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Aumento inesperado na procura pelo atendimento prolongou o tempo de espera na fila do Hospital São José
Fotos: Edson Junkes/CP

Cresce movimento no plantão
do São José e público reclama
o Pronto-Socorro do Hospital São José re

cebeu público acima damédia, durante o plantão
de sábado, aumentando o tempo de espera na

fila e provocando reclamações do público. A
portaria registrou 65 atendimentos em dez horas

e apenas um médico atendia. A direção do hos

'pital diz que a população deve distinguir emer
gências e que não está planejando fazer mu

danças no atual sistema de atendimento.

PÁGINA 8

Homem é assassinado
. .

com ,cmco nros

à queima-roupa
PÁGINA 10

Blumenau fica na 1
a

colocação na final
do caratê e JS em 20

PÁGINA 11

Números extra-oficiais da arreca

dação do "Natal Carente", carn

panhadc Jornal CORREIODOPOVO;
AUmentos 1680 kg
iRólIPás 103 peças
:Ca+çados 18 pares

.Brinquedos 20

CONTINUE COLABORANDO.
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David, morador do Loteamento Aldrovani, no Rio Molha, tem dificuldades

para chegar em casa, devido ao estado precário das ruas. PAGINA 6
Equipe juvenil de futsal da Malwee/FME segurou o empate na decisão do
Campeonato Estadual, sábado, e garantiu o tricampeonato. PAGINA 12
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Você acha certa a utilização de
símbolos sagrados em logomarcasf

ALUNOS E PROFESSORES DO INTI LICEU DAVIDA

Você é daquele tipo de pessoa que acredita numa força superior? Você
leva a sério a fé das pessoas ou costuma desdenhar a necessidade que os

homens têm de viver em harmonia? Se você é uma pessoa cética, ao menos

costuma respeitar as crenças daqueles que seguem uma determinada filosofia?
Talvez essas perguntas pareçam estranhas, mas elas fazemmuito sentido

para muitas pessoas que conhecem e praticam Yoga com método e

regularidade hoje em Jaraguá do Sul e em todo o mundo.
Fundado em 1996, o Inti Liceu é a primeira escola de Jaraguá do Sul

voltada exclusivamente para o estudo e a prática do Hatha Yoga, Jnana
Yoga, Bhakti Yoga e Raja Yoga. Além de professores experientes, exercícios
e ótima infra-estrutura, a Escola conta com uma biblioteca específica com

livros de assuntos ligados ao Yoga, comida natural e bem viver.
Embora muitas pessoas não saibam, através do Yoga podemos iniciar

uma série de procedimentos que vão ajudar a nos equilibrar física, e�ocional
e energeticamente.

O OM (representado abaixo) é o súnbolo principal do hinduísmo e do Yoga,

�
é a vibração primordial do Universo, o mais poderoso dos mantras.

Considerado o som semente, trata-se de um ritual sagrado, que possui
uma série de significados para os praticantes do Yoga.

Mais que uma sílaba sonora, é um símbolo que merece respeito das pessoas.
O Yoga já era usado na Índia, por volta de 2000 a.c. É fruto de uma

compreensão ampla do homem e sua dinâmica própria em relação ao
ambiente em que vive. Partindo da constatação de que os seres humanos
são diferentes uns dos outros, o Yoga afirma que devemos personalizar a
alimentação, os exercícios físicos, os hábitos e cuidados com a saúde e o

bem-estar de acordo com as nossas necessidades.
Trata-se de instrumento que influi diretamente ..

em todo o organismo,
eliminando comportamentos indesejáveis e auxiliando o nosso desen
volvimento.

Ciente de todos estes benefícios do Yoga, você acha correto, do ponto
de vista da ética, que uma casa de diversão se aproprie deste símbolo como

logomarca para comercialização?
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Direitos trabalhistas? O que é isso?
DIONEI WALTER DA SILVA - Advogado eprofessor

A sessão da Câmara de Vereadores do último dia 29 de novembro de

2001, que rejeitou o Projeto de Lei de autoria <W vereador Marcos Scarpato,
que pretendia fazer com que os trabalhadores fossem ouvidos, através do seu

sindicato nos casos de abertura do comércio aos domingos e feriados, foi
marcada pela confirmação de nossa velha afirmação: os vereadores, na sua

maioria, não sabem sua verdadeira função e sequer lêem os projetos, quando
o governo municipal ou os grandes empresários são contra, votam por votar.

Qual é o grande problema do projeto? O que tem de errado em que só se

permita a abertura com negociação com o sindicato da categoria? Não é este

um dos princípios básicos da democracia, ouvir as partes? E aqui em Jaraguá
do Sul muito mais, não temos uma gestão compartilhada?

É.Discursoe&láciaeleitoralémuito fácil,dificilédarconsistênciapráticaaos fãlatórios.
O grande "problema" do projeto é porque hoje, com a atual lei, os patrões

abrem quando querem, dão folga quando querem, não pagam nenhum
adicional pelas horas trabalhadas nos domingos, e os trabalhadores, se não

quiserem trabalhar, são demitidos e outros contratados no lugar.
Nenhum argumento plausível foi apresentado por nenhum vereador

que votou contra C> projeto. Apenas picuinhas, afirmando que não daria

poder para o sindicato, que a presidente faz terrorismo, que Jaraguá do Sul
não pode ser um bairro de Joinville etc., etc.

Uma das pérolas dos argumentos foi dada numa das rádios locais, por
um vereador, "o comércio livre é muito importante para nossa cidade, e não
tem problema nenhum de trabalhar aos domingos desde que as horas extras

com o adicional e demais direitos sejam garantidos".
O triste da história é que era justamente este o objetivo do projeto, a

garantia dos direitos, pois como já dissemos, hoje a abertura é livre ao bel

prazer dos patrões, e o domingo é trocado por outro dia qualquer.
Pois é, se este vereador tivesse lido o projeto, ou se estivesse realmente

comprometido com os direitos dos trabalhadores, que diz que quer garantidos...
O que fica de lição é que, nestes momentos, a população pode apreciar

quem é quem na nossa Câmara de Vereadores. Na campanha recebemos

tapinhas nas costas de todos eles, todos são nossos "defensores", mas, na
primeira oportunidade, a verdadeira cara aparece.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. A$ Cártas.devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

o episódio de violência

presenciado no encerramento
da partida final do

_ Campeo-
.

nato Infanto-Juvenil de Fut
sal, sábado à noite, na Re

creativa daMalwee, logo após
o término da partida envol

vendo a equipe local e o Co

legial, de Florianópolis, não
pode passar como uma ocor

rência menor, sem impor
tância. Afinal de contas não

foi um episódio gratuito de

pancadaria, sem maiores con

seqüências.
Quem acompanhou os

acontecimentos no local pôde
constatar que as confronta

ções entre torcedores exal

tados e destituídos de bom

senso iniciaram, ainda duran-
. te o primeiro tempo de jogo,
na asquibancada, e não muito
distante do público, homens,
mulheres e jovens que foram

ao ginásio para ver um es

petáculo de futebol de salão

e não para serem envolvidos em

qualquer situação desse tipo.
Apesar de não haver in-

'

tenção da Associação dos

Amigos do Esporte Amador
de fazer qualquer protesto

Lamentável
r Os registros

repetem com

constância a

violência no

esporte ...J
mais veemente com a Fede

ração da modalidade, ale

gando dificuldades em apo
ntar responsabilidades numa

confusão generalizada como

a que ocorreu, vale repudiar
o acontecido potrque não é

.

bom exemplo, e a violência

gratuita nunca pode ser aceita
como um fato normal e co

mum.

Acontecimentos como

esse têm o aspecto negativo
de macular o trabalho sério

que a MalwedFME realiza
com suá jovem equipe infan
to-juvenil, detentora do tri

campeonato estadual da mo

dalidade, conquistado com

esforço e dedicação. E serve

de alerta para outros episó-
. dios de violência registrados
com alguma freqüência no

esporte do Município, como
nos jogos de futebol de cam

po, no interior.

Na semana passada, ainda,
só para citar um fato bem

recente, na partida entre as

equipes do Vitória e do Alian

ça, ocorreu situação seme

lhante, com cenas de agressão
e violência. Em anos ante

riores não foi diferente. Os

registros repetem com cons

tância a violência no esporte.
Talvez por conivência das

.

entidades que.podem ter uma

ação mais enérgica nestes

casos, levando para as au

toridades policiais todos os

fatos em que a violência gra
tuita se sobrepõe à prática
esportiva.

Basta, por si só, a violência
já constatada nos estádios

pelo País a fora, onde tor

cedores perdem a vida ou se

tornam portadores de limi

tações físicas em conseqüên
cia de contusões e ferimentos

recebidos gratuita�ent�, em
locais que deveriam ser uni

camente para espetáculo
esportivo e alegria. Não va

mos ser negligentes e permitir
que ela se instale cada vez

mais nos lugares pacatos
como Jaraguá do Sul.
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Pesquisa realizada pelo Instituto Feurbroad entre os

dias 28 de outubro e 11 de novembro, nas nove mai
ores cidades de Santa Catarina, aponta o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB) em 20° lugar na intenção
de votos à Assembléia Legislativa, projetando 27,4
mil votos ao parlamentar. O também deputado esta

dual Cesar Souza (PFL) lidera a enquête, e, pela
percentagem, faria 78,1 mil votos.
Na mesma pesquisa, o presidente estadual do PT,
Milton Mendes, lidera a corrida ao Senado, com
13,7%, seguido pelo deputado estadual Paulo
Bornhausen (PFL), com 13. O vice-governador Paulo
Bauer (PFL) tem 10,4%. Em quarto lugar aparece o
senador Casildo Maldaner (PMDB), com 9,5%,
seguido pelo deputado federal Renato Vianna

(PMDB), com 8,5%, e pela deputada estadual Ideli

Salvatti (P1), com 6,5%. Brancos e nulos somam 9,5%.

GOVERNO I GOVERNO II
Quando o candidato do
PT é o atual prefeito de

Chapecó, José Fritsch,
Amin tem 45,1% das

intenções de voto, Luiz

Henrique tem 29,7% e

Fritsch 7,3%. Na outra

simulação, com o pre
feito de Blumenau, Décio
Lima (P1), na disputa,
Amin tem 40,2%, Luiz

Henrique 26,8% eDécio

Lima 13,5%. Brancos,
nulos e indecisos somam

16%.

A pesquisa faz três si

mulações na disputa pelo
Governo do Estado. Na

primeira, com o deputa
do federal Carlito Merss

(P1), o governador Es
peridião Amin (PPB)
lidera com 39,5% das

intenções de voto. O

prefeito deJoinville, Luiz
Henrique da Silveira

(PMDB), tem 26,3%, e

Merss 10,3%. Brancos,
nulos e indecisos são

21,3%.

DESCASO
Na semana passada, essa coluna informou que as

placas indicativas das ruas Walter Marquardt e

Frederico Curt Vasel, no Rio Molha, estavam

invertidas. O que era apenas um erro bobo de falta

de atenção, tornou-se um descaso, já que, dez dias

depois, continuam invertidas.

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 ASSEMBLÉIA: AMVALI DISCUTE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E ESTATUTO DAS CIDADES

Pasold sugere que Municípios
da região façam Plano Diretor

]ARAGuA DO SUL - A

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita
pocu) promoveu na ma

nhã de ontem, no CPL

(Centro Integrado de Pro

fissionais Liberais), dis
cussão sobre municipali
zação do trânsito, Estatuto
das Cidades e Plano Dire
tor. A assembléia reuniu,
além dos prefeitos e se

cretários municipais das
pastas afim, o secretário

adjunto da Secretaria de

Segurança Pública do Es

tado, Wilson Dotta, e a.

urbanista Jussara Maria da

Silva, também professora
da Universidade Tuiuti, de
Curitiba.

O secretário-adjunto
abordou amunicipalização
do trânsito, em especial a
realização de convênios

para a fiscalização, em

cumprimento à legislação
em vigor. Ele lembrou que
o Município tem a opção
de implantar ou não a es

trutura de fiscalização e a

Jari (junta de Adminis

tração e Recursos de Infra

ção de Trânsito). "O Muni-

FWRIANóPOUS - Mas

saranduba, Schroeder e São
João do Itaperiú estão en

tre as 39 prefeituras cata

rinenses que tiveram as

contas relativas a 2000

aprovadas pelo TCE (Tri
bunal de Contas do Estado).
Das 95 contas analisadas

pelo tribunal, 56 foram

rejeitadas. O descumpri
mento do Artigo 42 da Lei
de Responsabilidade Fiscal

é a principal restrição apon
tada pelo TCE, recomen
dando às câmaras de verea

dores a rejeição das contas.

Pasold alerta sobre exigências das leis em vigor

cípio tem autonomia para
fiscalizar, mas alguns não

têm condições, repassando
a competência para o

Estado, recebendo 30%
dos recursos provenientes
das infrações", informou.

Dotta lembrou que, ca

so o município opte pela
fiscalização do trânsito, fica
com 70% dos recursos.

"Neste caso, arca com to

das as despesas da implan
tação do sistema, inclusi
ve com as contratações",
avisou. A secretária-execu-

Das 56 contas rejeitadas,
52 contraíram obrigação de

despesa (assinar ato admi

nistrativo, contrato, convê
nio), nos últimos dois qua
drimestres do mandato do

prefeito, sem disponibilidade
de caixa para o pagamento
nesse período, ou tinham

parcelas a serem pagas no

exercício seguinte sem que
houvesse recursos suficien
tes. Nesses casos, além de
recomendar a rejeição, o
TCE comunica a decisão ao
Ministério Público Estadual,
por exigência da Lei dos

tiva da Amvali, Maria
Tereza Nora, disse que o

objetivo da discussão foi
orientar os prefeitos para
que façam a melhor op
ção. "Nossa preocupação
é quanto à adequação à lei

e às diretrizes do Código
Brasileiro de Trânsito para

quem optar pela implan
tação da estrutura", disse.

Na opinião de Jussara,
o Estatuto das Cidades
deveria ser regulamentado
em 1989, quando foi
criado. "É um bom ins-

Crimes Fiscais.
. - Mas há a ressalva de

que a decisão não transitou

em julgado, já que o

prefeito ou a respectiva
Câmara de Vereadores

podem formular pedido
de reapreciação das contas

anuais junto ao TCE. É
possível que diversos pre-

.

feitos possam justificar essas
falhas apontadas pelo TCE
em gral,l de recurso, lem

brou o presidente do tribu
nal, Salomão Ribas Júnior.

A realização e execução
de despesa orçamentária

trumento para a gestão
pública, que auxilia na da

boração do Plano Dire

tor". O prefeito Irineu Pa

sold (PSDB) sugeriu aos .

municípios que façam o

Plano Diretor,mesmo com
população inferior a 20 mil
habitantes, isento pela lei.

Ele lembrou que a Região
Metropolitana de Joinvillé
criou a Câmara Setorial pa
ra discutir as questões refe
rentes ao Estatuto das
Cidades.

(MAURfLlO DE CARVALHO)

superior à receita arrecadada,
o que contraria a Lei de

Responsabilidade Fiscal e a

Lei 4.320/64, e a não apli
cação do percentualmínimo
de 25% da receita de im

postos na educação são ou

tras irregularidades aponta
das pelo TCE. A Portaria

534/2001, que divulga cri
térios fixados pelo Tribunal
para análise das contas, .

considera "gravíssimas" as

restrições. O tribunal pro�
mete analisar as contas das
293 prefeituras do Estado,
até o final do ano.

. .

TCE aprova contas de 2000 das prefeituras da Amvali

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I CONCLUINDO: CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÂ REALIZA AS ÚLTIMAS SESSÕES ANTES DO RECESSO

Legislativo realizou jornada
dupla fazendo duas

CORUPA - o Legisla
tivo realizouduas sessões de
trabalho ontem à noite, uma
ordinária e outra extraordi

nária, para limpar a pauta de
atividades parlamentares no
Município, antes do recesso.

A proposta de orçamento

municipal para o ano que
vem, de R$ 5,1 milhões, foi
votada nas duas sessões. É
provável que o Legislativo
tenha de realizar mais duas

ou três sessões extraordi

nárias, durante o recesso,

para concluir a apreciação de
todas as matérias pendentes.

Entre elas está o novo

Código Tributário do Mu

nicípio, revisado e atualizado,
para ficar em consonância

com as mudanças das legis
lações estadual e federal. A

atividade dos vereadores

começou cedo, ontem. Às
16 horas eles se reuniram

com � prefeito Luiz Carlos

Tamanini (PMDB), o asses

sor jurídico da Prefeitura e

.Cesar Junkes/CP

Vereador Suesenbach preside a Câmara em Corupá

secretários municipais para
que fossem esclarecidos

vários pontos do novo

sistema de tributação mu

nicipal, envolvendo o IPTIJ
(Imposto Predial e Territo

rial Urbano), ISS e outros.

