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, Serviços previdenciários estão sendo retomados no Município, com auxílio de funcionários contratados e estagiários

Agência da Previdência reabre,
mas com atendimento parcial
A, agência da Previdência Social voltou a

funcionar ontem em Jaraguá do Sul, mas só com

o fornecimento de auxílios e do salário-mater

nidade. Os requerimentos de aposentadoria ainda

não foram reiniciados. O governo federal está utili

zando servidores contratados para serviço tem-

porário e estagiários para reabrir o atendimento ao

público e esvaziar a greve dos funcionários da Pre
vidência Social. A categoria paralisou em agosto,
reclamando a manutenção e expansão do Plano

de Cargos, Carreira e Salários.

PÁGINA 8

Inauguração do museu foi marcada

pela presença de autoridades. Ptawl7
Weege entregakitpara representante Atletas fazem carreata e comemoram o

do Colégio Duarte Magalhães. PJÍ8'JA 7 resultado do Jasc ras ruas de JS. Pfm:lU

Fotos: Cesar Junkes/CP

Adeptos do bungee
jump saltaram 45m

Mais de 7,5 mil pessoas
compareceram à Praça Ângelo
Piazera, no centro de Jaraguá
do Sul, para prestigiar o Eco

Radical 3, no fim de semana.

PÁGINA 6

Alunos comemoram

Dia da Bandeira em

solenidade. festiva
PÁGINA 6

Jogos de domingo
definem os finalistas

da 1 a Divisão
PÁGINA 12
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Mérito
r

Mas também é

ocasião para
lembrar que a

,

missão é árdua li

continua

Comerciais e Industriais de

Santa Catarina), da qual a Aciag
é filiada e participante ativa,
atuando sempre com destaque
nos debates suscitados pela
Federação, seja através de pro

postas ou de moções efeti

vamente incluídas nas reuniões

plenárias, da entidade maior.

Por tudo isso, é digno de registro
a inclusão da solenidade de

posse da nova diretoria da

Aciag, na Reunião Regional
que a Facisc estará realizando

esta noite no Parque Municipal
de Exposições, em Guaramirim.

Uma oportunidade para
incentivar os empresários
guaramirenses a prosseguirem
na tarefa de construção do

desenvolvimento doMunicípic;.
Mas também é ocasião para
lembrar qqe � missão é árdua e

continua, porque a cidade se

debate entre muitos anseios e
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Era um rapaz de olhos
b

·

,em azuIs ....claros,

Doze de novembro de 2001, 16h35.
Até este dia nosso pai lutou bravamente, mesmo enfraquecido e.

mudo, buscando o ar precioso na tentativa de permanecer mais um

pouquinho (e sempre havi� alguém para segurar a sua mão e fazer um

carinho).
Então fechou os olhos e adormeceu, sem alarde e dignamente, tal

como viveu.

Junto dele a família em círculo e de mãos dadas. Oramos um "Pai

Nosso" e nos despedimos daquele que marcou em cada filho e em

.cada neto com algu� gesto, história ou situação (quase todas

engraçadas), tendo ao seu lado a nossa mãe, que nestes últimos dias
23 anos deixou de ser singular e passou a conjugar todos os verbos do
seu dia a dia no plural.

Ela chorou e, em seguida, se conteve. Pediu a Deus que abençoasse a

todos, mantendo-nos unidos e em paz uns com os outros, é assim será.

No dia seguinte, no mesmo horário, aconteceu o último passeio
daquele que sempre fez questão de ir "junto" e "passear".

Foi conduzido pelos netos que, em sua homenagem, usaram um

boné igual ao que se tornou marca registrada do avô, não sem antes

ser homenageado com à música "O menino da gaita", que ele tocava

solitariamente em sua gaitinha de boca em um canto qualquer da sua

casa, n�s seus momentos de introspecção e antes de ficar confinado a

sua cadeira de rodas.

Ninguém é ou foi santo. Cada um de nós, e inclusive, ele, teve
momentos de mágoa, melancolia, tristeza cru cansaço; mas abandono,
jamais!

,

Nestes longos anos de luta, a família sempre contou com o apoio
de muitas pessoas, algumas anônimas, outras, sabemos seus nomes, e

que passaram.a faze! parte desta história e de nossas vidas.
Em reconhecimento queremos agradecer ao Corpo de Bombeiros

Voluntários, a todos os profissionais médicos que se desdobraram em

atenções para com aquele paciente de nome estranho (a princípio),
mas que pouco a pouco se tornou uma referência a todos os

enfermeiros, indistintamente, q.ue, além da medicação prescrita,
acrescentavam palavras doces e gestos de carinho, sempre 'tão bem
vindos.

Agradecimentos especiais a todos os doadores de sangue que
atenderam aos nossos apelos, tantas e tantas vezes, pois acreditaram,
'assim como nós também acreditamos, que "enquanto há vida há

esperança".
Neste momento o que nos conforta é saber que podemos passar

uma mensagem: "Desejamos que todos possam cuidar dos seus com

a mesma fé é amor que cuidamos de nosso pai, pois Deus nunca nos

abàndonou.
Que a dificuldade e a enfermidade não afastem as famílias e os

seus membros e que ninguém se julgue incapaz ou superior, como
forma de se esquivar ou deixar de participar com o mínimo de si em

benefício de alguém que, muitas vezes, busca apenas ser querido.
Quemais emais voluntários se apresentem para visitar um enfermo,

para doar sangue, para orar com a família, para alimentar um inválido,
para conduzir um deficiente, para acariciar um aflito, para acalentar o

que está triste, para amar o próximo como a si mesmo!
Por mais

\

que você tenha, por mais que você represente, por mais

que você ostente, por mais que você julgue; se não fizer ação com

convicção, não haverá multiplicação. Ao final, será só você!
E não há doença mais terrível que estar só, principalmente na

derradeira hora.
. )

ENTÃO AME E FAÇA SABER DESSE AMOR."
Família de Giga Mueller (t5/7/1930 - 12/11/2001)
Artigos pára 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 iotrel se reserva ,o direito de siAtetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas assinados StÍO de resjionsabilidndes exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente.. a opiniíio do jornal.

o balanço do ano aponta
como aspecto positivo, mere
cedor de registro, a atuação da

Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agricola de Gua

ramirim). Sob a direção do em
presário Maurici Zanghelini, a
entidade conclui um ano em

que esteve presente em todos

os gÍ:andes momentos da co

munidade local, atuando em

perfeita sintonia com o setor

público. Participando das ques
tões relevantes da comunidade,
seja através do Conselho de

Desenvolvimento Municipal
ou em colaboração com o

Executivo Municipal, a Aciag
tem funcionado como impul
sionadora dos interesses de

,

toda a população, não ficando
restrita às questões dos em

presários, que, em última aná

lise, compete a esta entidade
defender. Ao mesmo tempo, a

associação funciona como

instrumento que reclama ação do

governo municipal, exigindo o

alcance de determinadas metas,

que interessam ao bem-estar

geral.
Esse dinamismo encontra

reflexo na própria Facisc
. (Federação das Associações

Opto. Comercial:
RuaCoronel ProcópioGomesdeOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. 371-1919
370-8649.E-maicorreb:XJj:xM>@netlJlo.a:mbr
Sucursal Guaramirim:

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

correiodopovogm@netuno.com.br

...J

expectativas, ainda distantes de
serem concretizados, Basta

citar o próprio DistrÍto In

dustrial na BR-280, projeto
cercado de expectativa e

fadado a dar importante con

tribuição na fixação de novas

indústrias e na diversificação
do parque industrial do

Município, mas que ainda não

tem a infra-estrutura concluída,
e que, por isso mesmo, é por
enquanto apenas expectativa.
Não mais do que isto.

Assim poderia ser di.to de

outro� .desafios que perma
necem, como a duplicação da

BR-280, obra cuja importância
estratégica é inestimável para
Guaramirim e todas as cidades

próximas. Sem falar nos pro
blemas de abastecimento de

água; da telefonia, que precisa
ser melhor distribuída no

interior do Município; do

desafio que é o fortalecimento

do comércio local, ainda sujeito
a muita concorrência das

cidades próximas, além dos

problemas da Segurança Públi
ca. São tarefas da atribuição do

Executivo conquistá-las. Mas
sem o apoio dos empresários
ficará difícil, quase impossível. I

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

Impressão: Gráfica· e Editora CP
Ltda.:

'

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP -

89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP
89251-970 - Jaraquá do Sul - SC -

Fone: 370-8649 graficacp@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TERÇA-FEIRA. 20 de novembro de 2001 POLÍTICA CORREIODOPOVO 3

o bloco de vereadores que elegeu Lío Tironi (PSDB)
presidente da Câmara de Jaraguá do Sul- composto
pelo PMDB, PT, PTB e parte do PSDB - contabiliza
oito votos certos, um indeciso e outro "negociável".
Serão precisos, no mínimo, dez votos para eleger o
próximo presidente. Aeleição está marcada para o dia
13 de dezembro, última sessão ordinária do ano.

O acordo ficou prejudicado com as saídas dos vereadores
Virório Lazzaris e MaristelaMenel do PMDÉ e ingresso no
PPB e PFL, respectivamente, partidos governistas.

,

Tironi, Jean Leutprecht (PTB) e os vereadores do PT,
Marcos Scarpato eJosé Pendiuk dos Santos, o Zé Padre,
reforçaram o compromisso com o candidato do

PMDB, assumido no ano passado.
TODAVIA
O provável candidato a

presidente do grupo
oposicionista é o vereá
dor AdernarWinter, que
já oficializou a pretensão
e tem a simpatia da

maioria. Mas Pedro Gar

cia (PMDB) articula a

candidatura,' aprovei
tando a vaga deixada

porMaristela, que deveria
ser a candidata do bloco.
Ela e Lazzaris são tam

bém candidatos a presidente
da Câmara Municipal

CONSENSO
Uma fonte governista
informou que os partidós
aliados devem fechar

questão em torno do no

me de Lazzaris, apoiando
a candidatura deMaristela
li deputado estadual. O

vice-prefeito Moacir Ber
toldi (PPB), que reuniu os
vereadores do PFL ePPB

para discutir a eleição da
Mesa Diretora da Câmara,
garante que os oito parla
mentares dos dois partidos
estão fechadoscomogoverno.

VERBAS ORÇAMENTÁRIAS
O deputado federal Eni Voltolini (PPB) informou
que incluiu no Orçamento da União de 2001 R$ 180

mil para micros e pequenas empresas investirem em

capacitação, e não R$ 100 mil como fôra divulgado.
As emendas coletivas destinaram R$ 50mil para obras
do esgoto sanitário; R$ 20 mil para o Corpo de

Bombeiros; R$ 50� paraAção de Desenvolvimento
Urbano; R$ 10 mil para Apae e R$ 50 mil para cada
um dos hospitais. Todas entidades de Jaraguá do Sul.

Para 2002, tem mais R$ 110 mil para habitação.
Sugestões para a coluna:

..cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

I ELEiÇÕES: TAMANI�I DESCARTA CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL NO PRÓXIMO ANO

Prefeito impõe duas condições
para ser o candidato do P�DB

CORupA - Lançado
como candidato a depu
tado estadual em 2002, por
algumas lideranças regio
nais do PMDB que não

apóiam a :eeleição do de

putado estadual Ivo Ko

neli, O prefeito Luiz Carlos
Tamanini agradece a lem

brança, mas descarta a

"missão". Diz que não
.

pretende deixar a adminis
tração municipal "porque
tem muito a fazer e com

promisso para com a po
pulação". Ele, no entanto,
condiciona a possível
candidatura a dois fatores:
à desistência de Koneli da

disputa e à indicação e

apoio dos diretórios da

região.
Mesmo acreditando

que tem chances de se ele

ger, caso seja o candidato
de consenso do partido, o
prefeito prega o apoio à

candidatura de Koneli. Na

opinião dele, as divergên
cias internas prejudicam o

Arquivo/CP: Edson Junkes

Tamanini diz que divergências ajudam os adversários

partido, não somente em

Jaraguá do Sul, mas em

toda a microrregião. "Co
mo Município pólo, acaba
ditando as regras aos de

mais e espalhando as di

vergências", avaliou, apos
tando que, caso o partido

não consiga administrar os
conflitos internos, os

votos da região migrarão
para candidatos do
PMDB de outras regiões.
"O eleitor do PMDB é

J

fiel, mas quer união.",
avisou.

PROPOSTA .,- Tamani

ni informou que pretende
propor, para os próximos
dias, uma reunião de todo
o PMDB da região para
tentar amenizar a crise

interna e buscar um ca

minho único para o partido.
"Quero aproveitar para
sentir a realidade da situa

ção. Até onde são fatos e

atê onde são boatos as

divergências e o que po
demos fazer para solu

cioná-las", declarou, lem
brando que quer saber se

Konell está ou não inele

gível.
Para o prefeito, as di

vergências no diretório de

Jaraguá do Sul são decor
rentes de disputas pessoais.
"Tenho certeza que o bom

senso prevalecerá. O PMDB

é composto por pessoas
inteligentes que saberão

ceder, no momento opor
tuno, em favor do par
tido", discursou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PTB articula eleições de 2002 de olho em.2004
]ARAGuA DO SUL - O

presidente do Dir-etório do
PTB, vereador Jean Leut

precht, confirmou ontem

o lançamento da candida
tura da empresária Rosane
Vailatti a deputado estadual
nas eleições do próximo
ano. Segundo Leutprecht,
o objetivo é fortalecer o

partido para disputar o

governo do Município em

2004, aliado às legendas
consideradas pequenas,
'como PDT, PPS, PL e

PTN. Ele revelou que já fez
contato com os respec-

tivos dirigentes, que apro
varam a idéia.

- A pretensão é tentar

reunir esses partidos para
disputar as eleições mu

nicipais de 2004. Todos
concordam que o primeiro
passo é o fortalecimento
das legendas e que um dos
meios é o lançamento de
candidatos a deputado
estadual no ano que vem.

Ao mesmo tempo que dá
visibilidade aos partidos,
possibilita a avaliação de

possíveis candidatos em

. 2004, analisou.

Na opinião dele, caso
o Congresso aprove a

reforma política, com o

fim das coligações nas

eleições proporcionais, os
partidos terão que se re

estruturar para manter os

espaços conquistados em

alianças. "Ou os partidos
têm candidatos em poten
ciais, com chances reais de
se eleger, ou estarão fada
dos a desaparecer, já que
contarão apenas com os

votos da própria legen
da", avaliou.

,

REUNIÃO - O Dire-

tório do PTB realiza, no
início de dezembro, reunião

.

para definir o calendário de
atividades e as estratégias
para as eleições do próxi
mo ano e de 2004. ,''O
nosso objetivo é manter a

independência na Câmara .

de Vereadores e dar conti
nuidade aos trabalhos de
senvolvidos no último ano,
desatrelando o partido dos

projetos estaduais e nacio

nais, sem, no entanto, aban
donar a linha definida pelas I

respectivas diretorias", in
formou. (MC)'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TÉCNICOS X

ENGENHEIROS II

TERÇA-FEIRA, 20 de novembro de 2001

TÉCNICOS X

ENGENHEIROS

Os engenheiros agrô
nomos não querem
nem ouvir falar do as

sunto, mas os técnicos

agrícolas (com forma

ção de nível médio)
festejam uma decisão

do STJ, reconhecendo
o direito da categoria a

.prescrever o recei

tuário agronômico.
Além disso; pres
sionam em Brasília pa
ra que possam formar

o seu próprio Conselho

Regional, eliminando a

dependência que têm

em relação ao Crea

(Conselho Regional de

Engenharia, Agrono
mia e Arquitetura).

I PLANOS: DEQUÊCH PERMANECE NO PFL EM 2002, MAS NAo MUDA A POSTURA CRíTICA AO GOVERNO

Vereador prepara pronunciamento
,

,

paraavaliaraatuaçãodoExecutivo
GUARAMIRIM - o

vereador Salim José r»
quêch vai permanecer no
Partido da Frente Libe

ral, apesar do estilo fre-
.. " (

quentemente crrtico a

atuação do próprio go
verno municipal, 'ao qual
o PFL dá sustentação no

Município, juntamente
com o PPB. No próximo
dia 13 de dezembro,
quando acontece a última
sessão do Legislativo,
antes de iniciar o recesso

da Câmara, ele pretende
fazer um pronunciamen
to analisando o primeiro
ano de trabalho do go
verno.

