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PM prende casal acusado de

aplicar golpes em aposentados
o Grupo de Operações Especiais da Polícia

Militar prendeu José Humberto Murara, 48
anos, e Mesilda Gomes, 52, acusados de
estelionato. A dupla foi presa graças a

desconfiança do aposentado Vitório Nones, 71
anos, que informou à polícia sobre o local onde
se concluiria o golpe.

O casal abordou o aposentado propondo a

troca de uma nota promissória no valor de R$
25 mil, que com juros e correção monetária

alcançariamais de R$ 4�mil, porR$ 5mil que
Nones tinha no banco. Outra vítima do casaljá
os reconheceu na delegacia de Jaraguá do Sul.
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PPS decide não

participar do
governo Peixer
Página3

Beta Gonçalves dá

ultimato ao PPB e

se diz independente
Página4

Apae discute novas

perspectivas de

inserção dos alunos.
Página8

Empresas têm até
o dia 13 para

quitar débitos
Página9

.

Menegotti decide
título de futsal
como União

Edson Junkes/CP
• Discurso: Dietrich Hufenüssler agradece o Título de Cidadão Benemérito Página 11

Naturalista Elza Woehl

fala sobre a vida dos

anfíbios a alunos do
Bairro Ava� no

Santuário Rã-Bugio, na
Linha Caixa D'água,

,

Guaramirim

370-4523

estoJados e colchões

(47) 370�70001635-0705

Pelo 6� ano consecutivo
AMaster Pesquisas

confirma:

liderança absoluta: 60%

em
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2 - OPINIÃO

Alerta geral
o preconceito continua sendo omais terrível sintoma da aids.

Nemmesmo as doenças oportunistas adquiridas em conseqüência
da baixa resistência do corpo dóem tanto quanto a tentativa de
Isolamento do paciente. Enraizada na cultura popular como
resultado de relações homossexuais, a Síndrome daDeficiência

Imunológica Adquirida não

conseguiu superar as fronteiras da
ignorância, que matamuito mais
que a própria enfermidade. Mas,
airida pior é o descaso gover
namental para com os pacientes e
familiares.

Se não bastassem todos es

problemas resultantes da doença,
a estratégia do governo em

esconder os números e de sequer
tocar no assunto, vestindo o

figurino do João-sem-braço,
como se não tivesse nada com

isso, demonstrando um pre
conceito medieval, é criminosa.

.
-

'

Apesar das infinitas campanhas de
prevenção e tratamento, aumenta

o número de vítimas da aids em todo o mundo e' de óbitos
decorrentes da doença. Somente este ano, mais de 5,3 milhões
de pessoas foram infectadás no planeta com o vírus HIV.

Na Região da Amvali foram notificados 231 casos de aids,
entre 1991 e outubro deste ano. Destes, 59 já morreram, 75
estão doentes e outros 97 são portadores do vírus, mas ainda
não desenvolveram a doença. O comportamento de risco e a

ignorância, aliada à ingenuidade, são os principais fatores de
contaminação. Dos 231 casos notificados, 133 são hete

rossexuais, 57 usuários de drogas injetáveis, 22 homossexuais,
dez foram infectados no parto, sete são bissexuais e dois foram
contaminados em transfusões de sangue.

Há ainda um dado muito preocupante, mas que precisa ser

destacado e reforçado sempre, até como alerta à prevenção. A
maioria dos pacientes heterossexuais é compostapormulheres
casadas, algumas senhoras, que durante toda a vida tiveram apenas
um parceiro. Isso comprova que as campanhas publicitárias não
conseguem sensibilizar grande parte da população, que insiste
no comportamento de risco. Muitos acreditam no velho

preconceito que aids é doença de homossexual, que não irão se
/.

.

contarrunar. .

Amanhã é oDiaMundial de Combate à Aids. Muito mais do

que uma data, o dia.é de reflexão. O buzinaço pretendido pela.
coordenação do DST/Aids doMunicípio, marcada.para as 12

horas, quer chamar a atenção para os perigos da contaminação
e p�ia a gravidade da doença. Todavia, a conscientização é o

passo mais importante para a redução do número de casos de
infectados e para o fim do preconceito. Conversar sobre aids e

doenças sexualmente transmissíveis com os filhos émuito mais
do que obrigação, é dever.

' .

Apesar do enorme progresso da tecnologia emmedicina, que
permite tratar e às vezes curarmuitas enfermidades, e des avanços

. /

registrados no controle da aids, a doença ainda é incurável, Os
coquetéis de drogas prolongam emmuito a vida des portadores

. do vírus, mas a solidariedade continua sendo o melhor e mais
eficiente remédio

..
Por isso, não apenas amanhã - dia 1 de

dezembro -, mas durante todo o ano, faça o exame de

consciência ereflita sobre sua contribuição para diminuiro número
de casos e o preconceito.
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A cada dia que passa
aumenta mais o mau exem

plo dado pelos políticos. Até
parece que somente nos

meses que antecedem as

eleições eles mostram tra

balho e medem as palavras.
Passadas as eleições, o

desrespeito e a falta de ética

por parte das autoridades

políticas são constantes. Há·

poucos dias, (I episódio do
raio X feito emum cachorro

(de uma autoridade de Ja

raguá do Sul), realizado no

Hospital Jaraguá, ganhou as

manchetes' na imprensa
regional. Na semanapassada,
o prefeito foi infeliz- ao
chamar a comunidade de

Nereu Ramos e do Loteá-
,

mente Santo Antônio de
"curral eleitoral" que, se

gundo o dicionário; quer di
zer lugar onde se recolhe o

gado.
A comunidade é. .livre e

Curral eleitoral
* Sueli Natália Tyski de Oliveira

democrática e tem o direito
de não aceitar uma obra que
venha pôr em risco a tran

qüilidade de um povo traba

lhador, que vai progredindo
com zelo de seus ante

passados. Não é admissível
'

..

que queiram empurrar goela
abaixo um aterro sanitário ou

a palavra.. mais bonita:
"Centro .de Recidagem"
que, no futuro, poderá pre

judicar não só aquelas
comunidades como também

toda a população que é
abastecida pelo Samae.
A comunidade exige

respeito e a política deve ser

administrada pela eficiência

e pela valorização do povo, e

não destratá-lo para fugir das
responsabilidades.

Belo exemplo e digno de

registro tem dado o vereador
.

Pedro Garcia, que está ao

lado da .comunidade, numa
demonstração de maturidade

, ,

política e de cidadania e que,
mesmo querendo atingi-lo,
demonstra humildade e

respeito, pois vem cum

prindo seu dever legislativo
comprometido com a co

munidade que o ajudou a

. eleger, sem dar ouvidos aos

que estão incomodados.
. Maus-tratos não Ievam a

lugar nenhum, senhor pre·
feito. Eu, como professora,
e tendo exercido atividades
profissionais por vários anos

no., Bairro Três Rios do

Norte, sinto vergonha e

venho em defesa daquela
comunidade e dos políticos
que a defende nas horas

difíceis. O bom exemplo
deve vir de cima e respeito
também é qualidade de vida.

* Professera da rede
municipal de ensino

..' . .

. . nler
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o PSDB de Schroeder prepara-se para conversar com o

prefeito eleitoOsvaldo Jurck (PMDB) para discutir a
participação dos tucanos no futuro governo da coligação

Renova Schroeder, do PMDB, PPB e PSDB. A expectativa
que Jurck criou entre os tucanos é de que pelomenos uma.
secretaria será administrada pelo PSDB, mas sem precisar
qual. O vereador e líder tucano, João de Ávila, está confiante
de que tudo sairá conforme o previsto. "Nós confiamos no

Osvaldo porqueele sempre cumpriu o que falou", dizÁvila. O
PSDB participará com um vereador na próxima legislatura,

José Antônio de Santana, eleito com 243 votos. O PMDB terá

três vereadores, o PPB também três e o PFL, único partido na

oposição, dois.
I

Recanto Feliz

A Câmara de Vereadores de

Guaramirim aprovou
projeto de lei,

_ de autoria do vereadorValério
Verbinem (PFL),
reconhecendo a

Associação dos
Moradores da Vila

Mutirão
O Conselho de Líderes

Comunitários promoverá no
dia 10 de dezembro o 10

Mutirão daSolidariedade e

Confraternização das

Associações de Moradores
deGuaramirim. A

programação já está

delineada e será
desenvolvida em conjunto

com o Rotary Club.

Recanto Feliz, como sendo

,
entidade de utilidadepública
municipal.

r�
�.
��

Oportunidade
O presidente do PPS, Reinaldo Safanelli, entende que o prefeito

eleito Mário Sérgio Peixer (PFL) tem
oportunidade única de transformar o visual de Guaramirim, que,

segundo ele, "é uma cidade feia com
pessoal muito bom". Safanelli defende investimentos imediatos

para a transformação estética da cidade,

a a fim de que Guaramirim defina melhor a

I.
.

identidade como núcleo urbano e deixe de ser confundida como

I extensão de Jaraguá do Sul.
I,

ENTRE ASPAS --i

"Serei o 20° vereador. Estarei acompanhando sempre as
. /

sessões e atuação dos parlamentares, principalmente os

do PT, que ajudei a eleger." (Presidente do Sindicato dos

Comerciários de Jaraguá do Sul e região, Ana Roeder, candidata a

vereador pelo PT, prometendo cobrar desempenho dos vereadores
do Município e compromisso deles para com a coisa pública)

"Não pretendo deixar o PPB, a não ser que continuem as

imposições. Estarei com a coligação até que não seja mais

respeitado. Aí mudo o discurso." (Vereador eleito pelo PPB de

Jaraguá do Sul Orlando Gilberto Gonçalves mandando recado para
os dirigentes do partido e da coligação Mais Jaraguá do Sul)

GD) 9JJv�8.�\._5 CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

e Curso na Sociedade Brasileira de OfWmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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PPS rejeita participação no

Conselho Político de Peixer
Partido alega
ter sido preterido
na composição
das secretarias

Guaramirim - o PPS

decidiu se abster da par

ticipação no Conselho Político
do governo da coligação Acerta
Guararnirirn, PFLlPPB, que
inicia em 1 de janeiro. O pre
sidente do PPS, Reinaldo Sa

fanelli, comunicou ontem ao

prefeito eleito Mário Sérgio
Peixer (PFL) a decisão tomada
em reunião realizada na noite

anterior pela Executiva do

partido. O principal motivo ale
gado é o de que o partido discor
da da estrutura de governo
anunciada e não teve partici
pação na composição das
secretarias da nova adrninis

tração e na indicação dos nomes
que serão titulares.

Conforme Safanelli, mesmo
tendo sido convidado a par

ticipar desde a primeira reunião
realizada pelo Conselho Político,
o PPS não teve chance de

formular qualquer sugestão, Ele
explicou que, na ocasião, a

relação dos órgãos de governo

já estava constituída e com os

nomes indicados, "Nós não co

meteríamos a indelicadeza de

contestar nomes que já estavam
postos. Ficou uma situação até

inconveniente para qualquer
manifestação de nossa parte",
justificou.

