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estofados e colchões

Edson Junkes/CP • Fiscais do Ministério do Trabalho vistoriam condições físicas do alojamento
I

Operário denuncia empreíteira
por exploração demão-de-obra

Aquiles de Souza Santos, 38, procurou a

delegacia de Guaramirim para denunciar

exploração e falta de condições de trabalho em
fazenda daComfloresta, na localidade deTibagi,I

onde trabalham operários da Empreiteira Bar-
rasul. Fiscais doMinistério do Trabalho esti-

veram no local, acompanhados de policiais, e
verificaram que faltam condições de higiene e

segurança e os salários são pagos a cada 60
dias. As responsabilidades serão apuradas e a

empresa será intimada a prestar esclarecimentos
na semana que vem. Página 9

.

Pupo quer reduzir

recesso na Câmara
de Guaramirim
Página3

Maristela Menel
faz campanha para
renovar o PMDB
Página4

Presidente do PSDB
se diz surpreso com

algumas nomeações
Página4

Novo sindicato
reúne categoria
inorganizada
Página7

Campeonato de
futebol suíço
InICIa em março
PáginaIO
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A Polícia Militar compareceu ao localpara garantir segurança à fiscalização

Irrêverente no estilo, o
Hyundai Atos é mais uma
opção entre mlnlvans e

carros populares

Classi Auto
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Projetos e política
A bancada federal do PT apresentou projeto de emenda

constitucional que define o recesso parlamentar entre 15 de
dezembro a 15 de janeiro. A medida acaba com as férias

. "escolares" de três meses, de senadores, deputados e vereadores.
Igual proposta foi protocolada na

Assembléia Legislativa do Estado
pelo então deputado Neodi Sa-
retta, também doPT, hoje prefeito
de Concórdia. A iniciativa é um

passo fundamental e importante
para democratizar as relações de
trabalho nesse País de constrastes
e desigualdades.

Entretanto, apesar de ter sido
saudada com pompas e circuns

tâncias, o projeto deve receber o
mesmo tratamento dado pelos
deputados estaduais à versão

catarinense: a gaveta do presi-
dente. A preocupação maior é'
com o fim das sessões extraor-

As negociatas
e os interesses

.de grupos
têm relegado
o País

a um plano
inferior

PrevidênciaSocial;cada diamaispróxima do trabalhadordinárias - convocadas inexpli
cavelmente no recesso parlamentar - e, conseqüentemente, das
gratificações extras que, em alguns casos, chegam a dobrar O'
salário dos parlamentares. Outro fator decisivo para a reprovação
do projeto é a redução do período de férias.

Na esteira da moralidade, a direção nacional do PT
recomendou aos prefeitos e vereadores recém empossados que
evitem a contratação de parentes até o terceiro grau. A mesma

orientação foi passada aos deputados e governadores eleitos em
1998. O princjpio ético e o compromisso com a legalidade ad
ministrativa têm levado o partido de Lula a conquistar os mais
renitentes, garimpando votos inclusive na seara conservadora.
De olho nas eleições presidenciais, o PT atua de acordo com os

anseios populares.
Em pesquisa realizada no ano passado, a classe política foi

considerada a menos confiável, fruto de administrações
fraudulentas, desvios de verbas, nepotismo e de privilégios
regados com recursos públicos. A população não se conforma
com os acordos espúrios firmados nos gabinetes, cujo o objetivo
é de salvaguardar as benesses criadas e aprovadas por elamesma.
Todavia, o que causa ascomesm9 é a im(p)unidade parlamentar,
que impede que verdadeiros bandidos eleitos sejam julgados e

condenados.

Após 0S mais de 20 anos de ditaduramilitar, o Brasil vem
tentando reencontrar o caminho da democracia. Várias foram as

tentativas de se firmar como um país capaz de garantir os direitos
individuais, a igualdade de oportunidade e assegurar a todos o

mínimo necessário para uma vida digna, todas fracassadas. As
negociatas e os interesses de grupos têm relegado � País a um ,

plano inferior, transformando-o no campe�o mundial da

desigualdade social e um dosmais corruptos domundo.
O projeto de redução do recesso parlamentar e a orientação

para o fim do nepotismo deveriam encontrar respaldo em todos

os outros partidos, que se apresentam como defensores das

causas públicas. Entretanto, a resistênciaU;viabilizará atémesmo
. o debate. O terceiro milênio - a era da informação - não

permitirá omissão, reservando surpresas no campo ppUtico para
quem negligenciar nas ações, Na outra ponta estãomilhões de

brasileiros excluídos do processo, mas atento às manobras ..

* Alba Terezinha Schichiting

comunicação de acidente de
trabalho.

- Prevfácil - quiosque de

auto-atendimento nas agências da

Previdência Social que já recebe
ram os benefícios do Programa
de Melhoria no Atendimento.

Outra iniciativa da Previdência
é o PES (Programa de Estabili
dade Social), que tem por objetivo
estender os benefíciosdo Regime
Geral de Previdência Social a

todos os trabalhadores. Com base
em pesquisa, foi constatado que
cerca de 38 milhões de pessoas
estão excluídas de qualquer pro
teção social ao trabalho.

Através de ações e parcerias
com entidades da sociedade orga
nizada, os Comitês de Estabilida
de esclarecem a população quan
to aos direitos e deveres dos con
tribuintes. Dessas formas, a Pre
vidência reafirma seu papel
social, socializando informações
e facilitando o acesso aos benefí
cios e serviços previdenciários.

A Previdência Social faz parte
da vida dos brasileiros desde

1923. quando foi cri ada através
da Lei Eloy Chaves. Nesses 78
anos de existência. a Previdência

sempre pagou em dia as aposen
tadorias, pensões e auxílios dos
trabalhadores. São R$ 5 bilhões

pagos, mensalmente. a ruais de

19 milhões de segurados. Em

60% dos municípios. o paga
mento de benefícios previden
ciários é maior que a transfe
rência do Fundo de Participação
dos Municípios.

A grandiosidade desses nú

meros é desconhecida por grande
parte da sociedade. que vincula a

Previdência Social e o seu órgão
executor - o fNSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) - a.

fraudes milionárias e filas inter
mináveis.

Mas. nos últimos dois anos.

a Previdência Social vem pas
sando por uma transforrnação
muito significativa. Parte dessa

mudança é atribuída ao PMA

(Programa de Melhorias no Aten

dimento na Previdência Social),
que visa mudar a imagem da

instituição, alterando a fi losofia e

a cultura organizacional.
Com a implantação do progra

ma e da nova estrutura organiza
cional. os postos foram transfor
mados em agências da Previdên
cia Social. onde o cidadão pode
ter acesso a qualquer serviço pre
videnciário no mesmo local.

Nessas novas agências, o arn

biente é climatizado. o atendi
mento é controlado por senhas
eletrônicas e o equipamento de in

formática é de última geração.
Houve. também. ampliação do
horário de atendimento ao públi
co para 12 horas ininterruptas.

Outras facilidades foram
colocadas à disposição da co

munidade.
- ampliação do serviço de

atendimento eletrônico 0800 78

019'1, das 7 às 19 horas, de se

gunda-feira a sábado.
- viatura móvel da Previdên

cia - PrevMóvel - para as

localidades que não têm agência
fixa.

si teInternet

www.previdenciasocial.gov.br
oferece informações e serviços
como salário-níaternidade,
inscrições de contribuintes e

\

* Superintendente do INSS
em Santa Catarina
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O prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB), prepara
pacote administrativo, que enviará para a apreciação dos

vereadores em convocação extraordinária. Tamanini pretende,
entre outras medidas, manter os abonos salariais para os

servidores municipais com menor remuneraçãoI

(a proposta, em princípio, é estender o benefício até abril),
implementar pleno funcionamento para o

.

Conselho da Merenda Escolar e pedir autorização para quitar
algumas despesas pendentes do ano passado,

como pagamento de combustíveis, fornecedores e transporte
escolar. O Executivo vai pedir também autorização para a

aquisição de terreno em apoio à instalação de mais uma empresa
no Município. Trata-se da Rower Indústria de Alimentos, de

Laurentino (SC).

.É ele

Está confirmada definitivamente
a participação do PFL no

governo de Corupá. O ex

vereador e ex-presidente da
Câmara Ernesto Filipe Blunk
(PFL) deverá ser

confirmado na titularidade da
Secretaria de Planejamento,
Indústria, Comércio
e Turismo" com o

desdobramento da atual
Secretaria de Agricultura, Meio
Ambiente e Turismo. O prefeito
Luiz Carlos Tamanini já está

providenciando a

alteração e deverá efetivá-la em
breve. Blunk é o

.

atual diretor de Turismo em

Corupá.

Não vingou
A Câmara de Corupájá

experimentou recesso curto,
de 45 dias, e quer mudar. Já a

partir dessa nova legislatura,
o recesso parlamentar será
ampliado para 90 dias. O

presidente da Câmara,
Herrmann Suesenbach

(PMDB), não vê problemas
nisso.

Segundo ele, com a alteração,
o Legislativo corupaense

acompanhará os intervalos
das demais câmaras de

vereadores na região, além da
Assembléia Legislativa e

Câmara Federal. Bem o

oposto do que poderá ser em

Guaramirim.

ENTREAsPAS � ��

"O Hospital Sagrado Coração de Jesus está funcio
nando redondinho, está bonito, tem uma imagem muito

positiva." (Empresário e secretário de Desenvolvimento
Econômico de Guaramirim, Blasio Mannes, durante a reunião de

lideranças guaramirenses com o professor Sérgio Surugi de Siqueira,
daPVC, citando o exemplo do apoio e influência da comunidade na

modernização do hospital de Massaranduba)

rei. (4
-,

371-180'

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066

Clínica e cirurgia de olhos
Lentes de contato.

Rua Guilherme Weeg�, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIO DO POVO

Presidente da Câmara propõe
I

menor recesso aos vereadores
Proposta reduz de
90 para 30 dias as
férias anuais dos
parlamentares

Guaramirim - o presidente
da Câmara de Vereadores, Evaldo
João Junckes (PT), o Pupo, vai
encaminhar emenda ao Legis
lativo propondo alteração re

gimental, reduzindo o período de

duração do recesso parlamentar de
90 para 30 dias. Com isso, o Le

gislativo passaria a funcionar com
melhor sintenia com a Prefeitura

e vários setores da comunidade,
\
que geralmente só fazem intervalo

de 30 dias no final do ano, assim
como a própria secretaria ela Câ

mara, argumenta Junckes. Ele já
conseguiu o apoio do líder do

governo, Salim José Dequêch
(PFL), e deverá buscar as assi
naturas de outros colegas.

Se a proposta for aprovada, os
vereadores de Guaramirim só
farão intervalo entre 15 de de
zembro e 15 de janeiro, ao invés
de estender a recesso até 15 de

fevereiro, como acontece hoje, e
também não terão mais a folga
entre 1 e 31 de julho. Para pro
ceder a alteração, será preciso mo
dificar o Regimento Interno e a

Lei Orgânica do Município. Uma
comissão de vereadores deverá
será destacada para acompanhar
a tramitação da matéria. Junckes

aponta o que considera outro

avanço contido na proposta, que
é a redução das possibilidades de

realização de sessões extraordi
nárias.

