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Oposição vai presidir
as duas principais
comissões da Câmara

estofados e colchões

o PTe O PMDB devem fi

car com a presidência das duas

principais comissões da Câ
mara de Jaraguá do Sul. O
vereadorMarcos Scarpato (PT)
deve ser confirmado na presi
dência da Comissão de Legisla
ção, Justiça e Redação Final e
Petras Konell (PMDB) na de

Finanças e Orçamento.
A decisão faz parte do

acordo entre os parlamentares
que integram o bloco que ele-

.
geu Lio Tironi (PSDB) presi
dente doLegislativo. A eleição
é hoje, durante a primeira
sessão da atual legislatura.

'

Página4

Sebrae promoverá
três novos projetos
o Sebrae de Jaraguá do Sul

vai trazer para a região três

programas inéditos. O Empre
tec, previsto parajulho; Projeto
Ideal, em agosto, e Iniciando urn

pequeno grande Negócio, para
setembro. Página 5

Começa estudo de

sapos em Corupá
Os pesquisadores Germano

Woehl Jr. eElzaNishimuraWoehl
.

iniciaram pesquisas sobre causa
da morte de sapos, projeto fi
nanciado pela Fundação O Bo
ticário e que terá a participação
de estudantes. Página 6

Reunião vai
definir calendário

Caminhão capota
na serra de Corupá

OcaminhãoFNM 180,placa
LXE-1375, de São Francisco do
Sul, capotou no Km 90 da BR-

280, emCorupá, causando urna
morte e deixando 10 pessoas
feridas. Página 10. -'

A Ação Social encaminhou renovação de convênio com a

Prefeitura, reivindicando auxilio mensal de R$ 1,8 mil. Página 8
www.zanotti.com.br*zanotti@zanoULcom.br

Futsal jaraguaense
jogou contra o time

do Mato Grosso

Peixer vai pagar
só parte da TlP

Neste fim de semana, repre
sentantes do tênis de mesa vão

para Porto União participar de
reunião que,vai estabelecer ca
lendário dos torneios damodali
dade para este ano. Página 12

A administraçãomunicipal
deGuaramirim vai pagar apenas
uma parte da TIP. O prefeito
disse que só concorda em re

colher os valores acumulados
até o início do ano passado, cer
ca de R$ 112mil, quando o ex

prefeito rompeu o convênio.

PáginaS

GráficaCP Página 11

370-7919

370-7944
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II'o Xsara passará a ser montado
no Brasil e busca manter-se
atualizado entre os rivais

Classi Auto it
Beiral de prédio cedeu e destroços caíram sobre residência, na Vila Nova. Página 7Fotos Edson Junkes/CP
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Roda-viva
Mais do que providências em relação ao contrato com a

Empreiteira Cartoon Byk, o governo precisa garantir a

sobrevivência dos 23 trabalhadores que estão com salários
atrasados. Semdinheiro, os funcionários passampor privações,

que vão desde alimentação às

condiçõesmínimas de subsistência
e assistênciamédica à família. O,
episódio revela o abandono de uma
parcela da classe operária des

possuída e entregue àprópria sorte,
.

lançando um desafio à Secretaria
deDesenvolvimento Social.
A reportagem 'Sobre as ir

regularidades nas obras de cons
trução do Centro de Atendimento
ao Adolescente e Farrn1ia expõe a

contradição do Município que
ostenta o título de cidade de
melhor qualidade de vida no

Estado. O caso reforça os argu
mentos contrários ao modelo

capitalista, queprivilegia poucos e
exclui amaioria. Enquanto alguns
gozam dos avanços tecnológicos e

das características progressistas da região, outros ainda vivem
como seus antepassados no início do século passado.

O secretário deDesenvolvimentoMunicipal de Jaraguá do
Sul, Ademir Izidoro, garante que aPrefeitura fez todos os repasses
à empreiteira e que o Setor Jurídico do governo está analisando
o caso. Segundo ele, as denúncias podem levar à rescisão do
contrato. Só isso não basta. Paradoxalmente, a solução complica
aindamais a situação dos trabalhadores. É preciso garantir o
pagamento dos salários, assegurar assistênciamédica a eles e à

família, além do apoio psicológico para enfrentar outras ad
versidades.
A história cultural das relações de trabalho noBrasil se funde

com as imposições dos colonizadores, sendo adaptadas aos

modelos de dominação e ao sistemaneoliberal. Mesmo tentando
resgatar abrasilidade, alguns resquícios do imperialismomedieval,
europeu demodo especial, persistem, como trabalho forçado,
salário baixo - muitas vezes, nem isso -,,falta de assistência

médica, de carteira assinada e do depósito do fundo de garantia,
entre outros benefícios definidos por lei, desde a década de 1930.

Hoje, empleno século XXI, hoinens ainda são submetidos a

trabalhos desumanos, sem receber salário, obrigados pela ne

cessidade de sobrevivência. Infelizmente, a consciência anda sempre
atrasada em relação aos fatos. Foi preciso a denúncia para que as

"autoridades" semobilizassempara tomar asprovidências cabíveis.
Atéporque, oitomeses depois de iniciadas, apenas 35% das obras
estão concluídas, o prazo previsto para o término é maio. É, no

,

mínimo, descasocomacoisapúblicae faltadesolidariedade humana.
O absurdo registrado nas.obras da Cartoon Byk é retrato fiel

do Brasil. Fruto da política neoliberal excludente adotada pelo
governo. A principal característica dessa população é a falta de

perspectivas de ascensão social, a não ser que haja uma tomada
de consciência dos governantes, invertendo as prioridades das
ações, tendo como alvo a pessoa. Enquanto isso permanece no
campo das utopias, resta à Justiça fazer cumprir as leis e garantir
os direitos humanos, evitando o confronto em busca da sobre
vivência.

