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estofados e colchões

Edson Junkes/CP

Complexo foi ativado ontem para período de testes e funcionará em

definitivo a partir de janeiro, depois das férias coletivas na fábrica

MAIS CURTiÇÃO NAS SUAS FÉRIAS:
Mantenha-se ligado, pois, hoje (18) as 11h30

durante o programa "Clube do Ouvinte" na
.

Jaraguá AM, serão sorteados:
.

o primeiro Bazar de Enfeites

Natalinos, promovido em con

junto entre a Rede Feminina de

Combate ao Câncer e Associação
de Artesãos, encerra nesta sexta

feira. As vendas estão sendo feitas

no Shopping Fall, no Calçadão.
PÁGINA 6

Malwee instala

sistema biológico
para os efluentes
A Malwee Malhas ativou 'ontem, em período de testes, o novo

sistema de tratamento dos efluentes gerados pela indústria,
totalmente automatizado e com controle biológico, baseado em

tecnologia desenvolvida na Itália. A empresa é pioneira na adoção
do Tecnobio no Estado e pretende elevar para 99% a eficiência no

controle de efluentes, bem acima dos padrões previstos na

legislação. O funcionamento em definitivo será em janeiro.
PÁGINA 12

Caropreso é reeleito Bazar da RFCC

presidente do PSDB encerra sexta-feira

O deputado federal Vicente

Caropreso foi reeleito presidente
do PSDB de Santa Catarina, em

convenção realizada no domingo,
na Assembléia Legislativa. Ele
recebeu 345 votos dos 352 con

vencionais presentes.
PÁGINA 3

Famtour promove

passeio eco radical

no final de semana

As belezas naturais da Mi

crorregião doVale do ltapocu dei
xaram os participantes do Fam

tour impressionados com o poten
cial turístico local. Promovido

pela empresaAção Livre, o even
to faz divulgação do turismo local.

PÁGINA 19

Gostosura: uma cesta de Natal Mime completa

Acidente vitimou

menor emJS
omenor G.A., de 14 anos, foi

atropelado por um Chevette, pla
ca MBU-2610, de Jaraguá do Sul,
por volta das 15 horas de sábado.

PÁGINA 16

. Alunos da rede

pública estadual vão

aprender italiano
PÁGINA 13

CORREItrovo A mesma mania, há 82 anos
Não adianta! As décadas passam e o CORREIO DO POVO não perde a mania de agradar você.

O melhor e mais completo caderno de classificados é um exemplo disso: é Negócios & Ofertas,
é Classtauto, é Classimóveis... Toda edição tem classificados. Que mania!
Isso sem falar das seções, suplementos e cadernos especiais que só o CP tem.

E quer saber da última? Além do melhor jornal, você também concorre a prêmios incríveis, veja só:

Conforto: estadia para duasl pessoas no Hotel Fazenda Santo Antonio

Diversão: cinco passaportes para o sensacional Beto Carrero World

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RetrospectivaZílü.l i como a

Internet modificou a minha vida!
AUTOR DESCONHECIDO

Estive fazendo um levantamento de todas as baboseiras que me

enviaram pela Internet e observei como elas mudaram aminha vida:

primeiro deixei de ir a bares e boates com medo de me envolver

com alguém 'ligado a alguma quadrilha de ladrões de órgãos e que
me roube� as córneas, me arranquem os dois rins ou até mesmo

esperma deixando-me estirado dentro de uma banheira cheia de

gelo com uma mensagem: "Chame a emergência ou morrerá".

AssirrÍdeixei também de ir ao cinema com medo de sentar-me
I

em uma poltrona com seringa infectada com o vírus da aids. Depois
parei de atender ao telefóne para evitar que me pedissem para digitar
*9 e minha ,linha ser clonada e eu ter de pagar uma conta telefônica

astronômica.

Acabei dando o meu celular porque iriam me presentear com
um modelo mais novo da Ericson, que nunca chegou. Então tive de

comprar outro mas abandonei-o em um canto com medo que as

microondas me dessem câncer no cérebro. Deixei de comer vários

alimentos com medo dos estrógenos. Parei de comer galinha e

hambúrgueres porque eles não são mais que carne de monstros

horríveis sem olhos, cabeludos e cultivados em um laboratório. Deixei

de ter relações sexuais por medo de comprar preservativos furados
que me contagiem com alguma doença venérea.

Aproveitei e abandonei o hábito de tomar qualquer coisa em lata

para não morrer pela urina de rato.

Deixei de ir aos shoppings com medo que seqüestrem a minha

mulher e a obriguem a gastar todos os limites do cartão de crédito

ou coloquem alguém morto no porta-malas do automóvel dela. Eu
também doei todas minhas poupanças à conta de Brian, um menino

doente que estava a ponto de morrer umas 700 vezes no hospital.
Eu participei arduamente em uma campanha contra a tortura de

alguns ursos asiáticos que tinham a bílis extraída, e contra o

desmatamento da floresci amazônica.

Fiquei praticamente arruinado financeiramente por comprar todos
os antivírus existentes para evitar que (!. maldita rã, da Budweiser,
invadisse o meu micro ou que os "teletubies" se apoderassem do

meu protetor de tela. Deixei de fazer, tomar e comer tantas coisas

que quase morro desnutrido. Cansei de esperar junto à minha caixa

de correio os US$ 150.000 que aMicrosoft e aAOLme mandariam

na participação de rastreio de e-mails enviados. Nem tampouco
chegou o telefone Ericson, muito menos a passagem para a

Disneylândia. Quis fazer o meu testamento e entregá-lo ao meu

advogado para doar os meus bens" para a instituição beneficente que
recebe um centavo de dólar por cada pessoa que anota seu nome na

corrente pela luta da independência das mulheres no Paquistão, mas
não pude entregar porque tive medo de passar a língua sobre a cola

na borda do envelope e me contaminar com as baratas incubadas

nela, segundo me haviam informado por e-mail.
Também não ganhei um milhão de dólares, um Porshe e nem fiz,

sexo com a Nicole Kidmann, que foram as três coisas que pedi
como desejo quando recebi e encaminhei o Tantra Mágico enviado

pelo Dalai Lama, lá da Índia. E como se não bastasse acabei

acreditando que tudo de ruim e de injusto queme aconteceu é porque
quebrei todas as correntes ridículas que me enviaram e acabei sendo

amaldiçoado. Resultado: estou em tratamento psiquiátrico.
NOTA IMPORTANTE: se você não enviar esta mensagem

a pelo menos dez pessoas, nada irá te acontecer. No entanto, as
mentiras e baboseiras continuarão infernizando a sua vida em

2002, por falta 'de informação e esclarecimento. Não se deixe

influenciar por elas. Delete-as. Se até as baleias podem ser salvas,
por que não a Internet? Em 2002, salvemo-nos...

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

o jogo perigoso da política

Os textos e colunas assinados são de responsabllúltules exclusll/OS tios autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jOT71Jll.

A eleição de Vitória Lazzaris

para presidir a Câmara de Jara
guá do Sul em 2002 confirma
a subserviência do Legislativo
ao governo. Apesar de ter dito
que não iria interferir no pro
cesso eleitoral da Câmara, o

prefeito Irineu Pasold empe
nhou-se pessoalmente na

disputa. Fez várias reuniões

com os vereadores da bancada
aliada e propôs o nome de Laz

zaris. Todavia, semanas antes,

sugeriu a Lazzaris que perma
necesse na presidência das
duas comissões parlamentares,
porque estava desenvolvendo

um bom trabalho.
A entrega da presidência a

Lazzaris começou a ser dese
nhada no início do ano, quando
da eleição dos integrantes das
comissões parlamentares, Ele
não acompanhou os votos dos

colegas do bloco que elegeu
lia Tironi - composto por 11
dos 19 vereadores -, sendo
fundamental para a vitória do

governo. A partir daí, uniu-se à

base governista, culminando na
saída doPMDB e filiando-se ao

PPB, partido do vice-prefeito
Moacir Bertoldi.

Os próprios pepebistas

r Aforma como se

desenvolveu o processo
suscita especulações de
toda ordem e deixa um

rastro de desconfiança
no cumprimento dos

acordosfirmados ...J

informaram, na época, que a

filiação de Lazzaris ao partido
foi condicionada à eleição da

Câmara. A transferência de
Maristela Menel para o PFL,
que se supunha ter o mesmo

objetivo, na realidade, visava a

disputa à Assembléia Legisla
tiva Segundo os planos, Maris
tela será candidata a deputado
estadual com apoio dos parti
dos aliados, inclusive do PSDB,
que insiste no lançamento de

candidato próprio.
A forma como se desenvol

veu o processo suscita especu
lações de toda ordem e deixa
um rastro de desconfiança no

cumprimento dos acordos fir

mados. A começar pela divisão
interna. Um dos candidatos da

oposição era Ademar Winter,
do PSDB, partido do prefeito e

maior bancada na Câmara. O
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também tucano Roque Bach
mannmudou o voto no último

dia, comprovando que a coliga
ção não é um bloco monolítico
e "fechado".

A contradição, entretanto,
não é a inconstância dos verea
dores governistas, nem da falta

de capacidade de articulação da

minoria oposicionista, mas das

declarações dos parlamentares
que elegeram Lazzaris. Numa

espécie de catarse coletiva,
fizeram questão de demonstrar

alívio após a eleição, deixando
claro que a vitória de Lazzaris

era parte do acordo, que não

levou em consideração qual
quer tributo ou requisito.'

Não se pode subestimar a

capacidade de Lazzaris de

articulação. Em menos de um

ano, saiu da oposição para ser

candidato do governo, deixan

do para trás muitos governistas
de olho na Presidência da Casa.

A crítica que se faz é em relação
às manobras para se chegar ao
poder, e não a pessoa. Até por
que, é preciso esperar à traba

lho para se julgar a competência.
Porém, é mister lembrar que a

afinidade de propósito denun

cia a personalidade.

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

Impressão: Gráfica e Editora CP
Ltda.:
RuaWalter Marquardt, 1.180 - CEP -

89259-700 - Caixa Postal19 - CE?
89251-970 - Jaraguá do Sul - SC
Fone: 370-8649 graficacp@terra.com.br
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Um dos únicos que cumpriu as promessas feitas foi

o vereador Vitória Lazzaris. Disse que não faria

oposição ao governo e não fez, melhor, deixou o

PMDB e filiou-se ao PPB, partido da base aliada.

Lorita Karsten (pMDB) manteve os trabalhos nos

bairros. Os petistas Zé Padre e Marcos Scarpato
cobraram o cumprimento do plano de governo e

denunciaram as irregularidades. E só!

A Câ�ara de Jaraguá do Sul ericerrou as atividades

parlamentares de 2001 na semana passada,
entretanto, o governo convocou sessões
extraordinárias para a votação de projetos
considerados "prioritários".
No balanço geral, o saldo do Legislativo é

negativo, apesar do esforço de alguns em tentar

reverter a imagem de subserviente ao Executivo e

omisso em relação à fiscalização.
Não houve avanços. A maioria das sessões foram

para apreciação e votação de projeto que altera o

orçamento deste ano, elaborado pela equipe do
atual governo. Bate-bocas sem propósito e a

insistência na apresentação de indicações de obras
e serviços e de projetos de nomes de ruas.

Às vezes, questões de interesses públicos foram

relegadas pela vaidade e desejo recônditos.

No BAÚPOSiÇÃO
O vereador Eugênio
Garcia (PSDB) disse que
iria propor ao governo, do

mesmo partido, a criação
de subprefeituras, "para
facilitar o acesso dos

contribuintes". A propos
ta ficou apenas na pro
messa. Maristela Menell

prometia exigir do gover
no ações efetivas ria edu

cação e sugerir a criação de

centros comunitários.

Deixou oPMDB e foi para
o PFL,mesmo na situação,
não apresentou os projetos.

Os pólos esportivos pro
postos por Jean Leut

precht (PTB) não saíram

do papel. O "espírito
empreendedor" propa
lado por Paulo Floriani

(PPB) deu lugar à defesa
incondicional ao governo.
Carione Pavanello (PFL)
perdeu a eleição da Mesa
Diretora e a disposição.
Outros ficaram na mes

mice e de alguns parla
mentares sequer se co

nhece a voz, o que dirá

projetos.

DITO E FEITO

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia .

I CONVENÇÃO: CAROPRESO É REELEITO PRESIDENTE DO PSDB DE SANTA CATARINA

Partido decidiu lançar Pavan
candidato ao govemo em 2002

]ARAGuA DO SUL - O

deputado federal Vicente

Caropreso foi reeleito pre
sidente do PSDB estadual,
em convenção realizada

.

rio domingo na Assem

bléia Legislativa. Ele re

cebeu 345 votos dos 352

convencionais presentes,
houve sete contrários.

Apesar de não ter definido
o caminho a seguir nas

eleições do próximo ano,

Os tucanos decidiram lan

çar o prefeito de Balneário

Camboriú, Leonel Pavan,
ao Governo do Estado. O

prefeito Irineu Pasold co

locou o nome à disposição
do partido, para compor a
chapa majoritária, caso a

legenda confirme candida

tura própria.
Caropreso revelou que

o partido já iniciou as con

versações com PTB e PL

para uma eventual coli

gação. Ele confirmou que
o PSDB ainda não decidiu

se permanece na coligação
Mais Santa Catarina ou

aceita o convite do PMDB.

"Colocamos como condi-

]ARAGuA DO SUL - O

governo encaminhou à Câ

mara de Vereadores pro

jeto que repassaR$ 97,5mil
a três entidades sociais do

Município. São R$ 65 mil

para Associação de Clubes
e Sociedades de Caça e

Tiro do Vale do Itapocu,
R$ 30 mil para a Scar (So
ciedade CulturaArtística) e
R$ 2,5 mil para o PX Clu

be de Jaraguá do Sul. A

proposta, lida em plená
rio na semana passada,
provocou debates caloro

sos. Alguns vereadores são

contrários ao repasse à

Edson Junkes/CP

Deputado não descartacanclidaturaaoSenacIo: "Nãotenhomedo"

ções para a coligação par
ticipar da chapa majoritária
e a aliança lançar apenas
dois candidatos ao Senado,
um nome do PSDB", in
formou, acrescentando

Schützenfest, apostando
que a festa produz receita
suficiente para cobrir as

despesas e gerar supe
rávit.

Diferente do ano pas
sado, a CCO não apresen
tou o relatório das despesas
e receitas da Festa dos Ati

radores. O vereador Eu

gênio Garcia (PSDB) en

viou ofício à CCO (Co
missão Central Organiza
dora) da 13- Schützenfest

solicitando que fosse en

caminhado à Câmara o ba

lancete. A maioria dos

vereadores sugeriu que a

que, caso vençam a eleição,
a legenda quer mais

espaço no governo.
Em relação à possibi

lidade de candidatura

própria ao Governo do

análise do projeto seja ini
ciada após o recebimento

do relatório. Na tarde de

ontem, a diretoria da

CCO esteve reunida com

os vereadores discutindo

o projeto e apresentando
os argumentos para jus
tificar o repasse de R$ 65

mil, beneficiando 14 clu

bes e associações de caça
e tiro.

PRECEDENTE - No

ano passado, o governo
.

enviou à Câmara projeto
repassando R$ 230.310,00
à organizacão da 12-

Schützenfest. O valor

Estado, Caropreso disse

que a idéia inicial é reforçar
o nome de Pavan, ga
rantindo a visibilidade ne

cessária. "Faremos uma

pesquisa para conhecer a

viabilidade da candidatura

e também para definir o

quadro", frisou, revelando
que não é favorável à

candidatura de Pasold,
porque a Prefeitura de

Jaraguá do Sul é "extre

mamente" estratégica para
os projetos do partido.

ESTADUAL - Sobre o

lançamento de mais de um

candidato a deputado es

tadual pela coligação Mais

Jaraguá do Sul, Caropreso
disse que "os partidos de

vem colocar as fichas na

mesa". Ele voltou a defen

der o lançamento de apenas
um candidato, para assegu
rar a eleição. Na opinião dele,
a reciprocidade exigida pelo
PFL é justa,mas argumentou
que a decisão será do PSDB,
e não dele. ''Não mando no

partido", desviou, apostando
mim consenso interno.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

dos recursos públicos e as

despesas apresentadas
pela CCO - a maioria

sem nota fiscal - cau

saram protestos e des

confianças. O relatório

apontou gasto de R$
4.750,00 no camarote da

Prefeitura, R$ 8,8 mil de

refrigerantes e chopes pa
ra servidores públicos, R$
86 mil de melhorias no

Parque Municipal de

Eventos, entre outros,
num total de R$ 228 mil.
O PT encaminhou denún
cia ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado). (MC)

Governo propõe repassar R$ 97,5 mil a entidades

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I LEGISLATIVO: VEREADORES INICIAM O PERfoDO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS EM GUARAMIRIM

Novo código tributário é um
dos projetos colocados em pauta

GUARAMIRIM - A

Câmara de Vereadores ini
ciou ontem o período de
sessões extraordinárias

convocado pelo Executi

vo, para apreciação de
vários projetos enviados

para o Legislativo. Um
dos projetos em pauta
dispõe sobre o novo Có

digo Tributário do Muni

cípio, revisado e atualizado,
e previsto para vigorar a

partir do ano que vem. O

secretário municipal de
Planejamento e Desenvol

vimento, Valério Verbi

nem, esteve ontem à tarde

conversando 'com os ve

readores sobre as altera

ções contidas no novo

código.
Basicamente, o estudo

desenvolvido pela empre
sa Canadas, de Florianó

polis, atualiza todas as in

formações cadastrais imo
biliárias da cidade, fazendo
a inclusão de grande nú- .

mero de imóveis que até

hoje não constavam dos

registros da Prefeitura,
para efeito de tributação,
cujos proprietários terão

que recolher impostos, a

partir do ano que vem. O

mesmo levantamento,
também permitirá a defini-

Edson Junkes/CP

Peixer propõe nova realidade ao sistema imobiliário

ção da nova planta de valo
res imobiliários, de ma

neira que seja possível cor
rigit: exageros, como o

IPTU cobrado sobre al

guns imóveis na Rua 28 de

Agosto (Centro) e na BR-

280.

"Mais altos do que na

Rua do Príncipe, em Join
ville, e na Marechal Deo

doro, em Jaraguá do Sul",
como definiu o vereador

SalimJosé Dequêch (PFL),
na expectativa .de que esta

situação, que se arrasta há

anos na cidade, possa ter

finalmente solução.

Os vereadores ainda
não tiveram tempo para
se inteirar completamente
sobre o assunto, mas o

Executivo também reme

teu projeto que trata da

criação de cargos co

missionados, como secre

tários adjuntos, para al

gumas secretarias, admi
nistrador do Parque de

Exposições, encarregado,
entre outros. ''Vou verificar

e só poderei me manifes

tar amanhã", disse De

quêch, ontem, ao ser

indagado sobre a finali

dade do projeto.
RECESSO - Ontem

aconteceu a primeira das
três ou quatro sessões or

dinárias que deverão acon

tecer durante o período de

recesso do Legislativo, que
já iniciou. A sessão de
ontem aconteceu às 17

horas, e a desta terça-feira
deverá começar uma hora

depois. O Legislativo não

terá eleição para a pie
sidência da Câmara Mu

nicipal, pelo menos até o

final do próximo semes

tre, quando deverá ter

minar o acordo para ga
rantir a Presidência da

Casa, selado entre PMDB
e PT. (MILTON RAASCH)

JS poderá receber a visita de FHC no próximo semestre

]ARAGuA DO SUL - O

presidente Fernando Hen
rique Cardoso (PSDB)
poderá fazer nova visita
ao Município no ano que
vem. A informação é de
assessores do deputado
federal Vicente Caropre
so (PSDB) e foi dada on
tem durante encontro que
o parlamentar Illrulteve

com a imprensa. A visita

de FHC seria para a

inauguração de melho
ramentos feitos em pelo
menos uma empresa
local, segundo comenta

do ontem.