Pelo novo código, o

IPTU deverá subir em

torno de 5% em Corupá,
no ano que vem, segundo
o prefeito. Tamanini, que

após a reunião preliminar da
tarde também acompanhou
as duas sessões realizadas em

seguida, disse que a visita ao

Legislativo "foi para que não
ficassem dúvidas sobre um

assunto damaior relevância,
como a tributação munici

pal". Sobre a proposta do

orçamento municipal, me
nor na comparação com

outras cidades do Vale do

,..,

sessoes
Itapocu, disse que "reflete a

realidade".No ano passado,
o orçamento pi.íblico foi

fixado em R$ 4,2 milhões.
De acordo com o or

çamento, os setores que
estarão mais contemplados
com recursos em 2002 são

as áreas da Saúde e da

Educação. Para a Câmara
de Vereadores estão sendo

destinados R$ 430 mil.

Parte dos recursos deverão
ser destinados para a obra
da sede da Câmara de Ve

readores, que ainda está em
construção. O vereador
Herrmann Suesenbach

(pMDB) preside o Legisla
tivo e quer concluir a cons

trução. Ele assumiu a pre
sidência quando a obra já
estava em andamento,
iniciada no período de
mandato do ex-vereador
Ernesto Filipe Blunk, e

pretende concluí-la nos

primeiros meses do ano que
vem. (MILTON RAASCH)

Prefeitura paga o 13° salário dos.servidores no dia 20
CORupA-A Prefeitu

ra vai pagar o 13° salário

dos servidores municipais
no próximo dia 20. A in

formação foi dada ontem

pelo prefeito Luiz Carlos

Tamanini, após participar
de reunião com os verea

dores na Câmara Munici

pal, quando discutiu sobre
o novo código tributário

municipal. Tamanini tam
bém já delineou como será
o intervalo de atividades

para o final de ano. A área

da Educação será a única

em que as atividades ces

sarão completamente. Na
Saúde, assim como em

outros setores essenciais,
deverão funcionar plantões.

Tamanini também in-

formou que serão decre

tados pontos facultativos
nos 24, 26, 27, 28 e 31 de

dezembro, quando a Pre

feitura manterá funcio
nando só as atividades

essenciais, como a coleta do
lixo e a irrigação de ruas,

para amenizar os proble
mas causados pelo excesso

de poeira acumulada em

algumas vias públicas. "O
ritmo de trabalho será re

duzido, mas o atendimento à

população nos serviços bá
sicos serámantido", explica.

Segundo o prefeito, al
gumas alterações na es

trutura de funcionamento

de governo poderão acon

tecer, mas ainda não estão

definidas. (MILTON RAASCH)

Encontro de confraternização doPMDB, emMassaranduba
MASSARANDUBA - o

PMDB esteve reunido sá

bado, para encontro de

confraternização e encer

ramento do ano, realizado
no CTG Laço Massaran

dubense.A iniciativa foi do

diretório municipal e teve
o objetivo de iniciar a

mobilização das bases do

partido no Município,
tendo em vista as eleições
que acontecerão no ano

que vem. Participaram

vereadores e membros do

diretório, além de cor

religionários. O prefeito
de Joinville e candidato
ao Governo do Estado,
Luiz Henrique da Silveira,
compareceu ao encontro,

,
I

I
'I
I

mas permaneceu por
pouco tempo, devido a

compromisso que já ti
nha assumido.

Os deputados Renato
Vianna e Ivo Konell tam

bém participaram. (MR)

NOTAS REGIONAIS
•

Grande parte dos servidores públicos municipais de
Guaramirim estará solicitando exoneração nos próximos
dias. São funcionários que estavam contratados para
prestar serviço temporário, informa o Executivo. O
concurso público para os servidores municipais acabou
mesmo ficando para o ano que vem, apesar da expectativa
dos servidores e a cobrança de alguns vereadores. No
inicio do ano que vem a Prefeitura deverá conceder
também a parcela restante do reajuste dos funcionários.

INAUGURAÇÃO ENCERRAMENTO
O presidente da Aciac

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Corupá), Herrmann Sue

senbach, está exultante.

Depois de mais de um

ano de esforço da atual

diretoria, a entidade estará

inaugurando hoje a sede

própria. O apoio dos em

presários foi fundamental
para que a obra chegasse
ao final, mas também o

esforço de Suesenbach.

Depois dos atos inau

gurais, a direção da Aciac
e convidados confrater
nizarão.

A Escola Especial Maria
Anna Malutta, de Guara

mirim, anuncia para ama

nhã, às 14 horas, o ato de
encerramento do Projeto
Papis (projeto Apaeano de

Prevenção e Inclusão So

cial). Trabalho desenvolvi
do em parceria com a Es
cola de Educação Básica
Prefeito Lauro Zimmer
mann. A escola· atende 79

pessoas portadoras de ne

cessidades especiais, com
idade que varia de 1 a 48

anos. A equipe da Apae é

composta de uma diretora,
pedagogaenove funcionários.

UntrmLrtpa!!ff�Bnetà�f� dlevYJ�l:s�
lazer R Turismo .. Fretamento

ÁGUA
E contrariando toda a expectativa da comunidade,
Guaramirim termina o ano sem que os problemas de
abastecimento de água sejam solucionados. Lamentável

para uma cidade que tem vários bairros com sérios

problemas de abastecimento 'e quando a perspectiva é

de um verão bastante intenso.
•

ASSOCIAÇÃOAnÉTlCABRE"HAUPT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação Atlética Breithaupt, no uso de suas atribuições
estatuárias, convoca todos os associados, quites com á tesouraria para
a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 19 de dezembro de
2001, às 7h30 em primeira convocação, se nesta comparecer no mínimo
50% (cinqüenta por cento) mais um dos associados, e, em segunda
convocação, às B horas, com qualquer número de participantes, na
sede da associação, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:
1 . Apresentação da composição da(s) chapa(s), para eleição da nova

diretoria;
2 . Votação da(s) chapa(s) apresentada(s);
3 - Outros assuntos.

A urna permanecerá na sede da associação, até as 8h30, e a partir
deste horário será encaminhada aos setores do Comércio e Indústria
Breithaupt S/A para que todos tenham oportunidade de votar,
retornando a urna à sede da associação, às 20 horas, para que seja
feito o escrutínio dos votos.

Jaraguá do Su' IOde dezembro de 200 I.
DORLI FARIAS
Presidente

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�V'AÇA�CANARINHO

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INFORME
..
I O dólar abriu a

semana mantendo a

tendência de queda.
Na tarde de ontem, a

moeda americana foi

negociada
a R$ 2,34, baixa de

2,01%. No mercado

futuro para janeiro
estava valendo R$
2,383 e para fevereiro

R$ 2,440.

./ A queda do dólar

preocupa especialistas
que sugerem que o

Banco Central adote
umapostura defensiva
para manter a
competitioidade dos
produtos brasileiros,
favorecendo ainda a

balança comercial.

./ A Bolsa de Valores

de São Paulo operava
ontem em baixa de

0,13%, com 13.280

pontos e volume de

R$ 238 milhões. O

índice Nasdaq, da
bolsa da nova

economia, perdia
0,53% e o Dow Jones
(Nyse) -0,41%.

•

TransportesEspeciais querem
regulamentação de projeto

}ARAGuA DO SUL _

O Núcleo Setorial de

Transportes Especiais
da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) realiza

hoje, às 8 horas, no Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul) reunião
extraordinária para defi

nir o posicionamento da

categoria diante da de

mora na regulamentação
da atividade no Municí

pio. Segundo o coorde
nador do núcleo,Marcelo
da Silvá, o projeto de lei

que regulamenta os ser

viços especiais de trans

portes tramita na Câma

ra de Vereadores há dois

anos.

Ele informou que os

profissionais de trans

portes especiais _ tu

rístico, fretamento e

escolar _ querem uma

solução para a área. Na

opinião dele, a medida

beneficia diretamente

os usuários e traz van

tagem ao Município,

pois os empresários do

setor terão de pagar
impostos e qualificar o

serviço. "Embora reduza

o lucro, o maior in

teressado na regulamen
tação da proposta é o

próprio núcleo", reconhe
ce, apostando que o

processo de regulamen- 1

tação deveria partir da

Prefeitura.

O projeto foi encami

nhado à Câmara de Ve

readores, mas o Executi
vo sugeriu alterações.
"Queremos saber quais
foram as modificações
apresentadas pela Pre

feitura", disse, argu
mentando que o Legis
lativo e o núcleo con

cordado com a proposta.
"Esta demora nos preo

cupa porque traz prejuí-
,

zo para todos, mas es

pecialmente para as

empresas", completou,
infamando que, no Mu

nicípio, existem cerca de

90 veículos de trans

porte especial.

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
possamos 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 NoeL.

Colabore!

.ICMS: EMPRESAS RESPONDEM POR 65% DA RECEITA DE JARAGUÁ DO SUL

Município arrecada por mês

R$ 8 milhões com o imposto
]ARAGuA DO SUL _'

As 2.734 empresas do

Município são responsá- ,

veis por 65,29% da re

ceita da administração
municipal, provenientes
do pagamento do ICMS

(Imposto sobre Circula

ção de Mercadorias e

Serviços). A informa

ção é da secretária-exe

cutiva da Amvali (As
sociação dos Municípios
do Vale do Itapocu),
Maria Tereza Nora, re
velada durante a reunião

semanal da Acijs (As
sociação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul).
Maria Tereza infor

mou que a Amvali faz

acompanhamento per
manente das finanças
dos municípios, princi
palmente em relação aos

índices que determinam

o retorno do ICMS. Atual

mente, Jaraguá do Sul é

o terceiro maior arreca

dador do imposto no Es
tado, com retorno de

4,47% do montante dis

tribuído às cidades. "Para

o próximo ano, a tendên

cia é manter o percen
tual, mesmo com a que
da de 2 ou 3% prevista
para os maiores municí

pios", prevê.
Segundo dados da

Amvali, existem na mi

crorregião 5.012 empre-

Edson Junkes/CP

Capacidade industrial do Município garante aumento do ICMS

sas, 3.067 microempre
sas, 118 pequenas e 1.827

de outras classificações.
"O setor industrial ainda

é o mais representativo,
mas a agropecuária e o

comércio registram cresci

mento contínuo", infor
mou, lembrando que o

trabalho de orientação pa
ra o preenchimento das

declarações fiscais, base

para o cálculo do retorno

de ICMS, tem apresen
tado resultados positivos,
contribuindo para o aumen

to do retorno do imposto.
VALORES _ O asses

sor financeiro da Arnvali,
Mateus Silvestrine, infor
mou que, de janeiro a no

vembro, o Município ar

recadou R$ 83.586.268,31
de ICMS, ultrapassando
em 3,8% o volume do

ano passado, quando
foram arrecadados R$
80.546.628,25. A média

mensal é de R$ 8,2 mi

lhões. Em contrapartida,
o retorno mensal do im

posto é, em média, da

ordem de R$ 3 milhões.

Silvestrine informou

que as empresas podem
recolher o ICMS em qual
quer agência do Besc

(Banco do Estado de San

ta Catarina), em qualquer
cidade do Estado. O que
é feito pelas estatais, co
mo Telesc (Telecomu
nicações de Santa Catari

na) e Celesc (Centrais Elé

tricas de Santa Catarina).
Jaraguá do Sul conti

nua sendo terceiro pólo
arrecadador de imposto
no Estado, atrás apenas
de Joinville e Blumenau,
que têm, respectivamente,
11,17 e 7,11% de índices
de retorno do montante

distribuído aos municípios
de Santa Catarina.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 . Sala 2 . (antro· Jaroguá do Sul· se
(el.: (47) 275-3515 ou 9992-9999

GráficaCP
370-7919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I DESCASO: MORADORES DO RIO MOLHA RECLAMAM DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Associação quer que promessas
de campanha sejam cumpridas

]ARAGuA DO SUL - o

presidente da Associação
de Moradores do Bairro
RioMolha, Antônio de Liz,
se diz indignado com o

descaso da administração
municipal em relação aos

problemas de infra-estru
tura urbana da localidade.
''Vamos esperar pelo rei

nício das obras de asfalta

mento até março do ano

que vem. Caso isso não

aconteça, vamos fechar a

rua principal", avisa de Liz,
que conta com a promessa
do prefeito de terminar o

asfalto da Rua Antônio
Emmendoerfer. Do total

de aproximadamente qua
tro mil metros, faltam cer

ca de três, afirma o pre
sidente.

Na avaliação do presi
dente da associação de

moradores, a Prefeitura
não está dando o apoio ne
cessário para que a comu

nidade sinta-se satisfeita.

"Estiveram aqui no dia 5

Presidente da associação de moradores, Antônio de liz, aponta problemas do bairro

de agosto deste ano, pro
metendo muita coisa ne

cessária, mas até agora não

cumpriram com nada", re
clama de Liz, ao referir-se

a uma visita do prefeito
Irineu Pasold e do secre

tário de Desenvolvimento

Municipal, Ademir Izido
roo "Ele (Ademir Izidoro)

Uz reivindica o alargamento da rua onde ônibus não passa

falou que estou trabalhan
do em benefício próprio.
Mas se eu não posso co

brar o qu� a comunidade

necessita, então não devo

aceitar o cargo de líder

comunitário. Gostaria de

saber o motivo dele em

dizer um absurdo desses",
desabafa.

Uma das reivindicações
não atendidas é o alarga
mento da estrada geral no
trecho em curva que fica a

cerca de 1,2 mil metros da

divisa do município de

]araguá do Sul com Mas

saranduba. Neste ponto a

rua é tão estreita que im

possibilita o tráfego de

ônibus, o que dificulta a vi

da dos moradores, que
são obrigados a cami

nharem até o ponto onde

o ônibus consegue trafegar.
O presidente da associação
afirma que em setembro

deste ano entregou na

Prefeitura toda a docu

mentação necessária para

que o corte na curva fosse
feito. "O proprietário do
terreno concordou com o

alargamento da rua", re
vela de Liz.

Outro problema apon
tado pelo presidente da

associação de moradores
é a precariedade das ruas

do LoteamentoAldrovani,
considerado irregular e que
está em processo de le

galização.Nesteloteamen
to as ruas foram traçadas
no mapa mas algumas ain
da não existem de ver

dade. O morador Laércio
David comenta que está

,

difícil chegar até a casa

onde mora porque a rua

está interditada. "Tenho de
andar 300 metros quando
poderia andar apenas 30",
argumenta o morador.

Segundo ele, o prefeito se

comprometeu a reabrir a

rua em 30 dias. "]á se pas
saram meses e até agora
nada", declara.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Ri _/

.�. deixe a apatia
qxa h r osJeus planos.
Voc star mais sensível à
tarde.

,
setor sentimental,

poderá intar um clima
envolvente.
lI'l
d

cê terá que
r a sua criatividade
gir da realidade.
tiva, a sua estrela

Gê�eOS
f'.Ç.I Ao invés de ficar

s�7 and�',·co� coisas distantes,
de. OIS ençao ao que acon

tece sua oito. O convívio com
!1sélrômo;-Strá gratificante.
Câncer - Não se envolva
em 'negócios que não domina.

s�nl:9icam uma grande

�'
, ite. Pessoa de

B,\!!�__ .�dci ró balançar o seu

C6ração:

Leã�' �eflita
sobre as suas

atit es e eja se há algo a ser

��mi. id Um pouco de silênçio
p�� á judá-Ia a escolher o
melhor gJninho.
Virgem - Cuidado para

Libra�eja mais realista com o

que.ttfa;;1" gasta ou entrará

�Ln�roy�df·Aschancesde
diversão vão f multiplicar à noite,
avó recendo as paqueras.
Escorpião - Esqueça os

'��E'."Hr'
entos ligados ao

p

..... sS�.
d ou à família. Contato

J; rm eto.as de outra cidcde
w s- t..;:

p. cf rá �ar a sua vida
, .

sentiment .