Nesse aspecto, a proposta do

presidente se alinha com as

medidas preconizadas pelo líder
do governo, que defende o fim da

remuneração dos vereadores
sobre as sessões extraordinárias.
Existe até a possibilidade de que a

mesma comissão acompanhe

Edson Junkes/CP

Reticente:Pupoapóiaasproposições deDequêch, menosmexerno salário/

todas essas alterações, se no re

gimento isso for possível. Mas
Junckes já antecipou que não

concorda com a intenção de

Dequêch, de retirar o subsídio de
50% sobre a remuneração do

presidente da Câmara de Verea

dores, argüindo que seria incons
titucional. Na opinião dele, seria
também uma medida prejudicial
para com quem está na pre
sidência da Câmara (o próprio
Junckes, no caso), que é o verea
dor que detém maior responsa
bilidade em relação aos atos do

Legislativo, perante o Tribunal de
Contas, inclusive, e maior carga
de trabalho, representando a Casa
em atos oficiais e solenidades.
"Vou votar contra", avisa.

SALÁRIOS - A atual remu-

neração do vereador em Gua
ramirim é de R$ 1.754,50. Os
vencimentos do presidente são

acrescidos em 50%, portanto,
mais R$ 877 ,25. Com todas as

demais medidas defendidas por

Dequêch para a "moralização" do
funcionamento da Câmara, como
a fixação de critérios mais rigo
rosos na concessão de licenças
para tratamento de saúde, Jun
ckes concorda. Inclusive com a

definição de critérios também no

fornecimento de verbas. para o

custo de viagens dos vereadores

à Capital do Estado. "Se não for
estritamente para assuntos do

interesse do Legislativo e co

munidade, o vereador deve pagar
do próprio bolso") reforça.
(MILTON RAASCH)

'�. O' ,,_ljaC@oetuno.com.br
Exames com alta
confiabilidade em

�i aparelhos automatizados de

�
última geração.

LABORATÓRIO JARAGUAENSE Dr. MarIo Souza Jr.
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

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

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos .todos os tipos
de Convênios.
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Maristela prega renovação do
Diretóriomunicipal doPMDB
Vereadoraconfirma
candidatura a

deputadoestadual
, .

no proximo ano

Jaraguá cio Sul - A ve

readoraMaristela Menel (PMDB)
disse que um dos projetos é a

renovação do Diretório municipal
do partido, conseqüentemente, da
Executiva. Na opinião dela, os

atuais dirigentes não permitem que
surjam novas lideranças, o que
causa "desgaste", resultando na

retração eleitoral verificada na

eleição passada. De acordo com

ela, não há ainda umnome definido

para encabeçar o movimento

revolucionário,mas existem várias

pessoas em condições de assumir
a direção do partido e "oxigená
lo".

Maristela acredita que a reno

vação do diretório seja o principal
e mais importante passo para

resgatar a representatividade e dar
novos rumos à legenda. "A reno

vação do partido, além de neces

sária, é urgente. O próprio povo já
demonstrou que quer mudanças.
Tanto assim que elegeu três outros
veréadores", certificou-se, lem
brando que o PMDB ainda é forte
no Município, mas por tradição e

não por ideologia. Maristela afir
mou ainda que pretende fazer parte
da nova executiva, "para influir nas
decisões."

Sobre o futuro do partido no

Município, a vereadora aposta rra

retomada' do diálogo com a so

ciedade e na abertura de espaços

Proposta:Maristelapretendemobilizarfiliadospara renovar opartido

para debates e críticas. "O PMDB

não-pode ficar fechado e limitado

às decisões de meia dúzia. Precisa
voltar às ruas e conversar com o

povo, como fez durante muitos

anos, principalmente durante o

regime militar, até comandar o

movimento pelas Diretas-Já",
discursou, acrescentando que os

filiados precisam redefinir a pos
tura ideológica do partido e traçar
diretrizes e projetos. I

- O PMDB tem tradição de

esquerda. Mas os novos tempos
trouxerammudanças significativas
nas relações políticas que precisam
ser observadas, sob o risco de

perder o bonde da história. En

tretanto, não podemos ficar sen
tados esperando que os ventos nos
levem. É preciso agir e resgatar
toda a história e o respeito que °
PMDB tinha -, completou.

CANDIDATURA - Maris

tela confrrmou a pretensão de dis

putar a indicação do partido para
concorrer a uma vaga de deputado
estadual nas eleições do próximo
ano. "Sou candidàta a candidata e

não abro mão dessa prerrogativa.
Não sou mais do que ninguém,
mas me considero capaz de pleitear
à indicação e vou fazer", reforçou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Bayer se diz surpreso com algumas nomeações
Jaraguá do Sul - O presi

dente do Diretório municipal do
PSDB, Célio Bayer, afirmou que
foi surpreendido pela nomeação de
algumas pessoas para integrar o
governo do prefeito Irineu Pasold,
do mesmo partido, creditando ao

prefeito a competência e arespon -

sabilidade pelas nomeações. Ele,
no entanto, fez questão de ponde
rar sobre a composição da equipe,
apostando que Pasold "tentou con
templar todos Os partidos aliados."

Bayer reforçou o apoio incon
dicional do partido à administração,
garantindo que o PSD:B não fez
nenhuma restrição a qualquer.
nome. "O que disse foi que fiquei
surpreso com algumas nornea-

•

II

ções, Mas isso não quer dizer que
as reprovo", amenizou, informan
do que o PSDB, como os demais

partidos da coligação, apresentou
uma nominata de pessoas consi
deradas aptas para integrar o go

ven:t0' "Foi uma chuva de pedidos
para incluir cabos eleitorais e apa
drinhados", lembrou.

Para o presidente, Pasold es

colheu aqueles que melhor se en

quadram no perfil da atual adrni

nistração. "Nesse primeiro mo

mento émuito difícil escolher entre
tantos nomes. Acredito que, se não

corresponderem com o projeto e

os programas apresentados, se
rão substituídos. O prefeito jamais
vai comprometer seu projeto admi-

I

nistrativo para manter a equipe",
declarou, lembrando que o partido
tem que estar com os olhos volta
dos para o futuro, além dos próxi
mos quatro anos.

Segundo Bayer, o PSDB não

está insatisfeito muito menos ma

goado com o governo, "muito pelo
contrário, vai dar total apoio".
"Talvez o PSDB tenha sido o par
tido que menos impôs na com

posição da equipe", revelou.
REUNIÃO -JÁExecutiva do

I

PSDB deve agendar para os pró-
ximos dias reunião com os verea

dores para traçaras metas e os

planos para 2001. A aproximação
com o PMDB também estará na

pauta. (MC)

As eleições para a Presidência da Câmara de Jaraguá do Sul
. continua gerando especulações de toda ordem dentro da

coligação Mais Jaraguá do Sul, que ainda não conseguiu digerir o
rompimento do acordo entre os partidos, que definira pela eleição

do vereador reeleito Carione Pavanello, do PFL.
Fontes das legendas garantem que os encontros entre as

lideranças têm sido transformado em sessões de catarse coletiva.
O objetivo é identificar os três votos contrários à orientação da

aliança e o nulo.

Pela contabilidade, os votos foram do PSDB. Com a garantia de
voto a Pavanello pelo vereador Gilberto Gonçalves (PPB), as

suspeitas passaram a ficar cada vez mais fortes�

Apoio
O Grupo de Apoio
Parlamentar do PT de Jaraguá
do Sul realiza na próxima
terça-feira, às 19' horas, no
plenário da Câmara

Municipal, reunião para
debater os possíveis projetos
a serem encaminhados pelos
vereadores e as ações que
devem nortear a atuação do

partido no Legislativo.
O encontro é aberto a todos
os filiados, que podem
participar com sugestões e

críticas.

Racha
O PPB de Jaraguá do Sul

parece predestinado a cisões
internas. Nas eleições de 1996,

o racha apareceu ainda na

definição da aliança, culminando
na desfiliação de mais de 110.
No ano passado, repetiu-se as

divergências, mas o

oportunismo prevaleceu,
cam�flando o

descontentamento. Todavia, há

outro princípio de revolta que
poderá resultar numa virada de
mesa na eleição para a escolha

da Executiva e Diretório.

Revelação
O livro "Memórias das trevas", do jornalista e escritor João
Carlos Teixeira, lançado na semana passada, já está com a

primeira edição esgotada. Motivo: o personagem principal é o
todo-poderoso senador pela Bahia Antônio Carlos Magalhães
(PFL), cuja trama revela as ligações perigosas, perseguições e

arbitrariedades cometidas por ele.

O senador desdenha o livro e diz que foi patrocinado pelos
ladrões do DNER, Sudam e dos portos, numa referência direta

aos caciques peemedebistas Eliseu Padilha, Jáder Barbalho e
. .

Geddel Vieira Lima.

Dono
O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) rebateu com
ironia as pretensões de

grupos que querem disputar a
convenção do partido,
marcada para maio. Segundo
ele, 90% do diretório está
fechado em torno de sua

liderança. Konell informou
ainda que .9 atual presidente,
ex-vereador José Antônio

Schrnitt, fica no cargo.

Confesso -

O vereador Roque Bachmann

(PSDB) assegurou,
ontem, que votou no

colega de partido Lia Tironi
para presidir a Câmara de

Jaraguá do Sul. "O Cacá

(Carione Pavanello - PFL)
nem me pediu voto e,

além do mais, '0 Lia é
do meu partido. Desde o início

estava fechado com

o grupo", revelou.

Médico Oftalmologista
EspecializaçãoyHospital 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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FEIRA

O Núcleo Estadual de Automecânicas de Santa
'

Catarina vai participar da Feira Automotiva FA-

2001, que acontecerá no Parque Municipal de
Eventos de Jaraguá do Sul, entre os dias 6 e 8 de
abril. A feira é promovida pelas associações
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (Acijs)
e das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu
(Apevi), além elo Núcleo Municipal de Autome
cânicas.

FUTEBOL

O professor Carlos Alberto, da Escolinha de
Futebol Meninos de Ouro (Botafogo, Baependi e
Arweg), acaba de receber sinal verde das equipes
do São Paulo e Portuguesa. As equipes paulistas
mostraram interesse em novos jogadores, em
todas as posições, revelados em Jaraguá do Sul.

HOSPITAL I

O Hospital e Maternidade Jaraguá receberá,
nos dias 19 e 21 de fevereiro, a auditoria de

representantes do Unicef que deverá avaliar o

cumprimento das metas por parte da instituição
para a outorga do título "Hospital amigo da

criança". Serão avaliados os dez passos cumpridos
pelo hospital para atingir o objetivo.

HOSPITALJI

Em Guaramirim, o tabelião Osnildo Bartel foi
indicado pela administração municipal para
presidir o futuro conselho administrativo do

Hospital Santo Antônio. Dia 31 de janeiro está
marcada reunião para iniciar a composição do
conselho.

/

SORTEIO
Mais um carro da promoção "Sua sorte hoje",

da Rede e Shopping Breithaupt, ficou com um

comprador da cidade de São Bento do Sul: Jonas
Krüger.

