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Jaraguá do Sul empata o jogo
contra a equipedeFlorianópolis

A FME/Braithaupt/Caraguá empatou a

partida ocorrida ontem à noite, em Florianópolis,
contra a equipe da casa, Unisul, por4 a 4. O jogo
era válido pela terceira fase da semifinal do

Campeonato Catarinense de Futsal, Divisão
Especial. O técnico da equipe jaraguaense, .

Manoel Dalpasquale, acredita que o empate é

decorrente do tempo que os jogadores ficaram

parados. O próximo jogo da equipe jaraguaense
será amanhã, a partir das 20h30, novamente

contra a Unisul, no Ginásio do Sesi. A partida vai
decidir o time que vai para a final do campeonato,
que será disputada contra a Tuper, de São Bento
do Sul, no próximo dia 16. Página 11

Equipe jaraguaense
é campeã de

minibasquete
A equipe da Wizard/São

Luís/FME conquistou o título
de campeã estadual de mini
basquetebol masculino, ao

vencer o time do Ipirangapelo
placar de 62 a 53. Página 12

Winter promete
\ / disputar a

presidência
_O vereadorAdernarWiriter,

reeleito para o quartomandato
na Câmara de Jaraguá do Sul,
com 911 votos, confirmou adis

posição em concorrer à presi
dênciadoLegislativo.Página4

Homem é preso
em flagrante por
tráfico de drogas

APolíciaMilitar deCorupá
prendeu, às 21 horas de segun
da-feira, Fernando Fossile, 23
anos, autuado em flagrantepor
tráfico de entorpecente. Ele es
tá detido no presídio. Página 10

os�=
.....

- -

-

,...,.,

Edson Junkes/CP Bombeiros fazem buscas nas proximidades
da Ponte Arno Zimdars para localizar corpo de suicida. Página 10

Classi Auto

Após2meses
do lançamento
noSalãodo
Automóvelde
São Paulo, nova
5-10 eBlazer

chegamàs
revendas

Edson Junkes/CP Wandér Weege (E)
durante cerimônia de

lançamento do carimbo

COMEMORAÇÃO

Lançado carimbo do
Natal da Malwee

\

Desde a última terça-feira,
todas as correspondências
postadas em Jaraguádo Sul re
cebem o carimbo comemora
tivo alusivo ao Natal daMal

wee, lançado pelos Correios
na noite anterior. Página 8

Edson Junkes/CP Mais de 200

pessoas participaram de
audiência pública

PROJETO

Reunião discute
aterro sanitário

Na terça-feira, aconteceu au
diência pública para recolher
críticas e sugestões sobreoRima,
do CRDR (Centro de Recicla
gem e Destino de Resíduos).
Moradores de Nereu Ramos

fizeramprotestos. Página 8
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Inda que tarde
Soou como música de boa qualidade os debates, os ques

tionamentos e a discussão de projetos feitos pelos parlamentares
de Jaraguá do Sul, na noite da última segunda-feira. Ern
aproximadamente uma hora de sessão, o Legislativo deu uma
verdadeira demonstração de seriedade e compromisso com a

,

função à qual se propôs a desem

penhar. Assuntos polêmicos, mas
de interesses da comunidade,
foram tratados com muita pro

priedade,' inclusive fez-se mea

culpa ao veto dado ao projeto
sobre tabagismo e o aprovou.
A tristeza, entretanto, fica por

conta do atraso em relação ao

despertar da consciência - os

nobres parlamentares municipais
decidirammostrar serviço apenas
a 15 dias antes do fim da atual

espesanç
'expectati
com relação à
futurae
legislatura

legislatura - e do radicalismo do
vereador Adernar Possamai, que
insiste em defender incondicio

nalmente governos e instituições a

que, de alguma forma, está ligado.
Aliás, durante toda a legislatura, desempenhou o papel de
advogado de organizações, mesmo que os projetos e programas
fossem inconsistentes e, às vezes, inconstitucionais.

A atitude "revolucionária" dos parlamentares surpreendeu a

todos, agradando de modo especial a imprensa, que há muito
'aguardava com ansiedade pelo start da Câmara. Justiça seja
feita, as últimas sessões têm sido muito boas, com destaque para
os vereadores Carione Pavanello e Lorita Karsten. Pavanello
tem levantado discussões relevantes a respeito do Centro

Universitário, demonstrando independência e coragem. Já Lorita
tem questionado de forma incisiva o governo, cobrando menos
discursos emais ações.

A vereadora chegou a discutir com o líder do governo, Lia

,<�J:'i':toni, sobre O funcionamento das creches municipais. As
'Informações desencontradas contribuíram para acirrar o debate,
envolvendoQu,trQs,vereadores, que se limitaram a assumiro papel

>�r defe,rs;�EP,���}$t2·,çumpriÍnentada, Lorita prometeumuito mais
;Xf�'\:í?artird6 ano que vem. "Ainda nem comecei", disse. Pavanello
:,ià'firmou que os questionamentos feitos ao Unerj não têm

conotações políticas, mas de interesse'comunitário, a instituição
, I

recebe verbaspúbficas.
A prova d�:'f9go foi proposta pelo vereador MoacirBertoldi,

que reapre$�!1t�ti'Q projeto obrigando a colocação de placas de
. ,-

. <:i"-}-,,.C-:�;:;*t/;:l-���':�?, "., �,'

proibido fumar, com informações sobre os malefícios do fumo e

amulta aos infratores: O mesmo projeto fôra apresentado em
1997. Aprovado, foi vetado pelo prefeito GeraldoWeminghaus,
sendo mantido pela Câmara. Uma verdadeiraprova de submissão
ao Executivo que, aliás, traçou as diretrizes do Legislativo todos\
esses quatro anos. O desafio, agora, é mostrar coerência e não

permitir a tutela do outro poder.
Mas nem tudo são flores. Alguns vereadores ainda pecam

pela omissão, preferem manter o perfil de bonzinhos para não

criar desavenças que possam prejudicá-los. Outros insistem em

não analisar os projetos antecipadamente, aprovando-os sern
nenhum constrangimento, como se os conhecesse muito bem.
No balanço geral;' foram muito ruins, Todavia, a sessão de

segunda-feira foi u� alento e gerou um clima de esperança e de

expectativas com relação à futura legislatura, inda que tarde.

A maioridade penal

O quadro mostra, de forma
clara, a realidade quando o

assunto é criminalidade pratica
da por adolesoente, com idade
entre '12 e 18 anos. Como se

pode verificar, há 11m substan
cial.aumento de criminalidade
em relação ao ano de 1999,
principalmente no que se refere
a assaltos.

No pr6ximo ano, será

votado, no Congresso Nacio
nal, o projeto de lei que reduz

.

a idade penal de 18 para 16
anos. Os candidatos e sociólo

gos de plantão estão se levan
tando de suas cadeiras, muitas
delas dentro do mundo acadê

mico, condenando tal atitude.
Dizem que este é um áto pa
liativo em que não ataca as

causas que levam os menores

a praticar delitos; dizem que os
menores estão em sua forma

ção intelectual, etc.
Não, há dúvidas que o

Estado deve promovermelho
rias no que tange às questões

* Carlos Alberto Vavassori

sociais, mas a burocracia, que
impera nás entr�linhas gover
namentais, faz com que as

melhorias sejam longas, lentas
�, muitas vezes, não atingem os

objetivos desejadas. O dinhei
ro gasto pelo Estado para a

manutenção de instituições de
recuperação de menores, tais

.

como Febern, é um exemplo
claro dessa burocracia. Se o

Estado destina somente 50%
da verba que é gasta hoje com
essas instituições, para as

ONGs ou atémesmo universi

dades,�epassando a essas

administrações de recuperação
dos menores, teríamos, .corn
certeza, resultados bem mais

promissores dos que os apre
sentados no momento.

Como estamos longe de ser
um país europeu, o momento
exige mudanças rápidas.

Ao adolescente de 14, 15,
16 e I 7 anos é dado a atual
vida social inteiramente capaz
de entender a ilicitude de um

I
fato delituoso. O que faz (

aumentar os níveis de cri :

minalidade é uma nuvem de (

impunidade para o adoles (

cente. Ele, no máximo, é

condenado à internação de três

anos, independente do crime
cometido. Outro fato diz

respeito ao aliciamento de me·
nores pormarmanjos à prática
de determinados delitos,jus·
tamente em nome dessa rela·

tiva impunidade.
É importante, na atual si

tuação, que discussão desse

tipo ocorram, para que pos·
samos, todos juntos, tomar

atitudes que, se não resolvam

por inteiro, que pelo menos

amenize fatos negativos que
perduram em nossa socie·
dade, mas sem ficarmos muito
na figura do Estado, comose
á responsabilidade fosse sÓ

dele.

* Estudante de Direito
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MILTON RAASCH

A Câmara de Vereadores de Guaramirim aprovou, nas últimas

lessões ordinárias, os projetos referentes à reforma administrativa

que vigorará a partir de I de janeiro na Prefeitura, e a Lei de

Diretrizes Orçamentárias. Nas próximas duas sessões que ainda

restam antes do recesso parlamentar, os vereadores deverão votar

oprojeto que fixa o Orçamento Municipal para 2001, estimado em

R$ 12 milhões. No projeto da reforma administrativa, a novidade
ficou por conta da criação da Assessoria Jurídica. O mesmo

projeto também .confirmou, como estava previsto, a criação da

Secretaria de'Desenvolvimento Econômico, que terá o empresário
Blásio Mannes como titular. Serão'atribuições da pasta "promover

a política econômica em todos os setores da economia,
desenvolver ações de integração entre a administração municipal e
empresários, e incentivar o desenvolvimento do turismo no

Município".

Sem unanimidade

Correligionários do prefeito
eleito de Guaramirim, Mário
Sérgio Peixer (PFL), garantem

_ �ue as recentes críticas do

presidente do PPS, Reinaldo
Safanelli, à estrutura de

governo anunciada pela
coligação Acerta Guaramirim,
PFLIPPB, não são inteiramente

procedentes. Diferentemente
'az das queixas manifestadas,
j. Safanelli teria sido, inclusive,
de convidado a fazer parte do

1[',Se',
futuro secretariado, mas
declinou. Além disso, ainda
segundo as mesmas fontes, as

'Ies críticas contidas na nota

�e distribuída recente�entem à

tiZ imprensa não refleteria a

e· unanimidade do pensamentob dos membros do PPS.
is· \

Ordem na casa

Peixer disse que vai aproveitar
o primeiro mês de trabalho do

futuro governo, em janeiro,
para colocar a casa em

ordem. O prefeito eleito e o

vice José Joaquim Fernandes

(PPB), assim também os

secretários, deverão aproveitar
para colocar cada setor

administrativo municipal em
consonância com as novas

diretrizes de trabalho e depois
"pegar pra valer". Peixer está

imbuído de muita vontade de

acertar. Tem muitas idéias

boas para colocar em prática,
que dependerão, é claro, de

recursos. "Sei da grande
expectativa de nossa gente e

vou me empenhar ao máximo

para corresponder", disse.

Elogiável
Digno do reconhecimento público o trabalho que a PolíciaMilitar

realiza, através do Proerd, preparando milhares de crianças para
resistir às drogas. A tarefa educativa feita pela PM precisa ser

Ie cada vez mais incentivada e apoiada. É pela via educativa que as

s· novas gerações podem ser preparadas para enfrentar aquele que já
Ir é um flagelo para a humanidade: um vício com raízes fincadas

!
num imenso comércio internacional e, por isso mesmo, difícil de

s
ser extirpado.

I ENTRE ASPAS _

I'

� liA Lei de Responsabilidade Fiscal já deveria ter en

� Irado em vigor há dez anos." Com certeza, o Brasil estaria
,

nos eixos." (Prefeito eleito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer
- PFL -, elogiando a legislação que impõe limites sobre as

dívidas contraídas)

,

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
\

AV, Mal. Deodoro 776· Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275·1150
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AltairAguiar será candidato
à presidência do Legislativo
Nome dovereador
estásendo
lançadopor
correligionários

Guaramirim - Lideranças
da coligação PFL/PPB estive
ram reunidas recentemente e

decidiram lança" a candidatura

do vereador Altair Aguiar
(PPB) para a sucessão de San

dro Adriano Antonius (PPB) na
presidência do Legislativo. A
informação foi confirmada an

teontem pelo vereador eleito
Salim José Dequêch (PFL),
principal articulador da indi

cação, que também teve o apoio
do vice-prefeito eleito José

Joaquim Fernandes e dos de

mais representantes dos dois

partidos na Câmara de Verea

dores na próxima legislatura,
BeLmor Bernardi e Adilson
André Araújo, ambos Jepebis
tas.

