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Caropreso é contra

alteração da CLT
o deputado federal Vicente Ca

ropreso (PSDB) disse que não vo

tará favorável ao projeto que altera
o Artigo 618 da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho).

PÁGINA 3

. Em Cena Catarina

acontece hojeem jf
o espetáculo "Um Anjo num

copo de gelo picado", que acontece
hoje à noite na Scar, marca a segun
da fase do ProjetoEm Cena Catarina.

PÁGINA 6

SC conquistou o
20 lugar nos Jabs

Santa Catarina ficou em segun
do lugar nos Jogos Abertos Bra

sileiros, somando 83 pontos, seis

pontos apenas atrás dos campeões.
PÁGINA 11

Metalúrgicos aprovam em assembléia geral a pauta de reivindicação da

categoria. Amanhã, patrões e empregados voltam a negociar. PÁGINA 5
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Gapa-Já faz passeata pelo centro de Jaraguá do Sul para alertar sobre os

perigos da aids e as medidas preventivas para evitar a doença. PÁGINA 7

MoradorAdolfo Engel teme que reforço feito na barragem de Pedra de Amolar provoque inundações nas propriedades

Moradores contestam obra
,

para desvio de água, emCorupá
Adolfo Engel e vizinhos estão contestando

o reforço de uma barragem feita pela Secretaria

de Obras, em Corupá, para desvio de água
destinada para outra comunidade próxima. A
alegação é que o reforço da barragem com a

colocação de pedras e restos de estrutura de

concreto favorecerá a ocorrência de inundações
na localidade, onde o curso d'água sempre fica
muito intenso nas enxurradas. A obra foi em

bargada por fiscais da Fatma e a Prefeitura já
prepara a contestação

PÁGINA 9
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Câncer de próstata e PSA
WALTERFALcom -Médico urologistae bacharelemDireifo

Já é bem conhecida a importânciapara o homem desse mal do século, que
só perde em incidência parao câncer de pulmão.O PSA - sigla em inglês que
significa, antígeno prostático específico - é usado para controlarmos

preventivamente essapatologia,porém algumas nuanças devem ser observadas.
O PSA puro e simples não nos dá uma idéia absoluta, temos que contar com
o toque retal primariamente para, após, aferirmos o nível de PSA no sangue.
Lembrar que após manipulações com toque retal ou tramitação urológica, o
PSA sempre se eleva, podendodarurn resultado falso positivo, ou seja, pensamos
erroneamenteem câncer,

Para melhor efetividade da análise dos resultados do PSA, temos que
relacionar na interpretação do mesmo a idade do paciente, peso da próstata
(dado pelo ultra-som), comportamento dos valores ao longo do tempo
(velocidade do PSA) e a determinação do PSA livre e conjugado no plasma
sangüíneo.

A densidade do PSA, que consiste em dividi-lo pelo peso da próstata, é
importante para atenuarmos indicações de biópsia desnecessária (mdicadas
quando suspeitamos de câncer). Pacientes comHBP (crescimento benigno da
próstata - não canceroso), em 90% dos casos, temos adPSA inferior a 0,15 e,
em 70% dos pacientes com câncer de próstatao dPSA foi superior a 0,15, o que
confere à densidade urna sensibilidade e especificidade entre 70 e 90%. Isto nos
mostra que um indivíduo com densidade de PSA superior a 0,15 apresenta
risco quatro vezesmaior de contrair câncer de próstata. Ovalornormal doPSA
oscila até 0,4 ng/mI, entretanto, quando os valores situam-se entre 0,4 elO ng/
mi, devem ser observadas as orientações feitas acima.

.outro parâmetro é a relação PSA livre/total, quepode evitar biópsias
desnecessárias, quando esta relação percentual do PSA, utilizando uni. nível de
corte estatístico de 20%, pode-se diagnosticarmais de21,33% de casos de câncer

que passariam desapercebidos.
Sempre que possível é preciso evitar biópsias desnecessárias, assim como

deixar passar pessoas com câncer em fase inicial. Utilizando-se dosmeios citados

acima, pode-se fazer um bom acompanhamento preventivo dos pacientes,
evitando-se diagnósticos tardios, quando o poder de curar é bemmenor.

Sociedade racista?
MARcos SCARPATO - VereadorpeloPl'dejaraguádo Sul

"Brasil, país tropical, abençoado por DeQS e bonito por natureza!", o
país damistura de cores, do cavaco e do pandeiro, do invejável suingue da
mulata, país que traz como um de seus índices a categoria de segundo país
com maior população negra do mundo e, por fim, país que
vergonhosamente traz evidências empíricas de descasos e discriminação
para com os negros de nossa pátria.

Podemos perceber nitidamente em nosso cotidiano fatos, que passam
despercebidos, por se tomarem normais: nomeio acadêmico ouno trabalho
a quantidade quase quemínima de pessoas da cor negra é urn fato corriqueiro
que faz jus com os dados de que apenas 18% dos negros têm possibilidades
de ingressar na universidade, que dentre a população negra ativa apenas 6%
está ocupada em atividades técnicas, científicas e administrativas e que 60%
dos negros brasileiros estão na faixa de analfabetismo, segundo dados da
Fase (Federação paraAssistência Social e Educacional de São Paulo). Valores
negativos corno adesqualificação, aaparência, as inadequações são atribuídas aos
negros como caracteósticas associadas aos estigmas deex-escravos e trabalhadores
braçal, herançaque carregam há séculos, desqualificando-se para obteros postos
dos trabalhos almejados. Nota-se a intenção damanutenção do negro como
classe proletária, novamente escravos, agora no SistemaCapitalista.

O preconceito namaioria das vezes se apresenta de forma camuflada, a
rrúdia indiscutivelmente apresenta ummodelo branco de valorização.

Vivemos num mundo de mudanças tendentes à evolução intelectual
humana. A sociedade como um todo tende a tomar consciência de certos

preconceitos retrógrados. Para fortalecer a idéia de que todas as pessoas são

dignas de respeito independentemente de sua cor, raça ou nível social,
nestes últimos anos estão surgindo movimentos e organizações não-go
vernamentais que visam reivindicar os direitos humanos, procurando
conquistar o espaço que pertence à raça negra. Eis urna iniciativa de pessoas que
lutampormudanças e colaboram naconstrução deurnasociedade justaedemocci
tica,pois comodiriaGeraldo Vandré, 'quem sabe faz ahoranãoesperaacontecer':

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 jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gtamaticais necessárias.

Estacionamento
o contrato entre a em

presa Cartão Jaraguá Comér

cio e Serviços e a Prefeitura

vence em fevereiro do ano que
vem, e abre a possibilidade de

o governo municipal analisar
mais a necessária atenção à

questão do Estacionamento

Rotativo no Centro. Autori

zado pela Câmara de Verea

dores no final de 1996 e im

plementado logo em seguida,
Q sistema de estacionamento

pago solucionou, não resta a

menor dúvida, os sérios pro
blemas de estacionamento

que existiam na época, mas
também originou a maior

enxurrada de reclamações
contra um serviço prestado à

população de que a cidade já
teve conhecimento.
A ausência de critérios

mais flexíveis no funciona

mento no sistema de cartões

motivou logo no início do

funcionamento do Estaciona

mento Rotativo, e continua

ainda agora, gerando muitos

atritos entre a comunidade e

as monitoras que fiscalizam o

serviço. Na semana passada,

r 7\.T-" "I1 "ao e possioe que

um serviço que gera
tanta discussão e

polêmica fique sem a

necessária discussãD_j
ainda, ganhou repercussão o

incidente envolvendo um dos

magistrados da cidade, que,
descontente com o trata

mento recebido por parte da

monitora que o atendeu,
determinou a prisão da mes

ma.

Ninguém desconhece os

aspectos positivos do sistema

e que ele está gerando em

pregos para uma parcela de

pessoas, que tem nessa faina

diária o ganha pão. Mas tam

bém são conhecidos de todos

as freqüentes broncas, dis
cussões e desentendimentos

registradas esporadicamente
por conta dos problemas de

funcionamento do mesmo.

Certamente deve haver um

meio-termo em tudo isto, que
precisa ser encontrado. Até

agora, a desculpa mais fre-

qüentemente ouvida é que
existe um contrato em vigor
e uma legislação a ser seguida.

Mas, expirado o prazo de

vigência do atual contrato,
abre-se a oportunidade para

que as autoridades respon
sáveis adotem as medidas que
forem mais adequadas e a

chamada qualidade de vida

que Jaraguá do Sul ostenta,

possa evoluir também nesse

aspecto. É a hora oportuna
para a manifestação de todos,
desde o Executivo e Legis
lativo, assim como entidades

que representam o comércio

e também aquelas que de

fendem os direitos da cida

dania.

Não é possível que um ser

viço que gera tanta discussão

e polêmica fique sem a ne

cessária discussão. Dos ve

readores, especialmente,
espera-se que esta questão
tenha o devido destaque nos

debates no Legislativo, para
que a solução mais adequada
seja apontada.

Há muita coisa para mu

dar, e. a hora é agora.
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A presidente do Diretório do PSDB de Jaraguá do

Sul,Niura dos Santos, gerente de Indústria, Comércio,
Turismo e Serviços da Prefeitura, revelou que o

partido inicia no próximo ano reuniões nos bairros

"para levar às comunidades a politica do PSDB".
Na opinião dela, é o primeiro passo para integrar a

comunidade aos projetos do partido e aproximá-lo
das bases.
- Politica não se faz de cima para baixo, mas nas

bases. Precisamos ouvi-las mais, até para que nos

aponte novos rumos, sugeriu, reafirmando a dis

posição em "brigar" para que o partido tenha
candidato a deputado estadual em 2002,mesmo com
prando briga com o PFL, que insiste no cumprimento
de um acordo entre os partidos aliados para apoiar
um postulante pefelista à Assembléia Legislativa.

ADVERSÁRIO
O vereador Rudolfo
Guesser (PPB) participou
ontem, na casa do vice

governador Paulo Bauer

(PFL), em Florianópolis,
do lançamento da candi

datura do empresário
Idenor Dreyer a depu
tado federal pelo PFL.
Em 1998, como candi
dato a deputado estadual

pelo PPB, obteve 2.480

votos em Jaraguá do Sul. É
adversário direto do de

putado federal Vicente Ca

ropreso (PSDB), o que acir
ra a briga PSDB/PFL.

PRESIDENCIA
Depois do recado do

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) para que o ve

reador Vitória Lazzaris

(PPB) retire a candidatura
à Presidência da Câmara
de Jaraguá do Sul, a dis
puta tomou outro rumo.

Muitos acreditam que os

governistas vão indicar o
atuallider, Sílvio Celeste
Bard (PSDB), para o car
go, mas outros apostam
que Ademar Winter

(PSDB) será o futuro

presidente. Winter tem o

apoio da oposição.
,

ERRO
As placas indicativas das ruas Walter Marquardt e

Frederico Kurt Vasel, no Bairro Rio Molha, estão
invertidas. Um erro bobo de falta de atenção da

equipe responsável pela colocação das placas, mas
que, com certeza, confunde quem não é da cidade.

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 CLT: CAROPRESO GARANTE QUE NÃO VOTARÁ FAVORÁVEL AO PROJETO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA LEI

Deputado diz que governo foi
precipitado ao pedir urgência

dores. Esse é um dos mo-

apresentar o projeto sem tivos porque defendo uma'

Jair Mussinato acredita que PT superou discriminação

]ARAGuA DO SUL - o

deputado federal Vicente

Caropreso, presidente es

tadual do PSDB, revelou
que não vai votar favorável
ao projeto que altera o

Artigo 618 da CLT (Con
solidação das Leis do

Trabalho). De autoria do

governo federal, a proposta
pretende "flexibilizar" as

relações de trabalho, inau
gurando um novo capítulo
na relação capital/trabalho.
O projeto deve entrar em

votação hoje na Câmara

Federal, necessitando de 257
votos para ser aprovado e o

mesmo número para rejeitá-la
Caropreso justifica a po

sição afirmando que o mo

mento não é conveniente

para alterar a lei. "Um

projeto dessa proporção
precisa sermelhor discutido
com a sociedade. Nem
mesmo dentro do partido
houve uma discussão mais

aprofundada a respeito",
argumentou, informando

que comunicou à direção do
PSDB a dificuldade em vo-

tar favorável ao projeto.
"Tenho posições partidárias,
mas a complexibilidade da

]ARAGuA DO SUL - O

presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Jair
Mussinato, um dos pré
candidatos a deputado es

tadual pelo PT, acredita que
este é o melhor momento

para o partido' e que as

chances em eleger o pre
sidente da República nunca
foram tão boas. Na avali

ação dele, a sociedade está
mais consciente e conhece
melhor os projetos da le-

sentes par
estilos, atlt
.rações.

a Marechal, 364 • Fon

Edson Junkes/CP

Caropreso diz que mercado exige mudanças na lei

um amplo debate nacional

e sem conseguir explicar as
mudanças propostas. ''A
falta de informação sobre
o projeto coloca o governo
como vilão, aquele que vai
tiraras direitos dos trabalha-

proposta exige cautela e

bom senso", argumentou.
O deputado fez questão

de frisar que não votará

contrário à. proposta, deve
se abster ou se ausentar da

votação. Na opinião dele, o
governo foi precipitado em

genda e a comunidade in

ternacional demonstra tran

qüilidade em relação a um

possível governo de es

querda no Brasil.

Mussinato, no entanto,
considera 2002 como um

ano decisivo para o PT e

demais partidos do campo
democrático popular. "O
Brasil passa por um mo-'

menta muito importante de
sua História. A sociedade
terá chance de transformar

discussão mais abrangente e

a retirada da urgência da

votação", explicou
RAZÕES - Caropreso,

porém, é favorável a altera

ções na atual legislação tra

balhista que, segundo ele,
"engessa" a maioria das em

presas. "Precisamos criar

mecanismos que possam
absorver milhões de jovens
que anualmente entram no

mercado de trabalho", justi
ficou, informando que os

Estados Unidos têm 75 mil

ações trabalhistas, enquanto
o Brasil tem 2,5 milhões.

''Isso prova que alguma coisa

está errada no País e que
precisa ser mudada", disse.

Segundo o deputado, a

polêmica é fruto da antecipa
ção da campanha eleitoral.
"O projetovalidará o acordo
coletivo e flexibiliza itens da
CLT que, na prática já estão

acontecendo. Para os sindica
tos que não concordarem
com as propostas, valem a

lei antiga", garante, refor
çando a idéia de um amplo
debate nacional envolvendo
todos os setores da socieda-

de, "para que o projeto seja
explicado à exaustão". (MC)

o País ou optar pela con- em relação às perspectivas e

tinuidade e exclusão social", expectativas futuras. Ele

discursou, apostando que a limitou-se a confirmar que é

direita utilizará de todos os pré-candidato a candidato a

métodos para manter a deputado estadual em 2002.

atual estrutura, "compro-
.

Mussinato disputa a vaga
metida. com a politica neo- com o coordenador mi

liberal, que é ruim para a' \. crorregional, Dioriei da
maioria da população"., Silva. "Os compromissos

CASA- Mussinato.não sindicais me afastaram do

quis comentar 'as divegên- partido e isso me desgas-
cias íneemas no PT deJara- tau, por isso prefiro não

guá do Sul, preferindo não fazer qualquer comentário
fazer qualquer prognóstico agora", despistou. (MC)

i<tIlIElLl
Moda Masculina
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AMVALI

TERÇA-FEIRA, 27 de novembro de 200

DE OLHO

I MOBILIZADOS: PEFELlSTAS FAZEM NOVO ENCONTRO REGIONAL AMANHÃ, PARA DlSClJTIR AS CANDIDATURAS N OTAS REGIONAIS
Dávio Leu defende fixação de OcrnáriopolitiwtendeamudmmM""mnduba

Depois de andarem juntos durante quase uma década,

critérios para indicar candidato
MASSARANDUBA -

Lideranças do PFL de to
da a Microrregião do
Vale do Itapocu estarão

reunidas amanhã, às 20

horas, no Hotel do Chico,
em mais um encontro

regional do partido, com
a participação de verea

dores, presidentes de di
retórios e outras lideran

ças no Vale do Itapocu.
A finalidade do encontro

é tratar sobre a definição
da candidatura à Assem

bléia Legislativa e outras

questões relacionadas

com as eleições do ano

que vem.

O prefeito Dávio Leu

(PFL), anfitrião neste en

contro, deverá aproveitar
a oportunidade para
propor alguns critérios,
visando dar mais obje
tividade às ·reuniões que
o partido está realizando

(já aconteceram outras
,

em]araguá do Sul e Gua

ramirim), para definir o

nome do futuro candi

dato a deputado estadual
e outras questões rela

cionadas com as eleições.
Leu já discutiu o assunto

com o diretório local e

tem o apoio de outros

companheiros de partido.
Do último encontro

regional promovido pela
legenda, em Guaramirim,
participaram três nomes,

que aparecem como pré
candidatos. Além do pró
prio Leu, que há meses

colocou o nome para dis

putar a indicação, com
pareceram também a.

vereadora Maristela Me

nel e o empresário Eduardo

Edson Junkes/CP

Prefeito de Massaranduba disputa indicação

Horn. "Não há porque
ficar estendendo a dis

cussão sobre essa ques
tões indefinidamente",
diz o vereador e presi
dente do PFL de Mas

saranduba, Almir Tre
visam.