- Em alguns mo

mentos faltou ímpeto ao

prefeito Mário Sérgio
Peixer - avalia o verea

dor, que prefere não es

tender o raciocínio, reser
vando-o para o dia do

pronunciamento.
Dequêch chegou a

responder como líder do
governo na Câmara Mu

nicipal, este ano, durante
algum tempo, mas aca

bou desistindo, diante da

dificuldade para conciliar
a oratória critica, que fre

qüentemente não poupa
. nem os aliados do go
verno municipal. Essa

postura, mas os projetos
que encaminhou para
promover mudanças n9

Regimento Interno da

Câmara e críticas levanta

das contra a própria ad

ministração, acabaram

emprestando-lhe a fama

de governista às avessas.

O vereador e presi-

não executou", como a

construção da Estrada

Ilha da Figueira, que tem
apoio financeiro confir

mado do governo do

Estado, mas está com

plicada por causa da

dívida da Prefeitura com

a Taxa de Iluminação
Pública. E a pavimen-
tação da RuaJoão Pereira
Lima, uma das travessas

que fazem a ligação da

BR-280 com a Rua 28 de

Agosto, que está hámeses
em obras, mas sem prazo
de conclusão.

Vereador assumiu como líder do governo, mas desistiu (MILTON RAASCH)

dente do Legislativo,
Evaldo João J urickes
(PT), já insin-uou que

Dequêch deveria ingres
sar no Partido dos Tra

balhadores, No PMDB

corre o comentário de

que "com o Salim na Câ

mara, a oposição não

precisa fazer muita for-

, ça." Mas não é só isso. Na

passagem por Guarami

rim, na instalação do Go
verno Itinerante, o estilo
controvertido do verea

dor mereceu comentário

espirituoso do gover
nador Esperidião Amin

(PPB), e numa das últimas
reuniões do diretório mu

nicipal do PFL, o verea
dor foi admoestado por
correligioários influentes
como Osnildo Bartel e

Blasio Mannes,
OBRAS - Para o ano

que vem, Dequêch en

tende que o Executivo

precisa reiniciar, "pelas
obras que anunciou mas

Overeador SalimJoséDequêch (PFL) disse, ontem,
que está só aguardando pelo pagamento dos salários dos
vereadores de Guaramirim, referente ao mês de

novembro, para cobrar "clareza de posição" do

presidente do Legislativo, vereadorEvaldoJoãoJunckes
(PT). Conforme Dequêch, a intenção é conferir se o

vereador petista "cumpre na prática, aquilo que anuncia

no discurso". O pefelista refere-se ao projeto de lei que

Junckes fez ingressar na Câmara de Vereadores,
atendendo orientação do próprio partido, propondo a

redução pela metade dos salários do prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), a extinção da remuneração do vice
prefeito José Joaquim Fernandes (PPB) e o corte dos

vencimentos dos atuais vereadores em 50%.
- Pelo que estou sabendo a proposta do vereador

do PT teve bastante repercussão, até fora deGuaramirim,
mas o que a comunidade precisa fazer agora é é conferir

para ver se o que Evaldo levantou não é pura retórica,
sem maiores conseqüências-, questionao pefelista.

Em 2002, segundo ano da atual legislatura,Dequêch
tem planos de reapresentar algumas das propostas que
defendeu no primeiro semestre, e para as quais não teve
o apoio esperado, como a que extingue a remuneração
dos vereadores, na participação em sessões convocadas

em caráter extraordinário. (MR)

Dequêchvai cobrar redução do
salário doPresidentedaCâmara

ESQUECIMENTO
O presidente do Diretório Municipal do- PMDB,
em Guaramirim, Nilson Bylaardt, trabalhou
intensamente para que tudo saísse dentro do

previsto, no recente encontro do PMDB, quinta
feira, em Guaramirim. E conseguiu: tudo
transcorreu normalmente e dentro do agrado dos

. presentes. Mas o próprio Bylaardt tropeçou, ao
'não' dar a palavra ao ex-prefeito e seu tutor

político até pouco tempo, Antonio Carlos

Zimmermann. Que não gostou e chiou.

NOTAS REGIONAIS
Está confirmada para o ano que vem a realização
de-mais uma Festa Catarinense do' Arroz em

Massaranduba. O último evento da série,
aconteceu no penúltimo ano do governo de

Mário Sasse (PMDB) e Alfredo Vavassori (PPB).
O governo da aliança PFL/PSDB não vai querer
deixar por menos e o próximo evento deverá vir

)

com toda a força. Aliás, a festa chegará num

momento propício, porque os rizicultores de

Massaranduba estão rindo à-toa, com a

perspectiva animadora da nova safra, que

começará a ser colhida em janeiro.

I

A briga é antiga. Co

meçou há 20 anos,

quando, na época, a

bandeira dos técnicos

agrícolas era pela regu
lamentação profis
sional. O deputado fe

deral Hugo Biehl (PPB),
que tem reduto eleitoral

no Oestee hoje concor
re ao Senado, depois de

cumprir o quinto man

dato na Câmara Federal,
em Brasília, era um

iniciante na politica, na

época. Os técnicos agrí
colas podem ser acusa

dos de muita coisa pelas
outras categorias profis
sionais, menos de não

serem persistentes.

I

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇA�CANARINHO
.

'Úfua�TI-1rmBólildo�: dtf%V'��p'S m

lazer - Turismo - Fretamento

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

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

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

I Em reunião conjunta
da Acijs (Associação
Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) e

Apevi (Associação das

Micros e Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu), na noite de

ontem, na sede do

Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul), o industrial
Wandér Weege, diretor
presidente da Malwee

Malhas, entregou o Kit

da Cidadania para
escolas das redes

estadual, municipal e
particular de ensino.

./ Aprimeiraparte do 13°
sddno, que serápago hoje
em todo o País, deve injetar
R$ 28 bilhões na
economia. Aprevisão é do
governo feder.cil, que aposta
no reaquecimento da
economia.

./ O mercado

financeiro nacional
iniciou a semana com

os índices futuros

indicando queda no

dólar e nos juros. A
cotação da moeda para
dezembro iniciou a

manhã sendo

negociada a R$ 2,543,
na Bolsa de

Mercadorias e Futuros,
chegando a ensaiar Uma

ligeira alta, mas
fechando a R$ 2,533,
uma queda de 0,68%.

./ Os juros, atualmente
em 19%,também
apresentam-se em

queda. A taxa do
interbancário para abril
está em baixa de 1,69%J
situando-se em torno' de

19,5%, meio ponto
percentual acima da
Selic, o que revela uma

projeção de baixa para
o futuro.
•

Creaintensifica fiscalização
de indústrias e florestas

]ARAGuA DO SUL - A

Inspetoria Regional do
Crea (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e

Agronomia) intensificou a

fiscalização nas áreas da

Engenharia Industrial e

Agronomia Florestal, sob a

responsabilidade dos fiscais
AlvarilGomesJúnior e Ira
ni Luiz Cousseau, respec
tivamente, Segundo o ins

petor-chefe local, Osmar
Günther, o reforço na

fiscalização faz parte do

programa administrativo da
atual diretoria da entidade.

- A intenção é, no fu

turo, tornar o Crea, que é
um órgão iminentemente

fiscalizador, uma extensão

da fiscalização de outros

órgãos governamentais,
mediante convênios de ter

ceirização com prefeituras,
por exemplo, explicou
Günther, acrescentando

que a meta é modernizar e
melhorar a eficiência da

atuação da fiscalização.
A inspetoria local estuda

a possibilidade de atuação
conjunta com a Prefeitura,
inicialmente, na área demeio
ambiente, postos de com

bustíveis e agrotóxicos, com
início previsto para o ano

que vem, "a par de outro

convênio amplo, que depois
poderá ser estendido às de
mais prefeituras da região".
Günther informou ainda

que a nova filosofia de abor

dagem da fiscalização será

preventiva e orientativa.

De. acordo com ele, o
índice de regularização de

obras, empresas, serviços e

incremento de ARTs (Ano
tações de Responsabilidade
Técnicas) registrou significa
tiva redução na emissão de

notificações e multas (fisca
lização punitiva). (MC)

Petrobras registra queda de
9% naprodução depetróleo

BRASíLIA - A pro
dução nacional de petró
leo em outubro foi 9%'infe
rior à de setembro, uma

queda de aproximadamente
12,3 mil barris diários. Em
setembro a companhia
produziu 1.235.544 barris

por dia. A diretoria da Pe

trobras atribuiu a redução
à paralisação parcial' das.
operações na Bacia de

Campos, em função da'

greve, quando deixaram de

ser produzidos 4,5 milhões
de barris de óleo. Em con

trapartida, entraram em

operação mais dois poços

(MRL 150-H e MRL 103),
no campo de Marlim,
acrescentando, cada um, 14
mil barris diários à pro
dução interna.

Considerando o volu

me de óleo e gás, produzi
do no exterior pela Bras-

petro, e a produção de gás
natural do País, convertida
em barris de óleo equiva
lente (BOE), o volume total
de hidrocarbonetos, pro
duzido pelo Sistema Pe

trobras, rio mês passado,
chegou a 1,5milhão de bar
ris/dia. A produção de gás
natural no País, em outubro,
foi de 35,624 milhões de
metro's cúbicos/dia, apon
tando queda de 3% em rela

ção à produção de serem

bro,também em função da

greve. Somados aos volu
mes do exterior a produção
de gás natural da Petrobras
foi de 39,655 milhões de
metros cúbicos, em outubro.

Da Bacia de Campos
foram extraídos 934.273
barris diários de óleo no

mês passado, o que re

presentou cerca Q€ 76% da

produção nacional .

-DEBATE: JS SEDIARÁ SEMINÁRIO DE COMPETITIVIDADE DO SETOR nXrlL

Evento discutirá inovação e

capacitação das empresas

e.tem

Natalino, nesta .quarta-felra
'Jôt:�s, naDuas RÍJdasAssociação

Recreativâ:
A renda stJd-'lestinada "às o

da Amizade.

]ARAGuA DO SUL - A

competitividade da cadeia

produtiva de confecção
será debatida em seminá

rios que acontecem esta

semana em Blumenau,
Ja�aguá do Sul e Florianó

polis. Os eventos, com

foco na capacitação das

empresas e no suporte à

inovação, terão a partici
pação do Citer (Centro de

Informação Têxtil) -
centro de pesquisa e tecno

logia em moda, de Mo

dena, e da Sipro (Socieda
de Intervenções Produti

vas) - agência de desen
volvimento não-governa
mental da Região de Fer

rara, ambas da Itália.

No Município, o semi

nário acontece na próxima
quinta-feira, das 8h30 às

17h30, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul). Contará com as

palestras "Os instnirnentos
de política industrial para
o desenvolvimento da Ca
deia Produtiva", ministra
da por Diego Carrara, da
Sipro, e ''A importância da
inovação e do design na

competitividade das em

presas de confecção", por
Paolo Rossi, do Cite r,
além do debate sobre a

importância da integração
institucional para o suporte

ConV"

do Consórcio de Com

petitividade do Setor de

Confecção do Vale do

Itapocu.
Blumenau sedia o semi

nário hoje e amanhã, no
Centro de Convenções
Willi Sievert (proeb). Na
sexta-feira, será li vez de

Florianópolis discutir as

alternativas para o setor

têxtil. O evento acontece

no Hotel Castelmar. O

objetivo dos seminários é

formar uma rede de par
ceiros locais, regionais e

internacionais, escolas de

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

tituições do setor de con

fecção. O consórcio é con

siderado pelos especialistas
a nova ferramenta para
aumentar a cornpetitivi
dade.

O seminário é promo
vido pela Apevi (Associa
ção das Micros e Pequenas'
Empresas do Vale do

Itapocu) e pelo Consórcio

de Competitividade do

Setor Têxtil de Jaraguá do

Sul, com apoio da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul), Sebrae (Serviço de

Apoio às Micros e Peque
nas Empresas), Senai (Ser
viço Nacional de Apren-

dizagem Industrial), Cen
tro Universitário de Jara
guá do Sul, BRDE (Banco
Regional de Desenvol

vimento do Extremo Sul)
e Sindicato do Vestuário.

MODA - Para este

ano, o setor têxtil projeta
faturamento de US$ 22

milhões com as expor
tações, 36% superiores que
o registrado em 2000. Os

tributos que incidem sobre
as mercadorias que deixam

o País representam os

maiores obstáculos aos

produtos brasileiros. Para

o presidente daAssociação
de Comércio Exterior do

Brasil, Benedicto Fonseca

Moreira, "uma paraferná
lia tributária".

Segundo a associação,
112 tributos, taxas e en

cargos pesam atualmente
sobre as exportações, o que
levou a entidade a co

ordenar um fórum nacio

nal de logística, integrado
por empresários e repre
sentantes do governo, cujo
objetivo é identificar os

principais entraves tribu

tários, burocráticos e logís
ticos às exportações brasi
leiras, para, em seguida, su
gerir a redução destas co-.

branças, o que representaria
novo ânimo ao exporta
dor. (MAURíLIO DE CARVALHO)

·lantróplcas
'lê!

Material atualizado

I,

Sala de Assistência em Jaraguá Ambiente moderno e adequado

MATRíCULAS ABERTAS.
Transporte Jaraguá/ Joinville incluído (47) 4220848

J>.
,@

POSITIUO
JOINVILLE
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I RECORDE: MAIS DE 120 PESSOAS SALTARAM DE BUNGEE JUMP, NUMA ALTURA DE 45 METROS

Eco Radical envolveu 7,5 mil
pessoas no final de semana

]ARAGuA DO SUL -

Apesar de toda 'chuva de

sábado, mais de 7,5 mil'

pessoas compareceram à

Praça Ângelo Piazera, no
centro do Município, para
prestigiar o Eco Rad1cal3,
promovido pela empresa
Ação Livre, durante o fim

de semana. O evento teve

início no, sábado e' pros
seguiu até a noite de do

mingo, com diversas ati

vidades. Um dos sócios

gerente da Ação Livre,
Ênio Evaridro Luchtem

berg, diz que o mau tempo
'prejudicou, em termos,

porque havia atividades
como vôo, passeios de jipe
e caminhadas que estavam

agendadas para sábado e

tiveram que ser canceladas.
-- Mas apesar da chu

va, muitas pessoas ainda se

animaram e foram conferir

o Eco Radical 3 --, diz,
acrescentando que, no sá

bado, cerca de 40 pessoas
saltaram de bungee jump
e, no domingo, mais de 85

pessoas também se.aven

turaram numa altura de'45

Fotos: Cesar Junkes/CP

Paralelo aos esportes radicais, aconteceu o Festival de Bandas Bicho Grilo no palco da praça
, metros. "Este ano nós ba

temos o recorde de saltos,
em 2000, foram apenas
72", lembra.

Luchtemberg destaca

que a exposição que está
sendo realizada no G2 do

Shopping )3reithaupt tem
contribuido, em muito, na
divulgação dos esportes
eco radicais e despertado
mais interesse nas pessoas.
"Até o momento, cerca de

quatro mil pessoas já pres
tigiaram a exposição e têm

se mostrado mais interes

sadas em conhecer espor
tes como o vôo, rapel, raf
ting, entre outras", diz,
enfatizando que, no mês de

novembro, a empresa está

oferecendo preços promo
cionais. O vôo duplo, por
exemplo, custa R$ 50,00.

Paralelo aos esportes
radicais, aconteceu o Fes

tival de Bandas Bicho Grilo,
com apresentação de 14

grupos vindos de diversas

cidades do Sul do País.