Com a indicação, a coligação
não só prestigia o vereador mais

votado em Guaramirim, em duas

eleições municipais consecuti

vas, mas também procura su

perar as divergências surgidas
nas últimas semanas, desde a

confirmação dos nomes de Lau
ro Fröhlich, atualmente sem

partido, e de Alcibaldo Germann

(PPB), para as secretarias de

Obras, Viação e Saneamento e

,de Agricultura, Pecuária eMeio

Ambiente, respectivamente,
com as quais Altair Aguiar e seu
pai, o ex-prefeito José Prefeito

de Aguiar, (PPB), não concor

dam.
- Está contornado, está tudo

colocado em pratos limpos e

apaziguado -, afirmaDequêch,
em tom conciliador, já falando
como futuro líder do governo na

Câmara, função que irá assumir

Edson Junkes/GP

Candidato: Altair Aguiar terá que buscar votos- da oposição

ção sequer tomou posse.
Caberá agora ao próprio

vereadorAguiar conseguir entre
os colegas da oposição os votos

necessários para garantir a

presidência, tendo em vista que
a distribuição das bancadas
estará uniforme na próxima le

gislatura, com quatro verea

dores governistas (PFLIPPB) e
quatro do PMDB, tendo Evaldo
João Junckes (PT) como fiel da
balança. A disputa pela presidên
cia deverá acirrar-se após a ceri
môniade diplomação dos eleitos,
prevista para o próximo dia 14,
às 14 horas, na Câmara de
Vereadores. (MILTON RAASCH)

Reinke fará a articulação com os vereadores

a partir de janeiro.
Segundo Dequêch, o próprio

prefeito eleito Mário Sérgio
Peixer (PfL), em pronun
ciamento feito na ocasião, rati
ficou a importância da unidade

entre os partidários das duas

legendas e, referindo-se ao

ponto em questão, lembrou que
a equipe do futuro governo ficará
sujeita a "remanejamentos", se
alguns dos integrantes não

corresponderem com a expec
tativa. Em outras palavras, na

ótica de Dequêch, é prematuro
transformar agora a indicação
de nomes em motivo de discór

dia, quando a nova administra-

gostaria de vê-lo na função na

intermediação entre os dois

Poderes, considerando o bom

relacionamento de Reinke com os

vereadores.

Reinke não acredita que terá

dificuldades para dar conta da

tarefa, considerando que "os ve

readores não deixarão de apoiar as

iniciativas que sejam para be

nefício de Massaranduba." Ele

confirmou que a indicação do fu

turo titular da Secretaria de Edu

cação será feita pelo PSDB, que
está sugerindo o nome do profes
sor Tito Stolf para a pasta. Stolf
tem muitos anos de atividade como

professor na comunidade. (MR)
-,

Massaranduba - O vice

prefeito eleito Fernando Reinke

(PSDB) ficará responsável pela
articulação do relacionamento do

Poder Executivo com a Câmara de

Vereadores, a partir do novo

governo, em janeiro. O prefeito
eleitoDávio Leu já conversou com
o vice sobre o assunto, dizendo que
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4 - POlÍTICA CORREIO DO POVO

Winter confirma a intenção
em disputar a presidência

Vereador reeleito
revelou que já
articula apoio .>

nos bostldores

Jaraguá do Sul - o ve

reador Ademar Winter (PSDB),
reeleito para o quarto mandato,
com 911 votos, afirmou que pre
tende disputar a presidência da
Câmara Municipal, mesmo que
outros do partido tenham a

mesma pretensão. Segundo dis

se, já comunicou à direção da

legenda a intenção em concorrer

ao cargo. Winter desdenhou a

reunião entre os presidentes dos

partidos que integram a coligação
Mais Jaraguá do Sul que decidiu
a seqüência dos partidos que
assumirão a chefia do Legislativo
a parti r de 2001.

�Até agora nenhum dirigente
do partido conversou comigo,
não sei de nada sobre a tal

reunião, além do que a imprensa
publicou. Na minha opinião, os
presidentes devem reunir-se com
os vereadores eleitos para discutir
o processo, até porque, quem vai
votar será o vereador e não os

presidentes :_, lembrou, infor
mando que vai manter o nome

para disputar a presidência da
Câmara. "Vou para o quarto
mandato, acumulei experiências
que me credenciam a concorrer

ao cargo", defende-se.
Winter informou que já iniciou

as articulações de bastidores para
garantir apoio à sua candidatura.

"Eleição da Câmara se ganha e

se perde em dez minutinhos. Já

Edson Junkes/CP

Posição: Wintergarante apoio aos projetos de interesse comunitário
, I

fui presidente por duas vezes, sem
o meu votô, porque os líderes
decidiram que fulano seria o pre
sidente, mas( na hora da votação,me elegeram e eu obedeci a orien

tação partidária", revelou, asse

gurando que ,as negociações de
bastidores estão bastante avan

çadas.
ATUAÇÃO - Sobre a atua

ção na Câmara nos próximos qua
tro anos, Winter foi cauteloso.

"Ninguém pode falar em atuação
num período tão longo, mesmo
que a intenção seja çontinuar no
partido. Muita coisa acontece em
política que pode mudar radi-

calmente a rota traçada", decla
rou, afirmando que a intenção é

permanecer no bloco de apoio ao

prefeito Irineu Pasold (PSI?B).
Ele, no entanto, fez questão de
lembrar que a reforma política,
em trâmite no Congresso, poderá
alterar a composição da coli

gação.
Em relação à proposta e

projetos a serem apresentados a

partir do ano que vem, Winter
disse que vai continuar o trabalho
desenvolvido na atuallegislatura,
quando optou pelo atendimento
direto ao eleitorado.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Bertoldi reapresentaprojeto vetadoporWeminghaus
Jaraguá do Sul - o ve

reador Moacir Bertoldi (PPB)
reapresentou, na noite da última

segunda-feira, o projeto que
emenda ao Artigo 3° da Lei

Municipal 848/82, obrigando a

'colocação de cartazes com aviso
de proibido fumar, acrescido do
símbolo internacional, em locais

públicos. A proposta de Bertoldi,
aprovada por unanimidade, inclui
informações sobre os malefícios
causados pelo fumo e multa aos

infratores.
O mesmo projeto foi apresen

tado em 1997, sendo aprovado
pelo plenário da Câmara de Verea
dores, mas vetada pelo então

prefeito, Geraldo Werninghaus
(PFL). A mesma Câmara que

aprovou o projeto manteve o

veto do Executivo e o projeto foi
arquivado. Desta vez Bertoldi não
acredi ta que, o atual prefei to,
.Irineu Pasold (PSDB), não vete

o projeto. "Como um profissional
de saúde, o prefeito sabe da

importância dessas informações",
disse, revelando que vai procurá
lo pessoalmente para discutir a

propdsta.
Caso o prefeito sancione o

projeto, passam a fazer parte dos
cartazes as seguintes informa

/ ções: o fumo é responsável por
30% das mortes por câncer, 90%

por câncer de pulmão, 25% por
doenças coronarianas, �5% por

,

doenças obstrutivas crônicas (en
fisemas e bronquites) e 25% das

doenças cerebrovasculares (der
rames), além do aviso: quem

. fuma adoece mais de aneurisma

arterial, de úlceras do trato diges
ti vo e de infecções respiratórias.

Segundo Bertoldi, a inclusão
das informações sobre os

malefícios do fumo tem como

objeti vo alertar para os perigos do
cigarro e incentivar o abandono
do ví�io. "Talvez com essas in

formações o fumante se preo

cupe mais com sua saúde",
completou. (MC)

Assembléia
A Associação de Moradores

da TifaMartins realiza
amanhã, na Escola Maria

Nilde Salai Stähelin,
assembléia geral da entidade.
Na oportunidade, será feita a

prestação de contas de 2000 e

a apresentação das metas

definidas para o próximo ano.
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Creches
A vereadora Lorita Karsten

(PMDB) disse que, segundo
o censo 2000, existem em

JaraguádoSul17,8mil
crianças até 6 anos. Dessas,
apenas 5.ll 7 são \
atendidas nas creches do

Município.
- São mais de 12 mil

crianças sem atendimento
nas creches de Jaraguá do

Sul, mesmo assim, o governo
faz propaganda sobre a

educação. É preciso menos.

discurso e mais ação -,
criticou.

O vereador Carione Pavanello (PFL), após questionar a form,
de eleição para reitor do Centro Universitário de Jaraguá do

Sul e as mensalidades da instituição e de solicitar
o número de funcionários e os respectivos salários, quer que as

instituições de ensino superior da região informe quantos
alunos têm bolsa de estudos concedidas pela Prefeitura ou pelo

Estado.
Carione justifica o pedido afirmando que o objetivo é verificar

se as bolsas, pagas com verbas públicas, estão sendo
concedidas a alunos carentes ou a apadrinhados.

Ele disse ainda que, às vezes, a data do repasse dos valores
não coincide com o pagamento das mensalidades, prejudicando

o estudante.

Coisas de política
Apesar de ter 12 dos 19 futuros vereadores, não há garantias
que a coligação Mais Jaraguá do Sul (PSDBIPPBIPFLIPTB),

que elegeu o prefeito lrineu Pasold (PSDB), consiga
emplacar o seu candidato à presidência da Câmara.
Movimentações de bastidores, incluindo os cinco

parlamentares do PMDB, os dois do PT e alguns
descontentes, poderão alterar a rota traçada pelos presidentes

dos partidos da coligação vencedora.

Segundo dizem, as negociações estão bastante avançadas,
podendo trazer surpresas.

Mai$ uma

De terça-feira até amanhã,
os vereadores Ademar
Possamai (PFL) e José
Antônio Schmitt (PMDB)
participam do 10° Congresso
Brasileiro de Agentes
ípúblicos, que acontece em

Belém, Pará. /
Valor da viagem R$ 3.320,00.

Rebate
O líder do governo, Lia Tironi,

o presidente da Câmara,
Afonso Piazera, ambos do

PSDB, e o vereador Adernar
Possamai (PFL) se revezaram

na tribuna e nos apartes para
rebater as informações de

Lorita.
Eles acreditam que o

raciocínio da colega está

errado, porque nem todas as

crianças precisam de creche.
Lembram que, além das que

ficam em casa sob os

cuidados da mãe, outras vão a

creches particulares.

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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:0 O valor dos recursos depositados em contas de caderneta:
Ide poupança em novembro último superou o total de retiradas

leffi R$ 541,881 milhões. O número, divulgado ontem pela
lassessoria de imprensa do BC (Banco Centrai), quebra uma

Isérie de quatro meses seguidos em que os saques foram

Isempre superiores aos depósitos em contas de poupança.

I
10 Está marcada para hoje a reunião da Câmara de Comércio

IExterior (Camex) que definirá qual o posicionamento a ser levado

lpelo Brasil à reunião de cúpula doMercosul. O ponto mais polêmico
léa redução, em três pontos porcentuais, da Tarifa Externa Comum
I (TEC).
I
10 O ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, reúne-se
Icom o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo
[Costa Leite, para falar do pagamento da correção das contas

Ido FGTS. O ministro receberá também representantes da

ICUT e da Força Sindical, para tratar do mesmo assunto.

Ira,
10 A participação das microempresas, autônomos e em-pregados

ar Idomésticos remunerados na economia atingiu 12,98% do PIB de

m 11999. A produção total destas categorias foi de R$ 124,7 bilhões"
Idos quais R$ 66,8 bilhões cor-respondem às microempresas e R$
149 bilhões aos autônomos. Os dados são do Sistema Integrado de

IContas Nacionais de 1999 do IBGE, que estão sendo divulgados
Ihoje.
L__ - .J

�s, N as sessões ordinárias dos dias 30/11/2000 e 04/12/2000 foram aprovadas as seguintes
indicações e projetos:

-lndicações da vereadora Lorita Karsten (PMDB) solicitando providências para drenagem na

tubulação de águas pluviais na Av. Prefeito Waldemar Grubba e solicitando estudos quanto a

instituir em todas escolas de ensino fundamental a realização de seção cívica.
-Indicações do vereador Wigando Meier (PPB) solicitando providências quanto à substituição
da tubulação do sistema de água da rua Itajaí, por outra de maior diâmetro, solicitando
providências para ampliar o número de vagas de estacionamento junto à rodovia Pref.
Waldemar Grubba e solicitando que seja alterdar a localização do ponto de ônibus que se

encontra na rua Ângelo Rubini, para próximo a entrada da rua José Winter, sentido Barra
Centro.
· Projetos de lei do Executivo Municipal concedendo contribuição à CDL, ratificando o

recebimento de doação, do estado de Santa Catarina, do ginásio Arthur Muller e autorizando o

municíp!o a doar bens móveis e dois veículos novos à Polícia Militar de SC.
· Requerimento do projeto de resolução do vereador Silvio.Celeste (PSDB) designando os

vereadores José Schmitt (PMDB) e Adernar Possamai (PFL) a representarem a Câmara de
Vereadores em congresso.
· Projetos de lei do Executivo Municipal autorizando a transferência de recursos financeiros do
SAMAE para a Prefeitura e ratificando convênio entre a prefeitura e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
· Projeto de lei do vereador.Moacir Bertoldi (PPB) acrescentando parágrafo único ao artigo 3°
da Lei n° 848/82, proibindo fumar nos estabelecimentos públicos assim como nos hospitais e

consultórios médicos e similares.