�t�lr�fec::soderá
j.i!R&�lt1ZIt,l� possi�ilidade de
�M(jííOrr a� intenções das
pessoas. A dois, não faltarão
bom humor e dedicação.

excesso de
lhe causará
scas de humor. Tente
, fortalecendoo seu

ite, tudo semodificará.
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Prefeitura oferece colônia
de férias para i,dosos

colônia de férias, Neste locaI
estão previstas caminhadas,
ginástica e recreação ao �

livre, que serão realizadas nas

manhãs dos dias 7, 21 e 28.
]á nos dias 14, 20 e 27

estão previstos passeios com
direito a banho de piscina no
ParqueAquático da Recrea.
tivo dos Trabalhadores das
Indústrias do Vestuário,
localizado no Bairro Ilha da

Figueira, A direção do sin
dicato cedeu o local para
uso dos idosos sem cobran

ça de ingresso,
Todos os interessados

em participar da colônia de
férias devem se inscrever no
Centro de Convivência de
Terceira Idade entre 22 de

janeiro a 4 de fevereiro, das
7h30 às 13h30, Durante o

período que durar a colônia
de férias será servido frutas
e água aos participantes
durante as atividades,

Conselho 'Iurelar luta por
melhorias emMassaranduba

classe, muitas coisas ainda
faltam para que o Conselho

Tutelar tenhamais êxito. Ele
cita a necessidade de cria

ção e ,implementação do

Programa Sócio Familiar e,

Educativo e Conselho

Municipal de Entorpe
centes.

Ele acredita que através

do Programa Sócio Fami
liar poderá ser feito um

trabalho de orientação e

conscientização entrepais e

filhos, direitos e deveres,
limites e exercício pleno do

pátrio poder. ]á o Progra
ma Educativo seria di
recionado a pais e filhos

através de palestras envol
vendo assuntos como dro

gas e prostituição.

]ARAGuA DO SUL - A

Secretaria de Desenvol
vimento Social, através do
Centro de Convivência da
Terceira Idade, está orga
nizando uma colônia de fé-.
rias destinada a pessoas com
idade a partir de 60 anos. O
evento envolve diversas
atividades a serem desen

volvidas no período de 5 a

28 de fevereiro, em três

pontos diferentes da cidade.
Na sede do Centro de

Convivência da Terceira

Idade, localizado no Parque
Municipal de Eventos,
haverá atividades de dança,
bocha, recreação, trabalhos
artesanais e caminhadas, nos
dias 5, 19 e 21, além do bai
le de carnaval dos idosos,
marcado para o dia 7 de

fevereiro, com início às 14

horas,
O Parque Malwee tam

bém faz parte do roteiro da

MAsSARANDUBA - De

sajuste familiar, alcoolis
mo, drogas, negligência e

agressões físicas são as

principais causas para o

elevado número de aten

dimentos realizados pelo
Conselho Tutelar de Mas

saranduba, De acordo com

o relatório acumulado rela
tivo ao período que vai de

agosto de 1998 até novem

bro deste ano, o Conselho
Tutelar prestou 528 aten

dimentos.

Na avaliação do con

selheiro ]oanir José Lewan
dowski, que encerra o

mandato neste final de ano,

apesar da ajuda e cola

boração recebida pelas en

tidades representativas de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Segundo informação contida no livro do sr. Emílio da Silva, o primeiro farmacêutico

a estabelecer-se em Jaraguá foi Georg Horst, em 1908, à atual Rua Presidente

Epitácio Pessoa. Relata ele: "Na época não havia médicos estabelecidos na pequena
vila". Por isso, o farmacêutico, não poucas vezes, precisava socorrer doentes nos

mais longínquos recantos "pelas péssimas estradas e picadões, montando em seu

zaino". Na foto, Georg Horst, em sua bateira, em companhia do seu filho, Roberto,
no Rio Itapocu.

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal - CBP 89251·470 . Fone (47) 371 -7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul - SC - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL ANIVERSÁRIO

I;
'.fi História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 14 ANOS

Em 1987,José Carlos Roas, em apedido, da edição n? 3.453, página
5, prestava "Explicações à comunidade", concluindo: "Quanto aos

meus atos particulares, presto com contas a Deus, ameus familiares e

às pessoas de minha confiança - gente de reputação na comunidade
e dos mais variados segmentos sociais e profissionais, e, inclusive, de
idéias contrárias. E mais. Se tiver que prestar contas por questões
particulares/problemas pessoais, existe uma justiça constituída. As leis
e os trâmites legais burocráticos estão aí para serem aplicados".
O secretário de Segurança Pública, Cid Pedroso, face a pleitos comu
nitários e dada a gravidade da situação que provocou motim na ca

deia pública de Jaraguá do Sul, no início de agosto, com incêndio de
suas instalações por parte de oito presos ali reclusos, determinou aos

setoriais competentes a renovação dos &khões, cobertores e forne
cimento regular dematerial de limpeza, assim como assistência médi
ca periódica e um carcereiro. Quanto a melhoria no aspecto alimen
tar, solicitação feita pelos reclusos ao juiz de Direito, o pedido era,
encaminhado ao governador. De outra parte, a Delegacia Regional
de Polícia de Jaraguá do Sul já contava com o veículo Chevette, cedi
do pelo Ministério daJustiça, dentro da Campanha "Vamos viver
sem violência".

HÁ 40 ANOS

Em 1961, o ItajaraTênis Clube divulgava a nominata da diretoria e do
Conselho Fiscal. Diretoria: presidente,Oswaldo Heusi; vice, Rodolfo F.

Hufenüssler; secretário-geral, EugênioVictorSchmôckel; 1 ° secretário,
NorbertoHafermann; 2° secretário, Rolli Bruch; 1 ° tesoureiro,Dietrich
Hufenüssler; 2° tesoureiro, EugênioJosé da Silva; diretor social,
FernandoH. Springmann. ConselhoFiscal-Efetivos: Heinz Kohlbach,
FidélisWolf eDorvalMarcatto, e, suplentes: Hans Breithaupt,Victor
Zimmermann o OlíbioMüller.
O Cap. Del. 5a dr. Manoel Carvalho Lopes convocava os cidadãos, per
tencentes à classe de 1943 ou anterior, ainda em débito com o Serviço
Militar, que deveriam apresentar-se para inspeção de saúde, entre 25 e 29

de setembro, e seleção, nos salões do Clube Atlético Baependi. O convo

cado arrimo de família, de acordo com a lei, deveria apresentar ao secre
tário daJunta do seumunicípio, de conformidade com o Aviso n? 708,
de 11/8/1953, até o dia 20 de setembro.

HÁ 4 ANOS

Em 1997, em setembro, o distinto casal Julieta e Paulino Pedri come
morava as Bodas de Ouro, atendido pelo ministro Extraordinário da

Eucaristia,Walmor Pereira de Lima, e comemorado num dos salões
de festa do Clube Atlético Baependi, com animação pelo conjunto

,

"BatutaMusical", chefiada por Ingo Reeck, Charles Metzger, Sérgio
Ulrich e companhia.
Até o final deste ano estava na praça um novo livro do escritor capi- ,

tão Ferdinando Piske, com o título "Os pracinhas do Vale do
Itapocu", livro que resgatava amemória jaraguaense de nossos praci
nhas, obra que merecidamente tinha o patrocínio da Secretaria de

Cultura, Esporte e Turismo de Jaraguá do Sul. Se o primeiro livro
''Anotações do 'front' italiano" era prefaciado pelo saudoso jornalista
e escritorAugusto Sylvio Prodoehl, o capitão Piske, para o segundo,
numa conversa noMuseu Emílio da Silva, apontava para Eugênio
Victor Schmôckel qúe o fizesse, sabendo do envolvimento no episó
dio da ida dos expedicionários à Itália, permanecendo Schrnôckel na
retaguarda ajudando a vitória das forças aliadas.

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 11 de dezembro de 2001

Helga Wojcikowski
No dia 1 de dezembro a sra. Helga
Wojcikowski completou o 76° ano de

permanência feliz.
Mais felii ficou com a vinda ao mundo
do primeiro bisneto, nascido dia 3 do

corrente mês.

O CORREIODOPOVO cumprimenta
dona Helga pelos duplos acontecimentos.

ANIVERSÁRIO

Dr. AltairAntônio Pieper
No dia 3 do corrente aniversariou o dr.Altair
Antônio Pieper, na Ilha da Figueira, reunindo
seus amigos numa caprichada peixada em sua

churrasqueira, que se prolongou tarde a den

tro, O CORREIODOPOVO deseja ao Pieper
maismil peixadas em sua vida. Parabéns!

EspíRITO DE NATAL

A bota de Papai Noel
o distinto casal Luiz Alberto Piccinini e a esposa, Elandina,
é chegado às artes e surpreenderam o diretor do CP com

uma bota de Papai Noel, que aparece aí na foto. Sendo

pelo destinatário fotografado com outros componentes
natalinos.

Feito o contato, ficamos sabendo de coisas interessantes,
tais como a bota que foi feita com tiras de papel de jornais
velhos que, enrolados e submetidos à tintura de verniz e

alguns adereços transformam em peças de arte. Soube
mos que há 2 anos aprenderam isso no "Clube de Mães

Lavina Pereira Piccinini", aperfeiçoando com novos co

nhecimentos.

Agradecemos esta bota de Papai Noel que se transfor

mou numa peça de arte.

o que faltou para contar... (117)
POR TIO EUG�NIO

lônia com a sua Dom (catedral) ou a Torre de

Pisa, com sua inclinação:
"Hansa hatte wie es bisjeft!wenigstens scboen, die beiden

Kirchen, die so Friedlich nebenainander esteben. Dass sol!

nun In der Hansa also alies andersgeworden sein!

HANSA UND IHRE ENGELSBURG

Bei der Grosstadt 'InMiniatur' kann manjá schlieslich

auf manche Ueberrasibung gifasst sein. Aber das man
In Hansa mit soícher Zàhigkeit na derErrichtung eines

derartigen Kulturinstitutes Festhàllt, willnunb einmalnicht
In unseren Denkasten binein". Homenageavam o

I

Seminário Sagrado Coração de Jesus,
Será que os corupaenses guardaram em seus co

fres esta preciosa exteriorização dos irmãos do

nosso saudoso frei Aurélio Stulzer, que lá deixei

em uma de suas últimas visitas a Jaraguá do Sul?

Em 1928 circulava com grandes tiragens o
jornal dos francisquenses, com o título

DER KOMPASS, em Curitiba, em alemão,
que tive oportunidade de ler por muitos

anos, o que me permitiu conservar a lín

gua alemã, que conservo hoje, quando com
pleto 80 anos, escrevendo ainda com o al

fabeto gótico.
O que faltou para contar não teria maior

interesse, não fosse uma notícia publicada
(longa por sinal) na edição n? 36, envol
vendo o hoje município de Corupá, con
cluindo em língua alemã: '51m Ochsenberg liegt
die Hansa mit ibrer 'Engelsburg'JJ, contando
seu passeio a Hansa-Humboldt, comparan
do-a a Paris com sua Torre de Eiffel, Co-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FECHAMENTO
DOS ClASSIFICADOS

PAReiMOVEIS:

Quarta-feirÓ às 12h

NEGÓCIOS & OFERTAS!
Segunda-feira, às J2h

CLASSIAUTO:
Terça-feira, às 12h

correiodopovo@netuno.com.br IMÓVEIS: co�pra, venda e imobiliárias DIVERSOS: ofertas e oportunidades EMPREGOS: oferta, procura e agendas

ê gosta de

dfIl""'" t ento VI P,
• �

e u to padrão
de quclídcde,

*' ligue para quem
é pioneiro e

.

líder em

'\vendas

Vende-se 2 terrenos na
Vila Lenzi, com 429m2
cada. Valor R$ 25.000,00
cada ou troce-se por
apartamento pronto e
quitado. Trotor: 372-1220.

Jardim São Francisco, na
Rua principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

Vende-se terreno no

Ribeirão Grande, com
1 350m de fundo
por 110m de frente,
equipado com casa,
rancho e área

para arroizeira plontcdo,
em frente a Igreja
Nossa Senhora

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

9103-8111.

Vende-se terreno na

antiga Tifo dos
Pereira, na Rua

Henrique Marquardt,
perto da Gruta Perpétua

CLASSIM VEIS:
Quinta-feira, às 12h

Vende-se terreno no

loteamento Versalles II,
na Avenida principal,
asfaltada com 15x40, 28
de fundo (604m2), na
Rua João Batista Rudolf.
Valor R$ 35.000,00,
aceita-se carro. Tratar:
370-1202.

Vende-se terreno 350m2,

do Socorro, com
40.000m com 2
correntes de água, 1

pastagem de 5000m.
R$ 25.000,00.

.

Tratar: 371-7341.

De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia de cheques
Dinheiro em sua conta no dia!

Não fechamos para aimOfo

Rua Cei. Procópio Gomes de Olilleir';' 83 370-0417

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - CORREIO DOPOVO

recruto e seleciono poro oe/missão
imee/ioto os seguintes vogas:

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

Bioquímica
• Supervisor de Biotecnologia (3759) - Curso superior na área Química, Biologia ou correlata
e especialí em Química ou Biologia .

• Engenheiro de Seguranfa no Trabalho (3805)
• Laboratorista (3987) - Curso Témico em Químic. Inglês (Ieítura) e conhecimento em computação.
• Engenheiro Mecânico (3343) - 2 anos de experlênde em desenvolvímento de projetos,
manutenção, racionalização de linhas de produção, desejável ínglês ou alemão .

.• Farmacêutico (3763 - 3956)
• Engenheiro Projetista (4013) - Curso superior em Mecânica ou Química. Inglês fluente.
• Irá projetar e acompanhar instalações industriais.
• Assistente Social (4015) - Curso Superior Serviço Social.

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Comprador (Breithaupt) (3446i
• Auxiliar de Coblanfa (4003) - Possuir experiência na área de Cobrança ou Finanças. Formação
Superior.
• Contabilista (3456 - 3786) •

• Contatar (3823) - Formação superior com registro no Consenho. Com experiência no Sistema
Magnus ,

• Encarregado de Cobranfa (3915) - Experiência de dois anos na área.
• Supervisor de Vendas (3979)- Superior completo, que resida em Jaraguá. Perfil de liderança.
• Analista de Pedidos (3877) - Formado ou cursando Administração de Empresas.

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

Nutricionista.
• Mecânico de Manutenfão (3993) - Segundo grau completo e com curso de Manutenção
Mecânica (SENAI).
• Técnico Eletrônico (3914) - Conhecimento comprovado em eletrônica, som e video.
• Programador CAD (3913) - Conhecimento total na área.

ÁREA COMERCIAL
• Corretor Comercial (3366) . (Shopping Breithaupt)
• Representante Comercial (3577)
• Vendedor de Conlecfões (3780-3636) (8reithaupt)
• Vendedor MC (3779) (8reithaupt)
• Vendedor/Demonstrador (3936) - Conhecimento em cerâmica, cálculos e projetos. Fará
proposta de colocação de pisos.

-

ÁREA OPERACIONAL
• Copeiro (3932)
•AuxiliarOdontológico (3893)
•AfOugueiro (Breithaupt)
•AfougúeiroparaMassaranduba (3169)
• Atendente de Afougue (Breithaupt) (3794-3820) - Para Guaramirime Jaraguá
• Auxiliar de Afougueiro (Breithaupt) (3815) - Paro Guaramirim

.

• Atendente de Padaria (Breithaupt) (3819)
• Atendente de Verduras (Breithaupt) (3589)
• Auxiliar de Corte (3574) - Experiência minima de 6 meses em corte de chapa, dobra e

interpretção de desenhos.
•Auxiliar de Padeiro (Breithaupt) (3429)
• Caixa de Supermercado (Breithaupt)
• Conleiteiros (as) (Breithaupt)
• Costureiras (3376-3527-3540-3497) - Conhecimento em máquina reta, cobertura e overlok
• Cozinheiro Chele (3622)
• Eletricista - Com prática em instalação, ter experiência em iluminação, perfilado, com

experiência em instalação industrial (2 vQgas).
• Ferramenteiro (3927)
• FreSador (3291-3631) - ter experiência de 02 anos.
• Garagista (Breithoupt) (3222)
• Guarda Industria/(3296)
• Jardineiro - Com Carteira de Habilitação e que resida próximo a Ilha da Figueira
•Marceneiro (3728)
• Mecânco de Manutenfão (3595) - montagem de máquinas, com experiência de 6 meses (1
·vaga). Mecânica (elétrica e mecânica) em veículos automotores (1 vaga). Manutenção' diversos
equipamentos, usinagem de componentes, experiência de 03 anos na área (1 vaga).
• Mecânico de Suspensão (356B) - Para veículos pequenos, conhecimento suspensão,
balanceamento de rodas, geometria, montagem de pneus, com l' ou 2' grau.
•Motorista/Operador de Guincho (3331)
• Operador de Empilhadeira (3808) - Experiência de no mínimo três anos em Emplilhadeira
Elétrica e a gás.
• Operador de Extrusora (3596) - Experiência de 06 meses na máquina extrusora.
• Operador de CNC (3750) - Irá. operar máquina manual, não programado.
• Soldador (3479 - 3776 - 3925)
• Talhadeira(3730)
• Torneiro Mecânico (3322 - 3630 - 3449)
• Serralheiro (3829)

RuoJorgeCzemie�. 1245 (RuadoHospitt/Jaraguó).
ex. Postti 200 - ap 89.255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br
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na Barra do Rio
Cerro. Valor
R$ 38.000,00, aceita
carro no negócio e

financia até
R$ 15.000,00.
Tratar: 370-8782 ou

9991-7544, com

Claídes ou Vanderlei.

endereço R.