"Precisamos ter uma

posição mais concreta,

pois já estamos chegando
ao final do ano e ainda

não temos critérios para
escolher o candidato",
diz Trevisani, que apóia o

prefeito na sua intenção
de fazer da reunião desta

quarta-feira' o ponto de

partida para definir os

procedimentos para a es

colha do candidato. "Es- .

peramos que neste en

contro fique esclarecido

como o partido irá pro
ceder", destaca Trevisani,
acrescentando que, feito

isto, os próximos encon-

tros já poderão ser de

dicados para outros

assuntos, como as ne

gociações com o PSDB

e PTB.

FIM DE ANO - O

PFL realiza no próximo
dia 14 de dezembro a

reunião de encerramento

das atividades do ano em

Massaranduba. A infor

mação é do presidente da

legenda no Município,
Almir Trevisani. Na oca

sião, antecipa Treviani, o
prefeito Dávio Leu de

verá fazer um �elato das

ações desenvolvidas no

primeiro ano de governo
da coligação PFL/PSDB
em Massaranduba.

(MILTON RAASCH)

PresidentedoPFL acredita em

composição comparte doPPB
O presidente do PFL, Almir Trevisani, acredita numa

composição com o PPB para as eleições do ano que vem,
emMassaranduba. Segundo Trevisani, já estão acontecendo
conversações com o presidente do Diretório do PPB,
Carrnelino Dolsan, e as possibilidades são concretas. Na
sexta-feira passada, o secretário de Estado Adjunto da

Saúde, Norival Silva, esteve no Município, quando fez a

entrega de uma verba no valor de R$ 351:nil que o Governo
do Estado está liberando para ser investida no posto de
saúde.

ParaTrevisani, ii visita do secretário adjunto e a liberação
dos recursos são indicadores de que a aproximação entre

pepebistas e pefelistas é possível no Município, apesar de,
nos últimos dez anos, o PPB ter feito coligações com o

PMDB. "Pelomenos com umaparcela do PPB a tendência

é de conseguirmos acordo para.o ano que vem", avalia
Trevisani, admitindo que dificilmente será possível atrair
toda a legenda pepebista.

Ele se refere à dificuldade de aproximação com o ex

prefeito Odenir Deretti (PPB), com quem o PFL mantém

diferenças políticas, aparentemente intransponíveis, e que.
há alguns meses anunciou que apoiaria o candidato do
PMDB ao governo estadual, Luiz Henrique daSilveira. (MR)

quando venceram duas eleições municipais, PPB e

PMDB têm dificuldades em permanecer unidos e

podem não repetir as façanhas conquistadas antes. O

problema começa pelas divergências que vêm
marcando o relacionamento entre os ex-prefeitos
Mário Sasse (PMDB) e Odenir Deretti (PPB), por
causa de declarações feitas pelo primeiro no discurso

de encerramento de mandato e que originou uma

questão judicial, inclusive. Além disso, existem

dificuldades de afinação dentro de cada uma das duas

legendas.

Quem pode levar van

tagem nessa conjuntura
complicada é o PFL, que
já tem sondado o PPB

para uma composição
para as eleições do ano

que vem. No final do ano

passado, por exemplo, o
prefeitoDávio Leu (PFL)
conseguiu tirar a primeira
pedra do bloco compac
to, antes formado pelo
PPB e PMDB, conse

guindo a adesão do

presidente da Câmara de

Vereadores, Valdir Za

pelini, que desfiliou-se do
PPB para unir-se ao PFL.

A situação política local

desperta curiosidade e

muita coisa pode acon

tecer nesta virada de ano.

AAciag (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu) realiza Assem

bléia Geral Ordinária no
dia 10 de dezembro (se
gunda-feira), no au

ditório do CPL (Centro
Integrado de Profissio

nais Liberais), deJaraguá
do Sul. Os trabalhos

estarão iniciando às 9

horas, conforme convite

distribuído pela entidade,
e terão a saudação do

prefeito Irineu Pasold, se

guida da palestra do secre

tárioAdjunto da Segurança
Pública do Estado,Wilson

Dotta, que falará sobre

Municipalização do Trân
sito e realização de con

vênios para fiscalização.

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal, Deodoro 776· Sala 12 • Ed, Maximunn Center Fone: 047 275·1150

�VIAÇA�CANARINHO
-=g------

lJrufulfffa�Bórrâit�t� dr���s. Slu
lazer .. Turismo .. Fretamento
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INFORME
III

./ O Sine (Sistema
Nacional de Emprego)
abriu inscrições para
novas turmas dos cursos

profissio.nalizantes no.s

municípios do. Vale do.

Itapocu.
O projeto. é realizado. em

convênio. com o. Centro.

Universitário e Secretaria

de Família do. Estado. de

Santa Catarina, com re

cursos do. FAT (Fundo. de
Amparo ao. Trabalhador).
As aulas acontecem em

Jaraguá do. Sul,
Massaranduba, São. João
do Itaperiú, Schroeder,
Corupá, Barra Velha e

Guaramirim.

./ Mais de 200

incubadoras de empresas
estarão. operando no.

Brasil até, o. final do. ano,
das quais 42 serão.

inteiramente novas,

confirmando a segunda
posição. do. País no.

ranking mundial de

sistema de incubação,
perdendo apenas para os

Estados Unidos.

Segundo' informações do.

Sebrae (Serviço. de

Apoio às Micros e

Pequenas Empresas)
serão. investidos R$
5,464 milhões nos

projetos.
•

Colabore!
.'

Simon é eleito representante
do CreanoConselho Federal

]ARAGUÁ DO SUL - o ções ocorreram na última

arquiteto. Roberto Rodri

gues Simon, candidato.

apoiado pela diretoria do.
Crea (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e

Agronomia) de Santa Cata
rina, é o. novo. represen
tante da entidade no. Con
fea (Conselho Federal de

Engenhaira, Arquitetura e

Agronomia), Simon obteve
1.642 votos - 66,88% do.
total no Estado. A também

arquiteta Vera Lúcia Gon

çalves da Silva, de oposição,
recebeu 813 votos -

33,12%. Houve ainda dez
votos brancos e quatro
nulos,

Dos 42 profissionais
apto.s a votar no Município,
27 votaram em Simon -

64% -, 14 em Vera Lúcia
- 31% -, e houve um

voto em branco, As elei-

sexta-feira, nos municípios
onde tem inspetorias regio
nais da entidade. No Es

tado, apenas 2.469 dos
19.615 profissionais de

engenharia, arquitetura e

agronomia compareceram
às urnas - 12,5%.

O inspetor-chefe da Ins
petoria Regional do Muni

cípio, Osmar Günther, lem
brou que o conselheiro elei

to "será o porta-voz dos

profissionais e entidades de

classe do Estado no Conse

lho Federal, e precisam estar

em sintonia com seus re

presentados. "O plenário do
Confea é responsável pela
definição das principais
diretrizes que orientam a

atuação. dos conselhos re

gio.nais, principalmente na

definição das nossas atribui

ções", explicou Günther.

Pr

os maiores da região.' "Um
piso salarial alto dificulta a

contratação de funcionários
e inviabiliza as micros e pe
quenas empresas", defendeu.
Volz acredita que as empre
sas têm condições de atender
as reivindicações da catego
ria. "O faturamento das em

presas não deixam dúvidas

quanto a possibilidade em

reajustar os salários e garantir
,

um pouco mais", apontou.
Horn informou que os

patrões pretendem realizar

uma pesquisa de mercado

para analisar a viabilidade das

empresas, de acordo com o

seu tamanho.

Os metalúrgicos realizam
assembléia geral no dia 15

para avaliar a negociação
com o patronal e para pres
tação de contas do sindicato.

Patrões e empregados voltam
à mesa de negociação ama

nhã, às 16horas, no Cejas (Cen
tro Empresarial de Jaraguá do
SuI). (MAURíLIO DE CARVALHO)

exclusão de alguns artigos
referentes à Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de

Acidentes). "A categoria não

nos autorizou a flexionar

qualquer ponto da pauta de

reivindicação", avisou Silvi

no Volz, integrante da comis
são de negociação dos tra

balhadores.

Os trabalhadores reivindi

cam a implantação de umpiso
salarial de R$ 400,00 para
empresas com até 300 fun

cionários e um de R$ 500,00
para as outras e não aceitam

um piso especial para as mi

cros e pequenas empresas. O

presidente do Sindicato Pa

tronal, Eduardo. Horn, garan
tiu que as empresas vão ofe

recer o melhor possível aos
trabalhadores, "sem compro
meter sua competitividade".
"Precisamos continuar geran
do emprego e renda", justificou

DIVERGÊNCIAS - De

acordo. com Horn, os salários I

pagos emJaraguá do Sul são

Consultoria e Sindicont (Sin- .

dicato dos Contabilistas).
O diretor da Diretiva

Consultoria, Geraldo Luiz

Kalkmann, informou que o

projeto tem de preparar os

profissionais da área, e para
alcançar a recomendação ao

selo de Catarinense da Qua
lidade. "O curso, focado no

resultado, tem seis meses de

duração e objetiva transferir

a metodologia de gestão da

ISO 90qO", explicou, infor
mando que oito turmas de

128 empresas no Estado

I ,CHAMADO: METALÚRGICOS FAZEM ATO CHAMANDO PARA ASSEMBLÉIA

Traballiadores querem 10% de

reajuste, patrões oferecem 7%

370-7919

Qualidade Necessária certifica contabilistas
estão fazendo o curso, das

quais cinco receberão o

certificado, e 13 empresas
o selo Catarinense da Qua
lidade.

Na opinião do presidente
do Sindicont, Osmar Gumz,
o mercado cada vez mais

competitivo exige dos profis
sionais capacitação perma
nente e das empresas quali
ficação. "O sindicato está

atento às exigências do
mercado e à necessidades de

capacitar os seus profissio
nais", afirmou. (MC)

Dra. ChristineHebelo
CRO-PV 5952

Ruo Barão do Rio Bmoco, ·637 . Sola 2 . Cenlro . Jaroguá do Sul- se
Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

]ARAGUÁ DO SUL - Me

talúrgicos confirmam a pau
ta de reivindicação da ca

tegoria, com vistas à data
base - 24 de janeiro. A as

sembléia geral realizada na

manhã de sábado, na recrea
tiva do sindicato, que reuniu
cerca de 650 trabalhadores,
decidiu pela manutenção de

todos os itens da pauta, apre
sentada no dia 20 de outu

bro. Os metalúrgicos reivin
dicam 10% de reposição
salarial, 15% de produtivida
de, redução da jornada de

trabalho de 44 para 40 horas

semanais, 20% de participa
ção nos lucros e resultados
e fim do banco de horas.

O Sindicato Patronal

oferece reajuste de 7%, e

querem a manutenção do

banco de horas, discutir a

criação de um piso livre para
o primeiro emprego e um

outro diferenciado para as

micros e pequenas empresas
do setor, além de propor a

]ARAGUÁDO SUL- Em
cerimônia realizada na ma

nhã de sábado, no auditório
do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul, 210 profis
sionais-de contabilidade, de
15 empresas de serviços con
tábeis do Município, rece
beram o certificado de con

clusão da etapa de formação
e treinamento do Projeto.
Qualidade Necessária. O

curso foi promovido pela
Federação dos Contabilistas
do Estado de Santa Catarina
em parceria com a Diretiva

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.

Conhecemos crianças que
não têm nada disso,

por isso lançamos
mais uma campanha

"Natal Carente". Mais uma

vez, pedimos humildemente

sua ajuda para que

P?ssamos fazer mais

algumas crianças felizes.

Colabore doando

brinquedos, roupas
ou alimentos. Traga sua

contribuição à redação do

CORREIO DO POVO

ou ligue 370-7919.
É tão fácil ser Papai No�1...

\í
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I PERSISTÊNCIA: ALTAIR DO VALE USA ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA VENDER CD
,

Cantor e compositor da região
lança CD de música sertaneja

]ARAGuA DO SUL -

"Pra tentar te esquecer" é o
título do CD que o cantor e

compositor Altair do Vale

está lançando em]araguá do
Sul e região. Altair, 34 anos

e natural de Massaranduba,
tem o sonho de viver única
e exclusivamente do seu ta

lento como músico. Para

'tanto, ele conta com o apoio
da familia e de seu próprio
empenho e persistência na

divulgação do trabalho.

Todos os dias ele sai às ruas

para oferecer o CD em sina

leiras e outros pontos estra

tégicos. ''Acredito que posso
alcançar o sucesso e não

pretendo desistir", afirma o
cantor, que usa a aborda

gem direta como principal
estratégia na divulgação e

venda do CD. "Espero au

mentar as vendas agora'
no período natalino",
acredita ele.

Altair do Vale gravou o

Edson Junkes/CP

Altair aborda as pessoas na rua para oferecer o seu trabalho

primeiro CD este ano. A

gravação foi feita em estúdio

de]araguá do Sul, num total

de aproximadamente mil

cópias. Seis das 12 músicas

são assinadas pelo próprio
cantor, que também gosta
de compor. Adepto damú
sica sertaneja,Altair comenta
que apenas duasmúsicas do
CD podem ser considera
das românticas. "O estante

é só alegria", afirma o can-

tor, que aposta no som dan

çanteparaconquistaro público.
Altair do Vale é o nome

artístico desse jovem cantor

que nasceu Furtado e re

solveu trocar o sobrenome

, para causar mais impacto
artístico e, ao mesmo tem

po, homenagear a região.
"Nasci no Vale do Itapo
cu", explica. Segundo ele, a

persistência faz parte de suas

grandes qualidades. "]á

desisti uma vez e agora
pretendo seguir em frente",
promete. Até o ano passado,
Altair trabalhava como

agricultor e microempre
sário do setor agrícola.
Aproveitava as horas de

folga para compor suas

letras e sonhar com um fu
turo promissor como can

tor e compositor. Foi so
mente este ano que Altair

decidiu apostar no sonho de
sua vida. "Desde criança o

meumaior objetivo é ser um

cantor de sucesso e acredito

que posso chegar lá", afirma.
Ano que vem, Altair

pretende gravar mais um

CD e fazer shows. As novas

músicas, segundo ele, já estão
sendo escritas. "Quero que
o meu trabalho seja reco

nhecido na região. Também
pretendo contratar moças

para se apresentarem comi

go nos shows", explica.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Sine disponibiliza cursos para a Região da Amvali

a libriana vai Você estará à
ra fazer o que gosta.
ações artísticas vão
atenção. Revele os

à noite.
Câncer - Bom dia para
deixar a sua casa mais

. Aproveite para
s laços afetivos.
nhorá novos

ia legal para
m'as pessoas de
harmoniosa" Na

, o seu erotismo
esta r da pele. Aproveite
intensamente!

- Sua necessidade de
material e emocional
entor. A noite será
romance deverá ser

Sesc promove segunda
etapa do Em Cena Catarina

]ARAGuA DO SUL -

Acontece hoje, a partir das
20h30, no Teatro do

Centro Cultural de ]araguá
do Sul" a apresentação da

peça "Um anjo num copo
de gelo picado", encenado
pelo grupo ''Acontecendo

por aí...", de Itajaí. O

espetáculo de hoje marca

o inicio da segunda etapa
do Projeto Em Cena Ca

tarina -- Circuito Catari

nense Sesc de Teatro e

Dança. O objetivo é divul

gar os talentos catarinenses

que atuam nos palcos
estaduais.

De acordo com o téc

nico em Cultura do Sesc de

]araguá do Sul, Sérgio Pe

drotti, o Em Cena Catari

na promove grupos que
trabalham com novas ex

periências e que não são

considerados dentro do

circuito comercial. A inten

ção é valorizar e estimular
a criatividade e diversidade

de técnicas e conceitos.
Além disso, o objetivo do

projeto inclui a possibilida
de de mostrar a produção
artística local entre os

próprios catarinenses. Os

grupos são selecionados

por uma comissão esco

lhida pelo Sesc entre os

inscritos no edital de cada
final de ano.

O espetáculo de hoje é

dirigido por Lourival An

drade e mostra a trajetória
de três personagens que
vivem num galpão aban
donado. Ali recriam um

mundo próprio, onde o

distanciamento da socieda

de é uma busca constante.

A solidão dos personagens
aliada às necessidades do

outro, o confronto entre

vários elementos, como o

real e o imaginário, a loucu
ra e a sanidade, além da

trama e da fantasia fazem

parte das características do

espetáculo. (MHM)

Projeto Cidadão realiza
mostra de trabalhos na Scar

���1ii!ygbres agradáveis,
�rtm,ª.r} será muito

desejo de estar
uem ama seró o

gronde lance,
.

