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CDL de Jaragua do Sullança
campanha de liquidação 2001
ACDL de Jaraguá do Sul vai realizar, entre

1 e IOdemarço, uma liquidação de verão em
todo o comércio do Município. A campanha
"Liquida Jaraguá verão" deverá ser lançada
oficialmente no dia 21 de fevereiro, em local a
ser definido.

o presidente da CDL, Hilário Corrêa, es
tima que a campanha incremente 15% amais
nas vendas do setor. Não haverá padronização
da percentagem do desconto, entretanto, Cor
rêa garante que os preços estarão abaixo dos

praticados pelo comércio. Página 8

Ano 82 - N° 4.391 - R$ 1,00

EdsonJunkes/CP Vendaval destruiu
telhados e árvores, na Barra

do Rio Cerro

INTEMPÉRIE

Defesa Civil será
reativada este mês

Não há números dos atin

gidos por vendaval no início da
semana, porque oConselho de
DefesaCivil, que atende essas
ocorrências, ainda não foi no
meado. A portaria deve sair
semana que vem. Página 7

Dávio Leu planeja
,

ser candidato a

deputado estadual
Cartaz da campanha da CDL é apresentado aos lojistas do Município Página 3Edson Junkes/CP

A Zanotti Elásticos

completa 20anos de
trabalho hoje. Foto retrata

o início da empresa no ano

de 1988. Leia mais sobre a
. atuação da Zanotti no

encarte especial.

Recém lançado, o
P�ugeot607

disputará
mercadocom

rivais poderosos
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Tempos de reflexão
Apesar de todo o esforço da mídia, o Fórum Social

Mundial, que encerrou-se na terça-feira, em Porto Alegre,
não teve como fundamento contrapor ao Fórum
Econômico Mundial, realizado simultaneamente em

Davos, Suíça. O evento so

cialista, que reuniu intelec

tuais, políticos e pensadores de
esquerda de 122 países,
discutiu alternativas e ações
conjuntas para diminuir a

distância entre ricos e pobres.
Em síntese, o fórum social

propôs a união dos povos e a

reflexão sobre os perigos da

hegemonia econômica.
Em Davos, representantes

do capitalismo mundial, de
fensores da política de mer

cado, debateram formas de

preservar as instituições, au-

mentar os lucros e ampliar o
poder de "convencimento" e de coerção. Apesar dos
discursos em favor de uma política voltada ao social, com
promessas de ajuda aos países em desenvolvimento,
manteve-se o consenso deWashington: dinheiro e poder.
O modelo capitalista vem se desgastando porque não

consegue distribuir as riquezas Com amesma competência,
com que as produz.

O terceiro milênio chega trazendo um pouco de luz à

questão social, muito embora a resistência à causa

continua dominando o cenáriomundial. Há uma insistência
em atrelar as lutas pelaredução das desigualdades sociais,
em favor do meio ambiente e dos direitos humanos aos

movimentos de esquerda, como se apenas os gauches
sofressem as conseqüências do abuso do poder eco
nômico. Talvez o fórum social tenha conseguido despertar
as consciências e reverter o pensamento hegemônico
mundial.
No que se refere ao Brasil, por muito tempo,

acostumou-se a esperar que o Estado prevesse e provesse
todas as necessidades da população. Justificava-se a apatia
e a omissão pelos impostos pagos, que deveriam ser

canalizados para atender as necessidades da população. O
processo gerou exclusão e grupos privilegiados,
engedrando o egoísmo. O discurso da globalização con
quistou corações e mentes, transformando todos em

. discípulos do capitalismo selvagem, concentrador e

perverso.
A lógica capitalista rege omundo indiferente ao apelo

pelo fim da miséria e da violência. A luta por ummundo
melhor, mais justo e humano está limitado a ações de

grupos isolados, quando deveria estar na ordem do dia,
em todos os lugares. É preciso exercitar a fraternidade e

o espírito de justiça. O grande desafio colocado à

população neste início demilênio é: "Globalizar omundo
ou humanizar o globo." A decisão está nas mãos do povo,
basta coragem para fazer acontecer.

.c

Curso superior... · Para quê?
* João Gascho

Dias atrás, uma pessoa me afir
mava que não havia cursado uni

versidade, nem pretendia fazê-lo.

Argumentava que curso superior
não traz vantagens significativas,
pois o aluno se forma e não tem

seu esforço financeiro, de tempo
e de dedicação, reconhecido e re

compensado pela empresa em que
.

trabalha; o progresso profissional
e financeiro independe desse
estudo.

A argumentação deixou-me

apreensivo porque batia de frente
C0m coisas fundamentais, em que
acredito, e que dão significado ao

.

que faço profissionalmente hámais
de 30 anos. Fiquei apreensivo
também porque a argumentação
partia de pessoa com posição

,

destacada na comunidade, cuja
postura respeito,mesmo no direito
de discordar. Vejamos:

.

Curso superior não é garantia
. de êxito profissional, nem ter me

nor nível de instrução formal signi
fica automática impossibilidade de
êxito na vida. É só observarmos à
volta e veremos as exceções que
confirmam a regra; e uma das ex

ceções era a própria pessoa que
falava.

Parece-nos haver consenso de

apenas um advogado, professor,
engenheiro ... A universidade é um

espaço e um momento especiais
para se crescer como pessoa, co
mo gente, o que transcende ao

aspecto profissional. O profissional
é uma das dimensões da pessoa.
A visão funcionalista de escola está
francamente superada.

Ninguém é diminuído um
milímetro sequer como pessoa por
não ter curso superior. E quem faz
curso superior nem por isso sobe
ao pedestal dos privilegiados mas,

sim, assume condição de mais

responsabilidade e compromisso
com a sociedade.

Preocupa-me o fato de cidadão
que deseja ocupar função de res·

ponsabilidade na comunidade, faça
esta restrição ao curso superior.
Acredito, sinceramente, que tenha
sido apenas opinião de momento,

.falando de maneira casual e

impensada; seria lamentável, e

assim não creio, se fosse mani-
. festação de-ignorância permanente
e mais profunda.

que vivemos numa época em que
o conhecimento toma-se cada vez
mais decisivo para o sucesso de
um indivíduo ou organização.

Qualquer curso superior, mes
mo quando não corresponde no

todo ao que dele se espera, é opor
tunidade importante para aprender
e evoluir.Maior ou menor aprovei
tamento em qualquer curso, sabe
se, dependemais do próprio aluno
do que da escola. Não conheço es
cola que, no seu conjunto, tenha
prejudicado qualquer aluno, por
que acredito que caminhar pouco,
menos do que se poderia ou deve
ria, não seja caminhar para trás.

Parece-nos razoável admitir

que empresas bem-sucedidas

estejam sendo dirigidas por
pessoas inteligentes; e nenhuma

empresa no sistema capitalista no

qual vivemos é instituição de
caridade: ela tem necessidade de

resultados, de lucros. As empresas
mais destacadas, Iodas, mantêm
programas sistemáticos de es�
tímulo a funcionários para que
estudem. E se são empresas inte

ligentes, e se não fazem isto por
caridade ...

O jovem ingressa em curso

superior para ser, no futuro, não

* Professor doUnerj e
doutorando em Ciências

Pedagógicas

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
entre 30 e 35linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto!

fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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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@jornalcorreiodopovo.com.br
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Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessarÚlmente, a opinÜÚJ do jornal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



POLíTICA- 3CORREIO DO POVO

Dávio manifesta interesse _

em

concorrer a deputado.estadual

1 JARAGUÁ DO SUL, 1 DE FEVEREIRO DE 2001

�@�@����
MILTON RAASCH

o comércio de Guararnirim registrou incremento

estimado em 36,% no volume de negócios, no ano passado, em
comparação com 1999. A constatação é do diretor do Núcleo do

Comércio da Aciag (Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim), Luiz Maser, que fez relato sobre o

assunto em recente reunião da entidade. Ainda segundo Maser,
50% das vendas efetuadas em diversos

estabelecimentos guaramirenses, no ano passado, foram
negócios à vista, contra 30% no ano anterior,
indicando que os clientes estão preferindo cada

vez mais fugir dos acréscimos,
pagando no ato compra.

Arquivo CP! Edson Junkes

Prefeifode
Massaranduba

quer constar entre
os postulantes

Massaranduba - o prefeito
Dávio Leu (PFL), que está ini

ciando o terceiro mandato, tem

intenção de concorrer a uma vaga
à Assembléia Legislativa, e quer

que essa possibilidade seja ana

lisada pelos correligionários do
PFL e partidos aliados na mi

crorregião, que estão começando
a discutir o assunto. Leu se con

sidera credenciado para tanto e o

mais "regionalizado" entre os no

mes que já estão sendo comen

tados na região, entre os partidos
alinhados politicamente com o

governo do Estado.
Leu destaca que acumula a

experiência de três mandatos de

prefeito conquistados em Massa

randuba, além de ter exercido a

chefia de gabinete do ex-deputado
Geraldo Werninghaus (jã fale

cido), naAssembléia Legislativa,
'e atuado como delegado doMinis
tério do Trabalho na região. Em
duas oportunidades foi presidente
da Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu), tendo
sido também secretário-executivo
da entidade. Ele faz questão de
dizer que não vai qualquer falsa
modéstia na comparação.

- Apenas quero exercer o

meu direito de cidadão e colocar

Crediário
Outra informação procedente
da Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim, revela o

crescimento das consultas
sobre crediário feitas ao SCPC.
As consultas aumentaram em

136% no ano 2000, em

comparação com igual período
em 1999. Dado que
indica maior atividade nesse

_ segmento empresarial, no
Município.