Arquimedes
Dantas, 151.

Vende-se ou aluga-se
sobrado em Barra

Velha, com 3 quartos, "
2 salas, 2 bwc,
garagem e

churrasqueira.
Tratar: 370-7441 ou

9905-3941 .

Compro meia-água,
retiro do local.
Tratar: 371-5640.

Vende-se casa com

140m2, construção
nova, no loteamento
Versalles. Com suíte,
2 quartos e demais

dependências, com

garagem 2 carros e

churrasqueira.
Tratar:. 9975-4135.

Vende-se uma casa

na praia de Enseada,
contendo 3 quartos, 2

bwc, 1 sacada, área
de churrasqueira,;
toda murada e

demais

dependências. Aceito
carro ou casa em

MOVEIS
CllOl1 DplrltJlMntos I chácoml terrenos

li Lj ; � 3 a,tJ
Vende-se terreno na

Ruà Henrique
Marquardt, com casa

de alvenaria.
Valor R$ 18.000,00.

.

Tratar: 9991-0744.

Vende-se terreno pi
chácara, área
4.300m2, próximo a

usina do Bracin'ho em

Schroeder, com
nascente para água,
luz, ótimo
investimento.
Tratar: (47) 3025-4549
ou 453-1023.

Vende-se urgente
terreno na Vila Lenzi cl
493m2 - R$
11.500,00.
Tratar: 9979-9970.

...CAsAS..... '

Vende-se casa de
alvenaria com

120m2, situada na

Rua Erwin Doege, 71,

Vende-se ótima casa

de alvenaria com

180m2, com 1 suíte +

3 quartos +

dependências,
localizada no centro.

R$ 60.000,00.
Tratar: 371-6238.

Vende-se uma casa

bagalô de alvenaria,
localizada na Vila

Lenzi, contendo 3

quartos, 2 bwc, sala,
cozinha, garagem,
lavanderia grande
com churrasqueira.
Área do lote 468m2, e

a área da casa de
11 8m2. Tendo
também no mesmo

terreno uma meia

água com 3 peças de
alvenaria.
R$ 55.000,00. Tratar:
372-0815 ou no

,

CEDRO MOVEIS

Orçamento sem compromisso

Fone: (047) 376-0679

* Cozinhas

Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

* Artigos de
Decorações.

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

Empresa localizada no

centro do Rio Grande
do Sul, com sistema de

distribuição de

vestuário, busca
parceiro com empresas

de confecção de

Jaraguá do Sul e região
para produção
faccionado.

Tratar: (51)
3718-1064

Empréstimo Pessoal
., FÁCILCRED

'

SOLUÇÃO PARA VOCÊ
Simples, rápido e sem burocracia

Basta apresentar:
Carteira de identidade - Comprovante de residência -

Comprovante de renda - Talão de Cheques
.. ,'.dl1 sujeita II IIl"olfafio

Venha conferir
a menor taxa de juro!

lúGSlt'i!
Rua Reinoldo Rau, 60 (Market Placel 6' andar, sala 601 - Fone: 371-8464

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

Vende-se uma casa

no bairro Santo

Antônio, com cerca

de 120m2, garagem
pi 2 carros,
3 quartos, sala,
cozinho, 2 bwc,
lavanderia,
churrasqueira.
Ou troca-se por uma
camionete.
Tratar: 276-0070,
com José.

Vende-se casa em

Piçaras e aluga-se
uma casa para verão.
Tratar: 373-2183,
com Rosilene.

Vende-se casa de
alvenaria com 70m2,
na Barra do Rio

Cerro, a 500m da
Malwee, com terreno

de 432m2, com
telefone. Valor
R$ 29.500,00.
Negocia-se com

carro. Tratar:

9101-42141 com Roy.

VENDO
BANHEIRA

Hidromassagem
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 cómpleta a 6
anos. Situada a Ruá Mal.
Deodoro 1708, sala 2, no

centro. Vendo por motivo
de mudanca.

Tratar: 371-4851.

EMPRÉS'TIMOS
Funcionários públicos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais,
municipais e assolariodos em geral.

Com desconto em folha
ou cheque pré.

Sem limite de idade, sem SPC ou
serosa pam desc. folha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



C NSÓRCI NACION l lKSW EN - CARAGUÁ

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

�
.

SAVEIRO 1.8l PARATll.O 16V GOL SPECIAl

cód.: 5X52K4

"'··""''_'R$3O3 , 61
60 meses

R$389,09
60 meses

côd. mo..

R$231 , 43
60 meses

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

Horário de atendimento:
De segunda a sexta: 7h30 às 20h

Sábados: 8h às 17h

Preços do dia 11/12/2001. 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 veículos estão em conformidade' com o

PROCONVE. Programa de Controle de Poluição do Ar por Vefculos Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1,67% para 1,25% até a contemplação). Taxa de administração de 12%. Fundo de Reserva de 3.�%. Os modelos, CÓdigos e valores
estão sujeitos a alterações.conforme a pclrtlca de comerciallzaçãc da fábrica.

I
>
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vidraçaria

Wille
Orçamento sem compromisso

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

Fone/Fax
370-8200

Rua Walter Marquardt, 744 - Vila Nova - Jaraguá d'o 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

Engcnharte 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 ENDERECO CERTO
DOS MELHORES PRODUTOS,

PARA SEU LAR!

PERFLEX
-Persianas - Vidros temperados I""'- Box para banheiros - Cercas �
- Esquadrias - Portões ittlo... .,.;..::..

íd,(illlm@1$IIUIUltl umAv. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau !,' )��"'I.. ,"'

.\.\t)t)l!' ..

AdemirBllIsq"1lllIN III ,,"
CeI.: 9975-0756

"

371-3522
Marina Frutuoso, 180 - Centro � 89252-101 - Jaragu8 do Su,/-SC

E-mail: ge••ocom@netuno.com.br

I111unizador� (0**47) 371.1558
�� faragua (0**47) 975·1771

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

Rua Antõnio Gesser, 40 - Bairro Czermewtcz - (Defronte ao Posto de Saúde)
CEP 89255-470 - Jaraguá do Sul· SC ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Ilnfoware ltilt";;'ijl!tg
Computadores· Periféricos· Suprimentos· Manutenção

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

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

Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas, e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro - Acessõrtos de
Mageira e Douradqs TecidOS NaCionais Il Importados

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

* ROMANAS
* GERMÂNICA

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

arquitetura
deslgn

- �

2.
"7
5

.3
5
4-
"7
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Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 2001 NegÓC�- ,�� fertas
Tratar: 9975-3155. Faço artesanato em Eugim, 6000btus.

MOVEIS
madeira (mesinhas, R$ 450,00. Tratar:

Vende-se móquina de cavalinho, 372-3388 ou

_,,,.,....,.,ciícn'"'- costura singer, com caminhãozinho). 9973-9643.
gabinete elétrica Tratar: 371-7242 ou

l�! �I� ill:'I'11 �� i �tI� completa (nova). R$ Rua Rudolfo Vende-se 2 fogões
300,00. Tratar: 9979- Hufenuessler, 333. (Brastemp, 6 bocas.
1576, com Gilmar. R$ 150,00) e outro

Vende-se apto com Vende-se uma R$ 75,00. Tratar:

134m2, localizado na Vende-se carrinho de móquina de lavar, 372-3388 ou

Rua Bernardo bebê, cor verde, em marca Müller, de 9973-9643.

Dornbusch, 590. Ed. bom estado. R$ madeira, excelente
Mariana Cristine, 75,00. Tratar: 275- estado. Tratar: Vende-se jodo de

com 3 quartos e 2656, com Solange. 9902-6249. estofados 2 e 3

demais lugares. R$ 450,00.

dependências. Valor Vende-se filhote de Vende-se 1 loja Tratar: 372-3388 ou

R$ 55.000,00, aceito gato himalaia. Tratar: completa com todos 9973-9643.

terreno com entrada 9902-5155. os acessórios, com

até R$ 20.000,00. telefone, ponto + de Vende-se computador
Tratar: 372-0982. Vende-se brinquedos 7 anos. Valor com Kit multimidia,

para lojista a partir R$ 15.000,00, na Av. sem impressora
Vende-se apto em de 1,99, avaliado em Getúlio Vargas, 594, R$ 1.300,00.

construção; com 2 R$ 600,00, mas Centro. Tratar: Tratar: 370-4617 ou

quartos, garagem, vendo por R$ 300,00. 275-1808, com Isac. 9903-0560, com

churrasqueira e salão Tratar: 376-2412. Ricardo.

de festas no Vendo loja de móveis

Residencial Jardim Vende-se bicicleta e material de IMPERDíVEL - Vende-

das Mercedes - Vila brisa infantil para construção ern se loja de festas

Nova. Entrada de criança até 7 anos. Joinville, bairro Bom completa.
R$ 8.000,00 mais R$ 45,00. Tratar: Retiro, ótima clientela. R$ 25.000,00,
meio cub por mês. 370-9228, com Tratar: (47) 3025- negocióvel. Tratar:
Tratar: 370-7698, . Rosane. 4549 ou 453- 1023. 9101-7736 .

com Vilson.
Vende-se vídeo- Faço trabalhos de'
locadora com grande crochê em barbante e

acervo de fitas na Vila rafia, jogos de
lenzi. Aceita-se carro banheiros, tapetes em

ou imóvel. geral, chapéus para
Tratar: 275-3937. praia e piscina. Aceito

Vende-se barraca encomenda ou pronta
para 5 pessoas. Vende-se vídeo- entrega. Tratar: 370-
R$ 250,00 cassete 4 cabeças. 8416, com Odete.

negocióvel. R$ 200,00.
Tratar: 370-8271 ou Tratar: (47) 375-0146, Vende-se esteira

9953-0413, com com léia. elétrica atletic. Tratar:
Genilso. 371-6707.

Vende-se nintendo 64,
Aluga-se galpão na na caixa, em Vende-se aparelho de
Rua Erwino Menegotti, excelente estado, abdominal grande.
após Samae, com acompanha 2 Tratar: 371-6707.
90m2• R$ 250,00. cartuchos e memory
Tratar: 9992-4682. . cardo Preço à vista Vende-se bateria de

R$ 350,00 ou 3x celular e correqcdor
Compra-se R:$ 380,00. Tratar: Nokia. Valor a

impressora Epson 371-2170 com combinar. Tratar:

Style, com defeito. Mareio ou Marcos. 9121-2362, com
Tratar: 276-0602, Joilce.
com Alexandre .. Vende-se lanchonete

no centro da cidade, Vende-se lavadoura

Procuro galpão para com ótima clientela. continental por R$
alugar, acima 200m2• R$ 15.000,00. Tratar: 350,00. Tratar: 370-
Tratar: 372-2316. 275-0606. 7276, com Salete.

Vende-se linha Vende-se mercearia Vende-se jogo de
telefônica 370. Valor do léo à 500m pi estofado 2 e 3

�

R$ 300,00. Tratar: dentro da rua da lugares. R$ 250,00.
9975-3155. gruta, antiga Tifo dos Tratar: 372-3388 ou

Pereira, com estoque 9973-9643.
V�nde-se aparelho completo. R$
bina (detector de 13.000,00. Tratar: Vende-se ar-

chamadas). R$ 50,00. 371-7341. condicionado, novo,

CORREIODO POVO - 5

Vende-se fóbrica de
fralda descartóvel.
Tratar: 372-3164.

Vendo barraca para 5·

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

9953-0413, com
Genilso.

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

Vende-se bicicleta
adulto masco

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

Gestante solicita

doação de um

dormitório.
Tratar: 275-3609.

Vende-se video

locadora, com grande
acervo de fitas. Vila
lenzi. Tratar: 371-
6967.

Vende-se impressora
Serigrófica a vócuo,
com rodo dirigível,
órea 90cm x 1,25m,
seminova e 1

impressora orbital,

Rua 200; nova. Valor
R$ 2.100,00 e 1

ploter de recorte

Joline Classic, com
61cm larg, com
software. Valor a

combinar. Tratar:
370-8416 (das 10 às

13hs, com Raquel).

Vende-se linha
telefônica para o

centro. Valor

negocióvel.
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 toe.
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.

Vende-se aparelho de
som para carro, com

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

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

Precisa-se de

sacoleiras, para
vender confecções,
saias oxford,
todos os tamanhos,
longas e secretória.

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

Faça sua contagem
de seu tempo de

serviço para efeito de
sua aponsentadoria
com apenas 1 kg de
mercadoria não

peressível ou um

brinquedo usado
(não quebrado) e

ajude ao 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.

Rapazes e Senhores
(sem experiência)

Ganho:

R$1.000,oO
*

Para instalação e reparos de linhas telefônicas

5 milhões de novas linhas
a serem instaladas.

50 mil novos empregos
na área de telefonia

�� '1'tjt:\�.���i��t1�r��1!1i1t.:ri:t�p
>�\l.r..1.�..J,>�; )Uf:�"f
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de conservação,
azul. Tratar: 372-
3388 ou 9973-9643,
com Tereza.

Alexandre. com Soldado Neto.financiamento.
Tratar: 370-7703,
com Valmir.

troca. Tratar:
9122-1157 ..

Vende-se Versailles,
4p, ano 96, cor
vermelha. Valor à
combinar. Tratar:
9993-0623.

Vende-se Chevette,
ano 80, gas.
Valor R$ 1.800,00.
Tratar: 371-7761,
com Marlene.

Vende-se Fusca, ano
72, motor 1300, bom
estado. Valor
R$ 1.600,00.
Aceita troca. Tratar:
9122-1157.

Vende-se Fusca

1300L, ano 80, cor
branca. Valor
R$ 2.800,00, em
ótimo estado.
Tratar: 9104-7873 ou

9122-9867.

...MOTO.$ ..

o lOque ver, leval!!
Vende-se Chevette,
76, branco, perfeito
estado. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-9375.

Vende-se ciclo motor

monark,86.
Valor R$ 250,00.
Tratar: 9122-1157
QU 372-2402.

Vende-se Escort GL,
1.8, 16V, 97/97, com
ar-condicionado,
direção hidráulica e

travas elétricas,
alarmes, som. <

R$ 13.990,00.
Tratar: 275-0405 ou

9973-3206.

Vende-se Corsa Wind
1.0, 4p, ano 2001,
cor branca, com

19 .000km· rodados,
assumir 24 parcelas
de R$ 327,52 +

R$ 9.000,00 (aceita
se carro de menor

valor, emplacado até
novembro/02.
Tratar: 9102-6772
ou 370-9772.

Vende-se Gol CL, ano
88, branco, com
rodas de liga, acentos
de couro, CD Player.
Observação: movido
à gás natural.
Valor R$ 6.800,00.
Tratar: 9973-5158,
com Gilmar.

Vende-se Passat, 81,
bom estado. Troca

por moto CG 125.
Tratar: 273-0221

(período manhã)

Vende-se Chevette
Hacht, ano 83.
Valor R$ 500,00.
Tratar: 276-0190.

Vende-se CB Honda
400, ano 83.
R$ 1.800,00.
Tratar: 9121-5180,
com Jaison.Vende-se Fusca 99,

cor branca, rodas de
brazilia e acento de
couro recicláveis.
Troco por moto.
R$ 2.000,00 e assumir
4 pretações. Tratar:
370-2152.

Vende-se Escort SW,
4p, ano 97,
completo ou troco

por carro de menor

valor. R$ 17.000,00.
Tratar 370-0581 ou

9102-1413.

Vende-se Corsa Wind
Super, ano 95, com
ar quente e frio, des.
limp. Traseiro em

perfeito estado de
conservação.
Valor à combinar.
Tratar: 9104-4522.

Vende-se moto Volka,
1.500 cc, ano 91, cor
preta. R$ 12.000,00
(relíquia).
Tratar: 370-2227 ou

9975-1804.