O sorteio foi domingo, às 21 horas. Os outros
três sorteios de carros Celta zero-quilômetro já
foram realizados. Ainda serão sorteados mais
dois carros entre os compradores dos hiper,
supermercados e lojas do Shopping Breithaupt.

AUDIÊNCIA
Com 4078 acessos diários, a Studio FM, aqui

de Jaraguá do Sul, é a emissora de rádio mais
ouvida- via Internet em Santa Catarina

(www.studiofm.com.br). Em 2.° lugar aparece a

,Rádio Floresta Negra FM (Joinville), com 3761
acessos; e em 3° a Rádio Guararema AM

(Florianópolis), com 3263 acessos. O relatório é
da www.radios.com.br

EXPOSIÇÃO
A artista plástica guaramirense Iris Kucz

kowski está expondo na sala 202 (2° piso) no
shopping, até o dia 31 deste mês. Junto com suas

obras, estão expostas obras do artista paulistano
Douglas Frasquetti (que presenteou Jaraguá do
Sul com seminário de pintura em tela no mês de
dezembro) e de Marisete Nava, que é aluna de
Iris. Vale a pena prestigiar as belas obras.

INAUGURAÇÃO
Acontece amanhã, às 17 horas, a solenidade

de inauguração do Posto de Saúde do Bairro Cor

�ceira, em Guaramirim.

SOCIAL- 5

No dia de hoje, acontece mais um

aniversário da senhora Brunhilde Mahnke
Schmöokel, esposa do nosso diretor

Eugênio Victor Schmöckel, atuante
elemento dos meios filantrópicos da

cidade, ajudando os menos aquinhoados da
sorte, mas ajudando desinteressadamente
à recuperação dos mais necessitados do
nosso meio. Para dona Brunhilde partem

daqui da redação os votos de muitas

realizações no campo da assistência social
do Município de [araguâ do Sul e da

microrregião, Parabéns pelo aniversário e

muitas felicidades!

Industrial Blásio Mannes (Guaramirim) com
a esposa, Vanda, no jantar de
confraternização, dia 1 de janeiro de 2001,
após a posse dos eleitos em Guaramirim. Ele
é o novo secretário de Indústria, Comércio e

Serviços da Prefeitura

Décio Mengarda, governador do Distrito LD-5 do
Lions Club, e Sérgio Zapella durante a escolha do
cartaz do concurso da paz, na última semana, na

Caraguá Veículos

üsniMüller
Deise Kotchella
27/1
Adriana Josemara

Fagundes
Vinicius Neumann

Os formandos do

Colégio Abdon Batista

parabenizam o

Rodrigo pela sua

aprovação no curso pe
Ciências da

Computação (Supral
Furb). Toda turma
continua torcendo por
suas conquistas

24/1
VilrnarVils
25/1
Décio ,Paulo Dalpiaz
26/1
Lisianna Garcia
Anna Paula Lange

Luiz Carlos Aze edo,
proprietário da:

Azevedo Automóveis,
aniversariou ontem, dia
24/1. Seus familiares,

funcionários e amigos 'lhe
desejam os parabéns

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Piratuba sedia encontro de jornais do interior
(

Um total de 38jornais participaram dasplenárias e das atividadesprogramadas pelaAssoeiação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (Adjori-SC)para o

XIII Encontro dos Jornais do Interior de Santa Catarina realizado, em Piratuba, na região do Meio-Oeste, nos dias 19,20 e 21, que reuniu cerca de 100

participantes entre proprietários eprofissionais de jornais locais, autoridades e convidados.
A Lei deResponsabilidade Fiscal, os aspectosformais da obrigatoriedade daspublicações legais em Santa Catarina e aformação de núcleos setoriais orientadapelo

Sebrae através doprojeto Empreenderforam osprincipais temas dasplenárias, que debateram e abordaram também a necessidade dáformalização de umplanejamento
estratégico de longoprazopara a entidade, a qualificação do segmento com a criação de um selo de qualidade a ser utilizadopelos jornaisfiliados àAdjori-SC, estratégias\

de incremento de captação das mídias governamentais, a criação de um espaçoformal nosjornais associadosparapublicação dematériasjornalísticas geradaspelospróprios
�__� jornais e selecionadaspela Adjori-SC, o PrêmioAdjori de Jornalismo, a criação de um

prêmio anual para profissionais e personalidades com atuação de destaque em

atividades diretamente vinculadas à imprensa do interior e o andamento daformatação
do código de ética dos jornais do interior de Santa Catarina, entre outros assuntos.

O evento que, portanto, deflagrou as atividades daAdjori-SC planejadas
para 2001 contou com o apoio epatrocínio do Thermas de Piratuba ParkHotel, da

PerdigãoAgroindustrial, dasprefeituras de Piratuba e 1pira, da Transportes Co
letivos Biatur, do jornal O Tempo, de Capinzal, da gráfica RioSul e daMachadinha
Energética S.A. (Maesa), que cedeu as dependências do Centro de Atendimento ao

Visitante (CAV)para a realização dasplenárias.
Localizada na região do Vale do Contestado, Piratuba destaca-sepor suasfon

tes de águas termais de onde brotam águas sulfurosas n,uma temperatura 38,5°C com

alto valor terapêutico, que são disponibilizadas aos turistas num balneário com oito

piscinas, banheiras e duchas. Piratuba é reconhecida tambémpela simplicidade e hos

pitalidade de seupovo epela excelente rede de hotelaria que garante aos turistas cerca
de 1.350 leitos e uma gastronomia típica da região. Além das águas termais de Piratuba,
osparticipantes deXIIIEncontro visitaram a cascata de Ipira emantiveram contato

com o comércio e osprodutos coloniais dos doismunicípios catarinenses.

.e
,'\DJORE

lrotÇH1A

Abertura dos trabalhos deplenária do XIII Encontro. Dá esquerda
para a direita, Ênio Azevedo, do Jornal O Tempo, de Capinzal, e Telmo

. Francisco da Silva, Miguel Angelo Gobbi, Angelo Schulka e Iosiane

,
Ribas Lanzarin Splengler, integrantes da diretoria da Adjori-SC.

Abertura
A sessão solene de

abertura do XIII Encontro
dos Jornais do Interior de

Santa Catarina, realizada na
noite do dia 19, recepcionou
os participantes num co

quetelmontado com os prin
cipais produtos de frios e

embutidos da Perdigão Ali
mentos S.A., servido à bei

ra das piscinas do Thermas
de Piratuba ParkHotel, com

I
a apresentação musical do

Grupo Etnia.
A solenidade contou

com as presenças de

destaque de Roque de

Simas, prefeito de Ipira;
Otacir Roque dos Santos,
secretário de Administra

ção e representante d0

prefeito de Piratuba, Nel
son MInks; Gilberto Or

satto, diretor regional da
Perdigão Agroindustrial;
Wilson Macedo, diretor
geral do Thermas de Pi
ratuba Park Hotel, e de

Miguel Ãngelo Gobbi,
presidente da Adjori-SC
e proprietário do jornal
Folha do Oeste, de São

Miguel do Oeste.

Legal
o desenvolvimento do

painel sobre Direito Admi
nistrativo, Lei de Respon
sabilidade Fiscal (LRF) e pu-

"

blicações legais, programa-
do para iniciar as atividades

de plenária, no sábado pela
manhã, dia 20, ficou parci
almente prejudicado na me

dida em que o vôo que con
duzia o advogado Alceu

Frassetto, especialista nos

assuntos em pauta, e o di

retor da CasaCivil para As
suntos Legislativos, Gley

, Fernando Sagaz, de Floria
nópolis para o local, não en
controu condições de ater

rissagem em nenhum dos

aeroportos da região, retor
nando à Capital.

A ausência dos dois

painelistas foi, no entanto,

compensada pela compe
tente abordagem do consul
tor da Associação Brasilei
ra de Jornais do Interior

(Abrajori) José Carlos Ribei
ro, que, entre outros aspec
tos, destacou a importân
cia do comprometimento da

imprensa do interior para o

efetivo cumprimento da

LRF através da denúncia a

todos os eventuais desres

peitos à nova legislação que
venham a ser cometidos

pelas administrações muni
cipais e estadual.

A emenda ao artigo 111
da Constituição Estadual

\ que normatiza as publica
ções legais no território ca

tarinense, a,provada pela

Assembléia Legislativa, no
encerramento dos traba

lhos legislativos de 2000, e
o acompanhamento que a

Adjori-SC vem dando ao

assunto, também ocuparam

espaço de destaque na ple
nária do XIII Encontro.

Qualidade
o encerramento em 31

de janeiro para envio à Ad

jori-SC dematerial por par
te dos jornais do interior de

forma a efetivar a participa
ção no Prêmio Adjori de
Jornalismo e a realização do
evento em abril próximo
também foram assuntos de

plenária, que decidiu pela
criação ainda de um prêmio
destaque para profissionais
e personalidades que atu

em e dest::nvolvam projetos
e estudos diretamente vin
culados às atividades da im

prensa do interior. Para esta

primeira edição do prêmio
destaque, a plenária apro
vou a indicação do jorna
lista e coordenador do cur

so de Jornalismo da Univa

li, Mário Luiz Fernandes.
A qualificação de mer

cado foi também debatida e

defendida pela plenária, que
levantou a necessidade da

criação de um selo de quali
dade que identifique os jor
nais filiados à Adjori-SC e

garanta aos clientes e leito

res urna informação de qua
lidade e o comprometimen
to ético do jornal com a co

munidade em que atua.

Setorial
No painel de domingo

pela manhã, a consultora
Sueli de Bernardi, respon
sável pelas ativi
dades do Sebrae
na região do

Meio-Oeste de
Santa Catarina,
traçou um painel
das atívidades do

projeto Empreen
der, que, numa

ação de parceria
do Sebrae, Facisc,
Farnpese e Fun

dação Empreen
der, e orientada

por tecnologia alemã de

senvolvida pela Câmara de
Artes e Ofícios de Muni

que e da Alta Baviera,
vem organizando-a econo
mia de Santa Catarina em

núcleos setoriais.
Iniciada na

'

década de

80 por associações comer

ciais e industriais 'das regi
ões do Norte e Vale do Ita

jaí, a setorização da econo
mia catarinense foi impulsi
onada a partir da segunda
metade de década de 90,
somando, hoje, mais de 400

primeiropasso
para criar o

Núcleo Setorial

núcleos setoriais dos mais
diversos segmentos da eco
nomia, com um total de cer

ca de 5.000 empresas nucle

adas, nas mais diversas re

giões do estado.
As atividades do pai

nel, na verdade, já funcio
naram como um primeiro
passo para a formação e cri

ação do Núcleo Setorial de
Jornais do Interior do Pro

jeto Empreender. Como for
ma de objetivar este primei
ro passo, a consultora do

Sebrae, através de um exer-

cício de aplicação da Meto
dologia de Resolução de

Problemas (MRP), levantou
junto à plenária as princi
pais necessidades do setor

segundo a visão dos parti
cipantes do XIII Encontro.