Por outro lado, aca

bou ficando para o ano

que vem, e ainda sem data

prevista, a vinda de téc-

nicos da Sedu (Secretaria
de Desenvolvimento

Urbano) do governo fe

deral, que deverão conhe
cer o Projeto Consórcio

das Águas e as obras de

implantação do sanea

mento básico na cidade,
ainda em execução, em

Jaraguá do Sul. Durante
a semana, o gabinete do

prefeito lrineu Pasold
(PSDB), aguardava pela
confirmação da visita

daquelas autoridades, o

que não aconteceu.

Por outro lado, pes
soas envolvidas com o

projeto do Centro Cul

tural também cogitam a

presença de FHC para a

inauguração. (MR)

Lazer - Turismo - Fretamento

NOTAS REGIONAIS
Alguns pefelistas dão como certo que a con

firmação do nome do futuro candidato a deputado
estadual na região fica definida ainda nesta semanà.

Sabe-se da existência de dois postulantes decla

rados à indicação, que são: o prefeito de Massaran

duba, Dávio Leu (PFL), e a vereadora Maristela

Menel (PFL), em Jaraguá do Sul..Resta aguardar e

verificar se não existe alguma carta na manga e

algum outro nome poderá surgir como pro

posição de última hora. De qualquer forma, o PFL,
com a série. de encontros regionais realizados ao

longo das últimas semanas, dá importante de

monstração de organização político-partidária,
ainda não vista nas outras legendas, neste começo

de campanha política.

TlPDISCURSO E PRÁTICA
O Legislativo de Guara

mirim termina o ano

atuando de forma bem

diferente do que ,gosta
riam alguns vereadores

que defenderam propos
tas visando implementar
mudanças: com o recesso

do jeito que sempre foi e

90 dias de folga, e com re

muneração sobre a partici
pação em sessões extraor

dinárias. Cadavereador vai

receber R$ 250,00, des
contado o imposto de ren

da, por sessão extraordinária

que acontecer no periodo.

O gerente regional da
Celesc, Luiz de Freitas

Melro, recebeu a confir

mação da visita do pre
sidente da empresa, Fran

cisco Küster, a Jaraguá do
Sul, prevista para amanhã.
Boa oportunidade para as

lideranças da região con-'

seguirem mais informa

ções sobre algumas ques
tões relevantes para a re

gião, tomo, por 'exemplo,
o fim do sonho guara
mirense de ver iniciada em
breve a implantação da

Termoelétrica Norte.

•
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lNFORME
...

./ O deputado federal
Vicente Caropreso
confirmou esta

semana que o

orçamento da União

reservou R$ 22

milhões para as obras
de duplicação na BR-

280, no trecho entre a

BR-101 até Jaraguá
do Sul.

./A dívida líquida do
setorpúblico atingiuR$
675 bilhões em
outubro, o equivalente
a 54,4% do PIB

(Produto Interno
Bruto). Em setembro, a
dívida estava emR$
671,9 bilhões, mas a
participação relativaao
PIB era maior, de54,8%.

./ A dívida bruta do

governo, que
corresponde ao total
dos débitos da União,
Estados e municípios
junto aos demais

agentes econômicos,
inclusive o Banco

Central, atingiu R$
900,9 bilhões. Isso

representa 72,6% do
PIB. Em setembro,
este patamar era de

R$ 874,5 bilhões

.(71,3% do PIB).

Inflação de 2001 e 2002

deve superar previsão
BRASÍLIA - O IPCA

(Índice de Preços ao Con
sumidor Amplo) deste e

do próximo ano deve fi
car em 7,5 e 5,2%, respec
tivamente. Esse é o resul
tado de uma pesquisa
realizada pelo Banco

Central, divulgada no bo
letim Focus. Na semana

passada, as estimativas
eram de 7,29% para 2001
e de 5,09% para 2002,
confirmando uma ligeira
elevação nos índices.

As previsões para o

IPC-Fipe aumentaram de

7,17%para 7,18%'esteano
e de 5,2% para 5,23% no

ano que vem. Já as proje
ções para o IGP-M foram
mantidas em 10,68%.

Como o controle da in

flação deve continuar no
centro das atenções do
Banco Central, o que levou
o Copom (Comitê de
Politica Monetária), em
reunião realizada na se

mana passada, a manter a
taxa Selic em 19% ao ano.

Aprevisão dos especialistas
é que, ao final de 2002, a
taxa fique em 17% ao ano.

Ontem, durante um

seminário no Rio de Ja
neiro, o presidente do

Banco Central, Armínio
Fraga, fez um balanço do
que foi 2001 na econo

mia do País. Na opinião
dele, foi um ano de ajuste
aos diversos choques que
abalaram omundo e oBra
sil. ''Passamosporum teste

de grandes proporções,
como o racionamento,
recessão americana, taques
terroristas, crise argentina e

soubemos lidar com eles,
aindaquenão sejaahorapara
comemorações", afirmou

Para Fraga, os pontos
positivos foram o aumen

to da taxa de investimen
tos - 24% do PIB (pro
duto Interno Bruto) -,
superávit na balança co

mercial, ainda que vincu

lada à desvalorização
cambial e a solidificação
do sistema financeiro
nacional. O ponto negati
vo é o aumento do nível

previsto da inflação. ''Em
2002, daremos prossegui
mento às reformas estrutu- ,

rais, enfatizaremos os in

vestimentos na educação e

saúde e continuaremos in

vestindo em um ambiente

macroeconômico saudá
vel e no crescimento da

poupança interna", previu.

IREDUÇÃO: GASOLINA FICARA 16% MAIS BARATA A PARTIR DE JANEIRO

Mudança na tributação dos
.

derivados garantirá a queda
BRASÍLIA - A nova

tributação dos derivados

de petróleo - R$ 0,28
- permitirá a redução
de até 20% no preço do
litro da gasolina, a partir
de janeiro. Técnicos do

governo projetam queda
de 16% nas revendas.

As expectativas são

reflexos da criação da
Cide (Contribuição de

Intervenção de Domí

nio Econômico), que
substituirá a PPE (par
cela de Preço Especí
fico), PIS (programa de

Integração Social) e

Cofins (Contribuição
para o Financiamento da

Seguridade Social).
A PPE era utilizada

como um mecanismo

para "amortecer" a va-

riação do barril do petró
leo no mercado interna

cional, tornando-se fon
te de receita ao Tesouro

Nacional, com a alta das

cotações. Esta semana,

o governo enviou ao

Congresso projeto regu
lamentando a mudança
na Constituição que per
mite a importação de

derivados pelas empresas
do setor. Atualmente, ape
nas a Petrobras pode co

mercializar o produto no

mercado internacional.

A proposta governa
mental cria o vale-gás de
cozinha de R$ 7,00 por
mês à família de baixa

renda e que esteja cadas
trada nos programas
sociais do governo. A

medida tem como obje-

tivo atenuar o impacto
do reajuste de 25% no

preço do gás de cozinha,
no próximo mês.

A Cide substituirá os

R$ 0,47 do imposto
sobre os combustíveis

mais os R$ 0,22 de PIS

e Cofins, Pelos cálculos,
o governo deve arreca

dar, no próximo ano, R$
7,25 bilhões com a

contribuição. O novo

presidente da Petrobrás,
Fancisco Gros, lembrou

que o preço do combus

tível será regido pelo
mercado internacional.

"Se o preço do barril de
.

petróleo subir lá fora, os
derivados sobem aqui,
se baixar, cai", explicou,
garantindo a redução do
preço a partir de janeiro.

NOTAS _

A balança comercial registrou superávit de US$ 125 milhões na segunda semana
de dezembro. As exportações somaram US$ 1,129 bilhão e as importações,
US$ 1,004 bilhão, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior. Com esse resultado, o saldo da balança no mês está positivo
em US$ 129 milhões e, no ano, em US$ 1,919 bilhão.
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leção não se destina a pro
postas isoladas de grupos
para a circulação de sua

própria produção, e sim

para profis�ionais que
articulem e organizem
regularmente programa
ções que contemplem a

produção de diversos gru

pos.
Os projetos concorren

tes poderão conter uma ou
mesclar diversas áreas ar

tísticas contempladas pelo
Programa Petrobras Artes
Cênicas: teatro, dança, circo,
ópera, performance etc.

A seleção dos projetos
de; programação e circuito

do Petrobras Artes Cênicas

considerará dois tipos de

projetos: programação de
circuitos compostos de

espetáculos de, no mínimo,
três grupos, cada qual
circulando, nomínimo, por
três municípios. Programa
ção de espaços (teatro, pra
ças, ginásios), que recebam
espetáculos de, nomínimo,
três grupos provenientes de
outras cidades.

Os festivais somente

poderão concorrer com

projetos de extensão de sua

programação original que
atendam as especificações
do regulamento desse

programa. O Petrobras

Artes Cênicas integra a nova

política de patrocínio da

empresa, estruturada em

programas contínuos nas

áreas cultural, social, es

portiva e ambiental. Este

programa garante trans-.
parência aos critérios de

patrocínio da empresa e

democratiza o acesso a seus

investimentos, instaurando

procedimentos coerentes

com a sua natureza de

empresa pública.

TERÇA-FEIRA, 18 de dezembro de 2001

I DECORAÇÃO: BAZAR DE ENFEITES NATALINOS ENCERRA NESTA SEXTA-FEIRA

Artesãos e Rede de Combate

]ARAGuA DO SUL -

Prossegue até sexta-feira o
10 Bazar de Enfeites Na

talinos, promovido em

parceria com a Rede Femi
nina de Combate ao Cân
cer e Associação de Arte
sãos de Jaraguá do Sul. Se

gundo o artesão Lourival
Santos Sabino, o bazar te
ve início no dia 6 deste mês
com a proposta de anga
riar recursos para a Rede
Feminina de Combate ao

Câncer, que vai ficar com
10% do total da arreca

dação. Esse dinheiro, se

gundo a presidente daRFCC,
RaquelGarcia, será destinado
para_a compra de donativos
e medicamentos para as pes
soas carentes.

De acordo com Sabino,
que confeccionou amaioria

dos enfeites do bazar, das
cerca de 600 peças, mais de
60% foram vendidas na

primeira semana de comer

cialização.O bazar estáacon
tecendo no. Shopping FaIl,
no Calçadão daMarechal, no
horário das 9 às 20 horas:

Na avaliação de Sabino,

ao Câncer organizam vendas

Lourival Sabino confeccionou a maioria das peças do bazar
Edson Junkes/CP

que é natural de Florianó

polis mas mora há vários
anos em Jaraguá do Sul, o
bazar é uma forma de mos

trar o trabalho e as técnicas

usadas no artesanato e ao

mesmo tempo colaborar com
as ações da Rede Feminina de
Combate ao Câncer. "Se não
fosse o pessoal da Rede, o
bazar não teria acontecido",
afirma o artesão.

Sabino argumenta que
todos os objetos à venda

estão com preços aces

síveis. Algumas peças estão
. quase 50% abaixo do pre-

.'

ço de mercado, como uma

vela maciça, que leva de
dois a três anos para ficar

pronta e está sendo ven

dida por apenas R$ 50,00.
"Queremos, antes de tudo,
mostrar nosso lado criativo
e formar uma clientela

fiel", revela o artesão, que
está vendendo objetos
decorativos que poderão
ser usados durante todo o

ano, não apenas por
ocasião das festas de Natal.
''Algumas peças basta re

tirar os adereços natalinos
e utilizar como enfeites de

mesa", exemplifica.
A intenção de Sabino é

repetir o bazar no período
da Páscoa do ano que
vem, com a comerciali

zação de peças relativas à

Páscoa. Além dos enfeites

de Natal e de outras datas,
Sabino também confec

ciona enxovais personaliza
dos.

Para o ano-novo, Sa

bino está trabalhando na

confecção de velas bran

cas, que serão usadas na

decoração da piscina da

residência.
.

AlunosdaUnerj lançamrevista CoticertosdeAdventonaScar
dados, a saber: Odacir Maz

zarolo,FernandoTha,Marcelo
Alm. da Virgem, Josimar
Marcos da Silva, Raimundo
Piske,William Bretzke, Rafael
Petry, Luís Alberto Souza

Lopes, Charles Augusto B.,
Leandro e Kilder Danjas e as

solistas Laisa Prim Schmitz,
LiamRoseli Krobot,Wanderli

Siewerdt e Leonardo Vieira,
sob a regência do maestro

acimamencionado. (EVS)

Petrobras Artes Cênicas

encerminscriçães esta semana
]ARAGuA DO SUL -

Até o dia 21 deste mês

continuam abertas as

inscrições aos interessados
em participar do Projeto
Petrobras Artes Cênicas.

Trata-se de um programa
inédito no País e, em sua

primeira seleção, irá bene
ficiar projetos de progra
mação de espaços e cir

cuitos de exibição. As ins
crições são gratuitas e

devem ser postadas no

seguinte endereço: Petro
bras Artes Cênicas/Co
municação Institucional.

Av. República do Chile,
69/sala 1.202 - Centro -

Rio de Janeiro (RJ) CEP
20.035-900

O programa abrange,
exclusivamente, espetá
culos de artes cênicas con

temporâneas brasileiras.

Ou seja, a programação
comprometida com as

investigações de lingua
gem, a elaboração crítica

e o diálogo com outras

áreas artísticas e do conhe

cimento, realizada por ence
nadores brasileiros ou es

trangeiros convidados por

grupos brasileiros.
O processo de seleção

de programação' e cir

cuitosde exibição objetiva
ampliar o acesso ao pú
blico à criação cênica bra

sileira, fomentando e con

solidando seu circuito de

programação regular.
O programa pretende

estimular a criação, o cres
cimento e a consolidação
da rede de exibição cênica
contemporânea brasileira,
ampliando seu público e

seu mercado, pela valori

zação do trabalho de pro
motores e programado
res visuais. Por isso, a se-

� O excesso de trabalho
á-Ia. Tudo o que
,

arte e beleza

, .RJ±l.oró O sUi atenção. O
romance correrá o risco de esfriar.
Escorpião - O dinheiro

ir do seu bolso com
ilidode:: fique longe
agências. Na paixão,
ortamento tende a

resse.

servindo também para di

vulgar a produção científica
e profissional externa.

Com edições trimestrais,
pretende-se criar uma prá
tica que resgata o debate e a.
reflexão no campo daArqui
tetura e Urbanismo. Tam

bém serão apresentados os

trabalhos realizados nas áreas
de patrimônio histórico e

cultural, projetos arquitetô
nicos e planejamento urbano.

se acentuar.

Câncer - Esqueça o que está
� e se concentre no

mance, você terá a
e as coisas estão

Alcançaramgrandebrilho
os Concertos de Advento,
que se apresentaram em 14 e

16 domês corrente, na Igreja
Evangélica Luterana da Ilha
da Figueira e na Igreja
Evangélica Luterana Centro

e, à noite, no Centro Cultural
deJaraguá do Sul (Scar), sob
a regênciadomaestroRicardo
Feldens

As apresentações con

taram com músicos convi-

r-------H
ma situação vai lhe
uanto é importante

renciar o essencial do
. Tenha cautela com

crítica
-

etor afetivo.
Virgem - Vai ser difícil evitar

em família, mas você
quistar maior
ação no trabalho.
oroso, não espere descanso e

JARAGUA DO Sin, - Os
alunos e professores do
curso de Arquitetura e Ur
banismo daUnerj lançam em

breve a revista "Cidades",
uma publicação idealizada
durante o transcorretdesteano
e que agora toma-se realidade.

A intenção da comuni

dade universitária foi a de
cnar um espaço para a pu-.
blicação da produção aca

dêmica interna do curso,

mentor a sua

e. Problema de

As coisas não v60
velocidade que
e qualquer forma,

�J a sua autonomia .

Estará pouco à vontade na paixão.
Peixes - Praticar uma

ísica será uma

aneira de você
preocupações.
om a retino na
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Unerj instala primeira
Cipa da instituição

]ARAGUÁ DO SUL -

Tomou posse a primeira
comissão interna de pre
venção de acidentes de tra

balho da Unerj. Em soleni

dade realizada no auditório

da instituição, foram em

possados os oito integrantes
que farão parte do primeiro
mandato, sendo o presiden
te, Renato Zanadrea; vice

presidente, Paulo André

Lesczzynk. A comissão é

formada por Udo Fischer,
lracilda Bruch, Isabel Cris
tina Carlini, Cleuzi Gotz,
Lizete Sacalabrin e Marli

Ferrandini. As secretárias são
Miriam Schmidt e Anelise

Scweitzer.
Os primeiros trabalhos

do grupo estarão voltados

para a conscientização dos
funcionários e professores
sobre a importância das ati
vidades a serem desenvol
vidas no campus da Unerj.
"Este trabalho é importante
pois somente assim as ati
vidades da Cipa serão

válidas", comentou o enge
nheiro de segurança no tra
balho e instrutor da primei
ra Cipa da Unerj, professor
Rogério Zingaro Gadegast.

O presidente da Cipa
reforçou a necessidade de
todos se comprometerem
com a prevenção de aci

dentes, responsabilizando
se como agentes de mu

dança e de vigilância per
manente na prevenção de
acidentes de trabalho.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

R.ua Barão do Rio Brunro, 637 • Sala 2 • Centro· Jallçuá do Sul· se

Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

GERAL CORREIO DOPOVO 7

.SOLENIDADE: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ CONCLUEM CURSOS DE TREINAMENTO

Cerimônia foi realizada sábado

pelamanhã, na sededacorporação
CORUPÁ -- A guarnição

do Corpo de Bombeiros
Voluntários do Município
realizou cerimônia de for
matura namanhã de sábado.
Ao todo, 11 pessoas rece

beram certificado de socor
rista-- sendo cinco mulhe
res --,21 pessoas forma

ram-se em sobrevivência na

selva e três receberam certi

ficado, conferido pela Udesc
(Universidade do Estado de
Santa Catarina) para capaci
tação de instrutores e trei

namento de emergência. Os
novos voluntários têm ida
de entre 14 e 30 anos.

Os bombeiros recebe
ram treinamento de apro
ximadamente seis meses.

Segundo informações do
comandante da guarnição,
José Norberto Müller, os
voluntários já estão atuando,
atendendo chamadas. ''Ago
ra Corupá conta com 38

,

Cargas aereas
nacionais e

internacionais

Fones': (Oxx47) 371-0363
(Oxx47) 275-0651

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

para casos de incêndio e ga
ses perigosos", enfatiza.

Destaque entre os for

mandos, ChristoferRoberto
Zastrow despertou o inte

resse em ajudar as pessoas
desde cedo. Aos 14 anos, o

menor estudou e se capaci
tou 'para ser um bombeiro

voluntário. "Sempre quis aju
dar as pessoas, agora um dos

meus sonhos foi realizado",
Bombeiros participaram de diversos treinamentos em Corupá orgulha-se. (FABIANE RIBAS)

bombeiros, mais seis efe

tivos e três aspirantes, núme
ro considerado bom para a

proporção da cidade e

ocorrências". Ele informa

que a partir do mês de ja
neiro estarão abertas as ins
crições para novos cursos e

a novidade será o de salva
mento em água. "O que fal

ta para nós são alguns equi
pamentos básicos de mer

gulho, máscara autônoma, Christofer Roberto Zastrow, 14 anos, recebe certificado

ESTOJO ALOE E UNIVERSAL
, . ESTOJO MOMENTOS

R.. 44 75
AIoo.ExI_lIorbá,.... 1.GI."Cremosa�OOmí;.S 5Iuun,.. Uo.."".1 11m.. 400m1 ;.(�

I lIIiIy....J B,lIIío 400m1. Sohonol.� 90,;. <1510Ot�. R$ 32 25 DeOldaronI.(aMni.Myt... 5OmI.
I

. DeIOdoronl. (aMoI. H�1rt r.." 50mI �
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!leiod.ront.CoIlIllaIOOml+
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Av. Getúlio Vargas, 158 - 215-0583
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Shopping Center Breithaupt - 372-2678
Guaramirim - 373-1065
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I RESGATE: PESQUISA REVELA A FORMAÇÃO ÉTNICA DO JARAGUAENSE,

Levantamento feito por alunos
busca a identificação cultural

]ARAGuA DO SUL - A

identificação dos traços cul
turais das etnias que forma
ram a população jaraguaen
se foi o principal objetivo
da pesquisa realizada pelo
professor da rede munici

pal de ensino InácioArendt
Ele coordenou as entrevistas
realizadas por alunos de 5a

a 8a séries das escolas Al�
bano Kanzler, Cristina.Mar
catto, Duarte M�gWtães,
Santo Estevão; a.éímuth
Duwe, joão Ro�b,Mo
reira, Euclides dá\.ç:unha,
ElzaGranzottoF�,Ma-'
chado de Assis, Ribeirão
Molha, Rodolpho Dorn
busch e Max Schubert.

