
estofados e colchões

Pelo 6Q ano consecutivo
A Master Pesquisas

confirma:

SÃO Luís
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•

o local onde será construído' o Centro de

Reciclagem eDestinação de Resíduos Sólidos
de Jaraguá do Sul será definido em audiência

pública, marcada para o dia 5 de dezembro. O
evento reunirá representantes dos órgãos
ambientais do Estado, da Procuradoria da

República, do governomunicipal e comunidade.
Os estudos de impacto ambiental para a

elaboração do projeto do centro apontou 14

áreas propícias para a instalação, entre elas, três
estão na região de Nereu Ramos, considerada
a ideal. Página S

Edson Junkes/CP Seminaristas de Corupá serão transferidos para Seminário de Rio Negrinho. Página 9
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Na semana que
vem, dia,

25/11 (sábado),
J'aragucí do Sul
vai receber uma

superfesta:
No Limite Nageral.côm, com um dos

melhores grupos de dança do País: Filhos
da Terra, e um supertelão todo

informatizado!
Local: Chopp & Club.

XLR 125 ganha vérsão ES,
vindo de série com partida

elétrica

cnson Junkes/CP Com=nidade
ainda confun.i: rem .. "os

'

genéricos com similares

CONSCIENTIZAÇÃO

Procura por similar
aumentou em i0%
A falta de informação ainda

confunde as pessoas na com

pra de remédios genéricos e

,�si:rniku:es:,Fannaeêutieaexplica
diferença entre os produtos.
PáginaS

Classi Auto

Wandér Weege é

líder empresarial
de Santa Catarina
PáginaS
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Dê o mundopara seu filho: dê a ele uma educaçãoMARISTA

Num colégio Marista, seu filho recebe o mesmo ensino de

qualidade que está educando mais de meiomilhão de crianças em
cerca de 80 países. Uma formação sólida e inteqral da Educação
Infantil ao Ensino Médio, para _desenvolver, de maneira

equilibrada, os seus aspectos físicos, morais, espirituais,
intelectuais e artísticos. No Marista, seu filho conta com a atenção
e a assistência de profissionais treinados dentro da moderna

tecnologia educacional, e você conta com a segurança de 200
anos de tradição em educação e um dos maiores índices de

aprovação no vestibular.COLÉGIO MARISTA
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Até 2002
A recepção dada pelo presidente Fernando Henrique aos

cerca de 300 trabalhadores que participavam da Marcha do
Salário Minímo, na terça-feira, surpreendeu manifestantes e

também o País. Entretanto, o gesto faz parte da estratégia
governamental deminimizar a crise moral que abateu sobre o

Palácio do Planalto, após as

denúncias de sobras do campanha
e de desvio de irregularidades na
Sudam. Além do mais, FHC
acaba "roubando" a principal
bandeira da oposição, o salário
mínimo de R$ 180,00.

Depois das suspeitas de
envolvimento do ex-secretário da
Presidência Eduardo Jorge com 0-
escândalo do desvio de R$ 169,5
milhões do Fórum Trabalhista de
São Paulo, o governo é atingido
por outras duas denúncias de

irregularidades adminsitrativas: o
comitê de reeleição de FHC é
acusado de ter criado caixa dois
nas eleições de 1994 e 98 e há

suspeita de que o ministro da Integração Social, Fernando
Bezerra, tenha ligações diretas com irregularidades na

Superintendência deDesenvolvimento do Amazonas.
Em baixa na popularidade, o presidente FernandoHenrique

ainda foi obrigado a vestir o figurino do João-sem-braço na crise
instalada no governo entre o secretário da Receita Federal,
EverardoMaciel, e oministro doDesenvolvimento, Alcides Tápia,
que deram declarações contraditórias a respeito do programa

.
de incentivo à exportações. A solução conciliadora foi

apresentada peloministro da Fazenda, Pedro Parente, superior
imediato de Maciel. FCH limitou-se a confirmar a criação do
programa, e nada mais.

O apoio dado aos sindicalistas, liderados pela ForçaSindical,
após a rejeição do aumento do saláriomínimo, emmaio, quando
prometeu vetar a proposta de R$ 180,00, caso o Congresso
aprovasse o reajuste, é uma tentativa de resgatar um pouco a

popularidade e demonstrar solidariedade à central sindical que
apoiou explicitamente sua recandidatura. Diante de tantas

distorções, IYIC cedeu ao impulso de agradar a base parlamentar,
que semobiliza para apagar os constantes focos de incêndios.

Ai dubiedade entre discurso e prática reflete na inconstância
das ações. No-primeiro semestre, FHC divulgou o Código de

Conduta do Funcionalismo que, em tese, tem como objetivo
moralizar as relações nas adminsitrações públicas. Entretanto,
tempos depois, comandou a operação abafa para impedir a
criação de uma CPI para investigar as possíveis relações de .

Eduardo Jorge com o esquema do desvio de verbas do TRT

paulista. Mais recentemente, negou a existência de caixa dois
nas eleições de 1994 e 98.

A dois anos do fim do segundo mandato, o saldo do governo
FHC, no que se refere às promessas em combater a conupção,
é negativo. As CPIs instaladaspara investigar as denúncias de
irregularidades levantaram os fatos, comprovaram as ilegalidades,
mas não conseguiram punir os envolvidos nas bandalheiras. O
crescimento dos partidos de esquerda nas eleições de outubro
não foi concebido como um recado das urnas, mas um fato

isolado do contexto. E o governo continua �marcha paraumfim
melancólico.
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Entre a ficção e a vida real

Muitos indivíduos acham que

quando conquistam sua maio
ridade estão finalmente livres.

Assim, fazem tudo o que julgam
fazerparte da liberdade. Entre

tanto, muitas vezes, a "diversão"
converte-se em vergonha, dor e
sofrimento, seja para ele mesmo
ou para seus pais, que pro-

'

vavelmente não souberam impor
limites ao filho. O preço quase

sempre é caro: droga, álcool,
prostituição, rebeldia e até de

pressão que, às vezes termina
em suicídio.

Realidade como essa po
demos observar pelo mundo

todo, até dentro de nossa cidade
(mas é certo que a imagem hor
renda do Município todos es-

,

condem. A própria população
faz questão disso. Afinal quem
assumir publicamente que seu

filho é um adolescente infrator
e drogado ou sua filha é uma

prostituta ... ). Fatos semelhantes
constantemente acompanhamos'
em novelas, seriados e filmes.

Filmes, há vários mostrando os

problemas envolvendo pais sem

* Lucineide Meier Dalpiaz

domínio e filhos sem limites.
Como exemplo podemos citar:
"Diário de um adolescente",
"Eu, Cristiani F., prostituída e

drogada" (que também foi

lançado em livro), entre outros.
A propósito, creio quemuitas

vezes alguns, após assistirem aos

filmes, são influenciados por
eles. Reúnem suas turmas e

fazem igual, só para curtir a

sensação, como dizem.
A situação entre os filmes e

aqueles que o assistem está se

tornando cada vez mais peri
gosa. Tempo atrás, nos Estados
Unidos, ummenino, com menos

de dez anos, assistiu ao

conhecido desenho "O rei leão"

várias vezes seguida. Fi

nalmente, depois de várias horas
de sessões ininterruptas, foi até
a cozinha, apanhou uma faca,
dirigiu-se até ao quarto, onde
sua mãe descansava, e a

esfaqueou várias vezes, sem

permitir-lhe defesa. Quando o

irmão mais velho voltou do

colégio, encontrou a mãe morta

e ° irmãozinho ainda sentado ao

lado. Não pôde acreditar que
seu próprio irmão fizera

tamanha crueldade. Perguntou
lhe porquê tinha feito aquilo. O
menino disse apenas que o

Timão e o Pumba lhe dizeram

que ele não era culpado.
Em determinada parte do

filme, o filhote do rei leão se cul

pa pela morte do pai que, ao

defedê-Io, é atacado por várias
hienas. Deprimido e se sentindo

culpado o leãozinho encontra

Timão e Pumba que, ao con

solarem o pequeno dizem que
ele não é culpado pela tragédia.
Foi então que, "inocentemente",
o menino matou a mãe,

acreditando que não seria cul

'pado se ela morresse.

Não são só filmes que

podem mudar de uma hora para
outra uma mente. Jogos de

computador e concursos de

"mini-tchan" também se in·

cluein. É um alerta para tod�s
as idades. Cautela sempre!

* Estudante .

Artigo-s pára Carta do 'Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter

no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva 'O direito de. sintetizar o textO

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias. I
'

CORREIO iDO POVO
,

'Of' -naS Rua,
Gráfica e Editora CP LIda.. CGC 00_105_755/0001·50 . Administração, Redação, Departamento Comerciai e ICI

IFaX
Walter Marquardt, 1,1,80 . CEP 89259·700 . Caixa Postai 19 . CEP 89251·970 . Jaraguá do Sui - SC - FoneSm.br
(047),370·7919 . 370·8654 . 370·8649_.E·maii: correiodopovo@netuno_com_br/cp_redacao@jorna!correi�doPovo.�o l:
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos' autores, não refletindo; necessariamente, Cz opinião do 1°(l1li

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL. 23 DE NOVEMBRO DE 2000
=--

�@�@[M���
MILTON RAASCH

o peemedebista Nilson Bylaardt não gostou da declaração do

presidente do PMDB, em Guaramirim, João Vick, na qual ele
demonstra obsessão em permanecer na presidência

do partido, dizendo que só deixará o cargo se alguém vencê-lo

no voto. Bylaardt propugna uma nova fase de organização do

PMDB no Município, que passa, segundo ele, pela escolha
democrática do futuro presidente. "Se a questão for
disputar a presidência com ele, posso dizer que

já existe um candidato: eu", declarou o ex-secretário municipal
da Saúde e ex-provedor do Hospital Santo Antônio. Bylaardt

acredita que o PMDB chegou ao fundo do poço em

Guaramirim nas últimas eleições, e que a tendência agora é só
de crescimento.

Assédio
O ex-secretário Nilson

Bylaardt não quer falar do

assunto, mas andou sendo

assediado pelo deputado
Vicente Caropreso (PSDB),
recentemente, para ingressar
no ninho dos tucanos. O
convite seria extensivo ao

vereador eleito Osni Bylaardt,
primo de Nilson. O ex

secretário desconversa,
nega qualquer acerto e

diz que o que existe é só
amizade com o deputado
federal, a quem apoiou nas

eleições em 1998.

Censo
As lideranças de Guaramirim

já são sabedoras do resultado
do censo demográfico

realizado noMunicípio. A
informação antecipada e

extra-oficial, estima a

atual população
guararnirense em 23.852
habitantes. Existem mais

homens (374) do que
mulheres. Os recenseadores
visitaram 6.181 domicílios.
Os números confirmam as

projeções do IBGE, que
estimavam a população em

23.627 guararnirenses.

Progresso
O empresário Curt Linzmeyer, proprietário da KLC

Conectores, de Corupá. está animado com a perspectiva da

certificação ISO 9001 no início do ano que vem.Com a

conquista, Linzmeyer espera incrementar ainda mais a já
significativa participação no m�rcado.

ENTRE ASPAS --;

"Eles têm a opinião deles e eu respeito. Mas entendo

que é hora de trabalharmos unidos e eu acredito que o

vereador esteja' disposto a isto." (Prefeito eleito Mário Sérgio
Peíxer - PFL�ao ser indagado sobre o descontentamento do
vereadorAltairAguiar e do ex-prefeito José Prefeito de Aguiar, ambos
do PPB, com a composição do futuro secretariado de governo)

\

"Não estou aqui para agradar ninguém, mas para cumprir
o meu dever e fazer o que acredito que seja necessário à
comunidade." (Vereador Carione Pavanello - PFL - já prevendo
as re"sistências que virão ao defender o fim do contrato com a

Transitar e o questionamento das mensalidades do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul).

