
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
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Despejo de cinzas provoca
incêndio e explosões no lixão
Incêndio seguido de explo

sões assustou recicladores que
trabalhamnolixãodaVilaLenzi,

Dejetos deprodutos inflamáveis
e gás metano (que resulta da

decomposição do lixo), provo
caram as explosões, dificultando
o controle das chamas. Os bom
beiros foram chamados ao local

por voltadas Ilh30, para apagar
o fogo, que se alastrou pelos
montes de entulhos. Reciclado
res dizemque o incêndio come

çou depois que um caminhão

despejou cinzas no lixão. Mais
de 20millitros de água foram
gastos para conter o incêndio.
Página7

OrlandoNogarolli
reassume Executivo

de Barra Velha
Página3

Pasold anuncia
amanhã os nomes

dos secretários
Página4

Edson Junkes/CP Embargo dificulta
acesso da Prefeitura ao

macadame

AMBIENTE

lhama embarga
saibreira de novo
o lbama embargou nova

mente a saibreira da Estrada
Bananal do Sul, emGuararni
rim. A empresa responsável
ainda não providenciou a li

cença para extração mineral.
Página6

Duplajoinvilense
.

leva o título de
vôlei de praia

Edson Junkes/CP Cinzas provocaram início de incêndio em monte de lixo Página 8

Classi Auto

Novo Honda Civic

chega ao Brasil,
depois de ser lançado
há três meses nos

EUA e Japão

Tudo ein Granitos eMármores
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Atrás da porta
opovobrasileiro éessenciahnente solidário.Háum sentimento

de humanidade que domina as ações da sociedade, embora ainda
persistam focos de miséria e guetos cercados porpreconceito e

egoísmo.A solidariedade é expressadanas diferentes campanhas
institucionais promovidas pOl; governos ou entidades, como é o

caso do "Natal Carente" do Ja

raguá 84. Entretanto, há setores
que ainda resistem e tentam dis
torcer o eixo da proposta, jus
tificando a contraposição pelo as

sistencialismo de ocasião.

o terceiropólo
industrial do

Estado não A campanha "NatalCarente",
promovida pelo Jornal CORREIO
DO POVO, tem como objetivo
primordial oportunizar aosmo
radores do Bairro Jaraguá 84 um
Natal feliz, comum pouco dedig
nidade e calor humano. Mas a

essênciada campanha é alertar a

população jaraguaense parao
grave problema social que agride
parte de possa 'população. O
terceiropólo industrial doEstado,

com rendaper capita quase cinco vezes superior àmédianacional,
Jaraguádo Sul não poderia sequerpermitir amiséria e tamanha
desigualdade social.

As preocupações são justificáveis e compreensíveis.O Jornal
concorda com aqueles que defendem açõesmais consistentes,
comprojetosmais amplos que operam transformaçõés sociais
capazes de atenuar a violência damiséria, evftando o paliativo.
Todavia, não aceita a crítica descabida de que a campanha apenas
contribui para a apatia, viciando a população em doações,
engedrando . acomodação na busca de emprego. Vadios e

oportunistas têm em todos os lugares, e não se pode prejudicar
todo umbairro em função de alguns.

Além do Jaraguá 84, oMunicípio abriga outros bairros que
sofrem domesmomal, basta apenas ummínimo de boa vontade

para identificá-los. São localidades que destoam do status sócio
econômico de Jaraguádo Sul, consideradauma das cidades com
melhorqualidade de vida noEstado. Nesses bairros residempais
de famílias vítimas domodelo econômicomundial que segrega e
exclui. Sememprego e formação escolarparadisputar omercado
de trabalho, não lhes resta outra alternativa sertão aguardar a
ajuda externa:

.

No rastro damiséria a que estão submetidos os trabalhadores,
estão as crianças e os adolescentes,maiores vítimas da perversa
distribuição de renda e dadesigualdade social.A campanha ''Natal
Carente" não tem a pretensão de resolver o problema social,
mas convidar a população à reflexão desprovida de emoções.
Quer ainda chamar a atenção do poder público pata que não
fique indiferente à situação de abandono em que vivemmilhares
de jaraguaenses, cruzando os braços diante de tanta violência.
A iniciativa doCORREIODOPOVO recebeu o apoio doGrupo

Breithaupt e das concessionárias Javel eCaraguá, além das rádios
locais que a divulgaram, numa verdadeira corrente de
solidariedade. Para o próximo ano, o Jornalpretende debater
como conjunto da sociedade umprojeto de resgate da cidadania,
convocando a população a apresentar alternativas que gerem
emprego e renda nesses bairros, como hortas comunitárias,

.

cooperativas e cursos de capacitação.Mas, nomomento, aemer
gência sobrepõe-se aos discursos.

poderiapermitir
. , .

a mtsena e

tamanha

desigualdade
social

A força da mulher no novo milênio

O novomilênio se aproxima.
e não poderíamos deixar de
estabelecer um novo para
digma da participação damu
lhernos dias atuais. Certamente

que a mudança foi consubs
tancial, prinçipalmente em

relação às atuações políticas e

sociais. A era da tecnologia; o
milênio do avanço tecnológico,
está aí para ser discutido e

consolidado concomitantemen
te com a participação mais
efetiva damulher nas decisões

importantes tomadas mun

dialmente. "As mulheres sus
tentam rnetade do céu", diz o
ditado chinês.

As mulheres representam a

maior e única força para a re

novação política em uma

civilização desequilibrada. O
poder damulher,é o barril de
pólvora de nossos dias. Àme

dida em que amulher aumenta
sua influência na política e no

!

governo, sua perspectiva re-

novadora ultrapassa os limites

* Maristela Menel Roza

do velho paradigma da sub
missão.

As mulheres são neurolo

gicamentemais flexíveis do que
os homens e têm o consen

timento cultural para serem

mais intuitivas, sensíveis e

sentimentais. Seumeio natural,
e este de suma importância,
tem sido acomplexidade, amo
dificação, a proteção, a in

corporação e um sentido mais
fluido do tempo. Os valores
rotulados de femininos como

paixão, cooperação e pa
ciência são extremamente ne
cessários para que uma nova
era na História humana possa
surgir e ser alimentadaporestes
valores tão importantes nos

dias de hoje.
Quando falo em promoção

das qualidades 'humanas bá
sicas, bom, aí as mulheres se

encontrammuito äfrente dos

homens, pois são mais de
dicadas à paz emais resistentes
a guerras, além de estarem

sempremais preocupadas com
maus-tratos às crianças e

profundamente sensibilizadas
com a violência. Neste cenário,
asmulheres estão atuando para
valer e constituem uma nova

parte respeitável no campo
político. Asmulheres, com sua

maior sensibilidade aos rela
cionamentos e às formas so

ciais, poderão criar mecanis
mosmais eficazespara resolver
conflitos e confrontos.

Infelizmente, no limiar do
novo milênio, ainda nos de

paramos com situações de

preconceitos contra mulhe

res, sejam eles no campo pro
fissional, intelectual, político...

Porém, certamente as con

quistas forammais e em breve

iremos superar com muita
desenvoltura esses disparates
preconceitos.

* Professora

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter

entre 30 e 35 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas Rua

Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul - SC - Fones/Fax
. (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649. E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cp.redacao@jornalcorreiodo.povo.com.br
Os texlf!s e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal
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A boa vontade está manifesta entre os futuros colaboradores do

prefeito eleito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer (PFL), e do
vice-prefeito José Joaquim Fernandes (PPB). O empresário

Blásio Mannes, que responderá pela Secretaria do
Desenvolvimento Econômico, e o advogado Osnildo Bartel,
confirmado na direção do Hospital Santo Antônio, anunciaram
que desempenharão as funções sem receber remuneração. Já o

técnico agrícola Alcibaldo Germann, futuro secretário municipal
de Agricultura e Meio Ambiente, continuará vinculado à Epagri,
e, portanto, sem ônus para o erário público. Dessa forma, a

comunidade ganha em exemplos de cidadania e o futuro governo
deixa a folha de salários da equipe da Prefeitura mais enxuta.