Na pesquisa, aproxima
damente 813 famílias fo

r� entrevistadas,morado
res de diversos pontos do

Município. O objetivo, de'
acordo com Arendt, foi a
identificação do que ainda

existe de traços culturais das
etnias alemã, italiana, hún

gara, polonesa e ne�a. Co

mo era de se esperar, a des

cendência alemã representa
a maioria, com um percen
tual de 43,3%. Depois vem
a italiana, representada por
23,3% da população, se

guida da ettrlâpolonesa, res
ponsávei por5,1% dos jara
guaenses, húngaros, com
3,5%. Os considerados bra
sileiros, o que inclui os ne

gros e outras descendências,
representam 24% da po
pulação de Jaraguá do Sul.

Segundo Arendt, no
item negros não houve iden

tificação de descendência

devido à' dificuldade na

coleta de informações com
a raça de origem. "Sabe-se
que os mesmos vieram para
oBrasil na suamaioria como
escravos e descendentes de
vários povos africanos",

argumento o professor.
Na questão religiosidade

a pesquisa demonstrou que
66,8% são católicos; 31,9%
são protestantes e 2%

pertencem a outras religiões.
Na culinária foi observado

que 87,7% dos entrevistados
conhecem comidas típicas
dentro de sua etnia e sabem

fazê-la. No item língua de

origem chegou-se a con

clusão que 59,9% dos pais
ainda falam sua língua de

origem contra 59,8% das

mães. Vinte e seis por cento
lêem e escrevem e um pe

queno percentual somente
entende mas não fala a língua
de origem. Questionados so
bre a vontade de aprender a
língua de origem, 51,4% dos

pais responderam que sim

enquanID 71,7%dos filhos têm

interesse em aprender o idio
ma de sua descendência.

O intercâmbio cultural

também foi outro item pes
quisado. Neste aspecto obser
vou-se que 86,2% das famílias

não lêem nenhum tipo de

jornal, livro ou revistá escritos
no idioma de origem. So
mente 13,8% recebem algum
tipo de publicação escrito na

língua de descendência.Neste
caso, as publicações são nor

mahnente de cunho religioso.
Na avaliação do profes

sor Arendt, somente de

posse desse dados é que se

pode planejar ações que real
mente atinjam as neces

sidades no que concerne a

manutenção das etnias em

nossoMunicípio. "Os alicer
ces de uma sociedade são

abalados quando a história se

desfaz, a religiosidade se es

facela, os costumes se esvaem
e as particularidades e pe
culiatidades de cada etnia se

perdem na globalização",
resume o professor.

Melani Guse entrega os passaportes para o assinante Alves

CORREIO DO POVO leva
assinante ao Beto Carrero

]ARAGuA DO SUL - O

comerciante Luiz Antônio

Alves foi o feliz ganhador
de cinco passaportes para o

parqu� temático Beta Car

rero, localizado no municí

pio de Penha. Ele foi o ga
nhador do mês de novem

bro da promoção do Jornal
CORREIO DO POVO desti
nada unicamente aos as

sinantes. A entrega dos pas
saportes aconteceu na última

sexta-feira, no departamen
to comercial da empresa. A
funcionáriaMelani Guse fez

a entrega dos passaportes.

Além de receber os

passaportes, Luiz Antônio
também respondeu a um

questionário realizado entre

os assinantes para avaliação
do jornal. Luiz Antônio
Alves disse que assina o CP

porque é o mais completo
e também porque é o jornal
com mais edições durante a

semana. Ele é assinante do

CORREIODOPOVO há dois
anos e afirma que a edição
do caderno infantil (Fes
tinha'') deixou o CP ainda
mais interessante e criativo.

PARABÉNS!

'ejamos a todos nossos

amigos e fornecedores
cesso, alegria

,

, .

no proxtmo
ano ima!

Feliz Nata
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IREFORÇO: SAMAE BUSCA RECURSOS PARA CONCLUIR OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS EM JARAGUÃ DO SUL

Restam só R$ 450 mil do empréstimo feito na CEF
]ARAGUÁ DO SUL -

A Prefeitura terá de

captar recursos para
concluir as obras que
estão sendo executadas

pelo Samae (Serviço
AutônomoMunicipal de
Água e Esgoto), na

implantação do sistema

de tratamento de esgo
tos da cidade. Restam só

R$ 450 mil, do finan

ciamento superior a R$
12 milhões, contraído

junto à CEF (Caixa Eco
nômica Federal), em

1996, para executar a

primeira etapa do proje
to com a implantação de

duas estações de tra

tamento, nos bairros

Água Verde e Ilha da Fi

gueira, e mais de 200 mil

metros de rede coletora.

A informação é do

diretor Nelson Klitzke,
explicando que a com-

plementação de recur

sos é necessária para
terminar as obras do

cronograma. "Acontece

que nesse período foram
feitos muitos investi
mentos fora do que es

tava previsto no plano
de financiamento, co
mo a expansão, da rede
em diversas ruas novas

que não existiam na

época em que o finan

ciado foi contraído", ex
plica Klitzke. Confor

me o gerente, ainda não
está bem certo como o

Executivo irá proceder
para conseguir os recur

sos, tendo em vista que a

linha de crédito antes uti

lizada já não existe na CEF.

Segundo Klitzke, os

R$ 450 mil ainda dispo
níveis daquela verba

serão utilizados na com

pra de filtros e outros

Estação de Tratamento na Ilha da, Figueira ainda não concluída
I

Edson Junkes/CP

equipamentos neces

sirios para concluir a

montagem da Estação
de Tratamento, do Bair

ro Ilha da Figueira, que
já tem toda a parte de

concretagem e alvenaria

executadas, mas ainda

precisa de investimentos

em materiais que estão

em falta, para poder fun
cionar. A previsão do ge-

Pense nas coisas que realmente valem
a pena, supere os seus limites e aceite

o desaRo de transformar o mundo
em u elhor.

_-8,00'2
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Tradição a seu serviço
.
Av. Mal. Deodoro, 961 · Centro · Fone: 371-0905

rente é colocar esta se

gunda �.midade em ativi

dade, no mais tardar até

abril do ano que vem. A

primeira estação de trata

mento, no Bairro Água
Verde, já está funcionando.

Ele já conversou com
o prefeito Irineu Pasold

sobre o assunto, mas'
ainda não sabe informar

se o governo municipal

irá recorrer a algum tipo
de financiamento, e nem

qual órgão, ou se vai

aguardar pela geração
das receitas da própria
prestação do serviço de
coleta e tratamento de

esgotos, que ji atende
cerca de dois mil domi

cílios, no Bairro Água
Verde e Vila Rau e áre

as próximas. O Samae

J.I�
POSTO

MARECHAL

também inicia em breve
a fiscalização dos pro
prietários para que pro
videnciem as ligações

. residenciais, nas regiões
já atendidas pela rede
coletora.

NEREU RAMOS - No

Bairro Nereu Ramos, a

Estação de Tratamento

de Esgoto já foi con

cluída, com investimen

to de R$ 171 mil, com
recursos dos cofres do

Município. O Samae

aguarda pela liberação
de verba já prevista no

orçamento geral da Uni
ão, já destinada para a

construção da réde coletora
no bairro, mas ainda não

liberada pela Caixa Eco

nômica Federal. Apenas
uma pequena parte da rede

coletora, de 10 mil metros

prevista para o bairro, foi
instalada. (MILTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I SOLIDARIEDADE: IDOSOS RECEBEM VISITAS DE ESTUDANTES
CORREIODO POVO recebe homenagemMaioria dosmoradores do asilo

passa o Natal na instituição
Depois de fazer apre

sentações no Lar das
Flores e na Prefeitura,
onde compareceram no

gabinete do prefeito Iri
neu Pasold e na Secreta
ria de Educação, os alu

nos da Escola Marcos

Emilio Verbinem con

cluíram o roteiro de can

ções e mensagens natali
nas na redação do Jornal
CORREIOooroVo.Amm

panhados da diretora

ConcepcionMatos e das

professoras. Sandreli
Beatriz Lopes e Irena

Lessa, os alunos, da se

gunda série, interpreta
ram uma versão da mú

sica "Imagine", de John

]ARAGuA DO SUL -

Os. idosos que moram
no Lar das Flores estão

em clima de festa desde
o início deste mês. Üe
acordo com a coordena
dora geral da instituição,
Lia Menel, praticamente
todos os dias de dezem

bro os idosos estão re

cebendo visitas e home

nagens. Ontem os alu

nos da Escola Marcos

Verbinem estiveram no

Lar das Flores para de

sejarem Feliz Natal aos

moradores do local. Ho

je, as senhoras do Rotary
estarão promovendo um
café da tarde e no inicio

do mês eles foram bene

ficiados com a apresen�
tação de um coral. Para

a Noite de Natal Lia ga
rante que' haverá um

bom e belo jantar: "Aqui
tudo funciona como se

fosse a nossa casa", afir
ma a coordenadora, que
também mora no local

juntamente com o pai,
Tomás Menel, 93 anos

de idade e há 11 no Lar

das Flores. "Foi o segun
do morador a entrar

aqui", recorda.
Segundo Lia, o Lar

das Flores abriga 51 ido

sos, que recebem as

sistência 24 horas por .

dia. Lia informa que a

Alunos da escola da Estrada Nova na redação do jornal

jemuito envolvidas com
compromissos profis
sionais e particulares,
comentou Concepcion,
em breves palavras que

proferiu na redação do
CP. A escola deverá re

petir a iniciativa, infor
mou a diretora.

Lennon, seguido de uma
mensagem interpretada
pela estudante Larissa

Caroline Baita, da 4" série.

O objetivo do roteiro,
realizado ontem pela
manhã, foi levar uma

mensagem de paz e fra

ternidade às pessoas, ho-

Edson JunkeslCP

Joana Caropreso Romanos faz questão de enfeitar o pinheiro

grande maioria vai pas- sinto bem aqui. Tem
sar as festas de final de movimento e conver

ano no próprio asilo. Al- so com os outros. O

guns por não terem fanú- tempo passa e a gente
lia e outros por não te- nem nota", afirma Joa
rem condições de saúde na. Ela decorou sozi

para saírem da institui- nha todo o seu aparta
ção. menta com enfeites na-
A moradora Joana talinos. O pinheiro que

'

Caropreso Romanos, mantém enfeitado em

93 anos de idade e há cima da cômoda de seu

dois no Lar das Flores, quarto foi trazido da
diz que pretende passar Alemanha há 20 anos, por
as festas de finaI de ano um amigo do marido.
em companhia de uma Já o aposentado Sil

sobrinha, que mora em vestre Cizs, 80 anos,

Curitiba. Quando che- afirma que vai passar o

gou no a�ilo veio com Natal e o Ano-Novo em

o marido, que faleceu Florianópolis, na casa

ano passado. Viúva e de familiares. "Meu filho
sem filhos,Joana conta vem me buscar", co
cam a solidariedade menta, feliz da vida. Já
dos parentes para pas- a colega Cândida Mar

sear ou visitar amigos. rins, também de 80 anos,

"Gosto daqui. Custei' disse que vai passar as

um pouco a me acos- festas no asilo mesmo.

tumar, mas agora me (MARIA HELENA DE MORAES)

Pense em tudo o que vale a pena buscar, supere cs limites e-aceite o desafio
de transformar o mundo em um lugar melhor. Feliz Natal e que 2002

:ejÇl um ano"de intensos
... :
momentos de haç�onia, paz e prosperidade.

H'omenagem�do vereador PauloAaemir Floriani (PPB)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POR: EGON JAGNOW

o civismo deve fazer

parte da vida de cada

pessoa, de todo

cidadão. Venerar sua

terra natal ou aquela na

qual mora e respeitar
sua história é dever de

cada um. O civismo

autêntico e sincero

engrandece um povo,
uma cidade ou nação.
Uma nação forte, só

com as raízes do

civismo fincadas

firmemente no torrão

natal. E Jaraguá do Sul,
desde muito cultiva o

respeito à sua Históri�
e seu passado. Na
foto, uni desfile cívico

pela Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca.

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

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

seu tempo foi bem empregado.

HÁ 40 ANOS

Em 1961, Emanuel Porto Machado, categorizado contador da Agên
cia do Banco Nacional do Commercio, local, então com atividades

em Curitiba, enviava alentado comentário sobre a Responsabilidade
no Parlamentarismo, que o Brasil adotava em momento de emergên
cia e suas várias nuanças. Dizia Machado a certa altura: "O sistema

parlamentar de governo hoje vigorante em nosso país, é uma cópia
do sistema vigorante na República Federal da Alemanha. O parla
mento, por si só, implica em responsabilidade, porquanto o presiden
te da República, o 1 ° ministro e todo o gabinete, assim como o pró
prio Congresso, são responsáveis uns perante os outros e todos pe
rante o povo."
Falecia Leontina (Loni) Buhr em 11/9, às 11h30, urna personalidade
marcante nos meios sociais, do bar, salão, teatro e cinema Buhr, aí na
Rua 29 (CeI. Emilio Carlos Jourdan), ponto obrigatório de parada da

sociedade jaraguiense, desde os primórdios de Georg e Pauline Buhr.

HÁ 14 ANOS

Em 1987, o prefeito Durval Vasel enviava projeto de lei à Câmara

que delimitava e denominava os bairros da cidade, em número de

25, a saber: Ilha da Figueira, Vila Nova, Barra do Rio Molha, Barra
do Rio Cerro, Jaraguá 99, João Pessoa, Vieiras, Centenário, Vila
Lalau, Vila Baependi, Czerniewicz, Amizade, Três Rios do Sul, Estra
da Nova, Rau, Água Verde, Chico de Paulo, Vila Lenzi, Nova
Brasília, Jaraguá Esquerdo, São Luiz, Tifa Martins, Tifa Monos, Par

que Malwee e Nereu Ramos. Entendia-se como centro de Jaraguá do

Sul a área compreendida entre os rios Jaraguá e Itapocu, desde a

confluência dos rios (junto às indústrias Reunidas) até a Ponte Vailatti,
sobre o Rio Jaraguá, a Rua 350 (Eleonora Satler Pradi) e seu prolon
gamento até encontrar a Rua 156 (Leopoldo ]anssen), a Rua 17

(Venâncio da Silva Porto) até o cruzamento, no viaduto, com a Rua 4

(presidente Epitácio Pessoa) e por esta em direção ao Rio Itapocu.
Para a delimitação e denominação dos bairros foram obedecidos

critérios regionais e tradicionais para dar ao Município um novo

dimensionamento territorial. O barão do Itapocu escrevia o artigo
Os bairros de Jaraguá do Sul, louvando a iniciativa do prefeito
Durval Vasel.
A Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul sediava a rea

lização do 9° Congresso Regional da Oase (Ordem Auxiliadora de

Senhoras Evangélicas). Representantes de 350 delegações existentes
na Região Eclesiástica II, que abrange o Leste de Santa Catarina e o

Paraná.

HÁ 4 ANOS

Em 1997, começava na sexta-feira, 26 de setembro, o 3° Jaraguá em

Danca, no Ginásio Arthur Müller, e ia até domingo. O festival era

promovido pela Fundação Cultural e reunia mais de 800 bailarinos,
de 33 escolas e entidades da microrregião, além de convidados espe
ciais, como era o caso dos paulistas Israel Alves e Andréa Thomioka.

Andréa destacava-se no 15° Festival de Dança de Joinville e era me

dalha de ouro na competição mundial de balé, que aconteceu em

Varna, na Bulgária, em 1996.

O prefeito Geraldo Werninghaus não estava satisfeito com o gover
nador Paulo Afonso, que cancelou obras do prédio da Ação Social,
desabafando: "Nós vamos mudar o nome do governador aqui em
Jaraguá do Sul", ironizou, se referindo às declarações de Paulo Afon

so, quando da visita à cidade, garantia que iria cumprir todos os con

vênios firmados, "porque meu nome não é Vilson", numa alusão ao

ex-governador Vilson Kleinübing (PFL), que, às vésperas de deixar o

governo, cancelou vários convênios.

._._------

VIDA ROTÁRIA

Rotary reconhece
mérito ao secretário

o Rotary Club Jaraguá do Sul, em reu

nião festiva de fim de ano, teve urn gesto
nobre a urn de seus secretários-executi

vos, entregando ao competente Milton

Schneider, que durante 10 anos secreta

riou as reuniões do clube de serviço.
Coube ao rotariano Dietrich Hufenüssler
a tarefa de passar às mãos de Milton a: entrega de urna placa de reconhecimento por seus serviços,
sob os aplausos de seus sócios, familiares e convidados, que aplaudiram em pé, em sinal de reco

nhecimento. O CORREIO DO POVO agradece ao Milton a deferência, na área da informação.

INTERCAMBISTAS

Marta Dawidowicz

O Rotary Club Jaraguá do Sul hospeda a jovem
M� Dawidowicz, dentro do programa de in

tercâmbio de jovens. Marta já está há 4meses entre
nós e deverá completar o período de urn ano.

Ela é natural deWilhemshaven,Alemanha, e acom

panha as reuniões rotárias e participa ativamente

das atividades que lhe são inerentes.

Na recente festiva de Natal, ela compareceu à reu

nião, confraternizando com os rotarianos, visitan
tes e convidados.

Na foto ela aparece na mesa em que vemos o

casal Dietrich e Renate Hufenüssler e a esposa,
Brunhilde, de Eugênio Victor Schmôckel, que fez

o "click" do fato.

Marta já fala razoavelmente o português e espera
voltar falando e língua de nossa terra. Graças ao
Rotary International.

Ás DE OURO B.C.

Encerramento de ano esportivo
o Ás de Ouro, filiado ao Clube Atlético

Baependi, realizou na noite de 5 de dezem

bro o jantar de encerramento do ano es

portivo, acompanhado das esposas, fechan

do o ano com participação bolonística

marcante no ano de 2001.
_._.__ ... __ ._ .. __ ._-_......._----------------'

RIA ARA AEN
o que faltou para contar ... (118) -�--��,.;-<;..�

POR TIO EUGI:NIO

população era acordada às 5 horas com uma

alvorada, a banda de música desfilando pelas
ruas da cidade. Às 9 horas o desfile das

Em 1929, ecoavam ainda as .comemo

rações relativas aos 100 ANOS DA

IMIGRAÇÃO AlEMÃ, em Santa
Catarina.

Chega-se ao dia 15 de novembro de
. 1929 - a Proclamação da República
-, outra data que enchia de patriotis
mo os moradores natos e os que vieram

de fora, para somar esforços na cons
trução desta terra, que hoje pode ador

nar-se com as mais diferentes medalhas

de desenvolvimento, riqueza e bem
estar.