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

e Curso na Sociedade Brasíleíra de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 � Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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Dêgo intensifica a busca de
recursos para Guaramirim

Prefeito eleito
concluias

reuniões com os

fufuros secretários

Arquivo CP/Edson Junkes

Guaramirim - O prefeito
eleitoMário Sérgio Peixer (PFL),
Dêgo, cumpre hoje novo roteiro
em Florianópolis, prosseguindo
com os contatos políticos e ad

ministrativos, que visam as

segurar maior apoio financeiro

para Guaramirim. A agenda do

prefeito eleito deverá incluir
várias audiências em órgãos do

governo estadual, além dos
contatos com empresas como a

Petrobras, já visitada no início da
semana, e a SC Gás, que será

procurada ainda nesta quinta
feira. Dêgo espera garantir maior
aporte de recursos e viabilizar

pro-gramas que beneficiem a

população guaramirense.
Na Secretaria do Desen- Contatos:DêgoqueruJili:audetodososmeiospossíveisparagarantirrecursos

volvimento Econômico do Estado
deverá solicitar participação
financeira para a realização do

Expofeira (assim como da
Petrobras e da SC Gás), evento
já confirmado para o período de
24 de agosto a 12 de setembro
do ano que vem. Na Secretaria
de Agricultura será solicitado

serviço de dragagem para a
'

limpeza de cursos d'água, como
o Rio Coati. Outra reivindicação
feita ao governo é no sentido de

que a Patrulha Rodoviária
Mecanizada seja enviada para

prestar serviços emGuaramirim.
O prefeito eleito disse ainda

não ter nenhuma informação
concreta sobre a licitação da obra
de duplicação da BR-280,
conforme noticiado na imprensa,
mas antecipou que se isso

acontecer, vai reivindicar que a

obra seja executada a partir da
divisa com Jaraguá do Sul em

direção a São Francisco do Sul,
e não no sentido inverso, pelo
simples fato de que será preciso
adequar as obras de urbanização
previstas para Guararnirim. Ele
também vaí aguardar os novos

çontatos que os prefeitos Antônio
Carlos Zimmermann (PMPB) e
Osvaldo Jurck (PMDB), de

Schroeder, farão com o DNER,
com apoio do deputado estadual
Ivo Konell (PMDB), para também
acom-panhar o problema da

instalação de lombada eletrônica
ou outro tipo de obstáculo, para
maior segurança na BR-280, no
entroncamento com a Rua
Cláudio Tomaselli.

SECRETÁRIO� - O pre
feito eleito já ouviu durante a

semana todos os integrantes da
futura equipe de governo, quando
.conversou individualmente com
cada um deles, definindo o plano
de ação a ser praticado a partir
de 1 de janeiro do ano que vem.

Ontem pela manhã, ele ouviu o

futuro secretário municipal de
Saúde, José Constâncio de

Albuquerque, e segunda-feira, '

receberá Lauro Fröhlich, que
responderá pelos Transportes e

Obras. Dêgo solicitou a com

patibilização da estrutura de cada
pasta, para que as metas contidas
no Plano de Governo, possam
ser alcançadas, e pediu que cada
assessor fixe metas de trabalho.
(MILTON RAASCH)

Peixer reúne-se com os líderes comunitários
Guaramirim_-=-- o prefeito

eleito Mário Sérgio Peixer (PFL)
esteve reunido quarta-feira à noite
com o CLIC (Conselho de Lí

deres Comunitários). O encontro

aconteceu na sede da Aciag (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim) e foi a
primeira entrevista formal do
futuro chefe do Executivo com

os representantes das comuni-

dades. Peixer reafirmou a dis

posição de trabalhar em co

laboração e�treita com as Asso

ciações de Moradores.
Na oportunidade, ficou con

firmado o nome do futuro Se
cretário do Planejamento e Desen
volvimento Urbano, Valério Ver
binem (PFL), como representante
da Administração Municipal
perante a nova diretoria do Cl.K'.

A secretaria deverá constituir um
setor específico para atender as

associações de moradores, in
centivando a formação de novas

entidades, em todas as localidades

que ainda não definiram repre
sentantes. Em fevereiro, deverá
acontecer um encontro entre

todos os secr�tários municipais e

o Conselho de Líderes, para au

mentar Ci intercâmbio. (MR)
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Carione promete questionar
as mensalidades da Unerj

A Executiva do PFL de Jaraguã do Sul se reúne hoje à noite, na
Associação dos Canaricultores, com os candidatos do partido

para avaliar as eleições municipais deste ano. Segundo o

presidente do diretório local, vereador Aleides Pavanello (PFL),o
partido vai discutir também a futura participação na

adrninistração municipal.
- Vamos discutir os possíveis nomes para serem apresentados
ao prefeito lrineu Pasold para compor o secretariado -, revelou.
Pavanello, também coordenador microrregional do PFL, pretende
realizar uma reunião com os prefeitos e vereadores eleitos da

região, em data a ser definida, com a presença do vice

governador Paulo Bauer.

Vereador reeleito
detende o

renegociação das
dividas dos alunos

Jaraguá doSul- o vereador
Carione Pavanello, reeleito com

1.679 votos, revelou que entre as

propostas a ser defendidas na

próxima legislatura está o questio
namento do valor da'mensalidade
cobrada pela Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul),
que considera uma das mais caras
do Estado. O vererador disse ainda'
que vai propor alternativas que
permitam a renegociação das
dívidas atrasadas dos alunos, além
de abrir a universidade à cornuni
dade. Ele justifica a ações lembran
do que a instituição recebe verbas

públicas e deve dar transparência
à aplicação delas.

- Sei que será difícil iniciar a
discussão desse assunto porque,
em princípio, a direção vai pensar
que estou duvidando da fundação.
Na verdade, a intenção é fortalecer
o vínculo da Ferj com a comuni
dade. Sobre as mensalidades, o

objetivo é criar mecanismos que
permitam aos alunes carentes

continuarem o curso -, explicou.
Vice-presidente da Câmara

Municipal em 1997, Carione não

esconde o desejo em disputar a

presidência da Casa [10 próximo
ano. "Coloquei meu nome à dispo
sição do partido e da coligação.
Tenho experiência e acredito que

posso presidir a Câmara, apesar
das opiniões contrárias", afirmou,
lembrando acordo entre as legen
das que integram a coligaçãoMais
Jaraguá do Sul, que garante o reve

zamento na presidência do

Comissão
Carione é presidente da

Comissão Interna da Câmara de
Vereadores que, desde junho,

investiga denúncias de

exploração dos aposentados por
parte de advogados e

despachantes locais.
Há abusos de toda ordem, mas

o mais comum é a extorção na

cobrança dos honorários dos

"profissionais".
A comissão já recebeu cerca de

60 documentos para investigar
e buscar a aposentadoria.

Reunião
Os vereadores Carione e

Alcides Pavanello, ambos do
PFL, estiveram reunidos na

tarde da última terça-feira, na
Câmara Municipal, com um

grupo de cerca de .25
aposentados ou em vias de se

aposentar, que querem

regularizar a situação com o

INSS (Instituto Nacional de

Seguridade Social).
A maioria aguarda há mais de

dois anos os documentos.

para receber o benefício da

Previdência.

Polêmico: Carione diz que mensalidade da Ferj é uma das mais caras

Legi s I ati vo entre os parti dos
aliados, cabendo ao PFL presidir
a Câmara no ano que vem.

PROJETOS - Carione pro
mete apresentarprojeto que reduz
de 4% para 2% a alíquota do iSS

(Imposto Sobre Serviços) para to

das as classes. Ele é autor de outro

projeto que reduziu a taxa de 5%

para os atuais 4%. "Acho 4% um

absurdo, um convite à sonegação.
O ideal é uma alíquota única em

torno de 2%", reforçou, informan
do que pretende apresentar tam
bém projeto exigindo da adminis

traçãomunicipal agilidade na libera
ção de documentos.

Presidente do grupo Amigos do
Esporte Amador, Carione disse que
pretende estender os recursos a

outrasmodalidades, além do futsal.
"Precisamos incentivar todas as

modalidades esportivas, principal-

mente a de menos projeção, como
o atletismo, por exemplo", defen
deu.

O vereador pretende ainda

propor a criação de um conselho

integrado para discutir e apresentar
alternativas para formenrar o

turismo e divulgar o Município.
"Estamos atrasados em relação aos
demais municípios. Quando de
veríamos buscar eventos, recursos
e atrativos para incentivar o

turismo, criamos di ficu Idades para
quem se interessá em promovê-
10", criticou.

Outra proposta é entregar a

exploração do estacionamento

rotativo, conhecido como Zona

Azul. às entidades filantrópicas. O
contrato com a Transitar, empresa
responsável pelo serviço, se

encerra em 2002.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Contrato
A Prefeitura de Jaraguä dç Sul assinou contrato com a empresa

ZLF Consultoria, para a prestação de "serviços técnicos

profissionais especializados, tendo em vista particularidades
específicas na elaboração do edital para contratação em regime
de concessão de empresa executora dos serviços de limpeza
urbana e destino final dos resíduos sólidos", entre os dias 2 de

outubro e 15 de novembro.
Pelo serviço. a ZLF (do engenheiro Werner Zulauf, responsável
pelo projeto do Centro de Reciclagem e Destinação de Resíduo)

recebeu R$ 14.094,00.
Acordo

Os presidentes do PSDB, PPB,
PFL e PL - partidos que

integram a coligação Mais

Jaraguá do Sul - estiveram
reunidos na noite de segunda
feira para discutir a eleição da

presidência da

Câmara de vereadores. Ficou

decidido que, o PFL ficará com

a presidência em 2001, PSDB
no ano seguinte e PPB no

terceiro ano. O vereador Jean
_ Leutprecht (PTB) pode:á

assumir a presidênCIa
no ultimo ano.

Mamata
Os vereadores tomam posse
no dia I de janeiro, e no

mesmo dia, entram em férias,
assumindo as atividades

parlamentares somente em 15

de fevereiro. É o único caso

em que as férias vêm

antecipadas.
O melhor da festa é que,
antes mesmo de pegar no

_ batente já recebem o salário,
que no caso de Jaraguá do
Sul é de R$ 2.980,00. A culpa
não é dos vereadores. mas da

lei criada pelos políticos.

PSDB faz seminário de prefeitos em Jaraguá do Sul
devam participar do seminário. Ele
informou que. durante o encontro.

será eleito o presidente da Asso

ciação de Prefeitos do PSDS de

Santa Catarina. "Vou colocar meu

nome à disposição para assumir a

presidência da associação",
revelou.

SECRETARIADO - Pasold

disse que anunciará o futuro

secretariado após a aprovação do

projeto de reforma administrativa,
que deverá ser enviado à Câmara

de Vereadores na próxima semana

'(MC)

Jaraguá doSul- ODiretório
Estadual do PSDB promve no dias
8 e 9 de dezembro, noHotel Etalan,
o Seminário estadual de prefeito e

vice do partido. O encontro tem

como objetivo viabilizar a cons

trução do projeto social-demo
crata, através de debates de

questões políticas e adminis
trati vas, além da troca de expe
riências a partir da gestão mu

nicipal de prefeitos tucanos.