Marédolixo
* Mara Regina Krause

decompor a maioria dos

resíduos que o homem atira

nas praias. A incapacidade
de vencer essa mania de

deixar o lixo onde quer que

esteja caracteriza uma

persistente ignorância.
Mas, infelizmente, não é

problema insuportável.
Estão ao alcance de

todos o conhecimento e o

poder para consertar

muitos dos erros cometi
dos contra a natureza. É
preciso apenas começar a

evitar que tais erros não

sejam cometidos no futuro.
- "Para conter a poluição

é preciso limpat a confusão
já estabelecida."

Além da grande "maré"
de turistas que invade a

praia no verão, principal
mente nos finais de semana

prolongados com feriado,
outramaré pode ser vista no
litoral: a de lixo e detritos.

A alegria e o lazer que a

praia proporciona às fa

mílias transformam-se, no
final do dia, numrastro de

todo tipo de resíduos;
deixado para trás sem

nenhum cuidado.

A cada ano, percebe-se
um aumento da sujeira
abandonada nas areias pelos
veranistas. O fato está

ligado à suposição errônea
de que o mar, durante a

noite, poderá limpar a areia
desses detritos, elimi
nando-os. Tal idéia, no

entanto, é conseqüência da

ignorância e do desrespeito
à natureza. Quaisquer re
síduos deixados à beira

mar poluem e desequi
libram o meio ambiente

costeiro. O mar não deve

ser visto como uma imensa

lata de lixo que consegue
eliminar tudo o que as ondas

trazem da praia.
. Por que sujar a praia que

irá freqüentar outra vez no
dia seguinte? Tantas cam

panhas de esclarecimento

sobre o assunto já foram

realizadas, que é quase
inacreditável ver atitudes
como as de abandonar lixo

de toda espécie na praia.
Quandoserá que ás pessoas
compreenderão que não

devem tratar os locais de

lazer com tal descaso?

O mar não consegue

* Ambíentalísta da ONG
"Amigos daNatureza", de
Curitiba

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

fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MILTON RAASCH

Guaramirim está caminhando para dar novo salto impressionante
de desenvolvimento, na comparação com outras cidades do

Estado. Além de ostentar a 16" posição no Movimento

Econômico do Estado, considerando o incremento de ICMS, a
cidade, que já conta com pólos da SCGás (gás natural) e de
combustíveis (Petrobras), dentro dos próximos anos terá

também a usina termoelétrica projetada pela EI Paso, além da

duplicação da BR-280,
com respectivo contorno rodoviário. Mesmo com toda essa

realidade altamente animadora, além da própria localização
estratégica do Município, próxima de importantes centros

industriais do Estado e dos principais portos
e aeroportos, ainda há quem fale contra a existência da ferrovia,

hoje intensamente explorada pela ALL.
Como diz a sabedoria popular, é dar asas para que não sabe (ou

não quer) voar.

Ônus
O Hospital Santo Antônio, de
Guaramirim, deve cerca

de R$ 145 mil só em juros,
multas e custos de ações
judiciais. A informação consta

de relatório. divulgado pelo
presidente do Conselho
Deliberativo, Osnildo Bartel.
Como se vê, o que já é difícil
manter fica ainda mais

complicado, em
função de pagamentos
atrasados e disputas
em torno de algo que deveria
ser fácil e cristalino:

.

administrar.

Desafio

O advogado e notário Osnildo

Bartei, confirmado desde o

final do ano passado na

presidência do Conselho

Deliberativo, tem
demonstrado empenho e

vontade em acertar a

administração do Hospital
Santo Antônio. A tarefa,

que não é fácil, pode ficar
ainda mais complicada

se não tiver o apoio
decidido da comunidade

guaramirense, médicos e

funcionários. Vamos aguardar
e conferir.

Superação
Os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul e de Corupá se

superaram esta semana, trabalhando incansavelmente
no socorro a acidentados na BR-280, entre Corupá e São Bento

do Sul. Foram nada menos do que 4 mortos e 20 pessoas
feridas, em três acidentes ocorridos na segunda-feira\

e na terça-feira à noite. Sem contar um

atropelamento que aconteceu na semana passada. Os números

são alarmantes. E o esforço dos bombeiros
merece reconhecimento.

.

Eapoio.

ENTREASPA_S--------------
"A patrola sai para o serviço e o mecânico já vai cor

rendo atrás para dar assistência." (Secretário de Obras, Via
ção e Saneamento de Guaramirim, Lauro Fröhlich, durante

entrevista, ontem, tentando explicar as dificuldades em trabalhar

Com as máquinas da Prefeitura, bastante usadas e precárias)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066
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prefeito também pretende visitar
duas cidades americanas, com

população até 30 mil habitantes,
com a finalidade de recolher
subsídios administrativos e para
obras e serviços. Por outro lado,
ele também quer uma audiência

com o governador Esperidião
Amin (PPB), no início de março,
quando vai tratar sobre a pauta
de reivindicações do Município,
na expectativa de que o governo
do Estado possa aumentar o

apoio aos municípios, a partir do
ano que vem.

A Guaramirim interessam

convênios para atendimento em

vários setores como conservação
de estradas, obras e serviços ur

banos e auxílio financeiro na

aquisição de máquinas e equipa
mentos. Peixer vai reforçar rei
vindicações como a implantação
do acesso rodoviário pela Ilha da
Figueira, que já consta como prio
ridade entre as obras rodoviárias
na região. Ele fez avaliação posi-

poderes Executivo e Legislativo,
como colaboração para o aperfei
çoamento da ação do setor pú
blico ein Guaramirim.