Mas voltando ao tema Proclamação da

República, naquele 15 de novembro, a

sociedades e alunos das escolas, com pala
vras do pastor que depois recebeu a dighida
de de Praeses Ferdinand Schlünzen, e, em

1952, recebeu o galardão de Doutor Honoris

Causa de uma-universidade dos Estados Uni

dos. Schlünzen falava

aos escolares, dizendo da importância da

data para os brasileiros, ele mesmo professor
e religioso, atividades que se confundiam no

...

dia-a-dia da pessoa. Segue na próxima sema

na.
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Vende-se 2 terrenos

na Vila Lenzi, com
429m2 cada. Valor R$
25.000,00 cada ou

troca-se por

cportcrnento pronto e

quitado.
Tratar: 372-1220.

Vende-se terreno no

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

plantada, em

frente a Igreja Nossa
Senhora Aparecida.
Valor R$ 70.000,00.
Negociável.
Tratar: 371-4332 ou

9103--8111.

Valor R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

.Vende-se terreno

350m2, Jardim São
Francisco, na Rua

principal do
loteamento.
Tratar: 371-8116.

Vende-se terreno no

Ribeirão Grande,
com 1350m de
fundo por 110m
de frente, equipado
com casa,
rancho e área

para orrorzerro

no centro,
bem montada.

Tratar: 370-1185,
em horário comercial

Vendê-se terreno

'na Rua Henrique
Marquardt, com

casa de alvenaria.
'

PORTOCRED
Empróstímo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais

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

Não fechamos para almo�o

LR-u-Ot:tzzzz:-0/,-jlle-;,-0,-8-3- 370-0417
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recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

ÁREA PROFISSIONAL
o Gerenle de Pesquiso (3769)- formoção Superior em Engenharia Quimica/de Alimentos ou Bioquimica
o SupetVisorde BiolecnologiD(3759) - Curso superior na órea Quimico, Biológico ou correlatu. EspeciatlZDÇÕO
em Quimica ou Biologia
o Loborolorislo (3987) - Curso Técnico em Quimica, Inglês (leitura) e conhecimento em computação..
o EngenheiroMecânio (3343) - 2 anos de experiência em desenvolvimento de projetos, manutenção,
racionalização de linhas de produção, desejóvel inglês ou alemão.
o Formoc;ullco (3763 - 3956)
o Engenheiro Pro/elislo (4013) - Cursa superior em Mecônica ou Quimica.lnglês fluente.
Iró projetar e acompanhar instalaçães industriais.
o Assislenle Sociol (401 S) - Curso Superior Serviço Social.
o Progromodor(4054) - Curso de Técnico em Informática, inglês técnico, conhecimento em 8anco de Dados
PROGRESS eMS SQ� linguogem de progrumDÇÕo Prugress. Experiênda em Solware deGestão (prelerendalmente
MAGNUS).

ÁREA ADMINISTRATIVA
o Comprodor (Brellhoupl} (3466)
oAuxl1ior de Cobronço(4003) - Possuir experiência na órea de Cobrança ou Finanças. formação Superior.
o Conlobi/islo (3456 - 3786)
o Conlolor(3823) - formação superior com registro no Conselho. Com experiência no Sistema Magnus
o Encarregodo de Cobronço(3915) - Experiência de dois anos na órea.
o Ana/islo de Pedidos (3877) - formado ou cursando Administração de Empresas.

-

ÁREA TÉCNICA
o Progromodor de Sislemos • Progromodor em De/phl
oMecânico de Monulenção (3993) - Segundo grau completo e com curso de Manutenção Mecônica
(SENAI).
o Técnico Elelrônico (3914) - Conhecimento comprovado em eletrônica, som e video.

ÁREA COMERCIAL
o Correlor Comercio/(3366)· (Shopping Breithaupt)
o Represenlonle Comereio/ (3577)
o VendedorMC(3779)(Breilhaupt)
o Vendedor/Demonslrodor(3936)- Conhecimento em cerômica, cólculos e projetos. faró proposta de
colocação de pisos,

ÁREA OPERACIONAL
o Copeiro (3932)
o Açougueiro (8reithaupl)
o Açougueiro poro Mossorondubo (3169)
o Alendenle de Açougue (Breithaupt) (3666)
oAuxi/ior de Açougueiro (Breilhaupt) (3815)- Para Guaramirim
o Alendenle de Verduros(Breithaupt)(4037)
oAuxilior de Corte (3S74)- Experiência minima de 6 meses em corle de chapa, dobra e

interpretção de desenhos.
o Colxo de Supermereodo(Breilhaupt)
o Confellelros (os} (Breithaupt)
o Coslurelros (3376-3527-3540-34971 - Conhecimento em móquina reta, coberlura e overlok
o Cozinheiro Chefe (3622)
o E/elric/slo - Com prótica em instalação, ter experiência em iluminação, perfilado, com experiência em

instalação industrial (2 vagas).
o Ferromenlelro (3927)
o Fresodor (3291·3631)·ter experiência de 02 anos.
o Garogislo(Breithaupt)(3866)
o Guardo Induslrlo/(3296)'
o Auxi/lor POlrimonlo/ (3957)
o Operodor de Cenlro/(3958)
o Jordineiro - Com Carleira de Habilitação e que resida próximo a Ilha da Figueira
o Morcenelro (3728)
o Mecânco de Monulenção (3595)· montagem de máquinas, com experiência de 6 meses (l vaga).
Mecônico (elétrico e mecônico) em veiculos automotores (l voga). Manutenção diversos equipamentos, usinagem
de componentes, experiência de 03 anos na área (1 vaga).
oMecânico de Suspensão(3568)- Para veiculos pequenos, conhecimento suspensão, balanceamento de
rodas, geometria, montagem de pneus, com I' ou 2' grau.
o Molorlslo/ Operodor de Guincho (3331)
o Operodor de Empllhodelro(3808) - Experiência de no minimo três anos em Emplilhadeira Elétrka e

agós.
o Operodor de Exlrusoro (3596)- Experiência de 06 meses na máquina extrusora.
o Operodor de CNC (3750) -Irá operar máquina manual, não programada.
o So/dodor (3479 - 3776 - 3925)
o Tolhodeiro (3730)
o Torneiro Mecânico (3322 - 3630 - 3449)
o Serro/helro (3829)

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
Cx. Postal 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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Vende-se terreno na

antiga Tifo dos
Pereira, na Rua

Henrique
Marquardt, perto da
Gruta Perpétua do

Socorro, com
40.000mcom
2 correntes de água,
1 pastagem de
5000m.
R$ 25.000,00.
Tratar: 371-734l.

\

Vende-se terreno p/
chácara, área
4.300m2, próximo a

usina do Bracinho
em Schroeder, com
nascente para água,
luz, ótimo
investimento.
Tratar: {47} 3025-

- 4549 ou 453- 1023.

Vende-se urgente
terreno na Vila Lenzi

Cerro.
R$ 38.000,00,
aceita-se carro no

valor. Tratar:
370-8782.

Vende-se sobrodo c/
178m2 construídos,
contendo 1 suíte + 2

qtos, 1 escritório,
copa, cozinha com

dispença, sala,
bwc social,
churrasqueira,
lavanderia, garagem
para 2 carros,

alarme e

aquecimento de

água. R$ 70.000,00
e aceita apto ou

terreno de menor

valor como parte do

pagamento.
Tratar: 376-1266,
com Rose ou

9953-3322, com
Alexandre.

Vende-se ou troca-se

casa em João
Pessoa, no
Condomínio Dona
Benta. Terreno com

Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 2001

c/ 493m2 -

R$ 11.500,00.
Tratar: 9979-9970.

Vende-se terreno na

praia do Erwino.
Valor R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0681,
com Onilde.

Vende-se terreno

próx. Piermann Mat.
Constr., na Vilo
Lenzi. 1 ótimo

_ terreno de 400m,
todo murado com

rua asfaltada - R$
20.000,0 negociável.
Tratar: 371-6069.

Vende-se terreno de

esquina, em

Piçarras, com
392m2, bem
localizado, preço
ocasião. Tratar
370-0670.

...CASM ..

Vende-se casa de
alvenaria, com
120m2, Barra do Rio

I

CEDRO MOVEIS,

Fone: (047) 376-0679.

* Cozinhas
Planejadas;

* Mesas e

Cadeiras;

* Estantes e

Sofás;

* Dormitórios;

*Artigosde
Decorações.

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

EMPRÉSTIMOS
Funcionórios públicos em geral,

aposentados, pensionistas estaduais, .

municipois e assalariados em geral_
Com desconto em folha

ou cheque pré.
Sem limite de idade, sem SPC ou

seroso poro desc. folho.

Empréstimo Pessoal
� FÁCILCRED
SOLUCÃO PARA VOCÊ

,

Simples, r6pido e sem burocracia
Bosto opresentor: Venha conferir
Carteiro de jdentidade - (omprovante de residência .

a menor taxa de juro!

��:!����n!:!�:ã�nda . Talão de Cheques 1&114
Ruo Reinoldo Rau, 60 (Market Place) 62 andor, solo 601 - Fone: 371-8464

250m2 e casa de
60m2• Valor
R$ 9.000,00 + 32

parcelas de um

salárid mínimo.
Aceito carro em

troca. Tratar:

9997-7184,
com Celso.

Aluga-se casa mista,
bairro Vieiras, próx.
bebidas kienen, com
3 qtos, toda
murada. R$ 220,00.
Tratar: 9104-4588.

Aluga-se kitinete,
bairro Ilha da

Figueira, próx. Posto
Pérola. Valor
R$ 150,00.
Tratar: 9104-4588.

Vende-se próx.
ministério trabalho,
no cento, 1
excelente casa alv.,
com 3 qtos, bwc,
sala, copa, coz,
lavanderia,
garagem para 2
carros.

R$ 32.000,00.
Aceito negócio,
somente' para

particular.
Tratar: 371-6069�

Vendo casa com

135m2, em
alvenaria, defronte
Weg, ótima
localização. Av.
Pref. Waldemar
Grubba, 2963.
Tratar: 372-0848.

Vende-se uma casa

na Rua Estrada
Bananal do Sul, em
frente a ponte
pencil, a casa mede
5x7, o valor é de
R$ 1.200,00, ou a

combinar. Casa de
madeira para retirar
do local. Tratar:
9962-3146, com
Linda ou Felipe. A
dona da casa é a

senhora Adelina,
mais conhecida
como Ina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



C NSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - CARAGUÁ
A

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

�

GOL 1.0 16V PlUS 4P SAVEIRO 1.8 POlO ClASSIC

,M»nN.,,,

R$331,49
60 meses

cõd.. 5X92F4

R$305,43
60 meses

Cód.., 9E23D4

R$480,95
60 (Tleses

Q
Banco Volkswagen ®

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

Cons6rcio Nacional Volkswagen ® _

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 20h
Sábados: 8h às 17h

Preços do dia 18/1212001. 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 prestaçAo. Estes v�rculos estão em co�formidade com o
PROCONVE. Programa de Controle de Pcluiçãc do Ar por Veiculas Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1,67% para 1,25% até a contemplaçAo). Taxa de administraçAo de 12%. Fundo de Reserva de 3,5%. Os modelos, códigos e valores

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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vidraçaria

Wílle
Orçamentô sem compromisso

371-0568'
"

"

Rua Friedrich Wilhelm Sónnenholl, 314 - Vila Lalau

IMPI Madeireira Flóridà Ltda.

Fones 37Q�7393 - 370-7550

Especializada em madéiraf nobre I beneficiamenfo
de mcdeiras em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

w: ' .

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
FONE (47) 275-18)0 - 275-4102
Tudo para pinturas comerçlais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Et3lan - Centro

o ENDERECO CERTO DOS
�

MELHORES PRODUTOS
PARA SEU LAR!

PERFLEX
- Perstana.s - V dras temperado!
- Bax para blnh=ilDi - Cercas
- Esqudriai - Ponnes

�í}5·0995/275·3320
Av. Prd Wtldcnur Grubbl L839, ViltLtllu

371-3522i",;; �

Marí1a FlUtuoso, 180 - Centro, 99252-101- J,mguá dôSu}.SC
.

E.mail: gesrocom@netuno,cOJII.br

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

'Q
anO ll'-OOlla:J
--

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

,

Inrunieedora (0**47)371.1558
§�Jaraguá (0**47) 975�1771

2.
7
5

DETETlZE SUA CASA OU I�DÚSTRIA (com baixo teor tóxico)
LIMPEZA DE CAIXA DA ÁGUA :3

5
4-
7

arquitetura
design

- -

Rua Antenio ae-.:40 - BaiIl'O camiewicZ - (DefrOnte ao PoeIo de Sallde)
CE'�O - JaragIMi cb 8.. - �ORÇAIENro SEM COMPROMISSO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ImRSOS IMÓVEIS
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.. CASAS ..

Vende-se casa no

Paraná, próximo de
Cascavel, troca-se
por casa em

Jaraguá do Sul,
aceita-se carro,
terreno no negócio.
Tratar: 371-9526 ou

9118-3909, com
Daniel.

'

Vende-se casa de
alvenaria com

120m2, situada na

Rua Erwin Doege,
71, 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.

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

bagalôde
alvenaria,
localizada na Vila
Lenzi, contendo 3

quartos, 2 bwc,
sala, cozinha,
garagem,
lavanderia grande
com churrasqueira.
Á�ea do lote 468m2,
e a área da casa de
118m2• Tendo
também no mesmo

terreno uma meia
água com 3 peças
de alvenaria.

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

no endereço
R. Arquimedes
Dantas, 151.

Vende-se galpão
pré-moldado,
residencial e
comercial, bairro

X, : ',ti,' i',fJ �e;�z::.e papelaria ���aL�I��;o:s:�ura
\I d íti R$ 580000 cima, anexo oficina

.
ven e-se SilO em ., .

Garibaldi Ribeirão Aceita-se carro no mecânica. Valor

Cacilda, com negócio. com todo

200.000m2, com Tratar: 9112-8708. equipamento
nascente, luz, água, --------, R$ 88.000,00, valor

cl palmitos, Vende-se forno só do galpão
babanas, próprio elétrico fischer, R$ 78.000,00.
para lagoas, usado. R$ 80,00. Tratar: 371-8878.

palmeira real, Tratar: 372-0663 .:
bananal e
plantação de flores. Vende-se conj. de
R$ 40.000,00.
Tratar: 275-0051

(das 8 às 12 horas e

14 às 1 8 horas)
ou 371-2726

(após às 19hs).

Vende-se ou aluga
se sobrado em

Barrà 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 Jaraguá.
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,
cozinha, 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.

'Ü J!' ii til'd �a ti}'
Vende-se apto com

134m2, localizado

na Rua Bernardo
Dornbusch, 590. Ed.
Mariana Cristine,
com 3 quartos e

demais
dependências.
Valor R$ 55.000,00,
aceito terreno com

entrada até
R$ 20.000,00.
Tratar: 372-0982.

Vende-se apto em

construção, com 2

quartos, garagem,
churrasqueira e

salão de festas no

Residencial Jardim
das Mercedes - Vila
Nova. Entrada de
R$ 8.000,00 mais
meio cub por mês.
Tratar: 370-7698,
com Vilson.

Vende-se apto no Ed.
. Juverli, 69, 3 qtos,
garagem, mais

dependência de

empregada,
churrasqueira,
salão de festas.
Rua José M. Gomes,
69 - em frente
escritório PROMA,
próximo à antiga
APAE. Tratar:

(47) 425-8886, com
Nígia.

Vende-se televisor
com controle
remoto, em bom
estado. R$ 200,00.
Tratar: (47)
9114-7963.

Vende-se banheira
de hidrorriassagem,
completa, sem uso,
nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

Vende-se aparelho
de CD, pionner
para carro.

Tratar: 370-7703,
comVanderlei. .

Compra-se celular
de cartão.
Tratar: 370-7703,
com Vanderlei.

Vende-se máquina
overloque com 7.500

pontos, marca
Yamata. R$ 900,00, .

aceita-se televisor
no negócio.
Tratar: 370- 1134.

Vende-se 2000
telhas. Tratar:
371-5640.

móveis para
, comércio,
semmovos, .

juntamente com

toda linha de

roupas masculinas,
-------- \ femininas,

infantis, moda
íntima e bijouterias.
Valor a combinar.
Trótar: 370-5518,
com Paulo.

Vende-se um sítio
com 1 04.0QOm2 à
'1 .500m da Praia.
Tratar: 373-2183,
com Rosilene.

Vende-se geladeira
2801. Tratar:
371-6707, 2a a e,
após 18h30, ou final
de semana.

Vende-se escritório
no centro de

, Jaraguá do Sul,
com Clientela
formcida, serviços de

previdência social,
previdência saúde e

trabalho.
R$ 20.000,00,
aceitamos propostas
ou troca.

Tratar: 371-3216 ou

372-1371.

Vende-se uma serra

de cortar

carne.Excelente

preço. Tratar:

376-0168, com
Amilton.

Vende-se sala
comercial de 70m,
com divisórias, no
Edif. Schiochet, 2°
andar, defronte
calçadão.
R$ 27.000,00.
Tratar: 9963-9445.

Vende-se telefone
376. R$ 300,00.
Tratar: 370-7881,
com Leonel.

Vende-se aparelho
de som Panasonic
SFAK 78, com kit de
5 caixas acústicas

(2 frontais, 2
.

surround e 1

central), 3
amplificadores, 1

controle, lugar para

5 cd's, 4.000W
PMPO. Valor a
combinar.
Tratar: 370-9005.

Vende-se vídeogame
playstatión + 2
controles analógicos,
1 memory card, 38
CDs de jogos e 4
meses de garantia.
À vista R$ 350,00.
Tratar: 9975-1517,
com Benício.

Vende-se 1 scanner

de mão genius color
SE, à vista R$ 70,00.
Tratar: 9975- 1517,
com Benício.

Vende-se 1 kit

completo (curso)
para rnemorizoçõo
megamemory. A
vista R$ 80,00.
Tratar: 9975-1517,
com Benício.

Vende-se 1 telefone
motorola digito!
(primeiro modelo
digital lançado) + 1

duplo carregador de
bateria, 2 baterias
24 horas, 1
alimentador de
bateria para carro. À
"vista R$ 60,00.
Tratar: 9975-1517,
com Benício.

Vende-se patinete
caloi, R$ 65,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se barraca

para duas pessoas.
R$ 60,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se mesa de
pimbolim.
R$ 130,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se espelho
para banheiro.
R$ 12,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se disco de
música alemã. 3
disco por R$ 6,00.
Tratar: 370-0464.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I!VERSOS I
Vende-se aparelho
bina (detector de
chamadas).
R$ 50,00.
Tratar: 9975-3155.

Vende-se aparelho
digital para medir Vende-se máquina
PH (novo), por de costura singer,
R$ 220,00. com gabinete
Tratar: 370-0464. elétrica completa

Vende-se TV por
(nova). R$ 300,00.
Tratar: 9979-1576,

R$ 110,00. com Gilmar.
Tratar: 370-0464 ..

Vende-se carrinho
Vende-se balança de bebê, cor verde,
mecânica para em bom estado.
análises em R$ 75,00.
laboratório Tratar: 275-2656,
(importada). com Solange.
R$ 420,00. Tratar:
370-0464. '

Vende-se filhote de

Vende-se banheira
gato himalaia.
Tratar: 9902-·5155.

de hidromassagem
completa, sem uso, Vende-se
nova. R$ 1.000,00. brinquedos para
Tratar: 9102-0356. lojista a partir de

Vendo televisão 1 4',
1,99, avaliado em

R$ 600,00, mas
controle remoto, em vendo por
bom estado. R$ 300,00.
R$ 200,00. Tratar: Tratar: 376-2412.
(47) 9114-7963.

Vende-se bicicleta
Vende-se barraca brisa infantil para
para 5 pessoas. criança até 7 anos.