Vende-se Gol CL 1.6,
92, excelente estado,
com aro de liga.
Entrada R$ 3.200,00.
+ 27x R$ 214,00.
Tratar: 372-0982.

Vende-se Vectra, ano
98, cor branco. Valor
R$ 21.000,00,
aceita-se troca.

Tratar: 373-1026.
Vende-se Corcel II,
ano 79: Valor

. R$ 1.600,00.
Tratar: 372-2402 ou

9122-1157.

Vendo scoolter Palio

Ergon, ano 97 .

R$ 1.500,00.
Tratar: 370-3306.

Vende-se Vectra 97/
98, cor branca, c/
airbag no motorista,
gas., com aparelho
de CD, ar
condicionado, trava
.elétrica, estepe novo.

Valor R$ 22.000,00.
Tratar: 372- 1680.

Vende-se Gol CU 1.6,
ano 96/96 a

gasolina, roda de liga
leve, aarelho de CD,
cor branco. Ótimo
estado. Valor
R$ 6.000,00 e assumir
34 vezes de
R$ 267,00. Tratar:
371-2738 ou

9975-2328, com

Jaison.

Vende-se Gol 1000,
branco, ano 93,
gasolina, 20 dono.
Valor R$ 6.600,00.
Tratar: 371-2364 ou

9905-6476.

Vende-se 0-20

dupla, galax, ano
86, modelo 90, em
ótimo estado. Turbo,
5 marchas, trava,
direção interclima.
Valor R$ 25.000,00.
Tratar: 275-1678
ou 9993-2718, com

Alan.

Vende-se Honda CG,
85, brancor bom

<

,

estado. R$ 1:300,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

Vendo Ford Ranger
XLT 4.0, V6, ano 99,
cor preta. Com gás
natural, 29.000km,
dois anos de uso.

Valor + cssumir 30
parcelas R$ 565,00.
Aceito carro. Tratar:

(47) 9996-2525.

Vende-se Gol 91,
ótimo estado.
R$ 6.600,00.
Tratar: 9965-8875 ou

372-0391.
Vende-se Vectra GL
97, branco,
completo,
licenciamento e ipva
pagos, próximo
vencimento só
outubro/2002. Carro
a disposição para
avaliação do seu

mecânico de
confiança.
Valor R$ 21.000,00.
Tratar: 9962-1343.

Vende-se moto Honda
CB 450, TR, ano 87,
bordô, impecável. R$
3.000,00, aceito moto

de menor valor.,
Tratar: 9979-0605.

Vende-se Vectra CD,
96, preto, em ótimo
estado completo +

volante em couro,

comp. de bordo e

freios ABS, pneus
novos. Faço
preço do GLS.
R$ 16.500,00.
Tratar: 9122-7399
ou 275-2010.

Vendo Voyage CL, 90,
preto. R$ 5.500,00 ou

R$ 1.500,00 + 32x
R$ 225,00. Tratar:
9952-6889.

Parati GL - Impecável
- 1.6, álcool, 87,
branco, com

opcionais, aros de

liga e pneus na

garantia, licenciada
até final de 2002.
R$ 4.900,00."
Tratar: 371-9099.

Vende-se Verona GLX

1.8, ano 91, cor
dourada completo.
Valor R$ 6.500,00.
Tratar: 371-0588
com Ani.

Vendo Parati 1.0, 16

válvulas, ano 2001,
cor cinza, grafite.
Valor + 12x

R$ 745,00.
Aceito carro. Tratar:

(47) 9996-2525.

Vende-se Palio
Weekend, 98/98,
cinza stil, aceita-se
troca. Tratar:

370-8800, com

Paulinho.

Vendo Escort Hobby,
cor prata, ano 94,
aro, esportivo. Em
ótimo estado. Valor
R$ 6.200,00. Tratar:
276-3288, com

Hélio.

.. FO.RQ .....Vende-se Chevette,
ano 86, 1.6, álcool,
excelente estado.
Valor R$ 3.000,00.
Tratar: 372'�3719,
com Izequiel ou
275-1097, com

Dilce.

Vende-se Chevette SE,
87. Valor R$ 2.500,00
+ 16x R$ 178,00.
Aceito troca.

Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

Vende-se Versailles
GL 1.8, ano 95, cor
prata. Valor à

combinar, completo
- ar. Tratar:
370-4430.

Vendo Fusca, ano 70,
original, bom estado.
Tratar: 370-3062 ou

370-2130.

Vende-se Tempra HLX,'
2.0, 16Y, 4p, branco,
1997. Tratar:
371-9720.

Vende-se Versalles
94, excelente estadoVende-se Monza 83.

Valor a combinar.
Tratar: 373-1695.

Vende-se Santana
96, vermelho, 4p.
Valor à combinar.
Tratar:' 370-9282,
com Rose.

Vende-se Fusca, ano
81, l300, cor branca.
Tratar: 370- 1961.

Vende-se Monza, ano
86, 1.8, álcool, em
bom estado.
Valor R$ 3.400,00.
Tratar: 371-6238.

l'I·H ttll,'LtH 3 � i
- - ....._- •••_- • • • Vende-se Santana, 86,

Vende-se Gol 1 OOO� preço super especial. Vende-se um Corcel
ano 93, ótimo estado, Tratar: 376-1148. II, ano 83, a

--------

'

gasolina, 5 marchas,
verde metálico.
R$ 1.800,00.
Tratar: 374-1390,

Vende-se Chevette SE,
álcool, ano 87. Valor
R$ 2.700,00. Tratar:
370-4135 cornl. ou
373-2689 resid., com

ou troca-se por
veículo de menor

valor até R$ 5.000,00
e assumir

Vende-se Gol, ano 83,
motor AP. Valor
R$ 2.500,00, aceito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VENDE-SE UMA
LANCHONETE NO

CENTRODAaDADE,
com ótimà clientela.
Valor R$ 15.000,00.
Aceita-se terreno
em Três Rios do
Norte como parte
do pagamento.

Tratar: 275-0606.

- Ungerie
- Unha Praia

- Treinamento
- Análise de Produto

- Assistência Técnica - Cursos
fREE LANCE OU, PERfooo
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9121-5174 Fone: {47} 372-3613

tTIVE 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 rRS 130,00 o Kg.

."

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

(]il()

í
a

,

Mania de Vender Baratoo

9x4404
Total: RS 396,36 ,

cozinha

ft
Zamarki�

com Cristaleira
padrão

Mel/Branco
A Vista R$ 269,90

9x2�52
..._ Tatal: R$ 247,88 J

Bicicleta DKS 18 Marchas Feminina
A Vista R$ 159,90

Mesa pI Telefone
WolfMotta

Mogno e Marfim

Bicicleta DKS 18 Marchas
A Vista R$ 159,90

.....9x2�5
Total: RS 247.88 J

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul-SC- Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611- Centro - Corupá- SC-Fone: (47)375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim-SC- Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-'se Fiat 147,
ano 83, motor e
pintura nova,
estofamento em

corvrrn novo.

, Valor a combinar.

Tratar: 371-4284.
...FIAT. .

Vende-se Fiat 147, ano

Vende-se Fiorino

Furgão, ano 88, ótimo
estado. R$ 2.000,00.
Tratar: 9902-7317.

Vende-se Tipo, 94,
4 p, teto solar.
R$ 8.000,00. Tratar:
9961-9055 ou

(47) 446-0556.IR GRUPOS GERADORES
DE ENERGIA
'Venda 'Locação

'Conserto 'MontagemIrmáquinas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Motores Estaàonários * Motossera
, lava Jato * Rocadeira
* Aspirador * Mótobombas
* Compressor, etc... * Entre outros ...

Vende-se Uno Ep, ano,
96, cor verde escuro,

gasolina, c/ vidros e

travas elétr., alarme
todo original.
Valor R$ 8.300,00.
Tratar: 9113-1769.

(47)371-9421
9952-1838
* Assistência '24hs

www.irmaquinas.cjb.net
R. CeI. Procópio' Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

MARIMAR IMÓVEIS

Vende-se Blazer
Executivo, 99,
automat., preta, único
dono. Tratar:
9.977-1738 ou (47)
363-9999.

Vendo Toyota, 77,
traçada nas

4 rodas, com
carrocena nova e

cabine impecável.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se lancha

83, motor e pintura
nova, estofamento
corvim novo. Valor a

combinar. Tratar: 371-
4284, com Ferreira.

Marajó 16, motor
Everude 35, novo,
completa.
R$ 8.700,00.
Aceita troca.

Tratar: 370-2227 ou

9975-1804.

Vende-se jogo de
rodas momo, símbolo
16, com pneus.
R$ 1.800,00.
Trctor 9118-0448,
com Denis.

Estou comprando
éarro até R$600,OO -

em bom estado -

pagamento avista.
Fone: 376-0081

Vendo Fiat 147,
Spazio, ano 85, ótimo
estado, com rodas

esportivas. Valor
R$ 1.700,00. Aceito
troca. Tratar: 372-
2402 ou 9122-1157.

Vendo Fiat 147,
Spazio, ano 86, ótimo
estado. Valor
R$ 1.700,00, aceito
troca. Tratar: 9122-
1157 ou 372-2402.

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

MA�IMAR
IMOVEIS TOPOGRAFIA· ENGENHARIA·ARQUITETURA· CONSTRUCÁO • ASSESSORIO JURíDICA ESPECIALIZADA

,

E-mail:marimar@netuno.combr

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 1.091m2, 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 61S. "

Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)
Vila Rau:
Ref. OS - Com área de 427m2, localizado na Rua
Afonso Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin.
Valor R$ IS.OOO,OO.
Barra do Rio Molha:
Ref. 167 - Com área de 774m2, localizado na

Rua Frederico G. Schmitz, próximo Loja de Mat.
de Construções Winter. Valor R$ 23.000,00
Casas:
Vila La:lau:
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 c/ 80m2 e terreno de

329m2, sendo: 03 dormitórios e demais

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

Ref. 06 - Eim Alvenaria cf 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 Fi&:ueira:
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 c/ terreno de

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

dependências e a outra cf 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 38.000,00

Ref. 102 - Em Alvenaria cf 120m2 e terreno de

970m2" sendo: 03 dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 18.000,00

Três Rios do Norte:
Ref. II - Em Alvenaria c/ 28m2 e terreno de 312m2,
sendo: O I dormitório, cozinha e bwc. Valor R$
16.000,06 + parcelamento de R$ 180.00 a.m (saldo
de R$ 4.000,00)

Czerniewicz
Ref. 12 - Em Alvenaria c/ 70m2 e terreno de 469m2,
sendo: 02 dormitórios e demais dependências. Existe
mais uma casa em madeira de 4Sm2, 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 cf 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 cf 72m2, sendo: Ó I dormitório, O I suíte e

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. I I I - Alvenaria c/ 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 c/ 254m2 e terreno

com 308m2, sendo: Piso inferior - Sala comercial

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

dE(pendências. 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 cf
64m2 (02 dormitórios e demais dependências);
Construção nos fundos (Garagem) c/ 4Sm2• 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$ 82.300,00
·Temos outras opções, confira.
·Temos Carta de Crédito Imobiliário, para:
aquisição, construção ou reforma.

-Temos casas em construção e também

construímos.
-Financiamos o imóvel utilizando o seu FGTS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

�9uádoSul, lldedezembrode2001 �����i��'�����������PS��������CO=R=�=I�O�DO�P�O�VO�-�9
PLANEJE SUA COZINHA E

SEU OORMITÓRIO EM:
MÓVEIS
GOMES

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

1"11

ACELERE ESTA PROMOÇAO
Biz
R$ 320,00
de entrada
+ 36 vezes fixas

CG 125
R$ 350,00
de entrada
+ 36 vezes fixas

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

� Regala
HõiiDA Motos

� ----'
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 - Jaraguá do Sul
Tel. (47) 371-9565

Home Page: www.rhbrasil.com.br
E-mail: jaragl!la@rhbrasil.com.br

A RHBrasll seleciona profissionais para as seguintes oportunidades:
ÁREA ESPECiFICA-ADMINISTRATIVA{ ENSINO SUpERIOR
ESTAGIÁRIACursando Superior em Ciências Contábeis e com conhecimentoem informática.
Enviar currículo para sOlanae@rhbraSiI.Com.br.ANALISTA ADMINISTRA AO DE PESSOAL Superior completo. Experiência na função
e com sistema RUBI. Enviarcurrículo para cada@rhbrasjl com br.
ESTAGIARIOS(AS) Necessário estár cursando Psicologia. Enviar currículo para
car1a@rhbrasjlcombr.
ESTAGIARIO Conhecimento em análise de custos (cronOanálise). Enviar currículo para

SQIªO�e@ rhbrasil com br.
ASSI TENTE SOCIAL Superior completo. Experiência em atividades na área de serviço
social emempresa. E(lviarcurrículo para jessje@rbbrasil com br.
ENGENHEIRO MECANICO Superior completo e experiência com Auto Cad, ISO 9000 e
14000. Eflviarcurrículo para jessje@rhbrasjl com br.
EsrAGIARIO(A) Necessário estarcursando faculdade e experiência! conhecimento na área
financeira (contas a pagar e a receber, entre outras atividades). Enviar currículo para
cada@rhbrasjl com br.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Mínimo superior incompleto. Experiência em
desenvolvimento de sistema para área de custos e contábil. Enviar currículo para
car1a@rhbrasjlcombr. •

ANALISTA DE CARGOS E SALARIOS Superior completo. Experiência em remuneração
por habilidades e competências, negociações internas. Enviar currículo para
lessie@rhbrasil com br.
ANALISTA DE TREINAMENTO Superiorcompleto. Necessário experiência. Enviarcurrículo
para jessie@rhbrasil com br;
ASSISTENTETECNICO Superiorcompleto. Preferencialmente com formação em Engenharia
Química pu de Alimentos. Enviar cumculo para jessie@rhbrasil com br.
ESTAGIARIO Necessário estar cursando Superior em Educaçao Física. Enviarcurrículo

paraleSSie@rhbraSj'combr.ESTGIARIO(A) Necessário estar finalizando curso superior em Engenharia de Alimentos
ou Química, ou ainda, similares. Para realização de estagio curricular. Enviar currículo para
cada@rhbrasil com br.

M

SECRETARIA BILINGUE Inglês fluente e Superior completo. Enviar currículo para
jessie@rtJbrasjl com br. '.
CONTADOR Necessário 2' grau técnico e/ou 3' grau. Com CRC. Para atuar com serviços
gerais de contabilidade. Enviar currículo para jessje@rhbrasil com br
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessário conhecimento na linguagem de

��B'J����AD���Ãõtl���r��������r�j����:rÀ'����ffif.rconhecimento em
desenho técnico mecânico, instrumentos de metrologia, informática, AUTO CAD e SGE.
Disponibilidade para residir em Brusque/ SC. Enviarcumculo para ""da@rihbrasjl.com br.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Cursando Superior. Experiência em Progresso
Enviarcurrículo para jessie@rhbrasil com br.
ANALISTA BIOTECNOLOGIA Com SuperiorCompleto emQuímica, Ciências Biológicas
ou afins. Conhecimento em desenvolvimento de produtos, reação de Mail/ard, pesquisas e
literatura técnica. Enviar currículqpara jessje@rhbrasjl com br.
COORDENADOR DE PRODUÇAO Superior completo ou cursando. Experiência em PCP
e admissã,D de pessoal. Enviarcurrículo para jessje@rihbrasjl com br.
FARMACEunCO(A) Com Superiorcompleto. Enviar currículo para jessje@rhbrasjl com br.

ÁREA ESPECiACA-ADMINISTRATIVA{ ENSINO MÉPIO
BALCONISTA! VENDEDQRA Habilidade para vendas. (C)
AUXILIAR DE LABORATORIO Para atuar com laboratório fotogrãfico. (C)
COORDENADOR DE MONTAGEM Experiência em montaçem de pré-moldados e

construção civil. (J)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Com experiência em crédito e cobrança. Enviar currículo
para solange@rhbrasjl com br.
CAIXACom 2" grau e disponibilidade de horários. (J) .

ÁREA TÉCNICA
Tj:CNICOTEX11L Para atuar em confecção. Enviarcumculo pera soIanoe@rhbrasil com br.
LlDER DE FORJARIA Conhecimento técnico em zincagem à fogo e fo�aria. Enviarcurrículo

����91����8�t'i�Tc% WEBDESIGNER Necessário conhecimentos em
desenvolvimento di! web (designer, javascript, htmle java, se possível) e dreamveaver,
photpshop. Preferencialmente conhecimento em SQL. Enviar curríc"ulo para
cada@rhbrasj!com br.

