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PPS pretende lançar Safanelli
deputado federal pela Amvali
o presidente do Diretório do PPS de Guara

mirim, Reinaldo Safanelli, pode ser o candidato a

deputado federal pelaAmvali nas eleições de 2002.
A decisão tem como objetivo alavancar a

candidatura de Gilda Alves à Assembléia Le

�slativa e da� visibilidade ao partido para dispu
tar as eleições municipais de 2004.

CEF vai financiar

classemédia em 2002
o Condefat aprovou a

transferência deR$ 1 bilhão do I

FAT (Fundo deAmparo ao Tra

balhador) para a CEF financiar

imóveis à classe média,
PÁGINA 5

PÁGINA 3 I'
I

Festival de Teatro tem I
início hoje, na Scar

Dezesseis grupos de teatro!
de várias cidades de Santa Ca

tarina participam da 12a edição
do Festival Catarinense de Tea

tro; que acontece de hoje a do

mingo, em Jaraguá do Sul.

PÁGINA 7

Centro Politécnico

fica pronto em julho
A obra do futuro Centro Po

litécnico está acelerada no cam

pus da Unerj, na Vila Riu, e tem
previsão de ficar concluido em

julho do ano que vem. A Bras

mare Engenharia já fez quase
toda a parte de estaqueamento
e está �xecutando as fundações.

O piloto de F-I Ricardo Zonta competiu na 10a e última etapa do Catarinense de Automobilismo. PÁGINA 12 PÁGINA 8

Funcionários da Prefeitura trabalharam na coleta de lixo durante o Bota

Fora, realizado sábado, nos bairros Estrada Nova e Chico de Paulo. PÁGINA 6
Programa Sócio-Educativo, que atende jovens infratores e com passagens
no Judiciário, constata elevado uso de drogas e álcool. PÁGINA 9
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I

o esporte jaraguaense agradece

Valeu, Jaraguá do Sul!
JEAN CARLa LEUTPRECHT - Vereador eprofissional de Educação Física

Como jaraguaense e desportista, não poderia deixar passar em
branco este grande momento que o nosso esporte atravessa.

Sendo profissional de educação física, tendo sido atleta, técnico,
árbitro e dirigente esportivo, sei muito bem o que é a emoção de uma
vitória e de uma derrota.

Até se chegar a derramar lágrimas de alegrianumavitória, normalmente
já foram derramadas várias lágrimas em derrotas pelo caminho.

, Nenhum sucesso acontece por acaso, nem de uma hora para outra,

para se fazer um atleta medalhista ou uma equipe campeã, são necessários
anos e anos de trabalho, dedicação e persistência, tanto que a prova está aí.

Fico muito orgulhoso como jaraguaense de também ter colaborado

para este atualmomento do nosso esporte amador, como alguns atletas
e técnicos, vem me abraçar e dizer após conquistas dos últimos anos,

mas, apesar disto, fazer bem ao ego, o que acredito ser realmente

importante, é que Jaraguá do Sul está atingindo neste momento a

situação que há aproximadamente 12 anos, alguns dirigentes da CME
de Blumenau me disseram: o crescimento do esporte no Município
começa a despontar a partir do momento que passa a fazer parte da
cultura do seu povo, a cultura da educação esportiva da saúde, da
competição, dos eventos esportivos escolares e comunitários, do lazer,
do investimento empresarial no esporte, e, acima de tudo, a cultura da

c

qualidade de vida de uma geração.
Sem' citar nomes, para não cometer injustiças, devemos destacar

que, para atingirmos estes resultados, muitas pessoas contribuíram.

Então, antes de tentar se achar responsável pelos troféus ou vitórias e

levar as honras, devemos sim enaltecer o envolvimento de todos,
atletas, técnicos, dirigentes, crianças, pais, profissionais de educação
física, professores de outras disciplinas, direção das escolas municipais,
estaduais e particulares, clubes, imprensa, ligas universidades,
associações, empresa,s patrocinadqras, empresas-parceiras,•

patrocinadores anônimos, poder público, classe politica, torcedores e

demais pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram deste

processo e, principalmente, a Deus, que tão bem vem conduzindo e

viabilizando a realização deste trabalho que, acima de tudo, tem como

objetivo formar bons cidadãos e uma população cada vezmais saúdável.

Ivo DOS ANJos - GerenteMunicipal de Esportes e Lazer epresidente da

Fundação Municipal de Esportes
Campeã da Olesc. Quarto lugar nos Joguinhos Abertos. Quinta

colocação nosJase.É claro que nossos esportistas obtiveram outras vitórias
coletivas e individuais no ano em curso, mas destaco estas três conquistas
por serem históricas para o esporte de Jaraguá do Sul; eventos em que
participaram praticamente todas as modalidades esportivas desenvolvidas
na Fundação Municipal de Esportes.

Nosso excelente desempenho apareceu de forma concentrada neste

ano, porém estes resultados vêm sendo construídos há vários anos com

os investimentos da Prefeitura de Jaraguá do Sul nas categorias de base
através dos pólos esportivos, o trabalho, desenvolvido pelos técnicos e

professores, a superação dos atletas e a dedicação de toda a equipe da

Fundação Municipal de Esportes. Também as parcerias que temos feito
com a iniciativa privada representam uma contribuição significativa nos

resultados conseguidos nas diversasmodalidades:Unerj/Duas Rodas, com
o Basquete; aMalwee, com o Futsal; ReflexoMalhas, com o Xadrez; Màgna
Logística, com o TIro; Marisol, com o Vôlei; Merejak, com Judô; Empiac,
com o Handebol; Urbano,com a Natação, e Soletex, com oMobol

Agora, nossa responsabilidade aumentou porque, se foi preciso superar
dificuldades para chegarmos ao nível alcançado hoje,maior será o esforço
para permanecermos no topo, E nesta caminhada, esperamos continuar
recebendo o importante apoio que tem nos dado até ,agora os veículos de

imprensa e seus profissionais, a quem agradecemos por tão bem divulgar
o esporte jaraguaense e o trabalho desenvolvido pela PME.

Que venha a Vila Olímpica, para coroar de êxito os nossos atletas,
técnicos, o poder público municipal e a comunidade jaraguaenselI

I'
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as co�ões ortogtáficas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinüio do jOT714I.

A votação do projeto do

governo que transforma a

legislação trabalhista brasi

leira, amanhã, na Câmara Fe

deral, em Brasília, está colo

cando em suspense as cate

gorias profissionais no País.

Afinal, o tópico mais impor
tante do projeto altera tudo

, aquilo a que os trabalhadores,
de um modo geral, estavam
acostumados até hoje, ou

seja, reclamar simplesmente o
cumprimento da lei para valer
seus direitos.

Sendo aprovada a 'Nova

CLT', como está sendo cha

mada, as decisões que forem

negociadas entre patrões e

empregados, desde que atra

vés dos sindicatos de cada

categoria, terão força para se

sobrepor em relação à própria
legislação. Ou' seja, valerão
mais do que a própria leI. Desl-
de que tomadas coletiva
mente. Todos os direitos, tra
balhistas poderão ser negocia
dos, com a aprovação desse

projeto, desde que não con

trariando, a Constituição,
legislação tributária e previ
denciária, Lei do FGTS, Lei

CLT
r Olhando os dois
lados, constata-se
logo que a polêmica

está instalada ...J
do vale-transporte e do

programa de alimentação ao

trabalhador e normas de se

gurança e saúde.

Poderão ser negociadas as

férias, horas extras; descanso

semanal, redução de salários

e o adicional noturno, pro
clama o governo na proposta.
Para contrapor, os sindica
listas denunciam que muitos

direitos trabalhistas serão

prejudicados, como o seguro
desemprego, 13° salário, gozo.
de férias, licença-materni
dade, avisos prévios de 30'
dias e proporcional. Olhando
os dois lados, constata-se
logo que a polêmica está

instalada.
O que pode representar a

modernidade nas relações de

trabalho entre funcionários e

empresas, na ótica do -go
verno, é visto ainda com mui

ta desconfiança pelos traba
lhadores. Afinal de contas são
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fartos os exemplos em que os

sindicatos patronais pratica
mente subjugam as entidades

que representam os emprega
dos, nas negociações dos

acordos, especialmente quan
do estas últimas perdem o

poderde barganha, nos perío
dos de crise aguda, em que os

funcionários tentam manter

os postos de trabalho a qual
quer custo, cedendo mais do

que deveriam.
Vale ressaltar que o projeto

tende a mexer com os pró
prios sindicatos. Com tantos

interesses envolvidos, tendo
em vista que não poderão
mais simplesmente �car am
parados na lei, mas terão de

baixar seus interesses para a

mesa de negociações, sob pe-
I

na de verem porções de seus

direitos arrebatadas, os traba

lhadores certamente vão exigir
mais dos seus sindicatos. A

responsabilidade destas =.
tidades vai aumentar. A classe

trabalhadora terá de acom

panhar mais minuciosamente
os interesses em jogo, e, lógi
co, vai exigir basta_nte 'dos
seus representantes.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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o presidente da Câ
mara de Jaraguá do Sul,
Lia Tironi (PSDB), pe
diu aos vereadores que
não mais protocolem
projetos este ano. Em

seguida, cobrou dos pre
sidentes das comissões

parlamentares pressa nas
análises e pareceres de

projetos. "Tem cerca de
30 projetos em tramita

ção na Casa. Minha in

tenção é colocá-los em

votação e entregar a Pre
sidência sem nada pen
dente", justificou.

João Gomes da Cruz, o João do Tá"xi, presidente
do Diretório do PPS de Jaraguá do Sul; Gilda Alves,
candidato a deputado estadual; Luiz Felipe
Cavalcante, José Maria Nunes e Walter Falcone

integram o diretório estadual da legenda. As
nomeações aconteceram durante a convenção do

partido, no final de semana, em Florianópolis.
Falcone, vice-presidente do diretório local, foi
escolhido suplente da executiva estadual do PPS.
Para João do Táxi, a participação de cinco jara
guaenses na direção estadual do partido demonstra
a força politica e o potencial eleitoral da região. "Isso
reforça nossa disposição e nos alerta para as

possibilidades futuras", afirmou, numa referência às

eleições de 2002 e 2004.

Aviso EMPENHO
Na opinião do vereador
Carione Pavanello (PFL),
a Câmara deve aprovar
o projeto do colega
Marcos Scarpato (PT),
que limita a abertura do

comércio aos domingos.
Carione está tentando
reverter a intenção de
votos. Ontem, informou
ao secretário de Produ

ção, DieterJanssen, sobre
a possibilidade. "Se não

nos mobilizarmos, va
mos perder. Quem tem

interesse precisa agir",
sugeriu.

VISITA
O deputado federal Carlito Merss (PT) participou
da sessão de ontem da Câmara de Jaraguá do Sul.

Na oportunidade, fez um balanço das atividades

desenvolvidas no Congresso e se colocou à

disposição dos poderes público� para interme

diações em Brasília.

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 CONVENÇÃO: PPS DE JARAGuA DO SUL CONFIRMA A CANDIDATURA DE GILDO ALVES

Partido discute O lançamento
de Safanelli a deputado federal

]ARAGuA DO SUL - A

candidatura do presidente
do Sindicato do Vestuário,
Gilda Alves, a deputado
estadual em 2002 foi re

ferendada pela direção
estadual do PPS, em con

venção realizada no final de
semana, na Assembléia

Legislativa. A oficialização,
entretanto, acontece no pró
ximo ano, de acordo com

.

o calendário do TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral). O
partido discute também a

.

possibilidade em lançar o
presidente do diretório de

Guaramirim, Reinaldo Safa
nelli, candidato a deputado
federal, "para aproveitar o
potencial eleitoral da re

gião".
O presidente do diretó

rio local, João Gomes da

Cruz, o João do Táxi, lem
brou que o lançamento de
um candidato a deputado
federal na Arnvalí (Associa
ção dos Municípios do Vale
do Itapocu) é exigência da

direção estadual. ''No início,
descartamos a idéia porque
não achávamos viável. Mas
o partido precisa se projetar

]ARAGuA DO SUL - O

vice-governador. 'Paulo
Bauer (PFL) quer que o

partido tenha pelo menos

três candidatos a deputado
estadual no Norte do Es

tado; um pela Arnvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu) e dois pela
região de São Bento do Sul,
Mafra, e dois a deputado
federal. A informação é do
vereador Carione Pavanello,

Cesar J unkes/C P

Safanelli, candidato a deputado, de olho em 2004

na região, até para que possa
ser alternativa em 2004",
justificou, informando que
a proposta será discutida nos

diretórios da região, tanto da
Arnvalí quanto dos demais

Municípios do Norte e Nor

deste do Estado.
Safanelli foi cauteloso em

que participou da reunião

regional do PFL, na noite

de quinta-feira, emJoinville.
No encontro, que reuniu

mais de 150 pefelistas de 25
municípios da região Norte
e .Nordeste, além de li

deranças estaduais, o PFL

apoiou 'a candidatura de
Bauer ao Senado. Ele dis

puta o cargo com o)atual
senador Geraldo Althoff e
com o deputado estadual

relação às projeções futuras
estabelecidas Ia partir da
candidatura a deputado
federal. "Foi uma solicitação

(

inclusive da executiva es-

tadual, que me pegou de

surpresa, e que vai exigir
uma reflexão profunda",
revelou, dizendo que o ob-

Paulo Bornhausen, presi
dente do Diretório Esta

dual do PFL. Segundo Ca-
,

rione, o partido não descarta
a possibilidade de lançar
Bauer candidato a deputa
do federal. "Na região
temos só a candidatura do

José Carlos Vieira e cabe uma

outra, tranqüilamente", avalia.
ESPECULAÇÃO - Fon

tes do PFL e do PSDB re

velam que está em marcha

jetivo é àlavancar a candi

datura deAlves na região, dar
visibilidade ao partido e

fortalecer o nome para dis

putar a Prefeitura de Gua

rarnirirn em 2004. "Não

quero ser prefeito a qualquer
custo. Trabalho para que o

PPS tenha um candidato '

próprio a prefeito, não ne

cessariamente eu", declarou.
PALANQUE - Os di

retórios da Arnvali defen

dem a candidatura do ex

prefeito da Capital Sérgio
Grando ao Governo do Es

tado. Em relação à politica
de alianças às 'eleições do

próximo ano, o PPS deixou

a discussão para o próximo
ano. Foi criada uma comissão

para negociar com os de

mais partidos. João do Táxi

descartou por completo co

ligação com o atual governo. ,

"O que se cogita é uma alian

ça com o PMDB, mas não

existe nada de concreto, até

. porque o PPS quer um pa
lanque para o Ciro (CiroGo
mes pré-candidato do par
tido à Presidência da Repú
blica) no Estado", reforçou.
(MAURíliO DE CARVALHO)

uma negociação para possível
dobradinha com Bauer a fe-'
deral e Vicente 'Caropreso
(deputado federal pelo PSDB)
a estadual. Consultados, tu
canos e pefelistas acreditam
que o acordo possa apaziguar
as legendas, em litígiopor causa
de candidaturas a deputado
estadual. "Agradaria as alas
masculina e feminina e de

gregos e troianos", comparou
um pefelista, (MC)

Bauer defende maiscandidatos do PFL no Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I PLANOS: DEQU�CH PERMANECE NO PFL EM 2002, MAS NÃO MUDA A POSTURA CRfTICA AO GOVERNO

Projeto não prevê concessão

.de reajuste para os servidores
SCHROEDER - o pre

feito OsvaldoJurck (pl\1DB)
quer enviar o projeto dé lei

que trata do plano de cargos
e salários para votação na

Câmara de Vereadores, se
gunda-feira. Ontem ele

discutiu aspectos do projeto
com representantes do
Sindicato dos Servidores

Municipais e esta semana

pretende fazê-lo também
com os professores muni

cipais.A proposta nãoprevê
a concessão de reajuste de
salários aos servidores "por
que a folha de pagamento
da Prefeitura já está bastante