'

Coerência
O presidente da Câmara de

Vereadores de Massaranduba,
Valdir Zapelini, vai ter que dar
muitas explicações na
comunidade sobre os motivos

da transferência do PPB para o

PFL. Isso é inevitável. E, com
certeza, também vai passar
alguns constrangimentos entre

os antigos colegas do PMDB e

PPB na Câmara de Vereadores,
que certamente cobrarão
coerência em futuros

posicionamentos políticos.
Afinal, ninguém deixa o ataque
para entrar na defesa, sem pagar.
o preço disso.

Amvali
Tão logo os prefeitos tiverem

tornado posse, deverá ficar em
evidência a questão da eleição

da nova diretoria da

Associação dos Municípios da

Microrregião do Vale do
Itapocu. Até o momento foram

poucas as manifestações de

interessados na sucessão do

prefeito Mário Sasse (PMDB),
de Massaranduba, na

presidência. O prefeito eleito
Dávio Leu (PFL) é um dos

nomes comentados, mas no

momento está com toda a

atenção voltada para o início de
mandato.

Concurso
Foi divulgada ontem a relação das empresas vencedoras do

concurso de Ornamentação Natalina em Schroeder. Na categoria
Industrial, a Marisol; na Comercial, a Comercial Santantônio, e

na categoria Residencial, Ingo Eischtaedt.

ENTRE ASPAS _

"Meus salários são públicos, ganho R$ 12 mil como

promotor de Justiça aposentado e R$ 5,5 mil como se

cretário. Não tenho vergonha de dizer porque são legais e

moralmente corretos." (Chefe de Gabinete da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, José Alberto Klitzke, respondendo a uma "pro
vocação" de que seria marajá)

Promoção de Natal

trt\""tJ��
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Em novo endereço para
melhor atendê-lo.

AMD K6II 500Mhz
CPU AMD k6 11500Mhz
Drive Floppy 1.44Mb
Gabinete AT Upson 300w
MB PC Partner Vga 8Mb/Sam
Memória de Vídeo 8Mb
Placa de Som 32 bits
Memória Dimm 64Mb
Monitor 14 ADC 4vir MprII
Mouse Genius Easy 03 botões
Telado Genius ABNT
HD 7.6 GB Sansung

Caixas de Som Mtek 160w
R$ 16,00
CD rom 56x
R$ 110,00
Rede Net2500 êncere Rj45/Bnc
Pci Es1835 Tb R$ 26,00

A cada R$ 10,00 ,em compras/serviços concorre
no dia 23/12 às 17h a uma impressora' Epson 480C

....
Rua Reinaldo Rau, 530 (47) 372-0136 Jaraguá do Sul

Nogaroli reassume e faz 14

exonerações em Barra Velha
Problemas

políticos
conturbaram

governo do PMDB

Barra Velha - O prefeito
OrlandoNogaroli (pMDB) reassu
miu, na semana passada, a chefia
do Poder Executivo por decisão

judicial, faltando poucos dias para
encerrar o governo. Nogaroli esta
va afastado do cargo desde agosto
do ano passado, acusado pelos
adversários de improbidade admi
nistrativa, sendo substituído no pe
ríodo pelo vice-prefeito João Luzia
(PMDB). No primeiro ato após o

retomo, o prefeito exonerou 14

ocupantes de cargos de confiança
na administração municipal, entre
eles, cinco responsáveis por secre
tarias.

A maioria era integrante da

equipe que iniciou o governo com

Nogaroli em 1997. "Eles deixaram
de merecer a minha confiança",
diz, alegando o fato de os antigos
colaboradores terem apoiado o

candidato adversário, Valter Zim
mermann (PFL), nas eleições
municipais que derrotou Mário

Celso Bittencourt, do PMDB. As
exonerações também foram
motivadas pela necessidade de
fazer contenção de gastos no final
demandato, admite o prefeito, em
função da vigência da Lei de

Responsabilidade Fiscal.
Nogaroli responsabiliza alguns

vereadores do PFL e PPB pela "si
tuação de caos político e adminis
trativo que se instalou em Barra

Arquivo CP/Edson Junkes

Nogaroli: prefeito esteve afastado desde agosto do ano passado

Velha", argumentando que na

época em que foi afastado a Pre
feitura tinha 296 funcionários,
contra os atuais 372. Desde então,
a folha de pagamento dos servido
res subiu de R$ 130 mil para R$
180 mil. A arrecadação média
mensal da Prefeitura é de R$ 350
mil. Ele também critica o "des

mantelamento da frota rodoviária",
dizendo que será preciso investir
muito na compra de máquinas e

veículos novos.

TURISMO - O prefeito
atribui ii "oposição cega e irres

ponsável de adversários que não

souberam pôr os interesses da
comunidade acima das mesqui
ilharias políticas"; a situação políti-

fornece detalhes sobre as razões

do afastamento,'mas dá a posição
como praticamentejá definida. Ele
só deverá formalizar o pedido de

desfiliação no início do ano que
vem, quando também começará a

tratar da criação de novo partido
em Guaramirim.

rto) --9Jjv�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Especialização: H9spital 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

ca e administrativa conturbada em
Barra Velha. Para ele, o processo
de que foi alvo teve "objetivo
meramente político", porque desde
que foi afastado da Prefeitura,
ainda não foi chamado para dar

qualquer declaração na Justiça.
Nogaroli nega a acusação de ter

praticado superfaturamento nas

obras de asfaltamento das avenidas

Itajuba e Beira-Mar, uma das

irregularidades que lhe foram
atribuídas. As queixas do prefeito
voltam-se também contra o vice

prefeito, que está se desligando do.
partido. "Se minha reintegração
tivesse acontecido antes, o PMDB
não teria perdido as eleições", ga
rante. (MILTON RAASCH),

Devigili articula a formação de novo partido

Médico Oftalmologista

Guaramirim - o vereador
Osvaldo Devigili poderá desligar
se do PMDB e trabalhar pela arti
culação de novo partido.

Devigili, candidato a vice

prefeito, derrotado nas últimas

eleições e em fmal de mandato na

Câmara de Vereadores, não

Na opinião dele, o momento
está propício para a formação de
nova legenda no Município, com
a aglutinação de diversas pessoas
que não estão satisfeitas com a

situação política local, incluindo
alguns dos vereadores que estão

encerrando os mandatos. (MR)

370-7919
370-8649
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PFL deixa a cargo de Pasold a

inclusão de filiados no governo
Pavanello garante
que o partido não
feznenhuma

exigência àaliança
Jaraguá doSul-AExecutiva

do PFLdecidiu deixar para o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) a incumbência
em nomear filiados do partido para
integrar a futura administração
municipal. De acordo com o presi
dente do diretório, vereador Alcides
Pavanello, a legenda não exigiu
nenhum cargo, apenas relacionou

alguns nomes que foram entregues
a Pasold. O presidente disse ainda

que a intenção do partido é "deixar o

prefeito à vontade para escolher os
futuros secretários e adjuntos; sem
pressão, evitando imposições que
poderão criar conflitos desnecessá
rios dentro da coligação."

- Desde o início das negocia
ções para a formação da aliança o

PFL deixou claro que estava dispos
to a contribuir. Abriu mão dapartici
pação na chapamajoritária e não fez
nenhuma exigência, tanto para
integrar o futuro governo quanto pa
ra apoio nas eleições de 2002 -,
lembrou, acrescentando que tem

certeza que Pasold saberá reconhe-

cer o desprendimento e o trabalho
do partido, "que contribuíram para a
vitória da coligação".