Palavra Lívre

Lo�it. Karsten (PMDB) solicitou ao líder do governo a situação das creches e informação da
Situação da reforma do Pama da Vila Lalau. Agradeceu a imprensa pela entrevista sobre as

creches, informando que no município 12 mil crianças de O a 6 anos não tem assistência.
Lamentou a desatualização do site da prefeitura.
Carioni PavaneUo (PFL) solicitou envio de requerimento à Unerj, pedindo o organograma,
relação de salários dos funcionários e o estatuto da Instituição, solicitou requerimento pedindo
a baixa de nova portaria para a continuidade dos trabalhos da comissão do INSS e pediu
Informações à Associação Jaraguaense dos Estudantes Universitários que define os alunos

bOlSIStas, por verificar na lista poucos carentes, bem como, saber a forma de escolha.
Lio Tironi (PSDB) parabenizou a presidência e funcionários do legislativo pelo trabalho em

função do evento em homenagem a personalidades jaraguaenses. Sobre as creches informou
que no ato da matricula vem sendo feito um levantamento do período que melhor atende as

necessidades de cada família. Sobre o Pama apresentou documentação do detalhamento dos
servIços que cabem a empreiteira WJA, de Rio Negrinho, cuja previsão de término é de 7 dias e

pela prefeitura é de 3 semanas.

Wigando Meier (PPB) agradeceu o apoio que lhe foi dado nos 30 dias que atuou como

vereador.
Moacir Bertoldi (PPB) disse que em função do apelo do delegado regional de polícia, com
VIStas a anular o indeferimento interposto pelo delegado geral das delegacias regionais, à
transferência do Dr. Rosman Marích, médico legista, para Jaraguá do Sul, solicitando o envio
de moção àquela autoridade para que voltasse atrás de sua decisão para que Jaraguá possa
dISpor de um instituto médico legal. Também comentou sobre a nova avaliação da Seduma,
no\amente indicando Jaraguá a I' em qualidade de vida em SC pelo índice de desenvolvimento
SOCIal, dizendo justificar-se isso no tripé: empresários, trabalhadores e poder público.
Adernar Possamai (PFL) disse a questão das creches ser relativa, por existir muitas pessoas

,�om �lto poder aquisitivo que não mantêm seus filhos em creches. Elogiou a administração de
:JnelJ não tendo nada contra o pedido de informação sobre a distribuição das bolsas, tendo o
maIor respeito pelo trabalho dos funcionários e da diretora, a Sra. Carla Schreiner. Lembrou
que até pouco a concessão de bolsas era política e se existe falha deve ser averiguada.
Afonso Piazera Neto (PSDB) informou que na terça-feira (05) será paga a última parcela, no

��Iorde R$ 37.500,00, de um total de R$ 300.000,00 pagos pela aquisição do prédio da
.

amam, e R$ 8.450,00 de gastos para sua adequação, sendo uma sede digna, auxiliando muito
a prefeItura, secretarias e órgãos estaduais. "

CORREIO DO POVO ECONOMIA-5

Indústria automobilística registra
queda de 11,4% em novembro
Em relaçãoa
igual período de
1999,houve
aumento de 14%

São Paulo - A produção
da indústria brasileira de veí

culos apresentou queda de

11,4% em novembro na com

paração com outubro. Foram

produzidas 131,6 mil unidades
no mês passado ante 148,5 mil
veículos em outubro. Em relação
ao mesmo mês do ano passado
(115, I mil unidades), entretanto,
a pr6dução cresceu 14,3%.

No acumulado do ano, o

total produzido foi de 1,543
milhão de veículos, um aumento

de 21,9% em relação aos

primeiros dez meses de 1999

(1,265 milhão de unidades). As
informações estão sendo di-

vulgadas pela Anfavea (As
sociação Nacional dos Fabri

cantes de Veículos Automoto

res), em São Paulo.

As vendas de veículos na

cionais e importados no

mercado interno no atacado

(das fábricas para as conces

sionárias) apresentaram aumen

to de 2,3% em novembro na

comparação 'com outubro. Fo

ram comercializadas 133,1 mil

unidades no mês passado ante

130,2 mil veículos em outubro.

Em relação a novembro de

1999 (86,8 mil veículos), houve
crescimento de 53,5%. No

acumulado do ano, as vendas

totalizaram 1,343' milhão de

unidades, um aumento de 15%

na comparação com o mesmo

período do ano passado (1,167
milhão de unidades).

EXPORTAÇÕES - As

montadoras instaladas no País

exportaram US$ 308,9 milhões

Dornelles diz no.STJ que

quadro está definido emjaneiro

em novembro, o equivalente a

uma queda de 10,3% em relação
a outubro, quando as expor

tações somaram US$ 344,3
milhões. O total exportado
também foi inferiorem 2,1% ao

de novembro, de 1999 (US$
315.6 milhões).

De janeiro a novembro, as

exportações totalizaram US$

3,538, bilhões, um aumento de

11,1% em relação ao mesmo

período do ano passado, quando
foram exportados US$ 3,184
bilhões.

Os resultados das exporta
ções em número de veículos

também foram inferiores em

24,7% em novembro na com

paração com outubro e em

5,5% em relação ao mesmo mês

de 1999. No mês passado, a

indústria exportou 26 mil

veículos ante 34,5 mil unidades
em outubro e 27,5 mil veículos
em novembro de 1999. (AE)

Brasília - O ministro do

Trabalho, Francisco Dornelles,
acompanhado do advogado
geral da União, GilrnarMendes
levou por volta do meio-dia ao

presidente do Superior Tribunal
de Justiça, ministro Paulo Costa
Leite, informações sobre as

negociações em andamento

com as centrais sindicais para
resolver a questão do crédito

referente à correção monetária

expurgada pelos Planos Verão

eCollor I, nas contas vinculadas
, do FGTS (Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço).
Costa Leite- relatou, após o

encontro, que Dornelles lhe

disse que, já em meados de

janeiro, terá um quadro definido
da situação. Opresidente do

STJ se mostrou "mais tranqüilo"
quanto à possibilidade de acordo
evitar uma nova enxurrada de

processos no Judiciário para

pleitear a correção monetária

das contas do FGTS afetadas

pelos dois planos.
O próprio Dornelles disse, à

saída, que está conduzindo as

negociações dentro das linhas

traça das pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso, ou
seja, que o FGTS é um fundo

privado que não receberá

aporte de recursos públicos para
fazer frente ao pagamento. O
ministro disse que, das centrais

sindicais apenas a CUT falta

entregar sua proposta, o que
deve ocorrer hoje à tarde. Ele

já recebeu propostas da CGT,
da Força Sindical e da Social
democracia Sindical. Além da

CUT, ainda faltam as propostas
das centrais patronais.

Só depois de encaminhadas

todas as propostas, elas serão

analisadas e haverá uma

contraproposta, segundo Dor-
_)

. ,

nelles. Ele adiantou, porem, que
o governo concorda que as

pessoas desempregadas e de

menor renda tenham prioridade
no recebimento do crédito mas

que, para fazer isso, será

necessário arrumar os recursos

para cobrir todo o passivo,
estimado em R$ 40 bilhões.
(AE)

I .

Depósitos em

poupança

superamsaques
Brasília -t- O valor dos

recursos depositados em contas

de caderneta de poupança em

novembro último superou o total

de retiradas em R$ 541,881
milhões. O número, divulgado há

pouco pela assessoria de im

prensa do BC (Banco Central),
quebra uma série de quatro
meses seguidos em que os

saques foram sempre superiores
aos depósitos em contas de pou

pança.
O total de depósitos em

poupança feitos ao longo do mês

passado foi de R$ 40,543
bilhões, e os poupadores ainda

receberam outros R$ 713,146
milhões em rendimentos cre

ditados em suas contas em

novembro. Os saques; de acordo

com os dados do BC somaram o

equivalente a R$ 40,714 bilhões.
Com os números do mês pas

sado, o saldo das aplicações em

poupança saltou de R$ 108 2

bilhões de outubro para R$
108,742 bilhões. (AE)
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A popular [ô, da área de eventos da Prefeitura de

[araguá do Sul, é responsável por uma das

atrações da Expolar, no Parque de Eventos, até
domingo, onde expõe belíssimas peças artesanais'

feitas de materiais alternaiioos, confeccionados
pelas "meninas" do Centro de Convivência da 3a
Idade. Vale a pena conhecer!

o Senacformou a primeira turma no curso

Técnico em Contabilidade. 'A solenidade

foi realizada no dia 25 de novembro, no
auditório do Sindicato do Vestuário

Zildete Lombardi, Carla Mayer e Nidia Heineck,
/

simpáticas presenças nos melhores eventos
sociais de Jaraguá do Sul

7/12
Maria Schmitt Gascho
Juliana Aline Alves
Maria Helena Feldens
Gerhard H.A. Briese
8/12
Ricardo Augusto Borges
Fernanda Voltolini
Marco Aurelio Cardozo

9/12
Antonio J. da Silv
Roberto Bertoli
Emerson Alexandre

Gonçalves
Beno Baade

Wally Roweder
Esta animada galera reuniu-se no última dia 3/12 para comemorar

o aniversário da Juliana Vieira (r da esquerda para direita, sentada)

.... Até o dia 25, todas as

correspondências que saírem
de Jaraguá do Sul terão o

carimbo alusivo ao Natal
patrocinado pela Malwee. O

lançamento aconteceu na se

gunda-feira, durante a r�.u
nião semanal da ACljs,
realizada no Restaurante do

Parque Malwee, com apre-
.

s
sença do diretor dos CorreiO
e Telégrafos em SC, Alberto
Dias. A primeira corres

pondência com este caríJ1lb�
traz os seguintes dizeres.
"Tenha um Natal gostoSO

-, " "Mal-
como um abraço e

bra
wee, gostosa como um a

,

esa
ço", foi entregue ao empr
rio Wandér Weege.

.... A OAB (Ordem dos Ad
vogados do Brasil) Subseção
de Jaraguá do Sul realiza
hoje, a partir das 19h30, no
Restaurante Armalwee, a

solenidade e jantar de posse
da nova diretoria e conselho
eleitos para o triênio 2001/
2003. Jurandyr Hilário Ber
toldi passa o cargo para Paulo
Luiz da Silva Mattos .

.... Quem procura opções al
ternativas para presentes de
Natal poderá encontrá-las na

Feira de Artesanato dos
Clubes de Mães de Jaraguá
do Sul, que será realizada de
sexta-feira a domingo, no

edifício Marker Place, locali
zado na Rua Reinoldo Rau.'
Aberto ao público em horá
rio comercial, o evento ofe
recerá uma grande varie
dade de produtos, inclusive
natalinos, confeccionados por
integrantes dos clubes de
mães.

.... Com o objetivo de come

morar mais um' ano de boas

notícias, acontece hoje à noite

a confraternização Weg e

Imprensa de Jaraguá do Sul,
a partir das 18 horas, com

Futebol de Salão: Cowboys x

Time da Imprensa, no Giná
sio .da Arweg, e logo após,
às 19 horas, churrasco no

chalé da Arweg .