.
'-

. carregada".
Na reunião com os pro

fessores, que ainda não tem
data marcada, mas que
deverá acontecer durante a

semana, existem vários

aspectos do plano que o

prefeito pretende discutir
com' o pessoal dessa área,
como, por exemplo, as
contratações temporárias.
Jurck quer realizar o con

curso público ainda este ano,
mas disse que não sabe se

os vereadores terão tempo
suficiente para discutir a,

matéria; Hoje, o serviço
público municipal conta
com 138 servidores, mas o

Osvaldo Jurck pagou o 130 salário dos servidores na última sexta-feira cesa- Junkes/CP

quadro de provimento em

funções do serviço público
municipal estava desatualiza
do e é necessário contratar

novos profissionais, me
diante concurso público, em
diversas áreas, como en

fermeiros, nutricionistas e
"

veterinários.Jurck não cogita
conceder qualquer percen
tual de reajuste aos servido
res neste momento, alegan
do que os gas,tos com salá

rios e encargos já ocupam
48% da arrecadação e, por
isso, a folha não pode ser

mais onerada.
O governo municipal

deverá concluir o ano com

a situação financeira equi
librada, embora' as desti

nações de recursos. para
algumas obras, como as

construções de novas salas

de aula, do ginásio. de
esportes do Bairro Schroe

der I e a pavimentação da
Rua Ponte Pênsil. Hoje os

gastos com a folha de paga
mento dos servidores

municipais está em tomo de

R$ 150 mil. Os valores

referentes ao 13° dos ser

vidores municipais já foram
pagos na sexta-feira passada,
informa Jurck, na expecta
tiva de concluir o ano com

todos os encargos trabalhis-

tas colocados em dia.
AUSTERIDADE - A,

política de austeridade na

Prefeitura de Schroeder vem
de governos sucessivos. O

atual prefeito, Osvaldo Jurck,.
respondia pelas áreas admi

nistrativa e financeira daPre

feitura, no governo anterior,
e segue a linha do anteces

sorGregório Tietz, ex-PFL,
hoje no PSDB, de evitar ex
cessos e manter as finanças
públicasmunicipais em equi
Iíbrio, Para o ano que vem,

'a principal obra prevista
pelo atual prefeito é a cons

trução do novo Centro Ad
ministrativo. (MILTON RAASCH)

Carlito critica o projeto que prevê váriasmudanças naCLT
]ARAGUÁ DO SUL - o

deputado federal Carlito
Merss (PT) criticou o pro
jeto do governo que irá

para votação esta tarde, na
Câmara Federal, em Bra

silia, alterando oArtigo 608
da CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho). Para o

deputado, os trabalhado
res sofrerão um grande
retrocesso se os benefícios

garantidos pela CLT pude
rem ter alterações por de
cisões de negociações cole
tivas, de trabalhadores e

empregadores.
Para o deputado, os

direitos assegurados pela
legislação "são pelo menos
um começo na hora de

negociar". Ele teme que,
com as mudanças, o retro
cesso seja tão grande que,

ao invés de lutar por con

quistas, os trabalhadores

tenham, que lutar para
manter o que hoje já está

garantido na CLT. Ele

também criticou o gover
no por enviar o projeto de

urgência constitucional pa
ra ser votado na Câmara

Federal, travando o avançá
de todas as outras matérias

que estavam em pauta, até

que o projeto em questão
seja votado.

- É volta para' a es

cravidão -, declarou Merss,
em passagem rápida por

Jaraguá do Sul. Ele disse

que os trabalhadores de

vem ficar mobilizados e

acompanhar os aconteci- •

mentos envolvendo a

votação desse projeto, ho
je, no Distrito Federal. (MR)

NOTAS REGIONAIS
I

Vem aí intensa mobilização dos jornalistas em

defesa de uma das questões mais polêmicas que
envolve a prática do jornalismo: a exigência do

diploma para o exercício da profissão. Recente
decisão judicial que contrariou os interesses da classe
acabou reacendendo a polêmica e provocando
intensa movimentação do sindicato da categoria.

. Os atos deverão acontecer em várias cidades do

Estado, inclusive em Jaraguá do Sul. No momento

em que a tecnificação avança em todas as áreas da
atividade humana, ficar ainda discutindo esse

assunto é simplesmente inconcebível.

NATAL
O prefeito lrineu Pasold
e o presidente da CDL

(Câmara dos Dirigentes
Lojistas), Hilário Corrêa,
inauguraram o sistema de

iluminação com orna

mentações de Natal. O

ato aconteceu durante
Auto de Natal realizado

na PraçaÂngelo Piazera,
na sexta-feira à noite. A

cidade está, desde então,
mais bonita e oferecendo

o clima de harmonia que
os enfeites de Natal

transmitem a todos. Jara
guá do Sui merece.

ARTE MODERNA

A Escola de Ensino

Fundamental Almirante
Tamandaré realiza desde

sexta-feira, em Guarami

rim, a Semana da Arte

Moderna. Com palestran
tes especialmente convida
dos, a escola está ofere

cendo diversas atividades

para seus alunos, possibi
litando que ampliem seus

conhecimentos. Iniciativa

que merece ser devida

mente destacada, pois as

atividades de cunho cul

tural têm sido poucas,
senão raras noMunicípio.

FIM DE ANO I
Prefeituras e legislativos municipais começam a entrar

em ritmo de final de ano. As câmaras de vereadores

estão limpando a pauta, ou seja, realizando todas as

votações de projetos ainda pendentes, para poder
entrar no periodo de recesso. Para muitos vereadores,
o primeiro ano valeu como experiência e, com alguma
boa vontade, eles poderão fazer trabalho melhor no

ano que vem.
•

U"U1ntrtpa�liBA1nfA��B dteJIJflP.s.
Lazer - Turismo * Fretamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ECONOMIATERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 2001 CORREIO DOPOVO 5 I

"INFORME ICHAMADO: METALÚRGICOS FAZEM ATO CHAMANDO PARA AssEMBLÉIACaixa voltará a financiar

imóveis para classe média Manif� também serviu de
alerta para mudanças na CLT

•

./A Câinara deJaraguá do
Sul aprovou na sessão da

última sexta-feira, em última

e definitiva votação, o Plano
Plurianual para o período de

2002 a 2005 e a LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias)
para o próximo ano.

BRASÍLIA - A CEF

(Caixa Econômica Fe

deral) voltará a financiar
imóveis habitacionais

para a classe média a par
tir de janeiro. Os pro
gramas de créditos, que
estavam suspensos des
de o final de agosto por
falta de recursos, serão

possíveis porque o Con

defat (Conselho Deli

berativo do Fundo de

Amparo ao Trabalhador)
aprovou a transferência

de R$ 1 bilhão do FAT

. para a Caixa. Os recur

sos serão liberados em

parcelas de R$ 200 mi

lhões, pormeio de depó
sitos especiais do Fundo

para a CEF.

A distribuição regio-
. nal dos recursos acom

panhará o déficit habita

cionalIevantado pelo
IBGE (Instituto Brasilei
ro de Geografia e Esta

tística). Pela proposta, a

Caixa oferecerá três li

nhas de financiamento

voltadas para famílias

com renda acima de 12

salários mínimos - R$
2.160,00. O 'limite de fi

nanciamento será de R$
1,80mil para imóveis com
valor máximo de avalia

ção de R$ 300 mil. A pri
meira linha, que pode ter

até 80% dos recursos to

tais, é voltada para a com

pra de imóvel na planta e

prevê a liberação dos re

cursos de acordo com a

evolução da obra.

Os financiamentos

serão corrigidos pela
TJLP (Taxa de Juros a

Longo Prazo), em torno

de 10%, mais 4% ao ano.

A segunda, para imóveis

individuais, está voltada

à construção. Os juros
são iguais aos da primeira
linha, com a liberação de

recursos seguindo a evo

lução da obra. A última

modalidade de emprés
timo é para aquisição de

imóvelnovo (pronto há até
seis meses). Neste caso, a

liberação dos recursos será

feita de uma só vez e os

juros cobrados serão 1JLP
mais 5,5% ao ano.

tantes dos empregado
res está previstá para
acontecer amanhã, às 13

horas, na sede do sindi

cato patronal. Os traba

lhadores estão reivindi

cando, basicamente, a

reposição, do ICV (Í�di
ce de Custo de Vida) e

outros 15% de produtivi
dade, além da exclusão

do Banco de Horas, se

gundo informa Vilmar

Garcia, da coordenação
de negociação do Sin

dicato dos Metalúrgi
cos. o. manifesto, que
coincidiu com o horário

em que muitos trabalha

dores chegavam para o

trabalho, atraiu poucas

pessoas, apesar do em

penho do Sindicato dos

Metalúrgicos, além de

vereadores do Partido

dos Trabalhadores e

outros convidados.

O deputado federal

Carlito Merss ( PT), que

compareceu na Rua

Waldemar Grubba para

prestigiar a mobilização
organizada pelo sindica

to, usou o pronuncia
mento que fez na opor
tunidade, para alertar

para a importância da

votação do projeto que

propõe sobre a nova le

gislação trabalhista no

País, que vai acontecer

hoje, às 15 horas, na Câ

mara Federal, em Brasí

lia. "É a volta da escra

vidão ao País", discur
sou Merss, atacando o

aspecto mais relevante
, da nova CLT (Consoli
dação das Leis do Tra

balho), permitindo que
as negociações entre

trabalhadores e empre

gadores, através dos sindi

catos, se sobreponham a

muitos dos direitos até

agora assegurados aos

trabalhadores, por força de
lei. (MILTON RAASCH)

}ARAGUÁ DO SUL -

O Sindicato dos Meta

lúrgicos, com o apoio de

sindicalistas do ramo

vindos de Joinville e

Blumenau e de repre
sentantes de outras en
tidades locais dos tra

balhadores, realizou ato

público ontem, no co

meço da tarde, no aces

so para aWeg II, na Rua
Waldemar Grubba. A

finalidade foi,mobilizar

os trabalhadores da em

presa para participação
na assembléia geral que
a categoria realizará na

Recreativa do Sindicato

dos Metalúrgicos, neste
sábado, para decidir

sobre as novas bases

salariais que estão sen

do negociadas com a

entidade patronal, esta

semana.

A negociação entre

os metalúrgicos de Jara
guá do Sul e represen-

./ O orçamento doMunicípio
para2002 estáestimado em
R$98milhões, 2% menor do

que o deste ano. A explicação
éque oPumdef (Fundo de
Manutenção e IJesenoolvimento

, doEnsinoFundamental e
Valorização doMagistério) não
émais considerado receita do

Município, portanto, os
recursosdofundo não são
contabilimdos no orçamento.

./Abalançacomercialbrasileira
registrou,na quarta semana
de novembro (19 a 25),
déficit de US$ 46 milhões.
As exportações somaram
US$ 1.019 bilhão, COm'
média diária de US$ 203,8,
enquanto que as importações
registraram US$ 1.065 bilhão,
rrirliadeThl213,OmiIIIDperda

./ No acumulado do mês, o
saldo da balança épositivo
em US$ 167milhões. O
detalhamento da balança
comercialfoi divulgado
ontempeloMinistério do

Desenvolvimento, Indústria e

.ComércioExterior.

Estas crianças têm muitos motivos para estarem assim felizes. Elas têm

um lar confortável e seguro. Elas têm o que comer todos os dias.

E, ainda, têm muitos brinquedos para alegrar o Natal.

t
i

Edson Junkes/CP

Panfletagem realizada ontem, em frente à Weg II, procurava mobilizar trabalhadores

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

GráficaCP
370-7919

Rua Barão do Rio Bm'nco, 637 • Sala 2 • (antro· Ja!l1lluá do Sul· se
Cei.: (47) 275·3575 ou 9992-9999
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reside na Vila Lenzi.

Centenas de pessoas li

gadas aoMomento Negro
de Jaraguá do Sul e região
estiveram presentes ao even

to, que deveria ser realizado
no ClubeUniãomas acabou

.sendo transferido para a

praçanaúltimahora. De acor

do com Sandra, a mudança,
ainda não esclarecida pela
direção do União, acabou

prejudicando o evento. 'Te

riamos mais àpresentações ,e

outras atrações que foram can

celadas", reclama Sandra.

Mesmo assim o pessoal
que apareceu na praça,
branco, negro ou amarelo

acabou encontrando diver
são e entretenimento nas

apresentações de capoeira e

de pagode. Na avaliação de

Sandra Maciel, o Movi

mento Negro do Itapocu
veio para ficar e dar mais

visibilidade à cultura afro

praticada na região. (MHM)

TERÇA�FEIRA, 27 de novembro de 2001

}ARAGuA DO SUL - O

folclorista Manoel da Rosa, _

mais conhecido por Mane

quinha, foi o homenageado
especial durante evento em

comemoração ao Dia da

Consciência Negra" ocor
rido em Jaraguá do Sul, na
Praça Ângelo Piazera, na
noite do último sábado. A

organização do evento ficou
por conta do Núcleo Regio
nal do Momento Negro,
coordenado por Sandra
Maciel.A escolha da pessoa
a ser homenageada, segun
do Sandra, foi consenso en
tre os integrantes do Movi
mento Negro. "Manequi
nha é urna lenda e precisa
ser valorizado como urn dos

primeiros representantes da
raça negra na região", afirma
a coordenadora. "Sou fol

clorista de urna tradição há

80 anos", afirma Manequi
nha, que nasceu no Morro

da Boa Vista e atualmente

dinheiro para escolas do bairro
}ARAGuA. DO SUL -

Aproximadamente cem

!nil quilos de entulho e ma

teriais reciclados foram

recolhidos no sábado, du
rante a 13a edição do Pro

grama Nosso Bairro Bota

Fora, realizado nos bairros
Estrada Nova e Chico de

Paulo. De acordo com a

gerente de Saúde da Pre

feitura, Nanci Zimmer
mann, o resultado do tra

balho não poderia ter sido
melhor. ''A participação da

comunidade foi excelente

nos dois bairros", afirma
a gerente, que até ontem

ainda não dispunha dos

números finais de coleta. ''A

média tem sido cem mil qui
los, mas devido a expressiva
participação da comunidade
essenúmeropode aurnentar",
acreditaNanci.

Para os moradores do
Bairro Estrada Nova .0

bota-fora é praticamente a

única forma de retirar o

entulho do quintal da casa

e, assim, garantir a não pro
liferação de roedores, inse
tos e outros animais indese

jáveis que costumam habi

tar lugares com entulho. Além

de se desfazerdo que já não

ente ,e Vigilância Sanitária

também apóiam a iniciativa
coordenando o destino

dos materiais reciclados

recolhidos, ou seja, todo o

lixo reciclado coletado nas

ruas é entregue para a As

sociação dos Recicladores e

Catadores que acompa
nham a coleta. O material

recolhido pelos alunos, das
escolas do bairro reverte em

forma de dinheiro para a

instituição de ensino.
A gerente de Saúde

salienta a participação do

Programa Municipal de
Combate à Dengue, que

nas foram orientadas por
professores de teatro e pes
soas ligadas à atividade tea

tral de Jaraguá do Sul, Gua
ramirirn eJoinville.

Na avaliação da pro
fessora Andréia Machado,
a grande maioria jamais ha
via freqüentado um teatro

ou assistido alguma peça
teatral. ''Antes das oficinas

ará por mudança.
Câncer - Bom dia para lidar
com assuntos misteriosos.

iró do seu esforço
cação. Mas a vide
ará em segundo

eles foram até à Scar e assis

tiram urn espetáculo", co
menta a professora. Segun
do ela, com essas oficinas a

intenção é fazer com 'que os
estudantes sintam que· eles

também fazem parte do
movimento cultural da região.

A expressão corporal e
os jogos dramáticos foram

.

as técnicas utilizadas pelos

'.

Fotos: Edson Junkes/CP

Materiais reciclados foram doados aos catadores para serem vendidos

participa pela primeira vez
do bota-fora, através de

visitas domiciliares realiza

das no mesmo dia do bo

ta-fora, com o intuito de
verificar a existência de lar

vas do mosquito causador

da dengue. Em uma casa

localizada no Bairro Es

trada Nova, o agente Ro

berto Nunes encontrou

larvas de insetos que po
dem ser do transmissor da

dengue. A análise é feita

em laboratório de Joinville
e deverá ficar pronta nos

próximos dias. (MARIA
HELENA DE MORAES)

.