Na avaliação de Pavanello, 2000
foi um bom ano para o partido, que
registrou crescimento de 26% nas

eleições proporcionais, em relação
às eleições de 1996. "O PFL provou
que é forte e está muito vivo no

Município, acesar das previsões
pessimistas dos adversários. Sem

participar da chapamajoritária, que
puxamuitos votos, opartido fez mais

de 10,6 mil votos, sendo o segundo
mais votado", informou, apostando
que a maioria dos votos dados à le

genda foram em conseqüência da

chapamajoritária.
'

PROJETO - Pavanello preten
de,já no início do próximo ano, con

vocar reunião com todos os filiados
do partido para deflagrar uma cam

panha regional de filiações. O obje
tivo, segundo ele, é tornar-se omaior
partido de Jaraguá do Sul em número
de filiados. (MAURíuoDECARVALHO)

Pasold anuncia futuro secretariado amanhã
Jaraguá do Sul - O prefeito

lnneu Pasold (PSDB) prometeu di

vulgar os nomes dos futuros se

cretários municipais amanhã, na
Prefeitura. O anúncio foi feito na

manhã da última terça-feira, durante
entrevista coletiva com a imprensa
local. Pasold informou ainda que já
está de posse da lista contendo os

indicados dos partidos que inte

gram a coligação Mais Jaraguá do
Sul (pSDB/PPB/PFIJP,TB/PllPTN).

\
Pasold reafirmou que as vagas

serão preenchidas de forma propor
cional aos votos recebidos pelos
partidos nas eleições proporcionais,
cumprindo acordo estabelecido
entre as legendas quando da for

mação da aliança. Ele garantiu ainda
que as nomeações obedecerão

critérios técnicos e de "relações
pessoais de confiança". "Talvez não ,

seja possível cumprir a propor
cionalidade no primeiro escalão, mas
serão compensadas a partir do se

gundo escalão", minimizou, admi
tindo que não será possível conten
tar todos os partidos.

ESPECULAÇÕES - O anún
cio dos nomes dos futuros secretá
rios está sendo aguardado com

ansiedade. Na região, Pasold é o

único prefeito que ainda não divul

gou a próxima equipe de trabalho.
Há especulações de toda ordem.

Segundo fontes da coligação mais

Jaraguá do Sul, a atual secretária da
Família, Iris Piazera, deve assumir a
pasta de Educação.

Omédico-pediatraAirtonWeber

da Silva, ex-secretário de Saúde no

final do governo Durval Vasel

(PSDB), deve assumir a Secretaria de
Saúde, Esporte e Lazer. De acordo
com essas mesmas fontes, os atuais
secretários de Administração e

Finanças e de Agricultura e Meio

Ambiente, José Papp e Werner

Schuster, respectivamente; permane
cem na área, mas com cargos de

gerentes.
O vereador Afonso Piazera

(PSDB), que não conseguiu se re

eleger, está cotado para assumir uma
gerência na futura administração. O
atual chefe deGabinete, José Alberto
Klitzke, deve assumir aProcuradoria
geral, e o arquiteto Otaviano Pam

plona deve ser nomeado para a área
de Planejamento. (MC)

o governo encaminhou à Câmara de Vereadores projeto alterando
as isenções fiscais previstas pela Lei Municjpal1.753, de

dezembro de 1993. Segundo o diretor de fiscalização tributária da
Prefeitura, Amilton Pereira Júnior, a proposta

revoga o Artigo 7° da lei, que concede 50% de desconto no

imposto sobre serviço de qualquer natureza, lançado na categoria
autolançado.

- A alteração proposta tem Corno objetivo atender as exigências
da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere à renúncia

fiscal, que determina que toda renúncia deve ser compensada -,
explicou.

O projeto, no entanto, fere o inciso VII do Artigo 179 da Lei

Orgânica do Município, que foi confirmado e reforçado pela Lei

1.753, mas ...
Aliás
O projeto que deveria ser

votado na sessão

extraordinária de terça-feira,
.

foi adiada para o dia seguinte
justamente porque um

vereador atento alertou sobre
o artigo da Lei Orgânica.
Reunidos para discutir a

proposta, os parlamentares
decidiram convidar o
secretário de Administração e

Finanças, José Papp, para
explicar as alterações
previstas e convencer os

vereadores que o projeto não
fere a lei maior.

Festa
Indiferente aos protestos e à

polêmica criados em torno do

projeto que destinou
R$ 730.310,00 à

, Associação de Clubes e

Sociedades de Caça e Tiro do
Vale do Itapocu, a CCO

(Comissão Central

Organizadora) da Schützenfest
realizou um

jantar de confraternização, no
Sesi, para os membros da
comissão e dirigentes dos

clubes. Na oportunidade, foram
repassados os recursos à

associação.

Pra depois
O vereador Carione Pavanello (PFL), presidente da comissão da
Câmara que investigou as denúncias sobre irregularidades nos

contratos e trainitação dos processos de
'

aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social),
rebateu as críticas de que acabou em pizza.

Segundo ele, os advogados e despachantes investigados
abandonaram os processos inviabilizando a

denúncia. "Mas não pensem que nós paramos
por aqui. Vamos continuar os trabalhos até resolver todos os

casos", prometeu.

Neurologia Clínica
Mapeamento Cerebral
Computadorizado

-

Médico do Trabalho
Eletroencefalograma

Dr. Roman Marik
CRM 2918jSC

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

Sala 8 - Jaragaá do Sul - SC - Fone: 371-2480

O

• '_ljaC@OetunO.COm.brExamescomaltaconfiabilidade em

�i aparelhos automatizados de

�
. última geração.

LABORATÓRIOJARAGUAENSE Dr. MarIo Souza Jr.
DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

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

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882
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Autogeral

A Renault do Brasil comercializou
no mês de novembro 6.002 veícu
los no atacado, o melhor resulta
do mensal de vendas desde o iní
cio das atividades industriais da

empresa no País. Com a produ
ção de três veículos nacionais
(Scenic, Clio eClio Sedan), a
Renault vem se consolidando na

quinta posição entre as montado
ras nacionais. Os maiores respon
sáveis pelo desempenho da Re
nault em novembro foram o Clio,
que teve 2.218 unidades vendi

das, e o Scénic, que registrou a

venda de 1.682 veículos, o segun
do melhor mês de vendas do
modelo desde o seu lançamento.
A expectativa da Renault é de fe
char o ano com qma participação
superior a 4% do mercado de au

tomóveis e comerciais leves. No
ano passado, a Renault detinha
2,7% do mercado.'Ao mesmo

tempo que incrementa suas ven

das no País, a Renault expande
sua rede comerciai, que hoje já
conta com 117 concessionárias
em todo o Brasil. '

JaguarX-Type para 2001
A Jaguar prepara para o início de
2001 o lançamento do novo x-

, Type; uma versão média de luxo,
e será o carro mais barato da
marca. O veículo será menor que
o S-Type e usará a plataforma do
-novo Mondeo. Os motores utiliza
dos são: 2.5 de 190 cavalos e 3.0
de 230 cavalos. Para o Brasil, só
no segundo semestre de 2001.

SétimageraçãodoCivicestinas ruas
ou de cima, pode-se observar a
lanterna. O porta-malas ficou in

clinado, deixando a traseira mais

informou que na parte traseira do
, veículo o assoalho é plano, dando
assim maior comodidade ao tercei

ro ocupante do
banco traseiro.
Outra grande
mudança está
sob o capô, o an-

.

tigo motor 1.6 foi
substituído por
um 1.7, que é

importado do

Japão, dando
potência de 115
cavalos na versão

básica. No mode
lo EX chega aos

130 cavalos, com
o mesmo motor,
mas com coman

do de válvulas

variável, VTEC.
O tanque de combustível, antes de
45 litros, agora pode acomodar 50
litros. No Japão, além da versão

sedã, existe a possibilidade de com-

prar o Civic
hatch e

cupê,
mas

para o

Brasil

apenas
a ver

são

sedã
está dis

ponível.
O Honda

Civic já ven

deu mais de 14 mi
lhões de veículos e essa é a

sétima geração do modelo, que é

produzido em dez países, mas que
no total abrangerá 140 países. Em
Santa Catarina há duas concessio
nárias da Honda, em Joinville e

Florianópolis. (LEANDRO SCHMÖCKEL

GONÇALVES)

De desenho novo, ó Civic come

çou a ser produzido na fábrica da .