"Serviu para mostrar para
a comunidade o poten
cial e a qualidade das

bandas que são da nossa

região", considera o sócio

gerente, destacando a Ban

da Kanaã, de Corupá. As
pessoas interessadas em

agendar passeios, cami
nhadas ou participar de um
desses esportes radicais

oferecidos pela Ação Livre
podem ligar para o nú

.mero 371-8341.
(FABIANE RIBAS) I

AlbanoKanzler apresentahino e bandeira criadosporalunos
]fillAGUA DO SUL -- A da Escola Albano Kanzler, de 15 anos de idade. Ele da Escola, Fábio Carvalho.

direção' da Escola Munici- Cézar Augusto Carneiro de explorou as cores símbolos De acordo com o dire-

pal de Ensino Fundamental Oliveira, o hino e a bandeira da unidade de ensino, que tor daAlbano Kanzler, o con-
Albano Kanzler aproveitou foram escolhidos através de são o vermelho, azul e bran- curso foi realizada no período
o Dia da Bandeira, come- concurso interno, que teve a 'co para criar um desenho de 24 de setembro a 11 de

morado ontem em todo o participação e o envolvi- sugestivo 'e bem elaborado. outubro. O novo diretor as,
território nacional, para mento de todos os alunos Já o hino foi criado pelo sumiu o cargo em julho deste

homenagear e apresentar . de 5a a 8a séries do ensino também estudante da 8a ano e disse ter ficado surpreso
para a comunidade o hino fundamental e dos pólos de série Daniel da Veiga Cou- com a inexistênciade bandeira
e a bandeira da escola, feitos Educação de Adultos. tinha que, em estrofes- e de hino. '�escola foi fun-
este ano por alunos da A bandeira da escola foi 'simples e bem elaboradas, dada em 1965 e até agora
própria unidade de ensino, feita pelo estudante da 8a criou a letra do hino. A rnú- não possuía esses símbolos",
De acordo com o diretor série André Pires de Melo, sica é do maestro da Banda argumenta o diretor.

alvez, você se sinta

se, sem saber se deve
stir em alga que jó
ito. Na área afetiva,
rn as tentações.

Virgem - Suas atenções
olt�das para a

Aproveite para
cantinho mais

nte. Uma amizade

recuperar um

e [ulqovo perdido. '

seapaÍXDrílroueslabela:er
-

oclois.
Câncer - Cuidados com a

oporêncio estarão favorecidos.
S

-

à pessooornodo"

a. Aproveite para

Curso de informática

capacitou mais 178 alunos
]ARAGuA DO SUL -

No sábado à noite foi

realizada solenidade de

formatura de 178 alunos

do curso de informática

básica e cidadania, promo
vido pelo Sindicato dos

Trabalhadores das Indús

trias do Vestuário e Fetiesc

(Federação dos Trabalha

dores das Indústrias' de

Santa Catarina), com recur

sos do FAT (Fundo de

Amparo ao Trabalhador).
O evento, ocorrido no au

ditório do sindicato, con
tou com a presença do se

cretário da Fetiesc, Jairo
Leandro, além de represen
tantes políticos da cidade:

Ao todo, foram 14 tur

mas nesta terceira realização
do curso, que teve início/no
dia 6 de junho e.finalizou

dia 24 de setembro, na

estrutura da CD!. Os for

mandos tiveram introdu-

_ ção à informática nos pro.
gramas Windows, Word,
Excel, Internet e, a última
parte, assistiram aula sobre
cidadania, estruturação da
sociedade, diferenças de
classes sociais provenientes
do sistema capitalista.

O tesoureiro do sindi,
cato esclarece que um dos

objetivos de promover o

curso.é dar oportunidade
para o trabalhador se re
ciclar, de aperfeiçoar e,
desta forma, buscar me

lhor condições de empre

go. Para o próximo ano, a

intenção é manter este cur-
, I

so e trazer aperfeiçoa-
mento para outras áreas,
como legislação trabalhista

ou até mesmo curso téc

nico no setor do vestuário.

Até o momento, o sin

dicato já oportunizou o

aperfeiçoamento de apro
ximadamante 500 pessoas.

Ao todo, foram 14 turmas na 3a realização do curso

ite a suo vida
z você fique
�às opiniões dos

���afJ��:���:do os

iritual será a maneira

uada de conquistar a
r Alquérn muito

ubar o seu coração,

�!í'&gr�l�0T Você estará

�fê'i���ança\'; bruscas de
,

loção a dois, o
cu plicidade será dez,

,

Um amigo poderá se declarar,
Peixes - Hoje, você vai curtir

'-

. Os agitos sociais
novo tempero a

morosa. Mil
nas paqueras e
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Rua José Theodoro Ribeira, 165 .

ex. P.slal 84 . Fone (47) 371·0555 •

Fax (47) 371·0403
•.mail . indumak@n.luno.com.br

�S1!!le'·''\..<''
Indústrias de

Máquinas Kreis ltda.

Na década de 1940 a cida

de de Jaraguá do Sul virou

um verdadeiro canteiro de

obras públicas. Foi
construída a nova estação
ferroviária e implantada
uma rodoviária, em frente à

primeira. Também a admi

nistração municipal, tanto o

Executivo, o Legislativo e o
, I

Judiciário, careciam de ins-

talações amplas e moder

nas. Construiu-se então o
�

Paço Municipal, o qual foi
inaugurado no dia 4 de ou

tubro de 1941, às 15 horas.
, Depois de muitos anos ser

vir, o Judiciário mudou-se
para o novo Fórum, na

POR: EGON JAGNOW
---------,-,-----,,-,---,,-,-------,-------

Vila Nova. A Câmara de Vereado

res também saiu. E, finalmente, '

com o progresso que a cidade '

vivenciou, o Executivo Municipal
também teve que procurar um lo

cal mais amplo e adequado. A an

tiga Prefeitura, no entanto, deve

continuar sua história gloriosa,
abrigando o Museu Histórico Mu

nicipal, inaugurado no dia de

ontem.

As fotos trazem etapas da cons

trução da Prefeitura, em 1941.

\

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
""'oIiAd"..... """,.... S/c Rua DonaIdo Gehring, 135 - ex. Postal - eEP 8925 I -470 - Fone (47) 371 -75I1lFax: (47) 275- 1820 - Jaraguá do Sul - se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-ipaiI: cassuIi@cassuIi.adv.com.br
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POR EUGENIO VICTOR SCHMOCKEL IMOMENTOS DE REFLEXÃO: PASTOR WILLIAM BRETZKE
'14 História de nossa gente não podeficar só
tia saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

,

A

Em 1961, Adolfo Zigelli, joaçabense de boa estirpe, jornalista e

radialista, com atividades em Florianópolis, na direção da Rádio

Diário da Manhã e Imprensa da Capital, futuro secretário de Es

tado do Governo, hoje de saudosa memória, acompanhava a
'

série de diatribes do governo municipal e seus asseclas, enviava'
'Ionga missiva, que concluía com os dois tópicos: "Apesar de
tudo, ainda nos resta a esperança de que o p�vo catarinense acor

de para a realidade, e que desse terreno de férteis injustiças e arbi

trariedades renasçam, fortes e imperecíveis, as flores brancas da

Liberdade, da Igualdade e da Justiça. Aceite o prezado amigo o

meu mais cordial e afetivo abraço de solidariedade. Que estes

,in\_úlentes sirvam para renovar as n,ossas energias na luta que sus

tentamos contra a prepotência. Afetuosamente - Adolfo

ZigeHí". Dizíamos, .então, respondendo: "Obrigado, Adolfo
Zigelli, pelo estímulo que as palavras de advertência ao povo
catarinense provocaram. A liberdade só se sente em sua plenitu
de, quando ela já nos falta. Continuamos a postos, Adolfo Zigelli.
Obrigado, companheiro!"

HÁ 14 ANOS

Em 1987, a Região Nordeste de Santa Catarina já contava com

um órgão para}l defesa do consumidor - a Coordenadoria

Municipal de Defesa da Economia Popular -, instalada oficial
mente pelo vice-governador Casildo Maldaner, hoje senador da

República. Este órgão iria atuar em 14 municípios da Região
Nordeste do ��tadq (incluindo todo o Vale do Itapocu), contan
do com 18 fiS'tais. Também a Acaresc tinha a incumbência de

ajudar a colocar melhor os produtos no mercado, inclusive
comercializá-los.
Era estampada na edição 3.449, de 8 de agosto do CORREIO DO

POVO, o 3° artfgo de uma série de cinco, abordando "A presença
húngara em jaraguá", com depoimentos de Franz Fischer e os

comentários do historiador professor Walter Fernand� 'Piazza, do
cartógrafo Waldir Fausto Gil e do sr. Nelson Alexandrino, con
ten&p os nomes dos compradores e o número do lote que ad

quiriu.
Er:i' inaugurado o CPD da Prefeitura de Jaraguá do Sul. O· invés
timenró, incluídas as adaptações exigidas para funcionamento de

um C�D, era de CZ$ 2.300.000,00. Futuramente, outros progra
mas mais complexos seriam implantados, como folha de paga
men.to e IPTU. Uma solenidade simples, presidida pelo prefeito
DUNal Vasel, marcou a inauguração.

HÁ.4 ANOS

Em 1997, o ex-prefeito e deputado estadual Ivo Konell e o prefeito
Geraldo Werninghaus entravam em rota de colisão. O deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) desmentia as declarações feitas pelo
prefeito Geraldo Werninghaus (PFL) de que o governo estadual in

formou que não vai cumprir parte dos convênios assinados com os

municípios por falta de dinheiro. Werningha�s assegurava que a in

formação foi dada por Konell, durante palestra na Associação Co
mercial. De acordo com Konell, o "prefeito não entendeu as coloca

ções", criando um impasse entre as administrações. "O que disse foi

exatamente o contrário. Disse que o governo,estava fazendo de tudo

para 'cumprir os compromissos assinados com os municípios, infor
mando que, momentaneamente, o governo estadual estava com pro
blemas de caixa, mas que estava tentando resolvê-los, buscando a

liberação de cerca de R$ 320 milhões de letras, negociar as vendas
das estatais, tentar rolar a dívida do Estado e empréstimos",

CONSTRUIR pontes...
Numa certa vila do interior, .duas famílias de

agricultores moravam frente a frente separados
por um rio. Não havia apenas uma separação
geográfica, mas também de convívio. Eles 'não
se suportavam, eram inimigos de longa data. Ha
via ciúmes entre eles. Sempre julgavam a vida

do outro mais fácil. Afirmavam que o sol bri

lhava melhor para o outro. Quando um traba

lhava na roça e por causa das montanhas ainda

havia sombra, o outro se queixava' do calor.

Quando uma das donas-de-casa estendia a rou

pa no varal, e o sol brilhava, a outra reclamava
da desvantagem para secar a roupa. De tardi

nha, quando o outro já estava na sombra, o ou

tro reclamava do seu infortúnio d� cortar lenha
no soL Cada novo dia eles encontravam um novo

motivo de inveja, fazendo provocações. Todos os

dias era amesma coisa. Cada um dos agn�tores já
separou pedras, para que nos piores momentos

fossem usadas como armas contra o inimigo. Ape
nas ao meio-dia, onde cada um se recolhia para um

cochilo, havia um período de trégda,
As crianças que não entendiam muito bem

.essa briga dos adultos, justamente ao meio-dia

gostavam.de ficar juntas à margem do rio e

molhar os pés. Aconteceu num determinado ano

que as chuvas foram poucas, e as águas do no
baixaram. As pedras do meio do rio aparece
ram. As crianças descobriram. nas 'pedras um

excelente entretenimento. De repente as crianças
que brincavam a partir de sua margem já esta

vam bem próximas das crianças da outra mar

gem. Finalmente encontraram-se no meio do
> rio. Estavam felizes por se encontrarem e pode
rem brincar. Cada um pôde conhecer histórias

do outro lado da margem. Ouvir sobre a vida

do outro lado do rio era fascinante. Cada meio

dia as crianças se encontravam. Saltavam sobre
as pedras para se encontrarem no meio do rio.

Os pais estavam admirados da onde os fi

lhos, repentinamente, sabiam de histórias do

outro lado do rio, histórias das quais eles mesmos
desconheciam. Perceberam nos filhos uma alegria di-
ferente.

'

A chuva, porém, veio e o rio voltou ao nível nor
mal. As histórias pararam, a álegria das crianças já
não era mais a mesma. O' acesso improvisado das

crianças j� não podia mais ser usado.

Finalmente os pais descobriram do mistério do
meio-dia.

Resolveram conversar e refletir sobre as perdas
daquela distância criada entre as margens. Também
falaram sobre as vantagens de uma ponte. Adultos e

crianças resolveram construir uma ponte com aque
las tão abundantes pedras, bem diante deles. Inclusi
ve aquelas guardadas como armas. Puseram-se a ser

viço. Aproveitaram inclusive algumas das rochas que
\ ainda apareciam no meio do rio.

A ponte ficou em forma de um arco. Sim, de um
arco, que fez lembrar do arco-íris, que na Bíblia tem

um significado especial, do perdão e da aliança de
Deus com o ser humano. Descobriram, pelas crian

ças, que a outra margem tinha histórias muito boni-

tas. A ponte deixou tod<1tmais felizes. '

... Senhor, cÓnceda-me coragem para construir pontes
, até àqueles que eu não consigo compreender; àqueles que

desconfiam demim. Pontes até àqueles com os quais eu estou

em conflito.
Senhor, qjuda-me a construirpontes entre o "meugrupo

JJ

e ogrupo de outros; entre a minhageração e outrasgerações; ,

meugrupo social e outrosgrupos sociais - para que, unidos,
possamos ter uma sociedade melhor.

Senhor, deixe-me encontrarpontespara aqueles que estão

do lado de fora. .Àquele: que estão procurando uma

oportunidade, àqueles que estão encarceradospelospreconceitos
ejulgamentos alheios; dos caídos, dos zombadores, dos ini
mzgos.

Peço coragem para construirpontes também ali, onde
construirpontes significa não aparecer e nem tornar-sepo
pular;pontes que atravessam cortinas do medo, da resistência
e da auto-stificiência.

Senhor, peço-te coragempara construirpontes...

o que faltou para contar... (114)

Em 1985, a equipe técnica do

Plano Diretor de Jaraguá do Sul

encerrava as reuniões que visa

vam a coleta de dados, informa:

ções e anotações aos problemas
comunitários. Em termos admi

nistrativos as principais reivindi

cações eram: aumentar a rede

de iluminação pública; ampliar a
rede de água e melhorar a exe

cução dos serviços de limpeza
de valas e ruas; irrigar ruas sem

POR TIO EUGÊNIO

pavimentação com maior

freqüência; sinalizar e nomenclaturar

as ruas; implantar faixas para ciclis

tas com elementos físicos nas ruas

principais; melhorar o transporte co

letivo em todos os bairros; implantar
pos.tos_ de saúde; aumentar o núme
ro de salas de aula nas escolas e,

principalmente, criar, em' todos os

bairros, creches. Muitas outras opini
ões eram anotadas) pois demonstra-

I ,

vam as aspirações da comunidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MÓVEIS
casas I uparlamenlos/ chíCfIIs/1wrMos

Vende-se terreno

próximo do centro,
com aprox. 1 .500m2•
Valor R$ 25.000,00
(super negociável).
Tratar: 372-0074 ou

9112-4711, com

Élcio.
.

Vende-se na Vila Rau,
um terreno de 500m,
próx. de escola, ponto
de ônibus.
R$ 6.800,00.
Tratar pessoalmente
na Rua dos Escoteiros,
114 ao lado Posto
Marcolla.

Vendo terreno

20.000m2, BR 280,
próx. Nereu Ramos -

R$ 10.000,00.
Tratar: 952-6889.

Ve�de-se 1 'terreno
com casa de 2

quartos, sala,
cozinha, bwc, São
Francisco do Sul, Vila
da Glória, fundos
para baía. Terreno
com 700m2• Valor
R$ 19.500,00. Tratar:
379-1559, com Tito.

Compre agora um
I lindo terreno com

4.350m2 no bairro
Santa Luzia, em
Jaraguá do Sul, com
luz, água, sossego
total para seus fins de

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

semana numa 'linda
chácara. Tratar:
(47) 3025-4549 ou

(47)-453-1023.

Aplique seu 13
salário num ótimo
investimento.
Terreno com
1 01.000m2 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 I
3025-4549.

Vende-se dois imóveis
urbanos defronte a

Prefeitura de
Schroeder (2
quadra), Valor
R$ 8.000,00 cada.
Tratar: 9973: 9313 I
(47) 374-1313.

Vende-se
propriedades rurais
em Schroeder com
172.000 m2, com
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 cl
1 5x40 de fundo

(604m2), na rua João
Batista Rudolf, Valor
R$ 35.000,00. Aceita-

PROCURAM-SE
PESSOAS URGENTE

Poro oportunidade de negócio oportir de case

Ganhos parciais - RS 2.500,00
Requisitos: Fone e 2º grau,
3g Feira - 13/11/01

AARESENTACÁO DO SISTEMA DE TRABALHO
li ue: 9992-6045 - www.hom.com.br/dinheiro

se carro no negócio.
Tratar: 370- 1 202.