Oficinas de Teatro ajudam no autoconhecimento

ILlMPEZA: PRO�RAMA BOTA-FoRA RECOLHE CERCA DE CEM MIL QUILOS DE ENTULHO 11anequinhaéhomenageado
Venda de reciclados reverte em emnoitedaConsciênciaNegra

GUARAMIRIM - Deze

nas de pessoas de todas as

idades participaram da 3a

Oficina de Teatro ocorrida

na manhã de domingo, no
Colégio Lauro Zimmer
mann. A iniciativa faz parte
dos projetos culturais do '

Programa Integrar e foi co
ordenada pela professora
Andréia Machado. As ofici-

I:

é mais necessário, os mo

radores também ficam

livres da possibilidade de

contraírem leptospirose
(doença causada por ra

tos), dengue e cólera.

O Programa Nosso

Bairro Bota-Fora é coor

denado pela Gerência de
Saúde da Prefeitura com o

apoio das secretarias de
Desenvolvimento Social,
Educação e Desenvolvi

mento Municipal. Tam- /

bém envolve as unidades
de ensino do bairro e a as

sociação de moradores. A

Gerência de Meio Ambi-

instrutores' das oficinas. A

professora de artes cênicas
Tatiana Deola, 23 anos e há

12 trabalhando na área, op
tou por urn trabalho volta

do ao indivíduo. "O obje
tivo é fazer com que eles te

nharn consciência corporal",
explica a atriz. A dona-de

casa LurdesMatter, 31 anos,

fez parte das oficinas.(MHM)

trai indica , ons ventos estarão

seu favor. Tudo o

10U poderá ser

em prática. Cuidado
com o �t�sse emocional: tente
relaxar mais!

Evite flcor.ern
tudo o que
te dia será através

res. A vida amorosa

á um 'período difícil.

t

Moradores conseguemasfalto

'para aRuaRoberto'Ziemann
}ARAGuA DO SUL - Os

moradores da Rua Roberto

Ziemann conseguiram esta

semana 'da Prefeitura a

promessa de asfaltar o local,
urna das mais antigas reivin
dicações encampadas pela
diretoria das associações de
moradores dos bairros Ami

zade, Três Rios do Norte e

Santa Luzia. A confirmação
do asfaltamento da rua por
parte da Prefeitura acontec�u
na semana passada, durante
reunião dos presidentes das
referidas associações de mo
radores com o prefeito Itineu
Pasold, O vereadorRodolfo
Guesser também esteve

presente à'reuniã� com o
•

prefeito, como representan-

te das associações de mo

radores que reivindicam as

falto para a referida rua.

Ficou acertado durante

a reunião que o trabalho de

pavimentação asfáltica da

Rua Roberto Ziemann será

feito em duas etapas. A

primeira compreende o tre
cho até a altura da RuaJosé
Martins e a segunda etapa
até a Igreja São João, 110

bairro do mesmo nome. O

início das obras está pro

gramado para acontecer

assim que os moradores as

sinarem o termo de adesão.

Na mesma reunião ficou

decidido que aobra será ini

ciada pelo recapearnento dó

trecho de paralelepípedo.

plcnejornento e a

tarefas complicadas
os, No plano

�,iiu��constância poderá
sermotivo'::le brigas.
Escorpião - Você estará

a buscar novas
as para aumentar a

.. No amor, talvez,
omentos de grande
s.

io - Viagens serão

mplie os seus

o o que envolva
rá boas

, mas a vida conjuqcl
exigir diálogo.

Ca órnio - Poderá ter

..

m silêncio ou

. O desejo de ficar
minar nesta noite.

�CJ�1fr A capacidade
re1iíia'n;9if�r as coisas a seu

fgi}Í\���ativada. Quanto�T���Õ�identificação com
o que faz, mais sucesso terá.
Peixes - Não tenha receio

nselhos a pessoas
ientes. Novas
des vão cair do
ole o nervosismo à

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua JoslÍ Theodoro Ribeiro. 165 .

Cx. Postal 84 . Fone (47) 371·0555 .

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

POR: EGON JAGNOW

�Sf!.�·''''''<''
Indústrias de

Máquinas Kreis ltda.

As pontes pênseis faziam parte da paisagem
urbana e rural de Jaraguá do Sul. Havia um

grande número delas. Por serem de construção
fácil e bem mais barata que uma ponte conven

cional, e por oferecerem uma boa segurança ao

pedestre que a utilizava, as mesmas se multipli
caram no Município, principalmente nas déca-

das de 1930 e 1940. Hoje, com a construção de

inúmeras pontes que também oferecem passa-
,

gem a veículos, as pontes pênseis estão saindo

do nosso cenário.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C...W1Ad"........."'.... SlC Rua Donaldo Gehring,.135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www,cassuli,adv,br - e-ma!!: cassuli@cassuli.adv.com.br
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempofoi bem empregado.

Em 1961, sob a presidência do dr. Ayres Gama Ferreira de Mello,
teve lugar no Fórum local o julgamento de joão Camillo, acusado de
ter morto, com um tiro de garrucha, por motivos fúteis, o sargento
Orlando Ribeiro. A acusação esteve a cargo do dr. Ari Flaviano de

Macedo, promotor da Comarca, e como' assistente da acusação o dr.
Orácio Cabral, representante da Legião Paranaense dos Expedicioná
rios. Compunham o Conselho de Sentença os srs. Wiegando Roeder,
Gerhard Lessrnann, Nelson Driessen, Waldemiro Schmitz, dr..

o Reinaldo Murara, Mário Müller e Sérgio Thomsen. O dr. Murillo
Barreto de Azevedo, designado defensor do réu, desenvolveu a sua

tese (violenta emoção), provocou acalorados debates com o dr.
Orácio Cabral, aparteando insistentemente o dr. Murillo Barreto de

Azevedo, perturbando de modo deliberado a defesa. O réu era con

deQ;ado, por unanimidade, a 22 anos de prisão.
Em Timbó teve lugar um júri, sob a presidência do juiz Wladimir

Divanenko, foi julgado Ernesto Marques Martins, acusado de morte
com uma faca, estando na Promotoria o dr. joão Bittencourt e, na

defesa, o causídico jaraguaense dr. Murillo Barreto de Azevedo, reco
nhecendo o júri legítima defesa, absolvendo por unanimidade o réu.

HÁ 14 ANOS

Em 1987, Udo Wagner era conduzido à presidência da Federação
dos Diretores Lojistas de Santa Catarina, em reunião na sede do Clu

be de Diretores Lojistas de Itajaí, chapa única e consenso, tendo

como vice Francisco Darci Fernandes (Lages), Samuel Schubert
(Ioinville), Osmar Trierweiller (Florianópolis) e lIdo Momm (Rio do

Sul). O presiderue jaraguaense adiantava alguns pontos que
.prioritariam.ente constavam no plano de trabalho: programa constan

te de treinamento ao empresário lojista; melhor desenvolvimento da
sua atividade; incentivar a informatização nos SPCs; combate ao défi- .

cit público, defesa da iniciativa privada e luta constante contra a

estatização,
A "Escola jaraguá", hoje transformada em Centro Educacional

Evangélico,fundado em 28 de julho de 1907, comemorava 80 anos

de existência e realizava a "Semana da Escola", com programação
interna.

A catarin�nse dra. AracyWitt Pinho Spinola, filha do casal Frederico
e Wanda TodtWitt, residentes em Garibaldi, iniciava curso teórico

prático de pesquisa de enfermagem em Lisboa, Porto e Coimbra,
em Portugal. Os jornais "Diário de Coimbra" e 'Jornal de Notícias",
este de Porto, abriram manchetes garrafais, destacando o valor ex

cepcional dos trabalhos apresentados. A dra. Aracy é professora cate

drática da Universidade de São Paulo, autoridade mundial no assunto o

e grande especialista em investigação.

HÁ 4 ANOS

Em 1997, o atirador Samuel Lopes, 18 anos, era campeão brasileiro,
numa atividade que começou no esporte do tiro aos 14 anos. Samuel
dividia o seu tempo entre as aulas de curso de Comunicação Social na

Furb, em Blumenau, e a prática de pontaria. No mês de outubro, ele
participava de competição na Academia Militar das Agulhas Negras, em
Resende, no Rio de janeiro, foi destaque da equipe Marechal Rondon/
PME, de jaraguá do Sul, na conquista do Campeonato Brasileiro de

Tiro, categoria júnior, na modalidade de Carabina Deitada, em Curitiba,
tornando-se campeão brasileiro individuál da categoria, quebrando o

.

próprio recorde de 584 pontos, que havia assinalado em julho, em com

petição realizada na Vila Militar, no Rio de janeiro, aumentando-o para
587. A representação jaraguaense era campeã por equipe, com a partici
pação dos atiradores Karl janssen eWalter janssen.

MEMÓRIA

I SI;SSÃO SOLENE

Câmara de Vereadores

homenageia presidentes
A Câmara de Vereadores homenageou 30 presi
dentes do Legislativo, conferindo placa alusiva,
que contou com casa cheia,

o

com a comparência
de familiares e admiradores dos 30 presidentes.
A foto mostra o instante em que Vitória Lazzaris

o

recebia das mãos do filho, Vitória A. Lazzaris,
vereador da atual legislatura, sob os aplausos da
assistência.

IANIVERSÁRIO

I FALECIMENTOS

TERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 2001

Vicente Nery Ramos
Aniversariou no dia 18 de novembro último o sr.

VicenteNery Ramos, na colheita de mais um ano de

vida. MaS, em sendo um domingo, o aniversariante

resolveu aproveitar o dia da Proclamação da Repú
blica (15) para reunir o seu grande número de ami
gos e, com eles, passar horas em agradável e harmo
niosa festa na Casa de campo de Cizeski, no vizinho
Município de Guaramirim. A reunião mostra um

aspecto de animação. Parabéns, ainda que tardio.

Ary Carolino Fruet
Seu falecimento deu-se no dia 20 de novem

bro de 2001 e foi dado à sepultura, no jazigo
.

da família, no Cemitério Municipal, Centro.

Wigand Roeder
No dia 22 de novembro de 2001 deu-se o óbito de

Wigand Roeder, de tradicional família, ficando o corpo

exposto à visita pública na Igreja Evangélica 'Luterana,
levado postetiormente ao jazigo da família.

'

Às famílias enlutadas os pêsames do CORREIO DO
POVO.

o quefaltou para contar ... (115)

A cidade balneária deBarraVelha, nes- UdoWagner, o ex-deputadoOctacílio Pedro

se ano de 1985,comemoravaoseu24° Ramos e os vereadores Arnoldo Schulz,

aniversário de emancipação,admiriis- ErrolKretzer, Luiz ZontaeÁlidoPavanello

trado pelo prefeitoWalter Régis, que eram recebidos em audiência pelo gover

esperava pormais de 150mil turistas, nadorEsperidiãoAmin, comquem tratavam

como balneário mais popular da Re- de problemas de interesse de Jaraguádo Sul,

giãoNorte. resultando a futura criação e implantação de
�

Jaraguá do Sul ganhavaumaRegional um escritório regional, que seria autônomo,

daCelesc. Tendo à frente o presidente compoderdecisório, quedesagradavaoMu

José Alberto Klitzke, do PDS, do vice nicípio de Joinville.

POR TIO EUGÊNIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



371·1919 (WSIRCAIlOS DO CP -II. do Sal e região -lell'l-lelro, 27 de_In da 2tG1
correiodopovo@nefuno.com.br IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências

MOVEIS
ClSal / Dpllfamlnlos / cbimas / IwrIllOl

Vende-se terreno

próximo do Centro,
com aprox. 1.500m2•
R$ 25.000,00, super

_ negociáveis. Tratar:
-

372-00740u9112-
4711, com Eleio.

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

lado Posto Marcolla.

Vende-se terreno
20.000m2, BR 280,

-

próximo Nereu Ramos -

R$ 10.000,00. Tratar:
9952-6889.

Vende-se terreno no

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

Vende-se terreno com

casa de 2 qtos, sala,
cozinha, bwc. São
Francisco do Sul, Vila
da Glória, fundos pi
baia. Terreno com

700m2• R$ 19.500,00.
Tratar: 379-1559, com
Tito.

Vende-se terreno com

12.414m2, frente
Expoville. Valor R$
150.000,00, neqocióvel,
Tratar: (47) 435-1272
ou 3026-6573.

PROCURAM-SE
PESSOAS URGENTE

Para oportunidade de negócio apartir de casa
Ganhos parciais - RS 2.500,00

Requisitos: Fone e 2!! grau
3!l Feira - 13/11/01

APRESENTACÃO DO SISTEMA DE TRABALHO
,

ligue: 9992-6045· www...om.com.br/tlin..eiro

Vende-se um

terreno 350m2,
Jardim São Francisco,
na rua principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

Vende-se na

Vila Lenzi, um ótimo
terreno de 500m todo
murado, com rua de
asfalto. Valor
R$ 20.000,00.
Tratar: R. dos
Escoteiros, 114, próx.
Posto Marcolla.

Vende-se terreno de
14m de frente, por
34,5m de fundo, com 1
casa de alvenaria de
42m2, em Santa Luzia.
Valor R$ 8.000,00 + R$
45,00 mensais. Tratar:
9903-2110.

...c..s.s .....

Vende-se casa em

Guaramirim, com
110m2, terreno com

400m2 - R$ 20.000,00.
Aceita corro até 50% do
varar, restante
parcelado. Tratar:
9975-2889.

Vende-se no centro,
nas proximidades da
caixa econômica, uma
casa de alvenaria, de
laje, com 3 quartos,
sala, copa, cozinha,
lavanderia e garagem
para 2 carros. Valor 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

alvenaria, medindo
120m2, toda mobiliada,
com 3 quartos,
garagem para 3 carros,
área churrasqueira,
toda murada.
Localizada Rua Rio do
Sul, ao lado Av.

Armação, por apenas
R$ 26.000,00. Tratar:
379-1119 ou 9979-
3000, com Dirley.

Procuro casa para
alugar nas
proximidades da Seara,
com 3 qtos, alvenaria
ou madeira. Tratar:
370-0368.

Vende-se no centro, 1
casa alvenaria, com 3

qtos, garagem e

demais dep. R$
35.000,00, aceita carro
até R$ 12.000,00.
Tratar: 371-6069.

VENDO UMA LOJA
{É só entrar para faturar}

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

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

Aceito imáveis e automóveis no negócio.
Contatos no telefone 9103-8058.

Vende-se na Marechal,
defronte para calçadão,
1 sala comercial de
60m, toda legalizada
R$ 2.500,00 entrada +
17x R$ 1.000,00.
Tratar: 9963'-9445.

Vendo casa com

140m2, construção
nova, no loteamento
Versalhes, com suíte, 2
quartos e demais
dependências, com
garagem para 2 carros

e churrasqueira. Tratar:
9975-4135.

Vende-se casa no

Loteamento Santo
Antônio, Bairro Três
Rios do Norte. Terreno

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Com consulta e garantia tle cheques

Dinheiro em sua conta no tlia!
* Não fechamos para almofo

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

com 400m2, casa com

3 quartos de alvenaria

por R$ 17.500,00
(aceita-se carro e

parcela-se diferença).
Tratar: 9102-6772 ou

370-9772.

,!, J;,:; tiM �:; (111
Vende-se apartamento
em Joinville e São
Francisco do Sul. Tratar:

(47) 4351-1272 ou

3026-6573.

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$
41.500,00 quitado,
aceita carro e

financiamento. Tratar:
9102-6925, com
Clayton.

NEGÓCIOS & OFERTAS:
Segunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

PARCIMOVEIS:
Quarta-feira. às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

IIVERsos.1
Vende-se linha telefônica
370. Valor R$ 300,00.
Tratar: 9975-3155.