O seminário, coordenado pelo
Instituto Teotônio Vilela, vai reunir
os 19 prefeitos e vices eleitos em

I de outubro, os 13 adrninis
tradores do PSDB em atividades,
além da cúpula tucana do Estado.
Estão sendo aguardados o prefeito
de Vitória, Espírito Santo, Luiz
Paulo Velozo Lucas, o senador
Lúcio Alcântara, presidente do
Instituto Teotônio Vilela, os de

putados federal Vicente Caropreso,
presidente do Diretório estadual da
legenda, estadual Jorginho Mello
e o presidente da Celesc, Francisco
Küster.

O prefeito lrineu Pasold estima
que aproximadamente 60 pessoas

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal Deodoro, 776 - Ed. Maximunn center
-

Sala 8 - Jaraguá do Sul - sc - Fone: 371-2480
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r-- ���@��� eç:�--->-------,
: O O funcionalismo público estadual começa a receber o salário

I de novembro a partirde amanhã. A folha de pagamento exigirá
I recursos de R$ 138 milhões.

.

, A segunda parcela do 130 salário será paga a partir do dia 14

de dezembro.

o O Copom (Comitê de PolíticaMonetária) concluiu ontem a reunião

de novembro, iniciada no dia anterior.-A expectativa é de que o

comitê mantenha em 16,5% ao ano a taxa (Selic) básica de juros.

.
.

O Os preços da gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e

gás de cozinha ficarão 11 % mais caros nas refinarias, a partir
de amanhã. O governo estima que o aumento médio seja de

8% nas bombas para a gasolina e o diesel. Para o botijão de 13

quilos do gás de cozinha, o reajuste deve ser de cerca de 5%

para os consumidores.Esse é o terceiro reajuste do ano para a

gasolina, acumulando alta de 36,58% na refinaria e de 25,87%
na bomba.

o Denúncias de irregularidades que estariam sendo praticadas por
bancos na concessão de crédito rural foram feitas ontem por

representantes da CNA (Confederação Nacional da Agricultura)
durante audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara

I dos Deputados.
L �

N as sessões ordinárias dos dias 16/11/2000 e 20/11/2000 foram aprovadas
as seguintes indicações e projetos:

- Aprovando indicações da Vereadora Lorita Karsten (PMDB) solicitando
trabalhos de tapa buracos na ruaWalterMarquadt, proximidades do n° 1100,
no bairro Vila Nova, e dotando de placas indicativas de "Proibido Estacionar"
em um dos lados da tua Jorge Czerniewicz.
- Aprovando indicações do VereadorWigando Meier (PPB) solicitando
implantação de áreas de lazer na rua Frida Piske Kruger, na Barra do Rio

Cerro, na rua Otto Oldenburg, no Bairro Jaraguá 99, no Loteamento Pradi, n,O

Bairro Jaraguá 84, e colocação de luminárias e substituição das luminárias

queimadas nos postes localizados na rua Joaquim Francisco de Paula, no
Bairro Jaraguá 99.
- Aprovando projeto de lei do Executivo Municipal, em 2" votação, por 12
votos favoráveis e 2 votos contrários, dos vereadores Pedro Garcia (PMDB) e
Lorita Karsten (PMDB), concedendo contribuição à Associação de Clubes e

Sociedades de Caça e Tiro do Vale do Itapocu, E projeto de lei ratificando
convênio entre ,O Estado, através da Secretaria de Estado e da Justiça e

.

Cidadania, a ACHS e a empresa Tritee Embalagens Ltda., o Conselho da
Comunidade e a Prefeitura.
- Aprovando projeto de resolução do Legíslativo designando ,Os vereadores Li,O
Tirone (PSDB), Maria Mattedi (PFL), Lorita Karsten (PMDB) e Niura dos
Santos (PSDB) representarem a Câmara no XlV Congresso Brasileiro de

Municípíos, em João Pessoa.

Palavra Livre

Niura dos Santos (PSDB) falou da sua satisfação em ver um de seus

primeir,OS projetos de lei, sendo atendido pela Secretaria Municipal de
Educaçã,O: a construção de um centro de educação infantil no Bairro Ana
Paula. Explicou que aquela comunidade, através de abaixo-assinado, fez sua

necessidade e dentro de 60 dias, segundo a Secretaria de Educação, ,O prédio
estará pronto e já no lOsemestre do ano que vem em funcionamento.
Acrescent,Ou que está em vias de elaboração o projeto idêntico para o

10teament,O Ouro Verde, Tifa da Mosca, a ser efetivado provavelmente também
no lOsemestre do próximo ano.

.

Lorita Karsten (PMDB) disse ter registrado n,O dia 20/11 a presença de 25
pessoas no posto do EmSC da Prefeitura, sendo 7 deles diretores e 14

.

'funcionári,Os da municipalidade, e não concordar, à exceção dos diretores, que
funci,Onári,Os utilizem no horário de expediente, que se estende até às 13:30h,
qu.ando ,O atendimento para eles vai até às 15h, dizendo não ter sido esta a

pnmeira vez que presencia ,O fato e enfatizando a necessidade de uma maior
?J.ençã,O a isso, para o Sr. Prefeito possa continuar com seu belo trabalho.
JOsé Schmitt (pMDB) informou, como presidente da Comissão de Finanças e

Orçamento, ter recebido ,O oficio do Executivo Municipal encaminhando ,O

pr,Ojeto de lei orçamentária que estima a receita e fixa as despesas de 2001,
estand,O ,O mesmo à disposição dos demais vereadores para análise.

WandérWeege é eleito
Líder Empresarial Estadual
Industrial foi

agraciado com
mais dois títulos/
esteano

São Paulo - O industrial

WandérWeege(MalweeM�as)
-

foi eleito, pelo segundo ano

consecutivo, líder empresarial de
Santa Catarina, em eleição
realizada pelo "Jornal Gazeta

Mercantil". Com a, premiação,
Wandér terna-se membro

permanente do Fórum de Líderes

Empresariais Gazeta Mercantil.

Em maio, foi agraciado com a

Ordem do mérito Industrial,
concedido pela CNI (Confede
ração Nacional da Indústria),
maior honraria da confederação.
Três' meses depois, recebeu o

título Empresário de Ação Social,
homenagem da Facisc (Fede
ração das Associações Co

merciais e Industriais de Santa

Catarina).
A eleição para a escolha dos

líderes empresariais é realizada

anualmente pela "Gazeta Mer

cantil", através de consulta direta
aos leitores e assinantes. "O

jornal solicita que sejam in

dicados os cinco empresários
que se revelaram os líderes mais

representativos em cada Estado",
explicou o diretor-presidente da

"Gazeta Mercantil", Luiz Fer-

Edson JunkeslCP

Apoio: bazar no Café Natalino

\

Arquivo CP! Edson Junkes!CP

Líder: Wandér Weege é destaque entre os empresários do Estado

nando Ferreira Levy, acres

centando que a escolha é

democrática, espontânea e sem

pré-candidaturas, "o que lhe con
fere absoluta legitimidade".

De acordo com Levy, a

indicação do nome de Wandér

Weege pela maioria dos con

sultados revela "a forte liderança
do industrial no setor produtivo
de Santa Catarina". A cerimônia
de premiação acontece no dia 11

de dezembro, às 19h30, no

CredicardHall, em São Paulo. Na

oportunidade, Wandér receberá

das mãos de Levy o troféu Líder

Empresarial Estadual.
FÓRUM - O Fórum de

Jaraguá do Sul - A Casa
da Amizade promoveu o terceiro

Café Natalino ontem, na Re

creativa da Duas Rodas. A

presidenta da entidade,Maria José
Antunes Bossi, diz que a intenção
é arrecadar dinheiro para manter
as atividades assistenciais que
realizam. "Neste evento reúne-se'
todas as mulheres integrantes de

grupos de lanche de Jaraguá do

Sul, somando aproximadamente
240 pessoas", conta.

Segundo Maria José, o

dinheiro é repassado para o Banco
de Cadeira de Rodas, enxoval das
crianças carentes, gestantes
carentes, atendimento para ido

sos, além de assistencialismo .

para algumas famílias carentes.

"No ano passado o grupo con-

Líderes Empresariais foi criado
em 1977 e reúne as mais des
tacadas lideranças empresariais
do País, constituindo-se num

espaço especial para debates e

manifestações da solidariedade"
civil sobre temas relevantes da

realidade nacional. Possibilita
também o intercâmbio de idéias
e experiências com lideranças
empresariais de outros países, à

medida em que se desenvolve o

projeto de expansão internacional
da "Gazeta Mercantil",' so
bretudo na América Latina e

Europa, seguindo sempre a

experiência do fórum.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

seguiu arrecadar cerca de R$
800,00". Ela explica que não

direcionam o dinheiro para
pontos fixos, mas para os lugares
que estão precisando de apoio.
"Quando é necessário, man
damos lençóis e capas para o

Hospital São José", acrescenta.
Paralelamente ao evento,

aconteceu comercialização de

trabalhos manuais, artigos
natalinos, bolachas, entre outros

produtos. "Cerca de 10% da ren
da arrecadada no bazar será
destinada à Associação das
Senhoras Rotarianas - Casa da

Amizade", comenta a secretária
do. grupo, Zeni Ivone Sales. O
dinheiro é mantido em caixa, e é
utilizado quando alguma entidade
necessita. (FABIANE RIBAS)

Casa da Amizade promoveu o 3° Café Natalino
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A presidente da Acijs;Christiane Hufenüssler, ao lado de

Ângela Prata Pace Silva de Assis, secretária de Estado
da Justiça de Minas Gerais, Vírgina Câmara,

diretora da Associação Comercial de Minas Gerais e

Solange Jurema, presidente do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, durante o Ir Congresso das

Associações Comerciais do Brasil, onde Jaraguá do Sul

foi destaque

Os noivos

Jaison e

Daniella Peixer
estão felizes
com os 2 anos é
1 mês de
namoro e.

prometem para
breve uma data

pala o enlace
matrimonial

HOMENAGENS
A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul realiza no dia 28
de novembro, às 20 horas, no Clube Atlético Baependi,
sessão solene para homenagear 11 personalidades do

meio empresarial com a mais alta honraria do Município.
Vão receber o título .de Cidadão Benemérito - para os

nascidos em Jaraguá do Sul- os empresários Wandér

Weege, Rodolfo Hufenüssler, Dietrich Hufenüssler,
Loreno Antônio Marcatto e Urbano Franzner. Já os

títulos de Cidadão Honorário serão concedidos a Eggon
João da Silva, Hans Breithaupt. Werner Ricardo Voigt,

Pedro Donini, Vicente Donini e Ilse Kohlbach. A
iniciativada homenagem partiu da Câmara Municipal.
Após a sessão especial acontece jantar, por adesão.

CDZtHba 'lHa"�'rtQt
SARIBLLY

oflores@netuno.com.br
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Industrial Wandér Weege com a esposa, Laurita, e os

filhos, Martin e Guilherme. O presidente da Malwee
Malhas será homenageado com o título de Cidadão

Benemérito de Jaraguâ do Sul

Elisete Floriani,
da Persianas e

Decorações
Floriani,
participa nos

dias 25, 26 e 27

deste mês, em
CuritibalPR, de
um curso e

treinamento
sobre persianas
automatizadas.
Trata-se de um

evento de
altíssimo nível,
onde estarão

presentes os

representantes
internacionais
da Dinamarca e

França

A simpática Rosalia Odelli estará de aniversário
amanhã. Parabéns!