R$ 250,00 R$ 45,00.
negociável. Tratar: 37'0-9228,
Tratar: 370-8271 ou

com Rosane.
9953-0413, com
Genilso. Vende-se vídeo-

locadora com

Aluga-se galpão na grande acervo de
Rua Erwino fitas na Vila lenzi.
Menegotti, após

. Aceita-se carro ou
Samae, com 90m2• imóvel. Tratar:
R$ 250,00. Tratar: 275-3937.
9992-4682.

Vende-se vídeo-
Compra-se cassete 4 cabeças.
impressora Epson R$ 200,00.
Style, com defeito. Tratar: (47)
Tratar: 276-0602, 375-0146, com
com Alexandre. léia.

Procuro galpão Vende-se nintendo
para alugar, acima 64, na caixa, em
200m2• Tratar: excelente estado,

.

372-2316. acompanha 2
cartuchos e memory

Vende-se linha cardo Preço à vista
telefônica 370. R$ 350,00 OlJ 3x
Valor R$ 300,00. R$ 380,00.
Tratar: 9975-3155. Tratar: 371-2170

com Mareio ou

Marcos.

Vende-se lanchonete
no centro da
cidade, com ótima
clientela.
R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0606.

Vende-se mercearia
do léo à 500m pi
dentro da rua da

gruta, antiga Tifo
dos Pereira, com
estoque completo.
R$ 13.000,00.
Tratar: 371-7341.

Faço artesanato em

madeira (mesinhas,
cavalinho,
caminhãozinho).
Tratar: 371-7242 ou

Rua Rudolfo
Hufehuessler, 333.

Vende-se uma

máquina de lavar,
marcaiMüller, de
madeira, excelente
estado. Tratar:
9902-6249.

Vende-se 1 loja
completa com todos
os acessórios, com
telefone, ponto +

de 7 anos. Valor
R$ 15.000,00, na
Av. Getúlio Vargas,
594, Centro.
Tratar: 275- 1808,
com Isac.

Vendo loja de
móveis e material
de construção em

Joinville, bairro
Bom Retiro, ótima
clientela. Tratar:

(47) 3025-4549 ou

453-1023.

Faço tràbalhos de
crochê em barbante
e rafia, jogos de
banheiros, tapetes
em geral, chapéus
para praia e

piscina. Aceito.
encomenda ou

pronta entrega.
Tratar: 370-8416,
com Odete.

Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 2001

Vende-se esteira
elétrica atletic.
Tratar: 371-6707.

Vende-se aparelho
de abdominal
grande. Tratar:
371-6707.

Vende-se bateria de
celular e carregador
Nokia. Valor a
combinar.
Tratar: 9121-2362,
com Joilce.

Vende-se lavadoura
continental por
R$ 350,00.
Tratar: 370-7276,
com Salete.

Vende-se jogo de
estofado 2 e 3 .

lugares. R$ 250,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se ar

condicionado, novo,
Eugim, 6000btus.
R$ 450,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se 2 fogões
(Brastemp, 6 bocas.
R$ 1 50,00) e outro
R$ 75,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se jodo de
estofados 2 e 3

lugares. R$ 450,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Vende-se
computador com Kit

multimidia, sem

Impressora
R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, com
Ricardo.

IMPERDíVEL -

Vende-se loja de
festas completa.
R$ 25.000,00,
negociável.
Tratar: 9101-7736.

Vende-se fábrica de

fralda descartável.
Tratar: 372-3164.

MOTOS
Vende-se ciclo motor
monark,86.
Valor R$ 250,00;
Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

V�nde-se CB Honda
400, ano 83.
R$ 1.800,00.
Tratar: 9121-5180,
com Jaison.

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

9975-1804.

Vendo scoolter Palio !'

Ergon, ano 97. I.R$ 1.500,00.
Tratar: 370-3306.

Vende-se Honda CGI,
85, branca, bom
estado. R$ 1.300,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

PREGOS

VENDE-SE SALÃO
DE BELEZA

completo, com
telefone, sala de

massagem e

depilação.
Freguesia completa
a 6 anos. Situada a

Rua Mal. Deodoro
1708, saia 2, no
centro. Vendo por
motivo de mudança.
Tratar: 371-4851.

Vende-se motor

de poupa Yamaha
28 cv. Valor
R$ 1.300,00.
Tratar: 371-7035.

Vende-se lancha
Marajó 16
motor Everude 35,
nova, completa.
Valor
R$ 8.700,00,
aceita-se troca.

Tratar: 370-2227
ou 9975-1804.

Vende-se Karman
Ghia, ano 70, cor
vermelho, motor
1.600. Tratar:
275-1444, com
Marcelo.

Vende-se jogo
de rodas 16,
marca BBS, com
pneus. Valor
R$ 1.200,00.
Tratar: 275-2466,
com Marcio.

Precisa-se de moça
para trabalhar como
babá, que more de
preferência
na Vila Lenzi.
Tratar: 371-3216 ou

372-3970, com
Patrícia ou Márcia.

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

Carentes e pede doações mesmo usadas em

bom estado, brinquedos, etc ..

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDE-SE UMA
LANCHONETE NO

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

Tratar: 275-0606.

. NegóciQ$Jara uá do Sul 18 de dezembro de 2001 �fertas C"-"o�R�RE=I�O_=_DO_PO_"_V_O_-_7

-lingerie
- linha Praia

- Treinamento
- Anólise de Produto

- Assistência Técnica - Cursos
fREE LANCE Ou PERíooo
Modelista e estilista 10 anos experiência

Cei.: 9121-5174 Fone: (47) 372-3613

Rua Uru uai 63 - Centro - Jar uó do Sul

ULTIVE COGUMELOS
I

iRNA IMl3ftggNfJIMI;NTO§
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

Se você tem sítio, chácara ou apenas
uma área de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.
do produto a �.RS 130,00 o Kg.

.--

�o TROTE AO GALOP�

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

Mania- de 'Vender Barato

9x4404
Total: R$ 396,36 .,

?r
,

Mesa pI Telefone
Wolf Motta

Mogno e Marfim

Bicicleta DKS 18 Marchas Feminina

ÀVistaR$159'90�_9X2�52
Total: R$ 247.68 !I

Bicicleta DKS 18 Marchas
À Vista R$ 159,90

..... 9X2�52
Total: RS 247,68 !I

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

cozínha

ft
Zamarki�

com Cristaleira
padrão

Mel/Branco
À Vista R$ 269,90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o 10 q�e ver, leva!!!
Vende-se Chevette,
76, branco, perfeito
estado. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-9375.

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

Vende-se Corso
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 Chevette

GRUPOS GERADORES
DE ENERGIAIR 'Venda 'Locação

'Conserto 'MontagemIrmáquinas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

Vende-se D-20

dupla, galax, ano

86, modelo 90, em
ótimo estado. Turbo,
5 marchas, trava,
direção interclima.

(47) 371-9421
9952-1838

Trabalhamos com vendas e consertos:
• Molores Estacionários • Molossera
* Lavo Joio * Rocodeira
* Aspirador • MÓlobombos
* Compressor, elc... * Enlre outros ...

* Assistência 24hs
www.irmoquinos.cjb.nel

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

E-mail:marimar@netuno.combr

MARIMAR IMÓVEIS

dependências. Valor R$ 40.000,00 (Casa seminova)
Barra do Rio Molha:
Ref. 169 - Duas casas em Mad�ira c/ terreno de

8(,Om2, sendo: uma casa cl 02 dormitórios e demais

dependências e a outra cf 03 dormitórios e demais

dependências. Valor R$ 38.000,00

Terrenos:
São luiz:
loteamento Mariano ;_ Com área a partir de
325m2, próximo Colégio Jonas Alves. Valor a

partir de R$ 9.000,00, sendo-entrada mais

parcelamento até 60 vezes

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

Loteamento Mariano. Valor R$ 9.000,00
Ref. 30 - Com área de 1.091 m2, localizado no

loteamento Imperador. Valor R$ 16.000,00.
Vieras:
Ref. 13 - Com área de 600m2, localizado na Rua
Edmundo Emmenderfer esquina com a Rua 618.
Valor R$ 25.000,00 (Negociáveis)
Vila Rau:
Ref. 08 - Com área de 427m2, localizado na Rua
Afonso Nicoluzi, próximo Supermercado Tonin"
Valor R$ 18.000,00.

Barra do Rio Cerro:

Barra do Rio Molha: Ref. 102 - Em Alvenaria cf 120m2 e terreno de

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

Ref. 167 - Com área de 774m2, localizado na

Rua Frederico G. Schmitz, próximo Loja de Mat.
de Construções Winter. Valor R$ 23.000,00
Baependi
Ref. 50 - Com área de 12.300m2, localizado nos

fundos da Metalúrgica Trapp. Possui 02 lagoas
pequenas e O I grande; nascente de água; árvores
frutíferas;, ribeirão que passa pelo terreno; casa e

rancho de madeira. Valor R$ 170.000,00

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

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

Casas:
Vila lalau:
Vila lalàu - Ref. 03 - Em Alvenaria cf 150m2
e terreno de 420m2, sendo: 03 dormitórios e

demais dependências. Valor R$ 65.000,00.
Ref. 06 - Em Alvenaria c/ I 12 e terreno de
416m2, sendo: O I suíte, 02 dormitórios e demais

dependências. Tem construção nos fundos com

dormitório, cozinha e bwc. Valor R$ 70.000,00
Ilha da Figueira:
Ref. 04 - Em Alvenaria cf 115m2 e terreno

com 300m2, sendo 03 dormitórios e demais

Três Rios do Norte:
Ref. 11,- Em Alvenaria c/ 28m2 e terreno de 312m2,
sendo: O I dormitório, cozinha e bwc. Valor R$
16.000,00 + parcelamento de R$ 180.00 a.m (saldo
de R$ 4.000,00)

excelente estado.
Valor R$ 3.000,00.
Tratar: 372-3719,
com Izequiel ou
275-1097, com

Dilce.

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

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.

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

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

Vende-se Chevette,
ano 86, 1.6, álcool,

Valor R$ 25.000,00.
Tratar: 275-1678
ou 9993-2718, com

Alan.

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.

Equipado), cozinha, depósito e dois Bwc's. Piso

Superior - 03 dormitórios e demais dependências.
Possui Cancha de Bocha. Valor R$ 60.000,00
(Excelente ponto comercial. Estamos abertos
à negociação)

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

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

.

Vila Rau - Ref. 40 - Em Alvenaria cl 72m2, sendo:
03 dormitórios edemais 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: O I dormitório, O I suíte e

demais dependências. Valor R$ 40.000,00

Schroeder I
Ref. o I - Em alvenaria cl 63m2, sendo: 02 dormitórios
e demais dependências. Valor R$ 19,000,00

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 c/ 40m2 e terreno com

450m2, sendo 02 'dormitórios e demais dependências.
Valor R$ I 1.000,00
laragauá 99
Ref. 02 - Em Alvenaria c/ 254m2 e terreno com

308m2, sendo: Piso inferior - Sala comercial (com Bar

TOPOGRAFIA - ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUCÁO - ASSESSORIO JURÍDICA ESPECIALIZADA
,

Ref. I I I - Alvenaria c/ 350m2 e terreno de

3j6m2, sendo: 04 dormitórios, 02 suítes e demais

dependências. Valor R$ 90.000.00 (Construção
em faze de acabamento).

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

em Alvenaria sendo: Uma cf 100m2 (02
dormitórios e demais dependências); Outra cl
64m2 (02 dormitórios e demais dependências);
Construção nos fundos (Garagem) c/ 48m2• Possui
lagoa de peixe; nascente de água; riacho (córrego);
reflorestamento de eucalipto; árvores frutíferas.
Valor R$ 75.000,00
Nereu Ramos - Ref. I 6 - 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



PLANE"E SUA COZINHA E

SEU OORMITÓRIO EM-:

____J

\ III )
ii
�

CORREIODO rovo- 9Jara uá do Sul 18 de dezembro de 2001 N

MÓVEIS
GOMES

PARCELAMOS EM is VEZES (1 +_15X)
372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 .., Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Hor6rio de atendimento: das 8 às 19h, sem fechor para clmoço.
Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Morquardt, 727
(Próximo 00 Parque Municipal de Eventos - Fone 370-8800)

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RHBrasil . Recursos Humanos do Brasil' .

Ruo Preso Epitócio Pessoa, 383 - Centro
CEP 89251-100 - Jaraguó do Sul

.

Tel. (47) 371-9565
Home Page: www.rhbrasil.com.br
E-mail: jaragua@rhbrasil.com.br

A RHar••1I ••Ieclona prollulon.I.......� .egulnt_ Oportullld.d_:
;�

ÁRCA EspeefrICA-ADMINISTMnVAI ENSINO SUpERIOR
• ESTAGIÁRIOS(AS) Necessário estar cursando Psicologia. Enviar currlculo para
carla@rhbras!l com br,
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Necessário. Inglês T�cnlco e Curso na área de
Informática. Para atuar com programação, suporte aos usuários em sistema de gestão.
Conhedmento em SQL e básico em Progresso Enviar currfculo para çada@rbh@s!l com br
• VENDEDOR TÉCNICO Necessário conhecimento em segmento de borracha. Enviar

�U�lC;;f1:riaN�'!Sl'l�s�s:rc��ndO Admlnlstraçio. Pira atuar com atendimento

:Ov�':��DJ�1fc��tóub':,�af�rrWa'rém'W;:e�':rI�·Elétrlca. Para atuar com motores

:'é�i�G:I�sá�rs��deorl�nu�:·ri:�v�:_ ã�U�: ���tát�rsn:e:'Wlb:s��:Wn��to em
Informática. Enviar currlculo_28ra SOI.rhb[jl5U· com br.
• ANALISTA ADMINISTRAÇAO DE P AL Superior completo. Experiência na função
: =A����:OR�o�Ihe��:�tg�����I�:�e�a::s�g��gaWjl1s��. Enviar cuniculo para
solange@cbb@sll Com br.

.

• CRONOMETRISTA Com experiência em custos. Enviar currlculo para

1°X'Gi:s1ÉbJTI$�&i'lr�uperlor completo. experiência em atividades na .iréa de serviço

����i:He�r::��ãv��c�u�c:��cfr����r::���:�k�l!' :m Auto �ad, ISO 9000

: ii���3��õ(�)�;':s:;': �:���:1ªd�'t:'i?ld�de e experiência/ conhecimento na
érea financeira (contas a pagar e a receber, entre outras atividades). EnvIar curriculo para
cada@rbb@sll com bc,
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR -Mlnlmo superior Incompleto. Experiência em
desenvolvimento de sistema para .irea de custos e contábil. Enviar currfculo para
carla@rhb@s!l com br. .

• ANAUSTA DE CARGOS E SALÁRIOS Superior completo. Experiência em remuneração
por habilidades e competências, negociações Internas. Enviar currfculo para
fesste@rhb@sll com br.
• ANAUSTA DE TREINAMENTO Superior completo. Necessário experiência. Enviar

;U����:�TLe\'c\1�ÓªSJ'uWe�o�r.com�leto. Preferencialmente com forma o em

�nl���tÁ��bm�':C:S�ádrl� :��n::s.��:I�u���U!':nP:�ca o F slce. Enviar currlculo
para 1essl'ftrhb@sl(tom br.
• SECRET RIA aI MGlIÊ Inglês fiuente e Superior completo. Enviar currlculo para

���m:8ér,:I�:�:JAo 2' grau técnico e/ou 3' grau. Com CRC. Para atuar com serviços

ie;::o'l;�����'l:dÓi! E��:.'P�f1��J'�':cl����I������Wn�Ó na linguagem de
prQgramação DATAFLElI. Enviar currfculo para �d.@rhb@S!l;;fr"i" .• PROJETISTA DE MÁQUINAS Necessário T cnlco em Me nl . Conhecimento em
desenho �cnlco mecAnlco, Instrumentos de metrologia, Informática, AUTO CAD e SGE.
Olsponlbllldade para residir em Brusque/ se. Enviar currlculo para gga@rbb@slI CQm br.
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Cursando Superior. Experl ncla em Progresso

;n'::�..'f��uI."I&;E"cl:ài'âtabé"t� 'fu'&e�àr Com leto em Qulmlca, Ciências Blol6glcas
ou afins. Conhecimento em desenvolvimento de p::J'utos, reaçio de Halllard, pesquisas e
literatura técnica. Enviar currfcutp para fessle@rhb@sU ÇQm br;.

.

• CDORDENADOR DE PRODUÇAO Superior completo ou cursando. experiência em PCP

: .a��I:���i����(:)YI�o�rrf;U��:Mr:rlerc,%�e��SIl�'V'I:�' curriculo para
iessle@rbbrasl! com br.

,

'

ÁREA ESpEcifICA-ADMINISTRATIVAI ENSINO MrIO• AUXIUAR DE COMPRAS 2· grau completo e com experl nda na função. Enviar currlculo
para sglange@rhb@sll cgm�r..

.

• AUXIUAR DE LABORAT RIO Para atuar com laborat6r10 fotográfico. CC)
• COORDENADOR DE MONTAGEM Expedênda em montagem de pre-moldados e
construção civil. (l)
• CAIXA Com 2· grau e disponibilidade de horários. (l)

ÁRE\ TÉCNICA• T CNICO TiXTJL· Para atuar em confecção. Enviar currlculo 'para

�Q�i�eN'I(\'�'SI!MgWJ'iTJCAI WE8DESIGNER Necessário conheclméntos em
desenvolvimento de web (de�/gner, javasalpt, html é Java, se possivel) e dreamveaver,
photoshop. Preferencialmente conhecimento em SQL. Enviar currfculo para
cada@rhbrasll com br.

ÁREA COMERCIAL
• VENDEDOR(A) INTERNO Com experiênda comprovada e disponibilidade de horários.

�C�PRE5ENTANTE COMERCIAL Necessário possuir empresa consUtulda, veIculo prépno,
telefbne e fax. (l)
• VENDEDOR EXTERNO Para atuar com vendas de consórcios. Boa apresentação, bom
relacionamento Interpessoal. 2· grau completo. (l)
.ÁREA OPERACIONAL
• SOLDADOR Com expOdênéla em solda mlg. (5) .

: �'p'l::::�'l0D'g�r��eg'o�I�:f:����. e(;;,g. (5)
• TALHADEIRA Preferendalmente com experlênda em corte de teddos para estofados.

!,l�ARÇON Para trabalhar em horário noturno. (5)' •.
• COZ1NHEIRA Para trabalhar no Centro de laraguá do Sur. (5)
• ELETRICISTA INDUSTRIAL Experlênda em montagem de painéis. (5)• MECÂNICO MONTADO!. Conhedmento em montagens Industriais, solda tlg (ar:g6nlo),
���a��:oca:;a".:iCotl��O����::�le�)lnstrum.ntos de medição, leitura e
InterpretacAo de desenho mecAnl"". CS)
• OPERAbOR(A) DE PRODUÇAO Necessário residência fixa em laraguá do Sul ou
mlcrorreglilo e 2. grau comgleto ou cursando: (C)
• AUXIUAR DE PRODUCAO Necessário residência proxlmo ao Portal de laraguá. (C)• AUXIUAR DE SERVI�OS GERAIS Para atuar com serviços gerais de cozinha e limpeza

ZOJ�1�'1,���ot�;r�E(N�rlQ experlênda na função de açougueiro e IIder de açougue.
� '.
• ENFESTADOR E

TALHgOR
PiOra trabalhar no bairro laraguá Esquerdo. (5)

• AUXIUAR DE PRODU O Oportunidades para moradores de Schroede .. (C)
• AUXIUAR DE PRODU O Para o sexo masculino. Necessário 2· grau. completo. (l)
* MOTORISTA Para atuar em Guaramlrlm. Necessário no mfnlmo 5 anos de experíêncía,
curso de direção defensiva (MOPj:) e r grau completo. (J)
• MECANICÓ DE MANUTENÇAO Necessário experiência. (l)
* CASEIROS Casal sem filhos, para desenvolver atividades domésticas (internas e

externes), (l)
.