ÁREA COMERCIAL
VENDEDOR(A) INTERNO Com experiência comprovada e disponibilidade de horários. (C)
REPRESENTANTECOMERCIALNecessário possuir empresa constRuída, veículo próprio,
telefone e fax. (J)
VENDEDOR EXTERNO Para atuar com vendas de consórcios. Boa apresentação, bom
relacionamento interpessoal. 2' grau completo. (J)
ÁREA OPERACIONAL
EMPREGADA DOMESTICA Com referências. (S/J)
TALHADEIRA Preferencialmente com experiência em·corte de tecidos pera estofados. (J)
GARCON Para trabalhar à noite. (S)COZINHEIRA Com experiência. (S
ELET.flICISTA INDUSTRIAL Expenência em montagem de painéis. (S)
MECANICO MONTADOR Conhecimento em montagens industriais, solda tig (argônio),
tubulações e calde(ilria. (S)
TORNEIRO MECANICO Com conhecimento em instrumentos de medição, leitura e

interpretação de desenhomecânico. (S)
.OPERAD0R(A) DE PRODUÇA0 Necessário residência fixa em Jaraguá do Sul ou
microrregião, 1· grau complete e bom porte físico. (C)
AUXILIAR DE PRODU8�AO Necessário residência próximo ao Portal de Jaraguá. (C)
AUXILIAR DE SERVIÇ S GERAI.S Para atuar com serviços gerais de cozinha e limpeza
no horário de 2· turno. (J)
LlDER DEACOUGUE Necessário experiênciana função de açougueiro e líderde açougue. (C)
ENFESTADOR E TALHADOR Para trabalhar no bairro Jaraguá Esquerdo. (S)
AUKIUAR DE PRODUÇAO Oportunidades para moradores de Schroeder. (C)
COSTUREIRA Com exPEtriência e 1· grau completo. (J)
AUXILIAR DE PRODUÇAO Para o sexomasculino. Necessário 2' grau completo. (J)
MOTORISTA Para atuar em Guaramirim. Necessário no mínimo 5 anos de experiência,
cursojíe direção defensiva (MQPE) e l' grau completo. (J)
MECANICO DE MANUTENÇAO Necessário experiência. (J)
CASEIROSCasal sem filhos, peraoeseovolveratividades domástill8S (internas e extemas). (J)
HAtençãol Oportunidades para lanelr0/2002 em empresa da área têxlll:H
COORDENADOR DE TINTURAÃIA Necessário experiência na função. Enviar currículo
parçtcada@rhbrasjlcombr. • ..

QUIMICOTEXTlL/AUXILIAR QUIMICO TEXTlL Com experiência e preferencialmente,
tormeção técnica. EnviarcurrícJ,llo para cada@rhbrasjl com br .

.
MECANICO DE MANUTENCAQTEXJ[L Necessário experiência na função. (C)
ELETRICIS'I"A DE MANUTENÇAO TEXTlL Com experiência. (C)

(47) 371-3512

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

Rua Reinoldo Rau, 806,
sala 4 - Cen1ro

Jaraguá do Sul - se
EQUIPAMENTOS PI SECJURA,NÇIlo ELETRONICA

9903·-�38? / 275-0�52

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

- Dr, AÚ" f. (')0r'{,o-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr,D� Mcwcelo-WebEw SLWCI/

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

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

CIRURGIÃ";DENTISTA - PERIODONTIA
DrCl/.C�r�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

l!U�_��i��er�e W:��:_��� Jaraguá _�.�_SU��

-MedClin
UrolOgia e Medicina do Trabalho

l ;Rins. - .Bexi!Za - Vias Urindrias I

Dr. D. Maurício Spies

E-ma; I: medcun@netuno,com,br

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

Fone/Fax: 371-4724

I11val"Q.FARMA��IA. Iii MANIRU�

II 275-3387

DESTACANDO A SUA EMPRESA

,.��- mm - L
" � x:;; J

E-mail: jrdesign@neluno.com.br 371-5042

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-09112
RuaJoãoButschardt,855-Centro0untoaotrevoprincipal)-G�-SC

��ÃO
_.._5 A U O E

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

Sua melhor oPfão de prazer

fitC1-"tl:>".�C1-"ttD 24 �';""M
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oe.pedidas de Soltei,.o,

massasens e,.6ti�as

F'ON E: (47) 999'-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

- Orfamento sem compromisso-

* Limpeza de fossos; _
* Desentupimento de canos, pias,
banheiros e caixa de gordura;
* Serviços geráis de desentupimento.
* Encanamento de rede de esgoto.

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

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IUM PASSO AO PASSADO

Os 25 anos da Jazz Elite
Rodrigo Nicoluzzi manda

para a redação uma importante
fotografia, tirada ao tempo em

que o grupo festejava os 25 anos

de existência do sempre lembra

do JAZZ ELITE, de Corupá,
que remonta ao tempo em que

Corupá era o 2° Distrito do mu

nicípio de Jaraguá (do Sul).
De cima para baixo vemos,

da E para D, o Ademar da Silva

(pratos), Wilson Bastos (caixa),
Arno Mueller (bumbo) e Pedro

Donini (baixo tubo). Na segunda
fila está Álvaro Severino Piazera

,

(bombardino), o músico conhecido por Vasel (trombone), e um ainda não identificado (também no

trombone). Na terceira fila estão Romeu Bastos (saxofone), RodrigoNicoluzzi (clarinete), França Vosgerau
(maestro), Werner Ricardo Voigt (clarinete) e Joaquim Piazera (pistão).

Nicoluzzi entrega-me com saudade do tempo que passou, lembrando de sua clarinete muda que também

descansa na sua casa, tal qual da Costa e Silva, no livro "Pandora": "Saudade! És a ressonância / De uma cantiga
sentida, / Que, embalando a nossa infância, / Nos segue por toda a vida!"

Alunos cantores
No dia 1 de dezembro, os alunos cantores

da Igreja Evangélica Luterana

compareceram ao "Lar das Flores" -
sociedade assistencial aos idosos -,
exibindo-se na capela aos idosos ali

matriculados, arrancando generosas pal
mas dos que assistiram aos integrantes da

primeira e terceira idades.

�rculo
Italiano

(conti n uação)

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 com 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.
Anál ise 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. 371-8222

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

DEVANIR DANNA
Presidente

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

ROTARV CLUB

DEZEMBRO ... NATAL. .. FAMÍLIA ...

06/DEZEMBRO/2001 - Reunião ordinária tendo como

atividade principal a exposição do tema \\VÍRUS E PI
RATARIA NA INFORMÁTICA", sob encarqo do compa-
nheiro Charles Kinas.

.

Mesmo que muitos esqueçam, Dezembro muito mais que
comércio e festejos, é época de FAMÍLIA, que por si, não
existe técnica, ciência e nem escola para aprendizagem da
sua constituição e direcionamento. O que efetivamente há
são os alicerces básicos de assentamento, como por exem
plo a dignidade, perseverança, sempre estribado de forma
incondicional e perpétua no que se refere a carinho e amor.

Sem os requisitos acima mencionados não existe família e,

sim, um aglomerado humano, ou seja, uma barco à deriva,
como à deriva caminha a maior parte da sociedade atual,
com pais para um lado e filhos para outro, sem que' as
partes saibam, sequer, por que andam neste mundo que
Deus sagrou a todos a determinação de vir a ser o que
desejar: ruim ou bom. Da mesma sorte da inexistência de
democracia sem liberdade, não se admite FAMÍLIA sem

auréola da responsabilidade constante do cônjuge. Só as

sim, como cristãos, se pode crer na benção que recai de

Deus, nos Dezembros Natalinos, Dele que é autor do lar
como fruto de sua onipotente sabedoria.

POR QU E SER ROTARIANO?

PRESTÍGIO ...

Rotarianos são cidadãos proeminentes, líderes em seus

negócios, profissões, arte, governo, esporte, carreira mili
tar, religião e todos os misteres. O Rotary é o mais antigo e

prestiqloso clube de serviço do mundo e inclui, no seu qua
dro social, executivos, administradores, profissionais, en
fim, gente que toma decisões e tem influência política.

ANIVERSARIANTES ...

'14/D EZ E M B R..9 - Completa mais uma primavera,
TISSIAN E G U MY, filha do companheiro Gelson.
17/D EZ EM B RO - Companheiro Gelson apaga mais uma
velinha.
Parabéns!! !

I

Relações Públicas'
373-0091

'11Tabelionato
, '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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o QUE SE FALA NO SENADO
SENADORES PRES

TAM HOMENAGEM AO

HOMEM QUE CONTAVA

HISTÓRIAS - Por qua
se duas horas, 22 sena

dores ocuparam a tri

buna na tarde de ontem

(8) para homenagear o
escritor Jorge Amado,
quemorreu na segunda
feira (6/8), em Salva

dor, aos 88 anos. Foi

aprovado requerimen
to, encabeçado pelos
parlamentares da Bahia,

. em que os senadores

manifestam profundo
pesar pela morte do

escritor e enviam con

dolências a sua família,
ao governador da Ba

hia e à Academia Bra-

.

para que o Senado rea

lize sessão especial de
homenagem ao roman

cista.

O senador Antônio

CarlosJúnior (PFL-BA),
primeiro signatário do

requerimento de pesar

pela morte de Jorge
Amado e primeiro a dis

cursar, afirmou que os

brasileiros perderam "o

maior contador de his

tórias da Bahia. O mai

or que o Brasil conhe

ceu". Lembrou que seus

livros venderam, só no

Brasil, 20 milhões de

exemplares, e suas obras

foram publicadas em

mais de 60 países, em
mais de 40 idiomas.

sileira de Letras. Tam- ''JORNAL DO SENA

bém foi aprovado pelo DO", edição 1.334, pá
Plenário requerimento gina 6.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

CALDAS DE COBRE DE OU RO (167)

Domingos Caldas Barbosa, poeta popular e de cor

parda, hostilizado por Bocage, improvisava à gui-
tarra quando surgiu o português Caldas, riquíssimo
negociante. Ao vê-lo, o repentista improvisou, logo:
Tu és Caldas, eu sou Caldas,

(,'

Tu és rico e eu soupobre; .

Tu és Caldas de ouro,

Eu sou Caldas de cobre!
Foi um sucesso!

Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro", página 24.

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

GERAL.

-

TERÇA-FEIRA, 11 de dezembro de 2001
-

REMINISCÊNCIÁS
Garibaldi - JGS

Distrito de Veszprém
impressão de que só cui- Escolas - Crianças
damos da louça de casa. sem instrução

Os srs. Mello e Sou- O Jornal "Correio da

ia e Orestes Guimarães Manhã" criticava o go
faziam um levantamen- verno catarinense, e a

to de escolas no Brasil, imprensa local (leia-se
levantando estatistica- CORREIODOPOVO) co
mente a existência de mentava o fato. Dizia a

16.897 escolas primári- certa altura que no raio

as no País. de três quilômetros, es-
Em Santa Catarina pecialmente na zona ha

existiam 455: escolas bitada por colonos es

reunidas, 6; grupos es- trangeiros, ou melhor,
colares, 11; escolas mo- de origem estrangeira
delas, O; escolas com- (Blumenau, Brusque,
plementares, 1; escolas Joinville - Jaraguá -,
municipais, 240, e esco- São Bento etc.) existem
las particulares, 427. . quase sempre duas es

Em São Paulo existiam colas, uma pública e ou-

1,129 mil escolas parti- tra particular: a primei
culares, 2.200 escolas. ra para os amigos de

estaduais e municr- terra que os viu nascer,

pais". Concluíam que o e a segunda para os relap
Estado brasileiro des- sos.É esseumgrande erro.
cuidou-se. Deviam obedecer uma

Cultos da Igreja boa regularização, obe-
Evangélica Luterana deçam um certo regula-

Em 1923 eram anun- menta para não criar es
ciados os locais dos cul- torvo ao ensino público;
tos da Igreja Evangéli- há escolas que desde

ca: dia 14/1, emJaraguá anos foram fundadas,
I, no dia 21, no Jaraguá nomeou-se um profes
Central, na Itapocuzi- sor e até hoje não hou

nhostrasse e Itapocuzi- ve uma inspeção. É este

nho, com o pastor o maior erro. Ninguém
Schlünzen. No Jaraguá sabe se o professor ver
Il, Rio Serro, em 14/1, dadeiramente leciona,
e Alto jaraguá, e em ou, se cada fim de mês

28/1, às 9 horas no apenas vai receber, os

Médio Jaraguá, com o embora magros, Rs.

pastorSchneider- Got- .
134$000.

tesdienst (Septuagési- Em 1910 funciona-

ma). vam em Santa Catarina

Serviço Militar 160 escolas com 7.384

Os sorteados deve- alunos; em 1922 funcio

riam apresentar-se em navam 506, não gradu
abril, no município de adas, isoladas e singula
Joinville, cerca de 500. res com 41.210 alunos.

De Jaraguá, 60 deles e Em 1912, Santa Cata

ainda Francisco F. Fis- rina tinha cursos primá
cher, Waldemar Grubba, rios de 7 anos, gratuitos,
Frederico Vasel, José o que não se encontrava

Leitholdt e Otto Carlos neste País. Quanto às es

Steuernagel. colas subvencionadas

Por que "antigamente"
e "outrora"? LXXXI

"Sobre esse fato

passado em 1915 -

dizia Orestes -, apre
sentei ao governo de

Santa Catarina minu

cioso relatório de que,
nesse mesmo ano, pu

bliquei diversos tre

chos, ele me faz lem

brar dezenas de fatos

semelhantes ocorridas
nas escolas italianas de

São Paulo, conforme
publicações do exce

lente ANUÁRIO DO

ENSINO daquele Es
tado.

Os assuntos dos re

feridos livros, tumul
tuando em policrô
micas estampas, ape
nas se referiam ao rei

Humberto, a Reggina
Margueritta, princesa
Yolanda, à Marinha,
ao exército italiano, ao
Vesúvio, a Roma, Ve
neza, Florença etc., etc.

Devo dizer ainda

que as escolas do mu

nicípio de Urussanga
eram subvencionadas

pelo governo italiano

e pela Câmara Muni

cipal desse Município.
Exposto que foi esse

assunto ao Governo

do Estado, na forma

da lei, intimou a aludi

da Câmara para cessar

a referida subvenção,
o que foi feito.

Milhares de crian

ças das nascidas no es

trangeiro, acho justo,
deveriam aprender o
português como lín

gua estrangeira. Trata
mos, somente daque
les, aqui nascidos, dan
do aos estrangeiros a

I

(096)

peloMinistério daJus
tiça (as chamadas es

c?las federais), para °
fim da nacionalização,
problema este que tan
to interessava aos Es

tados e à União, elas

estavam localizadas,
exclusivamente, con
forme é de lei nos mu

nicípios de origem co

lonial nos quais, em

1917, o governo fede

ral fechou centenas de

escolas. Tais escolas,
instaladas com as mai

ores dificuldades, con
forme documentos

existentes no Ministé

rio do Interior, disse
minadas numa área de

cerca de 16 mil quilô
metros quadrados, es
tavam os mais relevan

tes serviços. Em 1918

o número dessas esco
las era de 148, com
3.984 alunos. Ein 1910

o número de escolas

era de 168, com 4.793

matrículas; em 1920 o

número ainda era de

168 escolas, com 5.717

matrículas. Em 1921,
com o mesmo núme

ro de escolas, a matrí
cula chegava a 7.667

alunos.

Só em 1922 o nú

mero foi elevado para
190 escolas, com 9.097

alunos - o que ainda

era muito pouco, com

pagamento de orde

nados miseráveis.

Resoluções para
oDistrito de Jaraguá
oroRRFIOoorovo

e Walter Marquardt,
de Garibaldi, tinham

para venda as Resolu

ções Municipais para
1923, de interesse do 2°

Distrito. (FRrrzVONJARAGUÁ).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Divulgação

Aluna Janaína Firmo ganhou como prêmio um Minisystem

AlunadoMguelCoutovence
concurso sobreSantaCatarina

SCHROEDER - A es

tudante dai quarta série

do ensino fundamental
da Escola de Ensino Bá

sico Miguel Couto,Janaí
na Firmo, tirou o primei
ro lugar no concurso

"Santa Catarina: Gosto

de viver,aqui", promo
vido pela Secretaria de

Estado da Educação e do

Desporto em homena

gem ao Dia de Santa Ca

tarina, comemorado no

dia 25 de novembro.