Cristiane de Lima e Silva

Vilmar Keieckhoefel
23/11
Mariza B. Krause

Gerson Bublitz
Beatriz M.C. Weber

Mística G. Barbosa

Adolpho o. Saade

24/11

Ingo Krause

22/11 Ediane Demathe
Iris Barg Piazera
Fátima Cunha
Patrícia S. de Carvalho
Rosalia Odelli
25/11
Norma Evald
Ilivete K. Sardagna
Alexandra Gonzaga
Catarina Gonzaga

W' Termina hoje ala Sema
na da Comunicação de Jara
guá do Sul. O evento encerra
com a palestra Ética nos Ne
gócios, com Honório Tome
lin, às 19h30, no auditóriodo
Shopping Center Breithaupt,
seguido de um coquetel de
confraternização

,

W' T�rmina neste sábado a

6a Semana daQualidadeMe
negotti, a partir das 14 horas,
com mostra de CCQ aberta
ao público no Ginásio de Es

portes da Recreativa, seguido
de apresentações culturais e

show de talentos. Às 18h30

entrega de prêmios aos parti
cipantes e, às 19 horas, ojan
tar de confraternização.

W' O advogado Paulo Luiz

da SilvaMattos foi eleito, no úl

timo dia 16, presidente da Sub
Sessão da OAB de Jaraguá do

Sul. Á posse da nova diretoria
será dia 7 de dezembro.

W' Ummilhão de lâmpadas
compõe a decoração natali
na deste ano em Jaraguá do
Sul. A novidade são Papais
Noéis enormes dentro de ces

tas, como se estivessem ater

rissando de pára-quedas ou

"passeando" em balões pelo
centro da cidade

W' A Duas Rodas foi vence
dora do Top de Marketing
2000, prêmio promovido
pela AQVB de Santa Cata
rina (Associação dos Diri

gentes de Vendas e Marke

ting do Brasil).OTop deMar
keting reconhece as maiores
e mais inovadoras estratégias
que alavancam produtos e

serviços no mercado catari
nense. A Duas Rodas concor
reu com o case "Promoção de

vendas de produtos para
sorvetes", feita no inverno

deste ano.

W' A equipeMalwee de Bid
cross marcou para o dia 3 de

dezembro o almoço de con

fraternização e encerramento
das atividades do ano noGal

pão de Festas do ParqueMal
wee. Na oportunidade, o co

ordenador da 'modalidade,
Valdir Moretti fará apresen
tação da equipe e os trófeuS

conquistados durante o anO

2000.
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Recall na linha Celta
A General Motors do Brasil está
convocando proprietários de veí- .

culos Celta, ano de fabricação
2000, chassi até o número

1G114666, para comparecer a

um serviço autorizado Chevrolet

para a substituição dos conjuntos
dos braços iriferiores de controle -

da suspensão dianteira. O serviço
é necessário por existir a possibi
lidade de ruptura, em caso de

impacto severo e direto, em um

dos componentes dos conjuntos
acima mencionados. O serviço é

gratuito e a validade desta con

vocação é de 180 dias a partir
desta segunda-feira (20 de no

vembro), data em que tem início
o recall. A CMB recomenda o

prévio agendamento junto à con

cessionária ou oficina autorizada
de sua preferência. Os clientes
que tiverem dúvidas ou necessi
tarem de: outros esclarecimentos
devem telefonar para o CACC
(Centro de Atendimento ao Cli
ente Chevrolet), através do tele
fone linha direta gratuita 0800-
194200.

Linha Polo 2001
Polo para a linha 2001 foi modifi
cado, mas bem pouco. As duas
alterações ocorreram apenas nas

lanternas traseiras e dianteiras,
�ue agora são produzidas em po
licarbonato, e no painel, onde ga
nhou formas redondas e cores

maís vivas.

. �

...J'
UJ'
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Honda XLR com ignição eletrônica
A Honda aumenta a praticidade
para consumidores da XLR com a

adoção da partida elétrica. Há 18
anos a Honda começou a produzir
moto estilo misto, adaptadas para
estradas de barro e asfalto, come
çando no ramo com a XL.

Após ser lançada em 84,
ganha uma versão, volta
da para terra, Duty, em
88, quando a outra ver

são, XL normal, foi desti
nada apenas ao mercado
externo. Em 92 retoma ao

mercado nacional, saindo
de linha a versão Duty,
com sua última reestilização feita
em 1996, onde passou a ser cha
mada de XLR. Essa versão trouxe

, lugar no ranking entre as motos

mais vendidas no País, com quase
1,4 mil motocicletas comercializa
das ao mês. Modificações no mo

tor, para garantir durabilidade e

melhor desempenho, foram efe

�.-IItIl.....
tuadas para melhorar o mode

lo. O motor é um 4 tempos
OHV, escapamento tem

saída alta, suspensão Pró
Link e plástico brilhante e

flexível de alta resistência
são os destaques da quin
t� colocada na relação de
vendas no Brasil. A XLR
é uma das 13 motos da

Honda no mercado, sendo que dez
são nacionais.
(LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES)

consigo suspensão Pró Link, um
novo chassi e o motor semelhante
ao da CC. Mês pas
sado, a Honda

lançou a XLR

125 ES, que faz parte da linha
2001, �ersão qua traz partida
elétrica. Hoje, a XLR ocupa o 5°

AudimodificaA3para 2001
Lançado há quatro anos, quando
inaugurou no mundo o segmento
dos compactos, o Audi A3 muda
na versão 2001, que deve chegar
nas concessionárias neste final de
mês. A primeira e mais notável di

ferença está na parte frontal, em
que os faróis têm novo design e

lentes transparentes, de poliureta
no, passando a incorporar, no
mesmo conjunto óptico, os indica
dores de direção. Com isso, o A3

adquiriu uma feição mais refinada
e agressiva, complementada pela
nova grade, com quatro filetes em

vez de três e que coloca muito
mais em evidência os cromados,
tanto da moldura como do logoti
po com as quatro argolas. Os fa
róis de neblina estão agora aloja
dos na parte inferior do spoiler,
porque, depois de muitos estudós,
os engenheiros da Audi concluí
ram que essa é a posição em que
os faróis cumprem melhor sua

função, reduzindo significativa
rnente a dispersão de luz que ocor-

ria quando instalados. junto aos

faróis principais. Lateralmente,
houve duas modificações mais

perceptíveis. O retrovisor do lado
direito passou a ter o mesmo ta

manho do esquerdo, atendendo a

uma antiga reivindicação dos do
nos de A3, e a luz indicadora de

direção ficou maior, como a do

A6, e branca em vez de amarela.
Na traseira, o destaque são as no

vas lanternas, do mesmo formato
das anteriores, mas com uma con

siderável área transparente no

Ouetat um

Eureka

centro. Por dentro, toda a parte
central do painel, incluindo o ar

condicionado, foi redesenhada,
oferecendo agora porta-copos e,

.

abaixo, um porta-objetos com tam

pa. Como no A4, as saídas de ar

ganharam iluminação, enquanto
volante e alavanca de câmbio têm
contornos de alumínio bem desta
cados. Nos bancos, os apoios late-

, rais dos assentos e encostos foram
aumentados, realçando seu caráter

esportivo. Depois de ter sido o pri
meiro compacto no mundo a ofere
cer o sistema AcousticParkingSys
tem, de auxílio às manobras de es

tacionamento, ele agora pode vir,
opcionalmente, com faróis xenon,

para melhorar a visibilidade. Há
outros detalhes' que não necessari
amente se vêem, mas se sentem,
como é o caso da retexturização de
todo o interior. E, para quem quer
fugir do preto ou do prata, na li
nha 2001 três novas opções: azul
brilhante, verde e um tom mais
escuro de vermelho. (LSG)

\

Feito r;ru
,/ säoläoS

agora?
Bemando Dornbusch - Epit6cio Pessoa - Reinoldo Rau - Walter MarquardtJ
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Vende-se 5-10 95, gasoli
na. Valor R$ 6.000,00 +

33x R$ 321,00. Tratar:
370-1050.

bipartido, limpador traseiro
e desembassador traseiro
e com pouca quilometra-
gem. Tratar: 372-1418.

Vende-se automóvel Fiat
Fiorino IE, ano 96, cor

branca, gasolina, em ótimo
estado. Tratar 372-1418.

Vende-se Corsa Wind 1.0

MPFI, ano 97, cor verde
escuro, gasolina, opcio
nais: dois espelhos com
regulagem interna, ar

quente, assento traseiro

275·3711
MODELO
BMW 3251 completa 6c
Fiesta 4p, opcionais + som original
Gol MI reto 98
Palio ED 2 portas, bege 97
Palio ED, branco, 4 portas, gasolina 97
Goi Plus cl opcionais + som 96
Corsa Wind cl opcionais + som original 95
Corsa GL 1.4. cl opcionais. bordo 95
Kadett branco. gasolina 95
lo us azul 94
Kadett GSI 94
Kadett chumbo 93
Florino Furgão 1.5, gas. 93
Omega GLS completo. cinza 93
Chevette - gasolina 92
Uno Mille cl opcionais 91
Monza 9LE completo t- er-ccnd.) 90
ctlevette, prata 89
Santana 1.8 85/89
Santana Quantum completo, azul 86
Chevette 86
Santana 85
Opala Diplomata completo 85
Monza SLE vermelho 84
Escort l 84
Kombi Gablnada • Diesel 83
Fusca 73/80 .

Sundow vermelha 97
Hooda Titan vermelha 96/98

Honda Today preta 90
CG 125 gasolina 86

VEíCULO

CORREIO DO POVO
to, ano 94, 20 dono, ótimo
estado, Entrada de R$

10.000,00 e assumir 8 par
celas fixas de R$ 532,00.

Tratar 379-1287.

Vende-se Fiesta 1.0 ano

98,4 portas, vermelho.
\talor R$ 11.000,00. Tratar
9973-8756, cl Oswaldo.

COR

Vende-se Gol bola, ano 95,
branco, LO, Plus, com iso
filme com CD. Valor R$
9.700,00. Tratar: 275-

1341, cl Júnior.

JARAGUÁDO SUL, 16 DE NOVEMBRO DE 2000

Fiat Uno

Santana 2000 4pts - dh + arcond

Escort L 1.6 <, álcool

372-2803 (resid.) com
Marcelo.

Vendo 5-10, ano 95. Valor
R$ 14.000,00 ou aSSumir
financ. Tratar 370-1050.

Vende-se Voyage preto,
mod., 82, pintura e motor

novos, roda de alumínio e

alarme. Valor R$ 2.500,00.
Tratar 372-6678 (com) ou

ANO
Corsa 2 'pts Prata 98
Uno SX 4pts, vidro, trava, ar qte, des.Branco 98

Vectra GL' 2.2 Marinho 98
'corsa 4 pts - trava, ·Iimp. des. Cinza 97
Gol Mi Branco 97

Palio EDX 2 pts Dourado 97

S10 de Luxe - Comp!. Bordô 96

Santana 1.8 4pts, completo (- ar-cond)Marrom 96

Golf GL 1.8 Branco 95

Caravam Comodoro completa
Chevette SE - gasolina
Gol BX
Fusca

Marinho
Azul

Vermelho

Cinza
Branco

Bege
'Chumb o

93

93

91
90

87

84

81

Ruo CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Joroguó do Sul

VEICULOS
Fone:370-2022

Vende-se Vectra GLS ano
97, chumbo,_completo. Va
lor R$ 23.500,00. Tratar
371-5343, cl Marcelo

(Promoção de

', ALARMES

Goi OKm 16V, 4p., llrnp., des.,
v.v., ar q., cor branca geada.