Honda, em Sumaré, São Paulo,
que recebeu um
investimento de
US$ 80 milhões

para começar a

produzir o mode
lo. Espera-se ven

der cerca de mil
veículos novos ain
da este ano, sendo

que no mesmo já
foram vendidos

19,5 mil veículos e

tendo perspecti
vas, em 2001, de
vender 25 mil veí
culos. Os 51 con

cessionários já de
vem estar receben
do o novo Civic,
que mudou em todos os aspectos,
inclusive o motor. Por dentro, mai
or espaço e painel de material e
formato novos. Por fora, as lanter
nas roubaram a cena, mesmo ten

do modificações em todas as par
tes do carro. Os faróis, na dian

teira, são de policarbo-
nato e estão em ta

manho maior,
assim como

o pára
cho

que,
que
ficou
mais
encor

pado e

teve os

faróis
de neblina

acoplados ao desenho da en

trada de ar, abaixo da placa. As
lanternas, na traseira, estão com

formato maior, e no alto do porta
malas, sendo que tanto da lateral

robusta. Inclusive, o porta-malas
está maior, mesmo com o tama

nho do carro tendo sido diminuí

do, podendo acomodar agora 402
litros.

No

interior, o veí
culo mostrou um desenho diferen
te do modelo velho, com material
de acabamento novo também.

.

Um detalhe interessante, a Honda
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CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 21 DE DEZEMBRO DE 20002 - Classi Auto

Vende-se Ford Ka 1.0
ano 98, gasolina,

roxo, completo (-ar
condicionado). Valor
R$ 12.000,00. Tratar

371-5343.

9997-5621 ou 372-
3900.�"ERT C4CI

�eG=ii'l>.
AUTO-ELÉTRICA

Vende-se Verona GLX
1.8 ano 91, gasolina,
dourado, trio-elétrico ,

ar quente. Valor R$
6.500,00.371-5343.Vende-se F-l000 ano

87, turbinada. Valor
R$ 17.000,00. Tratar

373-1881.

Som, Alarmes, Kits originais, Baterias, Peçcs, e

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

IfL�etV�� @ICilf'VO'etltt .l«fVempVeMVOtVv�'
* Na compra de sua bateria ganhe a aplicação de

antizinabre
* Baterias a partir de R$ 35,00
* Extintor R$ 7,50

Vende-se Fiat Uno SX
1.0, ano 97, gasolina,
vermelho metálico, 2
portas. Valor R$
8.500,00. Tratar
9973-8756.

VEíCULO COR ANO
Scénic RXE, comp!. Verde 2000

Corsa 2 pts Prata 98

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

Vectra GL 2.2, comp!. Marinho 98

Fiesta 4 pts Cinza 96

Gol CLi 1.8 Branco 95

Renault 19 completo Bordõ 95

Golf GL '1 ,8, OH, trava, ar qte, som Branco 95

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

Monza SLE - OH, ar-cond., vidro elét. Marrom 89

Caminhão Volkswagen Turbo cl Baú Bordõ 88

Voyage L Prata 86

Gol BX Bege 84

Chevette SL Bege 81

Vende-se Corsa 1.0
ano 95, gasolina,
vermelho, limpador
traseiro, 2 portas.
ValorR$ 9.300,00.
Tratar 9973-8756.

Vende-se Escort L
ano 89, 1.6, gasolina,
prata. R$ 5.200,00.
Tratar 371-5343.

(Promoção de

\. ALARMES Vende-se Uno 1.5R
ano 89, cl frente
neva, teto solar,

alarme, trava e vidro
elétrico. Valor'R$
5.500,00. Tratar,

Rua alivio Domingos Brugnago s/n, Bairro Vila Nova
Defronte Lanchonete Varandão Vende-se Gol CL 1.6,

91, gasolina, prata.
Valor R$ 6.6000,00.
Tratar 9973-8756.

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

Kadett GSi 2 portas branco
Kadett GL 2 portas branco
Pick-up Corsa 2 portas
Tipo completo 4 portas
3 modelos Corsa Wind 2 portas
Versailles completo 2.0
Logus CL 1.8 2 portas
Kombi Diesel

, Fiorino Furgão _

Escort XR3 conversível prata
Escort XR3 completo - Cinza-Vermelho -

Escort L verde
Chevette Junior
Uno Mille
Opala Diplomata completo
Chevette SL 1.6 - Verde-Prata -

UnoCS
Gol chalera
Kadett SLE cinza'
Escort L - Bege-Verde -

Fusca verde metálico
Fusca Branco
Brasilia branca
Brasilia bordô
Honda CG Titan vermelha
Honda CG Titan cinza
Sundown vernelha
Sundown roxa,

94
95
95
95
95
92
92
83
93
87

87 e88
84
92
91
85

86e89
88
85
93
84
80
77
76
77
98
96
97

95/96

RuaBernarrlo IJornlJusclJ, JJp. JIíIaBaepent/í· Jaraguirio Su/· SC
,

MODELO
BMW3251
S-10 completa
Parati 1.0 16V 4 portas
PalioWeekend
Gol1.0 16V 4 portas, c] ar-condicionado
Omega 2.2 completo - Cinza-Preto-Verde
Fiesta GLX 1.04 portas
Gol Mi 1.02 portas
Palio ED 1.04 portas
Corsa Wind

ANO
93
96
98
98
99
93
98
98
97
9,7

VEICULOS
Fone:370-2022

GM Gal OKM 20.01 GERAÇÃO 3, CI OPCIONAIS, UMP" VIDRO VERDE,
MODELO ANO COR COMB, AR QUENTE, BRANCO GEADA

CALIBRA 94 BRANCA GAS, GOl16V 99 VERMELHO GAS,

CHEVETTE Dl 92 AZUL GAS, Gal 16V 4P 98 BORDÔ GAS,

OPALA COMODORO 4P, 88 BEGE GAS, VOYAGE 83 AZUL GAS,

D-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,

ESCORTGlX 16V COMPLETO 4P 97 AZUL GAS, TIPO 1:6 CI AR 94 PRATA 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 G,l 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

Gol Okm 2001, limp. e des. traseiro,
vidro verde, branco geada. Obs.:
emplacado. R$ 17.990,00 à vista.
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�
Au� C..... L'I"DA

CAMHlHOlina

(47), 376-1772

MODELO ANO COR COMBo

L-200 dupla 93 Preta
,

O

F-1000 pick-up 89 Cinza O

F-1000 dupla 83 Roxa O

F-1000 dupla 82 Prata O

D-20 pick-up 87 Branca O

Toyota 83 Branca O

Sàveiro Summer 1.8 97 Verde G

Omega GLS 96 Prata G

Uno SX 4 portas 97 Roxo G
I'

Escort Hobby 96 Prata G

Goi CL 94 Branca G

Santana Quantum CL 91 Vermela G

Verona LX 91 Cinza G

Uno 1.6R, cl ar-condicionado 94 Branca G

Rua: Ân elo Rubini, 780.- Barra do Rio Cerro - Jara uá doSul- SC

Vende-se Vectra GLS 2.0,
ano 97, completo, gasolina,
chumbo. Valor R$ 23.500,00.

Tratar 9973-8756.