Vende-se aparelho bina

(identificador de
chamadas). R$ 50,00.
Tratar: 9975-3155.

Vendo banheira de
hidromassagem
completa, sem uso.

NOVA.
Valor R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

Aluga-se área comercial
no centro, com

construção em alvenaria
de 140m2 e

estacionamento grande.
Ótimo' para centro

religioso ou revenda
de carros.

Tratar: 9104-4588.

Preço super
negociável.

VENDE-SE Scânia 113
94/94, branca, engatada,

trabalhando.
Particular à vista R$ 84.000,00 ou

entrada R$ 15.000,00 + percelas
de R$ 1.119,00 consorciada.
Tratar: (43) 9113-4971.

,

p,J(IIl'''_'-1J'. .Pátinà lixada, italiana
e picotada

- .Mosaico. Colméia
.Decapé crespo .Texturas
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2 - CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 2001

recruta e seleciona para admissão
.

imediata as seguintes vagas:
ÁREA PROFISSIONAL
o ContatOl- Exp. EmMagnus, com registro no Conselho
o Engenheiro de Seguranfa no Trabalho
o Engenheiro Mecânico (3343) - 2 ODOS de experiência em desenvolvimento de projetos, manutenção,
rodonalizoção de linhas de produção, dese�vel inglês ou alemão.
o Farmacêutico (3763 - 3956)
o Supervisor de Biotecnologia (3344) • Especialização em quimica, biologia ou correlatas. Experiência
profissional de 6meses. Fará eIoboração, desaiçõo e exetlJIÍIO de testes. Deverá ter coMedmentose jIIÍIIilI em l8IJ!Iies
demaillard, enzimologia, micrologia e fermentações. Conhedmentoda leg�laçãode produtos earomas naturu�.
Leitura fluente e boa conversação em inglês.

•

ÁREA ADMINISTRATIVA
o Comprador (3466)
o Contabilista (3456 . 3786)
o Recepciio (8reithaupt) VagaMasculina
oAux,'/iarAdministrativo IBreithaupt) (3939)- Experiência na área cómercial. Disponibilidade paruviajar.
Atenderá clientes, respresentantes e área de luturamento..

ÁREA TÉCNICA
o Programador de Computador (3646)
o Programador de Sistemas - Programador em Delphi '

o TécnicoMecânlco(3219) -manutenção de ar àmdidonado, refrigeradares e máquinas de lavar. Desejável
2' Grau técnico.
o Técnico Eletrônico (3914) -Conhecimento comprovado em eletrônica, S4pJ1 e video.
o Programador CAD(3913) -Conhetim.,to total na área.

ÁREA COMERCIAL
o Aux. De Vendas(8reithaupl)
o CorretorComerdal (Shopping Breithaupt)
o Representante ComerciaI (2949·3577)
o Vendedor de Conlecfões (Breithaupt)
o Vendedor/Demonstrador (3936) - Conhecimento em cerômíia, cálculos e projetos. Fará proposta de
colOCllÇÜo de pisos.

ÁREA OPERACIONAL
o Afouguelro IBreithaupt) .

o Afouguelro para Massaranduba (3169)
o Atendente de Afougue IBreithaupt)
o Atendente de Padaria (Breithaupt) (3481)
o Atendente de Verduras (Breithaupt) (3589)
oAuxlilrde (DIIe (3574)- ExperiêntiamÍlma de 6meseS emClllfedechopa, dobra e interpretçiiodedesenhos.
o Aux/Nar de Depóslto(Breithaupt) (3467)
oAuxiliar de Padeiro (Breifhaupt) (3429)
o Caixa- Vagamascullna(Loja Breithaupt Material de Construção)
o Caixa de Supermercado (8reithaupt)
o Conleltelros (as) IBreithaupt)
o Costureiros (3376·3527·354D·3497) -Conhecimento em máquina reta, mbertura e overlok
o Cozinheiro (3531 e 3926)
o Cozinheiro Chele (3622)
o E1etric/sta-Com prático em instalação, ter experiênda em i1u�inação, pemlada,mm experiência em instalação
indilslrial(2 vogas).
o Ferramenteiro (3927)
o Frentista (3317)
o Fresador(3291·3631) -ter experiência de 02 anos.

o Garagista (Breithaupt) (3222)
o Guarda IBreithaupt) (3590)
o Guarda Industria/(3296)
o Jardineiro -Com Corteira de Habilitação e que resida práximo a Ilha da Figueiru
o Marceneiro (3728)
oMecíinco deManutellfio(3595) - montagem demáquinas, mm experiênda de6 meses (I voga). Met6nica
(elétrim emecôníco) emvelcumoolOmofores(l voga).MInItençiioclvenos�usinagemdeClJl11Xlllellfe
experiência de 03 anos na área (I vaga).
oMecíinlco de Suspensão (3568) - Para veícum pequenos, conhedmentasuspensiil, balanceamento de rodas,
geometria, montagem de pneus, com I' au 2' grau.

•

oMotorista/Operador de Guincho (3331)
o Operador de Empllhadelro(3808) - Experiênda de na mlnimo três anos em Emplilhadeiru Elétrica e a gás.

• o Operador de Extrusorll (3596)· Experiência de 06 meses namáquina extrusora.
o Dobradeira (2934)
o Operodor de CNC(3750) -Irá operur máquina manual, não programada.
o Preparador de Plntur,; (3482)
o Soldlldor (3479 - 3776 - 3925)
o Talhadelrll (3730)
o Torneiro Mecinlco (3322 - 3630 - 3449)
o Serralbelro (3829)'

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguá).
ex. Postal200 • ap 89.255-000

Fone (47) 311-4311 Fax (47) 275·1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

gmRSOS I
Vende-se linha
telefônica para o centro.

Valor negociável. Tratar:
371-9739, com
Tassiane.

Vende-se filhotes de cão.

pastor alemão. Tratar:
379-2037 ou 9992-2924.

Vende-se caçamba em

ótimo estado. Tratar:
9985-2025 ou 374-1724.

Vende-se aparelho de
celular star taco Tratar:
9965-9400, com
Fernanda.

Vende-se Esteira Elétrica.
Valor R$ 350,00. Tratar:
9118-5820.

AULASDE INGLÊS,
com Canadense,

particular e avançado,
em seu lar.

Tratar: 91 ! 1-8917,
com professor Sammy

Vendo excelente Ponto
Comercial em Joinville,
defronte o Supermercado
Vitória. Tratar: (47) 453-
1023 ou 3025-4549.

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

3025-4549.

Vende-se aparelho de
som para carro, com

magazine de 10 CDs,
marca Sony, semi-novo.
Valor a combinar.
Tratar: 275-2656.

Vende-se mesa com 6
cadeiras, mogno.
Tratar:·370-4980.

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

tamanhos, longas e

secretária. Preço
R$ 11,00. Blusa de seda
manga curta e longa
R$ '12,00. Motivo: fecha

. mento da loja. Tratar:
371-8116,comMarléne.

Faça sua contagem de
seu tempo de serviço
para efeito de sua

aponsentadoria com

apenas 1 kg de
mercadoria não

peressível ou um

brinquedo usado (não
quebrado) e ajude ao '

CONSERTA-SE
ELETRO

DOMÉSTICO
Buscamos
em casa.

Tratar:
370-9367.

mais necessitado a ter

um natal digno. Tratar:
372-1.371 ou 371-3216.

Vendo geladeira usada.
R$ 100,00. Tratar: 370-
7577 ou 9905-3398.

Vendo berço e ccdeiro
para carro semi-novo,
negociável. Tratar: 370-
7577 ou 9905-3398.

Vende-se fábrica de
fralda descartável.
Tratar: 372-3164.

,

VENDO CHACARA
Área 20.000m2, com toda infraestrutura,

chõo pronto para construir, local próximo do centro.
llmdos lugares mais lindo da regiõo agora estó em

suas mõos. 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
entrevistaJratar: 370-0431,- com Emídia

,

CEDRO MOVEIS

Fone: (047) 376-0679

* Cozinhas
Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras; .

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

*Artigos de
Decorações.

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

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

. Empréstimo Pessoal
/. FÁCILCRED
� SOLUÇÃO PARA VOCÊ

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

a menor taxa de juro!

��Zf�:!n:�����nda - Talão de Cheques létiQdJ4
Rua Reinoldo Rau, 60 (Market Plote) 61 andar, sala 601 . Fone: 371·8464

BARBADA
APROVEITE!! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir.
R$15.000,00- R$167,00mês
R$ 30.000,00 - R$ 333,00 mês
R$ 45.000;00 - R$ 499,00 mês

R$ 60.000,00 - R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723IV 370-2995

ou 9993-2380

VENDE-SE SALÃO DE
BELEZA· completo, com

telefone, sala de'
massagem' e depilação.
Freguesia completa a 6
anos. Situada a Rua Mal.
Deodoro 1708, sala 2, no

centro. Vendo por motivo
de mudanca.

Tratar: 371 :4851.

EMPRÉSTIMOS
Funcionários públkos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais,
municipois e assalariados em geral.

Com destonto em folha
ou meque pré.

Sem limite de idade, sem SPC ou
Seroso para desc. folho.

Rua Joúo Planinschek, 293, solo 6 (antigo
Zanla MoI. Constr.l· 9991·6366

Aceitamos Representantes pi todo Estado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



C Ns6RCI NACI N l lKSWA EN - CA GUÁ.

VOCÊ VAI REALIZAR O SEU SONHO.
E OS SEUS VIZINHOS VÃO COMECAR A SONHAR.

� .

GOL PlUS 1.0 GOlF 1.6 4P GOL SPECIAl

",,'''''''''''

R$315 .

89
. ,

60 meses

·""""""R$432,02
60 meses

cód.. 5YlOA4

R$231,43
60 meses

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

Sábados: 8h às 12h

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000

.

Jaraguá do Sul

Preços do dia 23/11/2001. Frete, pintura metálica e opcionais não inclusos. Prestações variáveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem taxa de adesão. Seguro de vida incluso no valor da prestação. Estes vefculos estio em conformidade com o PROCONVE·

Programa de Controle de Poluição do Ar por verculos Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1,67% para 1,25% até a contemplação), Taxa de administração de 12%. Fundo de Reserva de 3,5%. Os modelos, códigos e valores estão sujeitos
a alterações conforme a polftica de comercialização da fábrica. .

.
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vidraçaria

Wille
Orçamento sem compromisso

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

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

<'

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
c-

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Engcnhartc Pinturas Ltda
,

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

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

o ENDERECO CERTO
DOS MELHORES PRODUTOS

PARA SEU LAR!

PERFLEX
- Persianas
- Box para banhei ros
- Esquadrias - Porrões

-,_ lo..

í(:1. (@IWi@fmnlUII]IJmAv. Pref. Waldemar Grubba, 18�9, Vila LaJauL LJ�.wI.....

Ilnfoware Imt,';;,lkj'Gt'
Computadores - Periféricos - Suprimentos - Manutenção

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

Rua Donaldo Gehring, 88 - Centro - 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
Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

�
[NW�=

'I �
* FRANCESA MONTEIRO

.

* ESMALTADA� MONT'E'iR'o
, ..

,.,<�* ISOLANTE TERMICO ,/
, 372-2063/9987-8562Marina Frutuoso, 180 - Gentro - 89252·101· Jaraguá do Sul·SG

,

E·mail: gesBocom@netuno.com.br

371-3522

Imunizador� (0**47) 371·1558
�� Jaragua (0**47) 975·1771

.

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

........... ,�., '�b' '* � �1.1�

-. J'\\;\�"""_ � f ......

Rue Antônio Gesser, 40 • Bairro Czemiewicz • (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470· Jaraguá do Sul·· SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

* ROMANAS
* GERMÂNICA

Av. Preto Waldemar Grubb_a, 2473

arquitetura
deslgn

Rua C�I. Procópio Gomes de Oliveira, 474

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMPRO

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

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

Sua melhor op�ão de prazer
v4tm�-.m;'o 2..4 �';r""'5

Atendemos Eles, Elas e Casais
Oe$pedida$ de Solteiro,
massaBens er6ti�as

F'ON E: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

.lTIVE COGUMELOS.

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

.

• RS 130,00 o Kg.
.

[po TROTE AO GALOP�

Mania de Vender Barato

9x33;3
Total: R$ 301,77 11

Conjunto Estofado

Figueira'6 pçs
À Vista R$ 199,90

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

Estante reI. 7073, 4 portas,
Henn, Pado

M09nQ1)-
'.

".
À Vista R$ 129,90

.

•

I

• •
, I'

(]il()

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC -, Fone: (47) 371-5800
Loja 2: J;v. Cetúlio Vargas, 611 -

Cendtro
-

COCrupf- JSC
-

F�neS:ul(47S)C375-1F948 (4) 6 6
-

i ..
"Loja 3: Angelo Rubini, 1053 - Barra o Rio erro - araguã ao - - one: 7 37 -1 03

Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794
�------------------------�--------���--------------------------�--------------------------�

9x 17,00
Total:RS153,OO ,

Mesa pi Telefone '

Wolf Motta

jI. '-lista

29,0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - CORREIO DO POVO Negóci,
(�(\. Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 2001

VENDE-SE
PALIOWEEI(END

cor vermelha, ano 2000, ar condicionado., direção,
frio elétrico, air bag duplo, completa.
Tratar: 9' 13- lO11, com Jaime.

PRECISA- SE DE
,FARMACÊUTICO

Interessados tratar:

275-3257,
com Sérgio

VENDE - SE OU TROCA - SE
Apartamento com 186,20 m2, no edifiício Porto Belo, Vila

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

socados, solo de jantar, solo de star, solo de TV, cozinho e

lavandeiro com móveis sob medido.
Prédio Novo, com piscina e snlâo de festa, com duas vogas

no garagem. Valor o negociar.
Trotar com Sr. Osmar, fone comercial 370-4135 Ramal21, ou

fone residencial 370-8336, após os 18:00 horas.

Irmáquinas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

wyIW,irmaquinas.cjb.net
R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaroguá do Sul

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Motores Estacionários * Motossem
* lava Jato * Rocadeim
* Aspirador * Mótobombas
* Compressor, etc... * Entre outros...

impressora orbital, Rua
200, nova. Valor R$
2.100,00 e 1 ploter de
recorte Joline Classic,
com 61 cm larg , com

software. Valor a '

-cornbinor, Tratar: 370-
8416 (das 10 às 13hs,
cOfTl Raquel).

carro de menor valor.
R$ 20.900,00.
Tratar: 371-6967.ImRSOS I Vende-se impressora
Serigráfica a vácuo,
com rodo dirigível, área
90cm x l,25m,
seminova e 1

Vende-se video-Iocadora,
com grande acervo de
fitas. Vila l.enzi. Aceito-se

GRUPOS GERADORES
I DE ENERGIA
"Venda "Locação

"Conserto "Montagem

Rua Uruguai, 63 - Jentro _ Jarguá do Sul

(47) 371-9421
9952-1838

_ Assistência Técnica _ (ursos

fREE LANCE ou PEIHooo
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9727-5774 Fone: (47) 372-3673

* Assistência 24hs

MARIMAR IMÓVEIS
E-mail: marimac@netuno.combr

TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUCÃO - ASSESSORIO JURíDICA ESPECIALIZADA
,

Vieras:

Ref. 13 - Com área de 600m2, localizado na Rua
Edmundo Emmenderfer esquina com a Rua 618.
Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)

Terrenos:
São Luiz:
Loteamento Mariano - Com área a' partir de'
325m2, próximo Colégio Jonas Alves. Valor a
partir de R$ 9.000,00, sendo entrada mais

parcelamento até 60 vezes

Ref. 09 - Com área de 325m2, localizado no

Loteamento Mariano. Valor R$ 9.000,00 "

Ref. 30 - Com área de 1.091 m2, localizado no

loteamento Imperador. Valor R$ 16.000,00.

Vila Raui
Ref. 08 - Com área de 427m2, localizado na Rua
Afonso Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin.
Valor R$ 18.000,00.