Uma das propostas é para que
a Prefeitura proceda a reavaliação
do valor venal dos imóveis no

Município, que apresenta muitas
distorções na cobrança do IPTU

(Imposto Predial e Territorial Ur
bano). Outra sugestão está rela-

Entrevista: prefeito de Guaramirim vai receber a imprensa sempre nas quintas-feiras pela manhã

Peixer confirma participação
na viagem aos Estados Unidos

PPS vai encaminhar sugestões para o Executivo

tiva do primeiro mês de governo
da coligação Acerta Guaramirim
(PFLlPPB), quando reiterou a

disposição de atender as comu

nidades em ações conjuntas.
DÍVIDA - Peixer ainda não

tem previsão sobre quando so

brará dinheiro para fazer os

primeiros investimentos, mas

admitiu que a dívida herdada do

governo anterior é superior aos
R$ 2,1 milhões, divulgados na

sexta-feira passada, quando não

foram incluídos os R$ 360 mil

que a Prefeitura deve à Celesc,
por conta da TlP (Taxa de Ilu

minação' Pública). De qualquer
forma, ele espera ter idéia melhor
sobre os recursos disponíveis a

partir do mês que vem. E já
definiu, entre as primeiras obras,
o asfaltamento da Rua João
Pereira Lima, próximo à BR-280,

. com R$ 60 mil de contrapartida
da Prefeitura e outros R$ 40 mil
de financiamento da CEF.

(MILTON RAASCH)

,

cionada com a inadimplência
com tributos municipais, que é
elevada noMunicípio. O cidadão
seria incentivado a fazer melho

rias, como calç�das e outras, e

em contrapartida usufruiria de

descontos por parte da Prefeitura.

"Sempre existem dificuldades de
ordem legal, mas também sem

pre há alternativas", explica Sa
fanelli. (MR)

Prefeito vai

pedir ínstcloçöo
de escrltôrlo da
EI Poso

Guaramirim - Ovprefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) con
firmou participação na comitiva

do vice-governador do Estado

(PFL), Paulo Bauer, na visita aos

Estados Unidos, no dia 4 de

março, quando será assinado o

convênio para a instalação da

usina termoelétrica em Guara

mirim. Peixer vai aproveitar o

encontro em Houston para
convidar diretores da EI Paso para
uma visita ao Município e rei

vindicar a instalação de um

escritório da empresa em Guara

mirim, a exemplo do que já está

previsto para Florianópolis.
A viagem foi confirmada

durante entrevista coleti va à

imprensa, concedida ontem. O

_,.,. (A1) 311-7'01
_!!ua GUilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

Guaramirim - O presidente
do PPS, Reinaldo Safanelli, de
verá convocar o partido para uma
reunião no próximo dia 22 de

fevereiro, quando será analisada
a atual situação política noMuni

cípio e discutida uma pauta de
trabalhos para o ano, 2001. Con
forme Safanelli, a intenção é

elaborar uma lista de sugestões
para ser encaminhada aos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comissões legislativas serão
definidas na sessão de hoje O presidente do Diretório do PDI de Jaraguá do Sul, Nelson

\ Stinghen, divulgou nota informando que o partido vai manter a
neutralidade política. Além de outras justificativas, afirma: "É

difícil se ter uma posição política específica quando se atua com

amplos setores da sociedade ... "

A nota é inútil. O PDI não existe como força política, não soma

nada em nenhuma situação.
Aliás, a própria nota revela a trajetória de fracasso do partido,

que apoiou, em 1988, o candidato do PDS, Victor Bauer,
derrotado. Quatro anos depois, apoiou a candidatura de Adernar
Duwe (PMDB), também derrotado. Em 1996, uniu-se ao PL e ao

PIB, numa aliança que lançou o vice-prefeito Alfredo Guenther
como candidato a prefeito, sendo derrotado. E mais, a legenda

nunca elegeu sequer um vereador, então ...

Arquivo ICP: Edson 'Junkes

PT e PMDB devem
serconfirmados
nas presidências
das duas principais

Jaraguá doSul-A Câmara
de Vereadores realiza hoje, a partir
das 19h15, a primeira sessão or

dinária da atual legislatura. Os
trabalhos estarão concentrados
na composição das seis comis
sões internas. Na noite de ontem,
os parlamentares que integram o

bloco que elegeu Lio Tironi

(PSDB)presidente do Legislativo
estiveram reunidos para definir
os 18 cargos. No sábado passa
do, o Jornal CORREIO DO POVO

divulgou com exclusividade a for

mação das comissões, entretanto,
fontes informaram que pode ha
ver alterações no quadro.

Pelo acordo, firmado quando
da eleição da Mesa Diretora, as

duas principais comissões serão

presididas pela oposição. O ve

reador Marcos Scarpato (PT)
deve ser confirmado na presi
dência da Comissão de Legis
lação, Justiça e Redação Final e
Petras Konell (PMDB) na de

Finanças eOrçamento. As outras
'

quatro comissões estarão sob o

comando de parlamentares do

PTB, PSDB e PMDB, partidos
que integram o bloco, que tem

ainda o PT.

PROPOSTAS - Segundo a

vice-presidenta da Câmara,

Compasso de espera
O PTB de Jaraguá do Sul vai
deixar para a primeira
quinzena de março a reunião

da Executiva com o presidente
estadual, Roberto
Zimmermann, para definir a

posição do partido em âmbito

municipal. No Estado, a

legenda permanece na

coligação Mais Santa Catarina.
"Em março a situação local
estará mais clara, permitindo
visualizar melhor o

posicionamento", disse o
presidente do diretório, Jean

Leutprecht.

Revolução
O deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) informou
que vai recandidatar-se ao

cargo no próximo ano. "Já está

definido, serei o candidato do

partido", afirmou. A
declaração acirra ainda mais os

ânimos na ala contrária à

hegemonia de Konell. Há
uma corrente disposta a pôr

fim à liderança do

deputado, "para promover a

'oxigenação' da
legenda, renovando por
completo o diretório e a

Executiva locaI".

Oposição:Petras KonelldevepresidirComissão de Finanças eOrçamento

MaristelaMenel (PMDB), o gru
po está coeso e fechado com o

compromisso de manter o Le

gislativo independente do Exe
cutivo. "Esse é o ponto funda
mental de nossa proposta para
dirigir os trabalhos da Câmara de

Jaraguá do Sul", revelou, infor
mando que a Mesa Diretora está

empenhada em dar transparência
nas ações desenvolvidas.