Vende-se Uno SX ano 97,
ótimo estado. Valor R$

8.200,00. Tratar 9101-1774.

Vende-se Ford Ka 1.0,
básico, ano 98, gasolina,

vermelho. Valor R$

11.000,00. Tratar 371-5343.

Vende-se Escort Hobby ano

95, modelo 96, em ótimo
estado. Tratar 371-5512.

Vende-se Opala ano 79,
gasolina, relíquia, todo origi
nal e teto de vinil. Valor R$
3.000,00. Tratar 9973-8756.

Vende-se Gol CL ano 91,

AUTOFINANelAMENTO
De R$ 10.000,00 à R$ 500.000,00,
pl compra, alienação e hipotéca de

bens, móveis e imóveis, rurais,
comerciais e residenciais até 130
meses pl pagar, pl consulta tratar:

(OXX43)9997-&255.

VEicULO ANO COR COMBo
GM

Corsa 1.02p .00 Branca G
Monza Classic 2.0 4p � Bordô G
0·20 Congusst completa � Branca D
Chevelle SL 1.6, 2p 00 Verde A

Volkswagen
Saveiro, completa (ar-cond., dir" Irava, alarme) 00 Branca G
Goi CL 1.6 2p 00 Cinza G
Fusca 1.300 74 Vermelha G

Ford
F·l000 4X4, cabo simples, completa XLT W Branca O
Escort GLX 1.8 completo 2p. 00 Azul G
Verona GLX 1.8, 2p. 00 Marrom G
Escort GL 1.6 2p 00 Prelo 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

Fiai
Uno EX 1.04p 00 Prata G
Palio ED 1.0, 4p W· Vemelha G

Tempra 16V, 2.0 (top de linha) 00 Branca G
Uno EP 1.0 4p. completo (. ar-cond.) 00 Preta G
Uno CS 1.300 2p 00 Branca A

Uno CS 1.300, 2p 87 Vermelha A

Ruo Wo!ôemóR:GWbbo, 3809
Centro - JOrogu9 do Sul

(1)'

VW
97/98 Azul
95/95 ..AVermelha
86/86

.

Bfcanca

FIAT
99/00 Verde'Palio Citymatic

PARTICULARES
93/94 1í;��Elt,melha

Fiai

N,ovos e USGido,s
Fones: 373-0806 / 373-1881

MODELO ANO
GM

Corsa Wind, des. e ar qte
Corsa Wind 2l?ts, limp/des. ar qte
Corsa Wind, ar-cone. e dir. hidrá.
Vectra GLS 2.2 completo
Corsa Wind Super 4 pts,limp/des. tras. ar qte
Corsa GL 1.4 trio elél., limp/des. Iras.

gR���tt�i�.c?r�d�rs completo

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

VW
Gol Geração 3, 4 pts, 16V
Gol 16V 4 pts
Gol 16V 4 pts
Gol Mi 1.6
Gol i Plus, limp/des tras. ar qte
Gol CLi
Goi CL 1.8
Parati CL 1.8, limp/des tras., ar qte, rodas
Gal 1000
Fusca 1300

COR COMB,

2000 Prata G
00 Prata G
99 Prata G
98 Azul G
97 Vermelho G
95 Azul G
90 Prata G
86 Cinza A

90 Cinza G
89 Verde G

2000 Branca G
99 Cinza G
99 Cinza G
97 Vermelha G
96 Bra neo G
95 Branco G
94 Branca G
93 Vermelho G
93 Branco G
82 Cinza G

98 Azul G
97 Branca G
96 Azul G
95 Verde G
93 Azul A
89 Vermelho G

Palio ED. 4 pts, limp. tras.
Palio ED, 4 pts
Uno EP 4 portas
TemRra 8V completo
Uno CS limp/des. tras.
Uno S

Moto Honda ML 125 88 Vermelha G

Rod_ BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

asolina
liD!'!

salina
asalina
asolina

gasolina
.

asolina
asolina
asolina
asolina

·"gasolina -,

álcool
.,- ..

-gasolina

Compra· Vende· Troca· Financia Veiculas em Geral

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

VEICULOS ANO COMBo COR
Gol Mi, 4p, ar + dir 'Em Gas Branca
PalioEDX 9&'S8 Gas Branco
Corsa 9&'S8 Gas Branco
Kombi vidraçada, motor e 9 9EYOO Gas Branca
Pampal.8 9EYOO Gas Branca
Monza GL 4 portas '9$'95 Gas Branca
Uno Mille Eletronic 94/94 Gas Prata

EseortHobby 94/94 Gas Vennneiho
LogusGL 94/94 Gas Bordômet.
Voyage 1.8 93r'93 ç;as Verdemet.
Goi CL 93r'93 'Ale Verdemet.
Uno Mille Eletronic 93r'93 Gas Branco
EseortGL 93r'93 Gas Bordô
Escort L 93r'93 Gas Prata
SantanaCL 92/92 Gas Pratamet.
Kombi vidraçada � Gas Branca

PampaGL 89/!f.J Gas Verdemet.
VoyageGL 89/!f.J Gas 8egemet.
Rarino' 89/89 Gas Prata
EscortGL 8&<ffi Clnza rnet.
EseortGL 87/87 Gas Vermelho
Gol SL - motor AP l3&'l'I5 Bege
Toyota l3&'l'I5 Die Verde
Escort 4 portas 8<1/84 Onza
Passat 8<1/84 Ale Branca
Brasília 79/79 Gas Branca
HondaCGTltan 2000(2000

COMPROCARRO 1.000, ACIMA DO ANO 95

motor 1.6, gasolina, prata.
Valor R$ 6.600,00. Tratar

371-5343.

Vende-se Omega·2.0 ano 94,
cor bege/ouro, em ótimo esta
do de conservação, preço à
negociar. Tratar c/ Fabio:

9975-4135.

Vende-se Palio EL 1.5, branco,
ano 96, todo equipado, com
aro de liga leve, estado de
novo. Valor R$ 11.000,00.
Aceito troca com carro a

diesel. Tratar c/ Eduardo:
9952-5342.

Vende-se Monza SL/E ano 89,
em bom estado. Tratar c/

Wilsom: 371-2799.

Vende-se Gol CLi ano 96. Valor

R$ 10.000,00. Tratar c/
Diomara: 9962-5971.

4t.AjI,âiesel.

diesel
álcool

.,

A-U'�O MOVE I S
gasolina

;I1i&ji gasolina
·'',:jh.4Icool

gasolina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PRA VOCÊ SAIR DE CARRO NOVO SEM DEIXAR
A CONTA BANCÁRIA CONTUNDIDA.

Go! U3 2P
"

Gol16 4P - 20m

O VíRUS I LOVE VW 2 CHEGOU COM MAIS FORÇA AINDA SABE O QUE 1SSO SIGNIFICA?

QUE OS NOSSOS CARROS VÃO ACABAR LOGO, lOGO. ENTÃO NÃO PERCA TEMPO E-APROVEITE

GOLEADA
na Rede Volkswagen
/\ cada R$ SO,DO em serviços,

Horário de
atendimento: CARAGUÁ

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

De segunda a sexta: 7h às 19h
Sábados: 8h às 13hpe..:!!� ')f;a;�'(:;s e �'�$$...:';'::;'� 'J; i9i:--,�;i.,

você concorre a 10 Gol. Tre�,le SN! !.:",dö pOt 1:<>'
nove", {l,ndO' �!!:r.!!:ba

�
ti.. ml;;�m mm!j,,(i'tn .In

smj<;��ti<.'!'Il,Ih{)rnd!':<lr')(I':.