De acordo com Sueli, a
partir de estudos deste di

agnóstico inicial, o Sebrae
vai apresentar à Adjori-SC
um plano de ação estratégi
ca para o setor dos jornais
do interior, num prazo, que
a consultora acredita como

máximo, de 30 dias.
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Ford cresceu no Brasil
13% em 2000
A Ford teve um aumento de 13%
em relação ao ano anterior, carros:
vendidos, e encerrou o ano passa- .

do com a venda de 132.589 veícu-.
'los. O segmento que mais cresceu :
foi o das picapes, com 35.516 uni- .

dades, 26% a mais do que em

1999. O modelo com melhor de

sempenho foi a Ranger, no seg
mento de utilitários, e suas ven

das atingiram 15.557 unidades
vendidas em 2000, 40% maior em :
relação ao ano anterior. A F-250 é:
líder, também, entre as picapes
grandes. O Fiesta foi o destaque
entre os automóveis, após ganhar :
novas versões e ser o primeiro
carro vendido pela Internet. Com :
isso ouve um crescimento de 60%

I
nas vendas do modelo, que che

garam a 41.505 unidades.,

1

1

Suzuki vende mais
10% à GM
A GM (General Motors) anun-
ciou a aquisição de mais 10% das
ações da japonesa Suzuki, elevan-.
do sua participação na compa-

.

nhia para 20,1%. A negociação
foi intermediada pela unidade
canadense da GM, e a compra foi :
avaliada em US$ 650 milhões. A
unidade da General Motors nos

Estados Unidos controlará 9,1%
das ações e o restante, 11%, ficará
sob responsabilidade da divisão
do Canadá.

Em 1o lug�r, Brasil ...
o Brasil é o primeiro colocando
no ranking mundial de carros

com blindagem contra armas de
curto disparo e terceiro colocado
no geral, perdendo apenas para a :
Colômbia e México. O mercado

.

de blindagem está sendo tão pro- .

curado que, no ano de 1997, eram:
apenas dez as lojas de blindagem, :
hoje, pàssam de 50.

Mais lojas da Ferrari
A Ferrari está ampliando sua

. franquia de brindes e acessórios
em geral da marca no Brasil. Ou
tras duas lojas serão instaladas
até final do ano, uma em São
Paulo (onde já se encontra três) e
outra em Fortaleza, Ceará.

Espertinho, hem, Hyundai Atos
interno, pode ser um ótimo negó- em espaço interno (ainda assim
cio, contando com ar-condiciona- com certa desvantagem para o mo-

delo coreano).
Pode-se então com

parar aos modelos

populares compac
tos, e aí sim vem as

vantagens a favor
do Atos. Agora, se

você quer um carro

fácil de estacionar

(do tipo que cabe
em vaga para mo

tos), praticidade no

anda-pára do trân-

)
Esquisito, diferente, ousado.
Seja qual for o objetivo usado

pela marca,
o segmento
dos
monovolumes
veio para
ficar e sofre-
rá expan
são. Um dos

represen
tantes dessa
nova cate

goria é o

coreano

Atos Prime.
O carrinho

responde
por 20% do
volume de
vendas do
fabricante Hyundai, que come

mora o sucesso desse popular
com jeito de minivan. Popular,
por contar com motor de 1.000
cilindradas. Minivan, no dese
nho, teto alto e pára-brisas em

ângulo com o capô do' motor

formando praticamente um só

conjunto.
Em particular, o modelo exibe
ousadia. É atraente e moderno,
tendo apenas nos detalhes cro

mados um certo exagero de

gosto duvidoso. O interior é
prático, completo, com coman

dos bem posicionados. A quali
dade dos materiais, é claro, não
é das melhores, e o plástico é

onipresente.
Se for levado em conta os itens
de série e o excelente espaço

Jaraguá do Sul, 25 de janeiro de 2001

do, vidros e travas

elétricas, air bag para o
(

motorista, entre outros,
sai por R$ 21.950,00. O
Mercedes Classe A sai

por R$ 33.800,00, com
parado, é claro, apenas

sito, e despertar os olhares curio
sos, com certeza poderá cotar com
o Atos.
Vale lembrar que com o câmbio
automático ele perde em arranca

das e velocidade final por ter um
motor 1.0, chegando à máxima de
138 km/h. Por outro lado, é a velo
cidade ideal quando se leva em

conta o porte do pequeno
Hyundai. Mais informações na

Concessionária Autorizada
Hyundai, em Florianópolis. (LEAN
DRO SCHMÖCKEL GONÇALVES E DARLON

ANACLETO)
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Vendo MB 1113, ano

79, toco, impecável.
Tratar no telefone

9979-1437.

Vendo MB 709, ano 96,
baú, único dono,

particular. Tratar no
telefone 9979-1437.

Vendo Palio, 4 portas,
ano 96, todo original.

Entrada de R$ 8.000,00
+ 23 x R$ 213,00 fixas.

Tratar no telefone
9101-1774.

Vendo carro Voyage,
ano B9, GLS 1.8, álcool,
financiado ou troco por
carro de menor valor.
Tratar no telefone

370-2146.

Vende-se Voyage preto,
mod. 82, pintura

impecável, motor 98,
aro de liga leve.
R$ 2.500,00.

Tratar no telefone
372-6728 (comercial)

ou 372-2803

(residencial), com
Marcelo.

Vende-se Corsa,
·desemb. traseiro, ar
quente, toca-fita, ano

96. R$ 5.500,00
entrada + 14 x

R$ 360,00 fixas. Tratar
no telefone 371-0002,

com Tavares.

Vende-se Palio 1.0 EX,
ano 2000. Tratar no

telefone 376-1289,
com Ângelo.

Vende-se Escort XR3,
ano 89, cor branca,

personalizado.
R$ 4.500,00 + 7x R$

200,00 fixas.
Aceita-se carro de

menor valor.
Tratar no telefone

275-2294.

Vende-se uma Besta,
.ano 94, para 12'

passageiros, diesel,
cor prata. Valor
R$ 14.000;00 +

15 parcelas de
R$ 334,00 fixas.
Tratar no telefone
9973-5732 com

Marcos.

Vende-se ou troca-se

Gol, GL 1.8, MI, 97/97
(G), branco, com baixa

km, segundo dono.
Aceito Omega' CD 94

no negócio.
Tratar com Alexandre

nos telefones,
373-1930 ou

9902-7888.

Vende-se Fusca 76
Cor bege, Motor

1300L gasolina, Rodas
de liga aro 15, dois

pneus novos, película,
bancos de couro, uma

belezura, por
R$ 3.000,00.

Tratar: 372-4261.

Troca-se Tipo 93/94,
completo (ar cond./dir.
hid./vidro elétr./rodas
esportivas/alarme) 4

portas, azul marinho.
Troco por carro ano

96 a 98 completo.
Tratar: Alexandre, no

telefone 376-1455.

Troca-se um Verona
ano 91/92, 1.8 LX,

gasolina, com 4 pneus

RuaBernartlo f}ornlJusc!J, 11&· YílaBaepent/í· /araguitio Sul· SC
'

MODELO
GM

ANO

novos por um car�o
1.0 94 a 98.

Aceita-se carro

com financiamento.
Tratar no telefone:

370-4481 / 370-4135.

Compro 4 rodas do
Vectra GLS 97/98/99/
00, com ou sem pneus,
ou do Vectra CD 94/
95/96. Somente em

ótimo estado.
Tratar no telefone:

372-4121.

Vendo ou troco Ford
Tautus/93 Valor

R16.500,OO por casa

ou terreno nas

proximidades da Ilha
da Figueira - Vila Nova

- Vila Lalau
ou Centenário.
Tratar no telefone

, 370-4042.

Compro Titan ano 95
a 98 dou entrada e

financio o restante.
Tratar no telefone

370-2304.

Vendo uma moto DT

'FIAT
Palio Weekend
Palio ED 1.04 portas
Fiorino Furgão
Uno CS

180 em ótimo estado.
Motor e caixa novos.

Pneu dianteiro
também novo.

Ano/modelo 1990.

_

Cor branca, faixa de
95. Sem multa.

Valor R$ 1.350,00.
Tratar no telefone:
47- 392-3066.

Compro moto para
trilha, de preferência
DT 200 ou 180, pode
ter financiamento.
Tratar no telefone

(47)9965-9989.

Vendo Fusca ano 73,
em bom estado de

conservação.
Valor R$ 1500.

Ou troco por carro a

partir do ano 88.
Tratar no telefone:

9997-6845.

Vende-se Gol CL,
89, álcool.

Valor R$ 3.000,00
+ 12x R$ 187,00.

Tratar com Clodoaldo,
no telefone
9965-7896.

VOLKSWAGEN
Gol 1.0 16V 4 portas, cl ar-condicionado
Gol Mij1.0 2 portas
Logus CL 1.8 2 portas
Kombi Diesel
Gol (chaleira)
Brasilia branca

FORD
Fiesta GLX 1.04 portas
Escort XR3 conversível prata
3 Escort XR3 completos - Cinza-Vermelho
1 Escort L - Bege-Verde -

98
87

87 a 88
84

MOTOS
1 Honda CG Titan vermelha
Sundown vermelhá
Hyosung bordô

98
97
93
89

Corsa Wind 97
S-10 completa 96

.

3 modetos Corsa Wind 2 portas 95
3 Omega 2.2 GLS completos - Cinza-Preto-Verde 93
4 Kadett 2 portas branco 91 a 95
3 Chevette SL 1.6 - Prata - 85 e 89

99
98
94
83
85
76

98
97
99

Gasolina aditiwad
pelo preço da comum

)

)
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(47) :3 76-:L 77:2

MODELO ANO COR COMBo
Kombi Envidraçada 99 Branca G
Corsa Wind 1.0 4p 99 Prata G
Saveiro Summer 1.8 97 Verde G

Omega GlS 2.2 96 Prata G
Escort Hobby 1.0 96 Prata G
Uno ie 1.0 2p 96 Azul G

G,ol 1 000 Ant 96 Bege G
l-200 pick-up 94 Bege D I,

Parati Cl 1.8 94 Verde G
Goi Cl 1.8 94 Branca Á I

Versaiies Gl 2.0 comp 94 Prata G
l-200 pick-up 93 Bege D
Quantum Cl 1.8 91 Vermelha G
Santana GlS 2.0 90 Prata G
D-20 pick-up 87 Branca D
F-1000 pick-up 85 Prata D
F-1000 pick-up 83 Preta D ,

Toyota 83 Branca D

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraquá do Sul- SC

CORREIO DO POVO

VEíCULO
Sênic RXE'2.0. completo
Renaull19 1.6 completo

Vectra GL 2.2. compl.
Vectra CD
Monza SLE completo

Uno SX 4pts. vidro. trava. ar qte. des.