O partido não concorda com
a forma com que a coligação
organizou o futuro governo, não

só mantendo as sete secretarias

que já funcionam na adrni

nistração do prefeito Antonio

Arquivo/CP: Edson Junkes

tração e Finanças; Saúde e

Bem-estar Social; Planeja
mento, Desenvolvimento Eco

nômico e Agricultura; Educa
ção, Cultura e Esportes e Obras,
Viação e Saneamento.

ELEIÇÕES - A avalia

ção do PPS sobre a par
ticipação nas eleições munici

pais, quando saiu coligado com
o PT na votação para a Câmara
de Vereadores, é positiva,
segundo Reinaldo Safanelli.
Com mais 70 votos, o PPS, que
fez 1.143 votos na proporcional,
teria eleito um vereador, como
aconteceu com o Partido dos

Trabalhadores, que elegeu
Evaldo João Junckes, o Pupo.
(MILTON RAASCH)

Safanelli: contrário à sobrecarga da folha de salários

Carlos Zimmermann (PMDB),
mas ainda criando a pasta do
Desenvolvimento Econômico,
alémdas funções de Chefia de
Gabinete e Assessoria de

Imprensa. "Não é viável a nova

administração iniciar o mandato
com aumento de secretarias e,

conseqüentemente, de pessoal
a contratar, sem antes analisar
a veracidade das referidas

colocações", consta em nota

distribuída ontem à imprensa,
,

referindo-se às dificuldades
financeiras proclamadas pelo
atual governo.

Na mesma nota, o PPS

opina que cinco secretarias
seriam suficientes, com a

seguinte distribuição: Adminis-

Filipe Voigt assumirá a presidência da Câmara
Schroeder - o vereador

eleito Filipe Vciigt (PPB) é o no

rne cotado para ser o próximo
presidente da Câmara de Verea
dores, em substituição a Valmor

Hasse (PFL), Voigt foi o verea

dor mais votado nas eleições
municipais sie Schroeder, com
486 votos, e é, portanto, o nome

habilitado para a presidência, de
acordo com o Regime Interno

da Câmara" O prefeito eleito

Osvaldo Jurck (PMDB) disse

que não irá interferir no pro
cesso, deixando o assunto para
ser discutido entre os partidos
da coligação Renova Schroeder,
PMDB, PPB e PSDB, que têm

amaioria no Legislativo.
A solenidade deposse do

prefeito eleito, do vice Orlando
Tecilla (PPB) e dos vereadores

eleitos acontecerá no dia 1 de

janeiro, às 9 horas. O local ainda

será definido entre a sede do

Legislativo e o Ginásio de Es

portes Alfredo Pasold. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gilberto Gonçalves disse que
vai atuar com independência
Vereador eleito
não vai pleitear
nenhum cargo
no Câmara

I

Jaraguá do Sul - o verea
dor eleitoOrlandoGilberto Gon

çalves (PPB) disse que vai pautar
sua atuação na Câmara de Verea
dores com independência. Afir
mou que vai acatar as decisões
do partido, desde que sejam t�
madas em conjunto. "Não será
o Gê (José Carlos Neves, presi
dente do Diretório municipal do
PPB) quem irá me dizer o que
fazer. Quem foi eleito fui eu. De
vo respeito ao partido, mas muito
mais aos meus eleitores", avisou.
Gonçalves prometeu ainda cobrar
da futura administração o cum

primento do programa de governo.
- Vou exigir do governo que

cumpra as promessas feitas na

campanha. Que realize os 45

motivos que fizeram a população
votar em Irineu Pasold -,

afirmou, informando que não vai

pleitear nenhum cargo na Câmara

Municipal. "Quero serapenas um

vereador e cumprir o mandato
com respeito aos meus eleitores,
buscando realizar: o\projeto
defendido. No que depender de
mim, vou cumprir", prometeu.

Sobre as negociações para a

presidência da Câmara, Gonçal
ves contradisse declarações dos

líderes dos partidos coligados,
afirmando que não existe nada

Edsón Junkes/CP

I

Posição: Gonçalves diz que não vai aceitar imposição de ninguém

definido, "apenas especulações".
Acho ridículç os presidentes dos
partidos decidirem pelos verea

dores. No caso do PPB, o parti
do não nos ajudou em nada, mas

agora quer nos tutelar", recla
mou, acreditando que todos os

19 vereadores têm' condições
para presidir o Legislativo.

REIVINDICAÇÕES -'
Gonçalves, eleito com 875 votos,
disse que vai reivindicar da Pre

feitura a pavimentação das ruas

do Bairro Ilha da Figueira (sua
base eleitoral), além de mais aten

ção aos projetos sociais. "O par-

tido precisa cobrar do governo
do Estado obras para Jaraguá do
Sul e região, como, por exem
plo, a conclusão da pavimentação
asfáltica entre a Ilha da Figueira
e a Rodovia SC-416, reformas
nas escolas estaduais e na ponte
da divisa de Jaraguá do Sul e

Guaramirim", frisou, sugerindo
a implantação de mais ônibus e

horários, principalmente nos bair

ros.

- O transporte coletivo precisa
melhorar, mas a empresa presta bons

serviços noMunicípio-, defendeu.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Vereadores do PT participam de encontro estadual
Jaraguá do Sul- Os verea

dores eleitos pelo PT, Marcos
Scarpato e José Pendiuk dos

Santos, o Zé Padre, participaram
do encontro estadual do partido,
que aconteceu entre os dias 24 e

26, em Rio do Sul. Além de cursos

para prefeitos e vereadores eleitos
em 1 de outubro, o evento avaliou
a campanha eleitoral deste ano e

o início das discussões sobre a

política de alianças para 2002. O
presidente do Diretório local,
Dionei da Silva, disse que a preo
cupação foi reforçar "6 modo

petista de governar".
O encontro reuniu lideranças

,

nacionais e estaduais da legenda,
entre elas o ex-vice-prefeito de

Florianópolis Afrânio BOI?pré, que
ministrou curso de Finanças
públicas; o vereador paulistano
José Eduardo Cardozo, presi
dente da CPI dos Fiscais, eleito
com mais de 230 mil votos, que
abordou o modo petista de

legislar, e o dirigente nacional do
PT Vicente Trevas, que falou
sobre a Lei de Responsabilidade
FiscaI e modo petista de governar.

Zé Padre disse que o curso

foi muito bom. "Permitiu co

nhecer um pouco mais das ações
de governo e da responsabi
lidade do cargo. Lei já temos mui

tas, o importante é que sejam
aplicadas e essa é a verdadeira

função do vereador", afirmou,

garantindo que o curso ensinou
,

a elaborar e encaminhar os proje
tos que atendam as classes

populares. Scarpato disse que o

importante é participar das
discussões internas e estar ali
nhado com as diretrizes parti
dárias, "porque o mandato não é

nosso, e sim do partido."
'Segundo Dionei, a avaliação

da campanha eleitoral de 2000 foi
positiva. \"0 partido"cresceu em

número de prefeituras, vereado
res e votos. Entretanto, a tona do -

encontro foi a preocupação em

ressaltar a responsabilidade em

administrar com coerência, ética
e compromissos com as causas I

sociais", discursou. (MC)

\

Medíocre

Pesquisa realizada pelaUFMG
(Universidade Federal de
Minas Gerais) constatou que
o ensino fundamental no

Brasil está cada vez pior. A
avaliação é de medíocre, de
regular para baixo.
Pelo jeito, avaliações negativas
não acontecem só por essas

bandas de Santa Catarina, mas
em todo o País.

Verbas

A Câmara deJaraguá do Sul

aprovou, em primeira votação,
na sessão de segunda-feira, o

projeto governamental que
concede R$ 75 mil à CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
para decoração natalina,

dividido em três parcelas. A
-

segunda e definitiva votação
acontece hoje e deve confirmar

I .

a primeIra,

O prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira (PMDB), esteve
reunido na terça-feira com líderes e deputados estaduais do

partido para discutir a eleição para a presidência da Assembléia
Legislativa.

Parlamentares do PMDB - agora em número de dez, já que a

deputada Odete Prestes do Nascimento deixou o PPB e filiou-se
ao PMDB __:_ e do PSDB articulam um acordo
de bastidores. Os tucanos lançariam o candidato

à presidência da Assembléia Legislativa, apoiado pelos
peemedebistas, e fechariam com o PMDB uma

aliança em 2002.
É mais. um movimento rumo à união das duas legendas,

articulada também no Congresso Nacional.

Projeção
A Executivamunicipal do
PPS mantém-a expectativa de

'

lariçar candidatos a deputado
federal e estadual em 2002. O

presidente do
Diretório local, Edson Müller,
disse que a proposta foi

sugerida pela direção estadual,
"para aproveitar o potencial
eleitoral de Jaraguá do Sul e

região".
Nas eleições deste ano, os

candidatos a vereador pelo
partido fizeram 2.338 votos,
além de 49 de legenda.

Erramos
Diferente de como foi grafada
na edição de sábado, o nome

correto da empresa de
informática é Olostech,

AOlostech desenvolveu o

software "Sistema
de Saúde" para a Secretaria de

Saúde de Jaraguá do Sul,
premiado pela Microsoft, pela

Finep (Financiadora de
Estudos e Projetos) e, na

semana passada, pelo
Sebrae (Serviço de Apoio à

Micro e Pequenas Empresas) e

"RBS",

Sugestão
O vereador Carione Pavanello (PFL), reeleito com mais de 1,6

mil votos, vai incomodar muita gente se levar adiante as

promessas de questionar a mensalidade
cobrada pelo Unerj (Centro Universitãrio de Jaraguá do Sul) e a

falta de eleição para reitor da instituição, além de

propor o fim do contrato com a Transitar e a

redução da alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços).
Entretanto, poderia aproveitar a empolgação e

questionar também o jogo do bicho no

Município, uma contravenção penal
prevista em lei.

-

I

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado
Médi�o do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918/SC

Av. Marechal- Deodoro, 776 - Ed. Maximunn Center �

Sala 8 - Jaraguá do S�I - SC -, Fone: 371-2480
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Gi/mar,Eranci, Clodoaldo,Richard,Magali,Miro e esposa,NikeeAdelaide em
clima de total alegria na snNoiteMares do Sul, do ClubeAtléticoBaependi

Carla Tenfen - Modelo eManequim Cekat/2000

CAMPANHA
A Secretaria de Saúde pretende marcar o Oia Mundial de Luta
centra a Aids, amanhã, dia 1 de dezembro. De acordo com a

secretária.'Nanci Zimmermann, a programação tem por objetivo
romper o silêncio sobre a doença e sugere que todos enfeitem
empresas, lojas e escolas com balões vermelhos, se possível em
forma de laço, que representa o trabalho d� luta contra a aids.
Além disso, pede-se que, às 12 horas do dia 1 dezembro, sejam

tocados sinos, sirenes, campainhas por, no mínimo, um
minuto. Às emissoras de rádio foi solicitado que toquem, às
12h15, a música "Quando o sol bater na janela", da banda

Legião Urbana.