.... No próximo dia 9, sábado,
a Rede Breithaupt de Lojas,
Hiper, Supermercados e

Shopping Center comemora
74 anos de existência. Esta

empresa, que nasceu em jara
guá do Sul ein 9 de dezembro
de 1926, hoje possui filiais em

Guaramirim, Mafra, São

Bento do Sul, Joinville e

Brusque, e muito bons mo

tivos para comemorar!
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Parati e Saveiro Summer
A Volkswagen relança a versão

Summer, que estava em linha nos

anos de 96 e 97. Antes disso, teve a

Saveiro Sunset, também versão jo
vem, que marcou os anos de 93 e

94. Agora, a Parati e a Saveiro vão

adotar essa nova roupagem para
ficar mais esportivas e jovens. De
série,direção hidráulica, volante es

portivo, faróis com duplo refletor e
máscara negra, vidros verdes escu

recidos, acabamento interno exclu

sivo, entre outros. A Saveiro vem

ainda com capota marítima. É uma

linha esportiva que vem denomina
da de Summer (Verão, em inglês),
por isso vem de brinde um Kit

Summer, com guarda-sol, boné, bo
la, cadeira, bolsa térmica e toalha.

elio V6 54 para europeus
Um protótipo do Clio mostrou há
2 anos o quanto pode ser "nervo
so". Naquela vez, a TWR, com a di
visão de competições da Renault,
montou o tal Renault Clio Sport V6.
Na Europa, agora, está à venda
essa versão esportiva do Clio, são
no total 230 cavalos, com câmbio 6
marchas e um visual bem esporti
vo, com saias, spoiler e tudo mais.
São dados do fabricante que, de O
a 100 km/h o veículo faz em 6,4
segundos. A velocidade máxima

alcançada foi de 235 km/h. Na Eu

ropa vai custar emmédia 34mil dó

lares, não tendo perspectiva devin
da para o Brasil.

(D
o
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•

I.t)
.....
N

.

..J
LU
I-Jaraguá do Sul, 7 de dezembro de 2000

NovaS-10eBlazerjáestão Im revendas
Com cinco anos de expe
riência e líder no mercado
de utilitários esportivos e

picapes médias, a
Chevrolet muda a Blazer
e a S-10 para o Verão.
Além das muitas mudan
ças visuais e tecnológicas,
as líderes no ranking trou

xeram o motor 2.4, que
� desenvolve 128 cavalos.
Na verdade, ficaram mais

robustas, com linhas que
trazem agressividade
frontal e lateralmente. Na

dianteira, a grade do radi
ador foi incorporada ao

capô e ficou de tamanho

maior, as lanternas e fa
róis com refletores de su

perfície complexa de lentes de

plástico de policarbonato transpa
rentes, e pára-choques com novos

desenhos, isso nas duas utilitárias.
Nas laterais, a lataria sobre as ro

das foram ressaltadas, deixando
vincos marcantes. Na traseira ape
nas lanternas e pára-choques fo-

a Blazer fez em 13 segundos, en
quanto a S-10 faz em 12,2 segun-
xdos. O consumo é normal, não
bebe muito nem pouco, na cidade
a Blazer roda 8 km/L e na estrada

10,2 km/L A S-10é um pouquinho
mais econômica, na cidade faz 8,6
km/l enquanto na estrada 11,1

km/I, esses resultados são
com o motor 2.4. Os mo
tores disponíveis para
Blazer e S-10 são os 2.4 e

4.3 a gasolina, e 2.8 turbo
diesel. Os níveis de acaba
mentos são três: normal,
DLX e Executive, com
dois tipos de tração: 4x2 e

4x4. O câmbio automático
na versão Executive é

opcional. Com as modifi

cações feitas pela
Chevrolet nesses modelos,
o aumento de preço é pre
visto, mas não com exage
ro, e um dos motivos para

o aumento seria o novo motor 2.4,
que vai ser o de menor potência
nas utilitárias. (LEANDRO SCHMÖCKEL
GONÇALVES)

plo air bag, ABS e controle de

tração deixam mais seguras a S-
10 e a Blazer. Existe também a

possibilidade de desativar o air

bag do passageiro, em caso do

\ mesmo ser criança. Com o novo

motor 2.4 o desempenho foi bom,
alcançando a velocidade máxima

ram modificados, permanecendo
os traços originais. Por dentro, o
painel ganhou linhas .redondas
nas saídas de ar e no painel. Du-

de 155 km/h, a Blazer e a S-lO

(cabine simples), sendo que a ve

locidade máxima é controlada
eletronicamente. De O a 100 km/h

Que tal 'um

Eureka

,agora?
8emando Dornbusch � Epitócio Pessoa· Reinaldo Rau ".Walter Marquardt
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Vende-se Saveiro ano 93 2825 ou 372-3124. R$ 7.200,00. Tratar 371- 8756. Meicson Obenaus: 374-
GL, motor 1.8. Valor R$ 5343,997'3-8756. 1325 .

. 4.600,00 e assumir 13x R$ Vende-se Escort L ano 89, Vende-se Corsa 1.0 ano

223,00. Tratar 9992.;,67,67. motor 1.6, prata. Valor R$ Vende-se Monza SLE a ga- 95, vermelho. Valor R$ Compra-se Chevette em
5.200,00. Tratar 9973- salina, em ótimo estado, 9.300,00. Tratar 371-5343. bom estado de conserva-

Vende-se Uno SX ano 97, . 8756. ano 91. Valor R$ 7.000,00, ção. Pago à vista. Ano 81/
2 portas, completo, cinza. estuda-se proposta. Tratar Vende-se Vectra GL ano 90. Tratar Jucélio: 371-
Valor R$ 9.200,00. Tratar Vende-se Gol CL ano 94, a 371-8700 ou 9103-2116, 97, branco, com rodas do 3676 ou 9992-1381.

371-5343. gasolina, já licenciado. Va- cl Benjamin. GLS,' película, 4 pneus
lar R$ 7.900,00, aceito Gol, novos. R$ 10.000,00 de Vende-se Belina I em bom

Vende-se Scania 113 ano ou Corsa até 97. Tratar Vende-se Gol Plus ano 95, entrada e assumir 26 de R$ estado, ano 77, cor ama-
94/94, branca, revisada, 372-3147, cl Cleber. cor branca, com CD, ar 498;00. Tratar Cleiton: rela, e com faróis amare-,

,

carreta Randon 94/94, quente, limpador e 9975-0100. los. Tratar cl Pedro
particular. À vista ou en- Vende-se Opala ano 79, desembaçador traseiro e Peters: 371-7559.
trada + parcelas R$ marrom (relíquia). Valor R$ isulfilme. Valor R$ Vende-se Chevette Hatch,

1.287,94. Aceita-se troca. 3.000,00. Tratar 371-5343. 9.000,00. Tratar 275-1341. em bom estado, ano 80 Vende-se Ford Fiesta ano/
Tratar (43)336-0707 .. modelo 81. Valor R$ ,

modelo 98/98, 1.0, verde
Vendo Gal 1.6i Atlanta, ano Vende-se Vectra GLS ano 1.80�,00. Tratar na Kikar metálico, 4 portas, ar

Vende-se Chevi 500 ano 96, cor preto perollzado, 97, chumbo, completo. Va- Auto Center ou no 9112- quente, limpador/desem-
87 SE, cor vermelha. Valar cl direção hidráulica, vidro lar R$ 23.000,00. Tratar 6887, cl Ednei. baçador traseiro, único
R$ 4.000,00. Tratar 371- e trava elétrica. Valor R$ 371-5343.

)
dono. Tratar cl Roberto

5343. 12.500,00. Tratar 9992- Vende-se Fusca ano 83, Carlos Coradini: 372-4065/
3844. Vende-se Ford Ka motor branco, mecânica nova, 9979-1012.

Vende-se Ford Pampa ano 1.0, ano 98, completo necessário reparos na

94, álcool. Valor R$ Vende-se Monza marrom (menos ar). Valor R$ lataria. Valor R$ 2.500,00 Vende-se Gol Plus ano 95,
7.300,00. Tratar 9975- ano 91, completo, ar. Valor 12.000,00. Tratar 9973- negociáveis. Tratar cl Tratar 370-0577.

Fiesta 4p, opcionais + som original
Goi Mi preto
Palio ED, branco, 4 portas, gasolina
Corsa MPFI branco
CorsaGll.4, cl opcionais, bordô
Kadett branco, gasohna
logusazul
KadettGSI
Kadett chumbo
Fiorino Furgão 1.5, gas. , 93
Omega GLS completo, cinza 93
Omega GLS chumbo 93
Omega GLS preto 93 _)
OmegaGl5 branco 93
"Chevette - gasolina 92
VersalUes 2.0 Ghla, completo, chumbo 92
Fiat Uno prata 92
Uno Mille cl opcionais 91
Caravan Diplomata chumbo 90
Chevette, prata 89
Escort XR3 conversível prata 87
Chevette 83/86/89/92
Opala Diplomata completo 85
EscortL B4

VEíCULO COR ANO
Scénic RXE, compl. Verde 2000

Corsa 2 pts Prata 98

Uno" SX 4pts, vidro, trava, ar qte, des. Branco 98

Fiesta 4pts Vermelho 98

Vectra GL 2.2, cornpl. Marinho 98

.( S10 De Luxe - Comp!. Bordô 96

Fiorino Furgão Branco 95

Golf GL 1.8, OH, trava, ar qte, som Branco 95

Santana 2000 4pts - dh + ar-cond Marinho 93

Uno S 1.3, limp., des. Vermelho 91

C�minhão V91kswagen Turbo Cl Baú Bordô 88

Chevette SE - gasolina Branco 87
I .

Gol BX Bege 84

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

orRJOJJ71@)
VEICULaS
Fone:370-2022

Escort GLX 1.Si 96, direção, vidros,
travas, alarme, gasolin�, impecável.
À vista R$ 11.300,00 ou a combinar.

GM GOL OKM 2QOl GERAÇÃO 3, CI OPCIONAIS, LlMP., VIDRO VERDE,
MODELO ANO COR COMBo AR QUENTE, BRANCO GEADA

CALIBRA 94 BRANCA GAS. GOL 16V 99 VERMELHO GAS.
CHEVETTE Dl 92 AZUL GAS. GOl16V4P 98 ·BÓRDÔ GAS.

OPALA COMODORO 4P. 88 BEGE GAS. VOYAGE 83 AZUL GAS.
0-10 82 CINZA DIE. RAT

FORD UNO CS 1.5 4P. 96 VERDE

MONDEO ClX FD 97 VERDE GAS. TIPO 1.6 MPI 96 BORDÔ' GAS.
ESCORT GlX 16V COMPLETO 4P 97 AZUL GAS. TIPO 1.6 CI AR 94 P·RATA GAS.
ESCORT GlX 96 CINZA GAS. FIORINO 1.5 91 BEGE GAS.
PAMPA l1.8 96 BRANCA GAS. UNO CS 86 BRANCO ÁLC.
PAMPA SE 1.8 91 AZUL GAS. UNO S 1.3 86 PRATA ÁLC.
PAMPA Gl 89 AZUL GAS. OUTROS
CORCEL II 82 BRANCO GAS. JEEP JPX 4X4 95 VERMELHO DIE.

VW ALFA ROMEO 164 95 AZUL GAS.
GOL OKM 2001 GERAÇÃO 3 CI OPCIONAIS, LlMP., VIDRO VERDE, JEEP 4X4 JAVALI - MWM 90 AZUL DIE.
AR QUENTE, VERMELHO MARTI RURAL 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE GAS.

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

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

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

"L�0VCM11OYLnar wwwro-et1'1I J:UfVemprewvtnVr�'
'" Na compra de sua bateria ganhe a aplicação de

antizinabre
'" Baterias a partir de R$ 35,00
'" �xtintor R$ 7,50

RS 90.00 INSTALADO)

�"ERT CAJ

t.t\i�ti�
AUTO-ELÉTRICA

Rua Olivio Domingos Brugnago s/n, Bairro Vila Nov.
Defronte Lanchonete Varandão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

após 12h. impecável. Valor R$ 3.500,00 .

Tratar 275-0516.

•�,

..u90 Ce_... L"I"DA
CAMINHO........

I' (47) 376-1.772

MODELO ANO COR COMBo
L-200 dupla 93 Preta O
F-1000 plck-up 89 Preta O
F-1000 dupla 83 Roxa O

F-1000 dupla 82 Prata O

D-20 pick-up 87 Branca O

D-20 baú 86 Branca O

Toyota Bandeirante 84 Bege O

Toyota Bandeirante I 83 Branca O

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

Chevette L 90 Verde G
Santana Quantum CL 91 Bordô G
Verona LX 91 Cinza G
Corsa Wind 99 Prata G

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - JaraQuá doSul- SC

Vende-se Ford Ka motor 1.0
ano 98, básico, vermelho. Va
lor R$ 11.000,00. Tratar 371-

5343.

Vende-se Gol CL ano 91, motor
1.6, prata. Valor R$ 6.500,00.

Tratar 9973-8756.

Vende-se Caravan Comodoro
modelo 88. Tratar 275-2573.