GOi Geração III ].6 4P 2001, cem dir. hidráulica e atr.bag «(:6r.�, 5X12D4): preço promocional â vista, com bónus incluso. a parttr ele R$ 22.600,00. Po!o Olass!c 2001(c6d. PC72): preço promocional à vtsta. COlT: bônus incluso. a partir ele R$ 25.500.00.
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JARAGUÁ DO SUL. 21 DE DEZEMBRO DE 2000
, CORREIO DO POVO PUBLICIDADE - 5

Emm n
••

or er
Comércio

de Veiculas

,

A •

Mecânícà
funilaria

e pintura

Atendimento
2a a 6a feira

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

sábados
das 8 às 12 horas

T81371 3655
Av. Mal. Deododo da Fonseca, 557

emmendörfer@netuno.cem.br
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6 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRO DE 2000
Vende-se moto NX 150 ano

1990, cor preta. Valor R$
2.000,00. Tratar na Rua
Manoel Francisco da
Costa, Bairro Vieiras,

número 1.5,00. Tratar cl
Alexandre: 9962-1807.

Compra-se carro financia
do até R$ 5.000,00, entra
da até R$ 1.500,00, em
bom estado. Tratar cl
Dorival: (47) 370-7321.

Vende-se ou Troca-se
Tempra ano 93, completo,
azul gurundi, ótimo estado.
Tratar cl Sido: 9952-2047.

Vende-se ou Troca-se Uno
Mille ELX ano 97, 4 portas,
limpador traseiro. Tratar cl
Luiz Antônio Dalri: 9979-

0040.

Vende-se Ford Mondeo .

completo, único dono,
branco, ano/rnod. 96,

73.000 Km, cl ar, dir.
hid.,air bag, estado de

conservação impecável.
Tratar cl Osni: 370-1397 I

371-6242.

Vende-se moto NX 150
ano 90. Valor R$ 2.000,00.
Tratar cl Luciana: 9962-

1807.

Vende-se Opala ano 89,
cl trio-elétrico, 4 cilin

dros, a gasolina. Valor R$
1.000,00 + prestações.

Tratar 275-3206.

Vende-se Vectra GLS ano

96, completíssimo e em

estado de novo, 68.000
Km, som, emplacado em

dezembro. Valor R$
16.500,00. Tratar cl
Rosane: 372-6708 ou

(47 )9984-4545.

Vende-se Fiat Uno ano 93,
em ótimo estado. Valor R$
6.500,00. Tratar 372-3797

Novos e Semi-Novos
r--��---------�---,

í OperétIDPs,.as melhores financiadoras I
LTemo� a.� IDelhores taxas do\mercado __J

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

SILENCAR

- Es,capame,ntos
"

- Molas

- Amortecedores

Aproveite! Crediário próprio!
Tudo em 3 x 51 juros f 1 ent. + 2xJ

Corrsulre-rias

Rua Adélia Fischer, 52 - Jaraguá do Sul - sc

Vende-se Belina I ano 77 ano 80 por R$ 1.500,00.
por R$ 450,00 e Chevette Tratar 276-0209.

ImperlimjCaraguá - (47) 371-4000

.1.,.n�I�ll® p�&e;
CvW�

de;Piftturcv

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

- Não modifica a cor e textura;
- Mantem seu estofado novo;

- Garantia IMPERLIM de 1 ano.

Película protetora centra:
Chuva Ácida - Raios ultra
violeta - Maresia - Poluição

f'� eA� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. A"lROSO, 65 - JARAGUÁ "O SUL - sc

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

.
Atendemos linha geral:

.

I

1J����'
Telefone:

(047) 376-·0251
Rua ÂngeÍo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

� $ �

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas��7 �' . 3: iS;�:
C�__R_u_a�B_e_r_n_a_r_d_o__D_o_r_n_b__u_s_ch�,�l_l_l__l V_,_il_a__La__a_u J_a_r_a=g�u_á�d-o--S-u-I--�J--J
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JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Aceitamos
seu usado
na troca

Aberto de
segunda à
sexta das

8h às 18h30min
sábado das
8hàs12hMultimarcas

SelJ1inovos que são unJa jÓia.
Leve um desses e avise seu mecânico que você vai sumir uns tempos.

,
,

MARCA MODELO ANO COR
CARROSNOVOS------------�-------

Palio EX 4 portas
Uno Mille Smart 2 portas
Palio Weekend ELX 4 portas
Uno Mille Smart 4 portas
Brava SX 4 portas
Palio EX 2 portas

----------------------CARROSUSADOS-----------------------
Fiorino Furgão
Palio EX 4 portas
Palio ED 2 portas
Palio EX 2 portas
Palio EX 4 portas
Palio ED 4 portas
Corsa Wagon
Palio EDX 4 portas
Vectra CD
Palio EX 2 portas
Gol 1.000
Vectra GLS
Palio EX 4 portas
Palio EX 4 portas
Goi CL 1.8
Uno Mille SX
Palio ED
Monza SL/E 2.0

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

00/01
00/01
00/01
00/01
00/01
00/01

Vermelha
Vermelha
Cinza
Azul
Vermelha
Cinza

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

-

Fiat
GM/
Fiat
GM
Fiat
Volkswagen
GM
Fiat
Fiat
Volkswagen
Fiat
Fiat
GM

89/89
98/99
97/97
98/99
99/99
97/97
97/98
97/98
96/97
98/99
98/98
93/94
98/99
00/00
92/93
97/98
96/97
89/90 .

Branca
Preta
Verde

, Azul
Branca
Azul
Cinza
Verde
Preta
Cinza
Preta
Branca
Cinza
Verde
Verde
Azul
Cinza
Azul

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROS A PARTIR .

DE 1,390/0 a.m.
JUROS PRÉ-FIXADOS

,ENTRADA DE 20%

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

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

Rua Fritz Bartei, 99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Não precisa ser autorizada, .

tem que ser especializada
3-71 ..5,057

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRO DE 2000
-

- - -------

Se você nunca•••

•

"'U os nossos
.

. serviços
ou"iu falar falou com nossos

sobre nós profissiona is

•••••••• te , p•••
I

� .
'" . _... .,

A partir de: ,

RS ]'26,31
.

/I4�nsals

REDE·,RENAULT

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.,

I'
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aflores@netuno.com.br

CasalAfauro César
Coelho e Rosângela. Ela
colou grau no curso de

Pedagogia da ACE

'(Associação Catarinense
de Ensino), no sábado,
dia 16, em foinville.
Recebe os parabéns dos

amigos e familiares!

Advogado Paulo Mattos com a linda

filha, Karyn, na solenidade em que foi
empossado presidente da OAB (Ordem
dos Advogados doBrasil) Subseção de

[araguâ do Sul, dia 7 de dezembro, no
Restaurante Armalwee

Ontem, dia 20 de dezembro/2000, o casal Regina e Mauro
Minelli comemorou 25 anos de casamento com os votos de

felicidades da Diana e da Nadia Raquel Minelli, e a

seguinte mensagem: "Mãe e pai, vocês nos dão a certeza de

que o amor é paciente, não se alegra com a injustiça, mas
se alegra com a verdade, tudo crê, tudo espera e tudo

suporta. Queremos parabenizá-los pelos 25 anos de uma

caminhada, onde vocês nos mostraram que o amor.. a

verdade e a paciência são as bases para uma vida repleta
de realizações. Amamos vocês, parabéns!".