A parlamentar informou ainda
que a Câmara pretende incentivar
a população a assistir às sessões,
como forma de participar do pro
cesso político do Município. "A
intenção é incluir as escolas no

projeto, tentando conscientizar a
comunidade para a importância
do acompanhamento das ati

vidades legislativas e, princi
palmente, dos vereadores, diri
mindo as dúvidas e cobrando

ações", explicou.
,

A direção quer ainda ampliar
a informatização da Câmara, para
facilitar e agilizar os trabalhos das
bancadas e das-comissões, além
de promover curso de atualização
para vereadores e funcionários,'
sob a supervisão do Ibam (Ins
tituto Brasileiro de Administração
Municipal).
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Valorização
O Cref (Conselho Regional de Educação Física) tem fiscalizado

as academias de ginástica, clubes e similares da região para
certificar-se se estão funcionando de acordo com a Lei 9.696/98,

que exige o credenciamento junto ao conselho e a presença de

um profissional diplomado e habilitado. As que não atendem as

exigências têm até a próxima semana para regularizarem a

situação. Isso é responsabilidade, Pena que outras áreas não têm

,a mesma preocupação e o devido respeito para com os

profissionais.
Exemplo

O médico da Prefeitura Glenio

Rodrigues, candidato derrotado
a vereador pelo PSDB na

eleição passada, fumava
tranqüilamente no corredor do

prédio, quando foi avisado que
era proibido fumar no local.
Em resposta disse: "E daí?
Estava fumando dentro da

gabinete do vice-prefeito",
'?

Bom argumento, neo

Sine
A Secretaria de Produção
pretende instalar o Sine
(Sistema Nacional de
Emprego) no atual prédio da

Delegacia de Polícia, no
centro de Jaraguá do Sul. A
conclusão das obras da nova

sede da delegacia, na Vila
Nova, está prevista para o

mês que vem, quando será
feita a transferência.

Emerson Gonçalves é pré-candidato a deputado
Jaraguá do Sul - O profes

sor e ambientalista Emerson Gon

çalves confirmou essa semana que

pretende disputar uma vaga à
Câmara Federal no próximo ano.

Segundo ele, a candidatura faz

parte da estratégia do PT em

ampliar a base eleitoral e de lançar
novas lideranças na região. O
projeto petista foi discutido pela
primeira vez no final do ano

passado, quando o diretório enten
deu que o lançamento de uma can
didatura a deputado federal con
tribuiria para o crescimento, so

mando votos para a legenda.
Gonçalves fez questão de frisar

que é pré-candidato, reforçando as
'

declarações da direção municipal
de que o partido aindanão discutiu

meio ambiente", discursou, lem
brando que, em relação à questão
ambiental, pretende exigir o

cumprimento das leis, "antes que
a ganância extermine todas as

fl'orestas, os rios e fauna."
Sobre a disputa do eleitorado

com o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB), Gonçalves
disse que são candidaturas com

propostas antagônicas. "Ele (Ca
ropreso) é fiel aos grupos econô
micos que o elegeu. Votou contra

o aumento do saláriomínimo, mas
favorável à ampliação do prazo

para aposentadoria", exemplificou,
garantindo que o PT defende o fim
da submissão ao FMI (FundoMo
netário Internacional) e o inves

timento na área social. (MC)

o assunto, muito menos nomes.

"Logo após a reunião do diretório
no ano passado, quando se chegou
à conclusão que o lançamento de
um candidato .a deputado federal
fortaleceria o partido, a Executiva
sondou alguns possíveis candida
tos, entre eles, do ex-tesoureiro Se
bastião Camargo e o meu. Assim,
coloquei meu nome à disposição
do partido", explicou.

A plataforma política de Gon
çalves já está definida: priorizar as
causas sociais e preocupação com
o meio ambiente. "Não podemos
mais viver sob a ótica capitalista,
priorizando o econômico e relegan
do à povo a segundo plano. Pre
cisamos resgatar a dignidade hu

mana e ter respeito para com o

Sugestões para a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo.com.br

(]�9lJv���CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Trabalhadores podem
consultar PIS pela Internet
Brasília - Desde o início do

mês, está disponível na Internet,
no endereço www.caixa.gov.br.
novas consultas aos benefícios

sociais, como saído de quotas e

rendimentos do PIS (Programa de
Integração Social) e abono salarial.
A iniciativa deve ampliar o número
de trabalhadores atendidos pelos
benefícios. Além da consulta do

PIS, há a opção de atualização de

endereço, e-mail e telefones, fa
cilitando a comunicação entre o

trabalhador e a Caixa Econômica
Federal.

O diretor de Transferência da

Caixa, JoséRenato Corrêa de Lima,
garante que a atualização do

endereço possibilitará ao traba
lhador saber da existência de be

nefício em seu nome e, em conse

qüência, facilitará a efetivação do

pagamento. Para atualizar o en

dereço, é necessário ter o Cartão
doCidadão, que pode ser solicitado
em qualquer agência da Caixa.

- Ao solicitar o cartão, o tra

balhador recebe a senha, que o

habilita a usufruir dos benefícios
oferecidos pela Internet, nas agên
cias, ou em qualquer outro local
futuramente credenciado -,

explicou, lembran�o que para
acessar o novo serviço o traba

lhador precisa ter em mãos o

número de PIS/Pasep. "Além

desse número, o sistema exige a

senha, que o trabalhador recebe

após preencher os campos: data
de nascimento, CGC da empresa
e data de admissão na empresa em

que está trabalhando atualmente",
completou.

Estão também à disposição dos
trabalhadores o Disque-Caixa -

0800-550101 e o Alô Trábalho
0800-610101.

VALORES - No exercício
199912000 foram pagos em

abonos salariais e rendimentos do
PIS R$ 783 milhões - R$ 100
milhões a mais que no exercício
anterior. Ainda assim, mais de 20
milhões de trabalhadores que ti

nham direito a receber os rendi
mentos do PIS e, outros 733 mil

que poderiam se beneficiar com o

reforço de um saláriomínimo extra
do abono salarial, não buscaram
os benefícios.