Gol CU1.6
Santana 2000 4pts - dh + ar-cond
Saveiro CL 1.6 CHT
Voyage
GolBX
Fusca 1300 t
Fusca 1600 carburador

Fiesta CLX 1.3. 4p
Verona GL 1.81
ApolioGL 1.8
Del Rey GL 1.6

RENAULT
COR ANO

Verde 00
Bordo 95

Marinho 98
Preto '.97
Marrom 89

Branco 98

Vermelho 96
Marinho 93
Azul 90
Cinza 86
Bege 84
Branco 76
Verde 80

Branco 97
Grafite 96
Azul 91
Verde 88

GM

FIAT

Vw

FORD

372,2820 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Joroguá do Sul

Classi Auto - 3

Vende-se jogo de Roda 15 (rodas e

pneus) modelo BBS, semi-novo.
Preço a combinar. Tratar no telefone

371-6600 ou 9973-8543

Vende-se Brasília, ano 80, vermelha.'
R$ 1.500,00.

Tratar no telefone 372-0583
com Geni.

Vende-se Corsa GL 1.4
ano 94/95 cor vermelho ferrarí,

película, aro 14 de vectra.

Valor R$ 9.100,00.
Tratar no telefone: 99974451

VEíCULO ANO COR COMBo Novos e Usados
G'III

Fanes: 373-0806 / 373-1881Corsa 1.0 MPFI 4p 99 Branca G

l't.)I!l,lfO?mnaINfOilifliI3r:mt;11[,}j§IIIrm11Corsa 1.0 MPFI 2p 98 Branca G MODELO ANO COR COMBo
GM

Volkswagen
Corsa Wind, sedan 00 Prata G VEÍCULOS ANO COMBo COR
Corsa Wind 2pts, limp/des. ar qte 00 Prata G Goi Mi, 4p, ar + dir g,ffl Gas Branca

Gol 1.0 16V, Plus (ar cone. dir.h., trava) 01 Prata G Vectra GLS 2.2 completo 98 Azul G Gol4 p r:/ rodas em liga-leve l6V g,ffl Gas

Go11.0 16V 4[2 98 Azul G Corsa GL 1,4 trio elét., límp/des. tras. 95 Azul G
PalioEDX 9&'9l Gas Branco
Corsa 9&'9l Gas Branco

Goi Cl 1.6 2p 96 Cinza G Opala Dlpl. SE 4pts completo 90 Prata G lGolMi 9&'9l Gas Branco

Santana CL! 1.8, 4p (com[2leto) 95 Branca G
Chevette L cl rodas 86 Cinza A Kombi vidraçada, matare 9 . %'96 Gas Branca

Corsa Wind 94 Azul G Pampa1.8 %'96 Gas Branca

Voyage CL 1.6, 2p (5 marchas) 86 Bordô A Monza SL/E 86 Marrom A Monza GL4· portas 9"{95 Gas Branca

Go11.000 2p 94 Branca G Ford
EscortHobby 94194 Gas Vermelho
LogusGL 94194 Gas Bordômet.

Escort L 1.6 94 Prata G LogusCLl.6 9:','93 Ale Verdemet.

Ford ESCQrt GL 89 Verde G Goi CL 9:','93 Ale Verdemet.

Fiesta 97 Vermelho G Uno Mille Eletronic 9:','93 Gas Branco

Verona GLX 1.8, 2p. 90 Marrom G VW
Escort L 9:','93 Gas Prdt:a

Dei Relo' 1.6 Ghia 2p Cinza
Parati CL 92/92 Gas Dourada Met.

83 A Gol 16V 4 pts 99 Cinza G Fiat Uno Mille 91/91 Gas Branca

Del Rey 1.6 L 2p 82 Cinza G Gol 16V 4 pts 99 Cinza G Kombi vidraçada 9:V9J Gas Branca

Gol i Plus, limpldes tras. ar qte 96 Branco G PampaGL 89/W Gas Azul

Gol CLi 95 Branco G
Fiorino 89/89 Gas Prdt:a

FiaI Gol SL - motor AP 8&'85 Gas Bege
Gol i Plus límp/des. tras. ar qte 95 Vermelho G Toyota 8Q'85 Die Vende

Uno EX 1.04[1 00 Prata G Fusca 1300· 82 Cinza G Del Rey 84'82 Gas Branco

Uno EP 1.0 4p. completo (- ar-cond.) 96 Preta G FiaI Corcel II 81/81 Gas
I Chevette 8:Voo Gas Prata Met.

Palio ED 1.0 4p 97 Vermelha G
Palio ED. 4 pts. limp, tras, 98 Azul G

Tempra 16V, 2.0 HLX 4p (top de linha) 96 Branca G
Palio ED, 4 pts 97 Branca G MOTO ANO COMBo COR
Uno EP 4 portas 96 Azul G Laquila IX)'OQ Gas Vermelho

Palio ELX 16V 1.0 (completo) 01 Prata G Tempra 8V completo 95 Verde G CBX 200 Strada 9";'95 Vermelha

Uno S 89 Vermelho G COMPRO CARRO 1.000, ACIMA DO ANO 9S

Moto Strada 200 95 Roxa G

I__-Moto Honda ML 125 88 Vermelha G

Rod_ BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

,

AUTOMOVEIS
gasolina

". ",áJcool

';'j9,�solina
gasolina'

1/A satisfação do cliente é (9 nosso Qbj�li

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FILTRO DE ÓLEO BOMBA ELÉTRICA
DO ESGUICHOMOTOR AP 1.8 E 2.0 - TODOS OS MODELOS

R$ 6,64*

TAMPA DO RESERVATÓRIO
DE ÁGUA DO RADIADOR

GOL E SAVEIRO ATÉ 86

R$12,30*

R$ 53,24
·

DISCO DE EMBREAGEM
190MM - GOL, PARATI, VOYAGE ATÉ 97 E SAVEIRO 1.6.

ROLAMENTO DE
EMBREAGEM
TODOS AP/CHT - GOL, PARATI E VOYAGE ATÉ 97

,

PLATÔ DE EMBREAGEM
190MM - GOL, PARATI, VOYAGE ATÉ 97 E SAVEIRO 1.6

R$29,87*

A Ccrcquó está com uma superpromoção de peças que vai

agradar em cheio o seu carro, e o seu bolso também. Venha conferir.

TODOS OS MODELOS

R$ 3,7S*

PEÇAS
ORIGINAIS.

R$S7,4r

Horário de
atendimento: CARAGUÁI

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

�,

,PEÇA
�

C�RA�UA. Aullttncla T4cn1ca De segunda a sexta: 7h às 19h
Sábados: 8h às 12h

Super Elfoque
delÍefa. Caragud

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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••

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
.

. funilaria
epmtura

Atendiment
2a a 6a feira

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

sábados
das 8 às 12 neras

T.1371 3655
Av. Mal. DeIDdm,dID �ID f€JmSB€117 55f

e1llilJlilelil��fifefi@ne,fll!lliIm.€([lm.ßlIi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - Classi Auto CORREIO DO POVO
96. Paga-se a

diferença.
Telefone: 371-9788

JARAGUÁ DO SUL, 25 DE JANEIRO DE 2001
- .

Vende-se Uno SX 1. O,
ano 97, bordô. Tratar

371-5343

Vende-se Kadett GL, ano
97, gasolina, vermelho.

Tratar: 371-4000

Vende-se Saveiro 93, GL
1.8. Valor R$ 5.000,00
+ llx R$ 223,00 ou

troca-se por carro do .

mesmo valor.
Tratar pelo telefone

9992-6767, com Gilson.

Vende-se Santana MI,
ano 96, gasolina, azul.
Tratar: 371-4000

Vende-se Escort 1.6,
prata 89, gasolina e

som. Tratar: 9973-8756·

Vendo moto XT-225y
preta, ano 97.

Tratar: 275-2692

Vende-se Uno 1. O Mille

91, branco.
Tratar 371-5343 ou

9973-8756

Vende-se Vectra 97,
prata, GLS, 2 donos.
Tratar 9973-8756

. Vende-se Palio 1. O,
branco 99, com CD,

vidros elétricos, limpador
de desembaçador.
Tratar 371-5343 ou

9973-8756

Vende-se Fusca 75.

R$ 1. 700,00, em
bom estado.

Tratar 373-0229 ou

9111-0151, com Osni

Vende-se Gol CL 1.8, a
álcool, ano 88, ou troca
se por carro de menor

valor. Tratar: 275-0916

Vende-se Del Rey, ano
85, COI)1 alarme. Valor

R$ 3.500,00 ou negocia
se com Corsa 4 portas
ou Fiesta acima do ano

so�· a1ann� babias - vidros e travas elétricas�
I,

Vende-se Gol 2p, Gol
star, ano 98, gasolina,
vermelho. Tratar:

371-4000

Vende-se Moto NX 150,
Ano 1990, cor preta.
Valor R$ 2.000,00, ou
tratar à Rua Manoel
Francisco da Costa,
Bairro Vieiras, 1500.
Tratar: 372-5063

vende-se Tempra SX

16V, ano 97, gasolina,
cinza. Tratar:
371-4000

Vende-se Verona 1.8,
ano 91, com trio, .

gás., dourado.
Tratar: 371-5343

Vende-se Gol 1.8, ano
93, branco.

Tratar: 371-5343 ou

9973-8756

Vendo Moto Honda
Bizz 2000, nova com

apenas 200km
rodados, na garantia
até outubro/2001,

emplacada.
Acompanha capacete.
Preço a combinar.

.

Faça-me sua proposta.
Tratar: 372 3551

Vendo Corsa Super, 4
portas, 1998, cor prata

em ótimo estado.

Preço a combinar.
Tratar: 372 3551

Vende-se Gol CL 1.6,
ano 91, cinza.

Treter: 371-5343

Vende-se Ford KA 98,
completo -ar, roxo.
Tratar: 9973-8756

AUTOMECÂNICA
DAo BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.. " .. IIJ,./iA I

1/eJta.�� '-W�.

Telefone:
(047) 376-0251

A <'

Rua Angelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

<

a\•••'.'.!.tlA!l'"I'.,8...l..r;h·······.�,

.".,
jZi� e"'� (O**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

Novos e Semi-Novos
r·
- -.,..- - ""'7 .,.- ,..-. --- __ '''"'7 __ -:-- T ""'7 ""'7 __

-

tJI':'Operªm'Qs':as Plel.b��és·fi.�ah:ciall.pras·'� I
L Temos as melhores0ta�ásf,;do;rmer1<:ado't.J

Fone: 373-0316

Vende-se Parati 2p,
CL! 1.8, ano 96,
gasolina, preta.
Tratar: 371-4000

Vende-se DT180 para
trilha em ótimo estado ..

Valor R$ 1200,00
Tratar: 91032205

Vende-se Xantia 2.0,
ano 95, gasolina,
cinza. Tratar:
371-4000

Vende-se Corsa 1. O
com limpador traseiro,

vermelho .

'Tratar: 371-5343 ou

9973-8756.

Vende-sé Gol 4p, 16V,
ano 99, gasolina,
branco. Tratar:
371-4000

Vende-se Variant, ano
13, em bom estado,

.

reparos na lataria,
R$ 400,00 .