Vende-se Fiat Uno ano 88.
Valor R$ 4.000,00. Tratar

374-1409.

Vende-se Tempra, ano 95.
Valor R$ 5.0000,00 mais 26x
de R$ 459,00. Tratar 275-

1079.

Compra-se Escort Hobby,
Parati ou Ipanema. Paga até
R$ 6.000,00 à vista, em bom
estado. Tratar 370-1112,

Vende-se ou troca-se Fusca
ano 85, de valor R$ 3.800,00,
por moto de menor valor. Tra-
tar cl Reginaldo: 373-0314.

Vende-se Sundow Palio ano

97, vermelha, superinteira.
Valor R$ 1.500,00, e vende-se
dois capacetes novos. Tratar

372-0201.Vende-se Fusca, ano 76. Valor

R$ 1.600,00. Tratar 275-2817
ou 9102-1468. Vende-se Palio ano 97. Valor

R$ 6.000,00 + 19x R$ 312,00.
Tratar 9979-4500.Vende-se moto Sundow Super

Fifty ano 97, estado de nova.

Valor R$ 1.950,00. Tratar cl
Sérgio: 371-9759.

Vende-se Fusca ano 79. Valor

R$ 2.300,00. Tratar 275-0533.

Vende-se Gol ano 91 por R$
6.300,00, e moto CG 125 ano

97. Tratar 371-8546.

Troca-se moto Titan ano 97

por Del Rey ou Voyage ano

86/87. Volta a diferença à
vista. Tratar cl Valmor: 9979-

2403.Vende-se ou troca-se Kombi
ano 77. Valor R$ 1.000,00.

Tratar 372-1694. Vende-se Honda CG Titan ano

97. Valor R$ 2.450,00. Tratar
373-1595.Vende-se Parati ano 86,

VEíCULO ANO COR COMBo
GM

Corsa Wind 1.0 4p co Branca G
Corsa Wind 1.0 2p 93 Branca G
Monza Classic SE 2.0 4p [l2 Bcrdô G
D-20 Conguest completa [l2 Branca D
Chevette SL 1.6 20 93 Verde A
Chevette SL 1.6, 20 00 Cinza G

Volkswagen
Saveiro, completa (ar-cond., dir., Irava, elarme} ro Branca G
Goi CL 1.6, 2p 93 Branca G

GoI1.000i,2p 93 Bordô G
Gol GL 1.6. 2p [l2 Branca G

Ford
F·1 000 4x4, cabo simples, completa XLT 'J7 Branca O
Escort GLX 1.8 completo 2p. 93 Azul G
Escort Guaruj. 1.8 completo 4p [l2 Praia G
Verona GLX 1.8, 2p. 00 Marrom G

. Del Rey 1.6 Ghia 2p 83 Cinza A
Del Rey 1.6 2p 82 Cinza G
Corcel Ldo 1.6 2p (5 marchas) 82 Azul G

"Fial
Uno EX 1.04p co Prata G
Palio ED 1.0, 4p 'J7 Vemelha G

Tempra 16V, 2.0 (top de linha) 93 Branca G
Uno EP 1.0 4p. completo (- ar-cond.) 93 Preta G
Uno CS 1.300, 20 fJ1 Vermelha A

370 2· 1· O''.9",' h :RuaWaldemor Grubba, 3809
" ' (entro - Jaroguó do Sul

Branca

cu

s
'(ii Gol Mi.S'
!/)

.!!l
<Il
..o

Gol'�

Azul

Verde

Vermelha
Cinza
Branca

FIAT

VW

COR

2000
00
99
98
97
95'
90
86

N·ovos 'e U.sados
Fones: 373-0806 / 373-1881

MODELO ANO,
GM J

Corsa Wind, des. e ar qte
Corsa Wind zpts, limp/des. ar qte
Corsa Wind, ar-cone. e dir. hidrá.
Vectra GLS 2.2 completo
Corsa Wind Super 4 pts,limp/des. Iras. ar qte
Corsa GL 1.4 trio elét., limp/des. tras,

gR���tt�iL?r�d:rts completo

Ford
Del Rey Ghia 4pts, 1.8, completo -ar-cond.
Escort GL

Gol 16V 4 pts
Gol 16V 4 pts
Gol i Plus, limp/des Iras. ar qte
Gol CLi
Goi CL 1.8

��\a� �OLO1.8, limp/des tras., ar qte, rodas

Fusca 1300

Fiai
Palio ED, 4 pts, lirnp, tras. 98
Palio EOX, 2pts, limpldes tras. trav, eletr. vdro vde 97
Palio EO, 4 pts 97
Ternpra 8V completo 95
Uno CS limp/des. tras, 93
Uno Mille 91
Uno Mille básico 91
Uno S 89

Compra· Vende· Troca· Financia Veículos em GeralCOMBo

Prata G
Prata G
Prata G
Azul G
Vermelho G
Azul G
Prata G
Cinza A.

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 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
Escort GL 94/94 Gas Prata

Voyage 1.8 93/93 Gas Verde met.
Goi CL 93/93 Gàs Verde met.
Uno MiII.e Eletronic 93/93 Gas Branco
Escort GL 93/93 Gas Bordô
Escort L 93/93 Gas Prata
Verona GLX 90/90 Gas Cinza met.

Pampa GL 89/89 Gas Verde met.

Voyage GL 89/89 Gas Bege met.
Fiorino 89/89 Gas Prata
Escort GL 88/88 Cinza met.
Escort Gl 87/87 Gas Venmelho
F-1000 gabinada 87/87 Die Prata
Gol SL - motor AP 86/86 Bege
Toyota 86/86 Die Verde
Fiat Uno 85/85 Gas Venmelho
Passat 84/84 Ale Branco
Voyage 83/83 Gas Branco

COMPRO CARRO 1.000, ACIMA DO ANO 95

90
89

Cinza G
Verde G

99
99
96
95
94
93
93
82

Cinza G
Cinza G
Branco G
Branco G
Branca G
Vermelho G
Branco G
Cinza G

Azul G
Vermelha G
Branca G
Verde G
Azul A

�Ç��ca �
Vermelho G fone/fax: (047) 371·8554/Celular: (047) 9997 • 4152

Rua Bernardo Dornbusch em frente nO 1658
Bairro Baependi .Jaraguá do Sul - SC

Moto Honda' ML 125 88 Vermelha G

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

4

,-

AUTOMO,VEIS

gasolina
gasolina
gasolfna
álcool

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
álcool

1/A satisfação do cl iente é o nosso 'objetivo"
Verde

".94/95 Vermelha

ERCEDE$BEN2l\
00/01 �\, Prat� \;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TODA LINHA VOLKSWAGEN
I

COM DESCONTOS CALÓRICOS PRA VOCÊ.
f

í

o VíRUS CONTINUA ATACANDO ALGUNS CARROS,

APROVEITE PARA CONFERIR OS MODELOS QUE NÃO CONSEGUIRAM

ESCAPAR E ESTÃO COM OSIPREÇOS CADA VEZ MENORES.

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

Horário de atendimento:
De segunda a sexta: 7h às 19h

Sábados: 8h às 13h .

Banco Volkswagen

• Gol Geração III LO 16V 2001(cód. 5XllC4): preço promocional à vista, com bônus incluso, a partir de R$ 18.546,00: Polo Classic 2000(cód. PC72): preço promocional à vista, com bônus incluso, a partir de R$ 26.493,00. Santana 1.8 2000(cód. 6507):
preço promocional à vista, com bônus incluso, a partir de R$ 26.450,00. Preços base com pintura sólida e custo adicional de frete. Frete de R$ 650,00. Promoção válida até 23/12/2000 ou enquanto durar b estoque. Estoque mfnimo disponfvel de 01 unidade cada.

Fotos meramente ilustrativas. Os vefculos estão em conformidade com o PROCONVE . Programa de Controle de Poluição do Ar por Vefculos Automotores. **Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JAR.AGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2000 PUBLICIDADE - 5CORREIO DO POVO

-
-

EMMENDÓAFI;t:íCULOS�
Fone: 371·3655 -

.
_-

••

or er
Comércio

de Veiculos

Mecânica
,

. funilaria
e pintura

Serviço.slde la�ação_.

e uonncaçao

. Atendimento
2a a 6a feira

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

sábados
das 8 às 12 horas

1'e1371 3655
Av. Mal. Deododo da Fonseca, 557

emmendörfer@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - Classi Auto, CORREIO DO POVO
Galou Chevette na troca e 275,00. Tratar: 371-6640.

assumir mais 15x R$

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2000
Vende-se Golf GLX 2.0Mi
ano 97, 4 p. completo,

verde. R$ 19.500,00. Tra
tar 9975-2522, cl Paulo.

Vende-se Gol CL 1.6,
álcoool, ano/moo 88189, __

carro bem conservado,
com quatro pneus novos,
manual, cor branca. Valor
R$ 5.000,00. Tratar cl

Alessandro Zoz: 371-9134.

Vende-se Escort perua 4p,
16V, completo, branca,

ano 97. R$ 17.500,00. Tra
tar 9975-2522, cl Paulo.

Vende-se Fiesta ano 98,
impecável, com 32.000km .:

Valor R$ 12.000,00. Tratar:
371-8879.

Vende-se Vectra CD, cl
teto solar, 4 portas, com
pleto, cor branca, ano 95.
Valor R$ 16.800,00. Tratar
9975-2522, cl Paulo.

Vende-se Palio ED ano 97,
cor branca, 2 portas. Valor

R$ 5.500,00 + 20x R$
312,00. Tratar 9979-4500.

Vende-se Goll.6 Mi, bordô
ano 97. R$ 11.500,00.

Tratar 9975-2522, cl Paulo

Compra-se Fiorino de 96 a

98, ou assume financia
mento e vende Passat ano

83, motor 1.8, 5 marchas,
vermelho, por R$ 1.500,00.

Tratar 9992-2738.

Vende-se moto Suzuki
GSXR 1.1 OOW, cor ama re

Ia, ano 94. Valor R$
14.500,00, Tratar cl
Paulo: 9975-2522.

Vende-se Monza ano 87,
2.0, a álcool, azul metáli
co, com trio elétrico. Valor

R$ 3.300,OG. Tratar cl
Ary: 370-1478.

Vende-se Uno ELX ano 95,
com vidros e trava

elétrica, alarme. Aceita

Novos e Semi-Novos

ILE

- A\J1Il\••s,eecd'.lIeS
I

,

Aproveite! Crediário próprio!
Tudo, em 3 x si juros (1 ent. + 2x)

Corisulre-rias

r'"�

---;\ Rua Bernardo Dornbusch, 1111 %}

"I".ll',�,l® Poiúned"& (?;

CVW-�
de;PÚ1tUrOd

ImperlimjCaraguá - (47) 371-4000 I

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.

Película protetora contra:
Chuva Ácida - Raios ultra
violeta - Maresia - Poluiçõo

p� eA� (O**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYIlOSO, 65 - JA1lIIGUÁ 1)0 SUL - sc

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

��II.IIB
,

.&".. ,.':"A/I.I
,1IeJea�� (.W�.

'. Telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

* '*

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas�

Vila lalau '* Jaraguá do Sul _J--J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aceitamos
seu usado
na troca

Aberto de
segunda à
sexta das

8h às 18h30min
sábado das

. 8h às 12h

JARAGUÁ DO SUL 7 DE DEZEMBRO DE 2000 CORREIO 1)0 POVO • • •

CONHEÇA A NlAIS NOVA
JOALHERIA DA CIDADE.

,

'>':;.:, '<'<,,' .. 1,,"

, )

Multimarcas

Seminovos que são uma jóia.
Leve um desses, e avise seu mecânico que você vai sumir uns tempos.

,

MARCA MODELO ANO COR
- ,

CARROSNOVOS
Fiat Uno Mille Smart 2p 00/01 Vermelha
Fiat Uno Mille Smart 4p 00/01 Azul
Fiat Palio Weekend EL� 4portas 00/01 Cinza
Fiat Brava SX 4 portas 00/01 Vernelha

CARROSUSADOS
Fiat Fiorino Furgão 89/B9 Branca
Fiat Palio EX 4 portas 98/99 Preta
Ford Fiesta 4 portas 97/98 Branca
Hat Palio EX 2 portas 98/99 Azul
Fiat Tipo 1.6 IE 4 portas 95/95 Cinza
GM Monza SL/E 91/91 Vermelha
Fiat Palio ED 96/96 Azul
Fiat Palio EDX 4 portas 97/Q8 Verde
GM Vectra CD 96/97 Preta

Volkswagen Gol 1.000 97/98 Cinza
Fiat Palio EX 2 portas 98/99 Cinza

Volkswagen Gol 1.000 98/98 Preta
GM Vectra GLS 93/94 Branca
Fiat . Palio EX 4 portas 98/99 Cinza
Fiat Palio EX 4 portas 99/99 Branca
Fiat Palio EX 4 portas 00/00 Verde
Fiat Palio EDX 97/97 Vermelha

SUPER CONDiÇÕES
,

SALDO EM ATE 48X COM
DE FINANCIAMENTO TAXA DE JUROS A PARTIR

DE 1,39% a.m.