A Caixa espera superar o volu
me de R$ 1bilhão de recursos pa
gos, no exercício 2000/2,001. Para
isso, a expectativa é pagar mais de

R$ 500 milhões referentes ao

abono salarial, o que representa o

recorde de cerca de 90% dos tra

balhadores identificados como

beneficiários, índice jamais atin

gido. Até agora, a Caixa já pagou
o abono salarial amais de 85% dos
trabalhadores identificados.

r - rm�[B.@�tfa·�-(Ç�}- - - - - - - -
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,O o diretor-presidente daMarisol, Vicente Donini, faz palestra no dia,

.

,22, na Recreativa daMarisol, durante o 2° Encontro deNúcleos Set0l1ais,
,da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul).
Antes da palestra, marcada para as 21 horas, que terá como tema'
'''Gestão focada em resultados", serão apresentados três Cases de'
'destaques desenvolvidos pelos núcleos. ,
L � �

INGLÊS

WISDOM®
CONVERSAÇÃO

Você pode falar Inglês em 1 ano.

Você duvida? Além do método, a Wisdom oferece
a você uma série de outras vantagens:

O Aulas interativas fora do ambiente da escola;
O Aulas exclusivas de conversação;
O Music closs:
O Opção de estudar uma hora a mais por semana
sem custo;

O Sem taxa de matrícula;
O 50i'0 de desconto na la mensalidade.

Venha assistir à uma aula demonstrativa gratuita.
Teremos muito prazer em atendê -lo.

Rua Angelo Schiochet, 118 - Centro - Jaraguá do Sul.
Telefone: {47} 371-7665

Sebrae trará três programas
inéditos para Jaraguá do Sul
Cursos serão

, ministrados por
consultores de

empresas

Jaraguá do Sul - O Sebrae

(Serviço de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas) vai trazer

para a região três novos pro
gramas de capacitação, orien
tação e desenvolvimento pro
fissional para os empresários de

micros e pequenas empresas. O

Empretec, previsto para julho;
Projeto Ideal, cujo o início do
curso está marcado para agosto,
e Iniciando um pequeno grande
negócio - Procedimentos ope
racionais -, com aulas previstas
para setembro. Os cursos serão

ministrados por consultores de

empresas.
Paralelo aos novos progra

mas, o Sebrae mantém os cursos

de treinamento empresarial, com
aulas de segunda a quinta-feiras,
entre 19 e 22 horas, na Acijs (As
sociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), ao custo de

R$ 40,00 para associados da
entidade e R$ 50,00 para não

associados, e o Projeto Brasil

Empreendedor, que tem como

objetivo orientar os empresários
interessados em obter financia

mento, além de capacitar futuros
empresários.

O agente articulador do Se

brae, Donizete Böger, explicou
que o Empretec é um workshop
que tem como objetivo identificar '

e apoiar os empresários e futuros

empreendedores com projetos
viáveis, que contemplem a ino

vação tecnológica, amelhoria da

qualidade dos produtos, dos

serviços e do processo de fabri

cação. "O curso desenvolve as

dez principais características

empreendedoras do empresário",
completou, acrescentando que é

Edson Junkes/CP

ao desenvolvimento de ações
necessárias na iniciação de um

negócio.
- O papel fundamental do

Sebrae é orientar os empresários
e futuros empreendedores sobre
osmelhores caminhos para se bus
car o crédito, além da capacitação
profissional necessária -, argu
mentou Böger, assegurando que
os agentes financeiros, Banco do
Brasil e Caixa Econômica Fe

deral, possuem, recursos para
financiamentos, mas exigem
como requisitos básicos a capa
citação e o plano de negócio.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Böger: "Afunção do Sebrae é capacitar e orientar os empresários"

omelhor produto do Sebrae, com
98,5% de aceitação.

Sobre o Projeto Ideal, Böger
disse que é desenvolvido em fa

ses que consistem em módulos
vivenciais de treinamento aplica
dos, realização de seminários
estruturais e criação do Centro de
Desenvolvimento Empresarial.
"O projeto tem por objetivo for
talecer as entidades de repre

sentação empresarial e desen

volver e potencializar a capa
cidade de liderança", ensinou. O

, programa Iniciando um pequeno
grande Negócio é um treinamento

acoplado a consultorias, voltado

CONSULTÓRIO DÉ ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

370-0816
cp.cromoarte@jornalcorreiodopovo.com.br
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Hipótese: Elza avalia que temperatura da região pode estar relacionada à morte dos animais

Trabalho vai
ter auxílio
de estudantes
e pais, em Cor\Jpó

Corupá - Do anoitecer até o
início da madrugada, o casal de
naturalistas Germano Woehl Jr. e
Elza NishimuraWoehl (ele doutor
em física, ela graduada em edu

cação física) percorre ruas, de

Corupá a procura da espécie de

sapos Bufo ictericos. Conhecidos
como oportunistas, esses sapos
esperam a queda de insetos em

baixo das luzes dos postes. Em al

gumas noites, o casal encontrou
centenas de exemplares dessa es

pécie, a maioria cheia de carra

patos grudados na pele. São justo
os carrapatos que provocam a

mortandade crescente dos sapos
noMunicípio, fato que os pesqui
sadores começam a investigar,
com apoio da Fundação O Boti
cário de Proteção à Natureza.