Telefone: 9963-8773

Vende-se ou troce por
carro de menor vetor,
Monza preto, ano 95,
completo, ar, 4 portas,
2.0. Tratar: 275-2692

Vende-se S-10-2, 2 S,
ano 96, gasolina,
vermelho. Tratar:

371-4000

Vende-se Fiat Tipo,
.

ano 95, completo,
valor R$ 5.000,00 +

prestações.
Telefone: 370-0052

Vende-se Voyage, ano

83, por R$ 2.600,00.
Telefone: 376-1525

Compra-se Fiorino

longa, aberta, e
vende-se Fusca 79 por.

R$ 1.500,00.
Telefone: 370-7917

Vende-se Gol 1.6 CL, a

gasolina, ano 92 mo

tor CHT, por
R$ 6.300,00.
Tratar: Alan

Telefone: 9992-5169

Precisa-se de
caminhão que venha

. vazio de Francisco

Beltrão/Paraná, para
trazer um carro (Fiat).

Tratar: Edi
. Telefone: 370-8124

Compra-se CG
Titã 97 a 99.

Paga-se a vista.
Tratar: Jose Roberto
Telefone: 372-2028

Vende-se Opala
Diplomata 85/86,

completo ou troca-se

por moto.
Telefone: 9104-8838

Vende-se Tempra ano

92, completo,
financiado

R$ 4.800,00 +

prestações.
Telefone: 9997-1019

-____..\" Rua Bernardo Dornbusch', 1111 WD Vila lalau . <i' Jaraguá do Sul J---J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 25 DE JANEIRO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 7

CONHEÇA A NlAIS NOVA
JOALHERIA DA CIDADE.

Aceitamos
seu usado
na troca

Aberto de
I

,

segunda a

sexta das
8h às 18h30min

sábado das
8hàs12h\ 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 Palio EX 4 portas 00101 Vermelha
Fiat Uno Mille Smart 4 portas 00101 Azul
Fiat Brava SX 4 portas 00101 Vermelha
Fiat Palio EX 2 portas 00/01 Cinza

CARROS USADOS
\

Ford Escort L 1.6 92/92 Prata
Fiat Fiorino Furgão 89/89 Branca
Fiat

,
Palio EX 4 portas 98/99 Preta

Fiat Palio ED 2 portas 97/97 Verde
Fiat Palio EX 2 portas 98/99 Azul
Fiat Palio EX 4 portas 99/99 Branca
Fiat Palio ED 4 portas 97/97 Azul
Fiat Elba CS . 91/92 Cinza
Fiat Palio EX 2 portas 98/99 Azul
Fiat Palio EX 2 portas 98/99 Cinza
Fiat Palio EX4 portas 98/99 Cinza
Fiat Palio ED 2 portas 96/97 Cinza
Fiat Strada Working 99/99 Branca
Fiat Palio EDX 4 portas 98/98 Verde
Fiat Palio ED 2 portas 98/98 Branca
Fiat Palio EX 2 portas 99/99 Vermelha

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO·

ENTRADA DE 200/0

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROS A PARTIR

DE 1,39·% a.m.

JUROS PRÉ-FIXADOS

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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CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 25 DE JANEIRO DE 2001
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8
>Se você nunca•••

•

VIU os nossos
.

\ serviços
ouviu falar falou com nossos

sobre nós profissiona is {

••• "e.c. te.,.., est•••s • su. es"e••
Não precisa ser autorizada,
tem que ser especializada
371 ..5057

A partir de: •

RS 326,31
, /14�n.sai.s

REDE RENAULT

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.
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Trabalhadores se reúnem
e formam novo sindicato

Jaraguá doSul-'Mais uma
entidade de classe está se formando
na região. O Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias Químicas,
de Borrachas, Plásticos, Papelão
e Isopor teve assembléia de fun

dação no dia 14 de janeiro, com
aprovação do estatuto e eleição da
primeira diretoria. Até então con

siderada categoria inorganizada, a
classe era representada pelaFetiesc
(Federação dos Trabalhadores nas

Indústrias do Estado de Santa

Catarina). O sindicato vai repre
sentar cerca de R$ 1,8 mil traba
lhadores.

A nova diretoria está concluin
do a parte burocrática da fundação
do sindicato. Encaminhado o

registro, espera-se a liberação da

carta sindical, pelo Ministério do

Trabalho, que vai dar autonomia à

entidade. "Vamos investir em for

mação e começar a filiar os sócios
do sindicato", adianta o primeiro
presidente eleito da entidade, Sér
gio Luís Ferrari. No dia 18 de feve

reiro, os 20 membros da diretoria
terão curso para aprender sobre
direitos do trabalhador e entender
as funções do sindicato. Nenhum
dos novos membros tem vínculo

partidário ou experiência anterior,
nessa área.

A maioria dos integrantes é de

Guaramirim, j� que-o núcleo de
discussões e o interesse de montar
o sindicato surgiu entre colegas da
Weg Química. Também partici
pam funcionários da Borrachas

Wolf,CartonagemGarcia eBretzke

Embalagens, de Jaraguá do Sul, e
da Borrachas BM, de Schroeder.
O sindicato vai representar ainda
os trabalhadores deCorupá eMas
saranduba. Ferrari defende que a

criação da entidade vai aproximar
trabalhadores e patrões, dando
mais possibilidade de negociações,
já que aFetiesc tem sede emFloria

nópolis e por isso não consegue
cumprir esse papel.

A reunião dos trabalhadores
nas indústrias químicas, de borra
chas, plásticos, papelão e isopor
aconteceu para darmaior respaldo
ao sindicato. "Se não nos unísse

mos, não teríamos condições de
sustentar o sindicato", explica
Ferrari. Como a entidade não dispõe
de dinheiro, vai se instalar em sala

emprestada na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos, para dar início
aos trabalhos. Os trabalhadores
aindaprecisam negociar a liberação
de um membro da diretoria, para
que possáresponderpelo sindicato
em tempo integral. (LC)

Associação deBombeiros propõe
plano paramodernizar atividades

Florianópolis - A Abvesc

(Associação dos Bombeiros Vo
luntários do Estado de Santa Ca

tarina) está propondo a inclusão
das corporações catarinenses no

Plano Nacional de Segurança
Pública. O presidente da Abvesc,
Lauro Salvador, formalizou pedido
neste sentido ao secretário nacional .

de Segurança Pública, Pedro �
berto da Silva Alvarenga, quando
reivindicou que Santa Catarina seja
beneficiada com o plano lançado
emjulho do ano passado pelo pre
sidente Fernando Henrique Car

doso, que destinouR$ 1 bilhão 132
milhões em ações rio País até o

ano 2002.
De acordo com o presidente da

Abvesc, do volume total de recur
sos SantaCatarina foi contemplada
com R$ 45,5 milhões, dos quais
R$ 10milhões já teriam sido usados
no ano passado pelo governo do
Estado para o reequipamento da
sua matriz de segurança pública.
Para este ano e para o próximo
restariam, então, R$ 35,5 milhões.
A Abvesc elaborou um plano de

aperteiçoamento ,da atividade de

bombeiros que requer investimen
tos da ordem de R$ 6 milhões, o
que elevaria o total a ser aplicado
pelo governo federal para R$ 41,5
milhões.

"Estamos pleiteando estes

recursos porque entendemos que
os bombeiros cumprem impor
tante função na matriz de segu

rança pública de Santa Catarina.

Hoje, nosso Estado dispõe de 41

corporações que atendem a 112

dos 293 municípios, somando 3,2
mil homens e com custo de

manutenção 40 vezes menor do

que o governo aplica na estrutura

dos bombeirosmilitares",justifica
Lauro Salvador.

Pelo projeto apresentado pela
Abvesc está prevista formalização
de convênio entre o Ministério da

Justiça e a Secretaria de Estado da

SegurançaPública, qut? intermedia
ria o repasse para as corporações
dos bombeiros voluntários, além
de um convênio para o revigora
mento elos trabalhos dos bombei
ros e, ainda, o recrutamento de lide
ranças para conhecer a estrutura

das corporações de SantaCatarina.

Prefeitura promete concluir
nova delegacia até março

Prédio custou
R$ 153 mil e está
situado no
Bairro Vila Nova

Jaraguä doSul-APrefeitu
ra anunciou terça-feira que até

março será concluído o novo pré
dio da Delegacia de Polícia da
Comarca. Construída na esquina
das ruas Guilherme Cristiano

Wackerhagen com aManoel Luiz
da Silva, naVilaNova, a delegacia
vai custar mais de R$ 153 mil.

Convênio com a Secretaria de
Estado de Segurança Pública per
mitiu a liberação de aproximada
mente R$ 83 mil em recursos do

governo. A Prefeitura entrou com
a contrapartida deR$ 70mil e doou
o terreno, que tem área superior a
1,4 mil metros quadrados.

De acordo com o secretário de

Desenvolvimento Municipal,
Ademir Izidoro, a obra está em

fase final. Estão sendo executados
os serviços de instalações elétricas
e hidráulicas e a colocação do piso.

São 379,74 metros quadrados de
área construída, em terreno situa
do próximo àDelegacia Regional.
A expectativa é de que o novo

prédio supra, pelomenos, as carên
cias de estrutura física da atual

delegacia, que está instalada em

prédio de 50 anos, onde já foram

executadas dezenas de reformas,
reparos e remendos. A data de

inauguração será acertada em con

junto com a Secretaria de Estado
de Segurança Pública e o atual

prédio, que pertence aoMunicípio,
será adaptado para abrigar o Sine
e o Conselho Tutelar.

A delegada Fedra Luciana Ko
nen acredita que amudança para a

nova delegacia não vai alterar o
trabalho daPolícia Civil. "Não va
mos termaior número de policiais,
nem de delegados, só vamos

'mudar de endereço", lembra. Ela
não conhece as novas instalações,
mas acredita que vão suprir as

necessidades físicas, já que o

projeto é padrão na Secretaria de

Segurança.
A deficiência no efetivo é o

problema mais grave na atual

COMUN-ICADO
A empresa Renato Tomelim-ME informa que
está solicitando junto à Fundação do Meio

Ambiente - FATMA a Licença Ambiental de
Instalação (LAI), visando licenciamento

ambiental para extração de saibro, referente
processo DNPM 815.586/94, localizado no

Município de Guaramirim/SC

delegacia. O governador Esperi
dião Amin prometeu abrir concur
so público para a Polícia Civil

quando quitar os salários atrasados
dos servidores. "A cidade cresce,
os problemas aumentam e o Esta
do não consegue dar o respaldo
com o aumento do número de

policiais", avalia a delegada.
VAGAS - A PolíciaCivil tem

vaga para quatro delegados, mas
só dois atendem em Jaraguá do
Sul. Pela falta de profissionais, a
Delegacia Especializada, como é

chamada a Delegacia da Mulher,
nunca chegou a sair do papel. A
delegadaFedraKonell foi designada
para esse cargo, mas o Estado não

viabilizou estrutura e profissionais
e a delegacia nunca chegou a ser

instalada. "Precisaríamos depsicó
logo, assistente social, toda uma

estrutura de acompanhamento,
além de policiais", explica Fedra.