Peixes - Bom dia paro
uestões de
u herança. No
o, estará mais
extrovertida. Energias
s conquistes.

r se for mais
. Coopere com as

volta. Emoções
.explodir à noite.

rnio - O dia vai

]ARAGuA DO SUL -- O João do Itaperiú, Guara- plásticos e papéis, reei- portação e comércio ex- ]ARAfiUA DO SUL -- artes plásticas. Todos os

Sine (Sistema Nacional de mirim, Corupá e Schroe- clagem para vigilantes, terior. Em BarraVelha os Aconteceu ontem, na Scar, trabalhos foram realizados

Emprego) está recebendo der.
.' tecelagem artesanal e cursos são de adminis- a Mostra de Trabalhos do pelos alunos do projeto, que

inscrição para as turmas Em ]araguá do Sul turismo rural. tração rural, artes, ar- Projeto Cultura Artística ao atualmente congrega 508
dos cursos profissiona- serão ministrados os se- Em Corupá serão mi- tesanto rural com fibra Cidadão, uma iniciativa da crianças e adolescentes. Eles
lizantes da Região da Am- guintes cursos: arranjos nistrados os cursos de de banana, cozinheiro de Prefeitura com o apoio da recebem aulas de dança,
vali (Associação dos Mu- florais, pintura em pano cultivo protegido, in for- restaurante e hotel, Scar e que tem por objetivo teatro, canto, música e artes

nicípios do Vale do Ita- de prato, artesanato em mador ecológico rural,. eletricista residencial, oferecer alternativas às plásticas nas próprias uni-

pocu). Os cursos são via- bambu, corda, macramê, Em Schroeder estão sen- procedimento e apro- crianças da periferia que dades de ensino.
bilizados através de re- madeira, metal, bijute- do oferecidos os cursos veitamento do resíduo do freqüentam as escolas da A intenção da adminis-
cursos dó FAT (Fundo rias, cerâmica artesanal, de culinária típica, co- pescado e reciclagem de rede municipal de ensino e tração municipal é ampliar
de Amparo ao Trabalha- comercialização e mar- mercialização de produ- papel, plástico e vidro. de programas coordena- a estrutura de atendimento.
dor) e parceria entre a keting de produtos agrí- tos da agroindústria, bom- Em São João do Itaperiú dos pela Secretaria de De- O prefeito Irineu Pasold
Unerj e Secretaria da Fa- colas, lixador de móveis, bom artesanal e dança foram disponibilizados senvolvimento Social. salientou recentemente que
mília do Estado de Santa marceneiro, pintor resi- típica. Em Massaranduba os cursos de agroecolo- Aproximadamente 22 vai aumentar a verba des-
Catarina. As aulas acon- dencial , planejamento acontecerão os cursos de gia, associativismo e for- apresentações aconteceram tinada a esse programa de
tecem nos municípios de estratégico para artesa- turismo rural com viagem mação de lideranças e co- ontem à noite, incluindo R$ 6,5mil para R$ 9mil por
]araguá do Sul, Massaran- nato' e turismo rural, re- de estudos. Em Guarami- mercialização de pro- , dança, teatro, coral emúsica, mês a partir do próximo
duba, Barra Velha, São ciclagem e arte de vidros, rim temos gestão de ex- dutos da agroindústria. além de uma exposição de ano.

proveite <? Lua no

seja romântica com

ar e sexo em ótima

�l9.JJig.JArgção �or pessoa de
��ouAries.
Escorpião - Fuja da

: você vai se sentir
m lugares tranqüilos. À
a paixão repentina

, -lo às nuvens.
Você terá muito
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POR:- EGON JAGNOW

. A foto desta semanamostra uma típica propriedade rural do tempo da coloni
zação. À direita vê-se o paiol, com chiqueiro anexo, enquanto que, à esquerda,
fica o estábulo do gado. A casa enxaimel nos revela que a farmliatinhaum bom

poder aquisitivo, pois poder construir uma casa assim não era para famílias

pobres ou que recém iniciaram sua vida no lugar. As duas copas de palmiteiro,
em frente da entrada da casa, são sinal de que era dia de festa. A família, que
não sabemos qual é, também está em trajes de festa. Mas traje de 'festa não

incluía, necessariamente, o calçado (as meninas estão descalças).

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C.....iAd"g""'.""�i.d'''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-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

TERÇA-FEIRA, 4 de dezembro de 2001

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

seu tempo foi bem empregado.I.
Barão do Itapocu

HÁ 40 ANOS

Em 1961, no dia 25 de agosto, surpreendentemente acontecia a re

núncia do presidente da República, Jânio Quadros. Em manifesto à

Nação, ele confessava que foi vencido pela reação - "Forças terrí

veis levantam-se contra mim e me intrigam ou me infamam até com

a desculpa de colaboração. Se permanecesse não manteria a confian

ça e a tranqüilidade ora quebradas e indispensáveis ao exercício da,
nossa autoridade. Creio mesmo não manteria a própria paz pública
... Somente assim seremos dignos de nossa herança e da nossa

predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e

professor. Trabalhamos todos. Há muitas formas de servir a nossa

pátria." Ranieri Mazzili era presidente em exercício.
Dava-se a cerimônia de compromisso do novo presidente da Repú
blicá, sr. João Goulart, primeiro presidente do novo regime Parla
mentarista que experimentava nosso País, recaindo o primeiro-minis
tro na pessoa de Tancredo Neves, politico da época de Getúlio

Vargas.'
.

HÁ 14 ANOS

Em 1987, o comando-geral de greve de Jaraguá do Sul conseguia
pouca adesão pela CUT e CGT e apenas três empresas entraram em

greve, mesmo parcialmente: Neves, Kohlbach e Menegotti. Cerca de
mil pessoas paralisaram face aos piquetes organizados nas portas das
fábricas. Um ato público, realizado defronte à Prefeitura, pela manhã,
reunia cerca de 400 pessoas, assistidos de longe pelo policiamento
que não intervia, pois foi pacífico. Os sindicalistas Clemente Mànnes e

Luiz Carlos Busana comandavam a greve junto com integrantes da
CUT e do PT.
O prefeito Durval Vasel seguia para Brasília para verificar a fluência
dos vários projetos que o Município de Jaraguá do Sul encaminhou

junto do Ministério Urbano, Empresa Brasileira de Transportes Ur
banos, Sarem, Ministério do Trabalho, rçlacionados a recursos para
pavimentação, obras da terceira ponte, ampliação do sistema de águá,
ambulâncias entre outras. Na agenda constava um encontro com o

ministro Jorge Konder Bornhausen, ao qual encaminhava novo pro
jeto.
O assessor de imprensa da Prefeitura veiculava pela Rádio Jaraguá
nota criticando o vereador José Gilberto Menel e � Presidência da

Câmara, Orival Vegini. Este fazia publicar nota na imprensa local,
esclarecendo a opinião pública o ofensor Jorge Carlos Roos, conclu
indo: "Aqui vai um alerta ao prefeito Durval Vasel e a seu secretário
Ivo Konell, amigos íntimos do assessor de imprensa Jorge Carlos
Roos que, além de mal assessorados poderão cair na armadilha
dele."

HÁ 4 ANOS

Em 1997, a sra. Amazilda da Costa Bastos, filha de João Lúcio da

Costa, fazia entrega ao Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmôckel
parte de um importante acervo fotográfico e documental de seu pai,
falecido em 26/10/1993. Homem com destacada atividade pública e

comunitária, revelou-se jogador de futebol e
atirador da equipe da Sociedade João Pessoa, empresário, presidente
da Igreja Matriz São Sebastião, no tempo da construção da nova

matriz e da Capela São José, governador do Lions, do D-10, funda
dor da UDN, vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito em

exercício, presidente da Associação Rural de

Jaraguá, Sindicato Rural e da Cooperativa Itajara. Na página Memó

rias, Egon Jagnow, no CORREIO DO POVO, este estampou uma foto
da demolição da antiga Igreja Matriz de Jaraguá do Sul, em julho de
1956.

o Natal está chegando
Noite dessas visitamos a espetacular
mostra do Natal Carinhoso Malwee,
na saída para Corupá. A foto mostra

que a procura para ver este clima na

talino emociona a todos.

Grande Concerto de Natal
A Scar (Sociedade Cultura Artística) realizou on

tem o "Grande Concerto deNatal", no teatro prin
cipal da Scar (ainda em obras), abrilhantado pela
Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul, com
vistas para a sua conclusão.

A foto, feita no dia 27/11/2001, mostra nosso

diretor com o médico Edson Schulz, presidente
da entidade, e Gilmar Antônio Moretti, vice-presi
dente da Scar, após o final de uma apresentação.

Rotary janta com bombeiros
Na noite de 27 de novembro o Rotary Club

Jaraguá do Sul jantou com os Bombeiros
Volntários de Jaraguá do Sul, ocasião em que
o clube rotário fez entrega de cheque com o

valor apurado com o Almoço das Nações, re
centemente, no Parque de Eventos.

/','

{ "
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o que faltou para contar ... (116)
POR TIO EUGÊNIO

mercial e Industrial de Joinville, comu
nicando que se dirigiu aoministro daFa

zenda, com vistas à taxação do imposto de

consumo, no sentido de reduzir a alíquota
que ainda era elevada.

Assim conseguiu-se que a enorme pro

dução Orangenmus fosse colocado no

mercado das grandes praças, onde todos
saíram ganhando.

No ano de 1927 grandes áreas ' ciantes locais, que conseguiam com o dr.

eram cobertas com laranjais que es- Victor Konder, entãoministro da Viação,
tavam carregadas de viçosos frutos. uma redução no frete ferroviário, dirigin
Vender no comércio, ainda inci - do-se o ministro ainda à Associação Co-

I GASTRONOMIA

Cozzarin visita Krueger
Amigos entre si, de longa data, e explo
rando o mesmo ramo de atividade, Ciro
resolveu almoçar no Restaurante

Krügerhaus, no domingo. De lá, toma
mos a foto acima, em que aparecem Ceni

Arenhardt, Cario Leithold, a nora e neta

de Ceni, de costas.

piente, ninguém queria, passaram os

seus proprietários transformar esta
dádiva da natureza no fabrico de vi

nho, assim como doce de laranja
o Orangenmus - muito apreciado
em outras cidades do Estado e fora

dele, despachados, via férrea para os
grandes centros, como Curitiba, São
Paulo e Rio de Janeiro, pelos comer-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



correiodopovo@neiuno.com.br IMÓVEIS: compra, venda e imobiliárias DIVÊRSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agências·

ê gosta de

,... t ento VIP,
.

e u to padrão
de qualidade,

ligue para quem
é pioneira e

.

líder em

\vendas
n

Vende-se terreno com
690m2 (todo plano e

pronto para construir), na
Ilha da Figueira, Rua
426. R$ 8.500,00 à vista
ou R$ 5.000,00 de
entrada mais parcelas.
Tratar: 9104-4588.

Valor à combinar.
Tratar: 371-9157, com
Fabio ou Nilson.

Compre agora um lindo
terreno com 4.350m2
em Santa l.uzio, Jguá,
com água luz, sossego
total para fins de
semana numa linda
chácara. Tratar:

(47) 3025-4549 ou

453-1023.

.. Negóci371·1919 .

ClASlIRCADOS DO CP . Jaraguá do Sul e região· '''l''.felro, 4 de�ro de 1001

Vende-se terreno, com
540m2, de esquina, no
loteamento Souto.
R$ 4.500,00 só esta semana.
Tratar: 9104-4588.

.

Vende-se terreno no

centro de Jguá, com
622m2, com galpão de
135m2, todo murado'.

NEGÓCIOS & OFERTAS:
$egunda-feira, às 12h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

PARCIMOVEIS:
Quarta-feira, às 12h

CLASSIMÓVEIS:
Quinta-feira, às 12h

RROCURAM-SE
RESSOAS URGENTE

Poro oportunidade de negócio apartir de coso

Ganhos parciais - RS 2.500,00
Requisitos: Fone e 2º grau
39 Feira - 13/71/01

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRABALHO
Li ue: 9992-6045 • www.hom.com.br/dinheiro

Vende-se terreno com

52.300m2, Ilha da

Figueira. Tratar:
370-5780 ou

9962-2040, com Delma.

Vende-se terreno

próximo do Centro, com
aprox.l.500m2.
R$ 25.000,00, super
negociáveis.
Tratar: 372-0074 ou

9112-4711, com Elcio.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

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

De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia ele cheques
Dinheiro em sua conta no elia!

Não fechamos para almofo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HUMANA

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
o Gerente de Pesquisa (3769) - Formação Superior em Engenharia Quimica/de Alimentos ou

Bioquimica
o Supervisor de Biotecnologia (3759) - Curso superior na área Quimica, Biologia ou correlata
e especiali em Quimica ou Biologia '

o Engenheiro de Seguranfa no Trabalho (3B05)
o Laboratarista (39B7) - Curso Técnico em Químic. Inglês (leitura) e conhecimento em computação,
o Engenheiro Mecânico (3343) - 2 anos de experiência em desenvolvimento de projetos,
manutenção, racionalização de linhas de produção, desejável inglês ou alemão.
o Farmacêutico (3763 - 3956)
o Engenheiro Pro;etista (4013) - Curso superior em Mecônica ou Química. Inglês fluente.
o Irá projetar e acompanhar instalações industriais.
o Assistente Social (4015) - Curso Superior Serviço Social.

ÁREA ADMINISTRATIVA
o Comprador (Breithaupt) (3466)
o Auxiliar de Cobranfa (4003) - Possuir experiência na área de Cobrança ou Finanças, Formação
Superior.
o Contabilista (3456 - 37B6)
o Contatar (3823) - Formação superior com registro no Consenho. Com experiência no Sistema
Magnus
o Encarregado de Cobranfa (3915) - Experiência de dois anos na área,
o Supervisor de Vendas (3979)- Superior completo, que resida em Jaraguá. Perfil de liderança.
o Analista de Pedidos (3877) - Formado ou cursando Administração de Empresos,

ÁREA TÉCNICA
o Programador de Sistemas· Programador em Oelphi
o Assistente Técnico (3998) - Formação superior em Engenharia de Alimentos, Química ou

Nutricionista.
o Mecânico de Manutenfão (3993) - Segundo grau completo e com curso de Manutencão
Mecônica (SENAI),

.

o Técnico Eletrônico (3914) - Conhecimento comprovado em eletrônica, som e video.
o Programador CAD (3913) - Conhecimento total na área.

ÁREA COMERCIAL
o Corretor Comercial (3366) - (Shopping Breithaupt)
o Representante Comercial (3577)
o Vendedor de Confecfões (3780-3636) (Breithaupt)
o Vendedor MC (3779) (Breithaupt) ,

o Vendedor/Demonstrador (3936) - Conhecimento em cerômica, cálfVlos e projetos. Fará
proposta de colocação de pisos.

ÁREA OPERACIONAL
o Copeiro (3932)
oAuxiliar Odontológico (3893)
o Afougueiro (Breithaupt)
oAfougueir�paraMassaranduba (3169)
o Atendente de Afougue (Breithaupt) (3794·3820) - Para Guaramirime Jaraguá
o Auxiliar de Afougueiro (Breithaupt) (3815) - Para Guaramirim
o Atendente de Padaria (Breithaupt) (3819)
o Atendente de Verduras (Breithaupt) (3589)
o Auxiliar de Corte (3574) - Experiência minima de 6 meses em corte de chapa, dobra e

interpretção de desenhos.
oAuxiliar de Padeiro (Breithaupt) (3429)
o Caixa de Supermercado (Breithaupt)
o Confeiteiros (as) (Breithaupt)
o Costureiras (3376-3527-3540-3497) - Conhecimento em máquina reta, cobertura e overlok
o Cozinheiro Chefe (3622j
o Eletricista - Com prática em instalação, ter experiência em iluminação, perfilado, com
experiência em instalação industrial (2 vagas).
o Ferramenteiro (3927)
o Fresador (3291-3631) - fer experiência de 02 anos.
o Garagista (Breithaupt) (3222)
o Guarr/a Industrial (3296)
o Jardineiro - Com Carteira de Habilitacão e que resida próximo a Ilha da Figueira
o Marceneiro(3728)' ,

o Mecânco de Manutenfão (3595) - montagem de máquinas, com experiência de 6 meses (1
vag�). Mecônica (elétrica e mecônica) em veiculos automotores (1 vaga). Manutenção diversos
aqeipamentos, usinagem de componentes, experiência de 03 anos na área (1 vaga).
o Mecânico r/e Suspensão (3568) - Para veículos pequenos, conhecimento suspensão,
balanceamento de rodas, geometria, montagem de pneus, com l' ou 2' grau.
oMotorista/Operador de Guincho (3331)
o Operador de Empilhadeira (3808) - Experiência de no mínímo três anos em Emplilhadeira
Eléfrica e a gás.
o Operar/or r/e Extrusora (3596) - Experiência de 06 meses na máquina extrusora.
o Operar/or de CNC (3750) - Irá opernr máquina manual, não programada.
o Soldador (3479 - 3776 - 3925)
o Talhar/eira (3730)
o Torneiro Mecânico (3322 - 3630 - 3449)
o Serralheiro (3829)

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
ex. Postd 200 - ap 89.255-000

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

Vendo banheira de

hidromassagem, nova,
sem uso. R$ 580,00.
Tratar: (47) 9906-9311.

Vende-se um carrinho de

bebê, em bom estado,
azul marinho.
Valor R$ 30,00. E um

andador branco, com
azul marinho.
R$ 40,00. Tratar:
276-0021, com Eliane.

analógicos, 1 memory
Card, 38 CDs de jogos e

4 meses de garantia. À
vista R$ 350,00.
Tratar: 9975-1517, com
Benício.

Vende-se 1 scanner de

mão, marca Genius Color
SE. À vista R$ 70,00.
Tratar: 9975-1517, com
Benício.

Vende-se 1 kit completo
(curso) para
memorização,
megamemory.
À vista R$ 80,00. Tratar:
9975-1517, com Beníico.