CtJ%fHb.a 'H�"�,,,f.al
SARIBLLY

SOCIAL - 5

GianeAparecida,filha de Ricardo eMaria Aurea Forlin, e
Rodrigo,filho deAgostinho eReginaKuskouiski, subiram ao

aliar da IgrejaNossa SenhoraAparecida, na Ilha da Figueira,
para o tradicional í'sim", no dia 18 de nooembro.Apôs a

cerimônia religiosa os convidadosforam recepcionados na
A1weg. O belíssimo cerimonialfoi organizado pela senhora

Marlene Pansteint

De 16 a 20'de novembro, esta galera animada curtiu a paradisíaca
paisagem da Serra Gaúcha. É a turma deformandos do 30 02 do

Colégio Heleodoro Borges, de [araguá do Sul

30/11
José Antonio Gascho
MaltairVokolini
Giovane Dalpiaz
Doriléia Homburg
Natália Pauli

1/12
Ediléia P. Pereira
Iracema Colle
2/12
Patrícia Levrenz
SohnarMesch
Caroline Nau

O artista plástico Guida

Heuer, de Blumenau, expõe
no Shopping Brei-thaupt.
Especialista em fundição de

metais, em mais de 28 anos

de ati-vidades, ultrapassa
uma centena de exposições.
Cuido Heuer ministrou curso

de metal gravado po XIV

Rencontre International des
Educates Freiriet. em Turim,
Itália.

o empresário Gilmar Mo
retti recepcionou a imprensa
na segunda-feira, às 15 horas,
para registrar a visita do
diretor da Ford Mundial,
Flávio Antônio Padovan

Filho, oportunidade em que
oficializou o programa de

Serviço Total na Moretti
Automóveis. A concessioná
ria jaraguaense é a primeira
no Estado a obter esta certi

ficação. O polivalente Gilmar

aproveitou a oportunidade
para mostrar o novo lança
mento da Ford, o Focus, a

mais nova tentação do merca

do automobilístico.

O Sesc (Serviço Social do

Comércio) de Jaraguá do Sul
abriu esta semana, no Portal
de Jaraguá, a Exposição Foto

gráfica e Histórica "Descobri
mento do Brasil". A exposi
ção está fazendo um circuito
em todo o Estado de Santa
Catarina e ficará exposta até
o dia 20 de dezembro.

Altamente concorrida foi a
Sessão Solene da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul,
terça-feira à noite, no Clube
Atlético Baependi, onde o PIB

jaraguaense esteve presente e

foi alvo de homenagens.
A Decoração Natalina da
Marisol foi inaugurada no

último sábado, proporcionan
do um belíssimo espetáculo à
noite jaraguaense. É só elo

gios. Vale a pena conferir!

Quatro empresários de Ja
raguá do Sul estão entre os cin
co representantes de Santa
Catarina eleitos para o Fórum
de Líderes Empresariais. São
eles: Wandér Weege, da Mal
wee; Eggon João da Silva e Dé
tio da Silva, da WEG, e Vicente
Donini, da Marisol, além de

Amaury Olsen, da Tigre, de
[oinville. Esta é a segunda vez

consecutiva que há uma pre
sença forte dos empresários
de Jaraguá do Sul e Joinville
na eleição em Santa Catarina,
mostrando a força das empre
sas do Norte do Estado.
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6 - ESPECIAL - JARAGUÁ DO SUL, 30 DE NOVEMBRO DE 2000

Empresários jaraguaenses recebem tít
Fotos: Edson Junkes/CP

Cenário: homenageados com os títulos de Cidadão Honorário
e Benemérito com os familiares e autoridades de 1araguá do Sul
e de Santa Catarina

Empresário Urbano Franzner (UrbanoAgroindustrial) recebendo
o Título de Cidadão Benemérito de 1araguá do Sul das mãos do
vereador Lia Tironi

,-

Empresário Dietrich Hufenüssler (Duas Rodas Indusirial) ao ser

homenageado com o Título de Cidadão Benemérito de [araguá
do Sul, recebendo o certificado do vereador [oséAntônio Schmiit

Industrial Wandér Weege (MalweeMalhas) recebe o certificado
do Título de Cidadão Benemérito de [araguá do Sul das mãos
do vereador Carione Pauanello

'

Empresário Rodolfo Hufeniissler (Duas Rodas Industrial)
recebe do vereador Sílvio Celeste Bard o Título de Cidadão

Benemérito de [araguá do Sul

Empresário Loreno Marcatto (Marcatto Chapéus) recebe das

mãos do vereador Pedro Garcia o certificado do Título de

Cidadão Benemérito de [araguá do Sul

Outorgafoi
concedida pela
Câmara Municipal
através de decreto

Jaraguá do Sul - Ems
lenidade realizada no salão nob
do Clube Atlético BaepeFldi,n
noite de terça-feira, a Câm
de Vereadores, através de de �
ereto legislativo, aprovadopo
unanimidade pelos parlamen f

tares, concedeu os títulosdeCi C

dadão Honorário a Berth �
Gertrudes Ilse Kohlbach, Eggo f(
João da Silva,Hans Breithaup n
Pedro Donini, Vicente Donini p
Werner Ricardo Voight, e d Ci

Cidadão Benemérito aWand' d

Weege, Dietrich Herman 'IT

Wolfram Hufenüssler, Loren A

Antônio Marcatto, Rodoll n

Francisco Hufenüssler e Urb �
Franzner.

A
O evento reuniu lideranç n,

empresariais e políticas de t
q'

a região, além de centenas- ci

pessoas que foram prestigiar 2:

premiação. O prefeito Irine CI
,

Pasold lembrou, em discurso, çi
trajetória dos homenageados Ci

a contribuição deles para e:

progresso e desenvolvimentod d

Município. "Talvez a express!
SI

homenagem da comunidade sej� �
, u

amais adequada para tradUZir
e'

reconhecimento de Jaraguádo d
"

Sul a essas pessoas", definiu, e:

afirmando que existem dua� q
Jaraguá do Sul, "uma antesda p

implantação das empresas e n

outra depois". �
O presidente da Câmatade

Vereadores Afonso Piazer8, A
,

'd Ct
disse que a honraria concedi, a

R
é o reconhecimento do LegiS' d
lativo aos esforços empreendi'
dos pelos empresários em favor

de Jaraguá do Sul. "São pessoas
a quem devemos embasar nOS'

sas ações", declarou. acrescen·
tando que a homenagem é me·

. esses I

recida porque, graças a
,

, . . .ta'ncla de
empresanos, a impor

soU aS
Jaraguá do Sul ultrapas ,

fronteiras do Estado e do paiS,

"Se hoje Jaraguá do Sul é ° E
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Autogeral

Je Passat premiado nos
lO
Estados Unidos

�n

C' o Passat conseguiu a melhor

.� nota no prêmio "Total Quality
,

Index 2000", onde a Volkswagen
�O foi premiada em cinco categorias,
I�t no total. O prêmio recebido pelo
11 Passat foi de qualidade, na sua

a categoria. Outros quesitos,
d' dirigibilidade, confiança e acaba
In mente também foram elogiados.
�n A VW pretende continuar ga-
II nhando prêmios ano que vem.

Novo roadster Z3 3.0
o
A BMW mudou muitos detalhes

!
no Z3, a começar pelo motor. O

quemove o roadster é um seis,
cilindros em linha de 3 litros e

[ 231 cav'alos. O câmbio automáti
e co de cinco marchas, com a op

ção steptronic, também foi colo-
s cado, 'e controle automático de
estabilidade e tração. O air bag
do motorista foi dotado de um
sensor inteligente, que regula a

pressã9 do air bag conforme for a
intensidade dabatida. No carro

estão disponíveis dois frontais e

dois laterais. Os pára-choquesU,
estão dotados de amortecedores,

1S
que são capazes de absorver im

la pactos e até 8 km/h. O veículo
e não sai por menos de R$ 130 mil.

Ie Nissan & Renault
a, A fusão das empresas está sendo
la concretizada, de fato, no Brasil. A
i' Renault já está assumindo as ven

i. das e serviços para os veículos.

I

Ibiza 1.0 16Véo popularda Seat
versão mais simples do modelo, 1.0
16V, vem de série com direção hi

dráulica,
imobilizador
eletrônico de igni
ção, ajuste da co

luna de direção,
aquecimento e cir
culador de ar in

terno, entre outros.

Três pacotes de

opcionais são ofe
recidos: 1, trio
elétrico e ar-condi
cionado; 2, trio
elétrico, ar-condici
onado e rodas de

liga leve; 3, trio
elétrico, ar-condici
onado, rodas de

liga leve, ABS e air bag duplo. Em
Santa Catarina existem quatro
revendedores autorizados Seat: em

Itajaí, Blumenau, Chapecó e

Florianópolis. (LEANDRO SCHMÖCKEL

GONÇALVES)

, A Seat teve no mês de outubro o

melhor do ano em vendas, com
410 veículos vendi
dos, sendo o res

ponsável pelo nú
mero positivo o

Cordoba, A pro
moção do Cordo
ba está tão vanta

josa que promete
durar um pouco
mais, dos 410 veí
culos vendidos no
último mês, 234
eram o modelo
Cordoba. Mas
como o mercado
de populares é res

ponsável por mais
de 70% do total de
vendas no Brasil, a Seat inseriu no

Ibiza o motor 1.0 de 16 válvulas.
O motor é o mesmo adotado no

Gol 1.0 16V, mas com aumento de

potência em 2 cavalos, deixando-o
como mais potente da categoria. O

aumento de potência-é devido à

posição de colocação do motor,

no Ibiza está colocado vertical

mente, somando 71 cavalos. O

desempenho garantido pelo mo

tor é bom, de O a 100 km/h em

14,3 segundos, e atinge a veloci
dade máxima de 168km/h. Na

Moretti é credenciada com Serviço Total
A revendedora de automóveis
Ford em Jaraguá do �.(i:)
Sul, Moretti Auto- äoG
móveis, recebeu o

certificado, nesta
segunda-feira, de
Serviço Total Ford.
O certificado foi en

tregue à Moretti pelo
diretor de Serviços
ao Cliente & Desen
volvimento de novos

Negócios da Ford na

América do Sul, Flá
vio Padovan Filho,
sendo a primeira
revendedora do Es
tado a ser certificada. No Brasil,
no total, são 127 distribuidoras
Ford já credenciadas, prevendo

hora, para reserva de peças, ante

cipando a saída do veí

culo, e uma averiguação
após o serviço para sa

ber a satisfação do cli
ente. O proprietário de
um veículo da marca

Ford poderá marcar o

agendamento, seja para
revisão programada,
serviços em garantia,
inspeção visual gratuita
e manutenção. O pro
grama está sendo mun

dialmente implantado,
tendo como meta prin
cipal o pouco tempo do .

veículo na oficina, satisfação do
cliente e a qualidade nos serviços
prestados. (LSG)

,

250 para o final de 2001. O pro-

grama implantado é desenvolvido
em dez passos, entre eles

agendamento e orçamento na

,

Ouetat um
F�ito cC;;p1
�!rodutos�dia

agora?
Bêrnando Dornbusch � Epit6cio Pessoa· Reinoldo Rau • WalterMcnquardl·
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2 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 30 DE NOVEMBRO DE 2000
Vende-se Palio ED ano 97, portas, ano 2000, cor pre- 98, 4 portas, vermelho. inteiro. Tratar 275-1341, R$ 19.500,00.
cor branca, 2 portas. Valor ta. Valor R$ 16.800,00. Valor R$ 11.000,00. Tratar cl Junior. Tratar 9975-2522.