Pelo tamanho de Jaraguá do

Sul, a cidade já comportaDelegacia
Especial de Trânsito, para atender
os crimes de trânsito, mas tam

bém não há efetivo e estrutura para
instalá-la. (LISANDREA COSTA)

Jornal
CORREIO DO POVO

370-7919
370-8649·
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CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 25 DE JANEIRO DE 20018 - GERAL

Professor da PUC apresenta
-:

sugestões à direção do hospital
Guaramirim .: o professor

Sérgio Surugi de Siqueira, da PUC
(Pontifícia Universidade Católi

ca), de Curitiba, visitou quarta
feira o Hospital Santo Antônio,
atendendo convite do Conselho

Deliberativo da instituição. Em
companhia do presidente do

Conselho Deliberativo, Osnildo
Bartel, do prefeito Mário Sérgio
Peixer, e do secretário municipal
de Saúde, José Constâncio de Al

buquerque, Siqueira percorreu os
diversos setores e instalações do
hospital e depois conversou com
a diretoria, apresentando suges
tões para a reorganização admi
nistrativa do estabelecimento e o

equacionamento da dívida, de R$
1,2 milhão.

O professor, que leciona na

cadeira de administração e saúde
da faculdade de Medicina da

PUC, considerou as instalações
"bastante satisfatórias" e disse

que o Hospital Santo Antônio
reúne todas as condições para ser
viável financeiramente. Para

. Siqueira, o hospital tem as mes

mas dificuldades das demais ins

tituições que prestam serviços ao
SUS (Sistema Único de Saúde),
que remunera pouco pelos servi
ços. "Mas existem alternativas

ace�tuou". Na opinião dele, a pri
meira providência deve ser um le
vantamento epidemiológico para
identificar a verdadeira vocação
do hospital de Guaramirim, se

para a prestação de atendimento

clínico, cirúrgico ou a pacientes
traumatizados (acidentados).

- E, em cima disso, a dire-

ção 'deverá convergir os inves
timentos na formação da estrutura
de atendimento necessária e

adequada, visando a prestação de
serviços com qualidade e au

mentar a receita. Os recursos,

acrescentou, podem ser captados
com apoio da Prefeitura, numa
primeira etapa, e posteriormente
com o apoio de lideranças
políticas e empresariais, e através
das ONOs e organismos do
Exterior.

ASSISTENCIALISMO -

Siqueira alertou para que o hos

pital deixe de, ser usado para o

assistencialismo ou clientelismo

político, alegando que esses são

motivos do desregramento admi
nistrativo e falência de muitas

instituições hospitalares, frisando
que isso não significa deixar de
atender as pessoas carentes. Ele
admitiu que manter um hospital
é mais difícil do que instalar e

equipar, mas argumentou que,
mesmo assim, é preferível inves
tir em hospitais do que gastar no

transporte de doentes para outras

cidades, que ele considera "uma
saída cômoda, mas sem com

promisso com a comunidade." Já
Osnildo Bartel informou que fará
relatório das impressões do
convidado para apresentá-lo ao

Conselho Deliberativo, que ainda
está sendo formado. Bartel disse

que não irá tolerar o "clientelismo

político" no uso do hospital e que
o atendimento aos carentes terá
a participação da Secretaria de

Saúde e Bem-estar Social.

(MILTON RAASCH)

Comemoração: mais de 30 carteiros serão recepcionados com coquetel a partir das 8h30

DiadoCarteiroserncomemorado
com coquetel na unidade central
Novo sistema de

entrega será
implantado até
o fim de janeiro

miciliar, João Magalhães, diz que
será implantado novo sistema de

entrega até o fim de janeiro, com
ampliação do quadro de efetivos,
e á.l"ea de distribuição, com

aquisição de mais motocicletas.
"Nós vamos contratar mais seis
carteiros e comprar mais seis

motos, que vão abranger, além
de Jaraguá do Sul, Guaramirim
e Schroeder", comunica.

Para maior segurança e agi
lidade na execução do trabalho
desses profissionais, Magalhães

,

pede para que as pessoas instalem
caixas receptoras de correspon-
dência nas residências. "O maior

inimigo dos carteiros são os ca-

chorros, então, as casas que têm
caixa para cartas amenizam este

tipo de problema", diz o chefe
do Centro de Administração Do
miciliar, enfatizando que o trân
sito também dificulta o desenvol
vimento da atividade.

- Para colaborar com a atu

ação dos carteiros, deve haver
trabalho em conjunto entre a

sociedade, a Prefeitura e os Cor
reios -, diz Magalhães, refe
rindo-se àmanutenção das placas
das ruas e das casas, à incidência
de endereços errados, que pode
atrapalhar na identificação das
casas e atrasar o processo de en

trega. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá doSul- No dia da

criação dos Correios e Telégra
fos no Brasil, também é come

morado o Dia do Carteiro. Hoje,
mais de 30 carteiros serão recep
cionados com um coquetel, na

unidade central do Município,
entre 8h30 e 9 horas. O chefe
do Centro de Administração Do-

uma homenagem das Agências dos Correios
de jaraquá do Sul pelo seu dia. Parabéns!

CORREIO<
Agência Franquiada dos Correios "

• Reinaldo Rau - Centro - Fone(Fax 371-1465
• A.C.S. - Rio Molha - RBA Representações Ltda. - Fone(Fax 370-7775
• Jane Serviços Postais Ltda. - Baependi - Fone(Fax 371-4543

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empresa pode ser autuada

pelo Ministério do Trabalho
A Empreiteira Barrasul per

tence' a João Benedito Rodri

gues, que mantém funcionário
na fazenda. Conhecido apenas
porMiguel, o responsável pelos
operários não se encontrava na

propriedade, quando a polícia,
os fiscais e a reportagem estive
ram no local. "Notificamos a em

preiteira, que é responsável pelas
contratações, a prestar depoi
mento na próxima quarta-feira.
Ela pode ser autuada e multada.
Se não comparecer, amulta será

maior", informa a auditora fis

cal,MárciaVieira. A empresa vai
ter que comprovar o vínculo e

o pagamento dos direitos traba
lhistas dos empregados e vai

responder por falta de segurança
,e de condições de trabalho. A
auditora registrou a presença de
56 operários.

Os fisçais constataram que
não há condições de segurança
no local. Para obter botas e lu

vas, os operários precisam pa
gar. "Mesmo sendo um empre
endimento em zona rural, o

empregador tem que cumprir
suas obrigações", lembra o fis-

cal Lombreras. Ele se refere às

condições de higiene, como
instalações sanitárias e dormitó
rios adequados, além de água'
potável e assistência médica.

Um único funcionário do lo
cal defende o patrão. José de

OliveiraBastos foi promovido a

encarregado e vigia os passos
dos outros funcionários. "Pode
ter coisa irregular aqui, mas é
muito pouco. Pior que isso é

gente que não quer trabalhar",
defende. Bastos trabalhou um

ano sem registro em carteira, já
sofreu acidente de trabalho der
rubando árvore e está feliz por
que o salário vai aumentar para
R$ 180,00 mensais.

O comissário de polícia San
droManoel Borges levou o fun-

, cionário dispensado pela em-
\

presa, Aquiles de Souza Santos,
e seu sobrinho, José Gomes,
para Guaramirim. "É obrigação
da empresa pagar a passagem de

volta", diz a fiscalMárcia. O po
licial vai pedir ajuda à assistêncía
social da Prefeitura de Guara

mirim, se a empresa não cumprir
suas obrigações. (LC)

.......
OFICINA MECÂNICA
I 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 P.refeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC
Fone (0**47) 275·3730 • Fone/Fax (0**47) 275·3605

CULTIVE
COGUMELOS

Aprenda a plantar
COGUMELOS tendo bons
lucros, em um pequeno
espaço a partir de 20m2,
com a primeira colheita

em 25 dias

CURSO TEÓRICO E
PRÁTICO NA PLANTAÇÃO E

SUPORTE TÉCNICO
Ajudamos a escolher; o local
do plantio e produzir tipo

exportação.

TEMOS COLOCAÇÃO PARA SUA

PRODUÇÃO A R$ 130.00 O QUILO

SUNf:!RODUCTSDOBRASIL

v._.ite nossa prodl.lç'o. .
.

Técnico responsável t�blo Krüger TÓtt'ce/?s - r:REA�1.049692-8

Fone: (47) 9975-4�47 ou 9975"6271
Fax: (47) '371-9370

Rua ltapocú Hansa 3411 - Três Rios tio Norte
E-mail: rmanske@netuno.com.br

Operário denuncia empresa
por exploração de trabalho

Funcionários
moramem

alojamento sem
água, nem luz

Guaramirim - o auxiliar de

serviços gerais, Aquiles de Souza

Santos, 38 anos, procurou a Dele

gacia dePolícia ontem para denun
ciar aEmpreiteiraBarrasul, de Bar
ra Velha, que presta serviços para
a empresa Comfloresta em fazenda
na localidade de Tibagi, interior de
Guaramirim. O funcionário quei
xou-se de exploração e falta de

condições de trabalho. O comissá
rio Sandro Manoel Borges, que

.

atendeu a ocorrência, comunicou
oMinistério do Trabalho. Dois au
ditores fiscais estiveram na fazen

da, na tarde de ontem, acompa
nhados das políciasCivil eMilitar,
e constataram irregularidades.

O operário que fez a denúncia
foi dispensado pela empresa, na
manhã de ontem, quando o encar

regado da empreiteira soube da si
tuação. Santos foi trazido por
"gato" (intermediário, geralmente
contratado pelo empreiteiro) da
cidade de Santa Maria do Oeste,
interior do Paraná, junto com o so

brinho José Gomes. "Eles prome
teram uma coisa. Quando chega
(mos aqui era outra. A gente tem

que trabalhar 60 dias para ganhai
o primeiro salário. Se quiser com
prar alguma coisa, tem que pegar
na venda, aí quando vai receber já
deve tudo", protesta o traba
lhador. Santos trabalhou dez dias

Edson Junkes/CP

Bastos (E) defende o patrão, mas trabalhou um ano sem registro
I

roçandomato e quando foi acertar
as contas, devia R$ 200,00 ao em
pregador. Ele não tem dinheiro
nem para a passagem.

Os operários ganham R$ 8,00
por dia trabalhado (cerca de nove
horas diárias). Munidos de foices
e facões, derrubam o mato das
terras da Comfloresta. A maioria
instalada no barraco onde estava

Santos vem do interior do Paraná.
São 41, nesse barraco, mas a em

presa tem outros dois, nas imedia
ções. Não há nenhuma assistência
médica. Um envelope com quatro
comprimidos de Doril custa R$
2,00, no comércio interno do alo

jamento. Santos, o operário que
denunciou a empresa, andou cer

ca de 15 quilômetros a pé, com o

sobrinho, para levá-lo até o Posto
de Saúde, na tarde de terça-feira.

INSTALAÇÕES-O galpão
de madeira é çoberto de eternit e
tem beliches de tábua, onde dor
mem os funcionários. O dormitó-

, P;azer em Entregamos em Guaramirim
,lotender bem. 't1�

.