Vende-se excelente ponto
comercial em Joinville,
defronte o Supermercado
Vitória. Tratar:

(47) 453- 1023 ou

(47) 3025-4549.

Vendo loja de móveis ou

,

VENDOCHACARA
Área 20.000m2, com todo infraestrutura,

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

suas mãos. Aceito corro, camionete ou parcelo pagamento.
TRATAR:370-9172

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

(47) 3025-4549.

Vende-se filhote de gato
persa com hemo laia.
Tratar: 372-2231.

Vende-se video-game
Dream-cast, zero, novo
na caixa, com 23 CDs,
com moden, memory
card e controle.
Valor 3X R$ 120,00 (s/
juros) ou R$ 360,00 à
vista. Tratar: 371-0528

Vende-se máquina de
costura singer, com
gabinete elétrica,
completa (nova). Valor
R$ 300,00. Tratar:
9979-1576, com Gilmar.

Vende-se vídeo game
playstation, + 2 controles

AULASDE INGLÊS,
com Canadense,

particular e avançado,
em seu lar.

Tratar: 9111-8917,
com professor Sammy

CONSERTA-SE
ELETRO

DOMÉSTICO
Buscamos
em casa.

Tratar:
370-9367.

PRECISA-SE DE

VENDEDORES(AS)
com experiência em vendas o domicílio. Produtos e

fácil ateitação, excelente remuneração, marcar
entrevste.Irnter: 370-0431, com Emídio

ou 275-0405, com
.

Mauro.

Vende-se berço em ótimo
estado. R$ 80,00. Tratar:
371-7761, com Marlene.

Vendo barraca para 5

pessoas, por R$ 250,00
negociável.
Tratar: 370-8271 ou

9953-0413, com
Genilso.

Vende-se bicicleta BMX
Infantil. R$ 50,00.
Tratar: 276-0190.

,

CEDRO MOVEIS

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679

* Cozinhas

Planejadas;

*Mesase

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

*Artigosde
Decorações.

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

Empréstimo Pessoal
/� FÁCILCRED
� SOLUÇÃO PARIl VOCÊ

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

o menor taxo de juro!

���!.��;�n!�p��a�ã�nda - Talão de Cheques 1&'21W
Ruo Reinaldo Rou, 60 (Market Placel 6º andor, solo 601 - Fone: 371-8464

Empresa localizada no

centro do Rio Grande
do Sul, com sistema de

distribuição de
vestuário, busca

parceiro com empnesos
de confecção de

Jaraguá do Sul e região
para produção
faccionado.

Tratar: (51)
3718-1064

VENDO
BANHEIRA
H id romassagem
completa, sem
uso, nova. Valor

R$ 1.000,00.
Tratar:

9102-0356

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 mudanco.

Trotar: 371-4851.

EMPRÉSTIMOS
Funcionários públicos em gerol,

aposentados, pensionistas estaduais,
municipais e assalariados em geral.

Com desconto em folha
ou cheque pré.

Sem Umite de idade, sem SPC ou

seroso paro desc. folha.

Ruo Joôo Ploninschek, 293, solo 6 (ontigo
Zonla Mal. Conslr.) - 999 I -6366

Aceilamos Representantes pi todo Eslado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



e NS" Rei N el NAL v LKSWA EN - CARAGUÁ.

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

�

GOL PlUS 1.0 GOlF 1.6 4P GOL SPECIAl '

cód ,mM"

R$315 , 89
60 meses

.

""mOA<

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 d� Sul

Preços do dia 30/11/2001. 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 verculos estio em conformidade com o
PROCONVE· Programa de Controle de Poluição do Ar por Veiculas Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1,67% para 1,25% até a contemplaçãc). Taxa de administração de 12%. Fundo de Reserva de 3,5%. Os modelos, códigos e valores

estão sujeitos a alterações conforme a poUtica de comercialização da fábrica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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vidraçaria

Wille
Orçamento sem compromisso

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

Fone/Fax
370-8200

Rua Wal�er Marquardt, 744 - Vila Nova � Jaraguc\ do Sul - se

IMPI Madeireira, Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550

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

'"

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Engcnharre Pinturas Ltda

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

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

o ENDEREÇO CERTO
DOS MELHORES PRODUTOS,

PARA SEU LAR!

Ilnfoware 'Dit.'IÚk1Jtftj
Computadores· Periféricos· Suprimentos· Manutenção

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

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

co
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 Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

r� PERFLEX
�

- Vidros remperados :::i
C:::::� ercas :::::

- Portões :::::�
',.t&:il

T(:I, (�7J]_un,nI') li ErrEAv. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau ll!t 13�"",1... •

· Persianas
· Box para banheiros
· Esquadrias

Av. Preto Waldemar Grubb_a, 2473

v?;y
��=

" �
* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADA� MONT'ÉÍR'O , ...

,,�* ISOLANTE TERMICO
�

372-2063/9987-8562

* ROMANAS
* GERMÂNICA

371-3522
Marina Frutuoso, 180 - Centro - 89252,101 - Jaraguá do Sul-SG

E-mail: gessocom@netuno.com.br

2.
"7
5

.3
5
4
"7

arquitetura
design

Rua ,CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

Illlunizadoré] (0**47) 371·1558
.�� faragua (0**47) 975-1771

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

Rua Antônio Geseer, 40 • Bairro Czemiewicz. - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul - SC ORÇAMENTO SEM COMPROMiSSO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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, negociável.
Tratar: (47) 435-1272 ou

3026-6573.

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 1 4m
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.

Vende-se terreno na Rua

Henrique Marquardt, com
casa em alvenaria.
R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

Vende-se terreno próximo
do centro, com aprox.
1.500m2•
Valor R$ 25.000,00
(super negociável).
Tratar: 372-0074 ou

9112-4711,
com Élcio.

Vende-se na Vila Rau, um
terreno de 500m, próx.
de escola, ponto de
ônibus. R$ 6.800,00.
Tratar pessoalmente na

Rua dos Escoteiros, 114
ao lado Posto Marcolla.

João Batista Rudolf,
Valor R$ 35.000,00.
Aceita-se carro no

negócio. Tratar:
370- 1202.

Vende-se terreno com

600m2 no bairro São
Luis, na rua Guilherme
Hruska. Valor
R$ 15.000,00. Tratar:
376-2229.

Vende-se terreno de
400m2 próximo ao salão
25 de Julho na Barra do
Rio Cerro, legalizado com

escritura no valor de
R$ 8.800,00. Tratar:
371-6069.

Vende-se ou troca-se

terreno na Vila Lenzi

por casa de alvenaria até

R$ 35.000,00.
Paga-se diferença.
Tratar: 9.963-9445.

Vende-se terreno na praia
do Erwino, 600m
da praia. Valor
R$ 1.000,00.
Tratar: 273-0651, com
Marlon.

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

9905-6476.

...CAsAS ....

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 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.

Vendo casa em Blumenau,
R$ 80.000,00 e apto R$
18.000,00. Vendo ou

troco por terreno, casa,
carro em Schroeder, Jguá
e região. Tratar: 374-
0497 ou 9962-3718,
após 1 8 horas.

Alugo 1 casa na praia de

Penha, com 3 quartos,
150m do mar. Tratar:
9952-3282.

Vende-se casa de
alvenaria, medindo
120m2, toda mobiliada,
com 3 quartos, garagem
para 3 carros, área

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

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

9979-3000, com Dirley.

Vende-se ou troca-se uma

ótima casa em Barra do
Sul, à 800m da lagoa, ou
troca por uma em

Jaraguá ou Guaramirim.
Tratar: 9992-7533, com
Sr. Augusto

Vende-se ou troca-se

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

9994-3410.

Preciso alugar uma casa

na Ilha da Figueira.
R$ 180,00 à 200,00.
Tratar: 370-1809, com
Irení ou 371-1977, com
Verônica, no período da
tarde.

Vendo casa em. alvenaria,
com 96m2, bairro
Amizade. R$ 42.000,00.
Tratar: 371-5303.

Vendo terreno 20.000m2,
BR 280, próx. Nereu
Ramos - R$ 10.000,00.
Tratar: 952-6889.

Compre agora um lindo
terreno com 4.350m2 no

bairro Santa Luzia, em
Jaraguá do Sul, com luz,
água, sossego total para
seus fins de semana numa

linda chácara. Tratar:

(47) 3025-4549 ou

(47)-453-1023.

Aplique seu 13 salário
num ótimo investimento.
Terreno com 101.000m2
com nascente de água,
luz, pássaros, árvores,
sossego. Ideal para
chácara, açude,
pastagens, criação de
avestruz, faisão,
plantação, recreativa,
trilha ou moradia, em
Santa Luzia - Jaraguá do
Sul. Fone: (47) 453-1093
I 3025-4549.

Vende-se dois imóveis
urbanos defronte a

Prefeitura de Schroeder

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

Vende-se propriedades
rurais em Schroeder com
172.000 m2, com
bananal, água e energia
elétrica. Valor
R$ 55.000,00.
Tratar: 9973-9313 ou

(47) 374-1313.

Vende-se terreno no

loteamento Versalles II, na
avenida principal,
asfaltada cl 15x40 de
fundo (604m2L na rua

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA, foco saber ao responsavel pelos Titulas obcixo relacionaélós, que os mesmos

se acham neste Oficio de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se nao forem pagos.
Ao intimado e facultado pagar, ou postular judicialmente a sustacao de protesto ao apresentar declaracao de resposta por escrito.

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO VALOR

DISTRIBUIDORA DE ERVAS DE CHIMARÃO NILSEN LTDA. 80.935.331/0001-52
CH 100100-0 A VISTA 1.000,00

DISTRIBUIDORA DE ERVAS DE CHIMARÃO NILSEN LTDA. 80.935.331/0001-52
CH 100100-0 A VISTA 1.000,00

CREDOR
SACADOR

TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
O MESMO

TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
O MESMO

DOCUMENTO

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaragua do Sul, 3 de Dezembro de 2001

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada da Comarca
de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz saber a todas quanto este edital, virem que se acham neste

Tabelionato para protesto de Titulas contra:

BAZAR ISOVAN LTDA - RUA ESTRADA RIO CERRO 89 - NESTA;
BENO ENGEL - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA S/NR - NESTA;
CFJ DE LIMA - R INDEPENDENCIA 286 - NESTA;
COMERCIO E DECORACOES TAILANDA- RUA ALBERTO UTPADEL S/
NR-NESTA;
COMERCIO E DECORACOES TAILANDA- RUA ALBERTO UTPADEL S/
NR-NESTA;
CONF NAYADE LTDA - RUA FELICIANO BORTOLlNI 555 - NESTA;
CONFECCOES NAYADE LTDA - RUA FELICIANO BORTOLlNI 555-

NESTA;
CRISTIANO DA SILVA CONFECCOES - AV REF.WALDEMAR GRUBA
5249 - NESTA;
DIVISORIAS LAMBLlTEX COM E REPRES LTD ....:. AV GETULIO VARGAS
663 -NESTA;
EDENIR HORNBURG - RUA 802 ADALBERTO UTPADEL S/NR - NESTA;
EDENIR HORNBURG - RUA 802 ADALBERTO UTPADEL S/NR - NESTA;
ELETRO ELETRONICA 2000 LTDA ME - RUA CATARINA LESNER, 30
RIO DA LUZ - NESTA;
ELETROTECNICA SG LTDA - R: DOMINGOS SANSON N 76 - NESTA;
ELIANE LlESENBERG FORLlN - RUA SEGUNDO BRACO S/NR - NESTA;
ELlDIO MURARA - RUAANTONIO CARLOS FERREIRA 1217 - NESTA;
FRANCISCO VOTCOSKI JUNIOR MOVEIS LTDA - RUA JORGE
CZERNIEWICZ 414 - NESTA;
FREEDON ESTOFADOS LTDA - RUA FRANCISCO HRUSKA 276 -

NESTA;
G.M.SANTOS MOVEIS LTDA - R GOVERlJORGE LACERDA 1810-

NESTA;
HAND DRESS CONFECCOES LTDA - AV PREF WALDEMAR GRUBBA
3161 �NESTA;
INTERCONTINENTAL CERR E ART CIM LTDA - RUA ERICHS FRENNER
1779 - SCHROEDER-;
ISOLENE ZENAIDE MOREIRA- RUA JOSE THEODORO RIBEIRO 3574
- NESTA;
ITO CARLOS KRAUSE - R FLORIANOPOLlS 153 - NESTA;
JANICE CORREIA - RUA HERMANN SCHUTZ - NESTA;
JOMETAL DISTR ALUM FERR CHAP ACESS - RUA ALBINA KOGUS

PIAZERA, S/N - NESTA;
JOSE FLOR - RUA MARCELINO ZANELA S/NR - NESTA;

, JUSCEMIR DO PRADO - R ESTRADA DUAS MAMAS - SCHROEDER;
KANON DO BRASIL IND E COM LTDA - RUA MAJOR JULIO FERREIRA
309 -NESTA;
LUIZ CARLOS DE FREITAS - RUA ALVIN OITO LOTE 58 - NESTA;
LUIZ CARLOS PETERS - RUA ANGELO RUBINI 1213 - NESTA;
MAJOKA UNIFORMES IND E COM LTDA - R PROF ANTONIO
ESTANISLAU AYROS - NESTA;
MARICELIA MACEDO DE CARVALHO BUTHELSE - RUA FELIPE SCHMIDT

S/NR - CORUPÁ;
MARTA SUELI XAVIER - R LUIZ SATLER 274 - RIO CERRO - NESTA;
MAURO LUIZ COELHO - RUA RODOLFO EGEUAN 819 - NESTA;
METALURGICA SASSE LTDA - RUA JOSE TEODORO RIBEIRO 585 -

ILHA D FIG - NESTA;
NATUREZA CENTRAL TRAT R IND LT - R MAL CASTELO BRANCO 6132

-NESTA;
NATUREZA CENTRAL TRAT RES IND LTDA - RUA MAL CASTELO
BRANCO 6132 - NESTA;

,

NEIVOR BUSSOLARO� R EXPEDICIONARIO GUMERCINDO DA SILVA

-NESTA;
P.A.MULTISOM DO BRASIL LTDA - R JOAO PLANINSCHECK 1424 -

NESTA;
PAULO NILSON LOURENCO - RUA GUARAMIN - SCHROEDER;
REAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - R ALBERTO KLlTZKE 178 -

NESTA;
RONALD E DREWS - R ADOLFO SACANI 36 APTO 403 - NESTA;
RUBEM FONSECA FLEXA - RUA JORGE CZERNIEWICZ 424 - NESTA;

.

SILVERIO SCHULZ - R JOSE TEODORO RIBEIRO 4326 - NESTA;
SILVERIO SCHULZ - R JOSE TEODORO RIBEIRO 4326 - NESTA;
SIMBOLO MADEIRAS LTDA"":'" RUA GUSTAVO GUMZ 373 - RIO CERRO

-NESTA;
SIMONE GOLDINI - RUA EXP EWALD SCHWARZ S/NR - NESTA;
SKN FORMAS METAL EQUIPTOS PREM - RUA HORACIO RUBINI 441
- NESTA;
TECPO PINTURAS LTDA - RUA GUILHERME PRIEBL 46 - NESTA;
VALDOMIRO JOAQUIM DA SILVA - ME - RUA WALTER MARQUARDT
2476 - NESTA;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram

a aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital,
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur
Muller, n? 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os

referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragu6 do Sul, 28 de novembro de 2001

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - CORREIO DO POVO Negóci
" (�

(\.\1 Jaraguá do Sul, 4 de 'dezembro de 20(

MOVEIS
ca!fll aparlamenlo! I chícaras I ""InOI

...CAsAS ....

Vendo ou troco por casa
em Jaraguá do Sul, dois
terrenos em Rio Negrinho,
ótima localização, ou
como parte de
pagamento, aceito carro e

o restante pcircelado.
, Tratar: (47) 9906-9311.

Alugo casa na praia de
enseada. Tratar: 371-3708
ou 372-2272, com Zeca.

Alugo 2 aptos para uso de

residência, comercial ou
para cabeleireira. Rua
Ernesto Emílio Horst, 34,
próx. Dalcelis e Marisol.
R$ 240,00.
Tratar: 372-0187.

Carlos.

I

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

Vendo filhotes de Cofap
para entrega em 30 dias,
puríssimos de ótima
linhagem, vacinados e

desevermifugados.
R$ 150,00.
Tratar: 371-9099.

Vende-se casa em

Guaramirim, com 110m2, Vendo apto grande no Vende-se cortadeira de
terreno com 400m2 - R$ Edifício Jaraguá, semi- grama, marca trapp, por
20.000,00. Aceita carro mobiliado, recém apenas R$ 85,00.
até 50% do valor, restante reformado. Tratar: 370-0464.
parcelado. Tratar: Tratar: 9963-8585 ou

9975-2889. (11) 6976-9448 falar Vende-se compressor de
com Germano. ar, marca Schultz.