Fotos: Divulgação

Almir Menegotti, Sérgio Pereira, Gilmar dos Santos,
deputado Ponticelli, Adejair Balsanelli e Dalma Salai no
9° Encontro dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina,

de 23 a 25 de novembro, em Laguna

Odontóloga Nidia Heineck. deputada federal
(RS) Yeda Crusius e a empresária Sally Caro

preso no encontro estadual do PSDB, dia 8 de

dezembro, no Hotel Etalan, em [araguá do Sul

!\
Últimos diài pcard as
'compras de Natal-; �O·

cOJ!1ircio de Jaraguâ dbJul
encerra o atendimento aos",

co_tisumidores neste sábado,
às,22 horas. O Shopping
Center Breithauptestará

�berto no dQmingÖ)t

F=,e'll· A rtiV:,e'rsári@"o Zr./J- "

14/12 - Rogério João Rocha Roni Michel Schroeder
15/12 -lrineu H. Enke Guisela S. Ristow

Cássia Adriana Mass 19/12 - Laerte A. Ramos Filho
Beatriz Ender Lunelli 20/12 - Gilson Cezar Vailatti

16/12 - Paola Mayara Dalpiaz Jair Luis Gerent
17/12� Sérgio Lange VandresaMaraPereiraTeilacker

Marili J. Hafermann Vanderlei A. Pacheco'

RosangelaWerner 21/12 - Helena Schneider
Maria Auretia Lenzi Leila Goulart
Cleverson Staffun Sandra R. Rath
Paulo Bertol Marquardt Aline A. Pradi
Bruna L. Simplicio 22/12 - Eleio Elias Rozza
Eliane Hanemann Ingelore Knaesel

18/12 - CristianRudolfoWackerhagen Marli M. Ventura

23/12 - Tânia Martins

Felippe Vicenzi Pedrotti
Leonora Frey Reiser

25/12 - Heino Albert Hauck

26/12 - Ademir Marquardt
27/12 - AndréL; Cyriaco Lagedo

Anna Beatriz Souza Zanetti
Venilda Vieira

Jackson Silva
28/12 - Margarida Doubrawa

João Mário Rodrigues
29/12 - Flavia Carolini Kuster

Deonilde Tisse
31/12 -Juvana S. Bogo

SaleteWinter
Roseni Bittencourt
Odilei Grutzmacher

O feliz casalMaurus Fiedler e
Vanessa Fallgatter sobe ao altar da

Igreja Evangélica Luterana, Centro,
Após a cerimônia religiosa o casal

recepciona amigos e familiares na

AABB

Neste Sábado 23/12 - 20h na SCAR

Banda Sinfônica

Orquestra Filarmônica
Coral

Coreografias
Vocal jovem

Grupo Levithas
Quarteto Masculino

')
�

PARTI<=:IPE!
l.ocat: seAR

3/12J200Cl
: 20h

�$S9: 1Kg de alimento não perecível

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - GERAL CORREIO DO POVO

Carlos Zimmermann e empresa
Mário Vieira, de Jaraguá do Sul,
uma das contratadas na época,
foram multadas. Zimmermann
recorreu e a questão está sendo
discutida na Justiça Federal. Se

gundo o prefeito, o embargo pre
judicou bastante a conservação de
estradas e outros serviços que de

pendem da utilização do saibro.
O agente do Ibama explicou

que O licenciamento para uso de
saibreira é feito pela Fatma e só é
concedidomediante a apresentação
de projeto para extração mineral.
O projeto garante a extração do
macadame da maneira menos

danosa possível ao meio ambiente.

Waterkemper considera a extração
de macadame uma das piores
formas de agressão ambiental.

"Algumas área� escavadas levam
até 200, 300 ou 500 anos para
serem recuperadas pela natureza",

o

afirma. Ele dá como exemplo uma

área escavada na mesma loca

lidade, do outro lado daEstrada
Bananal do Sul, de "aspecto hor

rível". (MILTON RAASCH)

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRO DE 2000
Fotos: arquivo/CP/Edson Junkes

Estatuto: promotor (E) e prefeito Luiz Carlos Tamanini discutem programas

Corupá estrutura programas
em cumprimento do ECA

Corupá - Representantes
do Município e do Fórum da
Comarca estiveram reunidos, na
manhã de ontem, discutindo

procedimentos para a implantação
de programas previstos no ECA
(Estatuto da Criança e do Ado

lescente). De acordo com o

promotor da Vara da Infância e

Juventude, Alexandre dos San

tos, a reunião serviu para analisar
os programas já existentes e os

programas necessários e q.ue há

possibilidade de implantar no
Município.

Inicialmente, dois programas
serão implantados, o de apoio
sócio-familiar ao adolescente,
programa de prevenção; e Ó de

execução de medidas sócio

educativas, programa que tem

como finalidades a repressão e a

recuperação de infratores.

"Alguns programas já estão em

funcionamento em Corupá, mas
são desenvolvidos por voluntá

rios, ou não foram, necessa

riamente, estruturados pelo
Município", explica o promotor.
Ele diz que com a implantação
desses dois programas, Corupá
passa a cumprir grande parte das
metas estabelecidas pelo ECA.

A execução dos programas
depende da Prefeitura, que depois
pode fazer convênios com o

Estado, para ajudar a mantê-los.
"Nós descobrimos que podemos

Ibamamantém o embargo sobre
saibreira em Bananal do Sul

o

Guaramirim _ A fiscalização
do lhama voltou a interromper o
funcionamento da saibreira
localizada na Estrada Bananal do

Sul, cujos direitos de extração
pertenciam à empresa Rudnick, de
Joinville, e recentemente foram

adquiridos pela Rogério Tomelin

ME, de Guaramirim. O primeiro
embargo aconteceu em setembro
de 1998, com a apreensão de

máquinas, inclusive, que haviam
sido contratadas pela Prefeitura

para fazer extração de macadame
no local. O agente do lhama, Jorge
Gotardo Waterkemper, que esteve

na localidade ria semana passada,
disse que a empresa responsável
ainda não providenciou a licença
para extração mineral.

O atual proprietário da lavra na

área, Rogério Tomelin, alega que
desconhecia a existência do em

bargo. Os direitos sobre a extração
no local foram adquiridos em

agosto. Ele já solicitou os serviços
de um geólogo para regularizar a

situação. No embargo ocorrido há

dois a-nos, o prefeito Antonio

aproveitar a estrutura que já
temos para colocar as medidas
necessárias em prática", diz o

prefeito Luiz Carlos Tamanini. Ele
lembra que agora Corupá já
dispõe de assistente social e

psicóloga (contratada).
o

No Conselho Tutelar de

Corupá, as principais ocorrências
com crianças e adolescentes são

provocadas por desajustes
familiares: "Quando os pro
gramas estiverem funcionando,
nosso trabalho será mais fácil

porque poderemos fazer o en

caminhamento dos casos", diz a

coordenadora do conselho, Fiscalização: lhama determinou recolhimento demáquinas hádois aIWS
Mansa Kühl Judachewski.
(LiSANDREA COSTA)

PM abre cadastro para ronda especial de férias
Jaraguá doSul- As famílias

estão começando a procurar a 3"

Companhia do 80 Batalhão de
Polícia Militar para preencher
cadastro, solicitando ronda resi
dencial no período de férias. O

serviço voluntário é prestado por
motocicletas e viaturas da Polícia

Militar, que passam pelas resi
dências verificando possibilidades
de alterações. Os interessados em
beneficiar-se do trabalho devem

dirigir-se ao quartel da companhia
e preencher formulário.

- Na medida do possível, os
policiais passam pelas casas e dei
xam cartão, dizendo o dia é a hora
em que estiveram no local -,

explica o comandante dá PM,

capitão Amarildo de Assis Alves.
Ele ressalta que a PM não é vigia,
por isso não dá garantias do tra-

o

balho. "Nós fazemos ronda, não
vigilância", explica. No ano pas
sado, não houve nenhuma alteração o

nas residências em que o poli
ciamento realizou o trabalho.

Os moradores que preenchem
o formulário recebem orientações
sobre cuidados básicos, para que
não deixem evidências de

abandono nas residências,
facilitando a ação dos ladrões.

Tradicionalmente, há acréscimo
no número de arrombamentos
ocorridos neste período do ano e

diminuição dos outros tipos de

ocorrência, com a evasão da

população para o litoral.
OPERAÇÃO PRAIAS

Pelo segundo ano consecutivo, há
possibilidade de que policiais
militares sejam deslocados de

Jaraguá do Sul para São Francisco
do Sul, nos finais de semana.