R$ 18.500,00

�,ERT CAI

�&d�a·�
AUTO-ELÉTRICA

Som, Alarmes, Kits originais,' Baterias, Peças, e

Serviços para Motores de Partida, Dínamos,
Alternadores, Faróis, Lanternas e Instalações em ,Geral
"Lp0 VC!t!1OY4ttw ,\e«t CCLYr& etI1i :,tWIempr€10lo!'(! reMêncíaJ'

'" Na compra de sua bateria ganhe a aplicação de
antizinabre

'" Baterias a partir de R$ 35,00
'" Extintor R$ 7,50

1$90,00 INSTALADO)
\

Rua alivio Domingos Brugnago s/n, Bairro Vi/a Nova
Defronte Lanchonete Varandão

GM QUENTE, VERMELHO MARTI
MODELO ANO COR COMS. GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3, CI OPCIONAIS, LlMP., VIDRO VERDE,
S10 STANDER 2.2, 2P 96 BRANCA GAS. AR QUENTE, BRANCO GEADA

ASTRA 4P GLS 95 GRAFITE GAS GOL 16V 4P 98 BORDÔ GAS.

CALIBRA 94 BRANCA GAS. GOL CLI 1.6 96 PRATA GAS:
CHEVETTE Dl 93 PRATA ÁlC. VOYAGE 83 AZUL GAS.

MONZA ClASSIC 89 PRETA GAS .. RAT
0-10 82 CINZA DIE. TIPO 1.6 MPI 96 ElORDô GAS.

FORD FIORINO ABERTA 1.51E 96 PRATA GAS.

MONDEO ClX FD 97 VERDE GAS. FIORINO 1.5 91 BEGE GAS.
PAMPA l 1.8 96 BRANCA GAS. UNO S 1.3 86 PRATA ÁlC
ESCORT GlX 1.8 95 BEGE GAS. OUTROS
VERONA GlX 1.8 91 CINZA ÁlC. JEEP JPX 4X4 95 VERMELHO DIE.

PAMPA SE 1.8 91 AZUL GAS. ALFA: ROMEO 164 95 AZUL GAS.

VERONA GlX COMPLETO 90 BEGE GAS. JIPE VITARA CONVERSíVEL 92 BRANCA' GAS.

VW J[:EP 4X4 JAVALI - MWM 90 AZUL DIE.

GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3 CI OPCION.\IIS, LlMP., VIDRO VERDE, AR R,URAl 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE GAS.

RUA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3573 - JARAGUÁ DO SLJL - sc

CARRO ANO COR OBS. Corsá 95 Azul

Ford Ka 2000 Preto completo Logus 95 Cinza completo
Fiorino 99 Branco Escort 95 Azul

Fiesta .98 Verde completo Uno ELX4p. 95 Azul

Vectra GLS 97 Azul completo Kadett 95 Vermo completo
Vectra GLS 97 Azul completo Escort 94 Azul

Mondeo 97 Prata completo Escort 94 Cinza

Corsa 97 Bordô Tipo 1.6 94 Vermo completo
Corsa 96 Bordô Pampa 92 Cinza

Corsa 96 Branco
Financiamento próprio até 48XTempra 96 Branco completo

Pick-np Corsa 96 Cinza Fone: (47) 371-2531/9975-0740
Pampa 96 Bordô R. Bernardo Dornbusch, 1880
Tempra 96 Verde completo Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 23 DE NOVEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

.�
Vende-se Golf GLX, 95, gasoli- portas, completo, cinza. Valor Tratar 9975-4981.

na, cor preta. R$ 15.500,00. R$ 9.200,00. Tratar 9973-8756,
.

Tratar: 371-4000. cl Marcelo. Vende-se Chevi 500 ano 87 SE,
,

Au" e...... LTDA.
vermelho. Valor R$ 4.000,00.

CAMlNHONn.s Vende-se Ford Ka LO, ano Vende-se Voyage, 2 portas, CL, Tratar 371-5343, c/Oswaldo.

(47) 376-177'2- 98, completo (menos ar). '95, gasolina, cor branco. R$
R$ 12.000,00. Tratar 8.500,00. Tratar 371-4000. Vende-se Corsa GL ano 96,

MODELO ANO 9973-8756, cl Marcelo. ótimo estado. Valor R$COR COMBo

F-1000 pick-up 89 Preta D Vende-se Uno Mille ano 94; 2 8.500,00. Tratar9101-1774.

F-1000 dupla 88 Vermelha D Vende-se Voyage, 2 portas, portas, prata esverdea-do. Va-

F-1000 dupla 83 Roxa D CL, 95, gasolina, cor branco. lar R$ 6.800,00. Tratar 371- Vende-se Escort L ano 89, mo-
F-1000 dupla 82 Prata D R$ 8.500,00. Tratar: 5343, c/Oswaldo. tor 1.6, prata. Valor R$
0-20 pick-up 87 Branca D 371-4000. 5.000,00. Tratar 9973-8756, cl
0-20 baú 86 Branca D Vende-se Santana MI, 98, ga- Marcelo.
Toyota 84 Bege D Vende-se Ford Ka LO, ano salina, cor azul. R$ 18.900,00.
Tempra 8V completo 95 Azul G 98, básico, vermelho. Valor Tratar: 371-4000. Vende-se carro Lada 1.6, 4
Saveiro CL 1.6 Mi 99 Prata G

\ R$ 11.000,00. Tratar 371- portas, ano 93. Valor R$
Santana GLS 2.0 96 Prata G

Omega GLS 2.2 96 Prata G 5343, cl Oswaldo. Vende-se Escort L ano 91, dou- 2.800,00. Tratar 275-2634 ou

Uno EP 4 portas 96 Verde G rado: Valor R$ 6.000,00. Tratar 371-6238.

Escort Hobby 96 Prata G Vende-se Voyage, 2 portas, 9973-8756, cl Marcelo.
Goi CL 1.8 94 Branca A CL, 95, gasolina, cor prata. R$ Vende-se Santana ano 89 1.8,
Chevette 1.6 90 Verde À 8.500,00. Tratar 371-4000. Vende-se moto elétrica em ótimo estado. Valor R$
Fusca 1.300L 79 Bege G Chopper da marca Bandeiran- 50'800,00. Tratar 275-2634 ou

Rua: Ân elo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jara uá do Sul- SC Vende-se Uno SX ano 97, 2 tes, seminava. Valor R$ 250,00. 371-6238.

VEiCULO ANO COR COMBo N,oyos ,e Usados
yorsa W. 1.0 MPFI 4� 00 Branca G Fones: 373-0806 / 373-1881
Corsa Su�er 1.0 MPFI 4� 93 Branca G

MODELO ANO COR COMBoCorsa W. 1.0 MPFI 212 93 Branca G
Monza Classic SE 2 Q 4R 92 BQ[do G GI'v1

D-20 Conguest com�leta ,�ick-u�l 92 Branca D Corsa Wind 2000 Prata G

Chevette SL 1.6 2� 83 Verde A Vectra GLS 98 Azul G

Monza SL 1.8 2� 83 Cinza A Corsa Super 97 Vermelho G
Cbevelte SL 1 fi 2p 83 Cinza G Vectra GLS 97 Branca G

Corsa GL 95 Azul G

Volkswa�n 0Rala 4portas completo 90 Prata G
, Saveiro 1.61 com!;1leta lar-cond .. dir .. Irava. alarme) 00 Branca G C evette SL 86 Prata A
Goi CL 1.6 2� 93 Branca G Ford
GoI1.000i, 2p 93 Bordô G
Goi cL 1.6.212 ãl 8ranca Ä Escort 16V 98 Cinza G

Escort GL 89 Verde ,G
VW

Escort GLX 1.8 com�leto 2�. 93 Azul G Gol 16V 4 portas 99 Cinza G
Escort [TO. 2g. 94 Rrata Ä Gol1000i 96 Branco G
Escort Guaruia 1.8 com�leto 4� 92 �rata G Gol CLI 95 Branco G
�e[Qna "LX 1 8 cQmpletQ 2R 00 MarrQm G Goi CL 1.8 94 Branca G
Del Re� 1.6 Ghia 2�

.

[ß Cinza A Parati 93 Vermelho G
Del Ret 1.6 2p 92 Prata G Passat Village LS 86 Verde A
Corcel'l 1.6 2Q 82 Cinza G Fusca 1300 82 Verde G

Fiat Fiai
UnoEX1.04� 00 Prata G Palio EDX 97 Vermelha G
Tem�ra 16V, to� de linha. com�letQ 93 Branca G Palio ED 97 Branca G
UOQEE 1 Q4p 00 E[sla G Uno Mille IE 96 Vermelha G

Outras marcas
Fiat Eletronic 94 Cinza G
Uno S 1.5 93 Azul A

PeugeolS04, comr;>leta 93 Azul O Uno Mille 91 Branca G
Tovota Bandeirantes, carroceria madeira 00 Verde . O Uno S 89 Vermelho G

!{'" moto ML 88 Vermelha G

370· 2109 Ruo Woldemor Gnrbbo, 3809 moto ML 83· vermelha G

Centro - Joroguá do Sul Rod. BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

VEÍCULOS ANO COMBo COR
Gol Mi, 4p, ar + dir 99/99 Gas Branca
Palio EDX 98/98 Gas Branco
Corsa 98/98 Gas Branco
Kombi vidraçada, motor e 9 96/96 Gas Branca
Pampa 1.8 96/96 Gas Branca
Monza GL 4 portas 95/95 Gas Branca
Uno Mille Eletronic 94/94 Gas Prata

Logus 94/94 Gas Prata met.

vovaqe 1.8 93/93 Gas Verde met.
Goi CL 93/93 Gas. Verde met.
Uno Mille Eletronic 93/93 Gas Branco
Pampa GL 89/89 Gas Verde met.
Uno 5 89/89 Gas Vermelho

.

Vovaqe GL 89/89 Gas Bege met.
Del Rev GL 89/89 Álc Verde met.
Fiorino 89/89 Gas Prata
Escort GL 88/88 Cinza met.
Escort GL 87/87 Gas Vermelho
F'lOOO gabinada 87/87 Die Prata
Gol SL - motor AP 86/86 Bege
Tovota 86/86 Die Verde
Fiat Uno 85/85 Gas Vermelho
Passat 84/84 Alc Branco
Fusca 76/76 Alc Bege
Vovaqe 83/83 Gas Branco

COMPRO CARRO 1.000, ACIMA DO ANO 95

Fone/Fax: (047) 371·8554/Celular: (047) 9997 • 4152
Rua Bernardo Dornbusch em frente n° 1658
Bairro Baependi .Jaraguá do Sul - SC

Fiest�GL Cla§.�
"

Ma!ldep CL'S",FD
a ·:'l\. .""'}({

I;J!I..,CP��0;(l.I!.+16,;V;1;I
, �c ''';.-'f': .. '�;,c:ii!l>t '

Escort.;..13li.,),C 16VH

gasolina96/97 Azul)

,9.5/95 .,Branca.
iDourado

,GM '8;'11
J�i

Pr.ata

Pr.ata

98/99 Branca

�ª[a!1ca

1f8,4/84'" ,\�,§l'r,{inF�,
VW" 0/

.gasolina
dies'el

álcool
.

}i",gasolina

�

A-UTOMOVE I S
Gol Mi

Santana GL 2.Oi

Gol

gasolina
gasolina
álcool

97/98

95/95

86/86

Azul

Vermelha

Branca "A satisfação do cl;j.e'nt1e �r::(l, nossn B�.H�retivó"
, � ,

FIAl1

99/00

98/99

$'

gasolina
gasolina
'álcool

Palio Cit�matic
PalioEX
Uno 1.5R

Ver.de

.Azul

Cinza89/89

gasolina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pra você voltar das férias

A Coroquó também está com uma superpromoção de corres novos,

seminovos, peças e serviços. Venha conferir.