R$ 5.500,00 + 20x R$ Tratar 9975-2522, cl Paulo 9973-8756.
312,00. Tratar 9979-4500. _ Vende-se Ford Ka 1.0 ano Vende-se moto elétrica

Compro Chevette ou Vende-se Palio EX ano 99, 98, completo (menos ar). Chopper da marca Bandei.
Vende-se Vectra GLS ano Brasilia em perfeito estado. 4 portas, verde. Valor Valor R$ 12.000,00. rante, seminova. Valor R$
97, cor-chumbo, completo. Valor a combinar, pago à R$ 13.500,00. Tratar Tratar 371-5343. 250,00. Tratar 9975-4981.
Valor R$ 23.000,00. Tratar vista. Tratar (47)436-8467 9975-2522.

371-5343. ou 9961-3110, cl Daniel. Vende-soe Golf GLX 2.0 MI, Vende-se Ford Ka 1.0 98
Vende-se Gol bola Plus, ano 97, 4 portas, verde, básico, ver. R$ 11.000,00'..

Vende-se Gol MI 16V, 4 Vende-se Fiesta 1.0 ano ano 95, cl CD, cor branca, completo. Valor 9973-8756, clOswaldo

MODELO ANO
Fiesta 4(!, o(!cionais + som original 98

VEíCULO COR ANOGol Mi (!reto 98
Palio ED 2 (!ortas, bege 97 Scénic RXE, compl. Verde 2000
Palio ED, branco, 4 (!ortas, gasolina 97

Corsa 2 pts Prata 98Goi Plus cL o(!cionais + som 96
Corsa Wind cL o(!cionais + som original 95 Uno SX 4pts, vidro, 'trava, ar qte, des. Branco 98
Corsa GL 1.4, cL o(!cionais, bordô 95

Fiesta 4pts Vermelho 98Kadett branco, gasolina 95

Logus azul 94 Vectra GL 2.2, compl. Marinho 98
Ki!!!ett GSI 94

S10 De Luxe - Compl. BordôKadett chumbo 93 96

Fiorino Furgão 1.5, gas. 93 Fiorino Furgão Branco 95
Çlmega GLS completo, cinza 93

Golf GL 1.8, OH, trava, ar qte, som Branco 95Chevette - gasolina 92
Uno Mille cL ogcionais 91 Santana 2000 4pts - dh + ar-cond Marinho 93

.

Chevette, grata 89
Uno S 1.3, limp., des. Vermelho 91Santana 1.8 89

Santana Quantum comgleto, azul 86 Caravan cemoeere completa Chumbo 90
,

Chevette 83/86/89/92
Chevette SE - gasolinaO(!ala Di(!lomata com(!leto 85 Branco 87

Escort L 84 Gol BX B�ge 84
Kombi Gabinada - Diesel 83
Fusca 77L80 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Sundow vermelha 95[97 Centro - Joroguó do SulHonda Titan vermelha 85 a 98

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

Serviços para Motores de Partida, Dínamos,
Alternadores, Faróis, Lanternas e Instalações em Geral

(I

Lpe-Va..tl1OY4tKar ww carro- em; l«fI! emprewv 001 reMêttcia!'
* Na compra de sua bateria ganhe a aplicação de
antizinabre

* Baterias a partir de R$ 35,00 -

* Extintor R$ 7,50
�r:�i!�sde R$ 90.00 INSTALADO)

Rua Olivio Domingos Brugnago sln, Bairro Vila Nova
Defronte Lanchonete Varandão

VEICULOS
.Fone:370-2022

Escort GLX 1.8 16V, 4 portas,
completo, único dono.

R$ 16.800,00

GM QUENTE, VERMELHO MARTI

MODELO ANO COR COMB. GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3, CI OPCIONAIS, LlMP., VIDRO VERDE, AR

ASTRA4PGLS 95 GRAFITE GAS. QUENTE, BRANCO GEADA
KADETTGL 94 BORDÔ GAS. GOL 16V 99 VERMELHO GAS.
CALIBRA 94 BRANCA GAS. GOL'16V 4P 98 BORDÔ GAS.
CHEVETTE DL 92 AZUL GAS. VOYAGE 83 AZUL GAS.
KADETTSLE 89 PRETQ GAS. RAT
OPALA COMODORO 4P. 88 BEGE GAS. FIORINO FURGÃO 1.5 99 BRANCO

D-10 82 CINZA DIE. UNO CS 1.5 4P. 96 VERDE

FORD TIPO 1.6 MPI 96 BORDÔ GAS.

MONDEO CLX FD 97 VERDE GAS. FIORINO 1.5 91 BEGE GAS.
ESCORT GLX 16V COMPLETO 4P 97 AZUL GAS. UNO S SB VERMELHO GAS.
ESCORTGLX 96 CINZA GAS. UNO CS 86 BRANCO ÁLC.
PAMPA L 1.8 96 BRANCA GAS. UNO S 1.3 86 PRATA ÁLC.
PAMPA SE 1.8 91 AZUL GAS. OUTROS
PAMPAGL 89 AZUL GAS. JEEPJPX4X4 95 VERMELHO DIE,

CORCEL II 82 BRANCO GAS. ALFA ROMEO 164 95 AZUL GAS.

VW JEEP 4X4 JAVALI - MWM 90 AZUL DIE.
GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3 CI OPCIONAIS, LlMP., VIDRO VERDE, AR RURAL 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE GAS.

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

CARRO ANO COR OBS. Escort CL 1.8 95 Azul
Ford Ka 2000 Preto . completo Corsa 95 Azul
Fiesta 98 Verde completo Logus 95 Cinza completo,
Vectra CLS 97 Azul completo Escort 95 Azul
Vectra GLS 97 Azul completo Kadett 95 Vermo completo
Mondeo 97 Prata completo Escort 94 Azul
Corsa 97 Bordô Tipo 1.6 94 Vermo completo
Escort CL 1.8 96 Branco Pampa 92 Cinza
Corsa 96 Bordô Uno 1.3 S 90 Branco
Corsa 96 Branco Opala Diplomata 89 Azul

Tempra 96 Branco completo Monza Classic 87 Preto Onix cOplpleto
Pick-up Corsa 96 Cinza

Pampa 96 Bordô Financiamento �róprio até 48X
Tempra 96 Verde completo Fone: (47) 371- 531/9975-0740
Tempra 16V 96 Cinza completo R. Bernardo Dornbusch, 1880
Corsa Wind 2p. 96 Branco Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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•.�,

Au" C....... LTDA.
CAMlII..O........

(47) 376-1772

MODELO ANO COR COMBo

L.200 dupla 93 Preta D

F.1000 pick-up 89 Prata D

F.1000 dupla 83 Roxa D

F.1000 dupla 82 Prata D

D.20 pick-up 87 Branca D

D.20 baú 86 Branca D

Toyota -Bandeirante 84 Bege D

Toyota Bandeirante 83 Branca D

Saveiro CL 99 Prata G

Omega GLS 96 Prata G

Uno EP 4 portas 96 Verde G

Escort Hobby 96 Prata G

Goi CL 94 Branca A

Santana Quantum CL 91 Bordô G

Verona LX 91 Cinza G

Chevette L 90 Verde Á

Rua: Ân elo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jara uá doSul- SC

ANO COR COMBo

Corsa W. 1.0 MPFI4� 00 Branca G
eQrsa S�Qer 1.0 fiill'i 4Q 00 Branga i:>
Corsa W. 1.0 MPFI2Q 00 Branca G
Monza Classic SE 2.0 4Q S2 Bordô G
D·20 Conguest comQleta (Qick·uQ) S2 Branca O
Cbe�e!le SL 1 6 2� 00 �roe A
Cbe�e!le SL 1 6 2� 00 Cinza G

Volkswa�n
Saveiro 1.61 comg:lela (ar-oond .. dir .. trava.alarma) 00 Branca G
Goi CL 1.6 2Q 95 Branca G

Goll.000i, 2Q 95 Bordô G

F r

Escort GLX 1.8 comQleto 2Q. 95 Azul G
Escort L 1.6, 2Q. 94 Prata A
Escort Guarujá 1.8 comeleto 4e S2 Prata G
�erona GD<: j .8. 2p. 00 fV1arrom G
Del Re� rs G�la 2e ffi Cmza A

DeiRefU2e 82 Prata G
Corcell1.62e 82 Cinza G

Fiat
Uno EX 1.0 4Q 00 Prata G
Palio EO 1.0, 4Q 'J7 Vemelha G
Temera 16V. loe de linha. comeleto 95 Branca G
Uno EP 1.0 4e. 95 Preta G

Outras marcas
PeugeotS04, comeleta

.

95 Azul D

Toyole Bandeirantes, carroceria madeíra 00 Verde D

Rua Woldemor.Gr�bba, 3809
Centro - Joraguij�90 Sul

95/95 Verde

95/95 Vermelha

86/86 - Branca

FIAT

99/00 Verde

98/99 Azul

MERCEDES�BI;NZ
00/0 1 'éti��fta:ff �i

CORREIO DO POVO
Vende-se Voyage preto mo

delo 82, pintura impecável,
motor 98, rodas de liga leve
e alarme. Tratar 372-6678

(comi.) ou 372-2803 (resid.),
cl Marcelo.

Vende-se Vectra GLS ano 97,
verde, completo. Valor R$

23.000,00. Tratar 9975-2522.

Vende-se Uno SX ano 97, 2
portas, completo, cinza. Va

lor R$ 9.200,00. Tratar
371-5343.

Vende-se CG ano 89. Valor

R$ 1.450,00. Tratar 370-1478
ou 372-1327.

Vende-se Escort perua SW
ano 97, 4 portas, branca;

completa. Valor R$17.500,OO
Tratar 9975-2522.