:·l��:�f88r:';,����:.:�·::1.,":�;oO::p:�n�I:��ç'l�.��a�=;;'�
�a�u'f�t�bW�f�r �r. AUXILIAR QUiMICO TixTIL Com experiência e

pre(ereDclaknente, 'ormatio tknlca�Envlar currfculo para �dl@rhbru$ltrm br.
• MECANICO DE MANutENÇÃO L Necessário experl nela na un O. (C)
• ELETRICISTA DE MANUTEN lo T L Com experiência. (C

[.

(47) 371-3512

.

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

Rua Reinaldo RcIJ, 806,
sala 4 - Centro

Jcraguá do�. - se

CIRURG�ÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. AÚ'" f. O�i&Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA

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

CIRURGIÃ-DENTI$1A .. PERlODON'I'IA
Vr�C�·r�

ii ..... .

Fone/Fax: 371-8743 - Sa1a 705

DESTACANDO A SUÁEMPRESA

Rua Guilherme Weege, 50 • Jaraguá do Sul- se

Dr. ·D. Maurício Spies

E-mail: medclin@netuno.com.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 776
.

sala 9 - Jaraguá do Sul - se

Fone/Fax: 371-4724

" , uÍIi)uce@�®!ID�m][rn@ (Ç@lTfllfÔUiJTItID' � "�'

E-melll jldesign@nelul1ocom br 371-5042

18
ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) :373-0912
RuaJOOüButmudt,855-Cennu(junroaotrevoprincipal)-Guaramirim-SC

�UNIÃO....S·I Ú D E

PLANOS DE SAúDE
COLETIVOS E INDMDUAIS
Rua J090 Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

Sua melhor op�io de prazer
v4""��;� 1.4 �';"'Ao"

Atendemos Eles, Elas e Casais

O••pedida. de Solteiro,
massaSens el'6ticas

F"CNE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e regido Jhony

I,

DALTI!AFlA LIMPA FOSSA

iii"
- Or�Qmen'o·sem compromisso-

* Li!"pezo de fosSos; ,•
* Desentupimento de canos, pios,

. banheiros e caixa de gordura;
* Serviços gerais de desentupimento.
* Encanamento �de rede de esgoto.

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

Lote 31 - Estrada Nova - Jaraguá do Sul

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

DIA DO COLONO -25 dejulho
Vitório Lazzaris encaminha uma foto de 1959 .

que mostra uma solenidade junto à herma do
nosso fundador, Emílio Carlos Jourdan, ao pé
da qual se depositou uma coroa de flores. Na

quele tempo, o 25 de julho lembrava a vinda de

imigrantes e, mais tarde, a data se convencionou
como data da fundação do Município, até os dias
atuais. O Legislativo, presidido pelo vereador
Vitório Lazzaris, propunha aos seus pares a ceri

mônia, com a comparência de convidados
Assim é que, da esquerda para a direita, com

pareciam o irmão Luís, do Colégio Marista, o dr. Murillo Barreto de Azevedo, o promotor Ari Flaviano de

Macedo, (?) Maffezzolli, à sua frente o tenente Lopes, padre Wiemes, Julio Zacharias Ramos, ceI. Leônidas
Cabral Herbster, o escrivão e coletor federal Almiro Farias Jr., um não identificado, o vereador Vitório

Lazzaris, presidente da CâmaraMunicipal deJaraguá do Sul, atrás dele o vereadorEugênioVictor Schrnõckel,
o dr. Ayres Gama Ferreira de Melo, juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, e os vereadores João
Hermíleo Cardoso, Victor Bauer, Augusto Sylvio Prodoehl e Clemanceau do Amaral e Silva.

INAUGURAÇÃO

Grafipel inaugura
instalações ao

completar 40 anos

Na tarde de 8 de dezembro, a Grafipel
realizou recepção a clientes e amigos, nas
novas instalações, na esquina das ruas 18

(Quintino Bocaiúva) e 65 (Iosef Fontana),
A foto registra o instante da saudação
do nosso diretor Schmôckel e Neitzel,
sócio da empresa, desejando novos

triunfos da papelaria e livraria, em nos

so meio.

�rculo
Italiano

FELICE NATALE
Aproveitamos esta oportunidade para dizer que o ano do nosso 10° aniversário foi

muito bom. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos e todas as entidades enfrentam,
conseguimos atingir noss-os principais objetivos e chegar muito perto do grande sonho de

concluir nossa Sede Social e Cultural.

Claro, somente aparecem resultados onde há muito trabalho, competência, apoio e colabo

ração de todos, dentro e fora do Círculo, muito em particular da comunidade em geral.
Agradecer a todos individualmente seria uma tarefa impossível, por isso, destaco o

trabalho de toda Diretoria e Conselho Fiscal, apoio da Prefeitura Municipal através da

Secretaria de Cultura, da imprensa na divulgação e cobertura dos eventos, da comunida
de comparecendo e fazendo a alegria dos nossos jantares
e da "Notte Italiana".

Contamos com todos no próximo ano, para darmos o

passo que consolidará definitivamente a cultura italiana

em nossa cidade, com a entrega da Sede.

Grazie a tutti e che Dia benedice a te e tua famig/ia.

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

FELICE NATALE!

DEVANIR DANNA

Presidente
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul- SC

ROTARV CLUB

REUNIÃO FESTIVA DE NATAL.

13/DEZEMBRO/2001- Reunião ordinária com discussão dos últi
mos detalhes para a Reunião Festiva de Natal.

Nesta 5a Feira, 20/DEZEMBRO, às 20:00 horas, o Rotary Club de

Guaramirim encerra suas atividades do ano de 2001, com a FESTI

VA DE NATAL. Nesta reunião comparecerão todos os rotarianos

acompanhados de suas esposas e filhos. Na oportunidade será ho

menageada a ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVAN

G ÉLICAS (QAS E). O Rotary Club de Guaramirim, este ano, por
decisão unânime, homenageia este grupo de senhoras da CO M U NI

DADE EVANGÉLICA LUTERANA, pelas atividades desenvolvidas

em nossa cidade. Na próxima coluna rotária, estaremos apresen

tando um breve histórico desta respeitável entidade.

NATAL. ..
Quando o imperador César Otaviano Augusto ordenou o recenseamen

to, José e Maria, que estavam em Nazaré, caminharam para Belém,
quer dizer "Casa do Pão", distante 130 quilômetros. Chegando lá não
encontraram alojamento e abrigaram-se numa gruta. Ali, há 2001

anos, a ser completados no dia 25 de dezembro, nasceu o Salvador,
Jesus Cristo, o filho de Deus! Alguns pastores viram no céu uma luz.

Uma voz respondeu: "Hoje na cidade de David, nasceu o Salvador!"

Ouviram, ainda, um canto: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra

aos homens de boa vontade." Os pastores dirigiram-se a Belém e ado
raram o Deus Menino. Surgiu uma estrela no Oriente que os três sábios
- os Reis Magos Melchior, Baltazar e Gaspar - identificaram como

uma estrela profética que anunciaria o Messias e seguiram o misterio

so astro. Foram até Belém, onde segundo a profecia de Mlquélas,
nasceria o Salvador: E tu, Belém, tão pequenina entre as cidades de

Judá, de ti porém, sairá Aquele que há de ser o dominador de Israel.
Os Reis Magos encontraram o Divino Infante e adoraram o Menino.

Ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Três presentes simbólicos: pelo
. ouro reconheciam em Jesus o seu Rei: pela mirra o Redentor; pelo
incenso o seu Deus. O nascimento de Jesus foi o acontecimento mais

importante da história: deu início à Era Cristã! Aproxima-se mais uma

vez o Natal e o homem não pode viver sem símbolos. O presépio é o

primeiro símbolo de natal; ele reconstitui o nascimento de Jesus. Sua

origem data do ano 1223 e foi montado, pela primeira vez, por São
Francisco. O pinheiro de natal, outro símbolo, apareceu no primeiro
século do Cristianismo. Papai Noel é a figura mais popular das festas
natalinas. Surgiram também, as trocas de presentes, a ceia, as velas,
as estrelas, os cartões, as guirlandas, os sinos, que constituem a home

nagem dos homens àquele que nasceu e morreu pela nossa redenção. O
Natal é uma época de confraternização, em que nos reunimos para,
irmanados, desejar uns aos outros as bênção de Deus. Que este Natal

seja, como ontem e amanhã, mais uma oportunidade pára recebermos
as bênçãos de Deus a quem reverenciamos numa prece!

AN IVE RSARIANTES ...

20/DEZEMBRO - ESTELITA PEREIRA, esposa do companheiro
Nelson, colhe mais uma flor no jardim de sua vida

21/D EZEMBRO - O pequeno ARTH UR, filho do companheiro Rildo
comemora seu 10 ano de vida.
Aos aniversariantes desejamos saúde e felicidade.

Relações Públ icas
373-0091

111Tabelionato
. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.373-0404

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o QUE SE FALA NO SENADO
SUPUCY: BRASIL POUCO

FEZ PARA CORRIGIREFEITOS

DA ESCRAVIDÃO - O sena

dor Eduardo' Suplicy (PT
SP) apresentou dados do

Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) que,
a seu ver, comprovam a ex

clusão que ainda é subme
tida à população afrodes
cente no Brasil, mais de 100
anos depois daAbolição da
Escravatura. Segundo estu
dos do Ipea, os negros re

presentam 45% da popu
'lação brasileira, mas corres
pondem a 64% dos pobres
e a 69% dos indigentes.

- O exame mais re

cente das desigualdades no
Brasil, incluindo seus aspec
tos raciais, denota com ela
reza q'!e a sociedade e os

governos pouco fizeram
desde a abolição para cor

rigir os efeitos de mais de
três séculos de escravidão.

Creio que devemos romper
nosso imobilismo e lutarmos

para implantar uma socieda
de mais justa, onde o racis
mo seja uma página virada de
nossa história.

Eduardo Suplicy afirmou
que a figura de Zumbi deve
servir de exemplo para a

construção de uma socieda
de livre, democrática e soei-

,

almente justa.
Por sua vez a senadora

Heloisa Helena (PT-AL), pelo
transcurso do Dia Nacional
da Consciência Negra, sau
dou o município de União
dos Palmares, criado pelo es

cravo e rei africano Zumbi.
- Ela lembrou dos escra

vos em busca da liberdade e

disse esperar que isso possibili
te a todos homenagear 'essahis
tória de luta pelos negros e ne

gras do País'. 'JORNALDO
SENADO, página 8, edição
1.405, de 21/11/2001.

Boas
FI:Sfa.\'!

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

VIZINHANÇA PERIGOSA,,(l6S)
Era Osório ministro, quando uma tarde, em despacho do

gabinete com o imperador, um colega, que sentava logo
junto, ao tomar o areeiro, bateu com o cotovelo no tintei-

ro, derramando-o. A tinta espalhou-se pela mesa, alcan-

çando vários decretos da pasta da Guerra.
Osório aborreceu-se.
- Caramba, camarada! -, exclamou.
E batendo os papéis:
- Não se pode aéampar a seu lado!. ..

Múcio Teixeira - "Os Gaúchos", volume I oácina 205

12r. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE ..JANEIRO

GERAL
A.

EMINISCE'NCIAS
-

TERÇA�FEIRA, IS de dezembro de 2001

- JGS
Distrito de Veszprém
Garibaldi

Eleições para
deputados

Realizavam-se elei

ções para deputados pa
ra o Congresso de �e
presentantes de Santa

Catarina, e aJunta Elei
toral organizava as me

sas eleitorais do pleito
,para 7/12/1924, no 2°
Distrito do município de

Joinville: JARAGUÁ
(Centro) - Heleodoro
Severiano Borges, Hen
rique Piazera, Francisco
F. Fischer (húngaro de

nascimento), Julio Fer-
-,

reira e Leopoldo Jans-
sen, como mesários, e

Venâncio da Silva Por

to, como escrivão; GA
RIBALDI - no edifício

de Walter Marquardt,
mesários: Victor Rosen

berg, João Ayroso,Wen

delin Schmidt, Walter

Marquarclt e Antonio

Wolf, esses de descen
dência húngara, e escri

vão: Arthur Müller. Se-

FEDERAL

Em 1924

Em 1923

Diferença

71:258$000
47:561$000
23:697$000

ESTADUAL

49:052$800
34:413$200
14:639$600

No dia 15/6/1924,
no Salão Bankhardt, re
alizava, na Estrada Ja
raguá 84, uma grande
festa popular com baile,
muito animado pela co

lônia húngara.
Entre imigrantes
também havia

''vivos''

O súdito alemão Karl

Rumpel queixava-se na

polícia contra seus pa
trícios que, aproveitan
do a sua ausência, pas
savam nos "cobres" um

São Paulo-Rio Gran- 'carro e "voaram". E a

Hungareses
e seus

descendentes no

esporte

de fala alemã tinham

seus pertences e baga
gens danificados, com
a quebra de caixas jo
gadas, sern a maior con

sideração. Chegado em

Blumenau, o carroceiro

que trazia a carga foi

grosseiramente inter-
Para o dia 3/5/ pelado se se tratava de

1923 estava programa- carga de estrangeiro ou

da uma partida pe- não. Caso não respon
bolista entre o ''Améri- desse a carga não teria

ca", de Joinville, e o lugar no armazém. Já se

"União", de Jaraguá. O sabia de casos de car

quadro local era for- ros que tinham de vol
mado pelos seguintes tar de Blurnenau a Ja
jogadores: Rodolfo, raguá, por causa dessa

Carlito, Fischer, Erich, falta. Precisava, pelo
Hilário, João, Paulo, menos, um intérprete
Luiz, Ottokar, Jorge e para os entendimentos.
Arthur. Mesmo com a guerra
Títulos de terras terminada.
O coletor de Ren- A evolução da

das de Jaraguá, Cons- economia

tantino Tzelikis, do O coletor federalJú-
Estado, inforrnava, em", lio Ferreira e o coletor

25/4/1923, por edital, estadualMário Lopes in
que se achavam os tí- formavam a evolução da
tulos de terras em seu arrecadação:
poder para: Alfredo

Papal, Leopoldo Lie

senberg, Alberto Lie

senberg, Augusto
Ziehlsdorff, Polycarpo
Bento de Souza, Gui
lherme Jacobi, Alexan
dre Carstens,Waldemar

Braun, Carlos Sprede
mann, Donato Anto

nio Fernandes, Ma
thias Stenger, Ignácio
Schwartz, Jorge Henn,
Giocondo Pedri, Fre
derico Koch, Francisco
Frank, Alberto Ra

dünz, Henrique Sell,
José Calazans Cordeiro
e Hugo Luiz Alvino

Meldola.

Imigrantes
maltratados

, A Estrada de Ferro

Por que "antigamente"
e "outrora"? LXXXII

de queixava-se da falta

de cortesia. Imigrantes
polícia ia no encalço dos
vivaldinos.

guiam-se mesas eleito

rais em Retorcida e Ba

nanal, além de Hansa.

Nacionalização do

ensino em Jaraguá
O professor paulista

Orestes,Guimarães, na
qualidade de inspetor
federal, estava em JA
RAGUÁ, a serviço. Em
Rio Serro, onde existia

uma escola particular,
cc:>m freqüência superi
or a 130 alunos, o ins

petor precisava chamar

um intérprete, pois não

houve quem falasse O

português. Nas demais
escolas o adiantado em

(097)

português era satis
fatório.

No dia 13/12/
1924, às 20 horas, no
Salão Lorenzen, reali
zava-se a festa de en

cerramento das esco

las federais, dirigidas
pelos professores Isaías

Zonta e Haydéa Go

mes Silva, em três par
tes, com a participa
ção dos alunos Alber

to Bértoli, Alberto
Grubba, Maria do Car

mo Werner, Oswaldo
. Athayde, Idal Jancker,
Antonio Grubba, Ale
xandre Grubba, Jorge
Rancke, Marfizer Jan
cker, Odila Borges,
Pedro Silva, Antonio
Floriano, Idalina Fran
cker , Dorotéa Qua
dros e Paulina Perigo
Melhorando vias de

comunicação
No dia 25/1/1925

entrava em construção
I

a ponte sobre o Rio Ser-

ro, sob a fiscalização de

Affonso Piazera, quan
do os moradores da Es
trada Jaraguá podiam
fazer os seus transpor
tes pelo caminho que,

partindo um pouco
além da residência de

Wilhelm Weege, vai à

Estrada J araguá Es

querdo e os de Rio da

Luz, fundos, próximo à

esc�la pública, pas
sando para a Estrada

Rio Serro. Garibaldi
não era citado, que
também começava na

Barra do Rio Cerro.

Mas existia a explica
ção: eles vinham de

Jaraguá pelo caminho

Jaraguá Esquerdo e

chagavam ao Jaraguá
99, no comércio Meier,
sãos e salvos.

(FRITZ VON JARAGUÁ)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LOCALIZADO ENTRE A

TERCEIRA ECONOMIA DO ESTADO,
JARAGUÁ DO SUL, E A SEGUNDA

ECONOMIA, BLU M ENAU, O NOVO

POSTO MIM E RIO CERRO FOI

INAUGURADO NA ÚLTIMA SEXTA

FEIRA, DIA 14 DE DEZEMBRO. De

acordo com os sócios-proprietários do

local, dr. Nelson Eichstaedt e Marlize

Gumz Eichstaedt, o posto se beneficia

por estar localizado em uma área que
cresce constantemente e que merece

uma estrutura desse porte. "Estamos
no coração do Rio Cerro II, próximo às

indústrias e o comércio que cresce a

cada dia", diz Eichstaedt, salientando
que há mais de vinte anos já existia ali

um posto de combustível da marca

ESSO, lembrado por muitos, que

pertencia a Arthur Guilherme Germano

Gumz é Edeltraud Bauer Gumz,
fundadores da Choco- Leite, de Jaraquá
do Sul.
Dentre os diferencias do novo posto

está a garantia de ser abastecido pela
rede de postos Mime. Eichstaedt

escolheu essa bandeira porque, segundo
ele, o Mime apresenta serviços de

qualidade com lojas de conveniências

bem estruturadas e mantém um

excelente nome na cidade. "AI iás,
escolhemos aMime pois queremos
valorizar o que é de .Jaraquá do Sul",
comenta.

O diretor-superintendente da rede de

postos Mime, Paulo César Chiodini, diz
que essa parceria já havia sido pensada
há mais de um ano. ';0 bairro Rio Cerro
é um bai rro que está crescendo e

merecia um posto de qual idade,
também devido à rodovia SC-416",
comenta Paulo. O Mime tem,
atualmente, 16 filiais: oito em Jaraçuá
do Sul e uma em Itajaí, Apiúna, Pien

(PRl, São Francisco do Sul, joinville,
Pomerode, Guaramirim e Schroeder.

CORREIO DO POVO 11

BAIRRO RIO CERRO II
ganha posto de combustível

POSTO LOCALIZA

SE EM UM BAIRRO

CONSTANTEMEN

TE. ESTRUTURA

COMPLETA OFERE,

CE, INCLUSIVE,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empresa é pioneira no uso

danova temologianoEstado
A Malwee Malhas é pioneira no uso da tecnologia

Tecnobio, no Estado. A empresa italiana forneceu os

equipamentos e orientou também na instalação do

complexo, que pode ser visto pelas pessoas que passam

pelo parque industrial para chegar ao Parque Malwee. A
instalação do Tecnobio representa um avanço rumo ao

domínio quase absoluto sobre o problema da geração
dos efluentes, avalia o gerente da Tinturaria, Luiz Carlos

Hamburg, que não forneceu o valor do investimento
feito pela empresa.