Vende-se terreno com

600m2 no bairro São

Luis, na rua

Guilherme Hruska.
Valor R$ 15.000,00.
Tratar: 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: 371-6069.

Vende-se ou troca-se

terreno na Vila Lenzi

por casa de alvenaria
até R$ 35.000,00.
Paga-se diferença.
Tratar: 9963-9445.

Vende-se terreno na

praia do Erwino,
600m da praia. Valor
R$ 1.000,00. Tratar:
273-0651, com
Marl�n.

Vende-se' terreno
residencial Versailles
30x30 (900m2). Valor
R$ 38.000,00. Aceito
se carro. Tratar: 371-
2364 ou 9905-6476.

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

9103-8111.

Vende-se terreno na

Antiga Tifo dos
Pereira, na Rua

Henrique Marquardt,
perto da Gruta

Perpétua do Socorro,
com 40.000,OOm,
com 2 correntes de

água, 1 pastagem de _

5.000m. Valor
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-4332 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.

...CAS4S .... ,

Vende.-se no centro,
proximidades da
caixa econômica uma

casa de alvenaria de

laje, com 3 quartos,
sala, copa, cozinha,

FECHAMENTO
DOS CLASSIFICADOS
NEGÓCIOS & OFERTAS:

Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

PARCIMOVEIS:
Quarta-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

Vende-se terreno

Ribeirão Grande, com

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

rancho, e área com

. arroizeira plontodo,
em frente a igreja
Nossa Senhora

Aparecida.

PORTOCRED
Empróstímo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Com consulta e garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!
Não fechamos para almOfO

370�0417Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83

lavanderia e

garagem para 2
carros. R$ 35.000,00,
aceita carro e

financiamento.
Tratar: 371-6069.

Alugo 1 casa na praia
de Penha, com 3

quartos, 150m do
mar. Tratar:
9952-3282.

Vende-se casa de

alvenaria, medindo
120m2, toda
mobiliada, com 3

quartos, garagem
para 3 carros, área

churrasqueira, toda
murada. Localizada R.
Rio do Sul, ao lado Av.

Armação, por apenas
R$ 26.000,00.
Tratar: 379- 1119 ou

9979-3000, com

Dirley.

Terreno com 3.000m.
Tratar: 373-1695.

Vende-se casa de

bangalô de olvericrio,
localizada na Vila
Lenzi, contendo 3 qtos,
2 bwc, sala, cozinha,
garagem, lavanderia

wande, com chur..
Area 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

\ nó rua Arquimedes
.

Dantas, 151.

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 na Ilha da

Figueira. R$ 180,00 à
200,00. Tratar: 370-
1 809, com Irení ou

371-1977, com

Verônica, no período
da tarde.

Procuro casa pi
alugar, nas

proximidades da
Seara, com 3 quartos,
alvenaria ou

madeira. Trntor:
370-0368.

Vende-se casa alv.,
com 120m2 + 1

garagem grande.

VENDO, UMA LOJA
(É só entrar paro faturar)

Vendo Loja de Roupas, Calçados, Enxovais, Artigos para Presentes, ete.
Ótimo ponto comercial, em um dos bairros que mais cresce em Jaraguá do Sul.
Em funcionamento desde abril de 1994. Filiada ao SPC (Serviço de Proteção ao

Crédito). Equipamento da loja (todo o ativo fixo). dientela formada.
Alugo a sala, com 60m2, podendo o aluguel começar a ser pago a partir de 200f
Sendo um telefone, até que o novo proprietário adquira o seu junto à TELESC.

Ace�o.imóveis e automóveis no negócio.
Contatos no telefone 9103-8058.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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2- CORREI01}O POVO

PREGOS
alerto / procuro / agências

'

.

.

reEruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
o Contator - Exp. Em Magnu� com registro na Conselho
o Engemeiro de Segul'tlllfll'lIO Trubalho
• �ng,?he!,.M.ecânlco (�34�) - 2.anos de experiência em desenvolvimento de projetas, manutenção,
raclonalizaçao de linhas dep�, desejável inglês ou alemão.
• Farmacêutico (3763 - 39561
• Supervisor de BlotecllÓtrfla 63441 . Especialização em quimica, biologia ou correlatas. Experiência
profissional de 6 meses.Fará�,�çiio e eXeaJçiio de testes. Deverá terronhedmentos e prátiaJ em reaciies

demaillard, enzimologia, miCJV.!9tia e fermentações. Conhecimento da legislação de produtos e aromas natu�is.
Lenuro fluente e boa conveml�glês.

-

•
. 'f.,

AREA ADMINISTRATIVA.(
• Comprador (3466)
o Contabilista (3456 • 3786f;
o Recepcão (Breithaupt) V� AlSCulina '

• Auxl1iarAdministrativo /SIf!nhaupt) (3939)- Experiência na área comercial. Disponibilidade paro'liajar.
Atenderá clientes, respresentantes e área de faturomento.

ÁREA TÉCNICA
ol'fogramador de Computador (3646)
o Programador de Sistemas' Programador em Delphi
o TécnkoMecíinico(3219) -manutenção de arcondidonado, refrigeradores e máquinas de lavar. Desejável
2' Grau técnico. \
• TéClllco EI.trônlco (3914) -Conhecimento comprovado em eletrônica, som yídeo.
o Prof'amador CAD(3913) - Conhecimento total no área.

li
I

I,
I

ÁREA ÇOMERC/AL
• An. p. Vendai(Brenhaupl)
• Córrmr Comerdal (Shopping Breithaupt)
• Representante Comercial (2949·35771
• Vendedor de Con/ecfões (Breilhoupt)
• Velltledor/Demonstrador (3936) - Conhecimento em cerâmica, cálculos e projetos. Fará proposta de
co�depiios. '

ÁlEA OPERACIONAL
o Afougueiro (Breithaupt) ,

o AfOU9!1eiro.para Massaranduba (3169)
• Atend,nte de Afougue (Breithaupt)
• Atendenle de Padaria (Breithaupt) (3481 1
o Ateftllente ile Verduras (Breilhaupt) (35B9)
oAuxArde CIII1e (3574)- Experiênda mÍtlima de 6 meses em corte de chapa, dobra e interpretcão de desenhos.
o Auxiliar de Depósito (Breithaupt) (3467) •.
o Auxfllar d, Padeiro (Breithauptl (3429)
• Caixa- Vagamascu!ina(loja BreithauptMaterial de Construcão)
• Caixa de Supermemll/o (Breilhaupt)

.

o Con/eltelros (ati IBreithauptl
o Costureinls (3376·3527·3540·3497) -Conhecimento em máquina reta, cobertura e overlok
o Cozlnlreiro (3531 e 3926)
o Cozinheiro CIIe/e (3622)
• EletrldJIIJ -Com prática eft!instalo!Do, ter experiênda em iluminaçíio, perfilado, com experiênda em instalacão
industrial (2 vagas). .

.

o Ferrome.teiro (3927)
.

• Frentista (3317)
• Fresador(3291·3631) 'ferlllperiência de 02 anos.
o GIIragista(Breithaupt) {322�.' �
• Guarda IBrenhauptH359Ob-: ".
o Guarda Industrial (329i/} ,o'

.

o JOfdineiro -Com Carteirade J!!I6i1it�o e que resida próximo a Ilha da Rgueira
'Marceneiro (3728)

�
:

o ,!,,:,ânco �e :Manut�(�S) • montagem de máquinas, com experiência de 6 meses (1 vaga). Mecânica
(e�tnco emeaJllCO) em veíaOOsDIixnokm (1 vaga).Manutençiio diverIns equipamentos usinagem de componentes
experiência de 03 allln na 61'e!1 (1 ,tOga).

"

'lrIecíinIco de Suspensia (3l681' Pum veíados pequenos, mnhedmento suspensão balanceamento de rodas
geometria, montagem de p�,:�qt ou 2' grau.

' r

'Motorista/OperadorWiGu/n(l,a (3331 )
• Operador de Enipllhadeirrr(380B) - Experiênda de no minimo três anos em Emp(i(hadeira 8étrica e a gás.
• Operador de Extrusora (3596) . Experiência 'de 06 meses na máquina extrusora.
• Dobradeira (2934)
• Operador de CNC(3750) -Irá operar máquina manual, não programada.
o Preparador de Pintura (3482)
• Soldador (3479 - 3776 - 3925)

,

• Talbadeira (37301.
• Torneiro Mecânico (3322 - 3630 - 3449)
• $errvlbeiro (3829)

tuaJorge Czemiewia, 1245 (�ua do HospitalJaraguá).
Cx.Postei 200 • ap 89.255-000

'

, _ ': Fone {47} 371-4311 Fax {47} 275·1091
'" !-�IVt.mento@humana.com.br www.humana.com.br

MÓVEIS
CDS6II Iplllflmllltos I ch6c.rDJ I ","m

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 2001

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

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

Vendo apto grande
no Edifício Jaraguá,
serni-mobilicdo,
recém reformado.
Tratar: 9963-8585 ou

(11) 6976-9448 falar
com Germano.

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

assumir '/2 cubs ao

mês. Tratar:
370-7698 c/ 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.

Procuro apartamento
ou casa para dividir

aluguel. Tratar:
9122-3571 ou

9107-6157.

I�'
.......�IVERSOS .

Vende-se casa com 7

peças, toda murada,
com piscina, porão,
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,

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

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 galpão pré.
moldado industrial

.
,

pronto c/200m2,
bairro 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.
Tratar:
372-2201; em

horário matutino.

Vende-se Baby Star,
da Global R$ 500,00,
novo, na caixa.
Tratar: 372-0025,
com Maicon.

Vende-se carta de
crédito.
R$ 15.000,00, com
prestação de 224,00.
Trator: 370-2995.

Empréstimo Pessoal,

FACILCRED
SOLUÇÃO PARA VOCÊ

Simples, rápido e sem burocracia
Basta apresentar: Venha conferir
Carteiro de identidade - Comprovante de residência _

o menor taxo de juro!

��I�r.��:;�n!���.�.�ndo - Talão de Cheques 1&&21.
Ruo Reinoldo Rau, 60 (Market Place) 62 andor, solo 601 . Fone: 371-8464

'

Condomínio Residencial Amaryllis
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Kath.ia Regina Stringari
Síndica

Vende-se ou troca-se

casa em Blumenau de
R$ 80.000,00 e apto.
R$ 18.000,00 por
terreno, casa, carro
em Schroeder,
Jaraguá do Sul e

região. Tratar:
374-0497 ou 9962-
3718, após 18hs.

J!' i;' J ti,'!!�:; (IH
Vendo apto. grande
no Edifício Jarciguá,
semi-mobiliado,
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
V2 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 social, sala,
copa, cozinha, área
serviço, interfone,
garagem com portão
eletrônico.
Valor R$ 4 J .500,00
quitado, aceita carro

e financi.amento.
Tratar: 9963-9445,
com Beto.

EMPRÉSTIMOS
Funcionários públicos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais,
municipais e assalariados em geral.

Com desconto em folha
ou cheque pré.

Sem limite de idade, sem SPC ou
seroso poro desc. folha.

Rua João Planinschek, 293, sala 6 (antigo
Zonta Mal. Constr.l - 9991·6366

Aceitamos Representantes pi todo Estado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Não colocamos nada no

anúncio só pra lembrar

que na Caraguá você

financia seu Volkswagen
2002 sem pagar nada

de juros por mês.

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

Horário de
atendimento:

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*

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

De segunda a sexta: 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h Sup.rvalorlza�1I0 Troca com Troco

cio .eu usado

Juro de 0% ao mês válido somente para o. modelo. Gol Special, Gol 8VI16V e Golf com 50% de entrada e .aldo em até 12 vezes. Entrada dividida em em duas vezes: primeira em dezembro de 2001 • segunda em laneiro de 2002. Pro�ão vólida até 2711112001 ou

enquanto dura, o estoque. Foto. meramente ilustrativas. Estes veiculas estão em conformidade com o PROCONVE - Programa d. Controle d. Polui�o do Ar por Veiculas Automot....... Distânda máxima d. 200 Km a conta, da Concessionário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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viclraçaria'

Wille
Orçamento sem compromisso

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

(

Fone/Fax
370-8200

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

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550

Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em 9�ral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Engcnharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 175-1830 -175-4101
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelml 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

O.ENDERECO CERTO
DOS MELHORES PRODUTOS

PARA SEU LAR!

PERFLEX
-Persianas - Vidros temperados I- Box para banheiros - Cercas ,

- Esquadrias - Portões :- ."'-"'_
,

Pi It __o

T(:!. (�Z)2mmM.fJ}t'fn) U· B::ffAv. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau l_E;''''I... \I

\ l�( ,. }!.L.

p'Ademir Srusq••i1iJ
CeI,: 9975-{)756

371-3522
MarÍna Frutuoso, 180 - Centro- 89252·101 - Jaraguá do Sul·SC

E-mail: gessocom@netuno.col1l.br

Imunjzador� (0**47) 371-1558
�� faragua (0**47) 975-1771

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

'........ ,�' '�l.l ,,* '� .ilf�
. ,/'-.-'� � � / .....

Rua' Antônio Gesser. 40 - Bairro Czemlewícz.- (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 892�5-47a - Jaraguá do su!- SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

II.nfoware Imt.';;'«Utft;i
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

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

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

Cortinas - Colchas· Edredons· Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro· Acessórios de

Madeira e Dourados Tecidos Nacionais e Importados

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

372-2063/9987-8562 ,

Av. Pret_ Waldemar Grubl?a, 2473

2.
7'
5

arquitetura
deslgn

:3
5
4-
7'

Rua CeI. Procópio Gomes de Ollveira, 474

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRO
CONSÓRCIO,

não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à
J visto, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

"-

Sua melhor op�ão de prazer
u4 ..c..,�{....,.:..,;'o 24 7�rM

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedrdas de Solteiro"
massasens er6tic:as

F"O N E: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

I1ILTIVE 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 r .

RS 130,00 o Kg.
.

[1>0 TROTE AO GALOP�

(lil()

9.3353
Tolal: R$ 301,77 J

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

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

Estante refo 7073, 4 portas,

Henn,padOM09nG)'.

'.

À Vlsla R$ 129,90
•

I

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

Mesa pI Telefone
WolfMotta

II- ,l\s\3
'

29;0

Mania de Vender Barato

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - �C -, Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - jaraguã do Sul- Sç - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim � SC- Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE - SE OU' TROCA - SE
Apartamento com 186,20 m2, no edifiício Porto Belo, Vila

Nova, com 4 quartos, sendo uma suíte, lavado, WC social, 2

sacadas, sala de jantar, sala de star, sala de TV, cozinha e

lavandeira com móveis sob medida.
Prédio Novo, com piscina e salõo 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.
.

VENDOCHÁCARA
Área 20.000m2, com toda infraestrutura,

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

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

PRECISA-SE DE

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

IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
"Venda "Locação

"Conserto "MontagemIrmáquinas Indústria
e Comércio 'uda.· ME

(47) 311-9421
9952-1838

Trabalhamos com vemhls e consertos:
• Motores Estacionórios •Motassera
• lava Jato • Rocadeira
• Aspirador • Mótobombas
• Compressor, etc. • Entre outros...

* Assistência 24hs
www.irmaquinas.cjb.net

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

.. fREE LANCE Ou PERíOOO
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9121-5174 Fone: (47) 372-3613
" ;A Rua Uruguai, 63 - Centro - Jorguá do Sul

pia e sala de espera.
Valor R$ 28.800,00
negociáveis.
Tratar: 9963-9445.

371-7473, com

Matilde.

Vendo vídeo

locadora, com

grande acervo de
fitas. Vila Lenzi.
Aceita-se carro de
menor valor.
R$ 20.000,00.
Tratar: 371-6967.

Vende-se vídeogame,
marca dream cast,
zero, na caixa, com

garantia, contém 25
CDs. R$ 350,00.
Tratar: 371-0528,
com Mauro.

Vende-se fogão a

gás, Brastemp, com 6

bocas, semi-novo.
R$ 120,00.
Tratar: 371-2735,
com Carlos.

Vende-se cortadeira
de grama, marca

trapp, por apenas
R$ 85,00. Tratar:
370-0464.

Vende-se compressor
de ar, marca Schultz.
Valor a combinar.
Tratar: 370-1074.