Antes da chegada do inverno,
período em que os sapos hiber

nam, os pesquisadores querem fa
zer levantamento estatístico da

quantidade de sapos e condições
em que se encontram, buscando
entender o fenômeno. Para isso,
fizeram convênio com a Prefeitura
de Corupá, através da Secretaria
de Educação, e vão treinar estu
dantes e pais, interessados em au

xiliar no trabalho. Com régua, ficha
e caneta: os voluntários vão medir
os sapos, retirar os carrapatos e

contá-los. "Estamos esperando
apenas o início das aulas, temos

Pesquisadores começam estudo
com espécie de sapo ameaçada

que correr contra o tempo para fa
zer a pesquisa antes da chegada
do inverno", explicaElza, dizendo
que a intenção é' envolver o maior
número possível de pessoas. Ela
vai treinar prpfessores, pais e alu

nos, ensinando a manusear os sa

pos e elucidando crendices como

a de que a substância leitosa que o

sapo libera cega ou causa cobrei
ros:

A sugestão da pesquisa foi dada
pela secretária de Educação de

Corupá, BernadeteHilbrecht. "Por
ser interior, moramos em locais que
têm bastante sapos. Há uns três
anos notei que eles estavam mor

rendo e percebi que sempre tinham
carrapatos na pele" revela, com
pletando que a Secretaria de Edu

cação vai dar apoio ao projeto.
As causas que provocaram o '

ataque dos carrapatos são o prin-

cipal quebra-cabeças que os pes

quisadores têm que resolver.
"Enviamos carrapato para análise
na Fundação Oswaldo Cruz e

descobrimos que é da espécie
Emblioma rotumdatum, que ataca

apenas animais de sangue frio",
conta Elza. Como os sapos Bufo
ictericos são característicos de

regiões frias, a 'explicação pode
estar namigração. "Provavelmente
eles eram originários de São Bento
do Sul e migraram para Corupá,
onde o clima oscila, e não sendo

espécie tropical, não têm defesa
centra esse tipo de carrapato".

'

Outra hipótese dos pesquisadores
para a proliferação dos carrapatos,
é o aquecimento do globo, já que
a mortandade dos sapos vem

sendo observada peJa população
local há cerca de dez anos.

(LiSANDREA COSTA)

LIVROS NA PRAÇA

Memóriasdeumex-combatente
Relato de ex-combatente da Força Expedicionária

Brasileira na Segunda Guerra Mundial

Pel as

mãos do

cirurgião
dentista
AntonioL.

Eckert,
profissional
estabelecido
em nosso

meio, re

cebo o re

cém lan

çadolivro,
de autoria

do expedi
cionário
José Ed

gar Ec

kert, edita-
do pela Editora Insular em

outubro 2000, 455 páginas, com
cópias de documentos, emble
mas, insígnias e fotografias,
com dedicatória gentil, mas não
merecida pela equipe do
CORREIO DO POVO, porque
apoio e amizade são demons

trações que estão na esteira
diária. De qualquer forma, so
mos gratos pela oferta deste livro
de inestimável valor, pela fran

queza com que são ditas no trato
do dia-a-dia do militar e da visão
de democrata que já apontava,
impressiona o leitor, como eu,

que nem soldado (queria fazer
o CPOR) fui, ante um lamen

tável acidente, que me jogou na

categoria de Isenção Definitiva
do ServiçoMilitar, em tempo.de
paz (!), quando o País já estava

com um pé na guerra de 1939 a

1945. Voltemos ao livro.
José Edgar Eckert nasceu

em Selbach (RS) e reside em

Mondaí (SC), de modo que

possa ser conhecido como gau
cata (gaúcho-catarinense) ou

cataucho (catarinense-gaúcho),
como de certa feita aconteceu

com Maura de Senna Pereira, a

florianopolitana que se dava a

conhecer como catarioca (cata
rinense-carioca) e riocata (ca
rioca-catarinense), com o seu
livro de poemas "A dríade e os

dardos".
Um longo prefácio do

professor dr. Walter Fernando

Piazza, doutor em História do

Brasil, meu padrinho de ingresso
no IHGSC, que conclui: "Mos
tra-nos a logística mal equa
cionada pelos altos escalões da

Força Expedicionária Brasileira,

desde o pre

paro do trans

porte para
além-mar até
o primeiro
enfrentamen
to com os

aguerridos
soldados ale

mães, na pri
meira bata
IhadeMonte
Castelo. A

violência
dos acampa
mentos e o

convívio

com as po-

pulações
depauperadas pela guerra é
bem descrita e fornece ao leitor
material de reflexão para a

presente geração. É, pois,
leitura para quem forrnular
uma teoria sobre o valor da
Paz!"

O autor consigna um agra
decimento sincero ... ao Museu

Municipal Erm1io da Silva, de

Jaraguá do Sul, SC, na pessoa
de sua diretora, Alcioní
Macedo Canuto, e demais

auxiliares, pela valiosa ajuda que
me proporcionaram, cedendo
revistas e fotos para ilustrar este
livro.

Vale a pena ler este livro,

especialmente para os cata

rinenses e particularmente a

Jaraguá do Sul e adjacências,
que proporcionalmente contri
buiu com o maior contingente
de expedicionários, lembrados

, em logradouros públicos e em

cemitérios os monumentos que
homenageiam os heróis.

Além do mais, fazendo-se

justiça, de se lembrar os ad
ministradores públicos de

Jaraguá do Sul, podem-se
vangloriar de ter criado e man

tém, as expensas da Prefeitura

Municipal - o único museu

especializado sobre a Cam

panha da Itália, no Brasil,
inaugurado com a presença do

ministro do Exército, general
Zoroastro de Lucena.

Eugênio Victor Schmöckel
Jornalista, patrono do

Arquivo Histórico de JGS e

membro efetivo do IHGSC
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( Autogeral
Novo Civic vende bem
o novo Civic mau foi reestilizado e

já bate recordes de vendas com

2.595 unidades comercializadas em :
janeiro, no atacado. No ano passa-

.

do, nó mesmo mês, foram vendidos :

apenas 1.292, um aumento de
.

100%. É o melhor resultado desde a·

inauguração da fábrica da HORda :
em Sumaré, São Paulo, em 97. Com:
isso ficou mais fácil alcançar a meta·
da fábrica de vendas corresponden-:
te em 25.000 unidades no ano 2001.'