-»
..... -,�.
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'�:':';t;:';;>

I

GOLEADA
na Rede Volkswagen
A cada R$ 80,00 em serviços,
peços ori9inClis (; C}(;�·;ssório$ oriqinois,
você concorre ã lOGoi.

d
8
�

.. � N
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M
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Com marcas de sol,

341TENS VERIFICADOS
-

POR APENASR$ 24:0

PEÇAS :
O�I.G·.':.I,A liS:,

I

.... _·-Il� ,.,
;
I CARAGUÁ

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

PEÇA
CARAGUÁ. Assistência Técnica Super Estoque

de Peças Caraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Classi Auto - 5CORREIO DO POVO

••

or er
Comércio. '

de Veículos

A. .

Mecanlca
,

. funilaria
epmtura

ServíçOSlde. la�ílçã.o�

. e UDrIßcaçao

Atendimento
2a a 6a feira

das 7:30 às' 12 horas
e das 13:30 às 18 horas

sábados
das 8 às 12 horas

Te 371 '3655
Av. Mal. Deododo da Fonseca, 557

emrnendörfer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 23 DE NOVEMBRO DE 2000

A partir de:

RS 326,31I
.

• /14�nsai.S

Teste de amortecedores grátis. 06 a 11/11
Ir 371-5564
Reinoldo.Rau, 433

Jaraguá do Sul
.

AMORT. D. GOL - R$ 47,50' ,

SIL.TW. UNO - R$ 28,00
ARO 13 ESPORT. - R$ 90,00
MANGELS

Unitário - Colocação Gratuita

REDE 'RENAULT

SEU GRANDE SONHO,
EM PEQUENAS PARCELAS.

. \
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 23 DE NOVEMBRO DE 2000 GERAL - 7

FALECIMENTO

JoãoMathias Verbinenn
Faleceu na manhã de 19/111

2000, aos 79 anos, naUTI do Hos

pital São José, o estimado cidadão
JoãoMathias Verbinenn, deixando
a esposa, Olga J. Verbinenn, um
filho, nora e dois netos, des
cendente de imigrantes belgas.
Em vida foi cidadão prestante

à comunidade de Jaraguá do Sul,
e, entre as suas múltiplas ativi

dades, ressaltou a sua eleição a

vereador à CâmaraMunicipal deste
Município, que lhe valeu a con
dução de secretário de muitos

prefeitos, até sua aposentadoria.

No esporte era muito ben

quisto, especialmente a bocha, que
fez com que fundassem o Clube
dos 12, e até a nossa saída ha
víamos cumprimentado o Paulo

Klitzke,RichardSerll, JoãoMariano
deOliveira; ArnoldoGrützmacher
e Cleto Franzner.

O falecido Erwino Menegotti
foi um dos incentivadores.

O CORREIO DO POVO lamenta
a perda desta personalidade, e que
a Câmara o homenageie com o

nome de via pública.
Pêsames à fanu1ia enlutada.

c O M, UNI C A D O

Comunicamos que o telefone

371-0324 do Conselho Tutelar

está funcionando.

Horário de atendimento:

7h30 às 13h30, após no

sistema de Plantão 190.

CULTIVE
,·COGUMELOS

"

Aprenda a plantar COGUMELOS
tendo bons lucros, em um

pequeno espaço à partir -de
20m2, com a primeira coJh�ita
em 25 dias

CURSO TEÓRICO E PRÁTICO NA

PLANTAÇÃO E StlPORTE TÉCNICO

Ajwqamos a escolher o local do

i).li:lhtíó e produzir tipo exportação.

TEMOS lDQl..QC'AÇjJ!lQ PlitRA Sl:!JA

PRQOl.1ÇjÃQ A R$ 130.(Jt7J Q (.J2l:!Ji[LQ
ÚLTIMA ÓPORT'UNIDAIlE DO ANO

,%icm �,!I',a lte�rica - 15/12 - Aula prática - 16(12
. knS'çri�ões aperfras / Vqgas limitadas

.

SUNPROqUCTSOOI3RA$IL
. 'Visite nossa produção.
Técnico responsável Fáblo Krüger Torrens CREA Tl0496g;2-8

Fone: (47) 9975..2�47 ou 91.0Z..�36S
Fa": (41) 371-9'37�

Rua Itapocú Hansa 341l! - Três Rios .do Norte
E;-mail: rmanské@netun�.com.br

CORREIO DO POVO

JARAGUAENSE VISITA A CIDADE

EhrenfriedWaidner
Não é o caso da história de um

filho pródigo que retoma à casa

patema, mas certamente um homem
maduro (63), já alcançado pela
aposentadoriaprevidenciária alemã,
pode-se dar o luxo e a merecer via

gens que o permitem realizar um

sonho nostálgico ao Brasil con
tinental sul-americano, no Estado
de Santa Catarina e, por tabela, a

cidade de Jaraguá do Sul, banhado
pelo Rio Itapocu, nomes indígenas
que fizeram o dr. José Alberto Bar

bosa virar ao avesso para conhecer
o significado, constante do livrote

que comemorou o Cen-tenário de
Falecimento de nosso fundador,
Emílio Carlos Jourdan. belga de

nascimento nascido em Namur,
A sua sonhada viagem nos

tálgica (sehnsucht), não se realizou
como nos tempos da ocupação da
terra brasileira, os europeus embar

ca�am em modestas embarcações
- as naus, fragatas, escunas', cara-

, velas, navios a vela e a vapor - e

tinham que descer até Desterro

(Florianópolis) para botar a sua

vinda em dia e retornar a "São

Chico", arrumar uma embarcação
para subir o Rio Itapocu, a partir de '

Barra Velha até chegar às terras de
suas altezas imperiais o condeD'Eu
e sua consorte, princesa Isabel.

Não, nada disso precisou fazer,
porque os tempos mudaram, emui
to. Hoje, o nosso conterrâneo em

barcou em São Paulo, a trepidante
capital dos paulistanos, da qual se
pode partir para qualquer parte do

País.
Como bom brasileiro, jara

guaense que é, também desconfia
desses monstros que alçam vôo e,

de vez em quando um desses fura

céus, tem o hábito de cair e daí o

5upeAl' P vO"WLO"Çdo
p01'tt& COWtI;::; fp}J01l\; 48oe

rDessis)

prejuízo é grande, com indenização e
tudomais.

Lá o nosso conterrâneo, caute
losamente, tomou um desses ônibus

que podiam bemmelhorar o conforto
dos que vêm do primeiro mundo.

Turista não em tempo para perder,
de modo que andou por esse mundo

de Deus e, no começo de novembro,
abriram-se os braços Ida gente
jaraguaense e, gente, eu vou-lhes

contar, omoço - perdão Ehrenfried
- perdeu-se na vila de Jaraguá.
Quando o ônibus parou, ele ficou em
dúvida se estava em Jaraguá. Ele
imaginava que tinha que passar a

ponte do Rio Itapocu e rumar à

rodoviária, na Praça do Expedi
cionário, defronte 'da nova (hoje
atual) estação ferroviária. Alguém
explicou que, nesse meio tinha sido
construído uma nova rodoviária.

Brincadeira a parte, Ehrenfued é

filho do pastor Richard Hermann

Waidner, da Igreja Evangélica de

Confissão Luterana, trabalhou na

comunidade de 1 de agosto de 1935
até março d� 1954, quando, por
motivo de saúde, retornou para a

Alemanha. Anteriormente, tinha sido
,

.

A cada R$ 10,00 em compra você ganha um cupom
q qual concorrerá a super promoção ponto com com

sorteio dia23/12/00 às 17 horas na Infoclick.
Promoção ponto com concorrerá a uma impressora Epson 480C

Na • você encontra tudo em informática
suprimentos, microcomputadores, periféricos, softwares,

e assistência técnica especializada

INFORMÁ'l'ICA LTDA Fone: (0**47) 372-0136
E-mail: infoclick@dessis.com.br

Rua Reinoldo Rau, 500 - sala 4 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

pastor em Joinville e Papagaios
Novos. Aqui inaugurou a nova

igreja do Itapocuzinho, em 1938,
lutou contra um decreto govema
mental que fechou a escola alemã,
mas foi compensado com outras

alegrias como a inauguração dos

quatro sinos, em 26/9/1946, o jardim
da infância, o salão comunal, a nova
igreja da comunidade Itapocuzinho-

. Alto, a reabertura da escola, a Igreja
Três Rios do Norte, graças ao esfor
ço contínuo e sacrifício de todos.

Ehrenfried Waidner já estará

longe quando, esta nota de sua

presença sair, mas valeu a sua vinda,
os atropelos da cidade que não

conhecia mais pelo progresso
vertiginoso, a cidade e município
que tem amelhor qualidade de vida
e renda per capita invejável no País.
Daqui partem votos que retorne

mais vezes, que a literatura sobre

esteMunicípio o coloque ao par do

que acontece nesta parte do País.

Abraços na esposa, que é médica,
e dois filhos homens estudantes e

um abraço especial na mãe, Maria
Waidner. Tchau! Bis auf ein
Wiedersehen!

DALTERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA LIDA.

DESENTUPIMENTO
.

Rede de Esgoto
LIMPEZA
Caixa D'Água

Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

--
Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

CORREIODOPOVO
370-7919 / 370-8649

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Saúde: procura pelos remédios similares aumentou cerca de 10%

Audiência pública definirá o

local de instalação doCRDRS
Jaraguá doSul-o local onde

será construído o Centro de Re

ciclagem e Destinação de Resíduos
Sólidos será definido em audiência

pública, marcadapara a noite do dia
5 de dezembro, no auditório do
Sindicato do Vestuário. O encontro

de trabalho, como prefere o se

cretário de Agricultura e 'Meio

Ambiente, Werner Schuster, reunirá
representantes dos órgãos am

bientais do Estado, da Procuradoria
daRepública, do governomunicipal
e comunidade.·

Os estudos de impacto ambien
tal para a elaboração do projeto do
centro apontou 14 áreas propícias
para a instalação, entre elas, três
estão �a região de Nereu Ramos,
considerada a ideal. O anúncio da

possibilidade de instalação doCentro
de Reciclagem no local provocou
protestos dos moradores, que
desconheciam a proposta. Acre
ditando que seria apenas mais um

lixão, promoveram reuniões e

manifestações contrárias à proposta.
Na noite de quarta-feira, o con

sultor Werner Zulauf e o secretário
Schuster teuniram-se com a co-

o munidade de Nereu Ramos para
apresentar o projeto e tirar as dú
vidas dos moradores. Um prin-cípio
de tumulto quase invialbilizou a

reunião.

PROPOSTA - Diferente do

que pensa a maioria da população,

o Centro de Reciclagem não é um

depósito de lixo, mas umprojeto que
busca dar uma solução ao modelo
atual. "É um projeto inovador, ela
borado por uma das maiores
autoridades em meio ambiente do

País, reconhecido mundialmente.
Os resíduos, serão separados de
acordo com a composição e reci
clados quando possível", explicou
Schuster, asse-gurando que não -

haverá nenhum prejuízo ao meio
ambiente.

Para a conclusão do projeto, que
será implantado gradualmente à

medida em que toda a infia-estrutura
for sendo adapatada e a população
se conscientizar da necessidade de

reciclar, serão investidos R$ 15
milhões. A Procuradoria da Re

pública deu prazo de 12 meses, a

partir da assinatura do processo de

, licitação, para a implantaçã� do

Centro de Reciclagem e Destinação
de Resíduos Sólidos. "A proposta
do projeto deverá ser apresentada
em março", lembrou o prefeito
Irineu Pasold.

PROTOCOLO - As 11 pre
feituras que integram aBacia do Rio

Itapocu, órgãos ambientais e re

presentantes das mineradoras da

região assinaram, na noite da última
terça-feira, na sede da Procuradoria
da República, em Joinville, proto
colo de intenções para normatizar a
exploração mineral.