Vende-se talhadeira

Fioravante, disco 3,5.
R$ 500,00.
Tratar: 370-1074.

Vende-se

aproximadamente
3000 telhas

francesas, 9 janelas
de ferro tamanho

.voriodos, com vidros
e alguns caibros + ou

.; 20 peças.
R$ 300,00.
Tratar: 374- 1808.

Vendo aparelhagem
de som completo
para banda e salão.
Valor negociável,
aceito carro no

negócio. Tratar:

370-4461, com

Anselmo ou

Vende-se bicicleta
infantil BMX Cross,.
R$ 50,00. Trotar:
276-0190.

Vende-se bicicleta

adulto, masculina.
R$ 50,00. Tratar:
276-0190.

Vende-se máquina de

roçai- gramado, semi
novo, com recolhedor..
Marca Trapp.
R$ 200,00.
Tratar: 276-0167.

Vende-se na

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

Vende-se aparelho de
telefone com

identificador de
chamadas.
Valor R$ 80,00.
Tratar: 371-6069.

Vende-se vídeo

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

Rapaz procura casa

de família para

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.

AULASDE INGLÊS,
com Canadense,

particular e avançado,
em seu lar .

Tratar: 9111-8917,
com professor Sammy

Vende-se jogo de
estofados, 5 módulos
+ canto, novo.
Tratar: 9104-4522.

Vendo filhotes de

Cofap para entrega
em 30 dias,
puríssimos de ótima

linhagem, vacinados
e desevermifugados.
R$ 150,00. Trotar:
371-9099.

PRECISA0. SE DE

FARMACÊUTICO
Interessados trator:

275-3257,
com Sérgio

I

Vende-se na

Marechal, defronte
com o calçadão um

consultório de 65m,
com divisórias, bwc,

VENDE-SE SALÃO DE
BELEZA completo, com

telefone, sala de
massagem e depilaçõo.
Freguesia completa a 6
anos. Situada a Rua Mal.
Deodoro i 708, sala 2, no

centro. Vendo por motivo
de mudanca.

Tratar: 371 -'485 t.

morar, no Centro ou

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

Gestante pede
doação de uma

cama e um guarda
roupa e também

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

Vende-se telefone

para Barra. Tratar:
9992-5253.

Vende-se mesa para
.

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
Guororrtirirn, no ramo

de presentes,
brinquedos e

decorações, com

clientela formada.
Parcela-se o valor e

aceita-se troca.

Irotor.. (47)
379-1342.

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370�2995

ou 9993-2380

BARBADA
APROVEITE!! !

5 Cartas de crédito para

comprar imóveis ou construir.

R$15.000,00- R$167,00 mês

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

R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

CONSERTA-SE
ELETRO

DOMÉSTICO
Buscamos
em casa.

Tratar:
370-9367.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PLANE"E' SUA COZINHA E

SEU OOR.MITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

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

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

� Regata
HõNDA Motos

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: iaragua@rh�rasil.com.br

A RHBrasil seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:

ÁREA ESPECÍFICA! ENSINO SUPERIOR

* ESCRITURÁRIO Necessário experiência na área de planejamento de produção e

planejamento de vendas', Área de logística. Boa oportunidade!!! Enviar para currículo
para cada@rhbrasil com br.
* PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Mínimo superior incompleto. Experiência em
desenvolvimento de sistema para área de custos e contábil. Enviar currículo para.
cada@rbbrasjl com br.
* ESTAGIÁRIO(A) Necessário estar finalizando curso superior em Engenharia de
Alimentos ou Química, ou ainda, similares. Para realização de estágio curricular. Enviar
currículo para cada@rhbrasil.COffi br.
* MUSeÓLOGO Com Superior completo e experiência. Enviar currículos para
jessje@rhbrasjl com br.
* CONTADOR Necessário 2' graU técnico e/ou 3' grau. Com CRC. Para atuar com serviços
gerais'de contabilidade. Enviar currículo para jessje@rhbras!! com br
* PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessário 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 ciftr1a@rhbrasil.com br.
* PROJETISTA DE MAQUINAS Necessário Técnico em Mecjinlca. Conhecimento em

desenho técnico mecânico, instrumentos de metrologia, infor"Witica (Star Office e

Windows), AUTO CAD e SGE (Sistema de gestão empresarial). Disponibilidade para
residir no município de Brusque ou região. Enviar cunículo para cada@rhbrasjl com br.
* CRONOMETRISTA Com experiênda 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
henriaue@rhbrasil com br.·

.

* CHEFE DE ALMOXARIFADO Com superior completo ou Técnico Eletromecânico ou

ainda Eletrotécnico. Conhecimento em infonnática. Experiência na área. Conhecimento
em ISO, PCP / MRP / lIT. Excelente remuneração. Disponibilidade para estabelecer
residência em Jaraguá do Sul. Enviar currículo para henrique@rhb@sil com br.
* SUPERVISOR DE PRODUÇÃO Com superior completo ou curso Técnico em

Eletromecânica ou ainda em Eletrotécnica. Conhecimento em informática. Experiência
como supervisor em empresa do ramo metalúrgico/ elétrico. Conhecimento sobre

processos produtivos (KANBAN, JUST IN TIME) e aceitar grandes desafios. Excelente
Remuneração. Disponibilidade para estabelecer residência em Jaraguá do Sul. Enviar
currículo para henrjgue@rhbrasi! com br.
* ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS Superior completo ou cursando
em engenharia química/ alimentos ou afins. Para atuar no desenvolvimento de produtos,
testes, pesquisas, preparação de amostrar, elaborações de formulações, entre outras
atividades. Enviar currículo para jessie@rhbrasll.com.br.
* ANALISTA BIOTECNOLOGrA Com Superior Completo em Química, Ciências
Biológicas ou afins. Conhedmento em desenvolvimento de produtos, reação de Maillard,
pesquisas e literatura técnica. Enviar currículo para jessje@rhbrasjl com br.
* FARMACÊUTICO(A) Com Superior completo. Enviar currículo para
iessje@rhbrasi! com br.

ÁREA APMINISTRATIVA
* OPERADORA DE TELE-MARKETING/ TELE-VENDAS Com vasta experiência na

, I função. (C)
* AUXILIAR ADMINISTRATIVO Com 2° grau completo. Para atuar em Guaramirim
com telemarketing. (l)

ÁREA TÉCNICA
* INSPETOR DE QUALIDADE Curso Técnico Mecânico. Com experiência em mecânica
industrial. (l)
* TÉCNICO ELETROMECÂNICO OU 'ELETRÔNICO Formação Técnica. Experiência
em elétrica. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou microrregião. ótima oportunidade!!!
(C), •

* TECNICO ELETRONICO Com formação em Técnico Eletrônico e experiências em
máquinas CNe. (H)

ÁREA COMERCIAL
* VENDEDOR INTERNO Com 20 grau completo e experiência em vendas. (J)
* VENDEDOR EXTERNO Para atuar com vendas de consórcios. Boa apresentação,
bom relacionamento interpessoaL 2' grau completo. (l)
* VENDEDOR TÉCNICO Com formação em Técnico Eletromecânlco ou Eletrotécnico
e experiência mínima de dois anos. Conhecimento em Informática básica e internet ..
Desejável conhedmento em inglês e espanhol. Excelente Remuneração. Enviar cunículo
para hendque@rhbtasi! corn.br,

ÁREA OPERACIONAL
* REPOSITOR DE FRUTAS E VERDURAS Com experiência. (C)
* AÇOUGUEIRO Necessário experiênda na função de açougueiro e líder de açougue. (C)
* AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Para atuar com serviços de limpeza e cozinha.
Com 1 ° grau completo. (J)
* CONFERENTE Com 20 grau e residência no centro de Jaragúá do Sul ou proximidades.
(J)

.

"

* FRENTISTA Necessário 1° grau completo e experiência. (J)
* PREPARADORDE MÁQUINAS Com experiênda em preparação, operação e testagens
de rnáqulna Conformadora de Porcas. Necessário 20 grau completo. (J)
* AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para o sexo masculino. Necessário 2' grau completo. (J)
* MOTORISTA Para atuarem Guaramirim. Necessário nomínimo 5 anos de experiênda,
curso de direção defensiva (MOPE) e l' grau completo. (l)
* FERRAMENTEIRO Com boa experiência. (C)
* PINTOR PISTOLA Necessário 1° grau completo e experiênda na função. Residência
no bairro laraguá Esquerdo ou proxírnldades em laraguá do Sul. (J)
* MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO Com experiência na área Industrial têxtiL (H)
* TECELÃO Com experiência. (H) "

, * SOLDADOR Com experiência em solda mig. (H)
I '" CASEIROS Casal sem filhos, para desenvolver atividades domésticas (Internas e

externas), (l)
* COZINHEIRO(A)/ PIZZAIOLO Com experiência. (l)

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

Rua Reinoldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul - se
EQUIPAMENTOS PI SEGURANÇA ELETRON.ICA

9903-4382 / 275-0452

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Ov. AÚ" f. c9mío-Oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Ov.O� Mcu:celo-WebeY SílNcv

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Ov. CUwev�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

_ --J
CIRURGIA-DENTISTA - PERIODONTIA !

Ovcv. c'Lad..WT� I
Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 • Jaraguá do Sul- se

-MedClin
Urologia e Medicina do Trabalho

I Rins - Bexiga - Vias Urinárias 1

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724

DESTACANDO A SUA EMPRESA

,"'�"-�>"" OIIDD ®Ilil IJ'I]®.�@ .0 @L· .._.'"

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

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-09112
RuaJoãoBursdiardr, 855 - CentroOunro aotrevoprincipal) - Guaramirim -se

�IJMÃO....5 A Ú D E

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDMDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 377-7331

-

EXCURSAO
Excursão 00 Rio de Joneiro, Niterói, Compos de Jordão, 2 pernoites
no Hotel em Aporecido e visito oos pontos turísticos de "São Poulo.

Saída: dio 27/12/2001 - 18 horos
Retorno: dio 30/12/2001

Moiores informações: 370-9582, com o guia
Rosinho. Comporeçom!!!

- Or�amento sem compromisso-

* Umpezo de fossos; •
* Desentupimento de canos, pias,
banheiros e caixa de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

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

Lote 31 " Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TERÇA-FEIRA, 20 de novembro de 2001 GERAL
.ó'

CORREIOoorovosa

IVIAGEM

VISITA DA alemanha
TOBIAS,WULF

Com a finalidade de refazer laços de parentesco,
esteve entre nós o sr. Tobias Wulf (38), natural de
Hamburgo, onde exerce atividades de profissional li
beral, diplomado pelo estabelecimento Visuelle

Kommunzkation. De há muito alimentava o desejo que,

agora, tomou-se realidade, lamentando que não o fi

zeraantes.

O parentesco reside no nome Andersen, famoso
profissional em especialidade de relojoaria, que mes

tre Emílio da Silva, de saudosa memória, em seu 2°

livro de ]araguá - Um Capítulo da Povoação do

Vale do Itapocu (página: 332), dizia: Jacob Andersen
nasceu na "cidade de Lerwing e exercia as atividades
de ourivese relojoeiro, colecionador de antiguidades,
por amadorismo durante meio século, obtendo urn

apreciável acervo de indianologia, bibliografia e

objetos de antiguidade".
Moço, desposou, na Alemanha, Henriette Maria

Luize Grabner, urn ano antes da 1 a Guerra Mundial,

emigrando para o Brasil, com breve estada em ]oinville,
mudando-se definitivamente para]araguá do Sul, onde
já residia seu sogro, o arquiteto Heintich Grabner.

Admirador "das coisas brasileiras", o dinamar

quês chamou a atenção do seu trabalho de cole
cionador para sua coleção de indianologia e objetos
de antiguidades, fotografadas para jornais e revistas

especializadas do Brasil e do exterior.

Com amorte deJacob Andersen em 13/3/1969,
. aos 81 anos, 5 meses e 21 dias, deixava a viúva, urna
filha, Ellen Andersen, o genro, Augusto Sylvio
Prodhoel, este professor, sociólogo, jornalista e es

critor, e três netas: Ellen Silvia, Monica Henrieta e

Andrea]aqueline.
TobiasWulf esteve hospedado na aprazível resi

dência de Ariovaldo Hansen, em companhia dos

quais viajou para conhecer o interior catarinense e oRio

Grande do Sui, já tendo seguido para São Paulo e, de lá,
voltar a sua pátria e as suas atividades profissionais.

�rculo
Italiano

Jantar mensal

Nosso último encontro do ano será no. dia 30 de,
novembro, última sexta-feira do mês, no Salão de
Festas da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, a
partir das 20 horas.
Teremos várias atrações culturais e'muitas surpre
sas.

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

um saboroso vinho.

Tó4 vê se vem!

DevanirDanna - Presidente

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-822:2
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

ROTARV CLUB
15/NOVEMBRO/2001- FERIADO NACIONAL/PROCLA
MAÇÃO DA REPÚBLICA.

ACONTECEU EM MASSARANDUBA...

14/NOVEMBRO/2001- Reuniram-se para uma R(:UNIÃO
INTERCLUBES, nas dependências do HOT'EL DO' XICO,
rotarianos dos Rotary Club.da nossa micro região, onde fi
zeram-se presentes, além do anfitrião Rotary Club de
Massaranduba - Rotary Club de Guaramirim e Rotary Club
de Jaraguá do Sul. Na oportunidade foi comemorado o 14°

ano de fundação do Rotary Club de Massaranduba, e, os

participantes tiveram o prazer de ouvir uma belíssima pa
lestra do cornpanhel ro DR. S I LV É R 10 (advogado e atual

gestor da Cooperativa J U RITD que expôs com muita propri
edade conhecimentos gerais e particulares sobre o ARROZ.

VOCÊ SABIA QU E ...

A FU NDAÇÃO ROTÁRIA teve seus fundos substancialmente
acrescidos quando do falecimento de PAU L HAR RYS (Fun
dador do Rotary Internacional).
E isto se deve ao fato do companheiro fundador Paul Harrys,
já bem doente, declarar e pedir aos amigos mais próximos
que seu desejo final por ocasião do falecimento, era de que
não mandassem flores ou outra qualquer manifestação de

pesar, inclusive cerimônias fúnebres no mundo inteiro em

sua intenção, e sim que tais despesas fossem convertidas
em doação para a FUNDAÇÃO ROTÁRIA.

POR QUE SER ROTARIANO?

ÉTICA.,..
OS rotarianos praticam a PROVA QUÁDR U PLA, que gover
na o seu comportamento ético. Os rotarianos devem ser éti
cos no trato pessoal e profissional.

DIA 19/NOVEMBRO, DIA DA BANDEIRA ...

"Salve lindo pendão da esperança,
Salve símbolo augusto da Paz!

Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da pátria nos traz."

ANIVERSARIANTES ...

25/NOVEMBRO - Companheiro Constâncio;
- Charles Kinas Júnior, filho do companheiro Charles.
26/NOVEMBRO - Sérgio Albuquerque, filho do companheiro
Constâncio.
A TODOS NOSSO DESEJO DE FELICIDADE!!!

Relações Públicas
373-0091

!11Tabelionato
. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIO
EDITH

Thomsen

No dia 16 de novem

bro, a sra. Edith
Thomsen completou o

seu 82° aniversário.
A foto mostra a ani
versariante em seu

apartamento do, "Lar
das Flores", onde foi muito cumprimentada. O CORREIO

no-poVO junta seus cumprimentos de "Parabéns a você"!
Também no dia 12 de novembro transcorreu mais um ano de
vida de Edla Hardt. Votos de renovados anos de vida!

VIDA ROrÁRIA

AIMOÇO DAS Nações
o Rotary Club de Ja

raguá do Sul patrocinou,
no dia 11 de novembro,
a 3a edição do Almoço
das Nações, no pavilhão
� do Parque de Even

tos, em beriefício do

Corpo de Bombeiros Vo
luntários de Jaraguá do

Sul, que foi fortemente apoiado pela população local e regional,
reconhecendo o valor da segurança que os bombeiros represen
tam na emergência.
Dois bombeiros, acompanhados de rotarianas e rotarianos, mos-
travam para que fim o almoço se destinava.

.

Uma faixa de saudação agradecia a colaboração, salvando um

número maior de vidas.
O almoço estava supimpa. É isso aí!