JUROS PRÉ-FIXADOS
GARANTIA DE

ENTRADA DE 20%
- "

CAMBIO E MOTOR

Financiamento: Taxa de cadastro de R$ 90,00 - Crédito sujeito à aprovação.

R..-a Fritz Bartei, 99
�

�" �'� -',: -

•
_ ......�·�v�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - Clossi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2000

'Se você nunca•••

•

"'U os nossos
.

serviços
ou"iu falar fâlou com nossos

sobre nós' profissionais

Nao precis« ser autorizada"
tem que seI especializada '

.·]i[íJI�t!'·]#IIf!1i·'!1;lt!'#II:t1I�iiIJ;t.fO. I 371 ..5057
,«,*i..,.�";;·.• """,<".�.,�»;;",;-.,·;... ;.,.�,,,,;,o, . .$"""',o",%"-,,))(,,.,' .. ""'._.';,__ i""._;';;;/'- "'e< __ .• ;.;.__ ;_, .·,__ ._ .• "_A_._b__ ;,,-.""",-.-,... ;--;·;,-'w.-,·,-.-__ ;,,·._;_;_e<_;., .•.• '_;__ ''-;''_'''__ '''';''_''_';_;_'_;';'''".,.;,._._;_."_._,_.•. ;,» .. ",,,_ .. ;.»,_;'_;_;"_,_ .• "e<.. _ .• '.".'"-.• ",_.•.• \;.;_._._;_,./,_; .. ,,;,,_.. _;,;._.,,,_.•. _;,;•.• /,.. _.'/,._;_,._;,'_._._.;_;,,_._;_,_.,,_ .. _;.;';-'-"';-__ ;""_";'�_;';_"_";'"'''_'''''_'''''''

A partir de: ,

R$32631
. 'AA #�

.

. ·/".�nsa�

,
I

REDE RENAULT

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2000 GERAL-7

EFEMÉRIDE

Os 60 anos de sacerdócio de

padre Aloísio Boeing
o casal Schmöckel cumprimentando o padre Aloísio pela

passagem do 60° ano de ordenação sacerdotal

ANIVERSÁRIOS

Os Pieper em tempo de
. �.

amversario

A foto mostra o dr. Altair Augusto Pieper, aniversariante do dia

3/12, cumprimentando a mãe, Olga, que também estava de aniversá

rio (2/12), sob os aplausos dos convidados, em grande número, que
fizeram côro a tão gratificantes datas.

O CORREIO DO POVO cumprimenta os nataliciantes. (EVS)

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

sorteio dia23j12/00 às 17 horas na Infoclick.
Promoção ponto com concorrerá a uma impressora Epson 480C

N l�EQ) A

d 'f
"

a t:J.JCßt voce encontra tu o em In orrnatica

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

CORREIO DO POVO

regiões" geográficas os municí

pios de: São Miguel do Oeste,
Chapecó, Xanxerê, Joaçaba e

Concórdia. 2 - Norte catarinense -

Microrregiões: Canoinhas, São

Bento do Sul, e Joinville. 3 - Serrana
- Microrre-giões: Curitibanos e

Campos de Lages. 4 - Vale do Itajaí
- Microrre-giões: Rio do Sul,
Blumenau, Itajaí e Ituporanga. 5 -

Grande Florianópolis - Microrre

giões: Tijucas, Florianópolis e

Tabuleiro (Serra do) 6 - Sul

catarinense - Microrregiões:
Tubarão, Criciúma eAraranguá. No
cômputo geral são 20, as micror

regiões acima enumeradas.

SANTACATARINA
:SEUSMUNICÍPIOS E SUAS POPULAÇÕES (1)

1

Entregue '\uas doações (r�upas, brinquedos, alimentos, calçados, et
Jornal CO

c

Ela DO POV\) (RuaWalter Marquardt, 1.180 Bairro Ri

na Brasil �$ro Cargo até odia 20 de dezembro.

Telefone para informações: 370-7919.

Ângelo Ribeiro

Antes de iniciarmos o trabalho

propriamente dito e que tem o título

acima, cremos bastante interessante
quedigamosalgumacoisa arespeito
da geografia de nosso Estado e de

sua divisão geopolítica.
Quem se dá ao trabalho de ob

servar o mapa referente a este mes

mo Estado verificará, de imediato,
que a sua representação geográ
fica é bastante irregular. Bastante
largo, por assim dizer, junto ao

Oceano Atlântico, progressiva
mente vai se estreitando até atingir
o limite com o país irmão, a Argen
tina, ao Oeste.

Em razão disto verificamos,
tomando como ponto de partida o

meridiano correspondente a 50

graus, junto ao l.toral, que a sua

largura corresponde a 365 qui
lômetros em linha reta, na

turalmente. Considerado o me

ridiano 53,5 graus essa largura cai
para, aproximadamente, 100

quilômetros. Tais medidas são

referentes às distâncias entre os

Estadosdo Paraná (aoNorte), e Rio

do Bar

Grande do Sul (ao Sul).
Do Atlântico à fronteira com a

Argentina amaior distância é de 530
quilômetros, em linha reta, natural

mente. Estamedida tem como pontos
extremos as localidades de Bombi

nhas, a Este, junto aomar, e Itapiran
ga, no extremo Oeste.

O território de Santa Catarina,
embora relativamente pequeno, tem

uma área de 95.442,900 quadrados.
Tal área significa 1,12% de todo o

território nacional. Com relação à

região Sul a área deste Estado atinge
a 16,5%.

Proporcionalmente à grande
maioria dos Estados brasileiros cujas
áreas sãomuitomaiores que a de Santa

Catarina, o nossoEstado detém um dos
maiores litorais banhados pelomar. São
571,400 km de litoral construído por

, centenas de praias convidativas ao

esporte náutico e ao lazer.

O total demunicípios que formam
todo o nosso Estado,' nos dias de

hoje, atinge o número de 293 (duzen
tos e noventa e três). Estes estão

distribuídos por 6 regiões ou

mesorregiões, a saber: 1 - Oeste

catarinense, tendo como "rnicror-
I

Tomamos, agora, ao principal
motivo deste trabalho e que se

refere, naturalmente, às populações
dos municípios do Estado
conforme dados estatísticos do
IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), do ano

passado (1999). Essemesmo órgão
nos apresenta uma interessante

estimativa referente à população
deste Estado com relação aos anos

de 1997,1998 e 1999. ,Continua

a sede do

olha) ou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Presentei Wandér Weege (D), ao lado de Alberto Dias, mostra o display com a réplica do carimbo

Correios lançam carimbo

alusivo ao Natal da Malwee
Tenha um

Natal
gostoso como .

ulIlJabraÇl!_ !

1Y\�\vJee..
30S�oS'"c�o 1>1"" obraç-o

_

CORREIOS - JARAGuÁ DO SUL - SC

5 a 25.12.2000

Empresaéo
primeira do Estado
a ter um carimbo
comemorativo

Jaraguá do Sul - O di

retor regional dos Correios e

Telégrafos de Santa Catarina,
Alberto Dias, lançou na noite de

segunda-feira o carimbo come
morativo alusivo ao Natal da

Malwee. A cerimônia aconte

ceu durante a reunião semanal

da Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul),
realizada excepcionalmente no

Restaurante do Parque Malwee.
O carimbo tem a forma

quadrangular e contém em seu

interior a mensagem: "Tenha um
Natal gostoso como um abraço",
e também a inscrição "Malwee,
gostosa como um abraço". O

industrial Wandér Weege,

diretor-presidente da Malwee

Malhas, em companhia de

Alberto Dias, carimbou a pri
meira correspondência com o

novo carimbo, cujo o destino foi

a cidade mineira de Montes

Claros.

De acordo com Dias, desde
a última terça-feira, dia 5, até o

dia 25 de dezembro, todas as

correspondências postadas nas

agências dos Correios de Jara

guá do Sul terão o carimbo co

memorativo alusivo ao Natal

Malwee. "De amanhã (terça
feira) até o próximo dia 25, �s
correspondências postadas em

Jaraguá do Sul percorrerão o

mundo levando a mensagem de

Natal da Malwee", informou
Dias.

A Malweeé a primeira em

presa catarinense a aproveitar
a oportunidade de lançar um
carimbo comemorativo alusivo
a algum evento. Para o próximo
ano, a empresa pretende lançar
outro em comemoração aos 33

anos de sua fundação, que
acontecerá em junho. Outros
estão previstos, mas ainda não

definidos.

Wandér revelou que desco
briu a possibilidade em lançar um
carimbo comemorativo da em-

\

presa através da imprensa. "A
partir daí, entrei em contato com

a direção dos Correios em Santa

Catarina, que demonstrou gran
de interesse em promover o lan

çamento do carimbá", contou,
apostando que, com isso, a

empresa será,mais conhecida,
possibilitando que sua men

sagem de Natal possa atingir
muito mais pessoas.

No final da cerimônia, o

diretor dos Correios entregou a

Wandér Weege o display
contendo a réplica do carimbo.

CARIMBOS - São mar

cas postais que registram ge

ografia, documentam história,
fixando os acontecimentos

importantes do País, além de

situar no tempo e rro espaço a

emissão de selos. "Os carimbos

comemorativos possuem ternpo
de utilização limitado, legenda
ilustrada ou não, e podem ou não

ser alusivos a seios", explicou o

assessor de Comunicação dos

Correios, Francisco Feliciano,
lembrando que são destinados a

comemorar eventos importan
tes, homenagear pessoas ou

marcar fatos históricos.
TÍTULO - Na noite de

ontem, o industrial Wandér

Weege recebeu o Títul_o de Ci

dadão. Blumenauense, Conce

dido pela Câmara de Verea

dores de Blumenau. A homena

gem aconteceu no plenário do

Legislativo daqueleMunicípio.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Moradores de Nereu Ramos

questionam aterro sanitário

-,

AGRADECIMENTO

ß:.. direção da APP do C.M.E.I. Carla A.

Emmendoerfer agradece as pessoas que
colaboraram com prêmios (brindes) para
.a realização da rifa sorteada dia 24/11/
2000, e a todos que colaboraram com a

compra da mesma. \

Estofados Jardim - Posto Mime -

Gráfica Correio do Povo - Ateliê Noivos e

Noivas - Vereadora Lorita Karsten - foto
I

Vasel - Deisi Klinkoski - Papelaria
Moderna (boneca) - Comercial Uva -

Estofados Deretti - Vereador Afonso
Piazera - Brazilar - Marisol S.A. -

Confecções Monica - Gattes Confecções
Ltda. .; Weg S.A. - Soletex Ind. Com.

Malhas - Frenina Repres.

Jaraguá do Sul - Na

terça-feira à noite, aconteceu
audiência pública para recolher
críticas e sugestões sobre o

Rima - Relatório de Impacto
Ambiental-, do CRDR (Cen
tro de Reciclagem e Destino de

Resíduos). A reunião contou

com a participação de mais de

200 pessoas, entre moradores e

representantes do Bairro Nereu
Ramos, além de dirigentes do

projeto. O engenheiro sanitarista
e diretor da Qualys Engenharia,
César Arenhart, explica que o

relatório apresenta três alter�
nativas de áreas para empreen
dimento. "OMunicípio necessita
de um projeto neste sentido, mas
ainda precisa-se de aprofunda-
I

.

mento em algumas partes, é ne-

cessário coerência em termos de

sustentabilidade, seja no caráter

técnico Oll econômico", explica.
O empreendedor Werner

Zulauf explanou sobre o projeto
e foi questionado pela comuni
dade sobre o descumprimento
de leis federal e estadual. O

a�osentado e morador do Bairro

Nereu Ramos José Ademar

Trentini diz que o Centro de

Reciclagem e Destino de ReSÍ

duos ficará muito próximo à sua

residência e afirma ter receio da

contaminação da água. "Eu

tenho poço no meu terreno, que
fornece água �ão apenas para
minha família, mas também para
os vizinhos, e não quero duvidar
da qualidade da água quando o

projeto passar a. funcionar",
desabafa o aposentado, afir
mando que ainda não entende
como será o aterro. Ele acres

centa que a próxima audiência
pública deve acontecer em

Nereu Ramos.