Ela escreveu a frase

"És linda, és bela, és

menina. És o mais belo

Estado, és minha Santa

Catarina"! Janaína rece

beu o prêmio no dia 17

de novembro, em Floria

nópolis.
Recebeu como ,prê

mio um Minisystem,
acompanhada da pro
fessora Maria de Lourdes

de Almeida, da mãe,
Margret Brühmüller, ir
m.ã, Mariângela, e da

diretora Cleonis Tomasel

li, diretora adjunta Denise
Wolf, vice-prefeito Or

lando Tecilla e coordena

dor da 19" CRE (Coor
denadoria Regional de

Educação), Anésio Luiz

Alexandre.

ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade cl o Art. 482 da Letra I da CLT,
convidamos o Sr. Carlos Alexandre Getelina,
portador da c.T.S. nº 695.741.890-15 Série

00035-RS, a, comparecer no end. Rua Antonio

Gesser, 74 - Bairro Amizade Jaraguá do Sul - SC
no' prazo de 72 horas. O não comparecimento

caracteriza Abandono de Emprego.
Informamos também que o mesmo encontra-se
ausente desde o dia 29 de outubro de 2001.

CONSTRUAÇO INO. E COM. LTOA.

IIBATE - BOCA: LfDER DO RECANTO FELIZ REAGE A DECLARAÇÕES DO PREFEITO DE GUARAMIRIM

Pinheiro diz que "intenção de
Peixer é esvaziar movimento"

GUARAMIRIM - o pre
sidente da Associação de

Moradores dó Bairro Re

canto Feliz, Caubi dos
Santos Pinheiro, reagiu à

declaração do prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL),
feita na imprensa, de que

por duas vezes já compa
receu na comunidade para
tratar da pavimentação da

Rua Cláudio Tomaselli

propondo dividir custos

em parceria com os mora

dores, mas não teve res

posta. "O prefeito mente",
acusou Pinheiro, em pro
nunciamento que fez sá-.

bado pela manhã, duran
te mais um protesto rea

lizado para pressionar as

autoridades de Guara

mirim e Schroeder, pela
execução da obra.

Segundo ele, o que
Peixer fez foi comparecer
com "promessa eleitoreira"
em época de campanha,
quando disse que "a pri
meira obra da administra

ção seria a construção do

acesso". Na opinião do

Edson Junkes/CP

Manifestação encerrou com ato público, ao lado da BR-280

líder comunitário, a inten
ção do prefeito com a de

claração "é esvaziar o mo

vimento popular pela pa
vimentação do trecho".

Pinheiro negou estar sendo

motivado por intenções
políticas ao fazer a coorde
nação do movimento, co
mo insinuado pelo prefei
to e pelo secretário de Pla

nejamento de Guarami

rim, Valéria Verbinem,
esclarecendo que não será

candidato a deputado fe

deral pelo Partido dos Tra

balhadores, como foi

anunciado..

Conduzindo cartazes

com frases de protesto,
, como "Chega de promes
sas, queremos solução", e

.

"Chega de pó e lama",
moradores dos bairros

Recanto Feliz e Schroeder

I e da Vila Amizade par

ticiparam de uma cami

nhada com dois quilôme
tros de percurso, que en

cerrou com um ato públi
co no entroncamento da

BR-280 com a Rua Cláu

dio Tornaselli, O coorde

nador regional do Partido

dos Trabalhadores, Dionei
da Silva, cobrou "mais

ação e menos promessas",.
citando a Rodovia do

Arroz como exemplo do
descaso.

O vereador José Pen

diuck dos Santos (PT), Zé
Padre, lembrou que a obra

interessa também aJaraguá
do Sul, onde a maioria

dos moradores daquelas
comunidades trabalha. Já
Pinheiro acrescentou ter

sentido "o máximo de in

teresse do prefeito de

Schroeder, Osvaldo Jurck
(PMDB), mas que de

Guaramirim não pode
dizer o mesmo". Confor

me Pinheiro, na discussão

da participação das pre
feituras na obra, "é preciso
ter em conta também que
a arrecadação de Schroe

der é de aproximada
mente R$ 350 mil, bem
menor que a de Guara
mirim. Ele anunciou que as

manifestações serão reto

madas em janeiro. (MILTON
RAASCH)

Associação comercial inaugura hoje sede em Corupá
CORUPÁ - A Aciac

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Corupá) inaugura hoje, às
20 horas, a sede própria. A
solenidade inicia às 20

horas, com recepção aos

convidados, seguida de

homenagem aos sócios

fundadores e ato inaugural.
A diretoria iniciou há pou
co mais de um ano a cons

trução da sede, localizada
na esquina da Rua Jorge
Lacerda com a XV de

Novembro. O prédio tem

227 metros de área cons

truída e o investimento foi

de R$ 130 mil.

As empresas contribuí
ram decisivamente para a

execução da obra, assim
como a Prefeitura, que fez
a doação de um imóvel

que foi vendido pela as

sociação e o valor destina
do para a obra. A nova

sede conta com auditório
com capacidade para 60

lugares e demais depen
dências. De acordo com o

presidente da Aciac, Her
rmann Suesenbach, as no
vas instalações permitirão que
seja oferecido melhor aten-,
dimento às empresas as-

Cesar Junkes/CP
Diretoria concluiu construção da sede própria
sociadas,cer:cadeumaoentma. talações -, diz Suesen-

- Principalmente na bach, que cumpre o se

realização de cursos, pa- gundo mandato na direção
, lestras e treinamentos, da Aciac e que fez a obra

agora com o auditório constar como prioridade
construído em ótimas ins- para investimentos. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I SUFOCO: PRONTO-SOCORRO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ TEVE DIA DE INTENSO MOVIMENTO, SÁBADO rioridadeépara emergênciasServiço só tinha um médico
de plantão e prolongou espera

A recepcionista Claudete Weiler disse que não houve
negligência com as atletas, Segundo ela, Fernanda e Juliana
não apresentavam cortes ou lesões graves, que indicassem
emergência. Elas foram passadas na frente e levadas para
a ala vip, para esperar pelo atendimento, mas não

aguardaram, explicou Claudete.
A recepcionista admite, porém, que o movimento de

público registrado sábado foi maior do que o normal,
tornando o ambiente no pronto-socorro mais tumultuado.
Apesar disso não houve negligçncia, afirma Claudete.

Já a diretora geral do hospital, irmã Jacira dos Santos,
diz que não há previsão de aumentar o número de médicos

plantonistas, dizendo que o acúmulo de serviço vem do
hábito da população de procurar o hospital para
atendimentos que não são emergências, e que deveriam
ser resolvidos em consultórios médicos, nos postos de saúde
e no Fama. ''Acontece que é cômodo ir ao pronto-socorro,
apesar da distorção que acarreta", explica irmã Jacira,
porque o paciente já sai com encaminhamentos de exames

e de serviços médicos, além de receber medicação em

muitos casos. Segundo ela, cerca de 80% dos atendimentos

prestados não são situações de emergência. (MR)

]ARAGUA DO SUL - O

Pronto-Socorro do Hos

pital São José registrou in
tenso movimento de públi
co, sábado, surpreendendo
os funcionários que es

tavam no plantão e deixan

do alguns pacientes aguar
dando horas na fila de

espera. Cerca de 65 aten

dimentos já haviam sido

registrados na portaria, por
volta das 17 horas. O

plantão do final de semana

funciona das 7 às 20 horas.

Apenas um médico, Ma
noel Silveira, estava aten

dendo.
Valmir Haiduk, opera

dor de máquinas quemora
no Bairro Água Verde,
chegou às 13h30, dizendo
sentir-semal desde que saiu

do turno de serviço, de

madrugada, mas por volta
das 17 horas ainda não

havia sido atendido. Maria

Selinger, que mora na Barra
do Rio Cerro, contou que

chegou no pronto-socor
ro no final da manhã,
acompanhando o filho,

peonato no ginásio. Ochner
prometeu que enviar cor

respondência à direção
do hospital. "E a tão fa
lada qualidade de vida de

Jaraguá do Sul, como fi

ca?", indaga.
Cláudio Piotto, que con

duziu as atletas até o hospi
tal, confirma a demora.

"Esperar duas horas e meia

para dar atendimento a uma

pessoa machucada é muita

coisa", reclamaAltairCorreia,
que chefiava a delegação de
Blumenau. (MILTON RAASCH)

Fotos: Edson Junkes/C P

PS registra mais de 60 atendimentos, para um médico

A.S., de 14 anos, que na

sexta-feira foi vítima de

atropelamento, mas até

aquele horário também

não havia recebido aten

dimento.
Duas atletas da equi

pe de caratê de Blume

nau, que participavam da

final de campeonato na

Recreativa da. Malwee,
Fernanda Aires, de 13

anos e Juliana Rceznik,
13, sofreram ferimentos
e procuraram o hospital,
mas acabaram retornan

do ao ginásio de esportes
para se queixar ao presi
dente da Federação Cata-

rinense de Caratê, Joacir
Ochner, por causa da de
morà no atendimento.
Fernanda acabou fazendo
um curativo nos dedos
da mão direita .com os

bombeiros, e Juliana, que
sofreu uma pancada no

peito, recebeu R$ 60,00
do presidente da Federa

ção para pagar consulta
no Hospital e Materni
dade Jaraguá.

A dificuldade em con

seguir atendimento rápi
do para as atletas gerou
comentários entre diri

gentes da Federação, que
acompanhavam o cam-
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Shopping Center Breithaupt - 372-2678
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Atletas que participavam de competição em JS ficaram sem atendimento no São José

SEU FUTURO MERECE O MELHOR. @
VISITE·NOS NO PLANTÃO DE .MATRíCULAS POSITIUO

04 E 05/12 JOINVILLE

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 320 em Jara uá do Sul
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''Natal em Família" inicia no

domingo, em Guaramirim

I COMEÇO: ARTISTAS E ARTESÃOS REALIZAM A IA FEIRA E QUEREM FORTALECER EVENTO EM GUARAMIRIM

Produtos foram colocados,na

calçada da praça, no Centro
bém com as participações
de moradores de localida
des próximas, Figueirinha,
Ponta Comprida,]acu-Açu,
Barro Branco e Pu tanga.

Outro' "Natal em Fa
mília" está previsto para o

dia 17, no Salão da Linha
Caixa D'Água, com partici
pações da Linha Serenata,
Brüderthal e Quati. No dia
18 será no Bairro Corticeira,
e, no dia 19, na Praça]osé
Serafim dos Santos, na

localidade de Guamiranga,
com presenças também de

moradores de Tibagi, Poço
Grande, Ponta Comprida,
Bananal do Sul e São l'vfiguel.
Dia 20, será no BairroAvaí, e,
finalmente,nodia21,nopátio
do Ginásio .de Esportes
Rodolfo]ahn (Centro).

O prefeito Mário Sér

gio Peixer anunciou que

comparecerá nestes locais. A
Prefeitura destinou verba no

valor de R$ '15 mil para
auxiliar as associações de

moradores na preparação dos
eventos. (MILTON RAASCH)

GUARAMIRIM - A Pre

feitura e as associações de

moradores promoverão a

partir deste domingo o

"Natal em Família", uma
série de eventos comemora

tivos que se estenderão até

o dia 21 de dezembro, no
Centro e em várias outras

localidades. A Secretaria de

Educação e Cultura está co

ordenando os festejos e já tem
uma programação elabora

da. Apresentações de corais
e bandas musicais com inter

pretações de hinos, números
preparados pelas comunida

des e a presença do Papai
Noel serão algumas atrações.

O objetivo é descentra

lizar os festejos, promoven
do eventos específicos em

cada comunidade e ao mes

mo tempo envolver toda a

população, diz o assessor da
Secretaria de Educação e

Cultura, Sandro Albano. O

primeiro desses eventos, do

mingo, vai acontecer no
Salão da Comunidade de
Rio Branco, contando tam-

GUARAMIRIM - Artistas

plásticos e artesãos realiza
ram sábado a primeira feira
de produtos na calçada da

Praça Cantalício Flores, no
Centro. Ocupando barracas
instaladas pela Prefeitura,
oito pessoas e grupos que
atuam no ramo compare
ceram e têm intenção de re

petir mensalmente a pro
moção, para difundir e for
talecer o segmento. As feiras
estão sendo supervisionadas
pela Secretaria de Planeja
mento e têm participação
direta das associações de
moradores.

Adriana Gobbi, que
vende artigos feitos em cro

chê emora no Bairro Figuei
rinha, elogiou a iniciativa e

considerou o local adequa
do. Sua colega Paulina Ba

ader, que vende bijuterias,
também deu opinião positi
va, dizendo que "agora os

artesãos têm condições de

mês, aumentará o interesse
da comunidade pelos pro
dutos.

A Secretaria de Planeja
mento fez sondagem com

as associações de morado
res para organizar a feira,
identificando as pessoas que
desenvolvem produtos do
artesanato ou produzem
trabalhos artísticos, e que
estavam interessadas em ter

local mais adequado para a

comercialização. Vinte e três
interessados foram identifi

cados nessa sondagem e a

intenção é dar oportuni
dades para todos, confor
me informações da secre

taria. "A reforma que a Pre
feitura fez na Praça Canta
lício Flores, com ajardina
mento e a colocação de me
sas e bancos tornou o local

mais aprazível, contribuindo
para despertarmais interesse
pela feira", constata Merci.
(MILTON RAASCH)

Edson JunkeS/CP

Artesãos acreditam que interesse do público aumentará

mostrar seu trabalho para a

comunidade". Leonina

França, outra moradora do

Bairro Figueirinha e que tam

bém vende trabalhos feitos

em crochê, disse que "ado

rou" o local, bastante centrali
zado e bem localizado. "Des

perta muito interesse",
constatou.

- O atendimento ao

público, que funcionou das
9 às 15 horas, no primeiro

dia, serviu para avaliação
preliminar do que ainda po
derá se tornar o evento -,

explicou Merci Nichelatti,
presidente daAssociação de
Moradores do Bairro Ilha

da Figueira e pessoa incum
bida de representar o Clic

(Conselho de Líderes Co

munitários) na organização
da feira. Ela acredita que a

cada edição da feira, sempre
no segundo sábado do

ADRENALINAEALTATECNOLOGIA

marcam os 10 anos do Beto Carrero World
Aragão.

A escultura de um pi
rata da perna-de-pau e

uma ponte pênsil que
leva os turistas às aven

turas dos "lobos do

mar", são as principais
, características da Ilha dos
Piratas. O Bar Pirata
mostra a cultura e as tra

dições dos piratas atra

vés de bonecos ana

tômicos.

Passear pelo Mundo

Animal, observando di
versas espécies da fauna
no zoológico, é outra boa
opção do local.
A Terra da Fantasia e

o Velho Oeste são locais
em que o visitante se

transforma. É tecno

logia e adrenalina unidos
num só lugar.

Germânica, Ilha dos Pira
tas,Mundo Animal, Terra
da Fantasia,Velho Oeste e

Aventura Radical.
A Avenida das Na

ções é uma réplica de um

castelo medieval. Ali, é

possível encontrar agên
cia bancária, bilheteria,
lojas de souoenirs da Griff
Beta Carrero e Betinho

Carrero, loja de material

fotográfico, achados e

perdidos, sanitários, praça
de alimentação e sala de

eventos, tudo em estilo

medieval.
A Vila Germânica é

caracterizada pelo estilo

alemão e apresenta casas

típicas, como a BierHaus,
o vagão que carrega o

chope (Bie1Wagen), lojas de
souvenirs e o cine Renato

Em comemoração
aos 10 anos de Beta Car

reroWorld, serão lança
dos, a partir do dia 15
de dezembro, três novos
brinquedos no parque.
De acordo com o dire
tor comercial do parque,
João Caetano de Oli

veira, o local está prestes
a se tornar a "Flórida bra
sileira". "Somos o quin
to maior parque temáti
co do mundo e pode
mos ser comparados
com DisneyWorld", co
menta Caetano.

Os novos brinquedos
,apresentam opções de
alta adrenalina e tecno

logia para tirar fôlego
dos seus visitantes. Um
deles é o Evolution, urna
máquina que faz evolu-

ções contínuas em torno

do seu próprio eixo, atin

gindo uma altura de mais

de 20 metros. O outro é

o Space Loop, um brinque
do radical que, como já
diz o nome, faz looPings
no espaço e cambalho
tas no ar, desordenada. A
terceira novidade se

chama Crazi Dance, onde
os visitantes, sentados em
cadeiras, entram num rit

mo frenético, girando em

"pratos" elevados sobre

uma plataforma que tam
bém faz movimentos.