Invasão
O futuro candidato a uma

vaga na Assembléia
Legislativa pelo PMDB na

Microrregião do Vale do
_

Itapocu, que poderá ser Ivo

Konell, na posição
preferencial, dado o mandato

que já ostenta, ou outro nome

que for indicado, terá a

concorrência do vereador
Maurício Peixer, de Joinville,
com crescente prestígio em

Guaramirim.

Abrindo o jogo: Leu tem como argumento a experiência política

didatura de Luiz de Freitas Melro

Neto (não eleito), em 1998, em
detrimento da do ex-prefeito de

Schroeder Hilmar Hertel (PFL).
MISSÃO - Dávio Leu acre

dita que terá todo o apoio da po

pulação de Massaranduba, se for
indicado candidato, porque teria

uma "missão maior que renderia

benefícios, não só para a comu

nidade massarandubense, mas

para toda a microrregião." Se

gundo ele, seria também uma

forma de prestigiar as pequenas
cidades no Vale do Itapocu, que
nunca tiveram a oportunidade de

indicar um candidato a deputado
estadual. (MILTON RAASCH)

o nome no rol de discussões para
as eleições do ano que vem -,

frisa.
A manifestação é feita consi

derando a hipótese de que os par
tidos dá AliançaMais Jaraguá do
Sul, como o PFL, PPB e PSDB,
irão cumprir acordo que teria sido
feito ainda antes das eleições
municipais no ano passado, pelo
qual, a indicação do candidato a

deputado estadual caberia agora
ao PFL. "Essa indicação não pre
cisa-ser, necessariamente, de um
nome de Jaraguá do Sul", diz,
argumentando que "esse tipo de

privilegiamento já se mostrou

equivocado", referindo-se à can-

Satisfeito
O ex-vice-prefeito e vereador empossado Francisco Luiz de

Souza (PMDB), o Chiquinho, está satisfeito com a performance
nas urnas. Titubeou no início quanto à candidatura, mas, por

fim, decidiu concorrer e se deu bem.

ENTRE ASPAS
_

"Com 80 anos, deveria estar com o rosário na mão, re
zando. Mas tenho aquele xodó pelo folclore e não consigo
parar. Enquanto Deus me permitir viver e tiver saúde,
vou continuar envolvido com o Carnaval." (Mestre Ma

nequinha, símbolo do Carnaval em Jaraguá do Sul, que há mais de
50 anos se dedica ao Carnaval e ao folclore, prevendo quando pa
rar com as atividades)

Adelino Hauffe presidirá o PMDB e� Corupá
� Dr.Luciano M_aiochi Pereira� Oftalmologista - CRM 9066

,Corupá - O vice-prefeito
Adelino Hauffe deverá assumir a

presidência do PMDB, a partir de
março, quando vai acontecer a

convenção para a renovação do
diretório. Hauffe já manifestou
essa disposição ao atual presi
dente, Celso Garcia, que está

cumprindo o segundo período na

direção de-partido. A convenção

mandato. No ano passado, ele
geu-se vice-prefeito ao disputar
as eleições municipais na chapa
majoritária, ao lado do atual pre
feito. Na opinião de Garcia, o
PMDB atravessa um ciclo sin

gular de desempenho político no

Município. Com a vitória nas

últimas eleições, completará 12
anos de governo até 2004. (MR)

será realizada na Câmara de

Vereadores, em data ainda a ser

marcada. O PMDB conta com

cerca de 550 filiados em Corupá,
conforme Garcia.

Hauffe consta como uma das

lideranças peemedebistas no

Município, tendo sido prefeito
antes de Luiz Carlos Tamanini

(reeleito) cumprir o primeiro

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr Mario Souza It. Fone/Fax 37J -0882
Rua Dr. WaldomiroMazurechen, 67 - Ao lado do Hospital São José
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Leutprecht garante que PTB
será independente na Câmara
Vereador promete
agir segundo as

orientações do
diretório local

Jaraguä doSul- o vereador
Jean Leutprecht (PTB), também
presidente do diretório local, afir
mou que o partido atuará com in

dependência na Câmara Munici

pal. Ele, no entanto, garantiu que a

legenda continua aliada ao governo,
apesar do voto contrário às orien

tações da coligação Mais Jaraguá
do Sul na eleição para a Presidên
cia do Legislativo. O posiciona
mento do partido será definido em

reunião do diretório e candidatos a

vereador no ano passado, que deve
acontecer no dia 12 ou 13.

Leutprecht não conseguiu es

conder a insatisfação com a com

posição da equipe de governo.
Segundo ele, o PTB não foi ouvi

do, muito menos indicou represen
tante para integrar a equipe. "Ape
sar de ter pessoas filiadas ou ligadas
ao partido, o PTB não considera
como parte da parcela que lhe ca

beria por ter integrado a coligação" ,

rebateu, assegurando que a pro
messa de "Gestão Compartilhada"
não atendeu as legendas da Aliança

Edson JunkeslCP

. Leutprecht: "Meu compromisso será com Iaraguá do Sul"

Trabalhista Liberal.
Sobre o voto em Lio Tironi

(PSDB) para presidir a Câmara,
em detrimento do candidato "ofi

cial", Carione Pavanello (PFL),
Leutprechi disse que não foi repre
sália, mas sim um posicionamento
para mostrar independência e a in

satisfação do partido. Segundo ele,
o grupo que apoiou Tironi está uni
do e disposto a legislar e fiscalizar
os poderes. "Não são promessas,

mas compromissos. Quem duvidar

que aguarde para ver", desafiou.
Ele informou ainda que pre

tende deixar a presidência do PTB

para dedicar-se exclusivamente à

função parlamentar. No próximo
dia 9, Leutprecht reúne-se com a

direção estadual da legenda, em
Florianópolis, para definir metas e

estratégias para 2001, além da

posição em relação ao governo es

tadual. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Pasold apresenta balanço do governo à Acijs
Jaraguä do Sul - O prefeito

lrineu Pasold (PSDB) participou da
reunião da Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguá do

Sul), na noite de segunda-feira. Na
oportunidade, apresentou o re

latório sobre os trabalhos desen
volvidos e executados pela admi

nistração municipal, no ano pas
sado, e anunciou as principais me
tas do governo para os próximos
quatro anos. Pasold prometeu dis
tribuir à população cópias do do
cumento.

Pasold definiu a "visita" à Aéij�
como parte do projeto de prestar
contas da administração à socie
dade. "A Lei de Responsabilidade

Jornal,
_

CORREIO DO POVO

370-7919
370-8649

Fiscal determina que, a cada quatro
meses, o Executivo preste contas

ao Legislativo. Mas vamos superar
essa determinação e mostrar tudo
o que foi arrecadado e o efetiva
mente aplicado em obras e servi

ços, de forma transparente e legal",
declarou.

Para os empresários, o prefeito
apresentou os números dos in

vestimentos e as realizações de
cada secretaria, o aumento do
movimento econômico e o reajuste
do índice de participação do ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços), que passou
de R$ 4,40 milhões, em 2000, para
R$ 4,47, este ano. Pasold assegu-

rou que a administração cumpriu
96% do programa de gov.erno
elaborado pela aliança PFLIPSDB.

Segundo ele, outros projetos
que não estavam previstos foram
incluídos e realizados durante a

administração 1997/2000. Na

opinião do prefeito, as parcerias
com a iniciativa privada, entidades
e órgãos da comunidade foram
essenciais para o êxito adminis
trativo. "Jaraguá do Sul deve man
ter o esforço para melhorar a qua
lidade de vida de toda a região,
caminhando junto com os demais

municípios em projetos que elevem
as condições sociais, justificando
sua posição de liderança", concluiu.

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

Em entrevista a umjornal local, o vereador Sílvio Celeste Bard

(PSDB) disse ser favorável a alianças políticas,
desde que feitas com propostas e programas. Defendeu a

fidelidade partidária como forma de se evitar a "promiscuidade",
leTbrando que muitos políticos trocam de partido ao sabor das

conveniências.
Para fundamentar as argumentações, disse que o problema é a

falta de critérios ideológicos e morais para filiação. "Os partidos
não podem parecer curva de rio, onde pára tudo o que é

tranqueira", filosofou.
A frase deixa dúvidas quanto ao alvo a ser atingido, se é que a

intenção era essa. Alguns juram por Deus

que o vereador quis criticar recentes filiações do PSDB de

Jaraguá do Sul. Pode ser! Outros dizem que foi apenas discurso,
sem nenhuma conotação.

Projeto
A Secretaria de Gestão de

Jaraguá do Sul pretende
deflagrar campanha de

conscientização para
aumentar a arrecadação do

ISS (Imposto Sobre Serviço).
O secretátio Alcides
Pavanello promete não

reajustar a alíquota do

imposto, mas reforçar a

fiscalização que, segundo ele,
será orientati va, e não

punitiva.
- O cidadão precisa
conscientizar-se da

importância em pedir a nota

fiscal-, apelou.

Anualmente, mais d
cinco mil carros sãoblindado

no Brasil, num custo

estimado pelas oficinas
especializadas no serviço em R$
1 bilhão. É a forma encontrad

por empresários
para se defender dos
constantes assaltos,
principalmente nos

grandes centros. Entretanto,
nada fazem par

contribuir'para o fim da

desigualdade social
no País, geradora
de toda violência

urbana.

Fico
O prefeito Irineu Pasold (PSDB) rebateu nota publicada

neste espaço que afirmou que ele deixaria o partido
caso se confirme a aliança com o PMDB. Pasold negou'

categoricamente que tenha a intenção de deixar a

legenda e afirmou: "Nunca disse isso. Só saio do PSDB se for

expulso. Disse que, se acontecer a coligação'
com o PMDB e se as articulações passarem pelei Ivo (deputado

estadual Ivo KoneII - PMDB), ficarei
à margem do processo, mas não deixo o partido",

reforçou.