Vende-se no centro, nas Valor a combinar.
proximidades da caixa Vende-se apartamento de Tratar: 370- 1074.
econômica, uma casa de '1 quarto mobiliado, em
alvenaria, de laje, com 3 Barra Velha, praia do Vende-se talhadeira
quartos, sala, copa, Tabuleiro; Avenida Fioravante, disco 3,5.
cozinha, lavanderia e asfaltada, prédio de frente R$ 500,00. Tratar:
garagem para 2 carros. para o mar. Valor R$ 370-1074.
Valor R$ 35.000,00, 19.000,00 aceita-se
aceita carro e veículo como parte do Vende-se
financiamento. Tratar: pagamento, ou proposta. aproximadamente 3000
371-6069. Tratar: 372-1610. telhas francesas, 9 janelas

I!VERSOS
de ferro tamanho

l�! �;�;; l:�I'11 �: i L'Il I
variados, com vidros e

alguns caibros + ou - 20

peças. R$ 300,00.
Vende-se apartamento em Tratar: 374-1808.
Joinville e São Francisco
do Sul. Tratar: (47) 4351- Vendo vídeo locadora, Vendo aparelhagem 'de
1272 ou 3026-6573. com grande acervo de som completo para banda

fitas. Vila Lenzi. Aceita-se e salão. Valor negociável,
Vende-se próximo carro de menor valor. aceito carro no negócio.
Caraguá Veículos no R$ 20.000,00. Tratar: Tratar: 370-4461, com
bairro Baependi, um 371-6967. Anselmo ou 371-7473,'
excelente apartamento, com Matilde.
todo em massa corrida, Vende-se vídeogame,
mais 1 suíte, 2 quartos marca dream cast, zero, Vende-se bicicleta infantil
com bwc social, sala, na caixa, com garantia, BMX Cross, R$ 50,00.
copa, cozinha, área contém 25 CDs. Tratar: 276-0190.

serviço, interfone, R$ 350,00. Tratar:
garagem com portão 371-0528, com Mauro. Vende-se bicicleta adulto,
eletrônico. Valor R$ masculina. R$ 50,00.
41.500,00 quitado, aceita Vende-se fogão a gás, Tratar: 276-0190.
carro e financiamento. Brastemp, com 6 bocas,
Tratar: 9102-6925, com semi-novo. R$ 120,00. Vende-se máquina de

Clayton. Tratar: 371-2735, com roçar gramado, semi-

Joroguó do Sul
SfDUTORAS f SAfADINHAS
ATENDEMOS
&, CtIi!� o.1�osJe Solteiro;Fme�
Realizama5 as seus mais íntima5 desejas

UGUE 'JÁ! 24 HORAS
9902·3010 Morgana

Vendo apto. grande no

Edifício Jaraguá,
semi-mobiliado,
recém-reformado.
Valor a combinar.
Tratar: 9963-8585 ou

(11) 6976-9448, com
Germano.

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

assumir V2 cubs ao mês.
Tratar: 370-7698, com
Vilson.

Vende-se na Marechal,
defronte com o calçadão
um consultório de 65m,
com divisórias, bwc, pia e

sala de espera.
Valor R$ 28.800,00
negociáveis.

. Tratar: 9963-9445.

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 (todá o ativo fixo). dientela 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.

Aceno imóveis e automóveis no negócio.
Contatos no telefone 9103-8058.

novo, com recolhedor.
Marca Trapp. R$ 200,00.
Tratar: 276.0167.

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.

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.

Faça suo 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 mais necessitado a ter

um natal digno. Tratar:
372-1371 ou 371-3216.

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

Vendo berço e cadeira

para carro semi-novo,

negociável. Tratar: 370-
7577 ou 9905-3398.

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

Vende-se linha telefônica

PRECISA-SE
Free-Iancer paro úren

publicitória, com amplo
conhecimento em

photoshop.
Tratar:372-'066

em horário comercial

�----�----

370. Valor R$ 300,00.
Tratar: 9975-3155.

Vende-se aparelho bina

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

Vende-se galpão pré
moldado industrial, pronto
c/200m2, bairro Rio

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

(47) 374-1313.

Vende-se mercearia do
Léo, à 500m pra dentro
da Rua da gruta, antiga
Tifo dos Pereira, com
estoque completo.
R$ 13.000,00. Tratar:
371-7341.

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

Vende-se telefone para
Barra. Tratar:
9992-5253.

Vende-se mesa para.

facção com 4,20 x 2,Om,
com 90cm alt, com 1 °

banquetas.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se loja para sair ou
ficar no local, no centro
de Guaramirim, no ramo
de presentes, brinquedos
e decorações, com
clientela formada.
Parcela-se o valor e
aceita-se troca. Tratar:

(47) 379-1342.

Vende-se mesa de jantar
c/6 cadeiras, em pátina
marfim. R$ 250,00.
Tratar: 372-2201, em
horário matutino.

Vende-se mesa em ferro

para computador. R$
80,00. Tratar: 372-22,01,
em horário matutino.

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

372-0025, com Maicon.

Troce-se telefone da

global por uma esteira
elétrica. Tratar:

(47) 375-2190.

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

Rosinha promove dia 1 �

12/01 o 8° Natal
das Crianças Carentes _

pede doações mesmo
usadas em bom estado,
brinquedos, ele ..

Tratar: 370-9582 ou n

Rua João Carlos Stein, :

- Jguá Esquerdo.

Vende-se na Marechal,
sala comercial de 60ml
Valor R$ 18.800,00.
Tratar: 371-6069 .

Vende-se vídeo cassete

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

Gestante pede doação
de uma cama e

um guarda-roupa e

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

Vende-se Mercearia do
Léo a 500m para dentn
da Rua da Gru�a, antigc
Tifo dos Pereira com

estoque completo.
Valor R$ 15.000,00.
Tratar: 371-7341

Vende-se bicicleta 18

marchas, semi nova,
Valor R$ 80,00.
Tratar: 371- 1495.

Vend:-se dreamc�st ze!
na caixa e garantia, co
23 CDs e controle.
Valor a vista R$ 450,00
ou 3x sem juros.
Tratar: 371-0528, fala
.corn Débora ou Mauro.

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

Compra-se casa para ti
do local. Tratar:

(47) 375-2190.

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

�i não contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

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

Sua melhor OP9ão de prazer
u4t., ....�...�"Ito 24 b�'"""'5

Atendemos Eles, Elas e Casais
Oespedida$ de Solteiro,
massaSens eróticas

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

,ULTIVE 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. r

[po TROTE AO GALOP�

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

!
Mania de Vender Barato

9x4404
Total: R$ 396,36 J

.

Cozinha

ft
Zamarki�

com Cristaleira
padrão

Mel/Branco
À Vista R$ 269,90

�

'29;0
Mesa pi, Telefone

WolfMotta

Mogno e Marfim

Bicicleta DKS 18 Marchas Feminina
AVistaR$159.90

....._9X27:52
Total: RS 247,68 ,

Bicicleta DKS 18 Marchas
A Vista R$ 159,90

..__9x27:52
Total: RS 247,68 ,

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

___JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE-SE
I

PALIOWEEIrnND
cor vermelha, ano 2000, ar condicionado., diFeção,

trio elétrico, air bag dl!Jplo, completa.
Tratar: 9113-1011, com Jaime.

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

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

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

lavandeira com móveis sob medida.
Prédio Novo, com piscina e salão de festa, com duas vagas

.

na garagem. Valor a negociar.
Tratar com Sr. Osmar, fone comercial 370-4135 Ramal 21, ou

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

PRECISA- SE DE
FARMACÊUTICO
Interessados tratar:

275-3257,
com Sérgio

Vende-se 1 telefone
motorola digital (primeiro
modelo digital lançado),

IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA

Irmáquinas Indústria'
e Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Motores Estacionários * Motossera
* Lavo Jota * Rocadeira
* Aspirador * Mótobombas
* Compressor, etc, * Entre outros...

MARIMAR IMÓVEIS
E-mail: marimar@netuno.combr

"Vendo "Loccçõo
"Conserto ·Montagem

(47) 371-9421
9952-1838

+ 1 duplo carregador de
bateria, 2 baterias 24
horas, 1 alimentador
de bateria para carro.

À'vista R$ 60,00.
Tratar: 9975-1517, com
Benício.

Vende-se carrinho para

fREE LANCE Ou PERíOOO
Modelista e estilista -10 anos experiência \

Cei.: 9121-5174 Fone: {47} 372-3613
Rua Uruguai, 63 - Centro - Jarguá do Sul

· Molharia
· Tecido Plano
· Infantil

bebe, cor verde, em bom
estado. R$ 75,00.
Tratar: 275-2656, com
Solange.

Vende-se Celular Star

Tac, de R$ 600,00 por
R$ 400,00. Tratar:
371-7390 ou 275-3576.

· Lingerie
· Linha Praia
· Assistência Técnico

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

* Assistência 24hs.
www.irmaquinas.cjb.net

· Treinamento
· Análise de Produto
· Cursos

Fone/Fax: 275-0051
Rua Fritz Bartet 77 - SL 03 - Baependi - Próx. laveiMultimarcas

I

MARIMAR
IMÓVEIS TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUCÁo - ASSESSORIO JURÍDICA ESPECIALIZADA

,

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.
Vieras:
Ref. 13 - Com área de 600m2, localizado na Rua
Edmundo Emmenderfer esquina com a Rua 618 ..
Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)
Vila Rau:
Ref. 08 - Com área de 427m2, localizado na Rua
Afonso Nicoluzi, próximo-Supermercado Tonin.
Valor R$ 18.000,00.
Barra do Rio Molha:
Ref. 167 - Com área de 774m2, localizado na

Rua Frederico G. Schrnitz, próximo Loja de Mat.
de Construções Winter. Valor'R$ 23.000,00
Casas:
Vila Lalau:
Vila Lalau - Ref. 03 - Em Alvenaria cl 150m2
e terreno de 420m2, sendo: 03 dormitórios e

demais dependências. Valor R$ 65.000,00.
Ref. 55 - Em Alvenaria cf 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. 06 - Em Alvenaria cl 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. 04 - Em Alvenaria cl 115m2 e terreno com

300m2, sendo 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 40.000,00 (Casa seminova)
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

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 cf 28m2 e terreno de 312m2,
sendo: O I dormitório, cozinha e bwc. Valor R$
16.000,00 + parcelamento de R$ 180.00 a.m (saldo
de R$ 4.000,00)

Czerniewicz
Ref. 12 - Em Alvenaria c/70m2e terreno de 469m2,
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Existe
mais uma casa em madeira de 48m2, sendo: 02
dormitórios e demais dependências. Valor R$
50.000,00

Centenário:
Ref. 166 - Em Alvenaria cf 250m2 e terreno de

450m2, sendo: 03 dormitórios e demais dependências.
Possui piscina. Valor R$ 70.000,00.

Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenaria c/72m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
27.000,00
Vila Rau - Ref. 96 - Em Madeira cf 100m2, sendo:
03 dormitórios e demais dependências. Valor R$
17.000,00
Tifa Martins' (Loteamento Firenzi) Ref. 41 - Em

alvenaria cl 72m2, sendo: O I dormitório. O I suíte e

demais de endências. Valor R$ 40.000,00

Apartamentos:
Baependi:
Ref. 600 - No Edifício Mariane Cristine com 127m2

de área construída, sendo: 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 60.000,00

Sobrados:
Ilha da Figueira:
Ref. 168 - Em consto Mista cf 40m2 e terreno com

450m2• sendo 02 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ I 1.000,00

Ref. II I - Alvenaria cf 350m2 e terreno de'

336m2, sendo: 04 dormitórios, 02 suítes e demais

dependências. Valor R$ 90.000.00 (Construção
em faze de acabamento).
laragauá 99
Ref. 02 - Em Alvenaria cf 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).
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
.

,

Nereu Ramos - Ref. 16 - Com área de

30.000m2 toda fechada com arame, sendo:

02 casas (153m2 e 54m2), 02 lagoas de peixe,
pastagem. Valor R$ 90.000,00
-remos 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.

Ir

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PlANEdE SUA COZINHA E
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Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

ACELERE ESTA PROMOCÁO
..)

Biz
R$ 320,00
de entrada

CG 125
R$ 350,00
de entrada

+ 36 vezes fixas +36 vezes fixas

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREGOS

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

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

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

A RHBrasil seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:

ÁREA ESPECíFICA! ENSINOSUPERIOR
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO Cursando Superior, preferencialmente Administração com
habilitação em Marketing. Residência fixa em Jaraguá do Sul ou microrregião. Enviar para
carla@rhbrasil.com.br.
• ESTAGIARIO(A) Necessário estar cursando Psicologia. Enviar currículo para
carla@rhbrasi!com.br.
• ESTAGIARIO Conhecimento em análise de custos (cronoanálise). Enviarcurrículo para
solange@rhbrasil.com.br. .

• ESTAGIARIO(A) Necessário estar cursando faculdade e experiência! conhecimento na
área financeira (contas a pagar e a receber, entre outras atividades). Enviarcurrículo para
carla@rhbrasjl com br.
• ESCRITURARlO PARA LOGíSTICA! PCP Experiência na área de planejamento de
produção e planejamento de vendas. Enviar para currículo para carla@rhbrasil.com.br.
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Mínimo superior incompleto. Experiência em
desenvolvimento de sistema para área de custos e contábil. Enviar currículo para
carla@rhbrasil com.br.

.

• ESTAGIARIO(A) Necessário estar finalizando curso superior em Engenharia de Alimentos
ou Química, ou ainda, similares. Para realização de estágio curricular. Enviarcurrículo para
carla@rhbr�sil.com.Qr. _

• SECRETARIA BILINGUE Inglês fluente e Superior completo. Enviar currículos para
jessie@rhbrasilcom.br.
• MUSEOLOGO Com Superior completo e experiência. Enviar currículos para
jessie@rhbrasil.com.br.
• CONTADOR Necessário 2' grau têcnico elou 3' grau. Com CRC. Para atuar com serviços
gerais de contabilidade. Enviarcurrículo para jessie@rhbrasil com br
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessário conhecimento na linguagem de
programação DATAFL!"X. Enviar currículo para carla@rhbrasil com br.
• PROJETISTA DE MAQUINAS Necessário Têcnico em Mecânica. Conhecimento em

desenho têcnicomecânico, instrumentos de metrologia, informática, AUTO CAD e SGE.
Enviar currículo para carla@rhbrasil.com.br.
• AUXILIAR DE MARKETING Cursando Superior. Com experiência em atendimento ao

cliente, informática e idioma espanhol. Enviar currículo para iessie@rhbrasil com.br.
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Cursando Superior. Experiência em Progresso
Enviar currículo para iessie@rhbrasil.com.br.
• ANALISTA BIOTECNOLOGIACom Superior Completo em Química,Ciências Biológicas
ou afins. Conhecimento em desenvolvimento de produtos, reação de Mail/arri, pesquisas e
literatura técniça. Enviar currículo para ieSsie@rhbrasil com br.
• FARMACEUTICO(A) Com Superior completo. Enviar currículo para
jessje@rhbrasil corn.br,

ÁREA· ADMINISTRATIVA
• OPERADORA DE TELE-MARKETING Curso e experiência. Enviar currículo para
sOlange@rhbrasil com br.
• OPERADORA DE CAIXA Com experiência e 2' grau completo. (J)
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO Com 2' grau completo. Para atuar em Guaramirim com

tele-marketing. (J)

ÁREA TÉCNICA
_ • _

• TECNICO ELETRONICO (ELETROTECNICO OU MECATRONICO) Formaçâo têcnica
e experiência em elétrica. Enviar currículo para carla@rhbrasil.com.br.
• n;CNICOTÊXTIL Para atuar em confecçâo. Enviarcurriculo para solange@rhbrasil.com.br.
• LlDER DE FORJARIA Conhecimento técnico em zincagem à fogo e forjaria. Enviar
curri_culo para solaoge@rhbrasil.com.br.

•

• TECNICO INFORMATICA! WEBDESIGNER Necessário conhecimentos em

desenvolvimento de web (designer, javascripl, hlml e java, se possível) e dreamveaver,
pholoshop. Preferencialmente conhecimento em SQL. Enviar currículo para
carla@rhbrasil.çom.br.
• TECNICO QUIMICO Atuação como laboratorista, com tratamento de água e caldeira.
Enviar currículo para jessie@rhbrasil.com br.