Fones:
MODELO

Corsa Wind
Vectra GLS
Corsa Super
Vectra GLS
Corsa GL
Opala 4portas completo
Chevette SL

Vende-se Uno Mille ano 94, 2
portas, prata esverdeado. Va

lor R$ 6.800,0,0. Tratar
9973-8756.

Vende-se Vectra CD ano 95,
branco, completo. Valor R$

16.800,00. Tratar 9975-2522.

Vende-se Chevi 500 alio 87

SE, cor vermelha. Valor R$
4.000,00. Tratar 371-5343, cl

Marcelo.

Vende-se Omega Suprema GLS

ano 94, verde, completa. Valor
R$ 14.500,00. Tratar 9975-

2522, cl Pàulo.

Vende-se Escort L ano 89,
motor 1.6, prata. Valor R$

5.200,00. Tratar 9973-8756.

Vende-se Fiat Tipo 1.6 ano 95,
branco, completo, 4 portaS.

COR COMBo

N,oyos ia Usad,o's
373-0806 / 373-1881

ANO
GA
2000
98
97
97
95
90
86

Prata
Azul
Vermelho
Branca
Azul
Prata
Prata

G
G
G
G
G
G
A

Ford
Escort 16V 98 Cinza G
Escort GL 89 Verde G

VW
Gol 16V 4 portas 99 Cinza G
Gol 1000i 96 Branco G
Goi CL! 95 Branco G
Goi CL 1.8 94 Branca G
Parati 93 Vermelho G
Fusca 1300 82 Verde G

Fia!
Palio EDX 97 Vermelha G
Palio ED, 4 portas 97 Branca . G
Uno Mille IE 96 Vermelha G
Fiat Eletronic, 4 portas 94 Cinza G
Uno S 1.5 93 Azul A
Uno Mille 91 Branca G
Uno S 89 Vermelho G

Moto ML 88 Vermelha G

Rod. BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

gasolina
gasolina
gasolina

! Jlasolina
,álcool

(�i .1.

gasolina
itgasolina

gasolina

gasolina
diesel

álcool

Classi Auto - 3

Valor R$ 10.500,00. Tratar
9975-2522.

Vende-se Opala ano 79, mar
rom (relíquia). Valor R$

3.000,00. Tratar 371-5343.

Vende-se Verona GLX ano 90,
motor 1.8, azul. Valor R$

6.500,00. Tratar 9975-2522,

Vende-se Monza ano 91, com
pleto, - ar. Valor R$ 7.200,00.
Tratar 371-5343,9973-8756.

Vende-se Monza SLE ano 89,
motor 1.8, prata, trio elétrico.
Valor R$ 5.800,00. Tratar

9975-2522.

Vende-se Gol Special 2000,
vermelho, rodas 14 polegadas.
Valor R$ 12.900,00. Tratar

9975-2522.

Compra· Vende· Troca· Financia Veículos em Geral
VEÍCULOS ANO COMBo COR
Gol Mi, 4p, ar + dir 99/99 Gas Branca

" Palio EOX 98/98 Gas Branoo
Corsa 98/98 Gas Branoo
Kombi vidraçada, motor e g 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

Voyage -1'.8 93/93 Gas Verde met.
Goi CL 93/93 Gas Verde met.
Uno Mille Eletronic 93/93 Gas Branco
Verona GLX 90/90 Gas Cinza rnet,

Pampa GL 89/89 Gas Verde met

Uno 5 89/89 Gas Vermelho
Voyage GL 89/89 Gas Bege met
Del Rey GL 89/89 Álc Verde met
Fiorino 89/89 Gas Prata
Eseort GL 88/88 Cinza rnet,
Eseort GL 87/87 Gas Vermelho
F-lOOO gabinada 87/87 Die Prata
Gol SL - motor AP 86/86 Bege
Toyota 86/86 Die Verde
Fiat Uno 85/85 Gas Vermelho,
Passat 84/84 Ale Branoo
Fusca 76/76 Ale Bege
Voyage 83/83 Gas Branoo

COMPRO CARRO 1.000, ACIMA DO ANO 95

Fone/Fax: (047) 371·8554/Celular: (047) 9997 • 4152
Rua Bernardo Dornbusch em frente nO 1658
Bairro Baependi Jaraguã do Sul - sc

J_

AU�OMÓV
1/A satisfação do e�t'êJlte l�

31��
�

, 'ifi._@l/i"»'
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NO SEU ROlEIRO UE FtRIAS NÃO
ESTß� INCLUíO"O HUSPEOAGEM

EM UMß\ OFICINß\, ESTß\?

"

Á Caraguá também está com uma superpromoção de carros

novos, serninovos, peças eserviços. Venha conferir.

PECA
CARAGUÂ.

·A
GOLEADAV

\

na Rede Volkswagen
\ A cada R$ 80,00 em servicos,

pecas originais e acessórios originais,
você concorre a 10 Gol.

PEÇAS
ORIGINÀIS.

·PROMOÇÃO
DE FÉRIA�
CARAGUA
34 ITENS
VERIFICADOS
PORAPENAS

490R$ 2 ,

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

!
,Assistincia Técnica Super Estoq_

de�Caraguâ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Classi-Auto

Emm

.
,

••

or er
Comércio·

de Veículos

Mecânica
. funilaria .

e pintura

serviçosl.de la�aç.ão_ .

e i UDrlßcaçao

Atendimento
2a a 6a feira

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

sábados
das 8 às 12 horas,

lel371 3655
Av. Mal. Oeododo da Fonseca, 557

emmendörfer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-se Ford Ka ano 98,
bordô, vidro e trava. Valor

R$ 12.000,00. Tratar 9975-
2522.

Vende-se Suzuki GSX R

1.100W, amarela, ano 94.
Valor R$ 14.500,00. Tratar

9975-2522.

Vende-se CG Titan Ks, sem
freio a disco e sem partida
elétrica. R$ 2.300,00 mais
17 parcelas de R$ 148,00
fixas. Tratar cl Venicio:

(47)373-1878.

Compra-se pick-up Corsa

no valor até R$ 10.000,00,
(pago à vista). Celular:

(47) 9975-0852. Tratar cl
Jonas:(47) 372-4175.

Vendo Gol CL 1.6, álcool,
ano/mod ß8/89, carro bem

conservado, com quatro
pneus novos, manual, cor
branca. Valor R$ 5.000,00.

Tratar cl Alessandro:
371-9134.

168,18 ou R$ 10.500,00, à
vista, Tratar: (47)371-6614
ou 9965-4255 ou na FERJ '

371-0983, c/Tulio.Vende-se Escort 2000 1.6,
ar/direção, único dono,

cinza escuro, R$ 20;000,00.
Aceita carro de até R$

6.000,00. Tratar cl Rosane:
(47)9984 - 4545.

Vende-se Caravan ano 8�.
Valor R$ 2.800,00. Tratar
372-0420 ou 371-9240.

Vende-se caminhão 2013
reduzido. Valor R$

17.000,00 mais 34 parce
las. Tratar 370-4001.

Vende-se Tipo 1.6 IE ano

95, 4 portas, com arl
direção, aros de liga leve,
cor prata metálico. R$

6.000,00 + 24 parcelas de Vende-se Saveiro GL ano

Novos e Semi-Novos

Fone: 373-0316
Rua 28 de Agosto, 2255 - Centro - Guaramirim - SC

SILENCAR

- S8eS\'pameRtos
<'

- Molas

Aproveite! Crediário próprio!
/

Tudo em 3 x si iuros (1 ent. + 2x)
Corisulre-rras

e5··1307

o ..

som a1annes baterias - vidros e travas elétricas (Çl 2_7
·

� 3: ig'�
---\\ Rua Bernardo Dornbusch, 1111 !i} Vila lalau • Jaraguá do Sul Y

93, 1.8. Valor R$ 4.600,00 e

assumir 13x R$ 223,00.
Tratar 9992-6767.

Vende-se Corsa ano 99.
Valor R$ 11.900,00. Tratar
9952-1080 ou 373-0022.

PoUAnettto- e;
CVW-�

d€!PW"urcv

Pelicula.proteiora centro:
Chuva Ácida - Raios ultra
violeta - Maresia - Poluíção

Impermeabilização de estofados residencial e automotivo
"Resistente às manchas, liquidos e poeira;

" Não modifica a cor e textura;
"Mantém seu estofado novo;

" Garantia IMPERLIM de 1 ano,

Imperlim/Caraguá - (47) 371-4000

'P� eJ'I� (O**47) 371-5343
RUA JOÃO J. A'lROSO, 65 - JATMGUÁ DO SUL - sc

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral: '

IIOSB

INJEÇ
'"

�I1JeJra�� �'

Telefone:

(047) 376�0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jara uá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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sncssos

S

ou';u folar 'a'o�ocrs .

.

.

selne-nés profíl

Não perca felllpo,·.
e_falllos a sua espera

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A partir de:

RS 326,31
'ftt�nSAiS

Teste de amortecedores grátis. 06 a 11/11

./

AMORT. D. GOL • R$ 47,50
SIL.TRAS. UNO • R$ 28,00
ARO 13 ESPORT. • R$ 90,00
MANGELS

Unitário· Colocação Gratuita

.371-5564
Reinoldo Rau, 433

Jaraguá do Sul -

REDE·RENAULT

, SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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s de Cidadão Honorário e Benemérito
rceiro pólo indústrial do

lado é porque os empresários
Teditaram no potencia) do

lunicípio e investiram aqui",
rorçou.
AGRADECIMENTO -

I

empresárioDietrichHermann
'olframHufenüssler (Duas Ro-
Industrial), em discurso de
Iradecimento, em nome dos

mais homenageados, lembrou
início da industrialização do

lunicípio, as dificuldades e os

afias enfrentados por todos

conquista do progresso para
msformar Jaraguá do Sul no
rceiropólo industrial de Santa
alarina.
Contou um pouco da história
cada uma empresas, cujos

,

tores foram homenageados.
ara um bom empreendedor,
'oexiste obstáculos", afirmou,
rescentando que a qualidade
vida que existe em Jaraguá
Sul é fruto da união e do

pírito empreendedor dê seu

voo "Uma cidade é a imagem
seus cidadãos", completou.
O industrialWandérWeege
alwee Malhas) disse que a

menagem é o reconhecimento

população jaraguaense às
�ústrias de Jaraguá do Sul,
etanto contribuíram e contri
em para o progresso do Mu

cípio. "É um orgulho e uma

nrareceber o Título de Cida

Benemérito", declarou.
Rodolfo Hufenüssler (Duas'
odas Industrial) acredita que
nomenagens são merecidas,
rque traduz a gratidão da po
lação, através da Câmara de
headores, ao setorprodutivo,
Ue tanto fez para o desen
lvimenta dessa terra". "É uma

J
.