'

Barra do Rio Molha:
Ref. 1'67 - Com área de 774m2, localizado na

Rua Frederic'o G. Schmitz, próximo Loja de Ma�.
de Construções Winter. Valor R$ 23.000,00

Casas:
Vila lalau:
Ref. 55 - Em Alvenaria c/ 80m2 e terreno de

329m2, sendo: 03 dormitórios e demais

dependências. Sobrado em Alvenaria cl 110m2,
sendo 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 60.000,00

Ref. 03 - Em Alvenaria cl 150m2 e terreno de

420m2, sendo: ·03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 65.000,00. .

Ref_ 06 - Em Alvemtria c/ I 12 e terreno de 416m2,
sendo: O I suíte, 02 dormitórios e demais dependências.
Tem construção nos fundos com dormitório, cozinha e

bwc. Valor 'R$ 70.000,00
Ilha da Figueira:
Ref. 97 - Em Alvenaria c/ 220m2 e terreno de

400m2, sendo: 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 50.000,00,
Ref. 04 - Em Alvenaria cl 115m2 e terreno com

300m2, sendo 03 dormitórios �rais dependências.
Valor R$ 40.000,00 (Casa sel'ff(Ílova) -.

Barra do Rio Molha:
Ref. 169 - Duas casas em Madeira cl terreno de

860m2, sendo: uma casa cl 02 dormitórios e demais

dependências e a outra cl 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 38.000,00

Barra do Rio Cerro:

Ref. 102 - Em Alvenaria cl 120m2 e terreno de
\ 970m2, sendo: 03 dormitórios e demais dependências.

Valor R$ 18.000,00

Três Rios do Norte:
Ref. II - Em Alvenaria c/ 28m2 e terreno de 312m2,
sendo: O I dormitório, cozinha e bwc, Valor R$

Fone/Fax: 275-0051
Rua Fritz Barte� 77 - SL 03 - Baepencli - Próx. laveiMultimarcas

16.000,00 + parcelamento de R$ 180.00 a.m (saldo Ref. I I I - Alvenaria c/ 350m2 e terreno de

de R$ 4.000,00) 336m2, sendo: 04 dormitórios, 02 suítes e demais

Centenário:
, dependências. Valor R$ 90.000.00 (Construção

Ref. 1·66 - Em Alvenaria cl 250m2 e terreno de' em faze de acabamento),
, 450m2, send�: 03 dormitórios e demais dependências.
Possui piscina. Valor R$ 70.000,00. laragauá 99

Ref. 02 - Em AI,lIenaria c! 254m2 e terreno

com 308m2, sendo: Piso inferior - Sala comercial

(com Bar Equipado), cozinha, depósito e dois Bwc's.
Piso Superior :._ 03 dormitórios e demais

dependências. Possui Cancha de Bocha. Valor R$
60.000,00 (Excelente ponto comercial.

Estamos abertos à negociação)

Ilha da Figueira:
Ref. 168 - Em consto Mista c/ 40m2 e terrenó
com 450m2, sendo 02 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 11.000,00Czerniewicz
Ref. 12 - Em Alvenaria c/ 70m2 e terreno de 469m2,
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Existe
mais uma casa em madeira de 48m2, sendo: ,02
dorrnltórfos e demais dependências. Valor R$
50.000,00

Sitio:
Ref. 170 - Com área de 45.000m2 com 02 casas

em Alvenaria sendo: Uma cl 100m2 (02
dormitórios e demais dependências); Outra cl
64m2 (02 dormitórios 'e demais dependências);
Construção nos fundos (Garagem) c/ 48m2. Possui
lagoa de peixe; nascente de água; riacho (córrego);
reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas.
Valor R$ 75.000,00

Apartamentos:
Baependi:
Ref. 600 - No Edifício Mariane Cristine com 127m2
de área construída, sendo: 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 60.000,00
·Temos outras opções, confira.

·Temos Carta de Crédito Imobiliário, para:

aquisição, construção ou reforma.

·Temos casas em construção e também

construímos.

·Financiamos o imóvel utilizando o seu FGTS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasflia » jaraguã do Sul - se

PLANE"E SUA COZINHA E
,

SEU DORMITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

I

II
I

PARCELAMOS EM 16 VEZES (1+15X)
372-0002

ZOQmCre:lti\.c

/

Horário de atendimento: das 8 às 19h, sem fechar para almoço.
Rua Adélioflscher; 239 - Fone 371-2999 - Wólter Marquardt, 727
(próximo ao Parque Municipal de Eventos - Fone 370:8800) .

«fff Regala
HõNDA Motos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8�-�CO=R=�=IO�D�O�PO�VO� Negóci

PREGOS

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

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

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

A RHBrasll seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:

ÁREA ESPECIFICAI ENSINO SUPERIOR

• ESTAGIÁRIO(A) Necessário estarcursando faculdade e experiência! conhecimento na
área financeira (contas a pagar e a receber, entre outras atividades). Enviar currículo para
cada@rhhrasi! com br.
• ESCRITURÁRIO PARA LOGíSTICA! PCP Experiência na área de planejamento de·
produção e planejamento de vendas. Enviar para currículo para cada@rhbrasil com br.
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Míriimo superior incompleto. Experiência em
desenvolvimento de sistema para área de custos e contábil. Enviar currículo para
cada@rhhrasil com br.
• ESTAGIÁRIO(A) Necessário estar finalizando curso superiorem Engenharia de Alimentos
ou Química, ou ainda, similares. Para realização de estágio curricular. Enviar currículo
para cada@rDbrasj' com br.
• SECRETÁRIA BILíNGÜE Inglês fluente e Superior completo. Enviar currículos para
jessje@thbrasj' com br.
• MUSEÓLOGO Com Superior completo e experiência. Enviar currículos para
jessie@rhbrasjl com br.
• CONTADOR Necessário 2" grau técnico elou 3' grau. ComCR�Para atuar com serviços
gerais de contabilidade. Enviar currículo para ieMie@rhbrasil com br
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessário conhecimento na linguagem de

programação DATAELEX. Enviar currículo para cada@rhbrasil com br.
• PROJETISTA DE MÁQUINAS Necessário Técnico em Mecânica.Conhecimento em

desenho técnico mecânico, instrumentos demetrologia, informática, AUTO CAD e SGE.
Enviar currículo para carla@rhbrasj! com br.
• AUXILIAR DEMARKETING Cursando Superior. Com experiência em atendimento ao
cliente, informática e idioma espanhol. Enviar currículos para iessie@rbbrasil com br.
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Cursando Superior. Experiência em Progresso
Enviar currículos para jessje@rhbrasjl com br.
, ANALISTA BIOTECNOLOGIACom SuperiorCompleto emQuímica, Ciências Biológicas
ou afins. Conhecimento em desenvolvimento de produtos, reação de Mai//ard, pesquisas
e literatura técnica. Enviar currículo para iessie@rbbrasil com br.

'

• FARMACÊUTICO(A) Com Superior completo.' Enviar currículo para
jessje@rhbrasjl com br.

ÁREA ADMINISTRATIVA
• OPERADORA DE TELE-MARKETING Curso e experiência. (S)
• OPERADORA DE TELE-MARKETINGITELE·VENDAS Boa experiência na função.
(C)
• PROFESSOR(A) DE INGLÊS Com experiência na função. Cantata:'
car!a@rbbrasjl com br.
• OPERADORA DE CAIXA Com experiência e 22 grau COmpleto. (J)
• AUXILIAR ADMINISTRAnVO Com 2' grau completo. Para atuar em Guaramirim com

tele-marketing. (J)

ÁREA TÉCNICA
• LIDER DE FORJARIA Conhecimento técnico em zincagem à fogo e fo�aria. Enviar

, currículos para solange@rhhrasi! com br.
• TÉCNICO INFORMÁTICA! WEI;IDESIGNER Necessário conhecimentos em

desenvolvimento de web (designer, javascript, htm/e java, se possível) e dreamveaver.
photoshop. Preferencialmente conhecimehto em SQL Contato: cada@rbbrasil com br.
• TÉCNICO QUIMICO Atuação como laboratorista, com tratamento de água e caldeira.
Enviarçurrículo para iessie@rbbrasil com br.
• TÉCNICO ELETROMECÃNICO OU ELETRÔNICO Formação Técnica. Experiência
em elétrica. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou microrregião. (C)

ÁREA COMERCIAL
• VENDEDOR INTERNO Com 2' grau completo e experiência em vendas. (J)
• VENDEDOR EXTERNO Para atuarcom vendas de consórcios. Boa apresentação, bom
relacionamento interpessoal. 2' grau completo. (J)

.

ÁREA OPERACIONAL
• AUXILIAR DE SERViÇOSGERAIS Para atuarcom serviços gerais de cozinha e limpeza
no horário de 2' tumo. (J)
.• LÍDER DE AÇOUGUE Necessário experiência na função de açougueiro e líder de

açougue. (C)
.

• ENFESTADOR E TALHADORCom experiência. (S)
• SOLDADOR Experiência em soldaMig. (S)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO Oportunidades paramoradores de Schroeder. (C)
• FRENTISTA Necessário " grau completo e experiência. (J)
• PREPARADOR DE MÁQUINASCom experiência em preparação, operação e testagens
demáquinaConformadora de Porcas. Necessário2' grau completo. (J)
• ZELADORA Com " gra� completo. (J)
• COSTUREIRA Com experiência e l' grau eompleto. (J)
• PORTEIRO DE ESTACIONAMENTO Com l' grau completo. (J)
• EMPREGADA DOMÉSTICA Várias oportunidades. (J)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para o sexomasculino. Necessário 2' grau completo. (J)
• MOTORISTA Para atuar em Guaramirim. NeceSsário nomínimo 5 anos de experiência,
curso de direção defensiva (MOPE) e "grau completo. (J)
• MECÃNICO DEMANUTENÇÃO Necessário experiência. (J)
·CASElROSCasalsemfilhos,paradesenvolveridividedesdomésticas(lf1Iemaseextemas).(J)

__"...__ fertasJaraguá do Sul, 27 de novembro de 2001

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

.UTQ�
�QUIPAMENTC'). ,., .CilUIJANIÇA: IOur;:rRONIÇ;"

Rua Reinoldo Roo, 806,
sala 4 - Centro

Jaragucí do Sul - se9903-4382 / 27�-0452

CIRURGIÃO-DENTISTA
EspeCialista em Prótese
Dr, AW f. O�to-Dorrtelle.1r
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-mail-drair@netuno.com.br

.. ..I.ragu' do Sul - se

DESTACANDO A SUA EMPRESA

ENDOCRINOLOGIA
Dr.V� Mcwcelo-Weber SilNcv

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

D�CUweY�S�
. Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTlA
DrGll. cLadM,-T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul- se

.

;;;'(llii>M·'�o���;t'e"dCIin,"",0 '," •
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Urologia e Medicina do Trabalho

o o
"'" ..-.... O[fi)n�@ @. 1J'lJ® �@D'iID�nD'iID(ID >•• ,�...

E-mail.jrdesign@netunocom.br 371 -S042

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS·

Dn 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

(�7) 373-0912
RuaJoãoButsdiardt, 855 - CentroQuntoao trevoprinàpal) - Guaramirim-se

�IJNIÃo..... 5 A Ú D E

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

Excursão 00 Rio de Janeiro, Niterói, Campos de Jordão, 2 pernoites
no Hotel em Aparecida e visita aos pontos turísticos de São Paulo.

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

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

-

EXCURSAO

DAbTI!AAA L�MPA F·OaSA

- Orfamento sem compromisso-

* limpeza 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 - Estradá Nova - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ROTARY CLUB
TERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 2001 GERAL CORREIODOPOvo3B
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IMOMENTOS DE REFLEXÃO: KATHIA BRUECKHEIMER BRETZKE - PSICÓLOGA

COMUNICAÇÃO e autenticidade
É impossível não comunicar. O comporta
mento expresso sempre remete a uma mensa

gem, seja ela verbal ou latente, subliminar.'
Nas relações sociais, às vezes precisamos de

máscaras e de papéis que nos permitem res

pirar como seres humanos.

Quando não podemos nos revelar na nossa

singularidade, ou quando desempenhamos
papéis sociais de marido ou mulher, de chefe,
de empregado, de aluno, de professor, de fi

lho ou filha etc., e quando isto exige de nós,
além do que podemos dar, -precisamos das

máscaras para nos proteger e preservar nossa
integridade. Uma palavra áspera ou "seca"

dita no impulso já é suficiente para colocar a

outra pessoa na defesa e fazer com que ela

"fique na sua" ou, ataque retrucado. Um

time de futebol, por exemplo, que está preo

cupado em se defender, não tem condições
de, naquele momento, pensar em estratégias
e mudança. É necessário esperar passar o

vendaval e então avaliar a situação.
Apesar disso, as mensagens que enviamos,
sejam elas subliminares ou declaradas, sem

pre falam ou revelam de como estamos nos

sentindo, e nos dizem de como realmente

somos em nossos íntimo. Entrar em contato
\

com minhas emoções permite uma maior

escolha e opções de ação, pois caminho -em

direção ao autoconhecimento. Olhar para o

sentimento do outro, me remete ao meu

sentimento, e me permite enxergar minhas

reais limitações e aumenta minha percepção
no sentido de ampliar meu potencial, exerci
tando-me no campo relacional com as pes
soas que me cercam. Jesus disse: ''Amarás

teu próximo como a ti mesmo". À medida

que me aproximo do outro, me aproximo de

mim mesmo, me torno mais pessoa, vou me

revelando, sou autêntico. Torno-me original.
O grande diferencial de hoje nas ,empresas,

por exemplo, é a originalidade. Ela é a mola

mestra da criatividade na solução de proble
mas. É a originalidade que me diferencia,
que me faz ser único para aquele cargo ou

função.
Originalidade tem haver com autenticidade.

Coragem de me diferenciar enquanto "eu".

A originalidade por sua vez é aliada da ver

dade e da coerência interna. Não significa
que devo falar a verdade na cara das pesso
as e a toda hora. Significa sim um exercício

de ser coerente consigo mesmo e com mi

nha integridade. Ser verdadeiro promove

pessoas verdadeiras e estimula o respeito
por mim e pelo outro.

DEVANIRDANNA Presidente'

�rculo
Italiano

JANTAR ,MENSAL
Estamos encerrando as atividades do ano de 2001 e, convidamos você para participar da comemoração
dos 10 Anos do Círculo Italiano de Jaraquá do Sul, que acontecerá no dia 30 de novembro, última sexta

feira do mês, no Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, a partir das 20:00 horas.

Teremos atrações culturais e, algumas surpresas para comemorar nosso 10° aniversário.

O cardápio você já conhece, galinha caipira, polenta, macarrão e um saboroso vinho.

Tói, vê se vem!

Nota: Ingressos antecipados com os Coretistss, na Floriam' Equipamentos e com osmembros da Diretoria.

COMEMORE O NATAL E OANO NOVO COM MAIS ENTUSIASMO: AFINAL É TEMPO DE FESTA

Particularidades observadas em vinhos safrados e êspumantes elaborados pelo método champenoise
Os vinhos safrados apresentam características que se tornam particulares a cada ano. Estas são influenciadas,
principalmente, por fatores climáticos, represehtados pela precipitação de chuva, amplitude térmica e quantidade de

incidência solar; durante o período de maturação, principalmente nas últimas semanas que antecedem a colheita.

Deve-se também levar em consideração, o tempo de amadurecimento do vinho de cada variedade, que será

definido em função das condições da uva apresentadas na colheita.

Assim, o vinho da mesma variedade poderá ser envelhecido por um

período diferenciado, conforme o potencial de cada safra. Estas

diferenças organolépticas podem ser facilmente detectadas em uma

análise sensorial (degustação), utilizando os três sentidos: visão, olfato
e paladar. _

Análise visual (cor): percebe-se variações de tonalidade e intensidade

de cor, e na formação das lágrimas, nas bordas do cálice.

Análise olfativa (aromas): através da intensidade, qualidade,'
persistência e complexidade de aromas.

Análise gustativa (sabor): pode-se notar diferenças de corpo, equil íbrio,
maciez, persistência e qualidade final. (continua na próxima coluna).