CORREIO DO POVO

ferença entre os medicamentos

genéricos e similares", diz. Ela
explica que a composição do si
milar não é passada por teste para
comprovar se realmente é eficaz,
se segue todos os parâmetros
básicos, tempo de solubilidade,
de bioequivalência, tempo que a

substância reage no organismo.
"Não basta apenas ter) a
substância". Ela acrescenta que,
apesar da falta de informação, as
pessoas não têm mais pre
conceito com relação a acei
tabilidade dos genéricos e simi
lares.

A secretária de Saúde, Nancy
Zimmermann, explica que os ge
néricos são remédios com o

mesmo princípio ativo que os de

marca, com todos os testes ne

cessários, mas sem a propa
ganda de um grande laboratório
e, os similares, são regulamen
tados pelo Ministério da' Saúde,

'

mas não passaram pelo teste de
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Faltade infonnaçãoconfundena
compra de produtos similares
,

oFarmaceutica

explica entre os
.. .

genencose
slmllores

Jaraguá doSul-A falta de

informação ainda confunde as

pessoas na compra de remédios

genéricos e similares. A far
macêutica da Farmácia do Sesi,
Ana Cristina Bitencourt Men

donça, destaca que só podem
comercializar produtos similares
mediante solicitação médica.
"Nós não somos autorizados para
fazer indicação de remédios",
explica a farmacêutica.

Segundo Ana Cristina, a

procura pelos remédios similares
aumentou cerca -de 10%. "O

problema é a falta de informação,
as pessoas não sabem a di-

bioequivalência da vigilância
sanitária. "As pessoas aindacon_
fundem os dois tipos de remé
dios. O fato é que o farmacêutico
deve respeitar o receituário
médico e somente vender o

similar quando omédico indicar"
,

enfatiza. Ela acrescenta que nem
todo similar tem resultado 100%
eficaz, não chegou a perfeição
dos outros e nem sempre é mais
barato que os genéricos. "O
problema é que existem labo
ratórios não éticos", critica,

O presidente da Associação
Médica Jaraguá do Sul, Antônio
Beleza, recomenda que os mé·
dicos indiquem medicamen-tos
genéricos e que os pacientes so·

licitem a prescrição destes pro
dutos. "As caixas desses remé·

o

dios devem constar que é ge·
nérico, segundo a Lei 9787/99,
caso não estiver escrito, é me·

dicamento similar", diz.

(FABIANE RIBAS)

No Sábado, dia 18 de
novembro, o Colégio
Divina Providencia
convidou a comunidade
para participar do
NATAL LUZ, no jardim
do colégio. Muitas
foram as pessoas que
compareceram e não
houve motivo de
decepção.
O Colégio Divina
Providencia

- conseguiu, com
j _ criatividade e

oriqinaiídade, falar através da decoração
natalina, dos quinhentos anos de colonização e evangelizaçao do

Brasil. Casais de váriãs etnias estão sobre uma caravela representando os

colonizadores com Papai Noel conduzindo o barco. Sob o convés, um singelo
mas significativo presépio, dando-nos a idéia de que, com os colonizadores,
também o Cristianismo tomou conta deste nosso país. Por todo ojardim, uma
mensagem de votos para um novo miienio, repleto de paz, amor, união, har:
mania, emprego, moralidade, honestidade, compaixão e tantos ricos presentesl
que todos nós, da comunidade[araouaense e brasileira, esperamos que o Na!a
nos traga, para que desta forma, nossos filhos e netos consigam sermais felIZes
nesta Terra de Santa Cruz.

.

. O Colégio Divina, que pela segundo ano conseçutivo recebeu o premio de
..

amelhor colégio particular do nosso município, conseguiu, através de uma dwtn

decoração naialina.demonstrar o seu compromisso com a Educação.
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l Bombeiros de Corupá recebem
auxílio para comprar caminhão
Corupá - O diretor da Defesa

Civil no Estado, coronel Carlos
ia Sidney Pacheco, esteve anteontem
�. em visita ao Corpo de Bombeiros,
é· quando assinou convênio no valor
:0 de R$ 40mil, destinado à aquisição
io doprimeiro caminhão auto bomba
o da corporação, que substituirá
"

outra unidade já bastante antiga,
m cedida por empréstimo pelos
% bombeiros de Joinville. O ato con

[o tau com as presenças do presidente
is da entidade, José Norberto Müller
O edo prefeito Luiz Carlos Tamanini,
J- além de outros convidados. Os

recursos estarão disponíveis em

[o dezembro.
io A entidade já negociou a

:. compra de um Volkswagen, novo, '

)S e vai necessi tar de ai nda ou tros R$
). 85 mil para equipar a unidade com
)- a colocação do tanque de água e

outros equipamentos, segundo o

presidente. Müller pretende iniciar
a campanha para conseguir os

recursos ainda necessários no ano

que vem, quando vai buscar o apoio
das empresas e da comunidade em

geral. Ele também conta com o

auxílio do Governo do Estado,
através de emenda destinando
recursos já encaminhada ao

orçamento estadual.

A verba liberada pelo coronel
Pacheco esta semana atende uma

das principais reivindicações dos

bombeiros, destaca Muller,
explicando que o caminhão que
está sendo usado, um modelo dos
anos 60, já não atende as ne

cessidades de operação e inviabiliza
que sejam feitos investimentos na

compra dos equipamentos mo

dernos para atendimento às

emergências e no combate a in
cêndios. A corporação já possui
uma ambulância recebida há dois

anos, através de doação do sistema
Fiesc/Sesi e uma picape C 10.

FUNDO - O coronel Pa

checo explicou que a liberação da
verba tornou-se possível, em razão
da criação do Fundo Estadual de
DefesaCivil, há pouco mais de um
ano, mantido com I % sobre o

recolhimento das taxas relativas a

segurança pública, através da rede
bancária. Desde que foi instituído,
o fundo captou mais de R$ 1,2
milhão no Estado. "Ainda é pouco,
mas não deixa de ser uma

importante conquista", destaca o

coronel, explicando que antes da

criação do fundo, a Defesa Civil

não estava em condições de

repassar Nenhum centavo. (MR)

equipamentos já não atendem necessidades

CORREIO DO POVO GERAL - 9

Fotos: Edson Junkes/CP

Transferência: ainda não há data, mas processo deve ocorrer em tempo hábil para novo ano letivo

Seminaristas de Corupá serão

transferidos paraRioNegrinho
Alunos cumprem
o último ano
letivo no antigo
local

Corupá - Os seminaristas que
freqüentam o Ensino Médio no

Seminário Sagrado Coração de Je

sus, 53 jovens, com idade entre

14 e 17 anos, na maioria, estão

cumprindo o último ano letivo
nesse local. A partir de fevereiro
do ano que vem', eles serão

internos da Escola Apostólica São

José (seminário) e farão os estudos
na Escola Estadual Manoel da

Nóbrega, em Rio Negrinho. A

transferência dos serninaristas e a

desvinculação do ensino no aten

dimento prestado aos jovens, foi

decidida em setembro pelos Padres
Dehonianos, que pretendem des
tinar o seminário de Corupá pura

;fins turísticos.
As aulas terminam na próxima

semana e em seguida inicia o

período de exames. A trans

ferência dos alunos não tem data

prevista, mas deverá transcorrer

em tempo hábil para o novo

período letivo. Dos 53 alunos, 40
irão para Rio Negrinho, seis
concluíram o Ensino Médio e

prosseguirão os estudos em Brus

que e o restante são desistentes da
carreira para a vida sacerdotal.

Várias razões levaram a con

gregação a transformar o uso do

seminário. Uma delas é a Lei de

Diretrizes da Educação, que exige
professores c�m habilitações, que
os padres terão dificuldades para
atender.

Outro problema é a di ficuldade
de manutenção do local, com
fornecimento de refeições diárias,
atendimento da lavoura e área
externa e gastos de manutenção
com as instalações. E existe a ques
tão da redução das vocações: entre
todos os internos que ingressaram
no Seminario de Corupá nos úl

timos cinco anos, apenas seis op
taram por seguir na vida religiosa.
Na opinião do diretor do Seminário,

padre Tarcísio Darrós Feldhaus,
não há falta de vocações, mas os

jovens tem dificuldades para fazer

opção nessa faixa etária.
TURISMO - Ele explicou

que os serninaristas também po
deriam )estudar em algum esta

belecimento do ensino público em

Jaraguá do Sul, mas a Con

gregação teria dificuldades para
arcar com o custo do transporte
dos alunos. Ainda conforme o

padre, o uso do seminário para fins
educativos e doutrinários não

cessará totalmente, pois 'o local
continuará sendo freqüentado por
jovens que concluíram o Ensino
Médio e vocacionados adultos. No
máximo dez pessoas.

A Congregação pretende
oferecer vári as opções para a

recreação e o lazer dos visitantes,
que vão desde restaurantes e

lanchonetes até quadras para a

prática esportiva, além da visitação
ao próprio ambiente das instalações
do Seminário, que começaram a

ser construídas na década de 30.
(MILTON RAASCH)

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. Marlo Souza Jr.

Horáriode Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:30' às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

t: ,.,<

Atendem.os ,to,do�" os tJR.O.�:f,�
de .Conv,ê,l1Iio�,.;i

Fön,e/Fax 371-0882
! \

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Recuperado
Pomerode - A Polícia

Militar recuperou o caminhão

Mercedes Benz/9I2, placa
BXC-0599, de Blumenau, que
estava abandonado na SC-4I6,
na altura do Alto da Serra, entre

Jaraguá do Sul e Pomerode. O

caminhão foi roubado na se

gunda-feira, em Blumenau.

O delegado de Pomerode,
José Klock, informou a repor-

caminhão
tagem do CORREIO DO POVO

que o caminhão foi roubado so

mente para o transporte demer

cadoria roubada: Neste caso, o

caminhão foi utilizado para o

transporte de uma carga de fios,
tomada em assalto de uma ma

lharia, também em Blumenau.

Depois de utilizarem o cami

nhão para o que pretendiam, o
mesmo foi abandonado e

Motorista dirigia
embriagado e semCNH

Jaraguá do Sul - Foi

preso pela Polícia Militar, às

23h50 de terça-feira, o auxiliar
de serviços gerais José Ca

lixto de Oliveira, 33 anos,

morador em Corupá. Ele per
deu o controle de seu Chevette

placa LYJ-1334, e colidiu con

tra a perede de uma residência

localizada na Rua Lino Pia

zera, no Bairro Santo Antônio,

causando danos na proprie
dade. A Polícia Militar foi

acionada e, ao chegar ao local,
o cabo Klitzke e o soldado Zer

miani, perceber_am o seu

estado de embriaguez, confir
mado pelo teste de alcoolemia

que, apontou 1,19 mg/litro de

sangue. O motorista embriago
foi conduzido à Delegacia de

Polícia. (AO)

SINDICATO DOSTRABALHADORESRURAIS DE JARAGUÁ DOSUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO <'

Pelo presenteEdital, ficam convocados todos os associados do Sindicato
dos Trabalhadores Ruarais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus

direitos sociais, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no
próximo dia 29' de novembro de 2000, às 12:30 horas em primeira
convocação e 'caso não haja número legal, haverá uma segunda
convocação para uma hora após, isto é, às 13:30 horas do mesmo dia
e local, coin qualquer número de associados presentes, a qual será
realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent,
225, nesta cidade, para deliberar sobre â seguinte ordem do dia:
10 - Apreciação, discussão e votação da previsão orçamentária para o

exercício de 2001;
20 - Seguro do prédio e seu conteúdo;
30 - Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul; 20 de novembro de 2000.