nra estar entre os homena-
ados com os títulos de cida
Honorário e Benemérito do
nicípio". disse.
Naopinião deDietrich Hufe
'ssler, as homenagens são
des incentivadoras para que
sUc�Ssores dos atuais di-
IOr '

es façam, o mesmo por
guádo Sul,mantendo o bom
el de qualidade de vida e de
gresso. (MAURíLIO DECARVALHO)

Empresário Werner Voight (Grupo Weg) ao receber o certificado
do Título de Cidadão Honorário de Jaraguá do Sul das mãos
do vereador Alcides Pavanello

Empresário Eggon João da Silva (Grupo Weg) ao receber o cer

tificado do Título de Cidadão Honorário de [araguá do Sul,
entregue pelo vereador Ademar Possamai

Empresário Pedro Donini (Marisol) homenageado com o Título

de Cidadão Honorário de [aragu
á do Sul, recebendo o

certificado das mãos do vereador Gilda Alves

Empresária Bertha Kohlbach (Famac) recebendo do vereador
Moacir Bertoldi o certificado do Título de Cidadã Honorária
de [araguá do Sul

Empresário Vicente Donini (Marisol) homenageado com o Título
ele Cidadão Honorário de Jaraguá do Sul, recebe o certificado
das mãos do uereador Wigando Meier

Empresário Hans Breithaupt (Grupo Breithaupt), ao lado do filho
Roberto Breithaupt. recebe dasmãos da vereadoraNiura dos Santos
o certificado do Título de Cidadão Honorário de [araguâ do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Crítica: diretora da Apae, Márcia Negri, diz que o problema é a instabilidade dos professores

Apae organiza 1o seminário
sobre formação profissional

Intenção é fazer
perspectiva de
inserção dos
alunosnomercado

mento da perspectiva de inserção
dos alunos no mercado de traba
lho. "São grupos de pais, alunos
e professores que estão avaliando
a formação dos estudantes, além
de analisarem se a escola está

apta para atender aos alunos

excepcionais", explica.,
O encontro contou com a

presença de aproximadamente
cem pessoas, vindas de Rio

Negrinho, São Bento do Sul,
Massaranduba, Guaramirim,
Joinville, Barra Velha, Barra do

Sul, Itapoá, Campo Alegre,
Garuva e São Francisco do Sul.
A diretora conta que, pela manhã,
foram realizadas três palestras e,

durante à tarde, discutiram a

atuação das escolas especiais. ''O

Jaraguá do Sul - A Apae
(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) realizou, ria

terça-feira, o-primeiro seminário

regional que abordou a formação
profissional dos professores e

alunos. A diretora da escola

especial do Município e coorde
nadora de avaliação e adminis

tração da Delegacia Nordeste,
Márcia Margarida Bona Negri,
diz que a intenção é fazer levanta-

5uper p vO"WLOÇ<io-,
pO"Vlt"o-COWl!:: Epá01'V 48oe

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

sorteio dia23j12jOO às 17 horas na Infoclick.
Pro,moção ponto com concorrerá a uma impressora Epson 480C

�Nfcr
Na cü� você encontra tudo em informática

suprimentos, microcomputadores, periféricos, softwares,
e assistência técnica especializada

(jjessis) I.'
INFORM.4TICA LmA Fone: (0**47) 372-0136

E-mail: infodick@dessis.com.br
Rua Reinoldo Rau, 500 - sala 4 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

principal problema é a insta
bilidade dos professores, que
entram na escola com a garantia
de um ano de trabalho apenas",
cri tica. Ela destaca que, neste

'período, acontece a integração
dos professores, alunos e, a

instabilidade prejudica os dois
lados.

Há 26 anos exercendo edu

cação especial, a Apae de Jara

guá do Sul conta hoje com 170
alunos. Márcia afirma que, na

medida do possível, todos podem
entrar na formação profissional.
"Cinco alunos nossos já' estão
atuando, e até o fim do ano

pretendemos inserir mais quatro
pessoas no mercado de traba

lho", considera. (FABIANE RIBAS)

DALTERRA MANUTENCÃO
,

.

HIDRAULICA LTDA.

DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LlMrEZA

Caixa D'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

�.
Rua: Urubici, 31 28 Casa àEsq.
Estrada Nova· .370 0778

CORREIODOPOVO
370-7919 / 370-8649

JARAGUÁ DO SUL, 30 DE NOVEMBRO DE 2000

VIDA ROTÁRIA

Segurança da Comunidade
I

.

A foto mostra um instante, após a conclusão de importante
palestra, na reunião de 21 de novembro último, quando o senhor
Nilton Roque Zen, vice-presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), foi agraciado Com
flores pela belíssima exposição sobre Segurança da Comunidade,
muito aplaudida pelos presentes. (EVS)

Palavra Livre

N as sessões ordinárias dos dias 23(1112000 e 27/11/2000 foram aprovada: as
seguintes indicações e projetos:

- Aprovando projeto de decreto Legislativo que aprova as contas do exercício de
1998 do Instituto de Seguridade dos Servidores Públicos Municipais ISSEN.

Aprovando projeto de resolução que dispõe sobre o pagamento de curso de
cerimonial e protocolo nos municípios para ocupantes de cargos de chefe do

departamento administrativo tt chefe do departamento de suporte legislativo.
- O vereador Moacir Bertoldi (PPB) solicitou envio de oficio paraberiizando a

empresa Duas Rodas pelos seus 75 anos.

- Aprovando as indicações da vereadora Lorita Karsten (PMDB) solicitando
estudos, no sentido de desenvolver projeto para implantar teatro terapêutico no

município, Solicitando instituir nas escolas de ensino fundamental programa de

resgate da cultura brasileira, manifestando-se contrária a importação de tradições, a
exemplo do Halloween praticado por algumas escolas, em defesa das tradições
brasileiras.
- O vereadorWigando Meier (PPB) solicitou providencias quanto à

complementação da pavimentação da rua ltajaí, no bairro Nova Brasília.
- Aprovando projeto de lei do Executivo Municipal concedendo contribuição à
Câmara de Dirigentes Lojistas e ratificando convênio entre o estado de Santa

Catarina, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, a ACIJS, a Empresa Tritee

Embalagens, o Conselho da Comunidade e a Prefeitura.

Silvio Celeste (PSDB) disse subir a tribuna para prestar uma homenagem póstuma,
ao Sr. Mathias Verbinen, falecido há poucos dias, que por muito tempo ocupou
cargo na Câmara de Vereadores. Destacou fatos da sua vida pública e disse ter sido
marcada pelo zelo, dedicação e honestidade, de forma impar, no trabalho em prol
de Jaraguá do Sul..

'

Wigando Meier (PPB) disse saber que ao findas uma adrninistração legislativa
dificilmente são aprovadas indicações pendentes, mas mesmo assim, agradecendo
aos que lhe apoiaram, esperando que as proposições não venham a ser esquecidas"
indignando-se por já ter indicações pendentes há bastante tempo, solicitadas atraves
dos vereadores Moacir Bertoldi e da suplente Margrit Marquardt, em outra

legislatura, Mas acreditando que no próximo ano serão realizadas, pois estará
cobrando do futuro vice-prefeito, por representarem pedidos de seus eleitores,
sendo este pedido mais um esforço para não cair no esquecimento.
Moacir Bertoldi (PPB) disse que ocupava a tribuna para fazer uma interrogação do

porquê do litro da gasolina, em laraguá do Sul, comparado com o de Joinville. ser
10 centavos mais caro, se o local de fornecimento do combustível.é o mesmo para
as duas cidades. Afirmou que mesmo num sistema capitalista de livre mercado
deve existir para determinados produtos um equilíbrio de valores para uma;nesma
região. Parabenizou o ISSEN, na questão da seguridade, manifestando desejO de

que o SUS, na área federal, tivesse o mesmo estilo de zelo, honestidade e

competência pelo que é público, pelo que é do povo, dando também melhor
qualidade aos trabalhadores de todo país, enfatizando que mesmo Jaraguá sendo
uma referência nacional em termos de trabalho e qualidade de vida, enfrenta
problemas com o SUS. Indagou se já não seria a hora de um funcionário da esfera
federal do SUS vir até aqui ver como se faz um trabalho de saúde, de atendimento,
de qualidade, de respeito e de dignidade para com os funcionários públicos
municipais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empresaemdébito comgoverno
, ,

pode quitar a dívida comoRefis
Prazo para
opçãopelo
parcelamento
encerra no dia 13

Jaraguá doSul- Aúavés do
Refis - Programa de Recupe
ração Fiscal -, as empresas que
estão em débito com o governo,
com dívida vencida até fevereiro

deste ano, poderão quitá-la optando
por parcelamento, até o dia 13 de

dezembro. O contador da RG

Contabilidade, Paulo Henrique
Felicioni, explica que o parce
lamento de tributos e contri

buições federais podem ser efe
tuadas de duas maneiras. "A

empresa pode escolher parcela
mento sobre a receita bruta do mês
anterior ou em até 60 parcelas
mensais iguais e sucessivas", diz.

Os débitos serão administrados

pela Receita Federal e, a partir da
consolidação, haverá atualização
pelaTJLP (Taxa de Juros a Longo
Prazo), não tendo outro acrés

cimo. O contador esclarece que
as pessoas jurídicas que optarem
pelo Refis estarão sujeitas a con

fissão irretratável e irrevogável de
todos os débitos incluídos no

programa, acesso irrestrito pela
I

Edson Junkes/CP

Dívida: contadordiz queparcelamento pode serfeito de duas maneiras

secretaria da Receita Federal às

informações relativas àsmovimen
tações financeiras, enquanto existir
o parcelamento, pagamento regular
do FGTS e ITR. "Existe parcela
mento alternativo - de seis meses

-, para as empresas que estão em
débito com o governo no período
entre] de março e ] 5 de setembro

deste ano. Neste caso, o prazo
máximo para requerer é hoje",
comunica.
I
Felicioni informa que a empre-

sa está fora do Refis se n�o auferir
receita por nove meses consecuti

vos, não cumprir as exigências bá
sicas, praticar procedimento ten
dente a subtrair receita, constata

ção de débito não incluído na

confissão feita pelo optante. "A
exclusão da empresa do Refis

implica em pagamento imediato do
valor confessado ainda não pago
e restabelecimento dos acréscimos

legais na forma de legislação", ori
enta o contador. (FABIANE RIBAS)

PrefeiturneSanlaePretendemcomprafCasandeCompá
Jaraguá do Sul - A Pre

feitura, em parceria com o Samae

(�erviço AutônomoMunicipal de
Agua e Esgoto), está trabalhando
na viabilidade do consórcio

intermunicipal, onde o Samae
assume a captação da água da
Casan de Corupá, e, inclusive, as
indenizações pendentes. O pre
feito de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold, explica que desta forma
a água terá tratamento e qua

�idade melhorados. "A pretensão
e regionalizar o tratamento da
água da microrregião, com a ca

pacidade de abastecer até Ara-

quari". Ele afirma que o governo
do Estado está favorável a esta

tramitação,
O presidente do Samae, Nel

son Klitzke, diz que este é projeto
antigo que deve ser pensado
minuciosamente na próxima'
gestão do prefeito Irineu Pasold.