.�. a- t.eJea-

Pizzas
Pequena - R$ 6,90
Grande R'$ 12,90

I

Gigante R$ 1S,90
Calzone - R$ 16,90

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

rio não temjanelas, nem energia elé
trica. "Se a gente quiser luz tem que
comprar vela no bar, mas ninguém
tem dinheiro", diz o operário Rogé
rio Bueno, 39 anos, que foi trazido
de Quedas do Iguaçu, Sudoeste do
Paraná, há oito dias. Uma vela, na
venda, custa R$ 1,00. O galpão
também não tem banheiro. Uma
casinha de madeira serve de priva
da, mas não há instalações sanitá

rias, nem chuveiro. "A gente usa

mais o mato, mesmo", diz Bueno.
O banho é tomado em mangueira.
Os operários bebem água dé um

riacho que corta o terreno e gostam
da comida fornecida pela emprei
teira, café, almoço e janta, mas não
há refeitório. As moscas e a sujeira
dão aspecto imlmdo ao lugar.

Diante da situação constatada

pelos fiscais LuizCarlos Lombreras
eMárciaVieira, a VigilânciaSanitá
ria foi chamada. Se a empresa não

regularizar a situação, serámultada.
(LiSANDREA COSTA)

371-'655
Pref. Waldemilr Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

COMUNICADO
Destaca e Terraplanagem São
Marcos Ltda., domiciliada â
Rua João Butschardt, nO 30,
Centro, Guaramirim-SC,
\CNPJ sob nO 81.302.747/
0001-04,
Comunica que foram ex

traviados 2 (dois) blocos de
notas fiscais äe prestação
de serviço/série ISS, com as

seguintes numerações:
1 - Bloco usado nO das NF 101
a 150;
1 - Bloco semi-usado na das
NF usadas 201 a 216, e NF

em branco 217 a 250.

A mesma não se respon
sabiliza pelo uso indevido
dos mesmos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campeonato Interbairros de
.futebol suíço inicia em março
Secretaria
receberá
inscrições até
16 de fevereiro

Guaramirim - A Secretaria
de Esportes, Lazer e Promoção
de Eventos está confirmando

para o próximo dia 4 de março o

início do Campeonato Inter
bairros de Futebol Suíço. A data
ficou definida em reunião do se

cretário Luís Antônio Chiodini

com os representantes de cinco

equipes já inscritas na compe
tição, realizada segunda-feira à

noite, na Prefeitura. Conforme

Chiodini, a data de início do

campeonato está sendo poster
gada (em princípio, a competição
começaria no final de fevereiro)
para dar oportunidade para que
outras equipes também parti
cipem.

A secretaria estará recebendo

inscrições dos times interessados
até o dia 16 de fevereiro. Poderão

participar equipes formadas por
crianças (sexo masculino) nas

cidas a partir de 1987. A previsão

é. de contar com pelo menos dez

equipes participantes. Conforme
Chiodini, o Campeonato Inter
bairros merecerá atenção especial
da equipe da secretaria, pois re
presenta o início de um trabalho

que, posteriormente, servirá de
base aos programas esportivos
do intercâ'inbio-com a CBF

(Confederação Brasileira de Fu

tebol), através do Instituto de
Assistência ao Futebol Brasileiro.

Os jogos da Interbairros
acontecerão em quadras espor
tivas (gramados) do interior do

Município, sempre aos domingos,
pela manhã. (MILTON RAASCH)

IvodosAnjosapresentanovaequi�detraba1hodaFME
Jaraguá do Sul - O pre

.
sidente da Fundação Municipal
de Esportes, Ivo dos Anjos,
anunciou os nomes dos profis
sionais que assumem os prin
cipais cargos de sua gerência, na
coletiva à imprensa realizada na

terça-feira. Nelson Campos Filho
assume cerno chefe adminisC
trativo; Ariovaldo Xavier dos
Santos é o superintendente do

Departamento Técnico, a quem
estão subordinados os diretores
Arno Deretti (Esportes Cornu-

. nitários e Escolares) e Fabiana
Pacheco (Esportes de Rendi

mento), e o encarregado do Gi
násio de Esportes, Renato Fer
nandes de Stefani. Já a superin
tendência do Departamento de

Asoluçãona
produção de

fotolitos
coloridos e preto

e branco,
sistema digital.
Consulte-nos

370-0816

cp.cromoarte@jornalcorreiodopovo.com.br

Eventos e Lazer está com Lude
ritz Gonçalves Filho, a quem es

tão vinculados os diretores Her
cílio MendonçadaRosa (Promo
ções de Lazer) e Cleide Mosca

(Promoções de Eventos).
"Esta equipe tem como

objetivo melhorar ainda mais o

que já vinha sendo feito", diz Ivo
(, dos Anjos, acrescentando ter

constatado uma evolução muito

grande nos trabalhos da FME nos

últimos anos. Mesmo admitindo

dispor de verbas limitadas, o ge
rente de Esporte e Lazer acredita

que será possível manter e até

ampliar o calendário de eventos

no setor, acrescentando que as

despesas da FME deverão ser as

mesmas do ano passado, em

torno de R$ 70 mil mensais.
"Vamos trabalhar com a comu

nidade, as escolas e aumentar

nossas atividades nos bairros",
informa.

Em relação ao orçamento para
a área de esporte e lazer, o pre
feito Irineu Pasold explicou que
está havendo uma readequação
devido ao remanejamento dos
setores dentro do novo organo
grama. Pasold destaca que outra
estrutura de lazer e esporte
deverá ser montada exclusiva
mente para atuar nas atividades

do.Programa da Terceira Idade,
que atende cerca de sete mil
idosos e é coordenado pela
Secretaria de Desenvolvimento
Social.

Dois jaraguaenses destacam-se
na travessia em Florianópolis
Jaraguá do Sul - Cerca de

400 nadadores participaram da 2a
Travessia Lagoa do Peri, rea
lizada no domingo passado, em
Florianópolis. Mais de 30 alunos
da Academia Impulso de Jaraguá
do Sul participaram do evento.

A coordenadora de natação da

academia, Marlise Klemann, in
forma que dois jaraguaenses
conseguiram troféus. Na cate

goria Sardinha, de 11 a 13 anos,
Nara Sobolewski, 12 anos, ficou

.

em quarto lugar, e, na categoria
Robalo, de 17 a 19 anos, Itala
Max Grahl, 18, recebeu troféu
com a quinta colocação.

- Todos os participantes ter
minaram o percurso, que consis
tia emmil metros, e voltaram eu-'
fóricos, com vontade de parti-

cipar das próximas provas -,
ressalta a coordenadora. A

próxima travessia do circuito
será realizada no dia 18 de feve

reiro, em Bombinhas.
Além desse circuito, alguns

alunos da Academia Impulso vão
participar de outra travessia, no
dia 3 de fevereiro, em Piçarras.
"Este percurso é de 1,9 mil

metros, então só participarão
aqueles alunos que já têm bas
tante experiência nesta prática
esportiva",' comunica Marlise.
Ele informa que, até o dia 29 de

janeiro, o valõr da inscrição é R$
18,00, depois passa para R$
23,00, incluindo almoço. No dia
lOde março também será
realizada travessia, em Porto
Belo. (FABIANE RIBAS)

Schumacher volta a pilotar
depois de três meses

•

I
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FÓRMULA1
__

São Paulo1- Michael Schu
macher voltou a-pilotar um carro

de Fórmula 1 três meses depois
do GP da Malásia, que encerrou

a temporada 2000 da categoria.
O teste aconteceu ontem no cir
cuito de Barcelona, na Espanha,
com um carro híbrido, o modelo
F2000 da Ferrari com as mu

danças previstas pelo regula
mento deste ano. O novo carro

da equipe italiana será apre
sentado na próxima segunda
feira, emMaranello.

O tricampeão mundial com

pletou 43 voltas e ficou com o

segundo tempo do dia entre seis

pilotos que treinaram. "Estou
contente em voltar, mais ainda

num circuito exigente como

este", falou o alemão. "Pessoal
mente me sinto bem, me cuidei
nas férias e estou em forma .

Notei que há várias caras novas

entre os técnicos da equipe, gente
que encontrei pela primeira vez.

É uma prova de que a Ferrari está
investindo para manter sua

competiti"idade e abrir uma nova
era de sucessos."

Schumacher deveria ter tido

ontem a companhia do piloto de
testes da equipe, Luca Badoer.
Mas o italiano, no domingo,

sofreu um grave acidente e

Barcelona, foi hospitalizado
corre o risco de não poder ma

testar neste ano. Luca bateu
mais de 300 km/h e o carro vo

sobre uma barreira de pneus.
Ferrari alegou vagos "problem
mecânicos" para o acidente.

piloto sofreu uma contusão [

sétima vértebra cervical e terãt
ficar duas semanas em observ

ção,
Já há especulações na Itálf

sobre um eventual substituto pru
Badoer, já que a Ferrari não poí
prescindir de um piloto de teste

O nome de Fernando' Alons

espanhol de 19 anos que dei
correr pelaMinardi nesta temp
rada, foi o primeiro a surgir. Cru
se confirme a contratação d

Alonso, ficaria mais do que ela
a intenção da Ferrari de prepan
lo para o futuro, como se divu

gou no final do ano passado.
Nos testes de ontem, Davi

Coulthard, da McLaren, foi I

mais rápido: 0�418 à frente d
Schumacher. Entre os seis qUII

treinaram, Heinz-Harald Frent

zen, da Jordan, e Jean Alesi, di

Prost, foram os únicos qu
usaram carros modelo 2001
(FLAVIO GOMES)

DIÁRIO DA F-1 �
.

Ramirez deixa McLaren
Uma das figuras mais conhecidas do paddock da F-I, o mexican

.

Ja Ramirez está deixando a F-I. Aos 59 anos, 40 nas pistas, ele s

aposenta no mês que vem. Atual coordenador da McLaren, equip
onde está desde 1983, Ramirez já trabalhou tarhbém na Tyrrell
Maserati, Lamborghini, Fittipaldi, Eagle, Gulf-Porsche, Shadow, An
e Theodore.

Sauber mostra carro novo

Será hoje em Hinwil, na Suíça, a apresentação do C20, o nove

carro da Sauber. O modelo já foi para a pista, testado por Kini
Raikkonen e Niki Heidfeld. Ainda nesta semana, na sexta-feira, �

BAR apresenta o BAR003 em Londres (mas terá de usar o carro

velho na festa, porque o único novo foi batido por Villeneuve) e a

Williams mostra o FW23 em Silverstone, no sábado.

Jaguar contra eletrônica
O presideríte da FIA, Max Mosley, revelou que a Jaguar foi urna

das equipes que votaram contra a volta dos controles de tração à p.

1.,0 dispositivo, no entanto, deverá ser legalizado no mês que vem

com previsão de uso a partir do GP da Espanha, quinta etapa do

Mundial. A FIA aguarda estudo das equipes que prove que os controles
.

\
aumentam a segurança dos carros.

.

Minardi pode se salvar
Está próxima de uma conclusão a negociação entre os sócios da

Minardi e o empresário australiano Paul Stoddart, dono da Europeall
Aviation e de uma equipe de F-3000. Stoddart é o mais novo candidat'
a salvador da pátria da equipe italiana, que ainda não tem motor,

pneus, patrocinadores ou pilotos para a temporada 200f O Mundi�
começa/no dia 4 de março, na Austrália.
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