'

Além da instalação do sistema para tratamento de

efluentes, está em fase de implantação também wna

estação para recuperação da água, com reaprovei
tamento de 30% para retorno ao processo produtivo,
podendo chegar a 60%, informou Hamburg.

Segundo ele, a previsão para-entrada em pleno
funcionamento é p�a meados de janeiro próximo, na
retomada da atividade industrial no ano que vem. A

Malwee Malhas produz cerca de 800 toneladas de peças
de vestuário por mês, nas fábricas de Jaraguá do Sul,
Pomerode e Blumenau. A empresa também é contro

ladora da indústria Carinhoso, em Jaraguá do Sul. (MR)

TERÇA-FEIRA, 18 de dezembro de 2001

aMEia AMBIENTE: MALWEE MALHAS ATIVA PROCESSO BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE EFLUENTES

Sistema usa tecnologia italiana
e começa a funcionar emjaneiro

]ARAGUÁ DO SUL - A

Malwee Malhas colocou
em funcionamento ontem,

para um período de tes

tes, o novo sistema de
tratamento de efluentes

industriais Tecnobio, que
utiliza tecnologia italiana e

funciona através de pro
cesso totalmente biológico.
Construído nas proximi
dades da unidade conven

cional, as novas instalações
aumentam a eficiência na

remoção da carga polui
dora.

Com a ativação. do
complexo, a empresa pre
tende reduzir em 70% a

utilização de ngua do Rio

Garibaldi, para o trata

mento dos efluentes, hoje
calculada em 120 metros Eficiência no tratamento de resíduos aumenta para 99% com uso do Tecnobio

Fotos: Edson Junkes/CP

Capacidade é para tratar 5,5 mil metros cúbicos/dia

cúbicos por hora, além de

diminuir a geração de lodo

industrial, que deverá cair

de i 2 toneladas/dia para,
no máximo, três tonela

das/dia. O novo sistema,
com capacidade para tratar
5,5 mil metros cúbicos de

efluentes/dia, também
aumentará a vida útil do
Aterro Ecológico Indus

trial, construído pela em

presa há três anos.

O Tecnobio, automa
tizado e totalmente bioló

gico, dispensa o uso de

quaisquer sais para auxiliar
na decantação. A eficiência
na remoção da carga po
luidora é de 99% superior
ao padrão exigido pela le

gislação, de 80%, além de

possibilitar o reaproveita
mento da água que voltaria
para o rio. As informa

ções são do analista am

biental da Malwee Ma

lhas, Cassiano RicardoMi
natti, que na tarde de on-

tem, juntamente com o

gerente da Tinturaria, Luiz
Carlos Hamburg, proce
deu ao início dos testes no'

o

reservatório.

O sistema funciona

com duas fa�es distintas, a
parte de líquidos residuais

(efluentes) e a dos lodos

(reciclagem, descarte e pro
cessamento), e cumpre vá
rias etapas durante o tra

tamento. A parte mais re

levante no sistema é a da

Oxidação Biológica, que
acontece num tanque com
95 metros de cornpri-,
menta, por 25 de largura e

6 de altura, equipado com

difusores de ar. Os difu
sores (movidos com com-

. pressores) estão localizados
no fundo do tanque e pro
duzem microbolhas de

oxigênio, que servem bac

térias, instalando-se o que
se chama processo de
lodos ativados.
(MILTON RAASCH)

ConcursoArte na Lista

Técnico doBillvai conhecer

projeto doConsórcioQuiriri
SÃO BENTO DO SUL/

CORUPÁ-TécnicodoBID

(Banco Interamericano de

Desenvolvimento) está sen
do esperado em São Bento

do Sul, onde deverá reco

lher informações sobre o

funclonamento do Consór
cio Quiriri, proposta que
envolve quatro municípios
no Norte catarinense, in
cluindo Corupá, no Vale do
Itapocu, e que estabelecevárias
ações conjuntas para a pre
servação dos recursos natu
rais, medidas contra a de

gradação ambiental e, prin-
. cipalmente, para a preser
vação dosmananciais de água

Luciano Fedozzi, repre
sentante do BID, já enviou
correspondência para a di

reção do consórcio, solici-
-,

tando entrevistas com os

prefeitos dosmunicípios en
volvidos, na expectativa de

recolher informações que

possam ser aproveitadas em
projetos semelhantes.. Con-

formep técnico, a intenção
é fomentar a instalação de
outros projetos, nos moldes
do que hoje acontece no

Quriri. Mas a visita tem du

plo significado, pois. cresce
a expectativa entre as pre
feituras envolvidas de que,
com a vinda do técnico, seja
dado o primeiro passo na

conquista de futuros finan

ciamentos para projetos
ambientais.

Através do consórcio,
foi organizado, por exem

plo, o recolhimento das

embalagens de produtos
agrotóxicos em 15 municí

pios da região, com a ins

talação de uma central de
recebimento e armazena

mento, na cidade de Mafra.
Acentral já recolheu cemmil

embalagens, em seis meses

de funcionamento, evitando
a dispersão destes produtos
nas lavouras e, principal
mente, que fiquem jogados
em cursos d'água. (MR)

Escolha a-ilustração da nova capa do Guia Fácil

edição 2002. Seu voto émuito importante, pois
ajudará a eleger o melhor trabalho e você ainda
concorre a um brinde do O Boticário.

o Guia Fácil está inteCllSsado em sua opinião!

"
CORREIO DO POVO

..1 Shoppln8 Conter
11m BREITHAUPT

S

..
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Homenagem
lorifa.,ltmoHi Karsten
Vereatlora pMDB-

----_.._-'--_..._-------,

Amor, dl�gria e prQsperidade.
Ql,I� fudo isto ftlçÇl parte de
suas vidas neste Notai e' no

Homenagem
Pedr� Garcia - Vereador PMDB

Que,; o-br��cv

�U;t;d:&�®
Nctt:alrper��
e-»1I�cor�

Homenagem Rudolfo Guesser

VereQdor PPB

Que seja um Natal feliz e

inesquecível pelas
álegrias qüe traz.

E um Ano-Novo maravãnoso,
desde 'o primeiro dia,

repleto·de�muito
amor epas.

He»menagem
EugenictGarcià," Vereador PSDB

Feliz
Natal!

I INICIATIVA: ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PODEM APRENDER ITALIANO

Acordo de cooperação técnica
foi assinado no início deste mês

]ARAGuA DO SUL -

Alunos da rede pública es

tadual de ensino vão poder
aprender o idioma italiano.

Pelo menos é o que diz o

acordo de cooperação téc

nica assinado no início deste

mês entre o Estado de Santa

Catarina e a Itália para a

promoção do estudo da 00- .

gua e da cultura italiana no

território catarinense. "San

ta Catarina é o primeiro Es

tado do Brasil a assinar esse

tipo de acordo com o go
verno italiano para a inser

ção do idioma no currículo

escolar", enfatizou o côn

sul-geral da Itália em

Curitiba, Mário Trampetti,
em solenidade realizada no

Palácio Santa Catarina.

brado, o governo do Estado

compromete-se a incluir na

educação básica e no ensino

fundamental a língua italia

na como idioma estrangeiro
optativo. "Este é o nosso de

safio: trabalhar a língua desde
a primeira série do ensino fun
damental", revelou a secretá

ria de Educação e doDespor
to, Miriam Schilikmann.

Jaborá, Rio do Oeste e

Ascurra ministram o idio-

ma.

"Em pleno século 21,
não ser bilíngüe é ser anal

fabeto. Além disso, nós

conseguimos derrubar o

mito histórico de uma es- ,

cola que tem a mesma carga
horária não consegue en

sinar Língua Estrangeira",
A embaixada da Itália, comemora a secretária.

por sua vez, deverá geren
ciar os custos de distribui

ção de materiais didáticos

pedagógicos. Mas um dos

principais pontos do acordo
é a capacitação dos profes
sores que atuam com a

Língua Italiana. Atualmente
escolas de Nova Trento,
Arroio Trinta, Sangão, Bo-

Durante a solenidade de

assinatura do acordo de co

operação, o governador
Esperidão Amin sugeriu à

secretária de Educação que

seja criado um prêmio para
os alunos que atingirem os

melhores índices de apren

dizagem e de qualidade.
"Os alunos que, depois de

conversar e escrever em

italiano num nível satisfa

tório devem ser premiados",
finalizou o governador.

Em seu discurso, Amin
enfatizou que o intercâmbio

poderá ser dinamizado na

medida em que as escolas

catarinenses forem bem-su

cedidas no ensinamento do

idioma italiano. "Nós temos

muito a construir em ma

téria de intercâmbios com as

nossas origens", comentou
o governador. Na avaliação
de Amin, Santa Catarina

tem muito a ver com as

práticas e modelos europeus

e, particularmente, com a

prática e exemplos italianos,
como a pequena proprie
dade, o conceito de família

Através do acordo cele- tuverá, Blumenau, Rodeio, um tempo, conseguirem e as autonomias.

CAMPANHA

Uma eslrelb no céu enuncio a chegada da esperança e dó paz ...

Que esta estrela brilhe, e traga muito ornore harmonia nesta noite de Natal.
"�--

o Banco Santander, iuntamente com

o Jornal CORREIODO POVO, está
arrecadando donativos para o Natal
das crianças carentes de Jaraguá do
Sul. Faça uma criança sorrir, doe um

brinquedo.
A a'gência está situada na Rua

Marechal Deodoro da Fonseca, nº 10.

Adelaide Riegel foi a ganhadora do televisor

14', promoção da Associação dos Amigos
Lobos Guarás, em sorteio realizado no dia

24/11/2001. Na foto, ela aparece junto do

presidente da associação, Moacir César
Souza. Parabéns!

"

,

. '

:I CONSTRUTORA'E INCORPORAQ()RAJARA.GUA:LTDA.
'

Roo Cei. Bémardo GiUbba, 246· JarSguá"do'Sul, SC
Fone/Fax (047) 372-<)014

.
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.IVISITA: FRANCISCO KÜSTER ESTARÁ AMANHÃ EM JS PARA FIRMAR TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DA TlP

Ato será cumprido às 14 horas,
no Escritório Regional da Celesc

]ARAGUÁ DQ SUL - o

presidente da Celesc, Francisco
Küster, estará amanhã na

cidade, quando assina termo

aditivo ao convênio da TlP

(Taxa de Iluminação Pública),
que a companhiamantém com

a Prefeitura, para funcio
namento do serviço de ilumi

nação pública. Küster chega às

14 horas e se dirige diretamente
ao Escritório Regional da em

presa, na Rua Epitácio Pessoa,
onde procede ao ato, preven
do verba de reforço para in

vestimentos na melhoria no .

sistema local de iluminação
pública,

A visita será rápida, de no

máximo 40 minutos", infor
mou ontem o gerente regional
da Celesc, Luiz de Freitas

Melro, acrescentando que o

presidente deverá aproveitar e

dirigir uma mensagem de final
de ano aos funcionários. Com
o termo aditivo, "a Celesc vai

aumentar a eficientização do

serviço de iluminação pública
na cidade", explicou Melro,
completando as substituições
de lâmpadas de 400 watts por
outras de 250 watts, com

maior luminosidade e menor

consumo de energia, em vários

Küster vai garantir recursos para prosseguir com obras de manutenção na iluminação pública

locais na área urbana.

Participarão do ato os pre
feitos dos dois municípios que
serão beneficiados nesta etapa,
Irineu Pasold, de Jaraguá do

Sul, e Luiz Carlos Tamanini, de
Corupá. Em Jaraguá do Sul o

convênio previa a substituição
de 3,4 mil lâmpadas e a meta é

concluir o serviço total até o

dia 31 de dezembro, informa
o gerente. Em Corupá, estava
prevista"a colocação de mais

de 400 novas lâmpadas, etapa

duba, acumularam dívidas,
desde então, em conseqüência
do impedimento de fazerem

o repasse dos custos de con

sumo e de manutenção dos

sistemas de iluminação pública.
Em Guaramirim, o débito

acumulado com a Celesc

ul!Iapassa R$ 700 mil, e é uma

das questões intrincadas que o

prefeito Mário Sérgio Peixer,
tenta administrar, no primeiro
ano de mandato.

(MILTON RAASCH)

UM PASSO AO PASSADO

já concluída. Melro destaca que
os investimentos deverão

representar mais economia

para a população, que con

sumirá menos energia com

iluminação pública.
SEM OBS:rÁCULO - Jara

guá do Sul não consta entre os

municípios que ficaram im

pedidos, por decisão judicial,
de repassar os custos da TlP

para a população. Algumas
prefeituras, como Guara

mirim, Schroeder e Massaran-

SilvinoWinter, com raiz de aipim
pesando 10 quilos, colhida na pequena
horta que eles cultivam ao lado da

residência, na RuaWalterMarquardt,
1.173.Winter, de 64 anos, comemorava'
ontem com a esposa, Romilda, a
surpresa proporcionada pela horta
familiar, cultivada sem grandes
pretensões, mas suficiente para garantir as
hortaliças e tubérculos necessários para o
consumo próprio.

Os 25 anos

do Jazz Elite
A nota estampada, com
fotografia da época, enviada pelo
músico Rodrigo Nicoluzzi, na

edição nO 4.525, de 11/12/2001,
página 3B, identificou os

integrantes do grupo, naquela
época, deixando dois deles sem

mencionar os nomes.

Tão logo circulou a edição,
Vilson Bastos, filho de Romeu

Bastos, ligou para informar que o

não identificado era Luciano

Demarchi, ao lado de Emilio da

Silva, z- trompa, no final da

segunda fila.

Na manhã do último domingo, a
senhora Nair Enke, nata

Vosgerau, filha de França (o
maestro), informando que a

fundação do Jazz Elite ocorreu

em 15 de novembro de 1929, e

que, conseqüentemente, os 25

anos aconteceram em 15/11/
1954.

Resta, pois, saber o nome de

Vasel, o segundo da referida fila.

O CORREIODOPOVO fica muito

grato ao Vilson e à senhora Nair,
fiéis leitores do mais antigo
jornal de Santa Catarina, na
atualidade.

II
II

\

Tecnologia" Serviço d. Saúde
A:i!;J1}:itWlJl'&,lP��fl..lMo�P.t�
Fone)Fax; 1.l1f i1H�6
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A verdadetm...motivaçãopartl
ldéS conquistas mora

.' cada 11m de nós..
dite amanhã,

como se a recomeçasse
cada novo dia.

e !Próspero 2002, são
os os. ptiofêSSQr e.

vereador Jean· Cario Leutprecht e família

Jelil Hatal aos nosso,.amifos e
dieftfes e que o loro ,Alto

seja ..d� muitas realizações com

Que a esperança de
um mundo mais'justo

. faça com que os bomens
tornem os sonhos t

e

omenagem
ORGANZA ,MODAS LTDA.

Rua Reinoldo Rau, 500 • Centro· Fone: 37H8S0

Que o omor de Deus
traga neste Natal

alegria ao seu cõroçõo,

paz ao seu espfrito e luz à sua vida!

BOAS-FESTAS

IEVENTO: PREFEITURA DE SCHROEDER PROMOVE AUTO DE NATAL, AM�NHÃ, COM INfclO ÀS 19H30

Comemorações vão acontecer

em frente ao ginásio de esportes
SCHROEDER - A Prefei

tura realizará Auto de Natal

amanhã à noite, em frente

ao Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold, proporcio
nando à população local a

oportunidade de se reunir e

comemorar, em conjunto; a
passagem deste evento da

cristandade. A programa
ção vai iniciar às 19h30 e

deverá estender-se até por
volta das 21 horas, informa
o secretário municipal de
Educação e Cultura, Haril
do Konell, responsável pela
organização dos festejos.

Estão previstas apresen
tações de canto coral e nú

meros musicais, que estão

sendo preparados pela co

munidade, além da mensa

gem do prefeito Osvaldo

Jurck e da chegada do Papai Edson Junkes/CP

Noel (que deverá ser con-
Secretário de Educação de Schroeder, Harildo Konell

duzido de helicóptero, de-
-

Evangélica Luterana do nidade.

musical gaúcho "Os Garo

tos de Ouro", que vai fazer
a apresentação de encer

ramento das festividades da

noite, a partir das 21 horas.

Ainda na oportunidade,
serão divulgados os resulta

dos do concurso de orna

mentação natalina, de re

sidências e estabeleci

mentos do comércio e da

indústria locais.

A iniciativa do con

curso de ornamentação é

da Acias (Associação Co

mercial, Industrial e Agrí
cola de Schroeder) e tem a .

finalidade de conceder

premiação de incentivo

aos moradores e empresá
rios para que invistam no

embelezamento de resi

dências ou fachadas dos

estabelecimentos, contri
buindo para tornar a ci
dade mais alegre e criar

ambiente mais propício
para as comemorações de

Natal, na cidade. (MILTON

RAASCH)

Dirigente sindical desconfia da coincidência de concursos

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 320 em Jara uá do Sul

talhe' que não está bem

definido), além de uma ho

menagem ao pastor Ede
mar Zehner, da Igreja

Brasil, em' reconhecimento
aos 23 anos de serviços de

orientação e formação re

ligiosa, prestados na comu-

Estão previstas também

apresentações da Banda do

Colégio Miguel Couto, se

guida de show com o grupo

]ARAGuA DO SUL - A ximo dia 27 de dezembro", confirmação da data do estabelecer um calendário

presidente do Sindicato dos constata a presidente, ?i- concurso da Prefeitura de com datas bastante diferen-

Servidores Públicos Muni- zendo que a coincidência de Guaramirim, para denunciar ciadas, facilitando o acesso

cipais, Idinei Petry, descon- datas dificulta a partici- O que ela desconfia seja para todos, mesmo que pro-
fia da coincidência de datas pação dos servidores in- urna "articulação intencio- cedentes de cidades vizinhas.

na realização dos concursos teressados em participar de nal das prefeituras, com a Ontem, Idiney conver-

públicos que as prefeituras concursos, em mais de uma intenção de garantir opor- sou por telefone com o res-

estarão realizando na região. cidade, na tentativa de as- tunidades para a respectiva ponsável pelo Setor de Pes-

"Pelas informações que re- segurar uma vaga no ser- população e desmobilizar soal da Prefeitura de Gua-.

cebemos, as prefeituras de viço público. eventuais participantes de ramirim; mas não obteve a

Jaraguá do Sul e Corupá Idinei disse que só está outras cidades". Na opinião confirmação definitiva da

farão QS concursos no pró- aguardando também pela dela, os prefeitos deveriam data do concurso. (MR)

SEU FUTURO MERECE O MELHOR. �
POSITIUO
JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IACIDENTE: MENOR FOI ATROPELADO POR UM CHEVETIE E LEVADO ÀS PRESSAS PARA O HOSPITAL

JARAGuA DO SUL -

O menor G.A., de 14

anos, foi atropelado no

sábado, por volta das 15

horas, quando estava

atravessando a Rua Ma

noel Francisco da Costa,
no Bairro Vieiras. O ga
roto estava andando de

bicicleta e foi colhido

pelo Chevette, placa
MBU-2610, de Jaraguá
do Sul.

De acordo com tes

temunhas, o garoto atra

vessava a pista quando
se chocou contra o carro

que seguia em direção a

Schroeder, numa veloci
dade de aproximada-

Garoto foi atingido quando
/

atravessava/ rua no B. Vieiras

O menor G.A., de 14 anos, foi encaminhado até o hospital com lesões graves

mente 60 quilômetros
por hora. O garoto so

freu lesões consideradas

graves, em várias partes
do corpo. Logo que o

Gclista caiebate em caminhão
.