PRESTIGIANDO eventos

l A reportagem do CORREIO00

POVO, com um flash, registrou
a presença do engenheiro
Samuel Coimbra Carvalho, a
esposa, MariaJosé, e o Júnior;
no AIIT)oço das Nações,
prestigiando a iniciativa ro

tária. Samuel está na direção
da Parmalat jaraguaense, a
antiga usina de leite da família Gumz, em Rio Cerro II.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

A ÁGUIA ...E O \\TICO-TICO" (165)

Rui Barbosa era um espírito faminto de leituras. Lia tudo. Pas
sava pelos olhos todos os jornais do R io de Janei ro, quase todas

as revistas, e não dispensava à cabeceira, para conciliar o sono,
um romance policiaI.
.Certa vez, em conversa com Constâncio Alves, citou o grande
publicista um conto infantil, que lhe havia despertado interesse.
- Onde V. Exa. o leu? -, teria indagado Constâncio.
E o mestre:
- Não estou certo; creio, porém, que foi no Tlco-Tico...

CONSTÂNCIO ALVES- RevistadaAc. Bras. de Letras, n° 39, página 243.

A Gráfica e Editora CP
Ltda. está admitindo:

,/ Impressor de Off-$et plana c/ experiência
Os interessados deverão comparecer na empresa, à Rua Walter

Marquardt, 1.180, Rio Molha, defronte à Prefeitura de Jaraguá do Sul.
�----------------------___,

REMINISCÊNCIAS

Distrito de Vessprém (093)

Distritode Ja,raguá:
�eprodução

Garibaldi

cionado ao perfeito apa
relhamento econômico.
Sua evolução era espan
tosa. Admitia-se clara

mente que, proporcio
nalmente, era igual a

Joinville, com um distri

to eleit'oral que elegia
deputados, aos quais se

cobrava de levar avante r

a idéia de sua emancipa
ção; como os srs. Deo

doro de Carvalho, Pláci
do Gomes, Vasconcel
los e Arthur Costa, sem

esquecer o dr. Abdon

Baptista, grande benfei

tor do 2° Distrito, que
vendia um conjunto grá
fico que deu origem. à
fundação do CORRElO
DO POVO, hoje ultrapas
Sando os 80 anos.

Naquela época (1921)
era intendente do 2°

Distrito o sr. Leopoldo
Janssen, que muito fez

em prol do progresso,
que conhecia os proble
mas e as carências e procu
rava, dentro do possível,
equacionar, sempre depen
dendo das orientações ema
nadas pela sede do Muni

cípio de']oinville.
Depois de dois anos

de auxílios prestados,
como redator do suple
mento alemão do COR·
REIODOPOVO, o amigo
Fritz Vogel, devido aos

muitos serviços como

guarda-livros, em seu

lugar assumia o sr. Fran
cisco Ferenc Fischer,
imigrante húngaro, esta
belecido com florescen

te comércio em diversos
locais deJARAGUÁ, 2°
Distrito doMunicípio de

Joinville, grande amigo
de Venâncio da Silva

Porto e Arthur Müller,
este auxiliar do Registro
Civil, e aquele titular do

registro Civil e tabelionato.

Liga de Lavradores

Nas sociedades de
senvolviam as diferentes

atividades, organizam-se
de forma associativa,
para defender e obter re
sultados de atividades

comuns. Eram as associ

ações de profissões libe
rais, de empregados e

patrões, de representa
ções e assim por diante,
cujas soluções ocorriam

de forma colegiada, que
por ações isoladas.

Assim, acontecia que
os imigrantes e seus des

cendentes que, em sua

maioria de fala alemã,
organizavam-se socie

tariamente, formando o

"Bauernbund" gue, em

língua portuguesa nada

mais era que a Liga de

Lavradores, de excelen

tes resultados. O movi

mento prosperou e co

meçou a incomodar cer

tos setores ultranacio

nalistas, vendo naquele
movimento objetivos de

subversão, o perígo ale

mão, e dois jornais
joinvilenses, um pró e

outro contra, vendo na

palavra "Bauernbund"

algo impatriótico. Isto em

1921. Os tempos corre

ram e omundo conheceu

movimentos políticos
exóticos, tais como co

munismo, nazismo, fas
cismo e o nosso patrióti
co_integralismo, copiado
em parte daqueles pri
meiros e que formaram

emJARAGUÁ, em San

ta Catarina e no Brasil

uma força considerável,
cuja filosofia os partidos
tradicionais não convinha,
resultando num movimen

to revolucionário que insta

lou uma ditadura que levou,
15 anos no poder.

Mas, no tempo do in-

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? LXXXIII

Em 1921, o 2° Dis
trito JARAGUÁ, do
Município de Joinville,
contava com 10.150

habitantes - 20% se

localizava na vila e

80% na zona rural.

Um levantamento
estatístico revelava cu

riosos dados: 3.622 va
cas produziam 141.411

litros de leite e, no mes

mo período, eram fa

bricados 105.999 kg de

manteiga e 8.500 kg de

queijo; eram colhidos
1.898 kg de mel de abe
lhas; 2.114 sacos de

arroz; 180 sacos de fei

jão; 66.229 sacos de

milho; 3.796 sacos de

farinha de mandioca;
84 sacos de polvilho;
7.578 sacos de batata;
1.150 abacaxi; 243 kg
de cera de abelha;
1.030 tono de cana-de

açúcar; 36.090 cachos

de banana; 14.036 la

ranjas; 110 arrobas de

fumo em corda; 45.496
arrobas de fumo em

folha; 1.479 arrobas de

café; 247 pipas de ca

chaça; 1.289 sacos de

açúcar e 18 pipas de

melado. ODistrito pos
suía 69 mil bananeiras,
10.821 laranjeiras e

35.735 "cafezeiros".

Esta produção ren

dia centenas de contos

de réis de mercadorias

exportáveis, transfor
mando o distrito com

aspeci:os de uma cida

de, com bons hotéis,
escolas, fábricas, cine-
'mas e todo o mais rela-

tegralismo, Plínio Sal

gado e seus seguidores
emJARAGUÁ, que em
eleições abertas conse

guiram eleger Leopoldo
Augusto Gerent, pre
feito por larga margem
e absoluta maioria na

Câmara Municipal,
também organizou- os
lavradores que forma

vam uma grande maio

ria da população, de
baixo de uma entidade,
sob proteção do gover
no municipal, chamado
de União Municipal
dos Consórcios Profis

sionais Cooperativos
Agrários de Jaraguá e a

Sociedade de Lavoura

de Três Rios do Norte,
que a ditadura incorpo
rou, e, depois, com cer

ta habilidade, abolia.
Voltava, contudo,

com o retorno à vida

democrática, como

Associaçao Rural, que
depois transformou-se

em SALVITA (Socie
dade Assistencial ao

Lavrador do Vale do

Itapocu), ainda exis

tente. Esta entidade,
principalmente com o

nome anterior, reunin
do os lavradores e cri

adores debaixo de sua

atuação, adquirindo
insumos, sementes, va
cinas e defesa da clas

se com proveitos soei

aIS, organizando as

maiores exposições
feiras e mostras de que
se tem notícia em San

ta Catarina, especial
mente no Nordeste

catarinense, com a vin

da de ministros, gover:..
nadores e secretários e

visitantes de outros 'paí
ses. Garibaldi estava

dignamente represen
tada. (FRITZ VON JARAGUÁ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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]ARAGuA DO SUL - O

empresário Wandér Weege
entr�gou ontem Kit da Ci-

.

dadania a representantes de
escolas de 15 municípiosdo
Norte do Estado. Para Ja
raguá do Sul ele entregou
kits para três escolas: Colégio
Estadual DuarteMagalhães,
Colégio São Luis. e Colégio
]araguá. Wandér estudou o

primário no Colégio Esta
dual Duarte Magalhães. A
Malwee Malhas é uma das

patrocinadoras oficiais do

Projeto de Valorização dos
Símbolos Nacionais, ideali
zado pela direção do Fó
rum de Líderes Empre
sariais da ·Gazeta Mercantil,
e que tem por finalidade
básica resgatar o sentimen

to cívico dos brasileiros e o

exercício da cidadania. O

programa de Valorização
dos Símbolos Nacionais
tem como carro-chefe oKit
da Cidadania, patrocinado
por grandes empresas bra
sileiras. Além da Malwee,
estão engajadas no progra
ma as empresas 'Embraer,
Sadia, Grupo João Santos,
Ripasa e Grupo Algar.

Cada cota do kit é com

posta de mil unidades,
segundo o diretor-execu
tivo do Fórum de Líderes

Empresariais Gazeta Mer

cantil, Lúcio Bemquerer, da
Prosper Consultoria, de
Belo Horizonte (MG). Foi
ele quem idealizou o pro
grama e é seu coordena

dor, com o apoio do presi
dente da organização, Luiz

Fernando Furlan, da SadiaSA
Cada kit contém bandei

ra nacional em pano, tama
nho oficial; cem bandeirolas
do Brasil, em papel; um
exemplar impresso do Selo

Nacional; um exemplar
impresso das ArmasNacio

nais, cem impressos com os

Hinos Nacional e da Ban

deira, e mais um CD com/
os Hinos Nacional e da Ban

deira, cantados e orquestra
dos; texto de orientação
sobre os símbolos nacio

nais e sua adequada utiliza
ção; texto sobre ecologia,
procurando conscientizar as
pessoas sobre conservação
ambiental e o bom uso da

água e de outros recursos

naturais; mensagem da em

presa patrocinadora e pas
ta/invólucro, em plástico
branco com a logomarca e

slogan da empresa patro
cinadora.

As empresas que pa
trocinam o Kit da Cidada
nia têm uma série de vanta

gens: participam de um

projeto cívico educacional
de grande repercussão local,
regional e nacional, reforçan
do sua imagem institucional, .

com impacto positivo-sobre
seus produtos e inserção da
logomarca na divulgação
institucional do programa,
incluindo dois anúncios
institucionais de meia pá
gina na Gazeta Mercantil e
em outras peças de divul

gação, como banners, cartazes,
folhetos relativos ao progra
ma. (MARIA HELENA DE MORAES)

IHISTÓRIA: NICHOS TEMÁTICOS SÃO ,A GRANDE ATRAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL

Governador do Estado prestigiou ai
doMuseu Emílio da Silva

I

]ARAGuA DO SUL - Foi

inaugurado ontem à noite

o MuseuMunicipal Emílio
da Silva, que reabre em

novas instalações, com a

presença do governador
Esperidião Amin e demais
autoridades políticas da

região. A inauguração mar
ca o início de uma nova

fase para a História do

Município, que poderá ser
conferida através dos cerca
de 20 nichos temáticos que

integram o museu, que

'passa a funcionar no pré
dio da antiga Prefeitura. A
edificação foi construída na
década de 40, através da

iniciativa do prefeito da

época, tenente Leônidas

Cabral Herbster, cargo
nomeado pelo interventor
do Estado de Santa Cata

rina, Nereu Ramos. Herbs

ter foi nomeado prefeita
em 4 de fevereiro de 1938

e o antigo Paço Municipal
foi inaugurado solene

mente no dia 4 de outubro

de 1941. Naquela época, o
historiador Emílio da Sil

va ocupava o cargo de agente
municipal de estatística.

A construção do Paço
Municipal foi amaior obra
da gestão de Herbst e, sem

dúvida, uma valiosa heran

ça cultural que vai continu

ar presente na construção
da História do Município,
agora através do Museu

Emílio da Silva. Na ava

liação da diretora do mu

seu, Alcioní Canuto, o

próprio prédio faz parte
do acervo do museu, de
vido ao seu estilo arquite
tônico, e, a partir do ano

que vem, será usado como

local de pesquisa aos alunos
do curso de Ar-quitetura e

Urbanismo da Unerj.

Inauguração contou com a presença de autoridades políticas e empresariais do Estado

O acervo do Museu
Emílio da Silva estava de

positado em espaço inade

quado n,a Estação Fer_
roviária já há mais de seis

anos, quando o museu foi

fechado por falta de con

dições de funcionamento.

Segundo Alcioní, muitas
peças acabaram se estra

gando pela ação do tempo
e da falta de condições do

local onde estavam. "Era

um museu desacreditado.
Com essa inauguração, ago
ra temos crédito", afirma
Alcioní. Ela salienta que a

� novo espaço demonstra

que as testemunhas mate

riais da história serãomuito
bem tratadas e conservadas.

Para abrigar o acervo

neste novo espaço a Pre

feitura investiu R$ 250 mil

em obras de reformas e

restauração. Para o ano que
vem está prevista a colo

cação de ar-condicionado

central e elevador. O pro
jeto de restauração é da

arquiteta Susana de Souza,
que buscou, através de

pesquisas, resgatar todas as

características originais da

. edificação, ressaltando os'

detalhes da fachada. Um

bom exemplo desses detalhes -

resgatados são as duas letras

'H' que se destacam na fa-

chada do prédio. Segundo
Susana, esses 'H' não re

presentam a inicial de Hi

tler, mas, de acordo com a

arquiteta, refere-se à inicial

do sobrenome do prefeito.
(MARIA HELENA DE MORAES)

WandérWeege entregou kits para escolas de 15 municípios

Empresa Malwee Malhas

patrocinaKit da Cidadania

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

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESl'ADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

A História de Jaraguá do Sul, através do olhar da

imprensa, pode ser conferido no espaço reservado

ao Jornal CORREIO DO POVO, que inclusive fez

cobertura da inauguração do prédio, em 1941. O

espaço destinado ao historiador Emílio da Silva e da

Educação são os únicos nichos permanentes. Os

outros, segundo Alcioní, serão usados em exposições
variadas. Alcioní afirma que um dos desafios daqui
para a frente é imprimir dinamismo ao museu.

-"Nenhuma sala será para exposições p.ermanentes",
ressalta a diretora.

O espaço destinado ao Fórum - que funcionou

no prédio quando da sua primeira ocupação, na

década de 40 - será aberto oficialmente nesta quinta
feira, às 10 horas. A grande atração desta semana fica

por conta da sessão da Câmara de Vereadores, que
acontecerá neste espaço histórico do Fórum, às 19

horas desta quinta-feira. (MHM)

Nichos temáticos destacam

a história de toda a região

Dra, Christine Rebelo
CRO-PV 5952

I

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sala 2 • Centro • Jar�Ílá do Sul· se
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

.
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I SAíDA: PREVIDÊNCIA VOLTOU A ATENDER ONTEM, EM JS, COM' A UTlUZAÇÃO DE CONTRATADOS E ESTAGIÁRIOS

Concessão dos benefícios está

I sendo. retomada, mas lentamente
'I }ARAGuA DO SUL - A benefício foi recebido. O

I agência da Previdência retorno de parte dos fun-
Social voltou a atender cionários que participavam
ontem à população de Ja- da greve na agência local

raguá do Sul e região, iniciou em novembro, com o

mediante a utilização de 16 impacto de medidas mais

funcionários contratados duras, como o não-paga-
temporariamente (terceiri- , menta dos salários de ou-

zados) e 13 estagiários. A tubro e a substituição de pes-
alternativa utilizada pela soal nos postos de trabalho.

direção do órgão tenta es- CAUSAS - A servidora
vaziar a greve dos, funcio- Inara Teixeira, que poderá
nários da Previdência So- ser penalizada com a perda
cial, que já dura mais de

\
de gratificação de função

três meses. Quatro dos 11 - por exercer <;argo e che-
funcionários da agência fia e estar participando da

local, cinco permanecem greve - não sabia avaliar,
em gtieve. Os demais, co- ontem, �xatamente as

mo a chefe da unidade, causas da desmobilização
Nara Lúcia Dalmagro, que dos grevistas. Mas acredita
não aderiu ao movimento, que todos os fatores estão

retornaram, nos últimos dias. Edson Junkes/CP pesando, inclusive a sus-

O atendimento ao pú- Público numeroso aguardava atendimento, ontem pensão do pagamento dos
blico está começando mo auxílios em caso de relata Nara Lúcia. salários de outubro. O

Abertas as inscrições par� o

Brincando nas Férias, do Sesc
Na avaliação da gerente, esse
serviço é oferecido como

uma forma de colaborar
com as famílias e oferecer
atrativos aos estudantes em

férias.
Ela ressalta que todas as

atividades desenvolvidas são

orientadas por profissionais
da área de educação fisica,
artes e recreação. Um dos

pontos de apoio é a parti
cipação de idosos, que co

laboram nó resgate de brin
cadeiras antigas e histórias
infantis. As atividades desen

volvidas são de caráter cultu

ral, recreativas e esportivas.
(MARIA HELENA DE MORAES)

}ARAGuA DO SUL - O

Sesc (Serviço Social do Co

mércio) de Jaraguá do Sul

está aceitando inscrições dos
interessados em participar
do Projeto Brincando nas

Férias, dirigido a crianças de
6 a 12 anos. O Brincando

nas Férias acontece no pe
ríodo de 17 a 21 de de

zembro, desde 1990, ano da

primeira edição do evento.