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

3711-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

1,1
22/NOVEMBRO/2001- Reunião ordinária com a presença das se

nhoras da Casa da Amizade de Guaramirjm, que. na oportunidade
receberam do tesoureiro do Rotary Club e Guaramirim, doação do

cheque no valor arrecadado na la FESTA DO CASCUDO. Nesta mes

'ma reunião tivemos a apresentação do PROJ ETO DA COM ISSÃO O E

SERVIÇOS À COM UNIDADE, pelo seu diretor companheiro Lourival.

,[

.....................................................................................................................................\
..

AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAM ENTAIS - ONGs - PRECI

SAM SER OUVIDAS

Se, num determinado momento, movido por qualquer motivo existen

cial, alguém sentir, necessidade de se tornar mais caridoso ou até

necessidade de se envolver com serviços voluntários, seja qual for o

âmbito, certamente se sentiria perdido sem saber por onde começar ou

até como fazer. Quem está correspondendo como entidade ou corno

ONG, que possa merecer seu envolvimento? Se o Rotary tivesse recur

sos disponíveis e quisesse fazer caridade, certamente não saberia como

fazer por sua própria conta, até porque o Rotary não foi criado para

i-sso. Porém outras foram criadas para esse fim e saberão como bem

aproveitar esses recursos.' Se pessoas, configuradas sob a sigla de

algum conselho, empenhadas em melhorar o trânsito da cidade, é lá

que o Rotary deverá estar presente se quiser se empenhar nesta ques

tão. E assim por diante. Existem organizàções que atuam em determi

nadas áreas, e se especializam; tem o know-howpara decisão e ação
mais próxima do acerto. Precisamos saber quais são, onde atuam e

como fazem. Trabalhar em serviços à comunidade é certamente ir ao

encontro de organizações confiáveis. A verdade é que pouco sabemos

delas, onde funcionam e quem são seus líderes. Funciona de fato a

Defesa Civil? Dispõem de instrumentos para agir numa catástrofe? Se

conheçêssemos a realidade deste órgão certamente estaríamos arrega

çando as mangas também. A juventude de hoje é o país de amanhã.

Quem está indo ao encontro de nossos jovens. Cada um p'ra si e Deus

p'ra todos é uma estupidez. Criticamos o comportamento alheio, sem
nos dar o trabalho de conhecer suas razões. Há pessoas que precisam
ser reconhecidas por relevantes trabalhos. Há que se ter critérios,
objetivos honestos e cristalinos quando tributa-se honrarias públicas
e/ou títulos de Cidadão Guaramirense. Faz-se necessário realizar um

encontro de todas estas organizações, cada qual falará de suas fun

ções, suas metas, dificuldades, críticas e sonhos. Deste encontro sairia

um cadastro, melhor, um documento oficial de propostas para conhe

cimento do público. Precisamos pensar nisso e nos programar. Fica

então, a proposta da reallzação de um encontro ou evento que se

chamaria: As Organizações Não Governamentais - ONGs - precisam
ser ouvidas.

(PROJ ETO DA COMISSÃO O E SERVIÇOS À COM UNIDADE)

DIRETOR LOURIVAL STOINSKI

I'

ANIVERSARIANTE ...

30/NOVEMBRO - Camila Bridaroli Rosa (3�, filha do companheiro
Sidnei.

PARABÉNS!

Relações Públicas
373-0091

IilTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
.

Telefones: 37.1-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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à Liga, que ficariam

prejudicados, pois, não
sendo filiados, não se

sujeitavam a deixar em

dias certos seus servi

ços para irem trabalhar
nas estradas e ganha
rem dois mil réis por

jornal, nem por amor à

Liga ou ao superinten
dente. Desta forma,
não encontrando traba

lhadores e não poden
do pagar mais, havia

impasses. Desejava-se
(os lavradores) receber
pelo sistema blume

nauense. O Orçamento
era de 317:000$000. Cria

va-se, também, o cargo
de engenheiro muni

cipal.
Realizavam-se elei

ções em 4/12/1921, e

na casa do intendente

Leopoldo Janssen eram
distribuídas as chapas
para os votantes, srs.

Ângelo Piazera, Fran
cisco Ferenc Fischer e

Arthur Müller.

O Tribunal Cor

recional, presidido por

Raymundo da Silva; a

promotoria do d�. Má
rio Portugal e escrivão

Venâncio Porto e, não

tendo o réu advogado,
o juiz nomeou Arthur

Müller par.a esse fim.

Paulo Papp era absol

vido por ter sido "acu

sado de ter derrubado,
com seu cavalo, a sra.

Catarina Weiller, numa

vala. (FRITZ VON JARAGUÁ)

ESPORTES

TERÇA-FEIRA, 21 de novembro de 200l

Jogos
Abertos
de Santa
Catarina

Surpresas estão surgindo com o final dos 41°' Jogos Aber
tos de Santa Catarina, realizados no corrente ano, em ltajaí.

Na competição da bola 16, feminino, de Jaraguá do Sul

(CAB), com a congênere de ltajaí, o resultado foi surpreen
dente, vencendo a equipe com 1452 pontos contra a equipe
de Itajaí, que alcançou 1445, numa competição renhida.

Em entrevista ficou-se sabendo com o técnico Aldo Bartel

que a final foi emocionante, tanto que, após 21 anos, o Bolão
16 feminino conquistou o título inédito, pois foi conquistado
fora de Jaraguá do Sul. Em 1980 o título foi conquistado nos

Jasc de Jaraguá do Sul.
Bartel informa que o grupo usou palavras-chaves para

alcançar o tírulo: "Garra - União - Humildade".
Ponruaram para Jaraguá do Sul: Sonia Bartel (250), Joice

Pauli (252), Camila Festsauer (227), Silvia ... (223), ... Cardozo

(216), ldina (228), Kátia Hardt (234), Rafael Riffel (259).
Fizeram ainda parte da equipe Edla Kuchenbecker e Marina

Fagundes.
O CORREIO DO POVO cumprimenta a equipe do Clube

Atlético Baependi por conseguir uma invejável posição no

desporto catarinense.

Jogos do Sesi, em Lages
A foto mostra a equi
pe Malwee, que se

sagrou campeã na

modalidade Bocha

feminina, acompanha
do de Roberto Carlos

e Romeu Kienen, téc
nico, Sílvia P. Kienen,
Jandita W. Buzzarello,
Rita Tribes, Claudia,
Adali Porath e Cleiton.
Parabéns!

A Gráfica e Editora CP
Ltda. está admitindo:,

./ Impressor de off-Set plana cf experiência
Os interessados deverão comparecer na empresa, à Rua Walter

Marquardt, 1.180, Rio Molha, defronte à PrefeibJra de Jaraguádo Sul.

Salão comI. , vestiários, campo de futebol,
quadra potiesportiva e demais depends. à f3.
Joinville s/n (altura do 1.500), Bae�endi, A.ter. 55.808,60m2, A. constr. 912,00m (aprox),
Matr. 30.096, CRI local. Obs: Ocupado.
Construções não averbadas. Desocupação e

regul. p/ conta do comprador. Valor mínimo
de venda R$ 750.000,00
CQ"sulte imóveis em QutrQ$Est�dQ$.
PABI: (11)3272.9300 FAX: (11) 3277.6725

Visite site com FOTOS e Condições de Venda:

"""""".ZUkerRla n .CORl.br

REMINISCÊNCIAS

Os laços dos imi

grantes não se desfazi

am com a pátria de ori

gem. Assim, o COR

REIODOPOVO era pro
. curado pela senhora

Jenija Mauerberg, nas
cida Pukke, possivel
mente necessitando de

uma prova de identida

de de seu filho, que te

ria vindo ao Brasil sem

qualquer documenta
ção, dificultando a sua

vida, aqui. Pedia, en
tão, para divulgar, para
conhecimento de ter

ceiros, a seguinte DE
CLARAÇÃO: "Eu

abaixo assignada declaro

que meu filho CARLOS,
nasceu na Rússia, no dia

19/3/1896, e que eu ca

sei na Rússia com o sr.

OARAGUÁ), mas os

inimigos na alta política
fizeram com que fosse

posto uma pedra sobre

o assunto.

Daí a publicação pa
ra mostrar que o distri

to já estava pronto para
se autodeterminar,men
cionando os municípios,
pela sua importância nó
Estado de Santa Catari

na: 1) Joinville, 2) Flo
rianópolis, 3) Blume
nau, 4) Itajaí, 5) Lages,
6) Laguna, 7) São Fran

cisco, 8) Chapecó, 9) Ti
jucas - e aí aparecia o

DISTRITO DE JARA
GUÁ, com 10.150 habi

tantes, com renda mu

nicipal de 32:193$860 .e

renda estadual, 49:544$080,
depois aparecendo Porto

União, Cruzeiro (hoje
Joaçaba), Brusque, São

José, São Bento, Mafra,
Campos Novos, Tuba

rão, Palhoça, São Joa-
Frederico Mauerberg, no quim, Orleãs, Araran
dia 25/6/1897 (ass.) guá, Camboriú, Curiti
JENIJA MAUER- banos, Nova Trento,
BERG, nascida PUKKE':· Paraty, Porto Bello, Ima-

com sua edição-piloto e

tinha como diretores os

drs. Carlos e Plácido Go

mes, defendendo os la

vradores e a "Liga" dos

mesmos, os chamados

Bauernbund, a que nos

referimos anteriormente.

Festa húngara em Ja
raguá Alto

No Jaraguá Alto, nO

30, realizava-se, no dia

4/9/1921, a tradicional

festa húngara, e a nota no

CORREIODOPOVO vinha

em língua alemã: "Gros

ses Kirchenfest - ECHT

UNGARISCHER

KYRITAGUNDUNGA

RISCHE MUSIK 'KIM

BAL-KAPELLE"', J.
Steierlein, Hammonia.

Hungarês nomeado

subdelegado de Policia

Era exonerado, a pe

dido, do cargo de sub

delegado de Polícia do

Distrito deJARAGUÁ o

sr. JoséMarcelinoMüller.
Era elogiado porque

sempre teve em mira a

Justiça, era justo e enér

gico, pondo ter�o a abu

sos que se davam em

bailes públicos, onde

ninguém tirava licença e

entravam armados. Era

substituído pelo sr. Fran

cisco Ferenc Fischer, hún

garo de nascimento, prós
pero comerciante em Ja
raguá e redator do suple
mento alemão do Jorr{al
CORREIODOPOVO.

O Conselho Munici

pal de Joinville discutia

Garibaldi - JGS -

Distrito de Veszprém (094)

Por que "antigamente"
e "outrora"? LXXIX

Problemas de

imigrantes

Contra. fatos não
há argumentos
Na edição nO 15 do

CORREIODOPOVO saía

pela primeira vez Ve

nâncio da Silva Porto,
como proprietário, é

diretor-gerente, Athur
Müller. Publicava-se

no editorial JARA
GUÁMUNICÍPIO, di
vulgando os 34 muni

cípios catarinenses,
lembrando que, em

1918 era apresentado
projeto ao Congresso
de Representantes de

Santa Catarina, ernan

cipando o 2° Distrito

ruhy, Jaguaruna, Garo
paba, Canoinhas, Cam
po Alegre e Itayópolis.

JuntandoJaragúá (do
Sul) e Hansa (Corupá),
como foram mais tarde

juntados, os dois distri

tos formariam um mu

nicípio de 14 mil habi

tantes e ficavam em 8°

lugar. Mas isto só acon

teceu em 1934, ainda

por um ato de força, um
. simples decreto, punha
em xeque o donúnio dos

Konder no litoral catari

nense, que demonstrava

que a família Ramos

adotava o princípio de

que poderiam governar, .

o orçamento para 1922

dividindo os grandesmu- e criava-se um.impasse,
nicípios, o que, de fato, para satisfazer a Liga
aconteceu. dos Lavradores. Em

O Jornal CORREIO Jaraguá tinha apenas
DE JOINVILLE saía uma dezena de filiados

-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FestivaldeTeatro começa hoje
JARAGuA DO SUL- Co

meça hoje à noite na Scar

(SociedadeCulturaArtística)
a 12' edição do Festival

Catarinense de Teatro. O

grupo porto-alegrense 'Et

ceteratral" foi convidado

para fazer a abertura com

apresentação do espetáculo
'A vida muda". O Festival

Catarinense de Teatro é

itinerante e, pela primeira
vez, acontece emJaraguá do
Sul. De acordo com a di
retora da Federação Catari
nense de Teatro, Adriana
Rosa, há dois anos não

acontece nenhuma edição
do festival devido a pro
blemas de infra-estrutura
econômica. Para esta edição,
a coordenação conta com

o patrocínio do Governo
do Estado de Santa Cata

riria e da Prefeitura de Jara
guá do Sul. Adriana explica
que a escolhaporJaraguá do
Sul deu-se pelas excelentes

condições da Scar e pelo
apoio que o festival recebeu
na cidade.

O Festival Catarinense
de Teatro encerra no do

mingo, dia 2 de dezembro,
com um grande concerto de
Natal e apresentação da

Orquestra Filarmônica de

Jaraguá do Sul, marcada

para as 20h30, no grande
teatro da Scar. Os ingressos
para as apresentações agen
dadas para a Scar custam

R$ 5,00. Dezesseis grupos
de teatro foram seleciona
dos pela própria federação
para participarem do festi

val, que não tem caráter

competitivo, mas apenas de
mostra. ''A intenção é inte

grar os grupos e mostrar

para a cidade o que está sen
do produzido no Estado
no que se refere a artes cêni

cas", explica a presidente.
As apresentações estão

divididas em categorias
adulta, infantil e poderão ser

conferidas tanto no teatro da
Scar como em escolas, Par
que Malwee e Calçadão. As
apresentações do festival co
meçam na quarta-feira, com
o Grupo Legião de Palha

ços, de Florianópolis. Eles
encenam a peça Cirquinho
de Pulgas, às 9h30, na Scar.
Ainda na quarta-feira, acon
tecem as apresentações do

Grupo CênicaDesterrado, de
Florianópolis, que vai ence- \
nar o espetáculo O Crânio,
às llh30, no Calçadão da

Marechal, e da Cia. Experi
mentus Teatraes, de Itajai,
que encena "Noite aden

tro", às 201130, na Scar. (MHM)

I@
O 20 grau completo; �
O Experiência mínima de 2 anos como Gerente no �

nosso ramo. tOs interessados devem entregar currículo ou

preencher ficha de inscrição na Rua Reinoldo Rau
nO 170 - Centro, dias 26 e 27/11, no horário comercial.

SEU FUTURO MER-::CE O ,MELHOR. �
VISITE-"OS NO PLANTA0 DE MATRICULAS POSITIUO

04 E 05/12 JOINVILLE

Av. Marechal Deodoro da.Fonseca 320 em Jara uá do Sul
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IREIVINDICAÇÃO: MORADORES QUEREM ASFALTO PARA A RUA CLÁUDIO TOMAZELLI

Protesto pormelhores condições
dolocalestáIl13roadoJYdnldezembm

Vestibular da Fameg tem indice baixo de abstenção

GUARAMIRIM - Os

moradores dos bairros
Recanto Feliz, Amizade;
'Paraíso e Schroeder I deci
diram pela realização de
um protesto na Rua Cláu
dio Tomazelli, em função
do descaso da adminis

tração pública, que não

atende o pedido de asfal
tamento feito pela comu

nidade. O movimento está

programado para o dia 8
de dezembro, a partir das
9 horas, na Vila Amizade,

, e encerramento previsto
para as 12 horas, no salão
da Igreja Católica do Bair

ro Recanto Feliz. A decisão

pelo fechamento da Rua

Cláudio Tomazelli foi to

mada sábado à tarde, du
rante reunião das asso

ciações de moradores. A

manifestação tem oapolo
do Sindicato dos Traba

lhadores 'Rurais de Schroe
der.