"A intenção é tentar eliminar a

poluição do Rio Itapocu e me

lhorar a qualidade da água". Ele
enfatiza que não adianta despoluir
a região que compreende Jaraguá
do Sul e deixar de lado as outras

áreas. "Nós não temos interesse

comercial, o que há é apenas a

preocupação com a qualidade de

vida das pessoas", diz Klitzke.

Segundo o presidente do Samae,
o próximo passo é esperar a

aprovação do governo do Estado.
Pasold acrescenta que este

projeto vai resolver as questões
relacionadas ao saneamento

básico e o resultado será a me

lhoria da qualidade da água. "Ja
raguá do Sul representa, em

média, 60% da ocupação do leito
do Rio Itapocu", diz o prefeito,
informando que o investimento
será todo absorvido pelo Samae.

(FR)

Exposição do trabalho
de Sebastião Salgado

A Biblioteca do Movimento

Popular e Sindical expõe, a partir
de hoje, seleção de fotos da
coletânea "Êxodos", de Sebastião

Salgado. São 82 fotos em preto e

branco produzidas entre os anos

1997 e 1999, nos mais diversos

lugares onde o povo ainda é

massacrado. Salgado visitou /

regiões da fronteira dos Estados
Unidos com oMéxico, o Estreito
deGibraltar, registrou a imigração

dos judeus russos para a América
do Norte, a imigração vietnamita,
os palestinos no Líbano, o_s
refugiados da ex-Iugoslávia, a

busca de refúgio dos ruandeses na
Tailândia e no Zaire, a repatriação
dos moçambicanos, os índios da

Amazônia brasileira, oMovimento
dos Trabalhadores Rurais Sem

terra, mostrando em detalhe o

drama, do êxodo. As fotos ficarão

expostas até o dia 21 de dezembro.

Unerj promove curso de
Design com arquiteto da Itália

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Souza Jr.

Jaraguá doSul- Amanhã é
o último dia do curso de Design
Interi, promovido pelo curso de

Arquitetura eUrbanismo e a coor

denação de extensão e relações
comunitárias da Unerj - Centro
Universitário de Jaraguá do Sul. O
curso é ministrado pelo professor
de arquitetura das universidades de
Gênova e Firenze, na Itália, e editor
das revistas Area eMateria,Marco
Casamonti. O coordenador do
curso de arquitetura daUnerj, Fábio
Montebelo, criticaa falta de evo

lução e o funcionalismo da arqui
tetura brasileira. "Sem buscar

transformações, a arquitetura
brasileira parou na década de 70,
ainda tem como base e exemplo
profissionais daquela época. O que
falta é humanizar", diz.

Casamonti destaca que a

intenção do curso é valorizar a ar

quitetura de. interiores, demons-

trando que esse trabalho não é

apenas técnica, mas deve ser

permeado por idéias. "A essência
do design é provocar reflexão, o
questionamento, e isso é uma

questão de cul tura". Ele afirma que
os estudantes da Unerj estão
suficientemente preparados para
desenhar, mas enfatiza a asso:"

ciação do trabalho à atividade
cultural. "Eles não são pedreiros,
trabalham com arte", critica.

No total, 20 alunos e cinco

professores estão acompanhando
o curso, que está sendo realizado
no laboratório do curso de Arqui
tetura e Urbanismo, através de ofi
cinas práticas, com temas comer

ciais, em espaço pré-definido.
Montebelo diz que foi firmado

parceria com a universidade na

Itália e, em janeiro, três alunos da

Unerj farão estágio naquele País.

(FR)

Unerj: Marco Casamonti (C) ministra curso de Design

1

Horário de Atendimento: Segoa Sex.
7:00 às 12:00/13:30 às 17:30

Sábados.
8:00 às 11 :00

.$1 m

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Naturalistas ensinam sobre

"

a importância dos anfíbios
SantuárioRã-Bugio
é visitado por
alunosem
Guaramirim

Guaramirim - o Santuário

Rã-Bugio, instalado na Estrada
Rio' da Prata, na Linha Caixa
D' água, está sendo utilizado para
atividades de educação ambiental,

'

Idealizado pelos naturalistas
Germano e Elza Woehl, ini
cialmente para funcionar como
área de estudos e pesquisas do
casal sobre �s condições de
hábitat e procriação de rãs e sa

pos, o local aumentou em im

portância nos últimos dois anos,
desde que começou a ser

procurado por escolas da região,
para o desenvolvimento de es

tudos sobre os anfíbios.

Ontem, 70 alunos da Escola

Municipal Urbano Teixeira da

Fonseca, do Bairro Avaí, esti
veram no santuário, quando
ouviram explanação de Elza
sobre a importância da preser
vação dos anfíbios no equilíbrio
da natureza, é visitaram as duas

lagoas e o riacho, onde o casal
de naturalistas realiza os estudos.
Na segunda-feira, outros 200
escolares de Guaramirim esti
veram no Santuário e, para à

semana que vem, está agendada
excursão dos alunos da Escola
Albano Kanzler, de Jaraguá do
Sul.

Pelos cálculos da naturalista,
cerca de 2,5 rrÍil crianças já
compareceram na propriedade
para aprender sobre a vida das

pererecas (nome indígena) e dos

sapos, animais que, conforme a

naturalista, sofrem muito pre
conceito e geralmente são

repudiados pelas pessoas, que
por desconhecimento, os consi
deram feios e desagradáveis. E

Aula: alunos acompanham explicação sobre a vida das rãs e sapos

foi justamente em cima desse

aspecto que Elza insistiu na aula

proferida ontem, à beira da lagoa,
para os alunos da escola do
Bairro Avaí.

Discorreu sobre corno-ocorre
a procriação, como as pesquisas
são feitas e ressaltou a im

portância dos anfíbios na cadeia

ecológica, explicando que as rãs

e os sapos são predadores
naturais para controlar a infes

tação de moscas, baratas, ara

nhas, formigas e baratas. E

denunciou que a rã, da espécie
Phyllomedusa distincta, está em

extinção porque depende da

preservação de vegetação' ao
redor das lagoas, para depositar
os ovos e procriar.

DIVINA PROMOVE BINGO
As s= séries do Colégio Divina Providência
'promovem, no sábado, dia 2 de dezembro,

no Ginásio de Esportes do Colégio,
um Bingo beneficente.

O evento, que é aberto a toda comunidade,
acontece a partir das 14h.

Os prêmiosforam doados pelas famílias
dos alunos e o custo da cartela para jogar

toda a tarde é de R$ 1,00.,
/

\'

I'

I,

REPERCUSSÃO - O San

tuário Rã-Bugio começou a sei
instalado em J 994, quando o

casal Woehl, procedente de São
José dos Campos (SP), adquiriu
a propriedade com sete hectares

no interior de Guaramirim (aces
,so pela BR-280), com a intenção
de preservar toda a flora e a

fauna e desenvolver estudos

ambientais no local. Mais de 40

espécies diferentes de anfíbios já
foram identificados na área,
conta Elza, satisfeita.Os estudos
do casal já foram destacados em

artigos na Revista Ciência Hoje,
da SBPC, em boletim científico
da Universidade de Harvard, na
Inglaterra, e no Jornal O Estado
de São Paulo. (MILTON RAASCH)

Ganhe até R$ 30,000,00
por ano como distribuidor

independente

"

Ação Social recebe donativos
Guaramirim - A Ação So

cial estará recebendo donativos em
alimentos até o dia 15 de dezembro,
para serem distribuídos entre as

350 famílias carentes cadastradas

pela entidade, durante o "Natal da

Família Carente", no dia 23, às 14

horas, no Centro Assistencial
Isolda Kinas Stoinski, onde fun
ciona a sede da entidade. As

doações podem ser feitas na forma
de cesta básica de alimentos, no
valor de R$ 40,00, tanto em gê
neros alimentícios quanto igual
quantia em dinheiro.

A entidade está desenvolvendo
a campanha "Adote-uma família",
para incentivar as doações entre os
guaramirenses, visando garantir
pelo menos uma cesta básica para

,

cada família assistida. As pessoas

interessadas em colaborarpoderão
solicitar cópia de uma relaçãode
14 itens em gêneros alimentícios
elaborada pela Ação Social, para
facilitar a preparação da cesta, ou
telefonar para a entidade con,
firmando a doação. Além de co

mida, podem ser fornecidos tarn.
bém balas e chocolates.

No último dia 15 de novem.
bro, o Clube de Mães da Ação
Social promoveu um bingo, quaa,
do arrecadou R$ 2 mil, quantia
'que será revertida para a compra
de brinquedos.

A Ação Social foi instaladahá
13 anos e atende, atualmente, 2,4
mil pessoas em Guaramirim,
distribuindo roupas e alimentos e

fornecendo outros tipos de auxí·
lios, (MR)

Vereador reclama cumprimento
de lei que beneficia deficientes

,

Guaramirim - o vereador
Valéria Verbinem (PFL) reclamou
durante a sessão da Câmara de Ve

readores, segunda-feira, o cum

primento da Lei Municipal2.l91,
de 11 de novembro de 1998, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de
a empresa concessionária do

transporte coletivo urbano, no ca

so a empresa Canarinho, fazer a

adaptação de veículos para que

possam ser utilizados pelas pes
soas portadoras de deficiência
física.

O Artigo 2° da referida lei
estabelece que, para atender as

pessoas portadoras de deficiência,
os veículos disponham de eleva

dores instalados, dentro das nor

mas de segurança; que o layout
dos veículos seja alterado, incluin
do espaço para duas cadeiras de

rodas; a fixação de barras de apoio

para serem utilizadas pelas pessoas
que se locomovem mediante o uso

de muletas.
- O que nós queremos saber

é se está sendo feito algum tipode
fiscalização nesse sentido, e se.a

empresa que faz' o transporte
coletivo já sofreu alguma autuação
-, explicou o vereador em pro
nunciamento feito na Câmara,
solicitando também o envio de

ofício ao responsável pela fiscali

zação na administraçãomunicipal,
pedindo providências.