O engenheiro Arlon Tonolli
afirma que o aterro sanitário é

um crime ambiental sem prece
dentes em Santa Catarina, além
de falta de respeito com a

legislação. Ele menciona a Lei
n° 6938, de 31 de agosto de

1989, que prevê a apreciação e

aprovação do Conama (Conse
lho Nacional de Meio Ambi

ente), quando trata-se de áreas

consideradas patrimônio nacio

nal, no caso, mata atlântica.

"Além disso, existe lei estadual

que proíbe operação de ativi

dades industriais, comerciais e

de prestação de serviços em

áreas com, nascentes de rio'',
critica. Ele afirma que houve

negligência na observação de

leis importantes. "O meio am

biente não é nosso, minha con

cepção é pelo coletivo", con

sidera. ,(FABIANE RIBAS)
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Curso de Ciências Contábeis
recebeu pare,Q�elifavorável�

'r

professores basear a

inspeção sobre alguns aspectos
principais: a qualidade e adequa
ção das instalações, projeto e

metodologia pedagógicos, qua
lificação do corpo docente e 90
coerdenadór do curso e cçn
diçi.")es. gerais de infra-:-estrutIJfa.
,,{'EsliaJil)os tpu�to. anirnadJS�,
otimistas em relação aQS re§).ll....
tados das próximas fiscalizaçÇ>i.\ls
do MEC", comentou o supe
rintendente da Fameg, Balduiiio
Raulino. (MR)

o primeiro parecer recebido

pela Fameg, e emitido pelos
professores que estiveram no

campus durante o final de sema

na, foi amplamente favorável ao
funcionamento do curso de
Ciências Contábeis, sem apontar
nenhuma restrição. A posição foi
rnanifestada pessoalmente pelos
professores Márcia Rosane Frey
e Clóvis Krombauer ao final dos

trabalhos, que também deixaram
confirmado por escrito, o re

sultado positivo da avaliação.

Sine defende uso de critério

para seleção de novos cursosInvestimento: instituição de ensino guaramirense já conta com 38 computadores instalados

Guaramirim - O agente do
Sine (Sistema Nacional de

Emprego), Ailor Rodolfo Gobbi,
defende o uso de critérios mais
definidos na solicitação dos I

cursos profissionalizantes para
funcionamento no ano que vem.

Gobbi está sugerindo que as

empresas escolham cursos em

menor número, mas com tempo
suficiente e em condições mais

adequadas para serem realizados,
e com opções mais ajustadas
com a real necessidade e deman

da de qualificação de mão-de

obra na-região.
O Sine de Guaramirim deverá

defender esta posição no próximo
FórumMunicipal de Qualificação
Profissional, previsto para o mês

de marçoou abril, com a fi

nalidade de relacionar os cursos

que serão solicitados para a

direção estadual do órgão e

confirmados para realização no

Município. Este ano, o Sine
ministrou 17 cursos em Guara

mirim, com recursos do FAT

(Fundo de Amparo do Traba

lhador), criando oportunidades de
qualificação profissional para 272
trabalhadores. Mas ocorreram

dificuldades. Dos 38 cursos que
estavam previstos, 16 não foram
realizados por causa da demora
na liberação dos mesmos.

Gobbi acredita que, ofere
cendo menos opções de cursos,

mas melhor direcionados, os

resultados do programa na

comunidade serão mais satis
fatórios. Os cursos do Sine são

normalmente oferecidos para a

população entre os meses demaio
e novembro, após o recebimento
das pré-inscrições.

O curso de Costura Industrial
é o mais solicitado, atualmente,
pelos trabal hadores guarami -

renses. (MR)

Fameg submetida à primeira
fiscalização para aprovação
,

\

Tecnicosdo MEC
estiveram

nocampusno
final de semana

A inspeção durou três dias e

serviu para a elaboração de

relatório que, primeiramente, será
analisado por uma comissão de

especialistas nessa área especí
fica, depois irá à Secretaria de

Ensino Superior do MEC, para
análise técnica, e finalmente terá

o parecer do Conselho Nacional

de Educação e liberação através
de portaria do ministro da

Educação, Paulo Renato de Sou

za, em Brasília. O presidente da
Sevita (Sociedade Educacional

do Vale do Itapocu), entidade par
ticular responsável pela Facul

dades Metropolitanasern Guara

mirim, professor José Tafner,
acredita que, em função dessa

tramitação, o vestibular para o

curso de Ciências. Contábeis será

realizado em março de 200 I.

Tafner explicou que a ava

liação para autorização dos cursos

será feita em etapas e informou

que já existe outra portaria do

MEC designando os professores
Sérgio Pereira Lobo, da Pontifícia

Universidade Católica do Paraná,
e Dante Martinelli, da Univer

sidade de São Paulo, para
proceder as avaliações neces

sárias ao funcionamento do curso
de Administração com Habili

tações em Marketing, Sistemas
de Informações Gerenciais e

Recursos Humanos. A visita de

les está prevista para os dias 2 I e

22 de dezembro.

Posteriormente, em data ainda
não definida, será avaliado
também o curso Normal Superior
com Habilitações em Séries
Iniciais do Ensino Fundamental

.e Educação Infantil, que a Fameg
também pretende oferecer. A

direção da Fameg estima fre

qüência iniciarde pelo menos 200

acadêmicos, se os dois primeiros
suibmetidos à avaliação doMEC,
Ciênci-as Contábeis e Adminis

tração, obtiverem liberação com

a agilidade desejada, para
realização do concurso vestibular
ainda no primeiro semestre do
ano que vem. (MILTON RAASCH)

Guaramirim - Os profes
sores Márcia Rosane Frey e

Clóvis Krombauer, designados
pelo MEC, compareceram no

final de semana na Fameg
(Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim) para proceder a pri
meira avaliação visando a

autorização de funcionamento da

institUição. Os professores, da

Unisc, de Santa Cruz do Sul, e

daUnísinos, de São Leopoldo, no
Rio Grande do Sul, respec
livamente, conheceram as ins

talações do campus e analisaram
as Condições gerais para atí vação
do curso de Ciências Contábeis,
Um dos primeiros a ser oferecido
a partir do ano que vem.

CORREIODOPOVO
Assinaturas do Jornal CORREIO DO POVO por

apenas R$ 8,00 mensais, em Guaramirim, ligue
para o telefone 37;3-1238 e fale com Adriana

Exames com alta
c;:onfiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Souza Jr.

Sábados
8:00 às 11 :00

Horário deAtendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:30 às 17:30

"

Atendemos todos os tipos
de Con",ênios.

Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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aposentado na altura do tórax.
Segundo os comissários

Carlos e Natalício, que foramao
hospital conversar com a vítima,
a arma estava ein péssimo estado
de conservação e foi apreendida,
pois é ilegal. O aposentado
encontra-se em recuperação na

ala Santo Antônio do hospital.
(AO)

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE DEZEMBRO DE 2000
Edson Junkes/ CP

Buscas: Bombeiros Voluntários vasculharam o Ri" Itapocu usando barco a motor

Pedrodos
Santos, 40 anos,
estava separado
e desempregado

Guaramirim - Depois de

quase dois dias de buscas foi
localizado anteontem, às 17

horas, o corpo do auxiliar de

motorista Pedro dos Santos, 40

anos, que suicidou-se domingo
à noite jogando-se da Ponte

Arno Zimdars (a 200metros do
trevo de acesso a Guaramirim),
sobre o Rio Itapocu. O corpo do

auxiliar, que vestia apenas um

calção, foi avistado pelo in

vestigador Sandro Manoel

Borges, da Polícia Civil de

Guaramirim, que estava de folga
e pescava no rio em companhia

do pai, sendo resgatado em

seguida pelos Bombeiros Volun
tários que faziam buscas no

local.

Os bornbêiros iniciaram as

buscas ainda no domingo, por
volta de 21 horas, após terem

sido informados sobre o ocorrido

pela Polícia Militar. A polícia
tomou conhecimento do fato

através de um casal que trafe

gava de moto no sentido Gua

ramirim/Massaranduba e que
avistou um homem em atitude

suspeita debruçado sobre a

amurada da ponte, como que

querendo precipitar-se no rio. O

casal retornou ao local instantes

depois e viu um redemoinho

formado na água, decidindo
então comunicar o fato.

O corpo de Pedro foi encon

trado num remanso localizado a

cerca de 200 metros da ponte e

Localizado O corpo do homem

que se jogou da Ponte Zimdars

Corupá - APoliciaMilitar
de Corupá prendeu, às 2] horas
de segunda-feira, Fernando
.Fossile, 23 anos, autuado em fla

grante por tráfico de entorpe
cente. Fossile foi flagrado com
cinco cigarros de maconha

prontos para consumo e ] O gra
mas da droga. Ele foi autuado
no Artigo 12, que prevê pena de
3 a ] 5 anos de prisão, e encon-

conduzido ao Necrotério do

Hospital Santci\Antônio. Os

bombeiros realizaram as buscas
utilizando um barco a motor e

mergulhadores, que vasculha

tam todo o trecho entre a ponte
até a represa localizada nas

proximidades do Posto Guara
mirim. A vítima era pai de dois

adolescentes e de uma menina de

dez anos, e estava desempregado
e separado da mulher há oito

meses. Desde a separação, ele
morava com os pais, na Rua

Antônio Zimmermann, nas pro-
ximidades da BR-280. I

A família começou a con

siderar a hipótese de que a

pessoa que havia se jogado no

rio pudesse ser Pedro, na manhã
de segunda-feira, ao ouvir pelo
rádio sobre as buscas que os

bombeiros estavam fazendo.

(MILTON RAASCH)

Técnicoemeletrônicaépresoem flagranteportráfico
tra-se detido no presídio.

A prisão de Fossile foi pos
sível graças a um telefonema

anônimo para o destacamento

da PM, em Corupá. Chegando
ao local, os policiais flagraram
Fernando Fossile em frente ao

Colégio Estadual TerezaRamos,
na Rua Vldal Ramos, centro da

cidade. Juntamente com Fossile,
foi apreendido o seu veículo.

Logus CL, placaLZH-9939, de
Jaraguá do Sul. A droga foi

I

encontrada durante a revista
feita no comerciante, que foi
encaminhado à Delegacia de
Polícia de Jaraguá do Sul e

autuado pelo delegado de

plantão, I1son José da Silva.

Fossile negou o tráfico e chegou
a afirmar que a droga foi colo
cada nele, pelos policiais. (AO)

Aposentado se fere com anua

Jaraguá do Sul - O

aposentado Arnaldo de Oliveira

deu entrada no Hospital São José,
às 14h30 de terça-feira, vítima
de disparo de arma de fogo. Para
os policiais, o aposentado relatou
que estava com a garrucha
calibre 22, no bolso da camisa.

Ao cair, com o impacto no solo,
a arma disparou atingindo o

Mais 350 cabeças de palmito
foram apreendidas em JS

Jaraguá do Sul- A Polícia soa. Um telefonema anônimo

Militar de Jaraguá do Sul recu

perou 354 cabeças de palmito,
cortadas por "palmiteiros" irre- _

gu larmente, naTifa Langue, antiga
Granja Costa, no Bairro João Pes-

informou à Polícia Militar sobre o
,

corte. Foram encontrados 139 pés
de palmito sem casca e 115 com

casca, prontos para o transporte.
Os ladrões fugiram. (AO)

Arma roubada e outra apreendida
Jaraguá do Sul- O comer

ciante Osmar Meurer Gesser, 35
anos, teve furtado o seu revólver
calibre 38, marca Taurus, que
estava no interior do guarda
roupa, no seu quarto. O ladrão
entrou pelo sótão da Lanchonete
Skinen Haus, na madrugada de

terça-feira, para furtar a arma.