"Ainda não está definido, mas é

possível que alguns homens

ajudem a reforçar o policiamento
na Praia da Enseada", revela o

comandante. Ele diz que o sistema
funciona bem. Durante a semana,

o efetivo integral é mantido no

horário do comércio. Nos sábados
e domingos, parte dos policiais é
deslocada para a praia. A com

panhiadispõede 131 homens, atu-

o

almente. (LC)
Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

371-'655

Pizzas
Pequena - R$ 5,90
Crande - R$ 10,90
Cigante - R$ 13,90
Calzone - R$ 13,90

Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha umaminipizza

de banana nevada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desempregado detido
com bicicleta furtada

Jaraguá doSul- Foi detido
e autuado por receptação o

desempregado Wirley Deniz de

Araújo, 19 anos, por volta das

19 horas de terça-feira. Araújo
foi detido com a bicicleta do

estudante Diego Marcolla, 18

anos, que havia sido furtada. O

receptador confessou para a

delegada de plantão, Fedra
Luciana Konell, que pagou R$
150,00 pela bicicleta e, como

sabia que era furtada, pintou-a de
amarela. Araújo afirmou que
comprou a bicicleta de um

menor, morador emGuaramirim,
que está sendo investigado.
(AO)

A

�
OFICINA MECANICA

BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

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

CORREIO DO POVO
Assine o melhor

Jornal da região
pagando apenas
R$ 8,00 mensais,
Teleassinaturas:

371-1919
370-0816
275-0105

em Guaramirim,
ligue para o

telefone 373-1238

Caminhão joga cinzas no
lixão e provoca incêndio

Jaraguá do Sul- Um in
cêndio no lixão da Vila Lenzi

preocupou os trabalhadores da

Associação de Reciclagem que
atuam no local. Ocorreram

explosões provocadas por gases
que saem do lixo. As explosões
impediam os Bombeiros Volun
tários de se aproximarem do

fogo.
O presidente da Associação

de Reciclagem, Claudinei Ana
nias, diz que o fogo "teve início
quando um caminhão jogou
cinzas, na parte alta do lixão.
Com o vento, o fogo se alastrou

para a parte baixa". Ananias
.

afirma que o lixo ,- pneus,
restos de madeira - foi des

truído pelas chamas. "Parte do

lixo reciclável já havia sido re

colhido, por isso a perda não foi
muito grande", ressaltou. Para
o bombeiro voluntário e co

mandante da operação no lixão,
Luciano Laércio Reck, "deveria Incêndio: bombeiros utilizaram 20mi/litros de águapara apagar ofogo

Gasesque
saemdolixo

provocaram
explosões

ter um controle maior do que
entra no lixão, pois jogam objetos
que não são reaproveitados, que
causam estes incêndios". Reck
critica ainda a facilidade "que
as pessoas têm de entrar no

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA

EDITAL ASSEMBLÉIA
EXTRAORDINÁRIA

A diretoria da Sociedade RecreativaAlvorada,
em conformidade com seus estatutos, convoca
os seus sócios para assembléia extraordinária,
que se realizará no dia 13 de Janeiro de 2001,
às 14h20 em primeira convoceçêo com

qualquer número de sócio em sua sede em

Rio Cerro II, para tratarem sobre:

* Eleição da Nova Diretoria 2001/2002;

Jaraguá do Sul, 16 de Dezembro de 2000

Presidente Elmo Mathias

Edson Junkes/CP

local para descarregar lixo."
O presidente da Asso

ciação de Reciclagem informou

que o material reciclado são

plásticos, papéis, vidros, alu
mínio e ferro. O incêndio teve

início às I1h30, sendo contro

lado pelos bombeiros às 16 horas,
e utilizado quase 20 millitros de

água. O caminhão que jogou as

cinzas não foi identificado.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

CULTIVE
COGUMELOS

Apr.enda a plantar COGUMELOS CURSO TEÓRICO E PRÁTICO NA
tendo bons lucros, em um PLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
pequeno espaço a partir de
20m2, com a primeira colheita Ajudamos a escolher o local do

em 25 dias plantio e produzir tipo exportação.

ÚLTIMA OPORTUNIDAll)fE DO ANO

Curso com aula teórica - 15/12 - Aula prática - 16/12
Inscrições abertas / Vagas limitadas

SUNPRODUCTS008RAS�
Visite nossa produção.

Técnico responsável Fábio Krüger Torrens - CREA Tl049692-B

Fone: (47) 9915-2247 ou 9102-1365
Fax: (47) 371-9370

Rua Itapocú Hansa 3411 - Três Rios do Norte
E-mail: rmans.ke@netuno.êom.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dupla de Joinville leva título
do especial de vôlei de praia
Etapa foi disputada
em sistema de
todoscontra todos,
emdoissets

Jaraguá doSul- A dupla
Jean Niehues e Alexandre Ro

sário, de Joinville, ficou com o

troféu de campeão da etapa es

pecial de vôlei de praia, numa
promoção da Liga Norte Ca

tarinense de Voleibol. Seis

duplas participaram da catego
ria adulta, e a dupla venceu todos
os jogos e sets disputados. Os
resultados dos campeões:

,

Jean/Rosário 2 x O Cezar/

Buza, de Jaraguá do Sul (21/12
e 21/11)

Jean/Rosário 2 x O Jacques/
José Carlos, de Jaraguá do Sul
(21/5 e 21/14)

JeanIRosário 2 x O Carlos/

Davidson, de Jaraguá do Sul
(21/13 e 21/15)

JeanJRosário 2 x O Solano/

Adriano, de Itaiópolis (21/11 e

21118), na semifinal

JeanIRosário 2 x O EdsonlVi

nícius, de São Francisco do Sul

(21/18 e 23/21), na disputa do

título. A dupla de São Francisco
do Sul perdeu apenas a final,
num jogo equilibrado. Edson Sal
les eVinícius Salles ficaram com

o segundo lugar, chegando em

terceiro Solano Rodrigues e A

driano Rodrigues, de Itaiópolis.
A dupla campeã levou os

troféus demelhor passe, melhor

levantador, melhor defensor da

etapa e maior pontuador. O

atleta Davidson Andrade, de

Jaraguá do Sul, levou o troféu

de revelação. Segundo o atleta

e coordenador do vôlei de praia,
Cezar de Oliveira, "o nível foi

ótimo, esperamos a cada etapa
melhorarmos. Contamos com o

apoio da FME e do Colégio
Divina Providência, além de

colaboradores para a premi
ação", falou.

A etapa foi disputada em

sistema de todos contra todos,
em dois sets, com os jogos
acontecendo na Recreativa da

Marisol, naRua Adélia Fischer.
(AGOSTINHO QLlVEIRA)
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o FUTURO CHEGOU DE ÖN'BUS

* Ônibus para Curiti�a
Jogo do Paraná Clube e Vasco
Saída: 10 horas da manhã
Data: 9/12
Reservas antecipadas

I:
* "CI 1141111. ,••, fI

,
I

Saldas I
12/01 - a noite 19/01 - a noite 11
Retorno após o show Retorno após o show]
Chegada: 14/01 Chegada: 21/01 ,I

IIti
I

II
I

A ÚNICA MANEIRA

DE DEIXAR PRA TRÁS

A PARATllURBO 16V

É VIRANDO ESTA PÁGINA.

CARAGUÁV'CI1 �t}f cllfi�1I �r Qlgum cone.orrnn� chegar perto. Säo 112 cv de potência
qu@ I��m Q no'IQ Paroti 1.0 16V Turbo a 195 Kmlh de velocidade máxima,

�nhQ e.oflh�c@r @�ro novidade no COfOgUO, Äpro'Mite que elo vai estar parado,
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul
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