De acordo com o pre
sidente da Associação de

Moradores do Bairro Re

canto Feliz, Caubi Pinheiro
dos Santos..» movimento
tem por objetivo mexer

com a opinião pública. ''A
intenção é entregar mate-

,

rial informativo aos moto

ristas que trafegam pelo

Fotos: Edson Junkes/CP

Presidente Caubi dos Santos (D) espera contar com o apoio da comunidade e dos motoristas

local e pedir o apoio de to

dos na conquista de me

lhores condições de tráfe

go no local, tanto para mo
toristas quanto para pedes
tres, ciclistas e moradores,
de um modo geral", argu
menta.

O asfaltamento da Rua

Cláudio Tomazelli tem se

tornado uma questão de
honra para os moradores

do local e da diretoria da

.associação de moradores.

,Segundo Santos, a reivin

dicação de asfalto é muito

antiga. "A comunidade

pede melhores condições
para esta rua desde a dé-

gião moram cerca de 600

trabalhadores rurais, sendo
que 200 somente no Bairro

de Schroeder L "O Bairro

Schroerder representa 48%
da população total do Mu- .

nicípio de Schroeder", afir
ma o sindicalista.

Ainda de acordo com

o presidente da Associa

ção de Moradores do Re

canto Feliz, a intenção é não

recuar. "Podemos mudar a
.

forma de manifestação. Se i

a Prefeitura não fizer, nós' i

vamos achar um jeito de
fazer alguma coisa", afir
ma Santos.

(MARIA HELENA DE MORAES)

cada de 90, e até agora na

da foi feito", ressalta o

presidente da associação,
que espera sensibilizar toda
a comunidade e pressionar
o poder público para que
alguma solução seja provi
denciada.

O movimento tem o

apoio do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de
Schroeder, De acordo com

o presidente Huberto

Lombardi, o asfalto vai

possibilitar melhores con

dições de tráfego para o

escoamento da produção
agrícola da região. Lom
bardi informa que na re-

JARAGuA DO SUL -- ção, professor Balduíno tário-geral, a prova trans- humano, com ênfase para
Apenas quatro candidatos Raulino, inscreveram-se correu em clima de tran- os conhecimentos gerais.A
não compareceram à prova 380 candidatos. Desse total, , qüilidade absoluta, sem o prova foi elaborada por
do vestibular da Fameg três não apareceram para registro de nenhum inci- professores da Associação
(Faculdades Metropoli- a prova e apenas um foi dente. O vestibular foi feito Educacional Leonardo da
tanas de Guaramirim), rea- desclassificado porque em duas etapas. A primei- Vinci, de Indaial.
lizado no domingo, das 16 chegou atrasado. Os �ursos ra constou de redação mais De acordo com o secre-

às 19h30, para os cursos de oferecidos são apenas para questionário socioeconô- tário-geral da Fameg, o re-

Ciências Contábeis, Re- o período noturno. A pre- mico e a segunda etapa foi sultado deve sair até o dia
cursos Humanos, Mar- visão do secretário-geral é de questões objetivas, 30 destemês. A grandemaio-
keting e Sistemas de Infor- de ampliar a oferta de ho- totalizando 40 perguntas ria dos candidatos resolveu
mática. De acordo com o rátios apartirdo ano quevem. sobre os mais diversos as- a prova em aproximada-
secretário-geral da institui- Na avaliação do secre- suntos do conhecimento '

mente duas horas. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 CORREIODOPOVO GERAL

Os recursos previstos
para a dup_licação são de R$
80 milhões, mas a preo
cupação que existe é com os

·cortes pretendidos pelo
governo federal, destaca
Horn. Ainda na reunião de

ontem, o superintendente da
Região Metropolitana,
compreendida pelos muni
cípios da Região Norte/
Nordeste do Estado, An
tônio Luz, de Joinville, fi
cou incumbido de fazer o

acompanhamento neces

sário para garantir a inclusão
da pavimentação da SC-

413, trecho Guararnirim

Joinville, no pacote de fi

nanciamentos de obras ro

doviárias previsto pelo gp
vemo, através doBill 4. Ou
tra reivindicação da região é a

duplicação do Porto de São

Francisco do Sul (MR)

TERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 2001

IOBRA: EMPREITEIRA ACELERA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLITÉCNICO GERALDO WERNINGHAUS

Novo complexo de ensino técnico
.dcverá estar .concluído em julho

\

]ARA9UÁDO SUL-Até
julho do ano vem; deverá
estar concluída a cons

trução do complexo do
Centro Politécnico, na Vila
Rau, no campus da Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul). A Bras

rnare Engenharia, vence
dora da licitação, iniciou a

obra há 40 dias e está com

os serviços acelerados pa
ra cumprir o prazo, infor
ma o engenheiro Andrian
Pavel da Cunha Lima. Sete
cursos técnicos profissio
nalizantes de ensino médio

já estão confirmados para
funcionamento no futuro .

complexo, de 3,7 mil metros
quadrados.

No momento, a em

preiteira tem 20 trabalha
dores em atividade no local
e está concluindo a parte
de estaqueamento e exe

cução das fundações dos

prédios. O Centro Politéc

nico, que' está sendo cons

truído com apoio finan

ceiro do governo federal,
consistirá de dois blocos de
três pavimentos, com ram

pa de acesso central. A
Brasmare ficou confirma
da para a construção do

.

complexo, depois de con-

.
Edson Junkes/CP

Empreiteira de Florianópolis está em serviço há 40 dias, fazendo as fundações
tornado um impasse que
surgiu durante a fase de

licitação da obra, quando
uma das empreiteiras ex

cluídas questionou a de
cisão e ingressou com

mandado de segurança no
Fórum da Comarca, que
não teve deferimento.

.'

A preocupação naquele
momento, segundo José
Carlos Neves, Gê Neves,
chefe de Gabinete do
Executivo Municipal e re
presentante da Prefeitura

no Conselho de Curado

res, que está à frente do

projeto, era com o atraso

no início das obras e as

conseqüências disso sobre

a liberação dos recursos

que o Ministério da Educa

ção já tinha disponibilizado
para o projeto. "Mas as di

ficuldades momentâneas

foram superadas e o Cen-,

tro Politécnico começa a

tornar-se realidade'{desta
ca Neves. O MEC está

destinando pouco mais de

R$ 1 milhão para a cons

trução das futuras instala

ções e outros R$ 900 mil

para a instalação e equipa
gem de labor�tórios.

ENTIDADES - A man

tenedora do Centro Poli

tico é a Apolitec (Associa-

ção Politécnica de Jaraguá
do Sul), com participação
de representantes da Pre

feitura, Unerj, Acijs (As
sociação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul),
Apevi (Associação das Pe

quenas Empresas do Vale

do Itapocu), CDL (Câma
ra de Dirigentes Lojistas),
Sindicato das Indústrias da

Alimentação, Sindicato das

Indústrias do Vestuário,
Sindicato das Indústrias

Metalúrgicas, Mecânicas e

de Material Elétrico, Sin
dicato do Comércio Vare

jista e Sindicato do Mobili

ário. (MILTON RAASCH)

BR.:280 na pauta do Eixo
]ARAGUÁ DO SUL - As

. lideranças integrantes do
Conselho de Desenvolvi

mento do Eixo Joinville
Jaraguá do Sul e região de
cidiram reforçar a estratégia
para garantir os recursos

necessários à duplicação da

BR-280, no trecho entre

Jaraguá do Sul e São Fran
cisco do Sul. De acordo
com o empresário e coorde
nador do conselho, Eduar
do Horn, em reunião reali

zada ontem na sede daAcijs
(Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul),
ficou decidido que será

buscado mais uma vez o

. apoio dos parlamentares
catarinenses, no sentido de

que seja impedido tanto

quanto possível a retirada de
recursos já orçados para a

obra, pelo governo federal.

IrineuPasold falaemCorupá
CORUPÁ- o prefeito de

Jaraguá do Sul, Irineu Pasold,
e o diretor do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de
Água e Esgoto), Nelson
Klitzke, compareceram on

tem à noite na Câmara de
Vereadores de Corupá, para
falar aos vereadores locais

sobre a formação do Con-

i sórcio dasÁguas.A proposta,
em discussão há tempos em

Jaraguá do Sul, será a alter

nativa, conforme Pasold, para
viabilizar diversas obras ga
rantindo as condições ade-

quadas de abastecimento na

região, e de obras para sa

neamento, como acontece

coma construção dos sistemas
de esgoto em jaraguá do Sul.

Com a formação do con
sórcio, os municípios do Vale
do ltapocu também poderão
se habilitar a diversos finan

ciamentos, explicaPasold, para
fazei os investimentos ne

cessários e até para obras pata
preservação dos mananciais
de águana região, que tendem
a ser de enorme importância
social no futuro. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Hospital Se] instala serviço de

gerontolog1a em11assaranduba
Massaranduba - o

Hospital Sagrado Coração
de Jesus está reformando

uma ala para serviço de

gerontologia (atendimento a

idosos). A instalação do

serviço é uma das inova

ções introduzidas no hos

pital, desde que o estabele

cimento passou a ser admi

nistrado pela Humana Ur

gente, empresa de Jaraguá
do Sul. As dependências
onde funcionará o setor

estão sendo reformadas,
mas ainda não existe pre
visão de quando o atendi

mento nessa variedade es

pecífica será iniciado.

Serão recebidos tanto

aqueles idosos que neces

sitam de serviço médico

permanente quanto os que
buscam apenas um local de

permanência como mora

dia. O atendimento será

prestado como particular e
terá custará de R$'800,00 a

R$ 2.000,00, dependendo

do interesse da família do
idoso. A ativação dessa ala
acontece junto com a refor
ma geral do prédio do hos

pital, que está recebendo
melhorias e pintura nova em
vários setores, bem como

móveis e equipamentos. A
reforma para as acomo

dações para internações, com
16 leitos já instalados, deven
do chegar a 20, nesta semana.

"O investimento nas

melhorias alcança R$ 80

mil", segundo o médico

psiquiatraAntônio Carneiro
da Cunha, que está na

coordenação do projeto de

otimização desde que a

empresa de Jaraguá do Sul
acertou a locação do hos

pital por três meses, com

direito a renovação de con

trato por mais um período
de três meses e à compra
do estabelecimento. '�ão
há nenhuma decisão toma

da sobre a compra definitiva",
informou Cunha. (MR)

IDESVIO: CONSUMO DE DROGAS E ÁLCOOL É ELEVADO ENTRE OS ADOLESCENTES DE GUARAMIRIM

Constatação é feita através de II

Programa Sócio-Educativo I

GUARAMIRIM - É nidade (penas disciplinares) exigem o acompanha- dos com o uso de drogas
bastante acentuado noMu- ou para serem submetidos mento mais demorado da ou com o alcoolismo",
nicípio o envolvimento de à liberdade assistida al- assistente social, que busca acrescentaWanderlise.

adolescentes, com idade ternativa. Instituído em as origens dos problemas COMUNIDADE - Para

até 18 anos, com o consu- maio do ano passado, des- do menor infrator, geral- a assistente social Wan-

mo de bebidas alcoólicas de que aPrefeitura efetivou mente visitando e orien- derlise Silveira, a sociedade
e o uso indevido de dro- convênio com o Governo tando tarnbém a família. precisa avançar no modo
gas. A constatação é da do Estado, o programa As causas mais fre- como encara os problemas
assistente socialWanderlise já atendeu a 41 menores qüentes dos problemas juvenis. "Geralmente os

Silveira, responsável pelo infratoresno Município, juvenis, que geralmente adolescentes com proble-
Programa Sócio-Educati- dos quais 39 do sexo chegam ao Programa mas de conduta são ta-

vo de Liberdade Assistida masculino e dois do fe- Sócio-Educativo, através xados de vagabundos e

ou Pr�stação de Serviços minino. de encaminhamentos do drogados, que são rotula-

à Comunidade, mantido Os casos em que o jo- Conselho Tutelar, têm ções depreciativas que
através de convênio fir- vem tem de cumprir ser- como base a desestrutu- não ajudam em nada na

mado entre a Prefeitura e viços à comunidade são ração familiar, com todas recuperação dos jovens",
a Secretaria de Estado da sempre penas leves, geral- as suas conseqüências, co- observa. Segundo ela, a

Justiça e da Cidadania. mente em escolas e biblio- mo abandono, pais dis- população pode' fazer
O 'programa presta tecas, e que não causam tantes, ausência de orien- mais pelos jovens com

atendimento aos menores prejuízo físico ou que ex- tação e disciplinares re- desvio de conduta dan-

infratores, com passagens ponham o menor ao ridí- guIares", constata a assis- do-lhes oportunidades,
peloJudiciário, encaminha- culo, explica a assistente tente social. "Mas em inclusive de participação
dos para cumprirem tarefas social. Já os atendimentos grande parte dos casos, os no mercado de trabalho. I'

em benefício da comu- com liberdade assistida problemas estão associa- (MILTON RAASCH)

Concurso
Arte na Lista

,Crie o centro da capa.
Tema: I "TRADIÇÁO, CULTURA E PAISAGENS�'
Regulamento:
1 ° - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

'

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

28/12/2001, em horário a ser definido. Em caso de empate, a
decisão será feita pela diretoria do Guia Fácil. A decisão é
soberana e irrecorrível,

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

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

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

utilizado na confecção é de livre escolha.

7° - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 07/12/2001, na
sede do jornal Correio do Povo, na rua CeI. ProcópioGomes de
Oliveira, 246 ou informações noGuia Faeil: (47) 222 i900.

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

8° - Premiaçãopara obra escolhida:
a) Publicação do desenho naedição 2002 doGuia Fácil

b)Publicação no editorial da lista do. histórico do
autor da obra,
c) PrêmiodeR$500,OO

5° - Todos os trabalhos passarão. por uma prévia seleção através
de uma comissão avaliadora, nomeadapeloGuia Fácil.

R"JIUI�o: Apolo:

t.imPuia�'"' Fácil
Liata. Tel.f6nlc••

"
CORREIO DO POVO

iii) Sbopplnl Contor
ID BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IFURTO: LADRÕES LEVARAM R$ 180,00 EM DINHEIRO

Recreativa de' sindicato foi

arrombada na sexta-feira
JARAGuA DO SUL - A

sede da recreativa do Sindi
cato dos Trabalhadores nas
Indústrias do Vestuário, no
Bairro Ilha da Figueira,
próximo à Pedreira Rio

Branco, foi assaltada na

madrugada de sexta-feira.
Os ladrões pegaram a es

cada do pintor - que
havia deixado o material

do trabalho num canto da

recreativa -, subiram até

.0 teto e arrebentaram a te

lha com uma alavanca.

Segundo informações do
presidente do sindicato,
Gilda Alves, os arromba
dores sabiam exatamente o

melhor lugar para entrar,

pois o buraco foi feito es

trategicamente em cima da

geladeira, onde eles pu

de,ram se apoiar para des
cer no local.

Os ladrões levaram

aproximadamente R$
180,00 em dinheiro, além
de garrafas de bebidas

alcoólicas, vários fardos de
Coca-Cola, salgadinhos,
potes de sorvete, entre ou
tros produtos. A Polícia

Militar foi acionada e a

ocorrência foi registrada na
Delegacia de Polícia da

cidade. "Eles fizeram ron

da no local e proximi
dades,mas só encontraram
algumas garrãfas que os

arrombadores não conse

guiram carregar. Temos
certeza que trata-se de pes
soas quemoram no bairro

I
ESTADO DESANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de JaraguÍl do �ul
Fundo Municipal de Saúde

EDITAL

TOMADA DE PRE�OS N' 22/2001-FMS
SECRETARIA DE SAÚDE, ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO MENOR PRE�O

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para FARMÁCIA BÁSICA DO S.U.S.

TIPO: Menor Preço por item.

REGIMENTO: lei Federal ni 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 09:00

horas do dia 13 de dezembro de 2001, no Setor de Protocó/odá Prefeitura,
sita à Rua Walter Marquardt, ni 1111 - bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:30 horas do mesmo dia, na sala de
reuniões.

.

INFORMA�ÕES - O Edital completo e esclarecimentos poderão ser obtidos no
seguinte endereço: RuaWalter Marquardt, ni 1111, ou pelo fone {47} 372-
8085ou via internet no endereço: www.jaraguadosul.com.br/prefeitura

Joraguá do Sul (SC), 23 de novembro de 2001.