ADMITE
PROGRAMADOR DE PCP
Com experiência mínima de três anos em programaçãp

de produção em confecção/malharia/tinturaria
e conhecimento em Word e Excel

Interessados devem enviar curriculum para:
Rodovia BR 280 Km 55 - Guaramirim - SC
Caixa posta/111 - fone (47) 373-9000

rh@/unender.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 1 DE FEVEREIRO DE 2001 RfS SOCIAL - 5

Pizzas
Pequena - R$ 6,90
Grande - R$ t2,90
Gigante - R$ tS,90
Calzone - R$ t6,90

Carnaval

Cinco blocos participarão do Carnaval de Rua des
te ano em Jaraguá do Sul: Grupo Folclórico sem Pre
conceito; Bloco Carnavalesco em Cima da Hora; Gru
po Folclórico Samba no Pé; Grupo Folclórico Alegria,
Alegria; Grupo Folclórico Bumba-meu-boi. O gerente

.

de Cultura da Prefeitura, Sidnei Marcelo Lopes,
informa que o desfile marcado para o dia 24 de feve
reiro, a partir das 20 horas, acontecerá na Rua Quin
tino Bocaiúva, onde cada um terá 20 minutos para
fazer evoluções perante o público e a comissão jul
gadora.

Eleição
A Apevi (Associação das Pequenas Empresas

do Vale do Itapocu) marcou para o dia 19 de fevereiro
a realização de eleições. O evento vai acontecer no
terceiro piso do Centro Cultural da Scar, onde a enti
dade está instalada provisoriamente. Às 20 horas,
acontecerá a eleição da diretoria da entidade para o

período 2001/02. Prevalecendo a manutenção dos
atuais integrantes, o presidente, Everaldo Batista de

Oliveira, e demais diretores, serão reconduzidos para
mais uma gestão.

Show

Neste dia 10/2, a partir das 19 horas, na Praça de

Alimentação do Shopping CenterBreithaupt, está pro
gramada apresentação da Banda feio & Mal Pop
Rock Acústico ao vivo! Há mais de um ano tocando

juntos, os ex-integrantes das bandas Fly-X, OsMagos'
e Nefelibatas vêm apresentar um repertório recheado
de sucessos em versões acústicas.

Futsal

Durante a reunião da Acijs, nesta semana, no
auditório do Sesi, o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold, que participou da reunião como convidado,
anunciou que a empresa Malwee Malhas acertou que
patrocinará, com exclusividade, os times de futebol
de salão de Jaraguá do Sul. Para inaugurar as camisas
dos times de futsal Malwee/FME haverá uma partida
da equipe contra o do Vasco da Gama, do Rio de Ja

neiro, no próximo dia 5.

;,

A bonita Marileia Torinelli estréia idade nova
no próximo dia 5 de fevereiro, e recebe os

cumprimentos do noivo, Claudio, da irmã,
Claudia, dos pais e amigos; Parabéns!

Arthur e Herta Kannenberg
celebraram, no último dia 21 de

janeiro, 60 anos de união conjugal,
recebendo votos de parabéns e .

felicidades de todos os familiares C:::===""""".lr=.::::::::::::��

Leopoldo e Leonora Enke,
juntamente com os filhos,
nora e netos,
comemoraram, no último
dia 27 de janeiro, 50 anos
defeliz vidamatrimonial.
O evento foi marcado por
celebração religiosa na
Igreja Evangélica Luterana
do' Centro, seguido de

recepção no Clube Atlético

Baependi. Felicidades!

" Prazer em Entregamos em Guaramirim
v atender b�m -g'liltáe1tJfU11J��

371-"55
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

f:.eli A rtiV:.e·�8á.�i(@'. �e/� .. 1 I.
1/2
Edir Demarchi
Alzira Becker
2/2
Leandro Schmöckel

Gonçalves

Juçara Maria Rozza
Avani Maria Gascho

Arsanjo Paul Colaço Junior
Carmelo Vicenzi
3/1
Alice Cristina Siebert DuwePref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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6-GERAL CORREIO DO POVO

Bairro Schroeder I, para chegar a
um consenso. Mas, desde então,
apesar de o projeto estar concluí
do, nenhuma nova discussão acon
teceu e não existe posicionamento
definitivo das autoridades em tomo

da questão.
- Se eventualmente nosso

município tiver que ser atingido,
que seja da formamenos prejudicial
possível à comunidade -, .diz

Jurck, que primeiro vai reunir as

informações que deseja para
depois tomar posição. O ex-pre
feito Tietz foi contra a transfe
rência do traçado para o território
de Schroeder, único dos três mu

nicípios que hojenão é alcançado
pela ferrovia, e chegou a sugerir
uma linha alternativa para o futuro

contorno, através de Guararni
rirn. Jurck quer rediscutir o assun
to. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 1 DE FEVEREIRO DE 2001

Schroeder pede parcelamento
da dívida ,da TlP em 36 vezes

Expectativa: prefeito Osvaldo Iurck aguarda resposta esta semana

seguindo o exemplo de outras ci
dades-, diz Jurck, acrescentando
que "isso vai depender muito do

apoio da comunidade, que não está
obrigada a fazer o pagamento."

ARRECADAÇÃO - Ele já
está analisando a possibilidade de

,

instituir essa cota, cuja execução
vai depender de autorização da
Câmara de Vereadores. O usuário

que não concordar com o paga
mento, deverá pedir a isenção do
recolhimento damesma através de

requerimento a ser enviado para a

Prefeitura. A estimativa de Jurck

para a arrecadação municipal de
janeiro, primeiro mês de mandato
do atual governo, é de R$ 270 mil.
Só para atender os gastos com a

TIP, será preciso desembolsar R$
15 mil por mês. A conta acumu

lada da TlP é a única dívida her
dada do mandato do ex-prefeito
Gregório Tietz. Mas a ausência

quase total de compromissos fi

nanceiros não isenta a nova

administração de fazer inves
timentos imediatos. Em março,
será adquirida uma retroesca

vadeira. (MILTON RAASCH)

Prefeitura tem
dificuldades para
saldar débito
de R$ 215 mil

Schroeder - A Prefeitura de
Schroeder aguarda esta semana

resposta da direção estadual da Ce
lese (Centrais Elétricas de Santa

Catarina) para o pedido de parce
lamento da dívida da TlP (Taxa
de Iluminação Pública), em 36
vezes. O prefeito Osvaldo Jurck
fez a reivindicação durante au

diência com o presidente da

Celesc, Francisco Küster, em F10�

rianópolis, na semana passada.
Incluindo a parcela de janeiro,
Schroeder deve R$ 215 mil à

Celesc, por conta da TIP. A dívida

começou a acumular desde que as

prefeituras ficaram proibidas de
cobrar a taxa, por decisão judicial.

Conforme o prefeito, o valor é
elevado e o Município não terá

condições de fazer a quitação do
mesmo se a empresa não con

cordar com o parcelamento do dé
bito. Ele deverá fazer novo contato
com a Celesc durante esta semana,
para saber se a solicitação será
atendida. Na audiência com Küs

ter, que contou também com a

presença do deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB), Jurck
obteve a promessa de que o pedido
seria analisado pelo Conselho de

Administração da Celesc, para res
posta imediata.

- Caso contrário, a Prefeitura
não terá outra saída a não ser criar
a cota de participação comunitária,

A solução na .

produção de

fotolitos
coloridos e preto

e branco,
sistema digital.
Consulte-nos

370-0816
cp.cromoarte@jornalcorreiodopovo.com.br

'TI"4�WQ1&®. fi?
'

w MASMiM 4l3��;=��:�0���·%�"'._.-�----

ÂGJt:ÄDi:CIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 7° DIA

A família enlutada de

�� • ,�:� '1#%;i�

9�r�'�Jçe s ilizaçla ao cOrpObS!i.í)�'�C?, médicos,
enfermeiras iares do Hospital 'e\��ternidade São'
José tPEF'a as,! êncta prestada e, em,i�§pecial, ao Dr.
Luis Carlos Stoebert pela dedicação profissional e humana.

Agradecem a parentes e amigos pelas-mensagens
e coroas enviadas. '

Convida a�nda a todos para a Missa de 70 Dia, a
reaíízat-se no dia 3 de fevereiro de 2:001 (sábado),
às 17:30 horas, na Igreja Rainha da p,az- VllaNova.

%
' )

Osvaldo Jurck quer detalhes
sobre o contorno ferroviário
Schroeder - o prefeito Os

valdo Jurck vai solicitar cópia do

projeto do contorno ferroviário

previsto para ser implantado na

microrregião, alterando o traçado
da Ferrovia Sul-Atlântico e afas
tando o tráfego de locomotivas das
áreas urbanas de Jaraguá do Sul e
Guaramirim. Jurck quer saber co
rno ficou a versão final do projeto,
que pelo estudo deverá atingir o

_

- Bairro Schroeder L Essa possibi
lidade já gerou protestos entre os

.

moradores, bananicultores e pro
dutores de arroz da localidade.

Na época, os protestos provo
caram, inc1usive, uma reunião com
a participação do prefeito Irineu

Pasold, de Jaraguá do Sul, e dos
.

ex-prefeitos Antonio Carlos Zim

mermann, de Guaramirim, e Gre

gório Tietz, de Schroeder, além de
vereadores e representantes do

MassarandubadistribuiIPfUdia 15
Massaranduba - Os contri

buintes poderão retirar os carnês

de recolhimento do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) e dos
Alvarás de Localização a partir do
dia 15 de fevereiro. A informação
procede da Secretaria de Admi

nistração e Finanças, que já provi
denciou a elaboração dos carnês,
através de convênio com o Besc.