José Boshmmer
Presidente

SINDICATODOSTRABALHADORESRURAISDEJARAGUÁ DOSUL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do
Sul, no uso das suas atribuições estatutárias, convoca todos os

associados e associadas no gozo de seus direitos sindicais, para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia
29 de novembro de 2000, às 13:30 horas em 1 a

convocação, ou às 14:30
horas em 2a e última convocação, na sede do Sindicato, situada à Rua

Leopoldo AugustoGerent, n" 225, em Jaraguá do Sul.'SC, para discutir
e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: ' ,

1. Discutir o Documento Base do 80 Congresso Nacional dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais;

2. Escolha de Representantes Sindicais para participar da
Plenária Regional e respectivos suplentes;

q. Outros Assuntos.

Jaraguá do.Sul, 20 de novembro de 2000.

José Boshmmer
Presidente

.

CORREIO DO POVO

roubado
localizado pela Polícia Militar,
que entrou em contato com o

proprietário Mário Alves de

Jesus, 43 anos. Quando a vítima

foi informada sobre a recupera

ção, encontrava-se na região a

procura do seu caminhão.

Depois de recuperado o

caminhão foi entregue a Mário

Alves de Jesus, em Pomerode.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

I

Detidomenor
com bicicleta
furtada

Massaranduba - o me

nor L.S.c., 17 anos, foi flagrado
com uma bicicleta de 21 mar

chas, marca Proferes, de cor

prata, furtada em Jaraguá do
Sul. Ele confessou ter furtado a

bicicleta nas proximidades do
terminal rodoviário, enquanto
estava na cidade vendendo
vassouras. (AO)

JARAGUÁ DO SUL, 23 DE NOVEMBRO DE 2000

Furto em veículo
Jaraguá do Sul - Foi

furtado no domingo passado,
num posto de combustível, em
Curitiba no Paraná, toda a

documentação de Elfi Ester de

Miranda, 57 anos, umamáquina
fotográfica e o cartão de crédito.

Segundo a vítima, já foram

sacados do cartão R$3.811 miL
Elfi Ester parou neste posto de
combustível para abastecer
e, enquanto foi até a loja de
conveniência.. furtaram sua
carteira. Ela só percebeu o furto
ao chegar em Jaraguá do Sul.
(AO)

� OFICINA MECÂNICA
._.., BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento' - Toda linha de escapamentos.

Rua Prefeito José' Bauer, 826 � Vila Rau' - Jaráguá do Sul .� SC
Fone (0**47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605

370-7919 / 370-8649

�ÇA {\MA CRIANÇA FEL
\ .

I 4

:ntregue suas doaçàes (roupas, brinquedos, alimentos, calçados, etc.) na sed, o
J . aI CORREIO DOlgOVO (RuaWalter Marquardt,1.180 Bairro Rio Molha)'0U

naB� Aero Cargo até o dia 20 de dezembro. 1\
Telefone para informações: 370-7919.

- ß

,

ua 84.
/
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Para refletir

Até onde é válido entrar numa competição sabendo que será o

"saco de pancadas", dos adversários. Foi assim com o

basquete adulto de Jaraguá do Sul, que desfilou pela primeira
vez no Campeonato Catarinense. Sem uma

vitória sequer na competição, ou um jogo que possamos falar

que "complicou" para o adversário, o que se

viu foram derrotas e mais derrotas.
E pior, por placares dilatados, como o último jogo com o

\

Ipiranga/Romeu Georg de Blumenau, 112 a 77, ou seja, 55
pontos de diferença. É muito.'

Vale a pena?
Será que a experiência
vivida pelos mais jovens no
campeonato valerá a pena?
Talvez. O certo é que o

torcedor quer resultados. O
torcedor não vai a uma

praça esportiva assistir a um
jogo onde antecipadamente
sabe quem será o vencedor,
emuito menos vai pagar por
isso. Devemos elogiar a
iniciativa da Ferj em apoiar o
basquete, mas não podemos
correr o risco de "estragar"
abelíssima imagem do

basquete doMunicípio, nas
equipes de base

patrocinadas pelaWizard
Idiomas.

Juventus ou Jaraguá
O torcedor comprovou que

se identifica mais com o

nome Juventus. Desde a

época de Ângelo Margutte,
tentou-se mudar o nome do

tricolor, mas no estádio, nas
rodas de amigos, nas

reuniões

todos insistiam em chamar o

time de futebol de Juventus.
A mudança de nome não

pegou, a diretoria, que
retorna a comandar o futebol

no Grêmio Esportivo
Juventus, promete

voltar ao velho e tradicional

nome de muito

sucesso nos gramados
catarinense.

Competir não I
O velho ditado do "entrar para competir" certamente não

consta no dicionário do torcedor. E com certeza, se Lio Tirone
e Cia não montarem um time competitivo, que dê para lutar

pelo título, vão .naufragar, O torcedor não

quer saber se é um time com jogadores
formados em casa, amadores, ou profissionais. O torcedor quer
resultado e, se os resultados positivos não acontecerem, o

fracasso é certo.

371-"55

Pizzas
Pequena - R$ S,90
Crande - R$ 10,90
Cigante - R$ 13,90
Calzane - R$ 13,90

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Equipejaraguaense é bicampeã
,

do futsal Catarinense Juvenil
Futsal jaraguaense
venceu a equipe
deChapecó
por5a3

Jaraguá do Sul - A equipe
FME de futsal juvenil sagrou-se
bicampeã do Campeonato
Catarinense de Futsal Juvenil

\.
idontem, durante parti a contra a

AABB/Rotesma, de Chapecó,
realizada no Artur Müller. A

equipe jaraguaense jogava pelo
empate e venceu por 5 a 3,
derrotando pelo segundo ano na

final a AABB/Rotesma de

Chapecó.
No início da partida, a AABB/

Rotesma marcou pressão
dificultando a saída de bola de

Jaraguá do Sul, com o técnico

Manoel Dalpasquale pedindo o

primeiro tempo logo aos 8

minutos. Arrumando a equipe,
aos nove minutos, o primeiro gol
da partida. Na cobrança ensaiada
de lateral, Paulinho tocou para
Eca que marcou o primeiro de

Jaraguá do Sul. Na seqüência, foi
a vez do técnico da AABB, Adão
Valter, Guimarães, pedir tempo,
melhorando novamente a mar-

cação chapecoense. Melhor em
quadra, a equipe Jara-guaense
chegou ao segundo gol, aos 17

minutos, através de Jédson, que
chutou forte para vencer o

goleiro Ratão, fazendo FME 2 a

O. Quando faltavam 55 se

gundos para o término do

primeiro tempo, Fernando fez o

terceiro gol jaraguaense.
No segundo tempo, com

Chapecó precisando da vitória

para provocar um terceiro jogo,
foi para cima. Logo aos cinco

minutos, Lucas fez ajogada pela
esquerda e tocou para Rodrigo,
sozinho diminuir para Chapecó,
em 3 a 1.

_

Quinze segundos
depois, Eca pegou de voleio

uma cobrança de, escanteio,
perto do meio da quadra, para
fazer o gol mais bonito da noite,
fazendo 4 a 1 para a FME.

Rodrigo voltaria a marcar para

Chapecó, aos seis minutos,
também em cobrança de

escanteio. Os jogadores de Ja

raguá falharam e Rodrigo
marcou de calcanhar, fazendo 4

a 2. A partir daí, o jogo ganhou
em movimentação, com as

equipes se equilibrando em

quadra. Mas Eca roubou uma

bola de Rodrigo e, sem goleiro,
completou para o gol, fechando
a partida em 5 a 3. Um pouco

antes, Negrão marca para

Chapecó.
No final do jogo, os jogadores

comemoram o bicampeonato.
Júnior despediu-se do juvenil
"pois este foi o último ano na

categoria, estou estourando a

idade, mas fecho com chave de

OlHO e agora vou me dedicar

somente a equipe adulta", disse.
Para Eca, que levou o troféu

de artilheiro do campeonato com

15 gols, "a conquista foi um prê
mio para o nosso trabalho, rea
lizado durante o ano. A expe
riência nossa obtida com o adulto

ajudou muito na conquista".
Enquanto o técnico Manoe1

Dalpasquale elogiava o desem

penho dos seus. jogadores que

"suportaram as minhas cobranças
e deram' a resposta dentro de

quadra, trabalhando e conquis
tando o bicampeonato. É um tra

balho que merece continuidade e

o título é todo desses garotos",
frisou. A FME conquistou o

bicampeonato com Marcelo,
Júnior, Jedson, Rafael e Eca, com
o técnico Maneca tendo a sua

disposição no banco de reservas

Fabio, Ricardo, Rercmo Jr, Fer
nando, Paulinho, Celso e Igor. A
arbitragem esteve a cargo de

ValdirMarcelino e Roberto Rogé
rio Zanatta. (AGOSTINHO OLIVEIRA)

coberta, automaticamente são

transferidas para o COlégio
Evangélico Jaraguá, que esta

colaborando conosco". Ainda

segundo informações de Abílio,
as finais de todas as modalidades

que serão disputadas no do

mingo: acontecerão na Escola

Municipal de Ensino Fun

damental Alberto Bauer no

Bairro Czerniewicz", informou.
As modalidades em disputa

são: basquete, handebol, tênis de

mesa; truco, vôlei e xadrez.

Finais do Joab acontecerão domingo

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões -

Iratores- Serviços em Geral

370-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi

Aproximadamente, segundo a

coordenação do evento, 700 jo
vens estão inscritos para a com

petição, que envolve os alunos do

colégio de Ensino Médio. As
coordenadoras dos Joab são tam

bém as diretoras do colégio, Alvi
na Bochammer e Cely Lisboa. Na
fase inicial dos Joab, as turmas

do período matutino jogam entre

si, o mesmo acontecendo com as

turmas do noturno. A partir de

sábado, nas semifinais, os

períodos se cruzarão. (AO)

Jaraguá do Sul - Teve

início na terça-feira o 10 Joab

Jogos Internos do Abdon Batista,
que conta com as disputas de sete

modalidades. Os jogos estão

sendo disputados de manhã e à

noite, na quadra esportiva do

colégio, localizada no Rua

Epitácio Pessoa. Conforme

informações de Paulo Abílio,
membro do conselho dos Joab,
"em caso de chuva, as com

petições de quadra programadas
para a nossa quadra que não é
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12 - ESPORTE

Lopes é vice-campeão
brasileiro no Carabina
Provas foram

disputadas entre
os dias 15 e 19 de
nevembro

na Copa 589 pontos, perdendo
para Mauro Salles, de Minas Ge

rais, o campeão brasileiro, com
592 pontos. Lopes destacou "as
excelentes instalações do Clube
Santa Mônica de Curitiba, o que
colaborou no excelente nível da

competição". Samuca afirmou
ainda que, "as pontua-ções foram
muito boas, exatamente por causa
das instalações oferecidas e, com

isso todos os atletas obtiveram
ótimos resultados", informou.

Na classificação geral, o atira
dor Samuel Lopes termina o ano

na terceira colocação do ranking
Brasileiro, ou seja, a apenas dois

pontos de diferença do primeiro
colocado.

Para Lopes, o campeonato
desse ano foi um dos mais

disputados dos últimos tempos.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Jaraguá do Sul- O atleta da

modalidade de tiro armas longas,
Carabina deitado, Samuel Leandro

Lopes, da Golden Bingo/FME,
sagrou-se vice-campeão brasileiro
no último final de semana. Ele

disputou a última etapa do Cam

peonato Brasileiro de Tiro

Olímpico, a 3a Copa Eugênio
Caetano do Amaral, na cidade de

Curitiba - PR. As provas foram

realizadas entre os dias 15 a 19 de
novembro.

O atirador jaraguaense somou
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Tiro: o atirador Samuel Lopes termina o ano na terceira colocação do ranking Brasileiro
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