Em 2002, o Wrangler muda:
o Jeep Wrangler vai mudar para
2002, mas vai manter os traços
originais que traz desde os anos 40. :
As mudanças incluem principal
mente chassi e motor, além de
linhas mais atualizadas. Indícios
indicam que o novo motor será o do:
Jeep Liberty, provável substituto do .

Cherokee, um 3.7 V6 de 210
.

cavalos, além do sistema de tração e:
suspensão.

Ótimas vendas de moto
As motocicletas estão vendendo,
exportando e fabricando mais no

ano de 20Q1. No comparativo com

o mesmo mês do ano passado, as
vendas cresceram 39%, a exporta
ção 36,4% e a produção em 33,9%.
Foram vendidas 53.439 motos em

Janeiro, exportado 4.216 e fabri
cadas 58.794 unidades. A previsão
para 2001 é de uma produção total:
de 730 mil unidades. .

Novo'Porsche na área
.

Para combater seus rivais, a '.
Porsche irá produzir um pequeno
cupê, com base no conversível
Boxter. Provavelmente utilizará
lhotor de 2.7 de 230 cavalos, com
tra5ão nas quatro rodas. Os princi
paIs concofrentes são BMW Audi e

.

Mercedes. ,':

) Xsara demotorecooômim agrada

O Citroén mais bem-sucedido
rio Brasil começa 2001 de cara

nova. A plástica, que não chega
a ser um verdadeiro lifting, ser
ve apenas para atualizar leve
mente a linha, que é ainda
atual e agradável. Em 2000, a
montadora francesa
comercializou 9.103 unidades,
dessas, 6.871 eram a linha
Xsara (hatch e perua).

em abril). O propul
sor 1.6 adotado

pode decepcionar
em torque para
quem estava acostu

mado com o 1.8, po
rém, é suficiente
para o porte do mo

delo.
Entre os confortos e

sistemas de seguran
ça que o fràncês ofe
rece de série estão
air bag duplo, faróis
alógenos cl
regulagem
eletrônica e o sensor

de chuva no pára
brisa, entre outros,

De opcionais entram

air bag lateral e de

cortina, detector de
obstáculos, teto solar

elétrico e rodas de liga leve.
Os valores do Xsara iniciam (em já
altos) R$ '34.390,00 chegando a R$
49.340,00 na versão top-de-Iinha.
Entre alguns rivais está o Fiat Bra

va, com valores entre R$ 28.117,00
e R$ 34.459,00; Chevrolet Astra R$
27.000,00 e R$ 36.799,00; e

RenaultMégane, R$ 31.300,00 e

R$ 34.400,00.
A Rede Citroén ainda é pequena,
com apenas 29 concessionárias au

torizadas. Na região, a mais próxi
ma é a Boulevard, de Curitiba.
(LEANDRO SCHMÖCKEL GONÇALVES)

fabricada sob a mesma platafor
ma do Xsara, que passará a ser

montada no Brasil. Com apenas
três anos de mercado brasileiro, o
modelo busca manter-se

atualizado frente aos rivais.
Sob o capô o Xsara revela uma

novidade que visa a economia:
um motor ,1.6 de 16 válvulas, dei
xando o 1.8 da linha Exclusive
como intermediário, e o 2.0 do

esportivo VTS como O'

mais potente da linha

(os modelos com mo

tores 1.8 e 2.0 chegam

A mudança mais marcante está
no conjunto óptico, que passa a

ser em forma losânguica, lem
bn;mdo os do novo Peugeot
607. Também são novos a gra
de do motor e o pára-choques.
Na traseira apenas as novas

lanternas são novidade. No ge
ral, o conjunto é inspirado nas

linhas do Picasso, a minivan é

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Gasolina It.

2 • Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 1 5 DE FEVEREIRO DE 2001

Vende-se Gol 16V, 4 p, Vende-se Gol bola 97, Vende-se Brasilia ano 1.6, ano 95.
ano 00, cor prata imperial. revisado na Caragüá. 81, Valor R$ 1.100,00 Tratar: 275-3711.

Vende-se Goi CL, 1.8, 93, Tratar 371-4000. Valor R$ 11.200,00, Tratar: 370-0789.
branco. Tratar 371-5343 aceito Uno no negócio. Vende-se Santana

ou 9973-8756. Vende-se Gol 16V, 4 p, Tratar: 373-0922 Vende-se Passat ano GLS 2:0, ano 90,
branco, ano 99. Tratar 81, gasolina. ' cor prata. Tra:tar:

Vende-se Gol MI' 98, ,371-4000. Vende-se Gol GTI ano 89, Tratar: 37,1-5509. 376-1772.

branco, 1000. Tratar completo, e Kombi 77 por
371-5343 ou 9973-8756. Vendo Fusca ano 74, por R$ 800,00 + Vende-se Voyage ano Vende-se Voyage CL,

R$ 1.400,00, ótimo esta- documentos. 82, pintura nova, motor ano 86, 1.6, 2 portas,
Vende-se Gol CL 1.6, ein- do. Tratar 371-1922 ou Tratar: 370-2789. 98, aro de liga leve por 5 marchas, cor bordô.
za, 91. Tratar 371-5343 ou 9101-1689. R$ 2.400,00. Tratar: Tratar: 370-2709.

9973-8756. Vende-se Gol 88 por 372-6728, cl Marcelo.
Vende-se Santana GLS R$ 4.000 + financiamento Vende-se Quantum

Vende-se Fusca azul 2000, ano 95, gasolina, 11X de R$ 152,00. Vende-se Passat ano CL, 1.8, ano 91, cor
1.300, ano 82. vermelho.

.

Tratar: 371-9716. 83, valor '5 X R$ vermelha, gasolina.
Tratar 371-5343 ou Tratar 371-4000. 300,00 Tratar: Tratar: 376-1712.