J á a arma do borracheiro
José Luiz da Luz, 34 anos, foi

apreendida na noite de segunda
feira, na Lanchonete do Marcos,
na RuaWalterMarquardt. Trata
se de um Taurus calibre 32, com

capacidade para seis tiros. (AO)

CULTIVE
'b

G",UMELOS

� 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.
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AjinclFMFlUrbano conquistaoito
medalhas noEstadual deNatação
Jaraguá do Sul- A equipe

da Ajinc/FME/Urbano conquis
laU oito medalhas na última etapa
do Campeonato Catarinense de

Natação/2000, disputada no

último fim de semana, na piscina
doClube de Caça e Tiro de Lages.
Três nadadores terminaram a

competição entre os seis pri
meiros do ranking estadual de

suas categorias: Eduardo Junkes

(9-10 anos, masculino) e Luana
Martins (11-12 anos, feminino)
ficaram em terceiro lugar na

classificação geral, enquanto que
Bárbara Hermann (9-10 anos,

feminino) conseguiu a sexta

colocação. \

A única medalha de ouro dos

jaraguaenses nesta etapa foi

conseguida na prova dos 50

metros costas, por Eduardo

Junkes, que também ficou com

prata nos 50 metros livre. Já o

destaque entre as meninas foi
Luana Martins.
Ela conquistou três medalhas

de prata - nos 50 metros

costas, 50 metros borboleta e 50

metros livre --, e Bárbara

Hermann conseguiu prata nos 50
metros livre e bronze nos 50

.metros costas.

A outra medalha, também de

bronze, é de Juliana Vicente (13-
14 anos, feminino), nos 50 me

tros costas. A equipe contou ain
da com a participação dos atletas
Jackson Doubrawa (13-14 anos,

masculino), Eduardo Marcatto e

Jair Franzner (ambos dá categoria
11-12 anos, masculino).
JAß - As nadadoras da

Ajinc/FME/Urban,o Nathália

Krelling e Belisa Franzner, que
integraram o selecionado catari

nense nos JAB (Jogos Abertos

Brasileiros), ern Atibaia/SP,
obtiveram excelentes colocações
na competição. Nathália conse

guiu bronze nos 50 metros peito
e prata no revezamento quatro

. estilos, além de quarto lugar nos
100 metros peito e nos 200 me

tros medley. Belisa ficou com um

quarto lugar nos 50 metros peito
e a sexta posição nos 100 metros

peito. As duas atletas, acom

panhadas do técnico da equipe,
Ronaldo Fructuozo, estarão

participando do Campeonato
Brasileiro Juvenil, que será

realizado de 7 a lü deste mês,
em GoiâniaiGO. (AO)

'Prazer em
·otender bem.

1tJffda,�.
371••655

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Grande - R$10,9.0

R$ 13,90
R$ 13,90

Gigante -

Calzone

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha umaminipizza

de banana nevada

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

370-7919

370-8649

colocou no fundo da rede da

equipe da capital do Estado,
empatando o jogo. Após um

minuto, Jaraguá do Sul marca o

terceiro gol, novamente com

Jedson.

O empate da Unisul foi gol de
falta, marcado por Marcelinho,
aproveitando-se da falha da

barreirajaraguaense. O quarto gol
da FME saiu pouco menos dos

seis minutos. Em seguida,
Marcelinho empata, fechando em
4 a 4.

O próximo jogo da equipe
jaraguaense será amanhã,
novamente com a Unisul, onde as

equipes vão brigar pela final. Se

ganhar, a FME disputa o título do

campeonato com a Tuper, de São

Bento do Sul, no próximo dia 16.

poderemos jogar desta maneira,
a expectativa é melhor em casa",
diz.

No primeiro tempo, a Unisul
saiu melhor, jogou na ofensiva,
e marcou o primeiro gol, pouco
depois dos oito minutos, com

Rodrigo. A virada da equipe
jaraguaense aconteceu seis
minutos antes do término do

primeiro tempo, com belo gol de
James. Aproveitando-se dos
erros da FME, Marcel desviou
o goleiro jaraguaense e marcou

o segundo gol da Unisul.
Tecnicamente fraco no

primeiro tempo, no segundo a

equipe jaraguaense entrou

melhor em quadra. Faltando
,treze minutos para fim do jogo,
Jedson recebeu de cabeça e

Jaraguá do Sul, terminou em

segundo, com o blumenauense

Almir MoralIes terminando em

terceiro. Na segunda bateria,
Eduardo Valle liderou de ponta a

ponta. Na classificação final do
Gol quadrado, o campeão do ano
foi Paulo Ronchi, com Adalberto

Bretzis em segundo, os dois de

Jaraguá do Sul, com Almir Mo

ralles terminando a competição
em terceiro lugar.

No Gol bola, o vencedor foi

Douglas B.ogo, de Jaraguá do

Sul. Dirceu Rausisse, também

jaraguaense, terminou em se

gundo. Na classificação geral,
Dirceu Rausisse foi o

campeão, em segundo Paulo

Krutzsch, os dois pilotos de

Jaraguá do Sul. Em terceiro

chegou Rafael Ramthun, de
I
Pomerode.

do Clube de Xadrez, Maurício
Berti. informa que "a competição
será disputada em ritmo suíço,
ou seja, cinco rodadas, com
uma hora, 23 lances, mais uma

hora nocaute". O dirigente des

taca ainda o favoritismo dos

enxadristas Horácio Matsura,
Alexander Fier, Karina Kansler

e seu irmão, Carlos Kansler,
"devem conquistar vagas em

suas respectivas categorias para
a fase final, que acontecerá no

outro final de semana, também

FMFlBraithauptlCaraguáempata
com a equipe de Florianópolis

Jaraguaensesforamvencedoresda3aetapadaCopaNorte
Na Stock-car, o vencedor da

etapa foi Beto Carrera, de Jo

inville, em segundo Adilson Bech,
de Blumenau e, em terceiro,
Valdir Duarte, de Florianópolis,
que ficou em segundo na clas

sificação geral.
O campeão do ano na Stock

car foi Adilson Becker, de Blu

menau, com Ivo Konell, de Jara

guá do Sul, ficando em terceiro

lugar.
O organizador da prova,

juntamente com a Federação Ca

tarinense de Automobilismo, Sil
vio Spézia, destaca a pouca

presença do público. "Acre
ditamos que o pessoal preferiu ir
para a praia. Se tivéssemos
realizado esta última etapa no final
do inverno terfamos um público
de três mil pessoas", falou

Spézia. (AO)

em Jaraguá do Sul", disse Berti.

No mínimo 50 enxadristas devem

disputar as semifinais, que foram
prejudicadas, "devido a presença
de vários atletas em vestibulares",
finalizou Berti.

As inscrições acontecerão até

às 18h30 de amanhã. O

congresso técnico será às 19

horas, no ginásio de esportes do

colégio, com a primeira rodada

iniciando às.l9hl5. A previsão de

encerramento é às 17 horas de

domingo. (AO)

EnxachistasdisputamsemifinaisnoRoland:Dombusch

Time jaraguaense
estava
tecnicamente
fraco na partida

Jaraguá do Sul- A FME/

Braithaupt/Caraguá empatou a

partida ocorrida ontem à noite,
em Florianópolis, contra a equipe
da casa, Unisul, por 4 a 4. O jogo
era válido para final do

Campeonato Catarinense de

Futsal, Divisão Especial. O
técnico da equipe jaraguaense,
Manoel Dalpasquale, o Maneca,
diz que empate é decorrente do

tempo que os jogadores ficaram

parados. "No próximo jogo não

Jaraguá do Sul - O Autó

dromo do Jaraguä Motor Clube
sediou a 3a e última etapa da Copa
Norte de Autornobilisrno, no úl
timo final de semana. Foram

disputadas as categorias Gol qua
drado, Gol bolinha e Stock-car.

No Gol quadrado, o campeão
foi Eduardo Valle, que levantou

o troféu de campeão das duas

baterias. A disputa mais acirrada

aconteceu na primeira bateria.

Logo na segunda volta, dois

pilotos de Jaraguá do Sul bri

gavam pela ponta, Valle foi

ultrapassado por Paulo Ronchi.

Os doi s pi lotos tocaram leve

mente os carros, na u ltrapas
sagem. Ronchi manteve o pri
meiro lugar até a penúltima volta,
quando Eduardo �alle reassumiu
a ponta, terminando em primeiro
lugar. Raulino Kreis Júnior, de

Jaraguá do Sul - O

Colégio Estadual Roland Harald

Dornbusch, localizado no Rio

Molha, vai sediar, de 8 a 10 deste

mês, as sern ifi nais do 46°

Campeonato Catarinense Abso

luto de Xadrez, competição pro
movida pela Federação Catari

nense de Xadrez e organizado
pelo clube jaraguaen-se da

modalidade. Desta fase estarão

classificando-se para as finais os

três melhores de cada categoria.
O presidente da federação e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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WIZ3ldlSãoLuNFMEécampeã�ualdeminibasquete
Final foi
disputada no
último sábado,
em Brusque

Jaraguä doSul- A equipe
da Wizard/São Luís/FME con

quistou o título de campeã es

tadual de minibasquetebol mas
culino, ao vencer o time do

Ipiranga pelo placar de 62 ai 53.
A final foi disputada no último

sábado, em Brusque.
Para chegar na decisão do

campeonato, os jaraguaenses
realizaram excelente campanha
durante a fase classificatória,
vencendo nove das dez partidas
que disputaram - a única derrota
foi justamente para o Ipiranga,
na primeira fase, por 47 a 45.

Para aWizard/São/LuíslFME

conquistar este título, os técnicos
. .

Airton Luiz Schiochet e Manoel

Vieira Neto contaram com os

atletas Ricardo Joaquim Braun,
Ricardo Lenke, Fábio So

hollemberg, Diego Fellipi, Tiago
Taranto, Ricardo Simão, Rodrigo
Zerbi�n, Auguste-Mueller Filho,
Rafael Kroll, Gustavo da Costa,
Jéferson Wittkoski e Diogo
Nazário. Para os técnicos, esta

categoria te,m apresentado um

rendimento crescente no cam

peonato estadual. A mesma

equipe foi terceiro lugar em 1�97,
vice-campeã em 1998 e 1999 e

chegou ao topo como campeã da
edição deste ano.

Foram 11 jogos no cam

peonato.
Os resultados foram: vitórias

sobre Rio Negrinho 24 a 38,
Embraco (Joinville) 31 a 35,
Bom Jesus (Joinville) 28 a 42,
Gasparense (Gaspar) 21 a 52,
Ipiranga (Blumenau) 38. a 49,
Florianópolis 27 a 48, São José.
23 a 51, Rio Negrinho 33 a 41,
Gasparense (Gaspar) 20 a 87, e

a única derrota do campeonato
foi para o Ipiranga, de Blumenau,
por 47 x 45, em jogo disputado
em Jaraguá do Sul.

Na final, a Wizard/São Luís/
FME venceu o Ipiranga por 62 a

53, conquistando o título de

campeão catarinense. O cestinha

da final foi Ricardo Braun, com
17 pontos.

O técnico da equipe
jaraguaense, Ailton Schiochet,
destaca "a parceria com o

Colégio São Luís e a Wizard

Idiomas, nossos patrocinadores.
'

Sem eles não seria possível 6
trabalho e a conquista deste

título", ressâltou. A categoria
mini envolve atletas até 12 anos.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Torneio feminino de vôlei da

PME reúne cerca de 160 atletas
Jaraguá do Sul - A FME

(Fundação Municipal de

Esportes) realizou, na sexta-feira
e sábado, torneio de encerra

mento da modalidade de voleibol
feminino pré-mirim.

Para o técnico e coodernador
,

do voleibol feminino, Ademar
Saganski, "o que 'nos chamou a

atenção foi o excelente nível

técnico e a estatura das meninas,
ótimos para a idade", destacou a

o coordenador, que informou
ainda que os jogos foram ar

bitrados pelas meninas do infantil
e do infanto.

A competição contou com a

participação de quatro equipes
em cada categoria. Na mirim, o
título ficou com o time da FME/

Marisol, com IE Jangada, FME/
Corupá e CE Jaraguá classi
ficadas do segundo ao quarto
lugar, respectivamente. Já na pré
mirim, a FME/Corupá foi a

campeã, com CE Jaraguá, FME/
Marisol e IE Jangada, pela or

dern, na segunda, terceira e

quarta colocações. A competição
reuniu 160 atletas até 13 anos,

no Ginásio de Esportes Arthur

Müller. (AO)

Campeã: equipe jaraguaense realizou excelente campanha, vencendo nove em dez partidas

T�� RODOeIDE �.
O FUTURO CHEGOU DE ÔN'BUS

* Ônibus para Curitiba

Jogo do Paraná Clube e Vasco
Saída: 10 horas da manhã
Data: 9/12
Reservas antecipadas

* a.el IMII. ,••,
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 para:
� . Passeios;
* Negócios;
* Turismo escolar
* Eventos esportivos;
* Pàrques temáticos;
em todas as

regiões do Brasil
\

Representante e'm Jaraguó do Sul Gilbertà 371-6110
Fone/Fax: (0 ......47) 387-0411 - e-mail: rodocide<g;>terra.com.br

Tudo em Granitos eMârmores
/
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