De acordo com a ge
rente do Sesc deJaraguá do
Sul, Mary Laise Warrnling,
este projeto é considerado

,

como um modelo de co-
'

lônia de férias para a ga
rotada em férias escolares.

Natal da Malwee tem

carimbo comemorativo
reunião semanal da Acijs
/(Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul)
e contou com a presença
dos representantes dosCor

reias, Guilherme Vanderlei
Bianchi e Aldomir Wolf.

O diretor da Malwee,
empresário WandérWeege,
informou durante o lança
mento do carimbo que este

ano a decoração natalina das

empresas Malwee será me

nor que as instaladas em anos

anteriores, devido anecessida
de de economizar energia.
Este ano, a concentração será

na e�presaCarinhoso, (MHM) ,

}ARAGuA DO SUL - A

Empresa Brasileira de Cor

reios e Telégrafos lançou, no
dia 12 último, carimbo
comemorativo do Natal

Malwee. O carimbo passa
a ser, estampado em todas

as correspondências posta
das nas agênêias dos Cor

reias de Jaraguá do Sul, até
o dia 15 de dezembro.

Este é o segundo carim
bo de Natal da Malwee e

vai levar o nome da 'empre
sa para todo o Brasil e para
omundo. O lançamento do
carimbo de Natal da Mal

wee aconteceu durante a

-

acidentes ou doença, para
salário-maternidade, pen
sões e segurà-reclusão. A
exceção é para os requeri
mentos de aposentadorias,
que continuam suspensos.

- O trâmite da con

cessão de um benefício,
que em condições normais
demorava 45 dias, agora
pode passar de 50 dias -,

A agência da Previ

dência Social não chegou a

parar totalmente, desde

que a greve dos servidores
. previdenciários teve início,
no dia 8 de agosto, mas, no ,

período, só despachou
solicitações de serviços que
haviam ingressado até

aquela data. Desde então,
nenhum novo pedido de

lentamente, porque o pes
soal recrutado para servi

ços temporários, só pode
executar as tarefas para
encaminhamento dos

pedidos de benefícios,
mas não está credenciado

para a liberação dos mes

mos. Estão sendo recebi

dos requerimentos para a
maioria dos serviços, co-

movimento foi deflagrado,
no início do semestre, pe
los, funcionários da Previ

dência Social, em conjunto
com os do Ministério dá

Saúde, com o objetivo de

pressionar o governo fe

deral pela manutenção e

extensão do PCCS (plano
de Cargos, Carreira e Sa

lários). (MILTON RAASCH)

Estudantes da Unerj vão
construir casa de isopor

Movimento de beneficiários
foi intenso na agência de JS Naes recebe inscrições para

Supletivo emMâssaranduba
As aulas para o Ensino

Fundamental 'terão início

no dia 25 de fevereiro e as

}ARAGuA DO SUL - A

professora do curso de

Arquitetura e Urbanismo

da Unerj, Ana Regina
Luebke, e os acadêmicos
Karin Anete Jah�ke e

Julcimar Tayler Sevegnani,
ambos da 8' fase do curso,

. lançam em breve a pedra
fundamental da Casa de

Isopor, um projeto de

extensão universitária e que
será construida com,mate
riais como poliestireno ex

pandido (isopor) e fibras

de vidro.
A casa terá dois pavi

mentos de usomúltiplo. O
projeto inicial é de 70 me

tros quadrados em módu
los de nove metros qua
drados cada um. O início

da construção está previsto

para março do ano que
vem, com previsão de

utilização de mão-de-obra

dos presidiários,
A Casa de Isopor será

erguida em parceria com

diversas empresas, inclusive
de outros Estados da

Região Sul. O projeto tem

como base a pesquisa
intitulada Investigação e

Análise do Processo Cons

trutivo do Poliestireno e

Fibras de Vidro, ainda em

execução e aprovada pelo
Programa de Iniciação à

Pesquisa.'
Neste projeto verifi

cou-se que os materiais

pesquisados apresentam
um maior número pos
sível de uso na constru

ção civil.

O movimento de pessoas em busca dos serviços da

I
Previdência Social foi intenso no primeiro dia de retomada

ij � do atendimento público, ontem.'As cadeiras destinadas
aos beneficiários à espera de atendimento ficaram

completamente cheias, tão logo a agência local abriu as

portas, pela manhã. A demanda deverá ser bastante

significativa ainda nos próximos dias, em razão do período
em que as atividades ficaramquase completamente suspensas.

Mário da Silva, 40 anos, morador no Bairro Nova

Brasília, disse que enfrentou muitos transtornos com o

movimento grevista que acontece no setor, porque não

pôde retirar o auxílio-doença, no valor de R$ 503,00, no
período, e por isso teve que enfrentar várias dificuldades

financeiras, inclusive, atraso no pagamento do aluguel da ,

residência. Ele tem complicações graves na perna
esquerda, desde que softeu um acidente em 1998.

Marli Wandervegen, moradora na Rua João Carlos

Stein, no Bairro Jaraguá Esquerdo, também reclamou
do impedimento que sofreu para requerer auxilio. Ela
sofreu um acidente há três meses, quando seguia de bici
cleta para o local de trabalho, e ontem, finalmente, conseguir
permanecer na fila de espera para receber atendimento. (MR)

MASSARANDUBA - O

Naes (Núcleo Avançad?
de Ensino Supletivo) está

recebendo inscrições para
os cursos supletivos. do
Ensino Fundamental (10
Grau) e do Ensino Médio

(20 Grau), que estará ofere

cendo em 2002. Os inte-

do Ensino Médio começa
rão antes, no dia 4 daquele
mês. A freqüência nas aulas
do Ensino Fundamental é

de quatro horas/aula por
semana e 6 curso tem

duração de 17 meses. Já
para o Ensino Médio são

18 meses e duas semanas

de atividades. O núcleo

também está anunciando o

funcionamento da teles

sala, aulas de segunda a

sexta-feiras, com instrução
através de vídeo e acom

panhamento posterior
com monitores. (MR)

ressados deverão procurar
a repartição do Naes, ane
xo ao ginásio de esportes,
no Parque da Fecarroz,
para confirmação das ma

trículas. O atendimento está

sendo feito em três perío
dos, manhã, tarde e noite,
e as inscrições podem ser

feitas até o dia 14 de de

zembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comércio de Massaranduba

está otimista com nova safra
MASSARANDUBA '_

o comércio está anima

do com a perspectiva da

próxima safra de arroz.
'

A colheita inicia em

janeiro e promete ser

rentável, tanto no aspec
to da produtividade
quanto na remuneração
ao produtor. "Os efeitos'

já podem ser percebidos
entre os empresários
locais, que estão bastan

te animados", diz o pre
sidente da Aciam (As
sociação Comercial, In
dustrial e Agrícola de

Massaranduba), Sérgio
Murilo da Silva.

Se não houver qual
quer adversidade climá

tica, a nova safra tende

a ser a melhor dos últi

mos anos. A compara
ção fica evidente na

comparação dos preços
de abertura da safra. Na

última colheita, a comer
cialização teve início
com R$ 11,00 a saca de
50 quilos, enquanto,
neste ano, a venda está

iniciando com R$ 16,00.
A cultura do arroz irriga
do é a principal ativida
de da economia local e

regula todo o fluxo de
movimento no comércio.

O comércio lojista
quer aproveitar da me

lhor forma possível o
momento. ''Uma das idéias
é caprichar n� ilumina

ção natalina da cidade",
conta Silva, como for
ma de incentivar a popu
lação às compras na ci

dade. O Núcleo do Co

mércio já possui cem mil

lâmpadas (enfeites de

Natal) para colocar em

postes e logradouros pú
blicos, e busca o apoio da

Prefeitura, nessa tarefa. (MR)

I
, I

I EXPIRANDO: TERMINA HOJE, EM GUARAMIRIM, O PRAZO PARA NEGOCIAR OS IMPOSTOS ATRASADOS I

Débitos pendentes de 19Q6 serão!
enviados para cobrança judicial

GUARAMIRIM _ En

cerra hoje o prazo para
renegociação de impos
tos atrasados e inscritos
na Divida Ativa do Mu

nicípio. Os devedores de
valores referentes ao

IPfU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), ISS
(Imposto Sobre Serviços)
e Alvarás que ainda não

quitaram seus débitos, de
verão procurar o Setor de

Tributação, na Prefei

tura, para acertar o pa
gamento. O expediente
na Prefeitura está funcio
nando em turno, das 7h30
às 17h30.

Os contribuintes po
derão optar entre o paga
mento à vista, com direito

a desconto de 15%, ou

pelo parcelamento, em

até 24 vezes. A parcela
mínima de pagamento de
verá, ser de pelo menos 1

UFM CUnidade Fiscal do

Município), conforme
autorizado pela Câmara

de Vereadores, recente
mente. Estão em cobran

ça todos Os impostos que
ficaram em atraso nos

últimos cinco
_

anos, mas

só deverão ser remetidos

para cobrança na Justiça os

débitos de 19,96, confor
me decisão do Executivo.

A cobrança via judi
cial deverá iniciar só a

partir de 1 de dezembro,
segundo a Secretaria Mu

nicipal de Administra

ção e Finanças. Não está
-

prevista nenhuma amplia
ção de prazo no horário

de expediente da Prefei-

tura para hoje, apesar do
intenso movimento de

pessoas verificado na re

partição no diade ontem.

O secretário municipal
de Administração e Fi

nanças, Jair Tomelin,
acha que não será neces

sário. "Houve boa divul

gação e a população está

bem informada", diz.
Cerca de R$ 2,2 mi

lhões de receitas não en

traram nos cofres públi
cos nos últimos anos, por
causa dos tributos atra

sados. A Prefeitura quer
àrrecadar R$ 300 mil,
peste fim de ano, com a

campanha para elimina

ção da divida ativa. ''Va

lor que chega em boa ho

ra", segundo o secretário

Tomelin, por causa dos

compromissos do período,
com o pagamehto das fo
lhas de novembro e dezem

bro e do' 130 salário dos ser
vidores municipais.

RECLAMAÇÕES _ A

partir de amanhã, até

sexta-feira, a Secretaria
de Administração e Fi

nanças estará examinan

do as reclamações dos

contribuintes que, não

concordam com os valo

res tributados. Um levan-
c

tamento está sendo feito

.: para elaboração do novo

cadastro imobiliário e da
nova planta de valores do

Município. Isto permitirá
a atuálização da cobrança
do IPTU (Imposto Pre

dial e Territorial Urbano),
que hoje apresenta distor

ções. (MILTON RAASCH)

Concurso
Arte neLista

Crie o centro da capa,
Tema: "T�DIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"
Regulamento:
l° - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

2° - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é "Tradição,-,

Cultura, Paisagens". O trabalho deverá ser inédito c original.É
vedada areprodução total ou parcial de obras já existentes.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 !'- 40

(50cm na vertical e 40crn, na horizontal). O material a ser

utilizado na confecção é de livre escolha.

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

5° - Todos os trabalhos.passarão por uma prévia seleção através
deuma comissão avaliadora, nomeadapeloGuiaFácil.

RfHlllzação:

�Guia'<�� Fácil
Llat'.. Tolefónlcas

Apolo:,.

-
. CORREIO DO POVO

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em, stand
montado no Shopping Center Breithaupt no periodo de
13/12/2001 a 28/12/2001, os quais serão julgados pela'
comunidade através de uma uma que será aberta no dia
28/12/2001, em horário a ser definido. Em caso de empate, a
decisão será feita pela diretoria do Guia Fácil. A decisão é
soberana c irrecorrível.

7° - Os trabalhos deverão ser entregues até odiá 07/12/2001, na
sede do jornal Correio do Povo, na rua CeI. Procópio Gomes de
Oliveira, 246 ou informações noGuiaFacil: (47) 222 1900.

8° - Premiaçãopara obra escolhida: . ,

a) Publicação do desenho na edição 2002 do Guia Fácil.
,

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

iii] Shopping çontor
ln] BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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]ARAGuA DO SUL - A

AssociaçãoJaraguaense de
Incentivo à Natação Com
petitiva (Ajinc/Urbano/
FME) venceu duas das
oito categorias que esta

vam sendo disputadas no

Campeonato Catarinense
de Natação, realizado entre
os dias 15 e 18 deste mês,
na piscina do Clube Doze

.

de Agosto, em Florianó

polis. A nadadora jara
guaense Talita Herinann

estabeleceu quatro novos

recordes da competição.
No Infantil feminino

(13 e 14 anos), a equipe
comandada pelo técnico

I Ronaldo Fructutrzo so

mou 174 pontos, deixando

para trás os nadadores de

Porto União, com 173

pontos, e a equipe anfitriã

da competição, com 105.

J á na categoria Juvenil
feminino (15 e 16 anos), o
troféu foi conquistado

.

com maior vantagem pela
Ajinc/Urbano/FME,
com 164 pontos. Em

segundo terminou Chape
có, com 138, e em terceiro

o América de BIumenau,
com 115 pontos.

No total, os atletas de

Jaraguá do Sul ganharam
19 medalhas de. ouro, 11

de prata e 6· de bronze. A

nadadora de Jaraguá do

Sul, Talita Hermann, ob
teve um dos melhores de-

Menina de 12 anos morre

afogada naPrainha daOrna
..

CORUPÁ-Uma criança
morreu afogada na tarde de

.

domingo; por volta das 13

horas, nfi Prainha da Orna,
localizada no Bairro Pedra

de Amolar, noMunicípio. A
menor Luciana Schade

Melo, 12 anos, natural de

São Bento do Sul, estava
acompanhada do irmão, de
9, e mais dois amigos, quan
do aconteceu o acidente.

I' Bastante freqüentado pelos
moradores da região, o

�I al
.

dia
�'

loc atrai as pessoas nos
.

s

!, I quentes. "Esta é a primeira
� ,I
,

�
.

vez que acontece um inci

dente deste tipo neste rio",
diz um dos bombeiros vo-
luntários de Corupá, ,

De acordo com "as in-
formações repassadas pelos

I bombeiros, o-rio ilão é

fundo, rrias_,col?ta· som al

guns poços que podem che

gar até ciríco metros de

profundidade. "Foi o que
aconteceu com amenina, ela
estava nadando no raso, mas
foi parar em um desses

poços e não conseguiu re-:

tornar à superfície depois
do mergulho", diz. O

bombeiro ressalta que, por
não possuírem equipamento
de mergulho, tiveram que

pedir auxílio para o Corpo
de Bombeiros Voluntários :

de Jaraguá do Sul. "Eles

nos ajudaram porque o

corpo da menina estava

preso lá embaixo, no po
ço", conta.

- Para evitar que aci

dentes como estes tornem

a acontecer, recomenda-se
que as crianças sejam acom

panhadas pelos pais ou

responsáveis e que só entre

na água aquele que saiba

nadar", orienta o bombeiro.
(FABIANE RIBAS)

TERÇA-FEIRA, 20 de novembro de 2001ESPORTE /POLÍCIA

sempenhos entre os 250

nadadores que participa
ram do Catarinense. Com

apenas 14 anos, a atleta de

destacou-se nas disputas
por categorias, como tam

bém no Estadual Abso

luto, em que competem
apenas os 16 melhores
classificados de cada prova,
independentemente da
idade.