Os pagamentos poderão ser feitos
em cota única (ou 1 a parcela) até
o dia IOdemarço, ou em até quatro
parcelas mensais.

A estimativa da secretaria é de

arrecadar cerca deR$ 250mil com
o IPTU, e outros R$ 200 mil atra
vés da cobrança dos alvarás. O se

cretário Hilário Fritske destacou a

importância de o contribuinte efe
tuar os pagamentos com pon
tualidade, lembrando que é a forma
mais imediata de colaborar para
melhorar a arrecadação da Pre
feitura e viabilizar as ações adminis
trativas previstas, obras e serviços.

Fritske também fez apelo para
que os contribuintes que estão ina

dimplentes com impostos.que re

gularizem a situação. (MR)

-NOTA DE AGRADECIMENTO

. rW13r��
Os familiares de ANITA BRANDENBURG,
ainda profundamente consternados com

seu falecimento, ocorrido no último dia 25
de Janeiro de 2001.

J!\gJ�'9decem a todos que enviaram flores,

9�, telegramas e acompanharam a

extinta à sua última morcdc..
'

., '.. .r . on�vidam parentes e amigos para
- qssis�irem o culto em s�a. mem?ria, que
sera celebrado no proximo die 4 de

fevereiro, as 9 horas, na Igreja, Evangélica
- Centro - Jaraguá do Sul - sc.

�gradecem OS filhos Lori e Guido Schmitt,
,

?If � Ursula Steilein Brandenburg e

.

*'Ademar e Edir Cani Brandenburg.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Chrysler suspende
produção da Dakota
Com a reestruturação internacional:
da organização Chrysler, a fim de

, :
retomar uma abrangência maior no '

mercado mundial, a empresa anun- :.
ciou a suspensão, durante este ano,

.

da fabricação da picape Dakota, em:
sua fábrica de Campo Largo, no
Paraná. A decisão 'deve-se ao com

portamento do mercado, que não

apresentou os números previstos .

pela empresa, tornando-se inviável, .
,

economicamente, a produção da
.

mesma. Por enquanto, o lançamen- :
to da versão cabine dupla está can- .

celado, antes previsto para feverei
ro. Mesmo com essas mudanças, a .

Chrysler continua a comercializa-
.

ção de toda a sua linha de importa- :
dos, podendo voltar a operar a fá
brica brasileira com outro modelo
da marca.

Fiat convoca para recall
A montadora Fiat chama proprietá-.
rios de vários modelos de fabricação: -

para análise e verificação de possí- .

vel desgaste dos tubos de condução:
de combustível do compartimento :
do motor, providenciando,' se neces-·

sário, a sua substituição. As conces- :
sionárias autorizadas, gratuitamen- :
te, farão a revisão das peças. Entre .

os modelos que devem ser avaliados:
estão Palio e Palio Weekend 1.6

16V, com chassi: 0590260 a

2149677; Pick-up Strada 1.6 16V,
com chassi: 2700001 a 2738268;
Siena 1.6 16V, com chassi: 4029255 :
a 4154828. O ano de fabricação .

desses carros vão de março de 1998 .

a abril de 2000, excluindo os mode- :
los novos do Palio.

Todos os chassis iguais
As montadoras Mitsubishi e
Daimler-Chrysler estão anunciando:
que irão utilizar o mesmo chassi
para montar os modelos Mitsubishi :
Pajero, Mercedes Classe M e [eep.

Muito luxo e estilo no Peugeot 607
A Peugeot está tentando ingres
sar em mais uma fatia do mer

cado brasileiro, a dos sedãs lu
xuosos de grande porte. Com o

recém lançado 607, a Peugeot,

disputará mercado com rivais

poderosos como Volvo V70,
Chrysler 300M, Audi A6 e Alfa
Romeo 166, entre outros. Uma
das vantagens que. que o mode
lo pode levar está na

,

abrangência da rede Peugeot,
uma das maiores de modelos

importados do país. Linhas di
anteiras mais agressivas, lanter
nas mais verticais que horizon-

tais e grade longa. O desenho
do carro no todo é leve, sem ser

muito apelativo. Leve também
sente-se o motorista, com oito

padrões "

de tecidos
a esco

lher, e
couro em

três tons:

preto, ver
melho e

castanho
claro.
Além dis

so, o 607
tem mui

tas parti
cularida-'

des que devem ser levadas em
conta na hora da compra além do
visual atraente. Novas tecnologias
foram atribuídas ao veículo. Siste-

"

mas de segurança, tanto interno

quanto externo, como ABS, ESP e

seis air bags (frontal, lateral e de

cortina) é comum nesses carros de
luxo.
Um dos destaques, da tecnologia
do Peugeot ficam por conta do
detector de baixa pressão dos

pneus, que através de sinais sono

ros e no painel avisam que a pres
são está abaixo do 0,3 bar, ou está
se esvaziando muito rápido. Sinais .

sonoros ajudam também na hora
de estacionar, assim como os

retrovisores que se ajustam auto

maticamente. Quanto mais próxi
mo o carro de trás, mais sinais so

noros são emitidos. Os retrovisores
também ajudam quando a luz alta
do carro de trás incomoda o moto

rista, sendo o próprio espelho
retrovisor que escurece, fazendo
com que a luz abaixe. Novas

tecnologias foram atribuídas ao

veículo que veio com visual novo,
também. Mas as'comodidades

para os ocupantes internos aca
bam sob o capô, um motor de 3
litros V6 de 210 cavalos conduz o

veículo, passando dos 200km/h.
Para acompanhar o motor, um
câmbio Tiptronic Porsche foi inse
rido no 607, podendo ser manual
ou automático. O preço está na

média dos sedãs de luxo, ficando a

cargo dos futuros proprietários
dessas linhas de modelos decidir

qual a marca de preferência e me

lhor estilo. (LEANDRO SCHMÖCKEL)
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2 - Classi Auto CORREIO DO POVO

2000i, ano 95, gasolina, portas, ano 99, verde,

Vende-se vermelho. Tratar: 371-4000 gasolina. Tratar: 37,1-4000
Gol ano 92 1.8 GL

impecável por R$ 5.900,00. Vende-se Vende-se Gol CL, 1.6, 2

Tratar: 275-0273 Fusca ano 76 modelo 80 ou portas, 'ano 93, álcool.
troca por moto Titan. Tratar: 371-4000

Vende-se Santana GLS 90 Telefone: 275-2525

por R$ 6.200. Aceita carro
Vende-se Fusca ano 74,

mil. Tratar: 370-1161 Vende-se Gol MI, 2 portas, só R$ 500,00. Endereço:
ano 98, gasolina, branco. Rua Professor Henrich

Vende-se Gol CL, ano 89, Tratar: 371-4000 Geffer, 644 , Vila l.alau,

álcool, valor R$ 3.000,00 + próximo a Weg 2.

12 prestações de R$ Vende-se Gol 1.6, gasolina
187,00. Tratar cl Clodoaldo ,valor R$ 5.300,00. Vende-se Fusca ano 72

pelo fone 9965-7806 Tratar: 372-0801 amarelo por R$ 1.500,00.
,Tratar: 9965-7480, cl Luiz

-

Vende-se Parati ano 86,Vende-se Gol Star 2 portas,
ano 98, gasolina, vermelho. álcool, 5 marchas. Vende-se Gol GL 1.6, 88

Tratar: 371-4000 Tratar: 370-1492 gasolina. Valor
R$ 3.700,00 + 22X DE

Vende-se Fusca, ano 81,
Vende-se Santana MI, ano R$ 112,00. Tratar: 370-5216

motor 1300. Tratar 98, gasolina, azul. Tratar:
276-0287 371-4000 Vende-se Fusca 85, branco

./ por R$ 3.300,00 ou troca-

Vende-se Fusca, ano 76, Vende-se Fusca 76 se por Honda Bizz.

em ótimo estado R$ cor bege, motor 1300L Tratar: 373-0314, após 18H

2.400,00. Tratar cl Dora, gasolina, rodas de liga
371-6726 aro 15 , dois pneus Vende-se

novos, pelicula, bancos Kombi 96 furgão, R$

Vende-se Gol 4 portas, 16
de couro, uma belezura , 6.800,00. Tratar: 371-5671

V, ano 99, gasolina, branco. por R$ 3.000,00. Tratar:

Tratar: 371-4000 372-4261, clJair Compra-se Fusca até
R$ 1.500,00.

Vende-se Santana GlS Vende-se Gol 1.6, 4 Tratar: 371-1947

JARAGUÁ DO SUL, 1 DE FEVEREIRO DE 2001

FORD
Vende-se

Escort 89, álcool,
R$ 2.500 + 26 x de

R$ 180,00 ou troca por
terreno. Tratar: 9962-1011

Vende-se F-250 XLG, ano
99, preta, diesel. Tratar:

370-8484

Vende-se Ka, ano 99, cor
verde, gasolina.Tratar: 370-

8484

Vende-se
Escort GL ano 88,

gasolina por R$ 4.500,00.
.
Tratar: 275-2843Vende-se Ranger XLT 13x

CD, ano 98/99, cor cinza,
gasolina.

