franzner fazem
I

parte da equipe jaragua-
ense da Ajinc/Urbario/
FME, que está disputan
do os Jasc Oogos Abertos
de Santa Catarina). A
expectativa do técnico

Ronaldo Fructuoso é de

conseguir uma terceira

posição no feminino,
apesar de estar somente

.�.

Edson Junkes/CP

Cruz de Malta (camisa preta) venceu o Guarani, por 2 a 0, no campeonato da la Divisão

com cinco nadadoras.
"Devemos ter medalhas
individuais com Nathália

Krelling, Marina Fruc
tuozo e Belisa Franzner,
além de conseguirmos
também medalhas nos

revezamentos", acredita
, '\

o técnico.

Nesta quinta-feira, os
nadadores jaraguaenses
vão participar do Cam

peonato Estadual da

Categoria e Absoluto, na
cidade de Florianópolis.
O campeonato será rea-

lizado na piscina do

Clube 12 de Agosto e vai

prosseguir até domingo.
, A equipe Ajinc/Urbano/
FME vai participar Icom
12 nadadores das cate

gorias Infanto-juvenil fe
minino e Juvenil femi
nino. "Esperam-se exce

lentes resultados com a

equipe Infantil, que está

indo bem preparada para
este campeonato. Já a

equipe Juvenil deverá
estar desgastada pois está

representando Jaraguá do

Sul ,nos Jasc, até um dia

antes do início do Es

tadual". A equipe vai

participar neste cam

peonato com os seguintes
nadadores: Infantil: Ana

Zanandrea, Luana Mar

tins, Aline Ossowski,
Talita Hermann, Eduardo
Marcatto, Marcelo Cór

dova,Jair Eduardo Franz- ,

ner e Guatavo Rozza.

Juvenil: Belisa Franzner,
Juliana Vicente, Elisiane
Franznér e Marina Fruc

tuozo.

CAMPEONATO SÊNIOR
Neste fim de semana ocorreram Jogos do

Campeonato Sênior "A Gazeta". Nesta rodada,
a equipe do Santo Antônio entrou em campo
contra ? João Pessoa e não conseguiu vencer a

partida, que acabou em 2 a 1. Nesta quinta-feira,
enfrentam-se Vitória x Kiferro.

BRASILEIRO DE BICICROSS
Entre os dias 15 e 1.8 de novembro, 38 pilotos
do bicicross jaraguaense vão para Pirapora, em
Minas Gerais, buscar o título de campeão do

Campeonato Brasileiro de Bicicross, com

petição que, até o momento, estão na lide

rança.

PASSEIO CICLíSTICO
O passeio ciclístico que seria realizado em

jaraguá do SuÍ, neste final de semana, foi

adiado devido ao mau tempo e transferido para
esta quinta-feira, a partir das 10 horas. O

evento é promovido pela empresa Ação Livre.
As inscrições podem ser efetuadas na sede da

/
,\

empresa, na exposição Destino Natureza'- que
acontece até o dia 22, no G2 do Shopping
Breithaupt, ou até uma hora antes do início

do evento, sem custo algum. Os organizadores
do passeio acreditam que aproximadamente 80

pessoas devam prestigiar esta promoção.

JOINVILLE GANHA O PRIMEIRO TROFÉU
O primeiro troféu conquistado nos Jogos
Abertos de Itajaí foi de Joinville, no bolão 16

masculino. Na final bateu seu eterno rival,
Blumenau, por 1.586 a 1.536 pinos. A última

vez que Joinville ganhou a modalidade foi nos

jogos de 1996, na cidade de São Bento doSul.

Na terceira posição ficou Itajaí, que venceu

Caçador por 1.537 a 1.499 pinos.

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

ê-maíl: ecaoemleímpulsoeterra.corn.br
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