ÁREA COMERCIAL
• AUXILIAR DE VENDAS/VENDEDORA Para atuar com vendas de aparelhos celulares.
Necessário conhecimento em vendas. (C) ,

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

ÁREA OPERACIONAL
• TORNEIRO MECANICO Com�xperiência. (S)
• OPERADOR(A) DE PRODUÇAO Necessário residência fixa em Jaraguá do Sul ou
microrregiâo, l' grau completo e bom porte físico. (C)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO Necessário residência próximo ao Portal de Jaraguá. (C)
• AUXILIAR DE PRODUÇAO Moradores dos bairrosÁguaVerde, Vila Rau ou proximidades.
(S) _

• .TORNEIRO MECANICO Conhecimento em instrumentos de medição, leitura e

interpretação de desenho mecânico. (S)
• AUXILIAR DE SERViÇOSGERAIS Para atuar com serviços gerais de cozinha e limpeza
nohorário de 2' tumo. (J)
• LIDER DE AÇOUGUE Necessário experiência na função de açougueiro e líder de açougue.
(C) ,

• ENFESTADOR E TALHADOR Para trabalhar no bairro Jaraguá esquerdo. (S)
• SOLDADOR Experiência em solda Mig. (S)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO Oportunidades paramoradores de Schroeder. (C)
• FRENTISTA Necessário l' grau completo e experiência. (J)
• PREPARADOR DEMAQUINASCom experiência em preparação, operação e testagens
de máquina Conformadora de Porcas. Necessário 2' grau completo. (J)
• ZELADORA Com l' grau completo. (J)
• COSTUREIRA Com experiência e l' grau completo. (J)
• PORTEIRO DE EST�CIONAMENTO Com 12grau.completo. (J)
• EMPREGADA DOMESTLCA Várias oportunidades. (J)
• AUXILIAR DE PRODUÇAO Para o sexo masculino. Necessário 2' grau completo. (J)
• MOTORISTA Para atuar em Guaramirim. Necessário nomínimo 5 anos de experiência,
curso doe direção defensiva (MOt;'E) e l' grau completo. (J)
• MECANICO DE MANUTENÇAO Necessário experiência. (J)
• CASEIROS Casal sem filhos, para desenvolver atividades domásticas (internas e externas).
(J)

Jaraguá do Sul, 4 de dezembro de 2001

ft1Vtt'1 ·FARMA�F�IA 1\ MANIPULAÇÃO

371-3512

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

AUTOTEZ
.QUIPAMONToa P/ a.GUR-"-N-Ç-A""'E""L.""T"'R'!'O-NI'""C-A

Rua Reinoldo Rau, 806,
sala 4 - Centro

Jaraguá do Sul - se

_ 275-3387

9903-4382 / 275-0452
(

Ru. R.lnoklo Rau, 288, ••1. 01 - C.ntro .. .Jaraguá do Sul - se

\II tJAIL I
Olho �ua segurança, a partir de
R$ 1.000,00 monitoramento digital

"

E-mail: átrtôfec@netuno.com.br

DESTACANDO A SUA EMPRESA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. AÚ" f. (')0r'Lo-OGr'�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804 . I
E-mail -drair@netuno.com.br

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

ENDOCRINOLOGIA
Ov,O� Mcwcil.o-Weber- Sílvet/

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

'19Li
(47) 373-0912

ENDOCRINOLOGIA

Ov, Cl.eNevj.OY\lS�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Dra: clc:t.d.v.rr�

I Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

i= Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

'Medelin
Urologia e Medicina do Trabalho

RuaJoãoButsdiardt, 855 - Centro (juntoao trevo principal) - Guaramirim - se

Rins - Bexiga - Vias Urinarias

Dr. D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

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

Fone/Fax: 371-4724

�UNIÃO..... 5 A Ú o E

PLANOS DE SAÚDE
COLETNOS E INDMDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

-

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

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

Maiores informações: 370-9582, com o guio
Rosinho , Compareçam!!!

- Or�amento sem compromisso
* limpeza de fossos; _
* Desentupimento de canos, pios, .

banheiros e caixa de, gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
>j: Encanamento de rede de esgoto.

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

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ICARTA: BONíSSIMO RUPERT

Rio Branco do Sul, 20 de novembro de 2001

(Nem tanto ao mar, nem tanto à terra!)

Meu caro senhor Eugênio Victor Schmôckel

Desde aminha juventude aprendi a admirá-lo pela pertinácia
com que editava o "nosso" então semanário CORREIODOPOVO,
além de respeitá-lo pela longa amizade com meu pai, CarlosMayer.
Na edição de 3 de novembro último, deparei com a notícia de seu

80° aniversário, com uma "minibiografia" que, na minha opinião,
não lhe faz justiça, por diminuta e incompleta (talvez por isso seja "mini').

Lá, por exemplo, não consta que o amigo foi professor de
contabilidade no Colégio São Luís; não consta que foi o idealizador

daquela cooperativa de águas de cuja denominação não me lem

bro; não consta de sua participação na Fundação Catarinense de

Cultura; enfim, não constam inúmeras atividades de que fiz exem

plo para a minha vida; especialmente com relação a jornalismo.
De outras tentativas, foi espelhado no seu exemplo, que em

15 de fevereiro de 1996 fundei o Jornal RAIO X, da Região dos

Mineiros, aqui em Rio Branco do Sul, Paraná, onde minha

atividade primordial também era (e ainda é) a contabilidade, a

exemplo do amigo. ,

Pautado no que disse Rodolfo Hufenüssler na edição acima
referida - a ética semprefoi o ponto de destaque em sua atuação política
eprofissional - é que exerci minhas atividades, hoje já secundado
por meus filhos Fábio (advogado) e Sandro (contador). Daí a

afirmativa de que lhe sigo o exemplo.
Não foram poucas as vezes que meu saudoso pai dizia: "Olhe

o Schmõckel", e eu me deliciava com as tantas vezes que os

udenistas de então (Arthur Müller, por exemplo) vinham buscar
"o velho" para levá-lo a animados comicios nos salões do interior
do Município, para que cantasse as velhas e tradicionais canções
alemãs (Bõmmerwald, p.e.), juntamente com o Alvin Schmauch.

Recordo, com saudade, de um velho amigo sobre quem redi

gi um artigo gentilmente publicado no CP, por ocasião de seu

prematuro falecimento: HORST VERCH. Dele ainda guardo o

recorte e pelo qual fui muitas vezes agradecido pela famíliaVerch:
Edla, Adalberto Müller e a mãe de Horst, cujo nome me escapa.

Lembro-me de quando o amigo era diretor (?) da Fundação
Catarinense de Cultura e eu, através de carta, lhe solicitei a doa

ção de livros de autores catarinenses que seriam doados à Escola
Professor Fernando Moreira, de 2° Grau, da qual eu era diretor
administrativo. O senhor publicou minha carta, mas não fez alu
são ao meu pedido, pelo qual fiquei bastante "cabreiro". Qual

não foi a minha surpresa, quando, num sábado à tarde, o amigo
irrompeu aqui em casa, num Escort tinindo de novo e com 92

livros daqueles autores, que até hoje fazem parte do seu acervo

da escola. Eu nunca agradeci converiientemente, mas essa atitu
de espelha a preocupação do amigo com a cultura, mesmo fora
das fronteiras catarinenses. Faço o agradecimento agora.

Mas, uma das lembranças que mais martelam em minha
memória e que recordei com ênfase ainda no último outubro,
por ocasião da Schützenfest, quando aí estive. Lá pelas 11 h30,
eu, minha esposa e amigos estávamos chegando à festa e o

amigo, acompanhado de d. Brunhilde, já estava se retirando.
Meia volta e almoçamos juntos, "festando" até lá pelas 9 da

noite, sempre com as admoestações de d. Brunhilde pelos "ex
cessos", pois o amigo havia sofrido delicada cirurgia. Nada aba
lou a nossa festa. Horas e horas convivendo na mais pura ami
zade e descontração, enquanto os "flashes" de sua máquina
estouravama todo momento, retratando nossas (e outras) pre
senças, posteriormente publicadas no CP. Foi um dia inesquecí
vel, que o Hellmuth Paul lembra a cada vez que vamos à

Schützenfest, como neste ano.

Rebuscando ainda mais na memória, lembro-me de um

encontro que tivemos lá pelos idos de 1961, na então ainda
velha Marechal Deodoro, em Curitiba. Eu e a Nilce, recém
casados, à falta de outros recursos, percorríamos as "vitrines"

(isto era diversão, sim!), quando na então Hermes Macedo en

contramos o amigo e d. Brunhilde "fazendo a mesma coisa"

(olhar vitrines). À chuva que caía, conversamos por horas e

horas, sem que assuntos faltassem para o nosso "papo". À admi

ração que meu pai lhe dedicava, somou-se à minha, incólume
até hoje, graças à jovialidade e comunhão de pensamentos a

mim sempre transmitidos e de que muito me orgulho.
Dessa "comunhão de pensamentos" - não tenha dúvidas

- surgiu o RAIO X, que publico há quase 6 anos, e quando
digo que aquela "minibiografia" não lhe fez justiça, acrescento
que o amigo, além de todas as referências elogiosas nominadas
no CP, espalhou seu saber, seu entusiasmo e sua perseverança, tam
bém por outros rincões, que não o de Jaraguá do Sul, e eu, Rupert
Mayer, sou o exemplo, com toda humildade e respeito.

Por isso, do contabilista e jornalista rio-branquense para o conta
dor e jornalista jaraguaense, os votos de que esses "oitenta" sejam
seguidos por ainda longos anos de existência e que possamos (talvez
no ano que vem) vivenciar mais urnas tantas "Schützenfest".

Um grande abraço do seu discípulo Rupert Mayer

t41írculo
Italiano

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

Particularidades observadas em vinhos safrados e espumantes elaborados pelo método champenoise

Em relação ao Espumante, as variações percebidas, são mais acentuadas, devido ao pro
cesso de elaboração pelo Método Tradicional (Charnpenoise), o qual propicia a cada garra
fa um produto único, mesmo partindo-se de um mesmo vinho base. Neste, como nos vinhos

tranqüilos também podem ser detectadas pela análise sensorial (degustação).
Análise visual (cor): percebe-se variações de tonalidade e intensidade de cor e o tempo de
contato éom a levedura. Quantidade, qualidade e tamanho do perlage (borbulha) são de
terminados pela temperatura e pelo tempo de fermentação.
Análise olfativa (aromas): através da complexidade e in-

tensidade de aromas; principalmente vindos da composi
ção do vinho base e aromas de fermentação.
Análise gustativa (sabor): pode-se notar mudanças na es

trutura e persistência do espumante.
Cabe a cada um desfrutar do prazer exclusivo de um vinho

safrado, ou de um espumante único, descobrindo e conferindo
as surpreendentes peculiaridades contidas em cada garrafa.

(continuação)

DEVANIR DANNA
Presidente

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

ROTARY CLUB

Relações Públicas
373-0091

29/NOVEMBRO/2001- Reunião de companheirismo
organizada pelas companheiras Orjana e Elisabeth,
e pelos companheiros Luiz e Carlos. Na oportuni
dade todos desfrutaram de uma reunião agradável
com jogos de canastra e bocha.

NOVEMBRO PASSOU ... E QUEM FOI ZUMBI DOS
PA'LMARES?!!

Mais do que ninguém, Zumbi dos Palmares en-carnava

a luta pelo ideal da liberdade. Poderia ter-se tornado

livre, mas preferiu assumir a liderança que conquis
tara pela confiança que inspirava aos Quilombos. Por

tudo isso, tornou-se um mito. Zumbi dos Palmares foi

traiçoeiramente assassinado por Antônio Soares, um

mulato que havia conquistado a sua confiança e fora
seu auxiliar. Recebido por Zumbi como amigo, em 20

de novembro de 1695, decepou-lhe a cabeça, qanhan
do em troca terras e títulos. Zumbi dos Palmares enri

queceu a nossa História do século XVII, tão mal estu
dada. É um símbolo das lutas pela liberdade, lutas

que se tornaram mais significativas porque Zumbi não
combatia apenas por liberdades políticas. Seu sonho
não era o de trocar senhores. Ele buscava a liberdade
mais ampla que assegura a igualdade social e, afinal,
a plena realização do homem. Em Palmares, índios,
brancos, negros, mamelucos, cafuzos e mulatos goza
vam de liberdade e mereciam respeito. Essa era a

llçâo de Zumbi e esse o seu ideal, que precisa ser

cultivado em qualquer tempo.
_."-'''-'''_'''_111_11_'11_'''_'''_11_11_'_.., ,.._....__...... .._. (

POR QUE SER ROTARIANO?
CONSCIÊNCIA CULTURAL. ..
No Rotary encontram-se representados, praticamen
te, todas as religiões, credos polltlcos, países, cultu
ras, raças, línguas, cores e etnias. Cidadãos eminen

tes de todas as origens formam o Rotary. Os rotarianos,
por isso, aprendem a ter consciência e percepção de
todas as CU LTU RAS e aprendem a trabalhar com pes
soas de todos os lugares. Eles acabam por se tornar

melhores cidadãos nos seus países e no mundo.

!fl Tabelionato.. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

REMINISCÊNCIAS

Tribunal do júri
O escrivão do Júri,

José Julio Giogo, divul
gava a relação dos ju
rados do 1 ° Distrito

Ooinville) 2° Distrito

(Iaraguá) e 3° Distrito

(Hansa - Corupá).
Entre a relação de 36

jurados do 2° Distrito

(jaraguá), encontrava
se o nome do húngaro
de nascimento Francis
co Ferenc Fischer, en
tre o mais selecionado

grupamento do distrito
da Comarca.

O Distrito de Bana
nal tinha divulgado a

relação dos jurados pa
ra o exercício de 1922,
hoje conhecido por
Guaramirim.

Conferência

Interestadual de

Ensino Primário

Era levado a sério a

nacionalização do ensi

no primário nas áreas

de colonização estran

geira. Santa Catarina

tinha no professorOres
tes Guimarães o disci

plinador do ensino no

Brasil. O ministro do

Interior eJustiça dirigia
telegrama ao professor
Guimarães: "Tendo
sido submetido à apre
ciação o sr. Presidente

da República os traba

lhos que foram apre
sentados pela Conferên
cia Interestadual de

Ensino Primário, cabe
me agradecer o valioso
concurso que prestas
tes na realização da di

ta conferência como

membro da Comissão

Preparatória e Repre
sentante da União, en

cargo que, com prazer

o QUE SE FALA NO SENADO
CÓDIGO DE DEFESA DO

CONTRIBUINTE - A CAE

(Comissão de Assuntos

Econômicos) examina hoje
projeto de lei de autoria do
senador Jorge Bornhausen

(pFL-SC) que cria O Códi

go de Defesa do Contribu
inte. A proposta, segundo o

autor, vai inserir o Brasil na

modernidade dos paises de

mocráticos, que disciplinam
o poder do Estado em be
nefício do cidadão.

O presidente da comissão,
senador Lúcio Alcântara

(pSDB-CE), considera que a

proposta é coerente com o

papel histórico do Legislativo
de "conter a sanha do Esta

do sobre os individuos".
O objetivo básico do

novo código é conferir tra

tamento igualitário entre o

fisco e o contribuinte, esta-

belecendo, para este ,último,
amplo direito de defesa sem

pre que se achar vítima de

cobrança indevida.
Para o senador Pedro Si

mon (pl\1DB-RS), contudo,' o
senador está correndo o risco

de aprovar um "código de de
fesa do sonegador', se não fo

rem adotados muitos cuidados
em relação à medida.

O exame da matéria pela
CAE ocorrerá num momen

to em que a carga tributária

no Brasil, segundo o econo

mista Paulo Nogueira Batis

ta Júnior, atinge seu mais alto

nível histórico, equivalente a

32% do PIB' (produto Inter

no Bruto), similar apenas ao

de poucos países desenvol
vidos como a Suécia, Alema
nha e Inglaterra. ''JORNAL
DO SENADO", edição 333,
página 3.

FALECIMENTO

Estefano Maier
No dia 27 de novembro

passado, faleceu o estima
do cidadão Estefano Maier,
após um período de sofri

mento, aos 82 anos.

O extinto era um dos inte

grantes da FEB (Força Ex
pedicionária Brasileira) na

2" Guerra Mundial, o 16° de um total de 56 expedicionários
que pertencem à Associação Regional de Jaraguá do Sul, em
que é presidente o capitão Ferdinando Piske.

Ao sepultamento, no Cemitério Municipal (Centro), compare
ceram os seus companheiros remanescentes e de representan-
te do exército. <'

Pela pensão era equiparado a de 2° tenente. Aos familiares
enlutados as condolências do CORREIO DO POVO.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

PRETO NÃO PENSA (166)

Era Paula Duarte, espécie de Paula Ney maranhense, mem-
bro da Junta Governativa instituída no seu Estado com a

proclamação do regime republicano, quando um popular;
homem de cor, o atacou, em discurso, num comício. Preso à
ordem de Casemiro Cunha, chefe de polícia, foi Paula Duarte,
em pessoa, interrogá-lo:
- Por que a sua agressão? Diga!
- "Seu" doutor-, começou o preto, gaguejando; - eu pensei...
- Pensou? ... -, fez Paula Duarte, interrompendo-o. - Tu

já viste preto pensar?
E voltando-se para o chefe de polícia:
- Casemiro, quando ele te definir o que é "pensamento", solta-o!
DOMINGOS BARBOSA- "Silhuetas", página

-

A Gráfica e Editora CP
Ltda. está admitindo:

ti' Impressor de off-Set plana c/ experiência
Os interessados deverão comparecer na empresa, à Rua Walter

Marquardt, 1.180, RioMolha, defronte à Prefeitura de Jaraguádo Sul.

Por que "antigamente".
e "outrora"? LXXX

Garibaldi

reconheço desempe
nhastes com zelo, inte

ligência e patriotismo.
(ass.) JOAQUIM FER

REIRA CHAVES".
A Conferência Inte

restadual tinha em vista

duas conclusões: 1 ° - A

intervenção do País pa
ra o problema da difu

são do ensino primário,
mediante acordos com

os Estados, para extin

guir o analfabetismo (ou
diminuição), que se

alastra no País;' 2° - A

lenta mas segura desna

cionalização da infância

nos Estados do Sul,
onde "dizia-se", inúme
ras crianças brasileiras

freqüentavam escolas,
em que o ensino era mi

nistrado exclusivamente
em idiomas exóticos

(alemão, italiano, polo
nês etc., etc.) devendo
se assim à alheia pátria
o culto devido à nossa.