Tratar: 370-8484

Vende-se
Corcel II 79, em bom
estado. R$1.800,00 e

tratar: 9992-0565Vende-se F1 000 cabo dupla
ano 85, direção hid.,turbo e

\

ar. Ótimo estado.
Aceita carro pequeno 1 .0

ano até 97. Preço:
R$16.000,00 +

finaciamento de R$ 381 ,00
mensais fixas. Tratar: Silvio
M. Garcia Telefone: Oxx47

372-3124

Vende-se Ford Corcel II
ano 81, 5 marchas.
Tratar: 9992-8251

Vendo Ford Tautus/93

completo, Valor
R$16.500,00 ou troco por
Casa ou Terreno nas

proximidades da Ilha da

Figueira, Vila Nova, Vila
Lalau ou Centenario.

Tratar:370-4042 cl Marcelo

Troca-se Um Verona ano

91/92, 1.8 LX, gasolina,
com 4 pneus novos

por um carro 1.0, 94 à 98.
Aceita-se carro com

financiamento.
Tratar: 370-4481 1370-
'4135 ct Jeferson

Vende-se
Escort L, ano 88, aceita
carro de menor valor.
Tratar: 9993-3919

MODELO COMBoCOR
GMC�qNind

1 Omega CD
2 Corsa Wind 2 portas
.2 Omega 2.2 GLS completos
4 Kadett 2 portas
3 Chevette SL 1.6 '

Gas. 97
Gas. 96
Gas. 95
Gas. 93(P)

91 a 95
85 e 89

Branco
Preto
Bordô e branco
Onza - Verde
Branco
Prata

FIAT
Palio We'ekend
Palio ED 1.0 4 portas
Palio
Fiorino Furgão 1.5
Uno ELX 2p.

98
97
98
93
94

Branco
Branco
Bordo
Branco
Verde

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.

VOLKSWAGEN
Gol 1.0 16V 4 portas;
cl ar-condicionado
Gol Mi 1.0 2 portas
Saveiro CL 1.6
Logus CL 1.8 2 portas
Kombi
Gol (chaleira)
Fusca
Brasilia

Gas.
Gas.
Gas.
Alco.
Diesel
Gas.
Gas.
Gas.

99
98
95
94

85
78
76

Cinza
Branco
Azul
Azul
Azul
Prata
Bege
Branca

1IuI1lt1l1llb1hfll_ JJI. ,VílI81eJJMÚÍ"JII8f1/itIIJ$ul- SC
'

Oferta da
Semana

83

FORD
98
87
87 a 88
88
84

Fiesta GLX 1.0 4 p.
Escort XR3 conversível
3 Escort X:R3 completos
Del Rey GL
Escort L

Gas.
Ale.
Gas.
Ale.
Ale.

Branco
Prata
Cinza-Vermelho
Prata
Verde

Kadett GL 1.8

branco,
gasolina, ano 95.
Valor R$ 8.900,00
(s/troca)

1 Honda CG Titan vermelha
Sundown vermelha
yosung bordô

98
97
99

It
pelo preço da comum

Gasolina
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(47) 376-1772.

Rua: Ân elo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -la.ra uá do Sul- SC

MODELO
Kombi Envidraçada
S-10 completa
cõrS�Wind '1.0 4p
Saveiro Summer 1.8
Omega GLS 2.2

Escort Hobby 1.0
Uno ie 1.0 2p
Gol1000 Ant
L-200 pick-up
Parati CL 1.8
Goi CL 1.8
Versailes GL 2.0 comp
L-200 pick-up
Quantum CL 1.8
Santana GLS 2.0
D-20 pick-up
F-1000 píck-up
F-1000 pick-up
Toyota

ANO
�*��99

96
�99
97
96
96
96
96
94
94
94
94
93
91
90
87
85
83
83

VEíCULO

Corsa 1.0 MPFI 4p

COR COMBo Valor

I3r.m::Íi�Ã$14:8ÖÖ
G, R$ 1,6,500
('3
__..4_•._-

G
G
G
G
G
D
G

Prata
Verde
Prata
Prata
Azul

Bege
Bege
Verde
Branca Á
Prata G

Bege D
Vermo G
Prata G
Branca D
Prata D
Preta D
Branca D

9101-0017
ANO COR COMBo

99 Branca G
98 Branca G

Volkswagen
Gol 1.0 16V, Plus (ar cond. dir.h., trava) 01 Prata G
Go11.0 16V 4p 98 Azul G
Goi CL 1.6 2p 99 Cinza G
Santana CU 1.8, 4p (completo) 95 Branca G

Voyage CL 1.6, 2p (5 marchas) 86 Bordô A

Go11.0002p 94 Branca G

Ford
Verona GLX 1.8, 2p. 90 Marrom G
Del Rey 1.6 Ghia 2p 83 Cinza A
Del Rey 1.6 L 2p 82 Cinza G

Fiat
Uno EX 1.04p 00 Prata G
Uno EP 1.0 4p. completo (- ar-cond.) 96 Preta G
Palio ED 1.0 4p 97 Vermelha G

Tempra 16V, 2.0 HLX 4p (top de linha) 96 Branca G
Palio ELX 16V 1.0 (completo) 01 Prata G

370 2le)i9

Corsa 1.0 MPFI 2p

VEíCULO
RENAULT

COR ANO
Verde 00
Bordo 95

Marinho 98
Preto 97
Chumbo 96
Azul 94

Bege, 88

Vermelho 96
Branco 96
Preto 95
Marinho 93
Azul 90
Cinza 86
Bege 84
Branco 76
Verde 80

Branco 97
Verde 88
Cinza 84

Clcssí Auto - 3

Sênic RXE 2.0, completo
Renault 19 1.6 completo

Vectra GL 2.2, compl.
Vectra CD
Monza GLS completo
Corsa, Pelicula, trava, person., Rodas

Uno CS 1.3 Limp. des. vidro eltr.

Gol CU1.6 (Couro, som. vidro, trava)
Santana CU 1.84 pts dh + ar cond.
Pointer GL 1.84 pts Trava + desemb.
Santana 2000 4pts ' dh + ar-cone
Saveiro CL 1.6 CHT
Voyage
GolBX
Fusca 1300 L
Fusca 1600 1 carburador

GM

FIAT

VW

FORD
Fiesta CLX 1.3, 4p
Del Rey GL 1.6
Belina CHT 5 marchas

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 ferrari,

pelicula, aro 14 de vectra.
Valor R$ 9.100,00.

Tratar no telefone: 99974451
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguá do Sul

VEÍCULOS ANO COMBo COR

ggl �� 6Pr6Ja� �� liga-leve 16V
99ffl Gas Branca
'99ffl Gas

PalioEDX 9&98 Gas Branco
Corsa 9&98 Gas Branco
1 Goi Mi 9&98 Gas Branco
Kombi vidraçada, rnotor e 9 9fß6 Gas Branca
Pampa1.8 9fß6 Gas Branca
Monza GL 4 portas 95/95 Gas Branca
EscortHobby 94(94 Gas Vermelho
LogusGL 94(94 Gas Bordômet.

���tCL1.6 93fJ3 Ale Verdemet.
93fJ3 Ale Verdemet.

Escort L 93fJ3 Gas Prata
Parati CL 92/92 Gas Dourada Met.
FiatUnoMilie 9lf.l1 Gas Branca
Kombi vidraçada 90/90 Gas Branca
KadettTurin 90/90 Gas Prata
PampaGL &9� Gas Azul
Rorino &9/89 Gas Prata
Opala 4p. completo cf Alarme _ 88188 Gas Prata
Gol SL - motor AP 8&'86 Gas Bege
Toyota 8&'86 Die Verde
DelRey 82/82 Gas Branco
Corcel II 81/81 Gas
Chevette 80/80 Gas Prata Met.

MOTO ANO COMBo COR
Laquila 00/00 Gas Vermelho

N'o'vio.s 'e (U,slodos
Fones: 373-0806 / 373-1881

MODELO ANO COR COMBo
GM

Corsa Wind, Des, Ar qte 00 Prata G
Corsa Wind 2pts, limp/des. ar qte 00 Prata G
Vectra GLS 2.2 completo 98 Azul G
Corsa GL 1,4 trio alét., limp/des. tras. 95 Azul G
Corsa Wind zp, Limp/Arqte 94 Azul G
Kadett SL LOT. Ar cond 91 Bege G
C hevette L cl rodas 86 Cinza A

IFiesta Ford
97 Vermelho G

I Escort L Ldt, rodas, ar qte 94 Prata G
Escort GL 89 Verde G

VW
Gol 16V 4 pts 99 Cinza G
Gol 16V 4 pts 1.0 99 Cinza G
Gol16V 4 pts LOT, ar qte, rodas 98 Branca G
Gol i Plus, limpldes tras. ar qte 96 Branco G
'Gol CLi 95 Branco G
Gol i limp/des. tras. ar qte 95 Vermelho G
Fusca 1300 82 Cinza G

I Palio ED, 4 pts, limp. tras.
Fiat

98 Azul G
iPalio ED, 4 pts 97 Branca (3
Uno SX 4 pts LOT, VE, TE 97 Prata G
Uno M EP 4pts, LDT, VE. 1E 97 Azuis G
Tempra 8V completo 95 Verde G
Uno S 89 Vermelho G

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

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

S 10 De ll.l�e Z2
S 10 Dé luxe 2.2 q:
Chevette SL

gasolina
gasolina
álcool liA satisfação d

96/96 Branca

88/88 Branca
VW

96/96 Prata
92/93

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PARA VOCÊ LEVAR SEU CARRO NA DEMICAR:

Profissionais'
Especializados

ipame os odernos
Qualidade no Atendi en

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA
,
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Mt

ada

Rua Major Júlio Ferreira, 244
Vila lalau - jaraquá do Sul, sc ]71-5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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6 - Classi Auto CORREIO DO POVO
Vende-se NX 150 ano 90 por
2.000,00. Tratar: 372-5063

, I

JARAGUA DO SUL 1 DE FEVEREIRO DE 2001

Vende-se
Pick Up Strada ano 99 cl
rodas esportivas, vidros

verdes e direção hidráulica e

Escort XR 3 ano 94, clteto
solar, roda e som.