ESTRUTURA -- Numa

área de 15 milhões de

metros quadrados, o vi
sitante pode participar de
histórias de piratas, en
cantar-se com as arquite
turas germânicas, açoria-

há diversas atrações para
todas as idades e gostos.
O parque é dividido em

sete zonas temáticas: Ave

nida das Nações, Vila

nas e medievais, tornar
se um cowbqy americano
e respirar a mais pura es

sência da mata atlântica.
Além dos brinquedos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POLÍCIA

Souza diz que não havia rixa, mas não agüentou as ameaças

começou a armar confusão.
Passou a me ameaçar de
morte. À noite ele matou

umagalinha e, com o sangue
do animal, escreveu o nome
dele na porta do meu esta

belecimento comercial", re
lata Souza, alegando que já
conhecia a vítima, mas que
não tinham rixaantiga. "Ele
disse que iamematar, acabei

perdendo a cabeça e atirei

Homensarmadosrendemcasil

eabusamsexualmenredajovem
]ARAGuA DO SUL - Na

madrugada de domingo,
por volta das5h30, a Polícia
Militar foi acionada para
atender caso de roubo se

guido de estupro, ocorrido
na BR-280, Braço do
Ribeirão Cavalo, no Bairro
Nereu Ramos, segundo
relatório da PM. O casal

L.G., 22 anos, empregada
doméstica, e o comerciante
EdualMota, 35 anos, estava
dentro do carro -quando
chegaram dois homens ar

mados com revólver, faca 'e
os renderam. Eles foram
levados até um bananal,
próximo ao trevo de Corupá.

Dados do boletim de
ocorrência apontam que,
enquanto um dos homens
cuidava de Mota apontan
do a arma contra o comer

ciante, o outro abusava se-

xualmente de L. A delegada
FedraKonell diz que os dois
foram deixados no bana
nal e a dupla fugiu com o

veículo de l\ifota, um Fiat

Palio, cor cinza, placaAHD-
6467, de Jaragmi do Sul. O

.

carro foi encontrado aban
donado aproximadamen
te a cemmetros do bananal,
ainda no Braço do Ribeirão
Cavalo.

Os dois assaltantes fu

giram do local. A delega
da vai ouvi-los durante o dia
de hoje. ''Eu ainda não con
versei com eles, mas já me

falaram que não há sinal de

violência no corpo de Lucia
ne e especula-se que ela seja
garota de programa. Só vou
saber o que realmente acon
teceu depois de conversar

com os dois, hoje", informa
Fedra. (FR)

nele antes que ele cumprisse
com o que estava falando",
justifica-se.

Edson foi encaminha
do para o presídio de Ja
raguá do Sul, onde aguarda
julgamento. A delegada
Pedra Konell diz que o in

quérito foi instaurado e que
o acusado pode pegar de
15 a 18 anos de reclusão.
(FABIANE RIBAS)

TERÇA-FEIRA, 11 de dezembro de 2001

Políciás Civil eMilitar apreendemmaconha
e cocaína no Bairro Três Rios do Norte

]ARAGuA DO SUL - As

policias Civil eMilitar pren
deram em flagrante Odir

Santos Degrasz, 44 anos,
na sexta-feira, por volta
das 22 horas. Os policiais
tinham mandato de busca

e apreensão de Degrasz,
residente na Rua José
Mesch, próximo ao Lotea
mento Santo Antônio, no
Bairro Três Rios doNorte.
Na residência foi encon
trado cerca de 50 gramas
de cocaína, 588 gramas de

maconha, balança de pre
cisão, revólver calibre 32,
munição, facão; três apare
lhos celular e maquina
fotográfica.

Degrasz morava com a

família no bairro há 4 anos

e alega ter a droga em casa

para consumo próprio e

que nunca teve problemas
com a polícia anterior

mente. De acordo com

informações da Delegacia

Fotos: Edson JunkeS/CP

Santos Oegrasz alega que a droga era para consumo próprio
de Policia de Jaraguá do

Sul, o caso já estava sendo
investigado há aproxi
madamente um ano. O

I
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acusado foi encaminhado
ao presídio do Município,
onde aguarda julgamento.
(FR)

LOTERIAS
. 8/12/2001

Megasena
concurso: 320

20 - 22 - 27 - 47 - 50 - 53

ICRIME: HOMlcrOIO ACONTECEU NA MADRUGADA DE DOMINGO, EM NEREU RAMOS

Dono de bar mata com cinco
tiros homem que o ameaçava

]ARAGuA DO SUL - O

proprietário do Bar do

Gaúcho, localizado em

frente à Igreja São Roque,
no Bairro Nereu Ramos,
em Jaraguá do Sul, Edson
Nunes de Souza, 39 anos,
foi preso em flagrante na

madrugada de domingo, à
1 hora. Ele matou um dos
clientes do bar,OdairRodri
guesdoAmátaI, 29 anos, com
cinco tiros à queima-roupa,
utilizando revólver calibre
38. As balas atingiram'a bar
riga e cabeça da vítima, que
entrou em óbito no cami
nho para o Pronto-Socorro
do Hospital e Maternidade
São José.

O autor dos disparos foi
preso minutos após o ocor
rido, próximo ao cemitério

deNereu Ramos. "O Odair
esteve lá no bar no sábado
à tarde, bebeu demais e

Quina
concurso: 929

05 - 28 - 52 - 55 - 69

Lotomania
concurso: 173

01 - 03 - 04 - 06 -

11 - 15 - 21 " 22 -

28 - 32 - 43 - 44 -

47-51-52-57-
63 - 73 - 84 - 88

Loteria Federal
concurso 03600

1° - Prêmio: 58.038
2°_ Prêmio: 64.269
30 - Prêmio: 10]15
4°_ Prêmio: 12,885
5° - Prêmio: 28,838

• Jornal

CORREIO00 POVO
Aqui tem

informação!
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Campeão doAmadores será
conhecido no fim de semana

. ]ARAGUA DO SUL - A

partida entre Cruz de Malta
e Vitória, válida pela pri
meira final do Campeo
nato da Primeira Divisão de

Amadores, promovido pela
LigaJaraguaense de Futebol,
com apoio da Rede de

Postos Mime, finalizou

empatada, por 2 a 2. O jogo
contou com público apro
ximado de mil pessoas. Os

atletas cruz-rnaltinos Doriva

eMarionei foram os autores

dos gols da equipe, ainda no
primeiro tempo. O jogador
Beta abriu o placar para o

Vitória aos 41 minutos da

primeira etapa e, no segun
do tempo, Magrão fez o

gol de empate (1 a 1).
Nesta parrida, o atleta

Vilson Machado, do Cruz

de Malta, foi expulso do

banco de reservas aos 45

minutos do primeiro tem

po, por reclamar com o

árbitro. A equipe do Vitó

ria, aos 35 minutos do se

gundo tempo, fez um gol
que foi anulado correta

mente pelo árbitro Moacir
Uber. ''A equipe que perde
gol sente-se injustiçada,
mas foi lance' normal e

correto de jogo. O Ma

grão tocou a bola para o

gol, mas Beta, do Vitória,
estava próximo do go
leiro, participou da jogada,

então estava automatica
mente impedido", explica o
presidente da Liga Jara
guaense de Futebol, Ro
gério Tomazelli, enfatizan
do que a arbitragem do

jogo foi excelente.
Tomazelli informa que

as pessoas que desejarem
ver o troféu que será en

tregue ao campeão do

competição encontram-no

no Posto Mime da Rua
Walter Marquardt.

ASPIRANTES - No sá
bado foi realizada a partida
entre Ponte Preta e Vitória,
no Estádio Botafogo. A
partida (segunda da semifi

nal) era válida para a vaga
da final do campeonato da
1 aDivisão. Quem conseguiu
garantir o espaço foi o

Vitória, que entrou em

campo e goleou o time ad

versário, por 4 a O. No do

mingo, o Vitória jogou com
o Tupy (disputa válida pela
primeira da final) e empatou
por O a O.

O próximo domingo
será o dia da decisão do

campeonato, sendo às 14

horas o jogo dos aspi
rantes e, às 16 horas, será a
vez dos titulares. A fina

líssima vai acontecer no

Estádio Cruz de Malta e

será cobrado R$ 2,00 de

entrada. (FABIANE RIBAS)

CORREIODOPOVO 11ESPORTE

ICOMPETiÇÃO: FINAL DO ESTADUAL DE CARATE INTERESTILOS REÚNE 796 ATLETAS EM JARAGUÁ DO SUL

Academia deBlumenau confirma
\

10 lugar. JS fica na za·colocação
]ARAGuA DO SUL - A

Academia São Bernardo, de
Blumenau, confirmou o que
já estava previsto e con

quistou o 10 lugar no Cam

peonato Estadual de Caratê
Interestilos 2001, que teve a

etapa final realizada sábado,
na Recreativa da Weg. Os
blumenauenses conquista
ram 21 medalhas de ouro,
22 de prata e 16 de bronze
e 364 pontos, durante toda
a competição, iniciada em

maio. A Academia Forrni

gari, deJaraguá do Sul, ficou
em 2°, com 14 medalhas de

ouro, 4 de prata e 10 de
bronze. Vinte e oito delega
ções, de 22municípios, com
796 atletas, compareceram.

A Academia Yarna

bushi, também de Jaraguá
do Sul, foi a quinta colocada,
conquistando 5medalhas de

ouro, 4 de prata e 3 de bron
ze e somando 76 pontos;
em terceiro ficou a Cultural,
de Indaial; na quarta posição
a Pomerodense, de Porne

rode, e, no 5° lugar, a Alto
Vale, de Rio do Sul. Jaraguá
do Sul participou com

quatro academias (Formi
gari, Fênix, Yamabushi e
Clube Atlético Beira Rio.

Edson Junkes/CP

Competições aconteceram no sábado, na Recreativa da Weg, em Jaraguá do Sul

Blumenau já liderava dispa
rado no ranking estadual,
com mais de 100 pontos de

diferença sobre Jaraguá do

Sul, e confirmou a tendência
em definitivo.

No desempenho indivi
dual, destacaram-se Daniel

Grandes, no Kumite Mirim
(luta), na categoria 5/6 anos,
e Gustavo Selhorst, na 7/8
anos; no Kata Infantil (luta
imaginária), Diego Pereira,
categoria 11/12 anos; Kata

Infanto-Juvenil, Jean do

Carmo, 13/14 anos; Kata

Juvenil, faixas roxa e mar

rom, Peter do Carmo, cate
goria 15/17 anos; Kata

Infantil, faixa preta,Ricardo
Pereira, categoria 15/17
anos, e, no Kata e Kumite

Master, lldefonso Heisler,
categoria 35/40 anos. O

atleta Peter do Carmo foi

destaque desta etapa com

medalhas de ouro no Kata

e de prata no Kumite.
A Academia Formigari,

sob a direção de Amoldo

Formigari Filho, foi uma das
mais numerosas da final do

campeonato, com 65 atletas.
A etapa foi coordenada

pela Federação Catarinense
de Caratê Interestilos, que
representa quatro variações
do esporte no Estado,
sendo duas· delas, na

modalidade Interestilos. O

presidente da Federação
Catarinense,Joacir Ochner,
compareceu na Recreativa

daWeg, onde acompanhou
as competições. Em todo o

Estado, são quase três mil
atletas filiados à Federação.
(MILTON RAASCH)

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

equipe da Malwee/FME
sagrou-se tricampeã esta

dual de futsal juvenil ao
empatar em 1 a 1, sábado
à noite, no ginásio do

Parque Malwee, com o

Colegial, de Florianópolis.
Os dois gols vieram só no

segundo tempo da partida,
através de Fernando, que
abriu o placar aos 13 mi

nutos para o time local,
numa jogada em que enco

briu o golei'ro Leandro,
que estava adiantado. O

empate aconteceu aos 18

minutos, com Marcelo

marcando para o Colegial.
Este resultado confir

mou o título para a equipe
jaraguaense, que havia feito
amelhor campanha (1' co
locada) na primeira fase

do campeonato e jogava
pelo empate. As duas

equipes se enfrentaram

três vezes para decidir a

competição, mostrando o

grande equilíbrio que hou

ve no desempenho dos

times. Na primeira par
tida, em Florianópolis, o
resultado foi 4 a4, depois,
em Jaraguá do Sul, 2 a 2,
e, finalmente, o placar igual
neste final de semana, num

jogo tenso e muito dispu
tado, que terminou em

pancadaria e confusão ge
neralizada ao final,

Este é o terceiro ano

consecutivo que a equipe
jaraguaense chega na==
na categoria juvenil. Todas
as decisões foram trazidas

para a cidade. A equipe da

Malwee/FME, formada
por atletas com idade entre

16' e 19 anos, chegou ao

titulo atuando com Jonas,
Serginho, Igor, Celso, Jú
nior, Fernando, Leco,
Rogério e Marcinho. Pau

lo, Giovani e André que
não jogaram no sábado. O

Colegial contou com Mar

celo (autor do gol de em

pate), Márcio, Renato,
Cícero, Leandro, Rodrigo
e Rodrigo Ribeiro.

O técnico Augustinho
Ferrari gostou do desem

penho da equipe, satisfeito
pelo fato de o grupo ter

segurado o resultado míni
mo, mas favorável, e des

tacou que esse grupo ainda

poderá ter grande apro
veitamento, pois a maioria

dos atletas ainda terá dois

anos de futsal pela frente,
de acordo com a faixa etá

ria. Apenas três jogadores,
Celso, Igor e Marcinho,
estão passando já neste ano
da idade limite, e serão

aproveitados na equipe
principal.

INFANTO-JUVENIL -

A equipe infanto-juvenil
(até 16 anos) da Malwee/
FME terá compromisso
nesta sexta-feira e sábado

pelo campeonato estadual

da categoria. Realiza três

jogos válidos pelo returno
.

do quadrangular final, re
cebendo em casa os times

da AABB/Santíssima, de
Joaçaba; da AABB/Colé
gio Marista, de Chapecó,
e do Frei Rogério, de

Joaçaba. A equipe local é

a primeira colocada da fa

se final e ficou em primeiro
no turno, realizado em

Chapecó. (MILTON RAASCH)

ESPORTE

Edson Junkes/CP

Briga generalizada iniciou tão logo a partida encerrou

Jogo terminou em confusão
e pancadaria entre as torcidas

O jogo transcorreu sob tensa expectativa e provo

cações entre as duas torcidas, já logo no começo, e ter

minou em confusão generalizada e pancadaria entre

torcedores. Dez policiais militares e duas viaturas tiveram

que intervir para acalmar os ânimos e restabelecer a

ordem dentro do ginásio do ParqueMalwee. A confusão,
que começou na arquibancada, foi para omeio da quadra,
assim que o jogo foi encerrado, com placar que favorecia
ao time da casa.

A Polícia Militar conduziu cinco pessoas para a

Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimentos e

foram liberados.Nos depoimentos.jorge Lecian da Silva,
24 anos, torcedor do Colegial, foi apontado como quem
deu início à pancadaria na quadra. Também foram

conduzidos para dar depoimentos Matheus Credi, 20
anos, Felipe Passos Boppré, 20, Sydnei Marques da Silva,
20, o motorista da Malwee/FME, Rogério Behling, 38.
Rogério foi atingido na cabeça com um cabo de

limpador de quadra.
A equipe local não irá apresentar queixa contra o

adversário na Federação, apesar do tumulto. Para o

presidente da Associação dos Amigos do Esporte
Amador, Sérgio Luiz da Silva, "são circunstâncias de uma
finalmuito disputada". Ele desconfia que havia torcedores
de Florianópolis ingerindo bebidas alcoólicas, apesar da

proibição absoluta disso no ginásio. Pelo menos dois

carros que estavam estacionados próximos ficaram

danificados na confusão, que se espalhou também pelo
lado de fora do ginásio. (Mro

ELE VEM TRAZER A PAZ!

A FME vai promover .0 Torneio Reflexo Malhas

de Xadrez hoje, a partir das 12h45, no pavilhão
A do Parque Municipal de Eventos, com o apoio
da empresa pa�rocinadora da modalidade.

Destinada a estudantes das escolas das redes

municipal, estadual e particular de ensino de

Jaraguá do Sul, a competição envolverá cinco

categorias: 8, 10, 12, 14 e i6 anos. As inscrições
ocorrerão no dia e local do torneio, das 12h45

às 13h30.

I CONQUISTA: MAlWEE/FME SEGURA EMPATE E CONQUISTA O TRICAMPEONATO JUVENil DE FUTSAl E
E'··

SPDRTIVAS
qUlpes empataram em um gol TORNEIO DE XADREZ

e sómarcaram no segundo tempo

11

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081
Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpulso@bmra •.com.br

Matrículas abertas Fone/Fax: (4�).371-0779
www.dlvlna.g12.br
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