IRINEU PASOLD

PREFEITO MUNICIPAL-

�L
AERO CARG01
Cargas aéreas
nacionais e

, internacionais

371-0363

porque eles conheciam

muito bem a recreativa,
inclusive que a escada do

pintor estaria lá", acredita
o presidente do sindicato.

Alves enfatiza que pior do
que o prejuízo monetário
é trabalhar para algumas
pessoas mal-intencionadas
destruírem o que foi cons
truído com esforço.

- Agora temos que
tomar mais cuidado,
vamos contratar serviço
de vigia, que vai atuar

todas as noites -, des
taca. Esta foi a terceira

vez que a recreativa foi

arrombada. No ano pas
sado aconteceu duas ve

zes, mas o prejuízo foi

menor. (FABIANE RIBAS)

LOTERIAS
24/11/2001

Megasena
concurso: 316

06 - 24 - 28 - 43 - 51 - 56

Quina
concurso: 923

02 - 16 - 36 - 39 - 52

Lotomania
concurso: 169

04 - 11 - 23 - 24 -

25 - 39 - 42 - 43 -

53 - 54 - 55 - 59 -

65 - 68 - 75 - 78 -

91 - 94 - 95 - 96
... :

Loteria Federal
concurso 03596

1° - Prêmio: 02.025
2° - Prêmio: 42.525
3° - Prêmio: 06.486
4° - Prêmio: 45.774
5° - Prêmio: 57.905

Hojeacontece julgamento de jogo da laDivisão
JARAGuA DO SUL - vale o que está no papel, os será comandado pelo au-

Dos três casos julgados pela árbitros são as autoridades ditarNelsonSjoeerg.
]untade]ustiçaDesportiva, dos jogos. Durante o jul- JULGAMENTO - O ár-

na sexta-feira à noite, ape- gamento, foram ouvidas _bitro Marinelson Pires foi
nas dois tiveram resultado muitas pessoas, os próprios punido com 180 dias de
final. Hoje à noite, a partir jogadores do Alvorada afastamento, também na

das 19 horas, acontece novo apontam que o Cruz de noite de sexta-feira. Ele foi

julgamento sobre o resulta- Malta venceu por 1 a O", o árbitro responsável pela
do da partida entreAlvora- destaca o presidente da Liga partida entre Cruz deMalta
da x Cruz deMalta, nos as- ]araguaense de Futebol, x Grêmio Garibaldi, nos

pirantes, realizado no dia 15 Rogério Tomazelli. Ele titulares, partida que deveria
de novembro. De acordo explica que, em princípio, a ter sido realizada no dia 15

com a súmula entregue à equipe doAlvoradamarcou de novembro. O jogo não

Liga]araguaense de Futebol, um gol, que foi anulado na aconteceu porque os joga-
o resultado da partida foi seqüência, como lance dores do Cruz deMalta não

empate, por 1 a 1. A-Liga normal de jogo. compareceram à partida. O
recebeu denúncia anônima Tomazelli diz quemuitas árbitro escreveu na súmula

afirmando que a partida ti- pessoas foram ouvidas,mas que a partida havia ocorrido
nha acabado por 1 a O para o auditor resolveuprorrogar normalmente, com tempos
o Cruz de Malta. o prazo de julgamento por de jogo, e que havia re-

Os árbitrosMarinelson falta de provas. "É um fato sultado por 1 a O para oGa-

Pires, Luís Carlos Uber, lastimável, os árbitros têm ribaldi.Outrocaso julgadono
RosemirPauli, e o delegado anos de experiência, de- mesmo dia foi do Cam-

da partida,]oséAntônio de veriam ter postura honesta peonato das Escolinhas. A

Andrade, insistem em afir- e assumir as responsa- acusação dizia respeito à falta
mar que a partida finalizou bilidades", critica o pre- de documentação. ''Este caso
empatada. "É complicado sidente da Liga. foi resolvido tranqüilamente,
demais porque, para a Liga O julgamento de hoje sem complicações. (FR)

Dr. Antonio E. Menna
••••••................••••..•..•.•••••••.......................................•...........•...................................................................................................................................... -

OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 _ CPF: 468859357/00

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

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE .JANEIRO

Ressonância Magnética
Tomografia Computadorizada

�:Cj;r:!?:tr�d�:Ag���1�����'
.

Ultra-son rafia 3D/Colar. Conven,cionãie .

Punçã com Estudo Citoget;1é'tico

��,�Fº�:�,�i.��1�1;;����;���(� �D
Radiologia Digital e Conyen_ç.J.9J1D.L _
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r. UIZ e Ipe M.. ava c e ,\.

Diretor Médico/ RM 9 6-SC
-,

'-------
___

! ,/[)rã�·Aariàna. "': Lisb
,/

.
CRM 8250- C ''',,-
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---�V-'a r i o s C o n v ê nos
Desconto Pi

/
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Unidade I / Unidade II
., /'

, "Ru� Guilherme We�ge;/50
,

(CondõmínloCêntro Médico-
Odontológico de

Jaraguá do Sul), 3° andar,
salas nO 303, 304, 305 e 306 .

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fone/fax: (47) 372-2651

o

Particulares
Paciente SUS

e

Rua Pastor Sadreczkl, 148

Hospital Evangélico e

Maternidade
.

/A

sul Carlos Renaux /
Centrô>..arjJ�sue - se _------ .

Fone/Fax: (47) 396-11'44
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Nadadores jaraguaenses bem
.colocadosno rankingnacional

]ARAGUA DO SUL -

Dois nadadores da equi
pe Ajinc/Urbano/FME
ficaram no ranking nacio
nal entre os 25 melhores

atletas do Brasil, na ca

tegoria Petiz 2 (12 anos).
Bárbara Hermann, 12

anos, está em 15° lugar na
prova dos 100 metros

livre, e 25° lugar na prova
dos 400 metros livre.

EduardoJunkes, 12 anos,
ficou em 18° lugar na

prova dos 100 metros

costas. Os dados foram

divulgados pela CBDA

(Confederação Brasileira
'

de Desportos Aquáticos).
Ter nadadores posi

cionados no ranking na-
.

cional em piscina longa
(50 metros) é um grande
privilégio, uma vez que
participaram neste ran

king mais de cinco mil

nadadores federados de
todas as regiões do Brasil.

Além do mais, estes na

dadores não treinam e

não têm experiência em

piscina deste tamanho.
Esta é, inclusive, uma

preocupação da Fasc

(Federação Aquática de
Santa Catarina), que fir

mou parceria com a

UFSC para a 'utilização
da piscina olímpica. A in

tenção é promover os

campeonatos da federa

ção nesta piscina -, diz
o técnico dos atletas,
Ronaldo Fructuoso.

Ele acrescenta que' a
nadadora Bárbara Her
mann está colocada na 4a

posição no ranking na

cional na prova dos 400

metros livre em piscina
curta (25 metros), en

quanto em piscina longa
sua posição foi para a 25a

poslçao, competindo
com os mesmos nadado
res.

I PARTICIPAÇÃO: PARTE DA EQUIPE TAMBÉM ESTA COMPETINDO NO MUNDIALlTO, EM CINGAPURA

MalweelFME prepara-se para
os Jogos Abertos Brasileiros

]ARAGuA DO SUL - A O grupo, que encerrou Brusque, vão parar no dia 3 contou com a presença do

equipe Malwee, de Jaraguá os preparativos neste sá- e retomam aos treinos no VascodaGama", disseRangel.
do Sul, é a base da seleção bado, é composto dos atle- dia 6 de janeiro. Já os atletas Quanto às contratações
catarinense nos']abs a0- tas daMalwee, Chico, Xan- que estão na seleção brasi- de atletas, a direção da

gos Abertos Brasileiros) de, Júnior, Dedé, Chiqui- leira e disputarão a Copa Malwee confirmou apenas

que estão sendo disputados nho, Rafinha, Paulinho, Rio/Sul/Minas até o final de que existem algumas con-
desde ontem, na cidade de Marcinho e do pivô Dão dezembro, entram em férias versas mas nada até o mo- ,

Brusque, e prosseguem até (Hering/Taschibra, de Blu- no final da competição e se mento está definido. "Va-

dia 2 de dezembro. Boa menau), Alemão (Curitiba- reapresentam no dia 20 de mos esperar o final das

parte do time principal jara- nos) e do fixo James, da janeiro. competições para definir-

guaense também está inte- UCS, do Rio Grande do O novo supervisor do mos o elenco para 2002.

grada à seleção brasileira Sul. "Agora voltamos a ser clube, Cléber Rangel, ex- Deveremos contar com

de futsal que vai disputar cotados como favoritos Vasco da Gama, diz que a um grupo de 20 jogado-
o Mundialito, em Cinga- devido à conquista do titulo Malwee já tem confirmada res", disse o diretor de

pura, até 4 de dezembro. em ltajai. Mas vamos jogar a participação em 11 com- futebol, Cacá Pavanello.

A base da equipe catarinen- com a mesma aplicação pois petições no próximo ano. Esta semana as direto-

se é formada pelo time bi- conhecemos o valor dos O primeiro torneio será a rias da Malwee e da As-

campeão estadual dos nossos adversários e nossas Copa Sul, em janeiro, que sociação dos Amigos do

Jogos Abertos de Santa limitações e qualidades", reunirá times de Santa Ca- Esporte Amador estive-

Catarina, titulo conquistado diz Cavalcanti. tarina, Paraná e Rio Gran- ram reunidos com direto-

em Itajaí, no último sába- As férias dos jogadores de do Sul. Podem existir res da fábrica de materiais

do. Neste torneio a seleção e da Comissão Técnica da outras competições como esportivos Umbro, que
catarinense será dirigida Malwee serão divididas em a doJapão, que tradicional- poderá ser a nova patro-
pelo auxiliar técnico da duas etapas. Os atletas e di- mente acontece no segun- cinadora de uniformes da

Malwee, Flávio Cavalcanti. rigentes que estiverem'em
.

do semestre, e que este ano equipe jaraguaense.

Tapetes Nacionàis e Importados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• ESTRELA: EX-P1LOTO DE F-I RICARDO ZONTA FOI A PRINCIPAL ATRAÇÃO DO AUTOMOBILISMO

Catarinense de Automobilismo
acabou ontemno autódromo deJS

do de Santa Catarina),
deve-se em parté às boas'

condições da pista, que
tem 2.150 metros. ''Ape
sar de ainda não estar

totalmente cercada, as

. condições da pista é boa,
tanto no que diz respeito
à segurança quanto de

uso", ressalta Andrade.

Mesmo assim ele espera
que os administradores
do autódromo provi
denciem algumas melho
rias, já solicitadas pela
Federação, como amplia
ção dos boxes e reposicio
namento da torre.

Bons pegas marcaram a última etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo (MARIA HELENA DE MORAES)

]ARAGuA DO SUL -

O ex-piloto de Fórmula
1 Ricardo Zonta foi a

atração principal da 10a
e última etapa do Cam

peonato Catarinense de

Automobilismo, que
aconteceu neste final de

semana rio autódromo
emJaraguá do Sul. Zonta

participou apenas desta

etapa do campeonato na

modalidade Stock Car,
ficando em segundo lu

gar. Nesta categoria o

campeão foi o piloto
Roberto Pruner. Na ca

tegoria Novatos a vitória

ficou o piloto Michel

Giusti, de Joaçaba, e na

categoria B, Max Mohr,
de'Blumenau, garantiu o

título.
A única categoria que

não definiu o campeão foi
aA, cuja decisão está sub

judice. Embora o piloto'
jaraguaense D�uglas
Bago tenha vencido a

prova de ponta a ponta,
o resultado final deverá

sair somente no prazo de
15 dias, período em que

Fotos: Edson Junkes/CP

Zonta participou da Stock Car, ficando em segundo lugar

De acordo com o pre
sidente da Federação de
Automobilismo do Esta-

o Tribunal de Justiça
Desportiva tem para
julgar a �cusação de ir

regularidade técnica

denunciada pelo piloto
Leomar Fendrich contra

o jaraguaense. Se _Bago
perder o recurso na Jus
tiça, o, título fica com o

piloto de São Bento do

Sul.

do de Santa Catarina,
Victor Tadeu de Andra

de, todas as provas rea

lizadas nesta etapa foram
satisfatórias. Andrade

adianta que no ano que
vem o campeonato cata

rinense terá mais uma

etapa, saltando de 10 para
11. "O automobilismo
em Santa Catarina está

crescendo e o nível dos
\

pilotos também", elogia
o presidente.
Aproximadamente

2,5 mil pessoas compare
ceram ao autódromo para
assistir às provas, que te

ve inicio no sábado e se

estendeu até o final da

tarde de ontem. A chu

va atrapalhou o último

dia do campeonato, mas
mesmo assim não impe
diu que o público pudes
se apreciar pegas emocio
nantes e perigosos. Dú
rante a prova da categoria
B, o piloto do carro -43,
Waldir Wolf, capotou ao

chegar no final da reta

principal da pista. Wolf

saiu do carro sozinho e

não teve ferimentos.

O sucesso desta eta

pa, segundo o presidente
da Faesc (Federação do

Automobilismo do Esta-

SPORTIVAS
. SÃO Luís NA OLIMPíADA
A equipe de basquetebol masculino do Colégio Marista
São Luís está representan.do Santa Catarina na la

Olimpíada Colegial Brasileira, que teve início quarta
feira e prossegue até amanã, em Poços de Caldas, Minas
Gerais. Fazem parte da equipe os alunos-atletas:
Eduardo Massaneiro, Mateus Pires, Paulo Negri, Ga
briel Berri, Ricardo Joaquim, Helton Salai, Tiago Farat,
Ricardo Lemke, Fábio Kiatkowski e Rafael Baptista. A
equipe será dirigida pelo professorAirton Luís Schiochet.

DESTAQUES DA NATAÇÃO
As nadadoras jaraguaenses Nathália Krelling (Santa
Mônica/PR) e Marina Fructuozo (Ajinc/Urbano/FME)
foram convocadas a fazer parte do selecionado catarinense

que irá disputar os Jabs Gagos Abertos Brasileiros) nos
dias 30 de novembro e 1 de dezembro, em Brusque.
Ambas foram selecionadas pelas excelentes performances
que apresentaram na última edição dos Jase, pela seleção
de Jaraguá do Sul: Nathália obteve duas inedalhas de

ouro, duas de prata e uma de bronze; e a Marina, duas
medalhas de prata e duas medalhas de bronze

ABERTO DE VOLEIBOL
Neste domingo foram realizados jogos do Campeonato
Aberto de Voleibol, 9m Massaranduba. Os resultados

foram os seguintes: Joinville perdeu para Blumenau por 2
a O, no masculino; Inside/Mad Dog ganhou porWO da

FMD /Schroeder, no masculino; Reflexo foi derrotado

por Marvan, por 2 a 0, no feminino; Marvan venceu o

Gaivotas, por 2 a 0, no feminino; Reflexo Malhas ganhou
por 2 a ° do Joinville, no masculino; Da Hora entrou em

quadra contra o Gaivotas e garantiu a vitória, por 2 a 1, no

feminino, e, Inside/Mad Dog venceu porWO o Reflexo

Malhas, no masculino. As finais do campeonato serão

realizadas nos dias 1 e 2 de dezembro.

É O SEU LUGAR!

I,nfo,rmac_: 271-1_
Rua Preso Epitádo Pessoa,10Sl � Jaraguá do Sul· se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br

SALAS CLIMATIZADAS, LABCJRAT6RICJS,
ATIVIDADES COMPLEMENTARES, ESTACI·CJNAMENTCJ.
VIAGENS DE ESTU·DCJ, FCJRMAÇÃCJ HUMANA E CRISTÃ,

9'7,5% DE APRCJYAÇÃCJ NCJ VESTIBULAR •••

TEMCJS MUITCJS MCJTIVCJS PARA DIZER:

"MEU CC:U...ÉGiCJ É: CJ DIVINA!"
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