Tratar: 371-9993
Vende-se Pálio ED 97, cl
opcionais 2p. Valor R$

6.500,00 + 18x de R$ 312,00.
Tratar: 9979-4500

Outros

Vende-se uma Besta, ano 94,
pl 12 passageiros, diesel,

cor prata, Valor R$ 14.000,00
+ 15 parcelas de R$ 334,00
fixas. Tratar 9973-5732 cl

Marcos

Vendo MB 1113, ano 73,
toco, impecável.
Tratar 9979-1437

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

Tratar 9979-1437

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

Vende-se Consórcio cl 15

parcelas pagas de R$ 244,00
mensais, ou troca por Fusca
Tratar: 9991-0863, cl Emerson

Compra-se carro de

particular Uno, Corsa ou

.Gol. Tratar: 370-0134

MOTOS
Vende-se moto RDZ ano 84,
perfeito estado, por 800,00.
Tratar: 9992-0565.

Compro moto até

R$ 2.000,00 ou consórcio.
não contemplado. Tratar:
371-9375 ou 9979-0605

Vendo ou troco por moto
Honda Titan, Goi 85 bege,
gasolina, Tratar: 370 8235

Compro consórcio

contemplado de moto (Titan,
Bizz, Cripton) pode ser os

que tenham poucas parcelas
pagas. Tratar:_9965-9989 cl
Jonas Luis Volkmann.
Vende-se XL ano 87 R$

1.600,00. aceita moto de mair
valor. Tratar: 376-0910

Vila lalau

3708299/9997-55161

Vendo Kadet SUE ano 90,
completo, em ótimo estado,

R$ 5.000,00 mais
financiamento.
Tratar: 370-9087 -

A noite cl Walter

Vende-se ou troca por carro
de menor valor, Monza 2.0

preto, ano 95, 4 portas,
completo (menos ar

condicionado).
Tratar 275-2692

escuro, quatro pneus novos

(1 mês), CD Aiwa cl controle.
Aceito carro de menor valor.

Tratar: 9102-1110.

Vende-se S-10 2.2 S,
gasolina, ano 96, vermelho.

Tratar: 371-4000

Vende-sé Corsa Sedan, 20001
2000, cor prata com baixa

Km. No valor de R$ 16.000,00
ou 13.000,00 + 14x de R$
267.00 fixa. Aceita-se carro

na troca no valor ate R$
7.000,00. Tratar: Marcelo ou

Suzalin Telefone:

Vende-se Chevette SL, ano
88, cor prata, em ótimo

estado, álcool. Tratar 370-
7703, cl Valmir.

Vendo ou troco Monza SL
IE, completo, ano 91, azul

p� eJ'I� (0**47) 37l-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

Novos e Semi-Novos

Fone: 373-0316

A

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

'.__ ��.IIDIJII

.

I
11-� ft(J4404�.

Telefone: '

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubíní, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

1* 1$

som aIannes

Vende-se corsa cl rodas aro

15, modelo TSW, desemb.
traseiro, ar quente e frio,
toca fitas, ano 96, R$

5.000,00 + 14 prestações de
R$ 365,00 fixas.

Tratar: 371-0002 cl Tavaris

Vendo Gol, ano 96, azul,
com ar, direção, travas,

vidros e alarmes.
Valor R$ 12.000,00
(negociáveis).

Tratar 9993-5380, cl Rita

Vendo Corsa Wind, ano 99,
4 portas, cl alarme, cor
metálica e baixa km.
Valor R$ 12.500,00.

Tratar no telefone 372-0655
ou 9103-6044

FIAT

Compra-se
Moto Honda CG Today ou

Titan em bom estado de

conservação a partir do ano

de 90, pode ser financiada.
Tratar: 370-4920

Vende-se scooter ano 98
ou troca por honda bizz.

Tratar: 375-2012

Vende-se CG ano 86, valor
R$ 1.100,00 a combinar.

Tratar: 9997-7402

Vende-se CBX 150 Honda,
ano 89. Tratar: 9963-8538

Compra-se moto entre os

anos 90 a 94 paqa-se a

vista.Tratar: 370-4920

Compro Titan ano 95 à 98,
dou entrada e financio o

restante. Tratar: Cristian,
370-2304

Vende-se 1 moto CG ano até
88. Falar com Jackson.

Tratar: 9992-2855

Compro moto at-e R$
2.000,00 ou consórcio não

contemplado. Tratar 371-
9375 ou 9979-0605

ACESSORIOS

Compro 4 rodas do Vectra
GLS 97/98/99/00 com ou sem

pneus, ou do Vectra CD 941
95/96. Somente em

ótimo estado.
Tratar: 372-4121 cl Ivan

Vende-se cadeira de bebê

pl carro 50,00, Telefone:
276-0474 OU 375-2430

Vende-se cadeira de bebê pl
carro 65,00 ..
Tratar: 9111-0330

Vende-se CD para carro cl
frente descartável, modelo

CDR 2000. Tratar: 9104-3360

Vende-se carretinha para
carro, emplacada, ano 93,
carroceria de madeira. R$
500,00. Aceito proposta.

Tratar 371-9375 ou 9979-0605

baterias - vidros e travas elétricas (Q I) L-i� �.. .__ l· Lc

Vendo Pálio 1.0 EDX 97/98,·
vermelho, 2p, 4Q.000km,

único dono (Impecável). R$
12.850,00. Tratar: cl Jurandir

Dallabona, 372-4285.

Vende-se Tempra SX, 16V,
ano 97, gasolina, cinza.

Tratar 371-4000

Jaraguá do Sul

Vende-se Tipo 93/94
completo (ar cond./dir.hid./
vidro eletr./rodas esportivasl

alarme) 4 portas, azul
marinho. Troco por carro

ano 96 a 98 completo. Tratar:
376-1455 c/Alexandre

Vende-se Fiorino Furgão 94.
Valor R$ 7.500,00
Tratar 370-7227

Vende-se Tempra 8 V IE -ano

95 ou troco por Gal ou Corsa
95. Tratar: 373-8003

Rua Bernardo Dornbusch, 1111
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONHEÇA A NlAIS NOVA
JOALHERIA DA CIDADE.

Aceitamos
seu usado
na troca'

Aberto de
segunda à
sexta das

8h às 18h30min
sábado das
8h às 12h

"

.

':.

Seminovos que sao uma jÓia.
! Leve um desses e avise seu mecânico que você vai sumir uns tempos.

MARCA MODELO ANO COR

CARROSNOVOS

Fiat
Fiat

Uno Mille Smart 4 portas
Palio EX 2 portas

00/01
00/01

Azul
Cinza

----------------------CARROSUSADOS----------------------

Ford
VW
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

Escort L 1.6
Santana CL
Strada Working
Pálio EX 2 portas

.

Marea SX 2.0 c/Ar 4portas
Strada Working
Palio EX 2 portas
Palio EX 4 portas
Palio EDX 4 portas
Palio. ED 2 portas
Palio EX 2 portas
Palio Weekend EL 1.5 4 portas
Palio ED 4 portas
Palio ED 2 portas
Uno Mille SX c/ Ar 2 portas
-Tempra Ouro 16V
Elba CS
Fiorino Furgão

92/92
88/89
00/00
99/00
99/99
.99/99
98/99
98/99
98/98
98/98
9'8/98
97/97
97/97
97/97
96/97
95/95
91/92
89/89

Prata
Azul
Branca
Verde
Branca
Branca
Azul
Preta
Verde,
Branca
Verde
Vermelha

,/
,

Azul
Verde
Cinza
Azul
Cinza
Branca

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROSA PARTIR

DE 1,39% a.m,

JUROS PRÉ-FIXADOS

ENTRADA DE 20%
. Financiamento: Taxa de cadastro de R$ 90,00 - Crédito sulelto à aprovação.

GARANTlADE
A

CAMBIO E MOTOR

Rua Fritz Bartei, 99
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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371-7398
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 865

Vila Lenzi

pigol Ipalio I corsa I uno

KIKAR AUTO CENTER

. (175nO R13)
(,

REDE RENAU'LT
,I' •

. SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.

A partir de:

RS 326,31·
. '. /I4�n$aLs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Amvali forma comitêprovisório
para gerenciar Bacia do Itapocu

Jaraguá do Sul- Pelo me

nos 30 instituições vão fazer parte
doComitê Provisório de Gerencia
mento da Bacia do Itapocu. Os no
mes foram listados em reunião

promovida pela Amvali (Associa
ção dos Municípios do Vale do Ita
pocu), no auditório do Sesi, na tar
de de terça-feira. Cada instituição
vai indicar seu representante e a

ocupação dos cargos será definida
na próxima reunião, agendada para
o dia 1 de março. A Amvalijá pro
moveu cinco reuniões, desde que
iniciou o processo de discussão so
bre a Bacia do Itapocu.

Na formação do comitê, os

usuários têm 40% de representa
ção; a população tem outros 40%
de participação; e os órgãos públi
cos federais e estaduais têm 20%.

- Representantes de muitas

instituições não tinham autonomia

para se colocar como representan
te no comitê, por isso solicitamos

que cada uma indique um nome e

mais um suplente -, esclarece a

.secretária-executiva da Amvali,
Maria Tereza Nora. No dia 1 de

março, já com a presença das pes
soas indicadas, vai acontecer
votação para definir a ocupação
dos cargos.