JARAGuA DO SUL - Inês caiu e bateu com a

Um acidente que envol
veu ciclista e veiculo
deixou vítima gravemen
te ferida, na manhã de

ontem, às 7h50, na Rua

Walter Marquardt. Inês
dos Santos Oliveira, 24
anos, estava andando
com a bicicleta quando
bateu na porta de um

veículo. Com a colisão,

cabeça em um cami

nhão que estava em mo

vimento. Ela foi encami

nhada ao Pronto-Socor

ro do Hospital São José,
onde encontra-se em es

tado grave, naUTI (Uni
dade de Tratamento In

tensivo). A vítima sofreu

traumatismo craniano e

escoriações pelo corpo.

12a7

CORRElODOPOVO

Aqui tem
informação!

acidente aconteceu, a

ambulância do Corpo de
Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul foi

acionada, chegando ao

local cerca de 15 minu

tos depois do aconteci

do. GA., foi socorrido e

conduzido para o Pronto

SoconndoHospitalSãoJosé.

Homem foi assassinado em
frente ao Salão Líder Clube

JARAGuA DO SUL

O final de semana foi

registrado com mais um

assassinato nas ruas do

Município. O crime

aconteceu na madruga
da de sábado, por volta
de 1 hora, em frente ao

Salão Líder Clube, loca
lizado na RuaWaldemar

Grubba, no Bairro Vila

Lalau. Houve discussão
entre a vítima, Esevir

Rogaleski, 26 anos, na

tural de Ibirama e o as

sassino, que até o fecha

mento desta edição não

foi identificado.

Conforme dados da

Delegacia de Polícia de

Jaraguá do Sul, <?s dois

envolvidos se desenten

deram dentro do salão e

:---__
---...__

Ressonância Magnética
.............

Tomografia CompUtadorizada
CiijjJ?iiE9l!(;i -« 7-\.i�(;1 �e.�?>Ji!�ªt?
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""Ru� Guilherme We�ge';�50 Rua Pastor Sadreczki, 148
,

(Co'�d6míhicfCêíít�o Médico - Hospital Evangélico e

Odontológico de Maternidade /""
Jaraguá do' Sul), 3° andar, A

sul Carlos Renaux / I
salas nO 303, 304, 305 e 306 Centro�r:.I,!�.gue - SC .-/ I
Centro � Jaraguá do Sul- SC Fone/Fax: (47)3%-7144-

,

Fone/fax: (47)372-2651

.,',
.

o s Particulares e

Paciente SUS

saíram para continuar a

briga. "Um deles sacou

a arma e desferiu três
tiros contra Esevir. Uma
bala atingiu o braço da
'vítima e duas o baço",
diz um dos comissários
-da delegacia.

O Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jara
guá 'do Sul foi acionado
e encaminhou o rapaz,
já em estado de óbito,
para o Hospital São

José, e, em seguida, ao

IML (Instituto Médico

Legal).
O caso está sendo

investigado pela dele

gada Fedra Konnel, que
vai ouvir as testemunhas

do homicídio, esta se

mana. (FABIANE RIBAS)

LOTERIAS

15/12/2001

Megasena
concurso: 322

11-18-29-44-47-56

Quina
concurso: 932

02 - 45 - 59 - 73 - 78

Lotomania
concurso: 175

02 - 19 - 25 - 29 -

39 - 43 - 45 - 51 -

56 - 57 - 63 - 64 -

75 - 77 - 82 - 83 -

84 - 91 - 92 - 98

Loteria Federal
concurso 03602

1 ° - Prêmio: 46.730
2° - Prêmio: 01.503
3° - Prêmio: 24.648
4° c Prêmio: 70.785
5° - Prêmio: 39.249

GráficaCP
370-7919
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Homenagem
Auto"Elétrica (esarUda.
no· Borra RIo Cerro,' Font: 376.0046

'_" '" ...• _ .•.... , 0'0

Homenagem
Musse Restaurante e [a

Rua ArIgelo,Rubinii 774" B
,

Fone: 376-1180

Que o Natal e 'o

próximo Ano tragam a

paz e a felicidade plena
para toda a humanidade.

Boas-Festasl

" omenagem
Barra Contabilidade Ltda.

Rua Angelo Rubini, 774 - BOfra Rio (erro - Fone: 376-1402

Que o Natal traga môo o que
pelisar, tuÔo'o que "ilesejar e, tooo
o que sonhar.;;
E que o Ano Novo ti'aga
O que hã õe mais
valioso para você,!
Boas, Festas'

HomeJ1a9êm
erA DASENraALAGENS -__.

Àv. M�.'D�iI&ro & Fodlem, 147S· Centro· Fone:'311·3400

f�Nat"c;U;
f� CLt'\.O"'-no-vo

São- oy vot"oy do- '

CORREIO DO POVO

ARTIGO

Idéias de um publicitário
A Toyota vai ter o patrocínio de uma marca de xampu

no ano que vem. Até aí, nada demais. Há uns anos, uma

fabricante de panelas de pressão patrocinava a Brabham,
quando a Giovanna Amati resolveu deixar de pilotar fogão
para guiar carros de corrida (percoas leitoras, mas não perco
a piada infame),

Mas o que me intriga é outra coisa. Essas empresas que

gastam milhões para colocar seus nomes em carros de F-l
usam muito mal aqueles que deveriam ser seus maiores

garotos-propaganda, os pilotos. A Wella, que assinou com

a Toyota, deveria escalar o louríssimo Mika Salo e o quase
careca Allan McNish para seus comerciais. Não preciso
de tintura para ter cabelos dourados, mas se precisasse, só
usariaWella , poderia dizer Salo. Ah, se eu fosse cabeludo...
Só lavava com Wella , acrescentaria McNish.

Em certos casos, algumas empresas usam, sim, os

pilotos. Eles aparecem em comerciais de gasolina e marcas

de automóvel. Mas não tem graça. Muitas. outras áreas da
economia abraçadas pela F-l ficam fora dessa história. Vejam
o caso da Marlboro. Em vez de um caubói cavalgando um

alazão pelas montanhas' de Iowa, por que não um alemão

fumando feito louco no cockpit de uma Ferrari? E por que
não colocam o Hakkinen enchendo a cara de cerveja
Warsteiner? Agora não preciso beber escondido! , seria o

slogan da campanha. "Outra que seria legal: o Montoya
fazendo uma barbeiragem no trânsito, batendo sua BMW e

ligando para a companhia de seguros Allianz. Ninguém mais

aceitaria uma apólice minha , diria o colombiano.

Irvine pedindo para aumentar o limite do cheque
especial no HSBC também seria uma ótima peça

. publicitária, assim como o Coulthard tentando colar o bico

de seu McLaren com Super Bonder, da Loctite. Encostou,
colou , recitaria o escocês. E o Ron Dennis nem vai

perceber! Ou ainda Villeneuve dando uma polida em seu

BARcheio de lama depois de uma rodada em Spa com produtos
da Sonax. Eu sujo, mas limpo depois, diria o canadense.

Já imaginaram o Bemoldi com seu Arrows quebrado na

Floresta Negra de Hockenheim chamando um guincho com
seu celular Orange? Ou o Peter Sauber levando uma latinha

de Red Bull para o sonolento Heidfeld, que virou a noite
numa balada antes de uma corrida?

,

Eu poderia passar o dia dando exemplos assim, mas.
paro por aqui. São muito pouco criativos os publicitários
que se limitam a mandar fazer adesivos e mandar a fatura a

seus clientes no fim do mês. A F-l permite muito mais.

Mas há uma luz no fim do túnel. Soube que a turma que
cuida da conta da Magnum, uma loteria da Malásia, já está

com umas idéias inovadoras. Vão colocar o dono da Minardi
num balcão fazendo uma aposta em outra equipe, virando
para a câmera e dizendo: NaMinardi, só aMagnum, mesmo.

Eu deveria ser publicitário. Estou na profissão errada.

IF-I: LotA DISPUTOU APENAS UM TREINO, EM ME�OURNE

Equipe japonesa é ala
estreante desde 1997

SÃO PAULO - A Toyota,
que apresentará seu carro de

-2002 hoje, será a primeira
equipe a estrear na F-l des

de 1997, quando a Lola re

solveu se aventurar na prin
cipal categoria do automobi
lismo mundial. Só que a

história do time foi curta

demais. Comandada pelo
experiente Eric Broadley, a
Lola disputou apenas um

treino, em Melbourne, na
abertura da temporada.
Com um carro ridículo e

pilotos ruins como Ricardo
Rosset e Vincenzo Sospiri,

a Mastercard, principal pa
trocinadora do time, pulou
fora antes da segunda etapa,
no Brasil. Acabava ali a

trajetória da Lola na F-l.

Desde então, várias

equipes trocaram de dono.

Foi o caso da Ligier, com
prada pela Prost, e da

Tyrrell, adquirida pela BAR.
Tem também a Stewart, que
virou Jaguar em 2000, e a

Benetton, que vai se chamar
Renault a partir do próximo
ano. Estreante, de verdade,
só a Toyota, A primeira
desde 1997.

Escocês Craig Pollock diz estar
.

contente com as conquistas
São Paulo - O escocês

Craig Pollock, fundador e

chefe da equipe BAR desde

1999, ano que o time iniciou
sua história na F-l, anun
ciou ontem que está deixan
do a equipe. Segundo a escu

---deria, Pollock saiu do time

para cuidar de outros intere

sses.

Estou extremamente

orgulhoso com o que conse

guimos na BAR. Acho que
contribui para o sucesso da

equipe, falou. A equipe de
funcionários foi fantástica e

desejo muito sucesso ao

time no futuro. Da minha

parte, espero aproveitar no
vas oportunidades, con-cluiu.
Pollock, 45 anos, estava na

F-l desde 1996, como

empresário de Villeneuve .

A BAR deve anunciar

hoje, durante o lança
mento do carro de 2002, o
nome do substituto de
Pollock, As razões da saí

da do escocês, ainda

nebulosas, também devem
ser esclarecidas durante o

evento.

NOTAS--------------------��

BAR LANÇA CARRO DE 2002 HOJE PELA MANHÃ
A British American Racing vai lançar hoje o modelo BAR

004, com o qual vai disputar o Mundial de F-1 dapróxima
temporada: A cerimônia deve ser iniciada às 8h30 (horário
de Brasília). Assim como aconteceu com a Toyota, o
Grande Prêmio vai acompanhar em tempo real o

lançamento. Na ocasião, a BAR também vai anunciar o
nome do substituto do escocês Craig Pollock.

mai�,> um ano finda, luta árdua mas frutifera., honrados por termos

contado com clientes, amigos, colaboradores e bons fornecedores,
aproveitamos o ensejo do novo ano que se aproxima �ara desejar-lhes

muita paz e prosperidade.
São os. votos de

CA.DA VEZ MAIS PERTO DE VOC� ZANOTTI S.A. - Tel. 372-5000
www.zanotti.com.br - e-mail: zanottl@zaAotti.com.br

,
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IFINALíSSIMA: TfTULO FOI CONQUISTADO AO VENCER O VITÓRIA, NO DOMJNGO, POR 2 A 1

Cruz de Malta é campeão do
Campeonato da 1a Divisão

]ARAGuA DO SUL-A

equipe do Cruz de Mal
ta sagrou-se campeã do

Campeonato da Primei
raDivisão de Amadores,
finalizando a competi
ção com chave de ouro

- venceu todas as par
tidas realizadas em casa,

perdeu apenas um jogo,
para o Alvorada. O títu

lo foi definido na tarde
de domingo, quando o

time entrou em campo
para enfrentar o Vitória.
Nos dois tempos, a equi
pe de fora atuoumelhor,
com mais tempo de bola
e jogadas ensaiadas, mas
não conseguiu superar o
time da casa. Nos aspi-

I .

rantes a partida acabou

empatada por 1 a 1, mas
o título ficou com o Vi

tória, que tinha vanta

gem sobre o Tupy.
]ogo bastante dispu

tado, ainda no primeiro
o time do Vitória se

aproveita da falha do

goleiro Marcelo e abre o

rando meu aniversário

com a conquista deste
título e, ainda por cima,
com dois gols meus. Não
tinha presente melhor.
Penso que o que contou

muito foi o conjunto, a

união do grupo. Não
adianta ter bons atletas
se não houver com

panheirismo -, destaca
o jogador Doriva, res
ponsável pelos dois gols
que definiram a partida.

O técnico do grupo,
Carlos Deonel Ferreira,
o Paraguai, diz que en

cerrou sua atuação no

Cruz de Malta este ano

com uma bela conquis
ta. "Esse título é resul
tado do empenho do

grupo, que em nenhum
momento parou. O que
contou foi a união e a

humildade da equipe,
eles se dedicaram bas
tante e mereceram esta

vitória", considera.
- Os jogadores do

Vitória jogaram melhor,
mas faltou a finalização
e sorte. Não posso ques
tionar a união da equipe

. porque companheirismo
e determinação todos têm,
então acredito que este não
tivemos é sorte mesmo -

, diz o técnico do Vitória,
IrineuHoffmann.

DESTAQUES - Na

classificação geral do
campeonato o jogador
Magrão, do Vitória, ficou
com a liderança da arti

lharia, marcando 16 gols,
e a defesa menos vazada
foi da equipe do Cruz de

Malta, com 14 gols.

Atletas de vôlei participam do último encontro do ano

Encontro dos pólos de vôlei
reuniu cerca de 410 atletasFotos: Edson Junkes/CP

Torcedores e jogadores comemoram a conquista

placar com uma jogada atletas do Vitória e mar

de Ricardo, aos 18 mi- ca o gol que desempa
nutos. Em seguida, Do- tau o jogo, 2 a 1. No se

riva chega na bola, par- gundo tempo o time do
te em direção da grande Vitória teve duas chan-

Sul, para envolver maior
número de atletas. "Este
é um trabalho social que
estamos realizando, além
de incentivar a prática es

portiva, os alunos que jo
gam vôlei também estão

aprendendo disciplina e a

trabalhar em grupo", des
taca, enfatizando que
tudo vai depender da re

novação do contrato com

a Marisol e um possível
aumento no patrocínio.
"Ou .nós mantemos ou

aumentamos o número

de pólos", garante.
Hoje está previsto a

realização demais 50 par
tidas nas categorias de 14

a 15 anos,masculino e fe

minino, com início às

8h30. O encerramento

está previsto para as 15

horas. Ao final das dispu
tas haverá medalhas para
as equipes classificadas
até o quarto lugar em cada

categoria, no masculino e

feminino. (FR)

]ARAGuA DO SUL-O

último 'encontro de pólos
de voleibol do ano teve

início na manhã de on

tem, na Associação Re

creativa da Marisol. Ao

todo, participaram do
evento aproximadamente
410 atletas que praticam
a modalidade nos dez

pólos existentes no Mu

nicípio. Promovido pela
Fundação Municipal de
Esportes, as competições
tiveram início às 8· horas
e prosseguiram até às 16,
com a realização de cer

ca de 110 jogos. Ontem
aconteceram partidas en

tre as categorias 9 e 11

anos,masculino e femini

no, e 12 e 13 anos, tam

bém nomasculino e femi
runo.

O técnico do vôlei da

FME, Benhur Sperotto,
destaca que para o próxi
mo ano pretende ampliar
ainda mais o número de

pólos em ]araguá do

área e, nas costas da za

ga, coloca no gol adver
sário, abrindo o placar
do Cruz de Malta, aos

22 minutos. Em segui
da, Doriva aproveita-se
novamente da falha dos

ces reais de fazer gol,
mas não conseguiu com
pletar os lances, deixan
do o título para o Cruz

de Malta.
- Hoje tenho festa

dupla, estou comemo-

Cruz de Malta garante· o título de campeão ao derrotar o Vitória por 2 a 1

ELE VEM TRAZER A PAZ!
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IAVENTURA: VISITANTES CONHECEM OS PRINCIPAIS PONTOS TURrSTICOS DA MICRORREGIÃO

Ação Livre promoveu Farntour
na região neste fim de semana

]ARAGUÁ DO SUL -

As belezas naturais da

Microrregião do Vale do

Itapocu deixaram os

participantes do último

Famtour do ano impres
sionados com o poten
cial turístico do local.

Cerca de oito represen
tantes de imprensa e

operadora de turismo

vindos de Joinville e

pessoas do próprio Mu

nicípio integraram equi
pes que percorreram os

principais pontos da

região, desde sexta-feira

pela manhã até a tarde
de sábado. Promovido

pela empresa Ação Li

vre, com apoio da Accor,
Parthenon Century e

Bogotur, o evento tem

como intenção divulgar
o turismo local e incen

tivar a prática de espor
tes eco radicais.

No primeiro dia do

programa, os aventurei

ros fizeram city-tour pela

Cesar J unkes/C P

Aventureiros de São Bento do Sul percorreram trilhas
Fotos: Divulgação

EmpresadeSãoBento doSul Integrantes do grupo participaram de escaladas radicais na cidade de Corupá

cidade, conhecerem a

rota italiana, tomaram
café colonial e, à noite,
jogaram boliche no Big
Bowlling. No dia seguin
te todos levantaram cedo

para aproveitar o dia logo
no primeiro horário. Os

organizadores os leva

ram até Corupá para
mostrar o Seminário Sa-

grado Coração de Jesus,
fizeram visita ao Alam

bique Linzmeyer, trek
kingnaUsinadoAnoBom,
conheceram a Caverna
da Fuga (20 metros sub
solo) e praticaram cas

cading na Cachoeira do

Braço Esquerdo.
- Esta é a terceira

vez que participo de

uma promoção da Ação
Livre, mas ainda não

conhecia estas partes
aqui de Corupá. Vale a

pena conferir, os lugares
são muito bonitos mes

mo, com certeza os tu

ristas vão adorar -,
considera a gerente de

contas da Rede Accor,
Yoná da Silva, que

apreciou o escorregador
natural (de pedra).

N a opinião de um

dos sócios-gerentes da

empresa Ação Livre,
Fenísio Pires Júnior,
estes programas, além

de aproximar as pessoas
da natureza e estimular

a prática esportiva, tam
bém contribuem para
difundir e fortalecer o
turismo da região. "Nos
sa cidade conta com lu

gares belíssimos, temos
que divulgá-los e, desta

forma, estimular o turis
ta a vir para cá", destaca.
(FABIANE RIBAS)

. ,.

promoveu passeio tunstico

]ARAGUÁ DO SUL-.A

vontade de estar mais

próximo da natureza e o

empenho em praticar es
portes eco radicais tam

bém imperaram no fim de

semana de pessoas vin

das de Curitiba, Joinville
e São Bento do Sul. Pro

movido pela empresa
são-bentense Aracnus

Ecoturismo, o programa
contou com a partici
pação de seis equipes
compostas por oito aven
tureiros, que eram moni

torados por tempo e

passos. O proprietário da

agência, Sandro .Gilberto
Jankoski, explica que o

evento é uma espécie de
rali sem veículo, onde os

integrantes têm que cum

prir tempo específico pré
estabelecido pelos organi
zadores e são acompa
nhados por navegadores.

- O grupo conheceu

cachoeiras, cavernas, pis
cinas naturais entre ou

tras belezas da região,
além de praticar rapel, es
caladas e muita caminha

da -, destaca Jankoski.
Ao fim da aventura foram

entregues troféus, meda
lhas, sorteados passeios
ecológicos e aulas de aca

demias, em São Bento do

Sul.

Um dos integrantes do
programa, Milton Giaxa

Junior, diz que resolveu

participar do passeio por
gostar da natureza. "Essa

região tem lugares mara

vilhosos, tem de ser mais

divulgado porque vale a

pena conhecer", incentiva.
Para confraternização

dos participantes foi rea

lizado café colonial no fim

da tarde, no Hotel Tureck

Garden, em Corupá. (FR) Este foi o último Famtour do ano promovido pela empresa Ação Livre

Na chegada deste novo Ano, nosso tesouro maior
será celebrar a vida para um tempo de paz e

solidariedade entre todos os homens.
Feliz Natal e Próspero Ano-Novo.

StRV
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Boas Festas!
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