T�lita ficou em pri
meiro lugar e estabeleceu

os novos recordes da

competição na categoria
infantil 2 para os 200 me

tros medley (2min 36seg
89), 800 metros livre (9min
52seg 39),400 metros livre
(4min 50seg 21), 100

LOTERIAS
17/11/2001

I'

Megasena·
concurso: 314

05 - 32 - 34 - 37 - 40 - 58

Quina
concurso: 920

05 - 13 - 14 - 36 - 69

Lotomania

concurso: 167

01 - 1 7 - 23 - 29 -

30 - 35 - 36 - 43 -

51-52-57-59-
63 - 65 - 76 -82 -

86 - 95 - 96 - 99

I Loteria Federal

concurso 03594 I'

1 ° - Prêmio: 29.968
2° - Prêrnio.. 29.629
3° - Prêmio: 68.425
4° - Prêmio: 69.104
5° - Prêmio: 51.491

IDESTAQUE:· JARAGUAENSE TALlTA HERMANN ESTABELECEU QUATRO NOVOS RECORDES DA COMPETiÇÃO

Nadadores da Ajinc trazem

bons resultados do Estadual

Cargas aéreas

������_� nacionais e internactonais

Fones: (Oxx47) 371-0363 / 275-06511\� :�
. �.

Rua Cei. Procópio Gomes, 246/ E-mail: brasil@netuno.com.br

,I

metros nado livre (1min 02

seg 31), e ficou com o

troféu de melhor índice

técnico do Estadual. Além

das vitórias individuais, a

atleta integrou, juntamente
com Ana Zanadrea, Luana
Martins e Aline Ossowski,
a equipe campeã dos re

vezamentos 4 x 100 me

tros livre, 4 x 100 metros

nado medley e 4 x 50

metros livre.

Nas provas do Abso

luto, a representante da

Associação Jaraguaense
ganhou os 400 e 800

metros nado livre e ficou

em terceiro nos 100 me

tros livre e no revezamento

4 x 100 medley.
Daniel d

'

AvilajDivulgação FASe

Talita Hermann com o troféu de melhor índice técnico

Ressonância Magnética
..

Tomografia CompUtadorizada
... . .....

�ijj<?iifii!ª ª� !!!j�CJ i3��i?i��i!?
De it21J:'"'1��riª º� Çºrp2IrJ��ir2 ...........•••........................................................
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-
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I
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,
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/
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· Unidade I � // Unidade II
"'Ru�I:Guilherme We�ge;�50 Rua Pastor Sadreczki, 148
·

(Co�dômíhió-CêrÍtro Médico � Hospital Evangélico e

Odontológico de Maternidade /.Jaraguá do Sul), 3° andar;
. A

sul Carlos Renaux
.

.

salas nO 303, 304, 305 e 306 ) Centro . (!J_�q_ue - S� ..-·/
Centro - Jaraguá do Sul- SC Fone/Fax: (47) 396-ií44
Fone/fax: (47) .372-2651
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EquipeMalwee de Bicicross
sagrou-se campeã emMG

]ARAGuA DO SUL - A

equipe de bicicross da

Malwee também trouxe

excelentes resultados para
o Município neste fim de

semana. Mais de 30 pilotos
viajaram para Pirapora, em
Minas Gerais, para parti
cipar do Campeonato Bra
sileiro da,modalidade. O

grupo sagrou-se campeão,
marcando 1.802 pontos,
ficando à frente da Petro

bras, com 1.789, e Alfa

rneq, com 1.69'8. Na clas

sificação geral, primeiro
lugar, para Santa Catarina;
segundo para Minas Ge

rais, e terceiro para São Paulo.
Nesta etapa, a eguipe

jaraguaense. fez guatro
campeões e conguistou 27

troféus entre os oito me-

lhores pilotos de cada

categoria (33). No ranking
geral do Brasileiro, a eguipe
Malwee. conguistou ilm
total de' 25 troféus, fez

guarto campeões, sete vi
ce-campeões e sete tercei-

, ro colocados. Os pilotos
em destague são: Joyce
Moretti, Ricardo Gruetz
macher e Diego Antunes.

"Os atletas viajaram
cerca de 27 horas, estavam
cansados, e as provas fo

ram realizadas sob sol de

40°, o gue prejudicou um

pouco o desempenho
deles. Mas, apesar disso,
conseguimos bons resulta
dos", considera o presi
dente da Federação Cata

rinense de Bicicross,Valdir
Moretti. (FR)

:Malwee/FMEdecideamanhã
título do EstadualJuvenil

.

]ARAGuA DO SUL - A

equipe juvenil daMalwee/
FME decide o título do

Campeonato Catarinense
de Futsal da categoria con
tra do Colegial/Florianó
polis, em jogo a ser realiza
do a partir das 20h30 desta

quarta-feira, no ginásio de

esportes do Pargue Mal

wee, com portões abertos
ao público.' Como a pri
meira partida da final,
disputada no último dia 7,
em Florianópolis, resultou
em um empate por guatro
gols, o vencedor do segun
do confronto ficará com

o título do Estadual. Caso

haja novo empate, o cam

peão será definido em um

terceiro jogo, marcado pa
ta 8 de dezembro, tam
bém em Jaraguá do Sul, já
que o time jaraguaense é

dono da melhor campa-

nha da primeira fase da

competição.
A invencibilidade da

Malwee/FME nesta com

petição em jogos disputa
dos em casa - 11 vitórias

e um empate em 12 par
tidas-, credencia a equipe
de Jaraguá do Sul como

favorita ao título de

tricampeã, já gue venceu as

edições de 1999 e de 2000

do Campeonato Catari

nense. Além disso, o téc

nico Augustinho Ferrari

contará com a volta do

begue Leco e do pivô Ri

cardo, gue estavam suspen
sos, para compor o time

principal ao iado de Mar

cinho, Fernando e Jonas.
O treinador ainda terá a

sua disposição os joga
dores André, Serginho,
Rogério, Igor, Celso e

Júnior. (FR)

CORREIODOPOVO '

.

IMÉRITO: ATLETAS JARAGUAENSES TROUXERAM rfTULOS EM MODALIDADES QUE NÃO ERAM FAVORITOS

.laraguá do Sul conquistou o

quinto lugar geral do Jase
]ARAGuA DO SUL - Os

atletas, técnicos e dirigentes
(aproximadamente 120 pes
soas) gue representaram o

Município nas competições
do Jasc aogos Abertos de
Santa Catarina), realizado
entre os dias 8 e 17 de no

vembro, na cidade de Itajaí,
participaram de carreata na

tarde de ontem. Eles se

concentraram no Ginásio de

Esportes Arhur Müller e

desfilaram pelas principais
ruas de Jaraguá do Sul. O

grupo comemorou a guinta
colocação geral da pontua
ção dos jogos, onde garan
tiram 78 pontos. A €apital
do Estado levou o título de

campeã, registrando 284

pontos, à frente deJoinville,
com 177; Blumenau, 167, e

Itajaí, com 124.

No guadro de troféus,
Jaraguá do Sul conguistou a

terceira colocação, com
cinco troféus: no basquete
masculino; balão 16 femi

nino; Futsal; tiro carabina e

xadrez feminino. Em pri
meiro lugar ficou Floria

nópolis, com 14 troféus, e

em segundo, Joinville, com
sete. No guadro de meda

lhas, a cidade jaraguaense
ficou em sétimo lugar, com
22, sendo sete de ouro, cinco

de ,prata e dez de bronze.

Em primeiro lugar ficou
Florianópolis, com 137;

J�inville, com 102; Blurne

nau, com 75; Itajaí, com 43;
Concórdia, com 21 (nove
ouro), e, em sexto lugar,
Brusgue, com 16 (oito
ouro).

O superintendente do

Departamento de Rendi-

César Junkes/CP

Cerca de 120 pessoas participaram das comemorações da conquista no Jasc

menta da Fundação Muni
cipal de Esportes, Luderitz
Gonçalves Filho, diz gue
estes jogos serviram mais

para mostrar a superação e

determinação dos atletas

jaraguaenses. "Nós conguis
tamos troféus emmodalida
des gue não éramos favori

tos, vencemos cidades gue
fizeram investimento forte
no esporte, contratando
atletas de fora", destaca. Ele
acrescenta gue parte do
rriérito também é das em

presas gue acreditam no es

porte e apoiaram a FME

durante o ano de 2001.

FUTSAL - Mesmo sem

Manoel Tobias e Franklin,
o time de futsal de Jaraguá
do Sul conseguiu trazer para

e

Município o título de cam

peão da modalidade
..
O

grupo entrou em gudra
contra o Curitibanos, no,
sábado, e fizeram jogo bas

tante disputado, g�e teve de
serdefinido namorte súbita.

Depois de seis minutos

de morte súbita, o pivô
Chiguinho conseguiumar
car para o time jaraguaen-

. sé e assegurar a vitória .. A

eguipe de futsal havia

perdido este título, no ano

passado, e, este ano, recu-

perou-se e trouxe resulta

dos positivos para o Muni

cípio, gue perdeu de con

guistar o tricampeonato
do Estadual, apesar de

contar com os jogadores
de renome nacional.

(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul confirma

superioridade no basquete
A eguipe de basguete de Jaraguá do Sul carimbou

a superioridade gue vem demonstrando este ano diarite

de Brusgue, seu maior rival, e ganhou o título dos

Jogos Abertos no final da tarde de sexta-feira. O

placar, de 75 a 72 em favor de Jaraguá do Sul, dá o

tom da partida disputada corrimuito equilíbrio desde
os primeiros minutos.

Esta foi a terceira vitória do ano de Jaraguá do Sul

sobre Brusgue. Em dois jogos anteriores, a eguipe brus
guense fôra derrotada no campeonato estadual e na Taça
Federação Catarinense de Basguete. Estes dois grandes
adversários ainda vão se enfrentar neste final do ano no

playoff da decisão do Campeonato Catarinense, em
melhor de três partidas, Na decisão do terceiro lugar
Florianópolis ganhou de Concórdia, por 76 a 71. (FR)

Aberto de Futsal tem mais jogos neste final de semana
-

]ARAGuA DO SUL - O

Campeonato Aberto de

Futsal/2001, Troféu 125

Anos de Jaraguá do Sul,
prossegue no final de

semana com mais guatro
'

jogos a serem disputados
no ginásio de esportes da

Arsepum: na sexta-feira,
enfrentam-se Eletropol x
Independentes, às 19h30, e

Aqui tem informação!

Acaraí x Kiferro, às 20h30;
no sábado, jogam Ver

dureira Dirnar x Roger
Rent a Car, às 15h30, e

KLC x 2000 Auto Center,
às 16h30.

Nos 19 jogos já dispu
tados desde a primeira fase

da competição foram

marcados 170 gols, ague
representa uma média de

8,9 por partida. O jogador
Daniel de Almeida (Verdu
reiraDimar) se mantém na

liderança da artilharia, com
sete gols. Promovido pela
Fundação Municipal de
Esportes, o Campeonato
Aberto de Futsal/2001
deverá encerrar no dia 8 de
dezembro. Haverá premia
ção com troféu e medalhas

aos três primeiros coloca

dos, maiS�m guilos de
suíno p<lra o campeão, 80
guilos para o-vice e 60 qui
los ao terceiro lugar. O
time classificado na guarta
posição receberá 50 guilos
de suíno e um 'troféu.
Eguipe disciplina, artilheiro
e defesa menos vazada
também ganham troféus..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lIa DIVISÃO: JOGOS DE VOLTA SERÃO REALIZADOS NOS ESTÁDIOS' DO CRUZ DE MALTA E VlTÓRIA
.

Próximos jogos vão definir os
times finalistas dos Amadores

}ARAGUÁ DO SUL -

A terceira fase do Cam

peonato da Primeira Di

visão de Amadores, pro
movido pela Liga Jara
guaense de Futebol,
com apoio da Rede de

Postos Mime, teve iní

cio neste fim de semana.

No estádio do Alvora

da, a equipe do Tupy, de
Schroeder, entrou em

campo para enfrentar o
time da casa e conse

guiu garantir a vitória,
marcando 1 a 0, nos

aspirantes. Nos titulares,
·0 Alvorada enfrentou o

Cruz de Malta e também

teve resultado positivo,
vencendo por 3 a. 2. To

dos os gols foram' regis-

, I

Fotos: Cesar Junkes/CP

Nos titulares, Aliança (azul) entra em campo contra o Vitória e vence a partida, por 3 a 2

trados no segundo tempo. apenas duas expulsões,· de torcedores nos está-

Na opinião do presi- mas foi lince normal de dias. "Tanto as pessoas
dente da Liga, Rogério jogo, já que os jogadores que estão freqüentando
Tomazelli, os jogos trans- já tinham cartão amarelo. o estádio do Bairro Rio

correram bem, sem agres- No Estádio Aliança, Cerro quanto o do Rio

sões, e aconteceram Garibaldi foi derrotado da Luz estão contentes

pelo Vitória, nos aspi- com a qualidade das

Gols foram marcados todos no primeiro tempo

rantes, e, nos titulares,
o Vitória perdeu para o

time da casa, por 3 a 2,
sendo que os gols todos
foram marcados ainda

no primeiro tempo. To-

partidas".
No próximo domin-

.

go serão conhecidos os

finalistas do campeona
to, com jogos de volta

no Cruz de Malta e Vi-

mazzeli destaca que, tória. As finais estão

neste fim de semana,

todos os jogos contaram
.com excelente número

previstas para acontecer
nos dias 2 e 9 de dezem

bro. (FABIANE RIBAS)

Sexta-feira acontece a final do Futsal da 1 a Divisão
MASSARANDUBA -

Nes ta sexta- feira será
realizada a finalíssima
do Campeonato Mu

nicipal de Futebol de

Salão, Primeira Divi

são, promovido pela
Comissão Municipal de
Esporte, no gi.násio de

esportes de Massaran
duba. O primeirojogo,

que tem início às 19

horas, será a definição
de terceiro e quatto lu

gares, entre as equipes
Falbran e Tintas Neu

mann. A segunda par
tida começa às 20h30,
com as duas equipes
que vão brigar pelo
título máximo do

campeonato, 10 Braço

do Norte x Glória Es

por�e Clube.

O Campeonato de

Futebol de Salão, Se

gunda Divisão, tam
bém está chegando ao

final. Amanhã aconte

cem os jogos válidos

pela semifinal, onde o

primeiro colocado en

frenta o último e o

segundo entra em qua
dra contra o terceiro.

Os confrontos são os

seguintes: às 19 horas

enfrentam-se 10 Braço
& Comércio x Dipil, e

às 20 horas· jogam
GDM x Avem. As fina

líssimas serão realiza

das na quarta-feira, dia
28 de novembro. (FR)

MEU COLÉGIO É O DIVINA

E A VIDA ME ENSINA

QUE O IMPORTANTE É: ESTUDAR"
APRENDER, ME FORMAR

NUM MUNDO DE

SPORTIVAS
AUTOMOBILISMO
Neste final de semana será realizada a última etapa do

Campeonato Catarinense de Automobilismo, que foi
transferida para esta data devido ao mau tempo. As

competições vão acontecer no JaraguáMotor Clube,
em Nereu Ramos, e vai envolver pilotos de todo o

Estado. Os resultados dos treinos realizados no

sábado, dia 10/11, valem para o próximo fim de
semana.

ABERTO DE VOLEIBOL

Resultados dos jogos de vôlei, rodada do dia 10 de
novembro: Marvan (Massaranduba) 2 x O Da Hora

(Massaranduba), no feminino; CME/Massaranduba
2 x O FMD/Schroeder- Sub-17; Inside/ Mad Dog
(Guaramirim) O x 2Amigos do Vôlei (Blumenau), no
masculino; Joinville O x 2 FMD/Schroeder, no
masculino.

Na rodada de domingo: Da Hora O x 2 Reflexo
Ciluma Garaguá do Sul), feminino;Joinville 2 x O; In
side/Mad Dog (Guaramirim), masculino; FMD/
Schroeder 2 x 1 Reflexo Malhas (Iaraguá do Sul),
masculino.

OLIMPíADA' COLEGIAL BRASILEIRA
A equipe de basquetebolmasculino do ColégioMarista
São Luís vai representar Santa Catarina na 1 a

Olimpíada Colegial Brasileira, que acontece em Poços
de Caldas,' Minas Gerais, entre os dias 22 e 28 de

novembro. Fazem parte da equipe os alunos-atletas:

Eduardo Massaneiro, Mateus Pires, Paulo Negri,
Gabriel Berri, Ricardo Joaquim, Helton Salai, Tiago
Farat, Ricardo Lemke, Fábio Kiatkowski e Rafael

Baptista. A equipe será dirigida pelo professorAirton
Luís Schiochet.

tlt,.'m§�j J1�'�
Rua Pras, Epitát:io Pessoa, 10S1 - laraguá do Sul· se

e-mail: açade.miaimpulso@tlilffa,Com.ur

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