Apesar de a reunião não ter

definido os nomes para o comitê,
a secretária-executiva da Amvali
considera que o encontro foi satis
fatório. "As pessoas estavam bem

preparadas, conseguimos chegar
facilmente ao consenso", informa.
Ela lembra que o papel da Amvali
nesse trabalho é apenas dar o pon
tapé inicial para a formação do co
mitê provisório. Depois, ele será
dividido em subgrupos, que devem
determinar calendário de ações e

iniciar as atividades. O principal
objetivo do comitê é o gerencia
mento dos recursos hídricos, in
cluindo metas como instrução para
o consumo adequado de água e

recuperação e despoluição dos rios
que formam a Bacia do Itapocu.
(LC)

Ministério do Trabalhomulta

empreiteira denunciada
Jaraguä do Sul-A Emprei

teira Barrasul, de Barra Velha, não
compareceu à audiência marcada

pela delegacia local doMinistério
do Trabalho, às 9 horas de ontem,
e será multada. A empresa foi
notificada a prestar contas sobre a

situação de pelo menos 56 funcio
nários instalados em alojamentos
precários e sem condições de higie
ne, no interior de Guararnirim, na
localidade de Tibagi. A empreiteira
presta serviços de corte de árvores
e limpeza em fazendas daComflo-,
resta e foi denunciada por operá
rios por exploração de trabalho, na
semana passada.

A auditora fiscal do Ministério
do Trabalho,Márcia Vieira, anotou
o nome de 56 operários que traba
lham para a empreiteira no local,
alguns sem registro em carteira.
A reportagem do CORREIO DO
POVO acompanhou a vistoria da

polícia e dos fiscais e constatou

que os funcionários vivem nomeio
da sujeira, sem instalações sanitá
rias e s�m água tratada e não dis

põem de equipamentos de segu
rança, como botas e luvas. Os sa-

__Jários são pagos a cada 60 dias.
Márcia explica que o não com

parecimento da empreiteira no

tificada implica emmulta, expedida
pelo Ministério do Trabalho em

Florianópolis. A multa varia con

forme o número de empregados e

o capital da empresa. Se ela dispõe
de até 60 empregados, vai pagar
R$ 1.690,00; se ela dispõe de 61 a

100 empregados, R$ 1.851,65;
empresas com mais de cem em

pregados, pagam R$ 2.012,66 de
multa. "Quantas vezes a empresa
não comparecer, tantas vezes é

autuada", avisa a chefa do setor

de multas e recursos, Edir Con-
,

ceição da Costa. (LC)

� OFICINA MECÂNICA
..._. BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes servi�os:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Edson JunkeslCP
,

Destelhamento: região mais atingida pelo vendaval do início da semana foi a Barra do Rio Cerro

Município ainda não reativou
Conselho de Defesa Civil

Estrutura fez falta,
diante das

intempéries dos
últimos dias

Jaraguä do Sul - Enxur
rada e vendaval causaram estra

gos em comunidades jaraguaen
ses, no início da semana, mas

não há levantamentos dos pre
juízos. O Conselho de Defesa

Civil, que deveria atender essas

ocorrências, ainda não foi for

mado, depende de portaria do

Município. A população recorre

ao apoio do Corpo de Bombeiros,
que só na segunda e terça-feiras
atendeu 15 ocorrências de deste
lhamento e corte de árvores. A

região mais prejudicada pelo
vendaval foi a Barra do Rio Cerro.
Há previsão de que aDefesa Civil

seja reativada em fevereiro.
O diretor de Conselhos da

Prefeitura, Luiz deOliveira Souza,
reconhece que a Defesa Civil é o

conselho que tem mais urgência
na fundação, pelas intempéries a

que a população está sujeita, mas
explica que é preciso encaminhar
ofícios às entidades para que en

caminhem representantes, pro
cesso que leva tempo. Ele tem

sugestão que poderia evitar esse
intervalo entre a desativação de
um conselho e a formação de ou

tro. "A nomeação poderia sair no
mês de novembro, se o titular do

cargo já indicasse outra pessoa
pará substituí-lo", sugere. ,

Nove dos 15 conselhos mu

nicipais têm mandatos que ven

cem de dois em dois anos, coin
cidindo com o final de mandato
do prefeito. "Nós mandamos
mais de cem ofícios para en

tidades, para tentar compor esses
conselhos", diz Souza. Se as en

tidades encaminharem as indi

cações até a próxima semana, a

portaria para formação da Defesa
Civil será publica ainda lia início
de fevereiro. Nos últimos anos,
o secretário de Obras (agora al
terado para gerente) tem assu-

mido a presidência desse con

selho. Participam ainda entidades
como Secretaria de Planejamento,
Família e Saúde, Crea, Amvali,
Samae, Corpo de Bombeiros,
Polícia Militar, CDL, Acijs,
Celesc, Telesc, CPL, Aijs, dentre
outras.

OCORRÊNCIAS - Na ine

xistência da Defesa Civil, a ge
rência de Obras e o Corpo de
Bombeiros atenderam as ocor

rências dos últimos dias. "Nós
solicitamos lonas à Prefeitura,
para cobrir as casas", informa o

bombeiro Carlos Eduardo Petri.
A gerência de Obras e Serviços
Públicos encaminhou levanta
mento das vítimas de enxurrada
à Secretaria de Desenvolvimento

Municipal, mas não dispõe de

números sobre o vendaval. Os
dados só podem ser repassados
pelo secretário, Ademir Izidoro,
que desde que assumiu a pasta
ainda não encontrou espaço em

sua agenda para atender a

reportagem do CORREIO DO
POVO. (LiSANDREA COSTA)

Vigilância Sanitária, Humberto
Dominoni Maurer. O dono da em

preiteira alegou que não encontrou
imóvel adequado às exigências da
fiscàlização e que por isso vai res
cindir o contrato dos funcionários,
até que consiga local adequado pa
ra alojá-los. "O proprietário do.
imóvel também está ciente de que
não pode mais alugá-lo para esse

fim", lembra Maurer. (LC)

o proprietário do imóvel, tentando
negociar a permanência no local,
que foi negada. Ele tem prazo até
amanhã para retirar os funcioná
rios e seus pertences.

- Quando é sala comercial, a
gente interdita de imediato e baixa
as portas, mas nesse caso temos

que dar um tempo para que os mó
veis e os pertences dos operários
sejam retirados -, diz o chefe da

VigilânciaSanitária interdita alojamento naVilaLalau
Jaraguá doSul- A Vigilân

cia Sanitária lavrou o auto de inter

dição de alojamento utilizado pela
Empreiteira VMB, na Vila Lalau,
que foi denunciada na edição de

terça-feira do CORREIO DO POVO,
por falta de condições de higiene,
insalubridade e ventilação no local
onde residiam cerca de 30 operá
rios. O proprietário, ValmirPinello,
esteve na Vigilância Sanitária com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lojistas de Jaraguá do Sul farão liquidação em março
Canpalha "Liquida
Jaraguáverão"
deverá ser lançada
no dia 21 pelaCDL

Jaraguá do Sul- A CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
apresentou ontem, durante reu

nião-almoço, na AABB (Associa
ção Atlética Banco do Brasil), a
proposta de se realizar, entre 1 e

10 de março, uma liquidação de
verão em todo o comércio do Mu

nicípio. A campanha "Liquida
Jaraguá verão", idealizada pela
equipe da CMC '(Central de Mar
keting eComunicação), deverá ser
lançada oficialmente no dia 21 de

fevereiro, em local a ser definido.
O presidente da CDL, Hilário

Corrêa, informou que a campanha
pretende envolver os lojistas da

cidade, filiados ou não à entidade.
"Nossa proposta é aquecer o co

mércio local, fortalecer o setor e

disponibilizar ao consumidor pro- ,

dutos e mercadorias com preços
especiais", explicou. De acordo
com ele, não haverá uma padroni-

feliz

Apresentação:' Saban explica o cartaz da campanha aos lojistas, durante reunião da CDL

zação no percentual a ser dado de

desconto nas mercadorias; a exi

gência da CDL é que os lojistas
participantes da liquidação ofere

çam preços abaixo dos praticados
normalmente.

Corrêa disse ainda que, além
da percentagem, os produtos e

�;

mercadorias que estarão em liqui
dação estarão a critério dos lojistas.
"A CDL não vai impor nada. A
intenção é incentivar a campanha,
que deve deixar o comércio mais

atrativo", afirmou, estimando que
o setor deve faturar 15% a mais

,

aCDL está empenhada em desen
volver essa campanha. Dependen
do dos resultados, poderá incen

tivar outras, sempre em mudanças
de estação", completou.

O publicitário Paulo Cesar

Saban, responsável pela equipe de
produção da campanha, lembroucom a campanha. "Em princípio,

Aniversário,
(

D. Ilse Kohlbach

Nesta data' significativa)
Queremos externar-lhe nossos

Sentimentos mais profundes de
Admiração e carinho.

Funcionários da

Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação, o Sindicato dos Empregados'

no Comércio de Jaraguá do Sul, com base territorial nos municípios de
Jaraguá do Sul (sede), Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba,
convoca todos os seus associados e os trabalhadores em empresas de

serviços contábeis dos municípios de sua base territorial, para as

Assembléias Gerais Extraordinárias que serão realizadas no dia 12 de
fevereiro de 2001, nos seguintes locais e horários: Jaraguá doSul
Rua Frederico Bartei, 140, Centro, às 19h30 em primeira convocação ou
às 20 horas em segunda convocação. Guaramirim - Rua 28 de Agosto,
2710, Centro, às 18 horas em primeira convocação ou às 18h30 em

segunda convocação. Corupá ,- Rua Jaraguá, 150, Centro, às 19 horas
em primeira convocação ou às 19h30 em segunda convocação.
Schroeder - Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, às 19 horas
em primeira convocação ou às 19h30 eil) segunda convocação.
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2785, Centro, às 18 horas em
primeira convocação e às 18h30 em segunda convocação para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Discussão e deliberação sobre extensão da base de representação
sindical do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul,
para os trabalhadores em empresas de serviços contábeis, dos

municípios de Jaraguá do Sul, Guararnirirn, Corupá, Schroeder e

Massaranduba.