Se a empresa não cumprir'o
que dispõe a legislação, lembrou

Verbinem, estará sujeita ao paga
rnento de multa no valor de R$ 1

mil, que será aplicada em dobro

no caso de reincidência. A fiscali·

zação do disposto nesta legislação
será feita por agentes públicos vin

culados à Secretaria de Obras. (MR)
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Título domunicipal de futsal de
Schroeder será decidido sábado
Sehroeder - o 150 Campe

onatoMuniciI;>al de Futsal Adulto,
Taça "Prefeito Gregório Tietz",
acontecerá no próximo sábado,
noGinásio de Esportes Alfredo

I Pasold; a partir das l5h30. Es

) 'tarão decidindo o título União x

Menegotti.
As semifinais foram disputa

das no sábado passado. No
primeiro jogo a Menegotti con
firmou a vaga ao derrotar a Loja
Jacy, por 10 gols a 5.O artilheiro

do campeonato, Adirlei Rope
latto, da Menegotti, fez três ria

partida, ajudando na classi

ficação de sua equipe.
No outro jogo o União abriu

placar folgado sobre a Angerô
"A", por 6 a O. O placar foi man
tido até os primeiros minutos da

segunda etapa, quando começou
areação da Angerô, que empatou
o jogo em 6 a 6. O tempo normal
terminou empatado em 7 a 7,
com a decisão indo para a

prorrogação. A partida, na pror-

rogação, foi equilibrada, com

Luciano abrindo o marcador no

primeiro tempo para o União,
com Marcos empatando no

segundo para a Angerô. Mas
Luciano, a 53 segundos do final,
deu números finais ao placar em
9 a 8, classificando o União para
à final, quando enfrentará a

equipe da Menegotti.
A rodada de sábado, dia 2,

iniciará às 15h30, com a decisão
de 30 e 40 lugares entre Angerô
"A" x Loja Jacy, e, às 17 horas,
a decisão do título entre

Menegotti x União. A coorde
nadora de Esportes de Schroeder,
Edite Helena Hang, informa que
"será realizada, a partir das

l4h30, um amistoso de futsal

feminino, e entregaremos os

troféus logo após a decisão".
Além dos melhores colocados,
serão premiados a equipe
disciplinada, artilheiro e defesa
menos vazada.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

� OFICINA MECÂNICA
.._ BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linha 'de reparo de rnotor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDiCIÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

OCA) Doutor(a) Sônia Maria Mazzetto Moroso, Juiz(a) de
Direito.

FAZ SABER ao(s) réu(s) em lugar incerto e aos eventuais·
Interessados que, neste Juízo de Direito, situado à Rua 28 de Agosto
de 2000, Guaramirim-SC, tramita a Ação Usucapião, sob nO

026.98.000903-6, aforada por Inge Ruth Kassner e outro, em

desfavor de Naumir José Oechsler e outros. Assim, fica(m) o(s)
rnesmo(s) CITADO(S) para responder à ação, querendo, no prazo
de 15 dtas.r-ccntados no transcurso do prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA:' Não sendo contestada a ação no prazo marcado,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC), SÍNTESE DA
INICIAL: Na data de 13 de dezembro de 1993, os requerentes
receberam de Amanda Ranthum, por Escritura Pública de Doação,
o imóvel matriculado no Registro Imobiliário de Guaramirim-SC
Sob o nO 11.681. Desde quando os 'requerentes adquiriam o imóvel,
passaram a exercer também a posse mansa, pacífica e sucessiva
SObre terras cituadas ao lado direito. Ante o interesse dos
requerentes de.adquirir estas terras, foram realizadas pesquisas
Junto a' CELESC, afim de verificar qual a real faixa de domínio que
o referido órgão possui naquelas terras, obtendo o resultado de 20

�etros. Diante de tais informações· pretendem os mesmos

Regalizaram a sua condição de proprietários da mencionada área.
equerem então receber o presente pedido de Usucapião, mandar

q�e sejam citados os confinantes relacionados, cien tif lc ar

�epresentante do Ministério público. Dá-se a causa o valor de R$

t
.000,00. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

Rercelros, e�, _Giane Cristina ç:onzati, o digitei, e eu! Isabel Cristina

Goza, e scrf vãr o ) Juficial o conferi e subscrevl. Comarca de

uaramirim(SC), 30 de outubro de 2000.
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Crime: José Humberto Murara e Mesilda Gomes deverão responderpela prática de estelionato

Casal de estelionatários é preso
Dupla foi autuada
em flagrante e se
encontrana

delegacia

Jaraguá do Sul - o Grupo
de Operações Especiais da Polícia
Militar prendeu, na segunda-feira
à tarde, José Humberto Murara,
48 anos, e Mesilda Gomes, 52,
acusados de estelionato. A dupla
foi presa graças a desconfiança do

aposentado Vitória Nones, 71, que
informou à polícia o local onde se

concluiria o golpe.
A tentativa do golpe contra

Nanes se deu por volta das 9h30,
na Rua Reinaldo Rau, próximo ao

Posto de Saúde. Dizendo-se anal
fabeto e que estava em Jaraguá do
Sul para cobrar uma nota promis
sória no valor deR$ 25 mil,Murara
abordou o aposentado pedindo
ajuda. Em seguida, Mesilda se

propôs em ajudar, afirmando que

conhecia o credor - a nota pro
missória estava preenchida em

nome de Germano Krueger.
Acompanhada do aposentado,

Mesilda foi até a residência do
credor. No percurso, encontram
com o terceiro integrante da

quadrilha, que se passou por ser

Germano Krueger. Este re

conheceu a dívida e também os

juros e a correção monetária

imbutidos nela, o que elevava o

débito para mais de R$ 42 mil.
Nones e Mesilda voltaram ao

encontro de Murara que ofereceu
a nota para os dois cobrarem.
Nanes chegou a mostrar com

provante de R$ 5 mil de uma

conta-poupança, enquanto a

mulher afirmava que tinha R$13
mil. Desconfiado, Nones se negou
a sacar o dinheiro na parte da

manhã, marcando encontro com

a dupla, na parte da tarde, na Praça
Ângela Piazera, onde Murara e

Mesilda foram presos em flagrante
e encaminhados à Delegacia de

Polícia, sendo autuados.

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Grande - R$ 10,90
Ciganfe - R$ 13,90
Calzone - 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

Com o casal foram encontrados

US$ 299,00; R$ 542,00, dois

celulares, vários blocos de vales,
em branco, uma folha de cheque
preenchida no valor de R$ 114,00,
em nome deMaria de Lurdes Shier/

.

Alfeu Shier, um recibo de R$
820,00, a nota promissória de R$
25 mil, em nome de Germano

Krueger, e o veículo Gol ano 1997/

98, de placas LYZ-1057., de Jo

inville, que estava com li

cenciamento vencido, sendo re

colhido ao pátio da 3" Companhia
de PolíciaMilitar.

VÍTIMA - Murara e Mesilda
foram reconhecidos por Paulo

Papp, 77 anos, que há duas semanas
sofreu o mesmo golpe. Na

oportunidade Papp sacou R$ 5 mil

da conta e deu para a dupla, que
está sendo acusada de estelionato,
sendo indiciados em flagrante no

Artigo 171, estelionato, que prevê
pena de 1 a 5 anos de prisão mais
multa. Os dois aguardam o

julgamento no presídio.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Juiz de Direito

la
MOVISTURA

,

Feira dos alunos do

noturno que
acontecerá no

Instituto
Educacional

Jangada.
Dias 30/11�

a partir das 17hs, e
_

01/12, a partir
das 9hs.

!
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Trêsmil pessoas' são esperadas naCopaNorte deAutomobilísme
Provas serão

disputadas no
Jaraguá Motor
Clube

,Jaraguá do Sul - Será
realizada neste final de semana,
sábado e domingo, a 4a e última

etapa da 3aCopaNorte de Automo
bilismo, no Autódromo do Jaraguá
Motor Clube,

No sábado, os treinos serão li
vres a partir das 9h30. As provas
iniciarão rio domingo, às 9 horas.
No local será oferecida área de

camping. Segundo o organizador
do evento, Silvio Spézia, "estarão
em disputa as categorias Stock car
e Gol, mas a mais emocionante
deve ser a Stock-car, e é normal
mente a mais aguardada pelo
público". Spézia aguarda a presen-

ça de 60 pilotos, "pois na última
etapa tivemos 56. Este número

pode chegar aos 70, pois é a última

etapa da copa, e todos os pilotos
devem vir para Jaraguá do Sul".

Confmnaram presença pilotos
de Santa Catarina e do Paraná. '

Devido ao sucesso das etapas ante
riores, quando "tivemos mais de
duasmilpessoas assistindo às pro
vas, sediamos uma etapa do Cata
rinense de Automobilismo, tam
bém com sucesso. Para este do

mingo esperamos umas três mil

pessoas, por isso melhoramos a

estrutura e estamos preparados
para receber bem a todos", finali
zou Spézia. As demais etapas fo
ram disputadas em maio e agosto
deste ano.

No domingo, no final das

provas, os pilotos da etapa e os

melhores do ano serão premiados.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Futsalmirimbusca título emJoaçaba
Jaraguá do Sul - A equipe

mirim de futsal do CejalZanotti
Elásticos/FME disputará, dias 1 e

2 deste mês, amanhã e sábado, o
returno do quadrangular final do
Campeonato Catarinense.

No turno, disputado emLages,
o time jaraguaense conquistou duas
vitórias, 4 a O sobre a AABB, de
Joaçaba, e 5 a 3 sobre o Caça e Ti
ro, de Lages. A derrota no turno

foi para ao CRC de Chapecó, por
4 a 3. Com estes resultados aPME
está em segundo lugar na clas

sificação com 6 pontos, seguido
daAABB com 4 e Caça e Tiro com
zero. O líder é aCRC, de Chapecó,
com 7 pontos.

O técnico da equipe, Augus
tinhoFerrari, explica a necessidade
de "conquistar três vitórias nos

três jogos que disputaremos para
não precisar de combinação de
resultado. Isto é possível, pois no

jogo que perdemos para Chapecó
jogamos bem e merecíamos a

vitória", ressaltou. Para esta fase
da competição Ferrari contará com
o goleiro Luís, o menos vazado da
competição, e com o artilheiro

Cafezinho, que marcou 28 vezes

no atual campeonato. Os demais

jogadores que viajarão a Joaçaba \

são: Leonardo,Max, Diego, Felipe,
Ricardo, Douglas, Cléber, André,
Carlinhos e José. (AO)

Emoção: competição automobilística reunirá pilotos de Santa Catarina e do Paraná

T�, RODOCIDf �.
o FUTURQ CHEGOU DE ÔNIBUS

I
, !

* Viagem para Foz do Iguaçu/PR II
Dias, 01, 02 e 03/12/00

* ••el �. '51' ""
SAÍDAS

12/01 . a noite 19/01 . a noite
,

Retorno após o show Retorno após o show

Chegada 14/01 Chegada 21/01

Realizamos excursões parai I
: PNaeSgSO,eci .•ooSs;. ii ti

, 1'1 !I,I.
* Turismo escolar
* Eventos esportivos; l
* Parques temáticos; III em todas as I'

,I regiões do Brasil 'I
I �·;ep�se:an�e�:.:;. �Q ·;U��lb�:=���
II Fone(��������� - e�:::'_��-:_-::_�::��j

Tudo em Granitos eMârmores
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