A Nacionalização do

Ensino Primário -

Escolas Primárias

dos Municípios de

Origem Estrangeira
- Escolas

Estrangeiras e sua

Fiscalização
O ensino primário só

podia ser ministrado em

língua vernácula. Nas
zonas onde predomine a

língua nacional, o, ensi
no primário não poderá
ter menos de 4 anos, a

começar aos 7 anos de

idade. A língua oficial é

obrigatória, nas escolas

particulares, e o idioma

nacional.

Nas escolas particu
lares é obrigatório o en

sino da língua, história
e geografia nacionais em
número de aulas que o

regulamento determi

nar, segundo as necessi-

dades locais. É vedado,
nas escolas, o ensino de

língua estrangeira às cri

anças menores de 11

anos de idade. Exceptu
am-se destas disposi
ções: a) O ensino indivi

dual, dado no domicílio

da própria criança; b) O
ensino das escolas fre

qüentadas unicamente

por crianças que a Co-.
missão Federal reconhe

ce como estrangeiras. É
essência à eficiência da

nacionalização das crian

ças brasileiras a existên

cia de um órgão fiscali

zador do ensino particu
lar. Criava-se um Conse

lho Federal de Difusão e

Nacionalização de ensi

no primário, com o nome

de CONSELHO NACI
ONAL DE EDUCA

çÃO, subordinado' ao
Ministério da Justiça e

Negócios Interiores. Se

guiam-se as assinaturas

dos presentes (Estados)
no Rio, em 14/14/1921.

O Relatório do pro
fessor Orestes Guima

rães apontava como fa

tores das nacionalidades
a relevância nos centros

de origem alemã que
toma o aspecto de verda
deira luta de raças, sen

do necessários medidas

claras, precisas e homo

geneamente extensiva ao

País, lembrando Tannen

berg, no seu livro GROS

SES DEUTSCHLAND,
traduzido por EditoraI

Payot & Co. para o fran

cês, e Henri Lichtem

berg, na sua obra com o

título' L'ALEMAGNE
MODERNE.

Não esqueçamos -

advertia o autor - de

que todos os estrangeiros
trabalham para cerrar os

laços de solidariedade

•

(095)

entre seus descenden

tes, pela comunhão de

inter-esses, hoje unifor
mes, amanhã se cho

cam, mas reveladas

simplesmente, pelalín
gua, no entender de

AMADEU DO AMA

RAL, que é "A fisiolo

gia de povo" (professor
Krause); pela língua
que é, enfim, o "EX

POENTE EXCELSO

DAS NACIONALI
DADES" (Bismarck).

O presidente da

República, dr. Epitácio
Pessoa, em sua mensa

gem ao Congresso, em
3/5/1921. Tratava da

NACIONALIZAÇÃO
DO ENSINO PRI

MÁRIO: "Mantém o

Congresso o auxíli�
que, desde junho de

1918, vem conceden

do aos Estados do

Paraná, Santa Catarina

e Rio Grande do Sul,
para manutenção de

escolas primárias nos

núcleos pela imigração
de origem européia.
Estas escolas, em nú

mero de 404, estão as

sim distribuídas: no

Paraná, 116; em Santa

Catarina, 168, ,e no Rio

Grande do Sul, 120".
Lembrava-se o ensi

no simultâneo (a caso

da Ohio e Pennsylva
nia) que ens�nava as

línguas inglesa e ale

mã.

Orestes Guimarães

explica: "Oito anos, de
1910 a 1918, o pratiquei
em Joinville OARA
GUÁ), Blumenau e

Brusque, organizados
grupos escolares, nos

quais conjuntamente
com a língua vernácula,
era ensinada a língua alemã.

(Fritz von Jaraguá)
•
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Passeata reuniu centenas de manifestantes, no saoaao

Passeata alerta para os

perigos da DST/Aids
]ARAGuA DO SUL - o

Dia Mundial de Luta con

tra a Aids foi marcada por
uma passeata, que percor
reu as principais ruas do
Centro. Apesar do pe
queno percurso, a propos
ta teve uma dimensão in

finita: alertar a população
sobre os perigos da doença
e despertar para as me

didas preventivas. Coorde
nada pelo Gapa-J á (Gru
po de Apoio e Prevensão
à Aids de Jaraguá do Sul),
a passeata contou com o

apoio dos órgãos de saúde
do Município, como o

DST/Aids (Doenças Se

xualmente Transmissíveis).
O coordenador do

Gapa-Já, Márcio Endress,
lembrou que àpesar das

campanhas institucionais,
das informações e dos

alertas, grande parte da

população negligençia e

não se previne. Durante a

passeata, foram distribuí
dos material educativo e

camisinhas. "Na verdade,
queremos chamar a aten

ção da população jara
guaense para essa pande
mia", declarou Endress.

Atualmente, 284 pessoas
contraíram o vírus HIV

nos sete municípios do
Vale do Itapocu, desse

total, 178 em Jaraguá do
Sul.

O médico Sebastião

Rezende, reponsável pelo
programa DST/Aids da
Secretaria de Saúde do

Município, considera a

situação na região estável,
embora o número de casos

registrado entre os hete

rossexuais tenha aumenta
do. De cada 31 exames de

HIV realizado na região,
um é positivo. Segundo
Rezende, estima-se que
para cada aidético existem

três soropositivos - in

fectado pelo vírus, mas

que ainda não desenvol
veram a doença.

.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

GERAL CORREIO DOPOVO 7

IDESPEDIDA: IDOSOS PARTICIPAM DO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS

Centro de Convivência promove
festa de despedida do ano 2001

]ARAGuA DO SUL ---:
Um baile com café da tar

de marcou o encerramen

to das Oficinas do Centro

de Convivência da Tercei

ra Idade, ocorrido na tarde

de ontem, no Parque Mu
nicipal de Eventos. Parti

ciparam da confraterniza

ção aproximadamente 250

idosos, todos integrantes
dos grupos de terceira

idade e freqüentadores das
Oficinas, que começaram
em maio e se estendem até

o final do ano. De acordo

com a coordenadora do

Centro de Convivência,
Natália Petry, a solenidade
de encerramento é uma

forma de agradecimento
às pessoas envolvidas e

também simboliza o su

cesso do program;l desen

volvido pela Secretaria de

Desenvolvimento Social

em favor das pessoas com

mais de 60 anos.

Atualmente o Centro

de Convivência da Ter

ceira Idade, instalado no

Parque Municipal de Even-

Horst Baümle

Idosos aproveitaram para dançar e se divertir

tos, oferece oficinas de

Artes e Artesanato, Co
zinha Experimental, Ofi
cina do Corpo e Memó
ria Histórica e Educação.
As alunas da Oficina de

Artes e Artesanato foram

as responsáveis pela de

coração natalina das mesas

e também trouxeram uma

pequena mostra do que

produziram durante o ano,

como pintura em pano de

prato, bichinhos de pelú
cia, enfeites para a casa e

outros objetos de uso e

decoração.

As integrantes da Co

zinha Experimental foram
as responsáveis pelos do

ces e salgados servidos du
rante a festa de encerramento.

Durante o ano elas conse

guiram a façanha de editar

um livro de receitas, feito
a partir de receitas antigas,
passadas de mãe para filha.

O cuidado com o cor

po é outro destaque entre

as Oficinas. De acordo

com o educador social

Nelson de Paria Campos,
atualmente cerca, de cem

idosos participam do pro-

grama de condicionamen

to físico, que acontece nos

Grupos de Idosos dos

bairros São Judas Tadeu,
Santa Luzia, Rainha da Paz

e Lar das Flores.

,

O objetivo do trabalho

desenvolvido por Nelson
na Oficina do Corpo é

orientar os idosos para a

prática de hábitos saudá

veis como forma de evitar

as sequelas da vida moder
na. A ginástica aeróbica,
alongamento, dança e

brincadeiras com bola são

algumas das atividades

desenvolvidas na Oficina

do Corpo. Nelson salienta

que a intenção é ampliar e
melhorar o atendimento a

partir do ano que vem.

''Estamos trabalhando como

que temos,mas ainda não é o

ideal", admite o educador.

Hoje acontece o encer

ramento das atividades

dos Grupos de Idosos. São
27 núcleos que congregam

aproximadamente duas mil

pessoas commais de 60 anos.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Proerd forma mais uma turma no combate às drogas
]ARAGuA DO SUL -

Acontece hoje, a partir das
19h30, no Ginásio de Es

portes ArthurMüller, mais
uma formatura dos alunos

.

que freqüentaram este ano

o Proerd (programa Edu

cacional de Resistência às

Drogas e à Violência). Ao
todo são 1.233 alunos das

redes pública e particular
do ensino matriculados na

quarta série do ensino fun
damental que receberão

certificado comprovando
que estão engajados no

programa de prevenção ao

uso de drogas.
De acordo com o co

mandante da PoliciaMilitar

de Jaraguá do Sul, capitão
Amarildo de Assis Alves,
desde a implantação do

Proerd, em 1999, 6.335

estudantes já se formaram

na região. Amanhã a' mes
ma solenidade de forma

tura está marcada para
acontecer em Schroeder,
quando 212 alunos rece

berão o certificado. No dia

11 deste mês é a vez dos
estudantes de Massaran

duba receberem o certi-

ficado. Neste Município,
205 estudantes das quartas
séries do ensino funda

mental estarão se formando.

Ainda de acordo com

o capitão Amarildo, so
mente neste segundo se

mestre serão formados

um total de 1.647 alunos,
totalizando 7.982 estudan

tes formados pelo progra
ma nos municípios abran

gidos pela 3' Companhia
de Policia Militar.

O Proerd é desenvol

vido através .le parceria
entre a Policia Militar, es-

colas, famílias e patro
cinadores e tem como

modelo de atuação o

D.A.R.E (Drug Abuse Re
sistance Education) e desen

volveu-se no Brasil com o

objetivo de atuar na pre
venção do uso de drogas
entre crianças e adolescen

tes. O curso tem duração
de um semestre letivo, pe
ríodo em que são aborda
dos vários temas relacio

nados ao assunto, como as

conseqüências para quem
usa drogas e como evitar
o uso, entre outras coisas.

SEU FUTURO MER�CE O ,MELHOR. �.
VISITE-NOS NO PLANTA0 DE MATRICULAS POSITIVO

04 E 05/12 JOINVILLE

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 320 em Jara uá do Sul
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cooperativismo e as vanta

gens do sistema.Na ocasião
também foram apresenta
dos gravações em vídeo
sobre o trabalho que está

sendo feito nas escolas de
ensino especial emBrasília e

a experiência de coopera
tivismo da Apae de Floria

nópolis.
- A instalação das co

operativas, envolvendo os

portadores de deficiências e

as famílias, é a novaalter

nativa que a federação está

difundindo, com o intuito

de conquistar mais espaço
para os alunos das escolas

de Ensino Especial, diz
Maria Elzira Oszika, de São
Bento do Sul, que fez a co

ordenação do seminário. (MR)

TERÇA-FEIRA, 4 de dezembro de 2001

I DECEPÇÃO: PREÇOS DA BANANA DESPENCAM NO MERCADO E FRUSTRAM PRODUTORES DA REGIÃO

Técnico aponta dificuldades dos

produtores na comercialização
GUARAMIRIM/]ARAGuA

DO SUL - Os preços da

banana despencaram no

mercado depois de expe
rimentar um período de
euforia com as possibili
dades de exportação do

produto, que não se con

firmaram plenamente,
frustrando os produtores
da região. A banana, que
há poucos meses, impul
sionada pelas exportações
para a Argentina e o Uru

guai, estava sendo vendida
a R$ 4,00 a caixa, hoje está

sendo comercializada por
R$ 1,50. "Esse preço não

cobre sequer o custo de

produção", avalia o técni

co agrícola da Epagri e

secretário deAgricultura de

Guaramirim, Alcibaldo
Germann.

Ele atribui essa trans

formação no mercado da

bananicultura a vários fa

tores, que vão desde a

desorganização dos pro
dutores, frente à etapamais

importante do ciclo que é

justamente a interferência

para conseguir a melhor

comercialização possível
para o produto, até a exis

tência de um excedente da

Edson Junkes/CP

Exportações não chegaram ao que era previsto'

fruta no mercado e a re

tração das importações,
principalmente da Argen
tina, em conseqüência das

dificuldades "que atin

gem a economia do vizi

nho país. Mas responsa-

biliza, principalmente, a

ação dos atravessadores

que acabam ficando com

a fatia dos ganhos, que em

condições normais deveria
chegar aos produtores.

- A atuação mais pron-

ta, organizada e decidida

dos produtores no merca

do seria a saída para di

minuir a interferência ex

terna e garantirmaior lucro
-, afirma Germann, que
depende maior prepara
ção individual dos produ
tores e até o envolvimento

das entidades que os repre
sentam, para equacionar
essas questões.

Já o pesquisador Eucli
des José Barni, da Estação
de Pesquisa da Epagri, em
Itajaí, entende que o

produtor precisa ficar mais
atento com os hábitos de

consumo da população,
para aumentar as possibi
lidades de colocação da

banana na alimentação.
Segundo ele, uma pesquisa
que a Estação Experi
mental da Epagri, de Itajaí,
está fazendo em 34 cidades

do Estado, além de ca

pitais, como Florianópo
lis, Porto Alegre, Curitiba
e São Paulo, para apurar as

preferências da popula
ção em relação à 12 pro
dutos agrícolas, entre elas

a banana, indica que exis

tem diferenças de região
para região. (MILTON RAASCH)

Apae incentiva a formação de
cooperativas entre os alunos

GUARAMIRIM - AFede-

ração Nacional das Apaes
(Associações de Pais eAmi

gos dos Excepcionais) está

incentivando a formação de
cooperativas de mão-de
obra para aproveitar o po
tencial de trabalho dos

alunos das entidades filiadas,
em todo o País. A proposta
foi debatida durante o 2°

Seminário Regional deEdu
cação e Trabalho - Coope
rativismo e Cidadania, realiza
do quarta-feira, no auditório
da Câmara de Vereadores.

O superintendente da

Cooperativa Juriti, de Mas

saranduba, Silvério Orze

chowski, foi um dos pales
trantes do evento e falou

sobre o funcionamento do

Executivoquerautorizlçãopara
firmar convênio com a Sedu

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold en

viou projeto de lei à Câmara
de Vereadores solicitando

autorização para firmar

convênio com a Sedu (Se
cretaria do Desenvolvi
menta Urbano), órgão do

governo federal. O objetivo
é garantir condições para
realizar estudos para viabi

lizar o Consórcio das Águas I

no Vale do Itapocu. Técnico
do Bird e da Sedu estarão na

região para proceder aos

estudos e fornecerorientações.

Segundo Pasold, a via

bilização desse proj eto
colocará o Município na

vanguarda em todo o País,
nesse tipo 'de empreendi
mento. Pelo consórcio, o

uso dos mananciais para
abastecimento das popula
ções da microrregião pas
sará a ser autônomo. Pasold
acredita que formando o

consórcio, será possível
fazer vários investimentos

para melhorar os sistemas
de abastecimento de água.
(MR)
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Aluna da Albano Kanzler
vence concurso do Lions

]ARAGUÁ DO SUL - A

aluna Camila Regina Riedel,
da Escola Albano Kanzler,
conquistou o primeiro lugar
no concurso anual de ela

boração de cartazes, pro
movido pelo Lions Interna
cional, tendo a paz como

lema. O cartaz confeccio

nado por Carnila concorreu

com trabalhos enviados por
estudantes de vários outros

municípios do Estado,
abrangidos pelo Distrito

LD-5. A segunda colocada

é Giovana Aparecida de

Lima, também de Jaraguá
do Sul, aluna da E-scola

Maria Nilda Staelein. Em

terceiro ficouMarinaeAline

Vieira, da Escola Judith de .

Oliveira, de Itajaí.

A divulgação dos re

sultados aconteceu quarta
feira à noite, nas dependên
cias da Scar. Uma comissão

composta de artistas plás
ticos e jornalistas convida

dos, escolheu os melhores
trabalhos. Concorreram 43

cartazes, elaborados poralu
nos com 11 a 13 anos. A pro
moção acontece há 14 anos,
sempre tendo a paz como

tema. "O concurso ganhou
mais relevância com o aten

tado terrorista de 11 de se

tembro, em Nova York", diz
Sérgio Zapella, de Jaraguá
ao Sul. Em 1999, o trabalho
da concordiense BiancaOli
ari Macoppi representou o

Brasil na fase internacional do

concurso, nos EUA. (MR)

liMPASSE: MORADORES RECLAMAM DE DESVIO DE ÁGUA FEITO PELA PREFEITURA, EM PEDRA DE AMOLAR

Comunidade teme que a obra

provoque inundações no lugar
CORUPÁ - o agn

cultor Adolfo Engel e vi
zinhos não concordam
com o reforço da bar

ragem para contenção de

água feita pela Secretaria de
Obras da Prefeitura de

Corupá, na localidade de
Pedra de Amolar, a 600
metros da BR-280, nas

proximidades do Distrito

Industrial. Foram coloca
das pedras e restos de

concreto armado para au

mentar a contenção de

água e garantir melhor
abastecimento para o Ho

tel Tureck, além de outros

empreendimentos e mora

dores, a cerca de meio

quilômetro do local.