Jaraguá do Sul, 01 de fevereiro de 2001

Ana Maria Roeder
Presidente

2 - Alteração dos Estatutos Sociais.

que as lojas participantes da

"Liquida Jaraguá verão" estarão
identificadas com o cartaz da

promoção.
PT - Os vereadores petistas

José Pendiuk dos Santos, o Zé

Padre, e Marcos Scarpato partici
param da reunião-almoço daCDL,
quando à entidade apresentou aos

parlamentares as sugestões para

alterações no estacionamento

rotativo, conhecido como Zona
Azul. Entre as propostas está a

substituição da multa por compra
de cartões, tolerância no período
de estacionamento e transferência
de parte dos recursos para enti

dades filantrópicas.
Corrêa afirmou que, quando foi

idealizado, a intenção era que o

serviço fosse explorado por um

pool de entidades filantrópicas.
"Empresa privada acaba desvir

tuando a idéia central. A Transitar

argumenta que o lucro vem das

multas, o que reforça as críticas

da indústria dasmultas em Jaraguá
do Sul", declarou, acrescentando

que a CDL não é contra, mas

acredita que pode ser melhorado.

(MAURíLIO DE CARVALHO)
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Profissionais da área falam sobre o Dia do Publicitário
Pesquisa mundial
aponta
crescimento
de 8% no ramo

publicitário

honradez e muita

ética.
Nosso segmen

to está em expan
são porque as em

presas estão per
cebendo a necessi
dade de fazer mar

keting mais agres
sivo em seus pro
dutos -, diz o

proprietário da Fo

cus, Fernando Mo
rais Rego, referin
do-se à competiti
vidade do merca

do. Ele enfatiza que
para trabalhar nesta

área é ne

cessário investir em

profissionais com

formação superior e
técnicos. "Estudar
e aprimorar os co
nhecimentos é bási
co para oferecer

qualidade no servi
ço para os clientes.
O publicitário tem

que ter consciência
da responsabilidade
do seu trabalho,
pois dele depende o
sucesso da imagem
dos produtos lança
dos", ressalta.

O proprietário da
ZoomCreative,Elias
Raasch, diz que o

tus (empresa que
atua na identifica

ç-ão de publici
dade), Tanuí Tava
res Filho, acredita
que o mercado pu
blicitário é cres

cente. "É uma área

que tem sofrido
danos no transcor
rer do percurso de
vido a algumas
pessoas que faltam
com a ética". Ele
destaca que para
trabalhar com pu
blicidade é preciso
ser profissional, ter

Jaraguá do Sul -

Hoje é comemorado o

Dia do Publicitário. O

profissional que atua

nesta área divulga fatos
e informações a respeito
de pessoas, idéias, ser

viços, produtos ou insti

tuiçõe s , utilizando-se
dos meios normais de

comunicação. A pro
prietária da Dumke Pla
cas e Painéis, Dulce
Dumke, considera o

mercado publicitário bas
tante abrangente. "O im

portante é gostar do que faz
e oferecer para o cliente
não apenas preço baixo,

.

mas qualidade". Ela enfatiza
que as pessoas que atuam

ou pretendem trabalhar
nesta área precisam ser

despojadas, comunica
tivas e, principalmente,
criativas.

O proprietário da agên
cia de propaganda Cria-

mercado é bom noMunicípio
por se tratar de uma região
indústrial. "Umbompublicitário
tem habilidade suficiente para
vender qualquer produto em
qualquer segmento", destaca
Raasch. 'Ele enfatiza que as

empresas deveriam investirmais
na publicidade dos produtos e

menos namarca.

Dados de uma pesquisa
mundial, realizada ano passado,
apontam crescimento de 8% no

mercado de publicidade, segun
do informa o diretor de pro
dução daEmplac,Davi de Bor
ba, que acredita estar atuando
num ramo promissor. "É uma

profissão com tendência de
crescimento acelerado", diz.

Publicitário,
Parabéns pelo seu dia!

ernplac
o que a gente faz todo mundo vê.

P"r"benh"mos " tod"s "s
Agêntias Publicitárias

"erd"dei,,,,,,ente comprometid"s com

A ític", o Profission"lismo e o Sucesso
de seus Clientes!

\1 $'J' kl \í\ t1'e

C'�la\!.��lll. afia0
p r o P 372-JJ24

ACESSE

www.zoomcreative.com.br
�

-

Com criatividade o mundo vai longe!
Publicitário, parabénç pelo çeu dia

Zoomt..ceatívc
Aproximando marcas e consumidores ÁTOMO

PROPAGANDA

47371-6859
atomo@natuno.com.br

1- DE FEVEREIRO
DIA DO PUBLICITÁRIO
UMA HOMENAGEM DA

A
ÁTOMO

PARABENIZA
TODOS

AQUELES
QUE

FAZEM
DA

PROPAGANDA
SEU
MEIO
DE
VIDA
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EquipeMalweelFME perdeu
para o time de Caxias do Sul

Campeonato Interescolar
de Bleicross inicia no dia 18 no sábado.

A equipe de futsal irá fazer
sua apresentação oficial à impren
sa e à torcida na próxima segun
da-feira, às 20h30, noGinásio do

Sesi, numa partida amistosa con
tra o time do Vasco da Gama, do
Rio de Janeiro. A Confederação
Brasileira de Futebol de Salão
anunciou a divisão dos grupos

para a fase classificatória da Taça
Brasil 2001. A equipe Malweel
FME está no grupo D, com sede
na cidade de Osasco (SP). Nesta
fase, a equipe jaraguaense terá

pela frente a A.S. Puma, doMato
Grosso; Pelezinho, do Mato

Grosso do Sul; Colégio Princesa
de Ouro, do Acre, e Minas Dis

tribuidora, de Roraima.
Os jogos serão disputados

entre os dias 18 e 22 de fe

vereiro, .no ginásio do E.C.
Os asco. As duas melhores

equipes deste grupo estarão

classificadas para a fase final
do torneio, que acontecerá
entre os dias 5 e 11 de março,
em Fortaleza. (FR)

Jaraguá do Sul - A nova

equipe de futebol de salão Mal
weelFME estreou com derrota
no .quadrangular da 3a Copa
Tramandaí, que teve início nesta

terça-feira, em Tramandaí, no
Rio Grande do Sul. O time jara
guaense perdeu por 3 a 2 para a

equipe da UCS (Universidade de
Caxias do Sul). O vice-presidente
da Associação dos Amigos dos

Esportes, Carione Pavanello, in
forma que os dois gols da equipe
MalweeiFME foram assinalados

pelo beque Chiquinho e o ala

Xande. Segundo Pavanello, hoje
a equipe jaraguaense vai jogar
contra o time da Ulbra, de Porto
Alegre, a partir das 22h30. "Se a

Malwee/FME perder estará
desclassificada do campeonato e

retornará para Jaraguá do Sul",
diz. Na outra chave estão os

times do Santos, ACDF e

Universidade Federal de Caxias.
As duas equipes melhores
classificadas de cada grupo
fazem a semifinal na sexta-feira,
e os vencedores decidem o título

Técnicoda
equipe Malwee
pretende contratar
mais dois pilotos

Jaraguá do Sul- A primei
ra etapa do Campeonato Inte

rescolar de Bicicross vai abrir a

temporada da equipe Malwee

2001, que terá início no próximo
dia 18, a partir das 8 horas, no
Parque Malwee. O técnico da

equipe, ValdirMoretti, destaca que
a equipe, atual vice-campeã
estadual, conta hoje com 34 inte

grantes, mas que pretende
contratar mais quatro pilotos,
sendo dois de Rio do Sul e dois de

Lages. "Só terei a definição desses
nomes daqui uns 15 dias", informa.
Ele ressalta que a equipe está

treinando todas as quintas-feiras e
sábados. "Nós vamos nos dedicar
bastante para conseguir bons

Prova: a equipeMalwee, vice-campeã estadual, conta com 34pilotos
resultados nos campeonatos",
.conta.

No calendário das provas para
2001 consta mais cinco com

petições, a de maior destaque é o

Sul-americano, que, em outubro,
será realizadopela primeira vez em
Jaraguá do Sul.

A primeira etapa do cam

peonato estadual vai acontecer em

março, em Rio do Sul. No total,

serão seis etapas, sendo que as

duas últimas serão disputadas em

Jaraguá do Sul, em setembro e

novembro, respectivamente. O

campeonato brasileiro, que tam

bém inicia em março, terá três

etapas. A equipe Malwee vai

participar de duas provas inter

nacionais, o Pan-americano, na
Venezuela, e o Mundial, nos Es

tados Unidos. (FABIANE RIBAS)
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Supletivo "Nova Era'" oferece:
- Recuperação do tempo perdido,
- NOVOS AMIGOS,
- Eventos de integração Social,

.I'
.

- Otima equipe de professores,
- Orientação profissional.
Tudo isso com a possibilidade
de estudar

ave'•• i

Aqui você vale
Indique:

.

1 Aluno - ganhe uma camiseta

2 Alunos - ganhe uma super bolsa
3 alunos - estude todo o semestre

de
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