E�gel teme que a ele

vação da barragem pro
voque inundações nas

propriedades localizadas

na Rua Vladislau Cieply e

proximidades, nos perío-

Edson Junkes/CP

Engel diz que o volume de água pode ficar incontrolável

dos de enxurradas, des
truindo plantações de flo

res ornamentais, aipim,
feijão, batata e banana, que
existem na área. "Eles não

sabem a força que a água
ganha nessa altura do rio.

Se aumentarem a con

tenção, ninguém imagina
os problemas que isto

l° - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirirn, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

Concurso
Arte na Lista

Crie· o centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"
Regulamento:

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 totalou parcial de obras jáexistentes.

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

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

utilizado na confecção é de livre escolha.

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

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

Réallzaç4o; Apoio:

-
CORREIO DO POVO

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand
montado no Shopping Center Breithaupt no período de
13/1212001 a 28/12/2001, os quais serão julgados pela
comunidade através de uma urna que será aberta no dia

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

ainda vai causar", disse on
tem o morador, que de

fende a instalação de al

gum outro sistema para
garantir o abastecimento
na região próxima do
hotel.

Existe uma tubulação
que abastece essa região,
mas a vazão não tem sido

suficiente nos períodos de

estiagem. "Por esse mo

tivo, a Prefeitura. concor
dou em fazer, espora
dicamente, o reforço da

barragem para maior con

tenção de água", admitiu
ontem o prefeito Luiz

Carlos Tamanini. Mas o

serviço, feito sem espe-
. cificações técnicas, acabou
sendo denunciado e mo

bilizou a fiscalização da

Fatma (Fundação do Meio
Ambiente), que embargou
a construção da barragem.

A Prefeitura já provi
dencia, no entanto, a defesa
perante:; à fiscalização do

órgãos ambiental e deverá
explicar as razões da obra

de contenção, que é aten

der as necessidades de

parte dos moradores da

região, que tem dificul

dades de abastecimento.
(MILTON RAASCH)

7· - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 07/12/2001, na
sede do jornal Correio do Povo, na ruaCel, Procópio Gomes de
Oliveira, 246 ou informações no Guia Facil: (47) 222 1900.

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

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

c) PrêmiodeR$500,00

n Shopping Center
lU BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Melhor equipe de professores
Transporte JaraguálJoinville incluído

Sala de Assistência em, Jaraguá
Ambiente moderno e adequado'

Material atualizado.JOINVILLE

(41) 0848

o Positivo tem a ::[i'!il Ü�X���
de Professores

P�of. Octaviano'
Bioquímico pela
UFPR; pós-graduado
em Didática pela UFPR;

. professor do Curso
Positivo há 15 anos.

Prof. Kolb
Licenciado em Matemática pela
PUC-PR; Engenheiro Civil pela
UFPR; pós-graduado em

Matemática pelo Cafet; professor
adjunto de Matemática na

UFPR; professor do Curso
Positivo há 14 anos.

Prof. Scandelari
Licenciado em física

pela UFPR; autor de
vários livros de Física;
professor do Curso
Positivo há 18 anos.

Prof. Floriano·
Licenciado em Letras

Inglês pela PUC-PR;
pós-graduado em inglês
UFPR; especializado'
nos EUA; professor do
Curso Positivo há 15 anos

ENSINO MÉDIO
, ,

NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO NA SALA DE ASSISTÊNCIA EM JARAGUÁ
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 320 - FONE: (47)275-0992

Após esta data as matrículas continuarão sendo feitas em Joinville

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

Nadadoras recebem troféu

pelo desempenho nos jogos
]ARAGuA DO SUL -

Hoje, a partir das 20h30, será
realizada solenidade de en

trega dos troféus dos desta

ques do ano na natação de

Santa Catarina, no salão do

Badesc (AgênciaCatarinense
de Fomento S.A.) em Flori

anópolis. Três nadadoras da
equipe Ajinc/Urbano/
FME vão receber troféu de

destaque: Ana Carolina Za

nandrea, na categoria Infantil
1 (13 anos), pela conquista'do
3° lugar na prova dos 50

metros livre, no Campeona
toBrasileiro Infantil, realizado
em julho, em Uberlândia. Ta

lita Herrmann, na categoria
Infantil 2 (14 anos), pelos
recordes do Campeonato
Sul-brasileiro Infanto/Juvenil
realizado em junho, em Blu

menau, Belisa Franzner, na

categoria Juvenil2 (16 anos),
pela T' colocação na prova
dos 100 metros peito no

Campeonato Brasileiro Ju
venil, realizado em julho, em
Fortaleza, CE.

Na solenidade estarão

presentes o governador do
Estado e o presidente da
CBDA (Confederação Bra
sileira de Desportos Aquá
ticos), Guaracy Nunes. A

delegação de Jaraguá do Sul
irá com 15 pessoas. entre as

nadadoras agraciadas com

o prêmio, seus respectivos
pais e comissão técnica.

"Sem dúvida esta é uma

gratificação pelo trabalho
desenvolvido pela Ajinc,
com apoio da FME e o

nosso patrocinador, Arroz
Urbano, que viabilizou a ida

da equipe aos campeonatos
brasileiros e sul-brasileiros. Se

não tivéssemos participado
de campeonatos brasileiros
e sulbrasileiros não teríamos

sido agraciados com estas pre
miações", diz Fructuoso.

ICONQUISTA: SC FICOU EM SEGUNDO LUGAR GERAL NAS COMPETiÇÕES, COM 83 PONTOS

. Rio de Janeiro é bicampeão
dos Jogos Abertos Brasileiros

BRUSQUE - No úl

timo dia de competições,
com as decisões do bas

quete e futsal, o Rio de

Janeiro confirmou o título
e o bicampeonato dos J0-
gos Abertos Brasileiros,
repetindo ano passado em

Atibaia, quando também

superou Santa Catarina.

Esta segunda conquista
aconteceu em Brusque, na
décima edição do evento

organizado pela Fesporte
(Fundação Catarinense de

Desportos) e Prefeitura de

Brusque, com apoio do
Ministério de Esportes e

Turismo. Santa Catarina

ficou em segundo, com 83

pontos, seis pontos apenas
atrás dos campeões que
somaram 89 pontos. Em

. Ressonância Magnética
Tomografia CompUtadorizada

amografYa de Alta Resoiuçao"
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o

Particulares e

Paciente SUS
o s

terceiro chegou São Paulo,
com 66 pontos; quarto o

Paraná, com 65 pontos, e

quinto Brusque, com 56,5
pontos.

Na programação do do-

mingo, encerrando os Jabs,
Rio de janeiro ainda ga
nhou o título do basque
tebol feminino, por 87 a 54

sobre Joinville, a única

representação de Santa

Catarina no dia. Brusque
ganhou o futsal fazendo 4

a 2 sobre Maringá, mas a

participação da cidade

sede não conta pontos para
a classificação geral. O
mesmo aconteceu na final

do basquete masculino,
onde Brusque ganhou de

Londrina por 101 a 98.

As três conquistas de

LOTERIAS
1/12/2001

Megasena
concurso: 31 8

03 - 19 - 20 - 31 - 40 - 53

Quina
concurso: 926

40 - 46 - 50 - 73 - 79

Lotomania
concurso: 171

04 - 06 - 1 O - 1 2 -

14 - 35 - 41 - 48 -

51-57-60-62-
69-71-76�81-
84 - 86 - 91 - 92

Loteria Federal
concurso 03598

l° - Prêmio: 43.552
2° - Prêmio: 14.414
3° - Prêmio: 24.082
4° - Prêmio: 70.872
5° - Prêmio: 38.395

• Jornal

CORREIO DO POVO

Aqui tem
informação!

Brusque, futsal, vôlei fe
minino e basquete mas

culino, acabaram tirando

pontos da representação
catarinense, que ganhou o.

mesmo número de troféus

de campeão: natação, no
masculino e feminino, e

vôlei masculino. Rio de

Janeiro ganhou dois títulos
amais: atletismo.feminino
e masculino, basquete fe

minino, handebol masculi
no e judô feminino. São

Paulo ganhou o handebol

feminino e o judô mas

culino.

N o quadro de me

dalhas Santa Catarina

superou o Rio de Janeiro,
com 66 no total: 22 de

ouro, 25 de prata e 19 de

bronze. O Estado carioca

ganhou 59, com 18 de

ouro, 19 de prata e 22 de

bronze. São Paulo ficou
em terceiro com 38 me

dalhas, 17 de ouro, 8 de

prata e 13 de bronze.

A 11 a edição dos Jogos
Abertos Brasileiros será

realizada na pnmeua

quinzena de maio do

próximo ano, em Toledo,
Oeste do Paraná. Varginha,
em Minas Gerais, chegou
a trazer a Brusque mate

rial de divulgação para
confirmar sua candida

tura. Mas desistiu em fa

vor dos paranaenses por
que, com a antecipação
dos Jabs de novembro

para maio, não haveria

tempo para preparar a

estrutura da cidade.

Finais da Primeira Divisão

serão no próximo domingo
]ARAGuA DO SUL. - A

. equipe doVitória é uma das

finalistas do Campeonato da
Primeira Divisão de Ama

dores, promovido pela Liga
Jaraguaeuse de Futebol,
com apoio da rede de pos
tosMime. A vaga foi garan
tida depois do jogo realiza

do neste domingo, quando
entrou em campo contra o

Aliança e venceu por 3 ai,
gols de Beta eMagrão (2). Fa
nar marcou par;t o Aliança.

Ao término dessa par
tida houve confusão entre

jogadores, árbitros e torce

dores.OadetaJose, do Alian
ça, agrediu o assistente Si

mão Marcelino com uma

bandeira. Com a confusão,
os policiais tiveram que en

trar em campo e, um dos

soldados, acabou sendo atin

gindocomumapedraras costas.
- Foi um fato lasti

mável, é muito triste porque
a partida transcorreu bem"
a arbitragem teve excelente

atuação -, considera o

presidente da Liga, Rogério
Tomazelli. Na preliminar, a
Ponte Preta conseguiu ven-

cer o Vitória, por 4 a 3, jogo
válido pela primeira partida
das semifinais. Ainda não foi

estipulada a data, mas esta

semana vai acontecer o jogo
entre Ponte Preta e Vitória

para definir qual equipe vai
para a final, ainda neste

domingo.
No Estádio Cruz de

Malta, nos aspirantes, o

Tupy venceu o Alvorada,
por 2 a O, e garantiu vaga
para as finais. Nos titulares,
Cruz de Malta venceu o

Alvorada, por 2 a O, gols de
Duriva, ambos no segundo
tempo. Mais de' 1,5 mil

pessoas foram conferir as

partidas, nos dois estádios.
VETERANOS - A equipe

do Vitória entrou em cam

po contra o time do João
Pessoa, no fim de semana

passado, e conseguiugarantir
o título de bicampeã do

Campeonato Sênior "A
Gazeta". O jogo foi bastante
equilibrado, finalizando em
patato por 2 a 2. Como a

equipe do Vitória realizou
melhor campanha, o em

pate a beneficiou. (FR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I BASQUETE: COLÉGIO SÃO Luís REPRESENTOU SANTA CATARINA EM Poços DE CALDAS

Equipe de JS traz resultado

positivo das olimpíadas em MG
}ARAGuA DO SUL -

A equipe de basquete do
Colégio Marista São
Luís representou o Es

tado de Santa Catarina
na primeira Olimpíada'
Colegial Esperança, pro
movida pelo Comitê

Olímpico Brasileiro,
.

com patrocínio do Mi

nistério de Esporte e

Turismo, entre os dias
22 e 30 de novembro,
na cidade de Poços de

Caldas, em Minas Ge

rais. O grupo conseguiu
bons resultados, garan
tindo a terceira coloca

ção para Santa Catarina.

Ao todo, 26 Estados e

mais o Distrito Federal
foram envolvidos nas

competições, que reuni
ram atletas até 14 anos,
divididos em sete cha-

ves.

Técnico da seleção
catarinense nas olimpí
adas, Airton Schiochet

(Ito) diz que o nível téc
nico dos atletas eramui
to bom, por isso consi-

Divulgação

Equipe do Colégio Marista São Luís conquistou o terceiro lugar geral nas competições
dera a terceira colocação 47 Rio Grande do Nor- do grupo será a final do
um resultado bastante te. Na classificação ge- Campeonato Estadual
positivo. ''Acho que o ral, o time da casa de Basquete, na catego
desemepenho dos nos- garantiu o título de pri- ria Mirim. As disputas
sos atletas foi muito meiro colocado e, em serão realizadas nos dias
bom, o que ajudou para segundo, ficou São Pau- 7, 8 e 9 de dezembro, na
valorizar ainda mas o lo. Rio Grande do Nor- cidade de Joinville. O
grupo", considera. te ficou em quarto lugar.

O time de Santa Ca- Os atletas e dirigentes
tarina enfrentou os se- do Colégio Marista São

guintes adversários: SC Luís retornaram para
55 x 44 Alagoas, SC 56

, Jaraguá do Sul no dia
x 52 Paraná, SC 57 x 51 30.

Maranhão, ,SC 58 x 76 Schiochet informa
Minas Gerais, e SC 57 x que o próximo desafio

grupo jaraguaense está
entre os cabeças-de
chave, brigando pelo
título do campeonato.
Os principais adversá
rios serão Joinville,
Biumenau e Chapecó.
(FABIANE RIBAS)

Infanto-juvenil da Malwee próximo do título do Estadual
}ARAGuA DO SUL - A a partida, por 3 a 3, gols quadra para enfrentar o Chapecó, com um; Para

equipe Infanto-juvenil da de Jackson (2) e Juninho. time da casa, favorito garantir o título da com-

Malwee/FME conquis- No dià 1 de dezembro e para o título, e conseguiu petição, os jaraguaenses
tou sete importantes pon- equipe de Jaraguá do Sul garantir a vitória, marcan- precisam vencer os dois
tos nos jogos realizados começou o confronto de- do 5 a 1, com gols deJack- primeiros jogos contra os

em Chapecó, no final do terminada. a vencer a son(2),Juninho(2)eRmanch times de Joaçaba, no
mês de novembro, váli- AABB/Joaçaba, e fez ' Com esses resultados, returno, que vai aconte-
dos pelo turno do qua- uma das melhores atua- a Malwee/FME terrni- cer emJaraguá do Sul, no
drangular final do Campe- ções dos últimos 27 jogos. nou o turno final em pri- ginásio de esportes do
onato Estadual, damoda- A partida finalizou em 5 meiro lugar, com sete Parque Malwee, nos dias
lidade. No dia 30 de no- a 2, com gols de Fernando pontos, seguido de 14 e 15 de dezembro.

vembro, o grupo jara- (2), Gio, Nivaldo e do AABB/Joaçaba, com O jogador Fernando,
guaense entrou em qua- goleiro André. seis; Futsal Joaçaba/Co- daMalwee/FME, é o ar-

dra contra oJoaçaba/Co- Ainda no dia 1, o gru- légio Marista Frei Rogé- tilheiro do Estadual, com
légio Marista e empatou po jaraguaense entrou em rio, com dois, e AABB/ 52 gols marcados. (FR)

SALAS CLIMATIZADAS. L-AeU:lRAT6RIOS,
ATIVIDADES COMPLEMENTARES, r;::STACIClNAMENTO,
VIAGENS DE ESTUDO. FORMAÇÃO H,UMANA E CRISTÃ,
97,5% DE APROVAÇÃO NO VESTIBULAR •••

TEMOS MUITOS MOTIVOS PARA DIZER:

SPORTIVAS
ENCONTRO DOS PÓLOS
Nos dias 17 e 18 de dezembro será realizado encontro
dos pólos de voleibol, no Ginásio de Esportes Arthur
Müller. O evento será promovido pela FME (Fun
dação Municipal de Esportes) e está previsto o en

volvimento de aproximadamente 400 crianças, com
idade entre 9 e 15 anos que freqüentam os dez pólos
de vôlei mantidos pela FME, em parceria com a

Marisol. Estão previstos 253 jogos disputados em três

categorias masculinas e femininas.

CAMPEONATO DE BALÃO
O primeiro Campeonato de Marcas de Balonismo
vai abrir a temporada de eventos de balonismo de

2002, na cidadede Balneário Camboriú. O espetáculo
visual terá início no dia 27 de dezembro e prossegue
até dia 5 de janeiro, com muitas cores e grande im

pacto publicitário. O campeonato vai contar com a

participação dos dez melhores balonistas do País. Em
toda América Latina, o Brasil é considerado o país
com maior número de balonistas, com aproximada
mente 60 balões e 40 adeptos deste esporte.

BICICROSS
A equipeMalwee deBicicross participou neste final de sema
na, na pista do Parque Malwee, de outra etapa do Campeo
nato Catarinense da modalidade. O grupo vai fechar o ano

com o melhor retrospecto de todos os anos. De todas as

competições que participarám em 2001, a equipe deJaraguá
do Sul conquistou seis títulos de campeão da etapa, garantin
do 24 troféus entre os três melhores pilotos. Na final do

campeonato, a Malwee fez sete campeões catarinenses, e

conseguiu 40 troféus entre os oito melhores de cada catego
ria. Na classificação geral, primeiro lugar para aMalwee, com
258 pontos, seguido de Rio do Sul, 219; Brusque, 217, e
Lages, com 163.

rI�
• '<ofOF�

AQUI E O SEU LUGAR!
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