9973-8756. Vende-se Fusca 73. Valor 9962-4842, após 14h.
Vende-se ou troca-se R$ 1.600,00. Vende-se Polo Clas-

Vende-se Gol1 000 Plus, Fusca ano 80; impecável, Tratar: 376-0408. Vende-se Gol GL 1.6 sie, ano 99. cor

prata azulado, roda 15. por outro de menor valor. ano 88, gasolina por branca, gasolina.
Tratar 371-5343. Tratar: 370-0908. Vende-se Gol GL 1.6 ano R$ 3.600 + 22X de Tratar: 370-8484.

88, gasolina. Valor R$ 112,00.
Vende-se Santana CL, Troca-se Fusca 72, R$ 3.600,00 + 22X de Tratar: 370-5216. Vende-se Kombi,
gasolina, 1.8, azul. por um 84/85. R$ 112,00. diesel, ano 83.

R$ 13.000,00. Tratar: 9975-3963. Tratar: 370-5216. Vende-se Fusca ano 75 Tratar: 275-3711.
Tratar 9962-1860. motor 1.500 e uma

Vende-se Brasilia ano 76, Vende-se Logus 94, cor Titan 96" troca-se os Vende-se Golf GL 1.8,
Vende-se GoI1.0, 4p, ano troca-se por moto. prata, val.orR$ 8.800,00. dois por Uno. Tratar: ano 95 cor Vermelho

, 00, cor cinzá titano. Valor R$ 1.300,00 Aceita carro de menor 9993-3933. metálico. Tratar:
Tratar: 371-4000. Telefone: 275-1817. valor. Tratar: 370-2461. Vende-se Saveiro CL 370-2044.

p ,

Corsa, ano 96 EFI XR3 Conversível, ano 87

,elo preço da comum

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 15 DE FEVEREIRO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto· 3

MOTOS

Vende-se moto CBX

200, ano 98, em
ótimo estado, Valor

R$ 4.000,00.
Tratar: 9975-0133.

Vende-se CG ano 84.
Valor R$ 1.000,00

superinteira.
Tratar: 372-2916

Compra-se CG acima
de 92.

Telefone: 370-0495

após 17:30

Compra-se Titan de 95
a2000.

Teleforie: 370-4466

Vende-se CG 125 ano
86 - Valor R$1'.1 00,00,

Tratar:
370-0914-372-1327

Vende-se Titan 99 em

ótimo estado,cor verde
metálica.

Tratar: 9952-3�84

Vende-se moto Today,
ano 90 cl caixa de fibra

VALOR 1.800,00.
Tratar: 371-6056

Vende-se Titan ano 97,
valor R$ 2.600. Tratar:

9965-1120

Vende-se CBX 150
Honda ano 89 .Tratar:

9963-8538

(47) 376-1.772

GM
Vectra GL 2.2, cornpl. Marinho 98

VectraCD Preto 97

Corsa- Pelicula, trava, person., Rodas Azul 94

VW
Gol C;Ul.6 (Couro, som. vidro, trava) Vermelho 96

SantanaCU1.8 4 pts dh + ar cond. e trava Branco 96

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

Goi CL 1.8 Prata 93

Voyage Prata 86

GolBX Bege 84

Fusca 1300 L Branco 76

FORD
Fiesta CLX 1.3, 4p Branco 97

Dei ReyGL 1.6 ' Verde 88

Belina CHT 5 marchas Cinza 84

VEíCULO ANO COR COMBo Novos e Usados
GIn Fones: 373-0806 I 373-1881

Corsa 1.0 MPFI 4p 99 Branca G
Corsa 1.0 MPFI 212 98 Branca G MODELO ANO COR COMBo

Corsa 1.0 MPFI 412 97 Verde G GM

Corsa 1.0 MPFI 212 97 Branca G
Corsa Wind 4pts 00 Branca G
Corsa Sedan Super 99 Verde G

Volkswagen
Vectra GLS 2.2 completo 98 Azul G

Gol 1.0 16V, Plus (ar cond. dir.h., trava) 01 Prata G
Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G
Corsa Wind 96 Cinza G

Goll.0 16V 412 98 Azul G Corsa GL 1.4 trio elé!., limp/des.'tras. 95 Azul G

Gol CLil .6 2p 96 Marrom G Corsa Wind 2p, Ump/Arqte 94 Azul G

Santana CD·1.8, 412 (coml2leto) 95 Branca G Kadett SL LDT, Ar cond 91 Bege G

Vo�alle CL 1.6, 212 (5 marchas) 86 Bordó A Chevette L cl rodas 86. Cinza A
Ford

Fusca 1500 70 Azul G Fiesta 97 Vermelho G
Escort L Ldt, rodas, ar qte 94 Prata G

Ford Escort GL 89 Verde G

Dei Bey l 6 Gl:lia 2p 83 Cill�a A
Dei Bey 1 6 I 2p 82 Cinza G VW

Gol 16V 4 pts LDT, ar qte, rodas 98 Branca G

FiaI Gol i Plus, limpldes tras. ar qta 96 Branco G

2alio EDX j O j 6 �l 4p (cmIlp ar dir alam laola) Ol 2[aía G Gol CU 95 Branco G

Palio EX 1 o 4r (mOdelo oovo) Dl \lerde G
Gol i limpldas, tras. ar qte 95 Vermelho G
Fusca 1300 82 Cinza G

ao Branca G FiaI
ao El:illa Palio ED, 4 pts, limp. tras. 98 Azul G

Palio ED, 4 pts 97 Branca G
Uno M EP. 4pts, LOT, VE, TE 97 Azuis G

Tempra 8V completo 95 Verde G
Uno S 89 Vermelho G

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

VEÍCULOS
Gol Mi, 4p, ar + dir
PalioEDX

.

Corsa
1GoiMi
CorsaWind
Kombi vidraçada, motor e 9
Pampal.8
EscortHobby
Monza GL 4 portas
EscortHobby
LogusGL

�';,í'�CL1.6
Eseort L
Parati CL
FiatUnoMilie
Kombi vídraçada
KadettTurin
PampaGL
Fiorino
Opala 4p. completo cf Alanme
Goi SL • motorAP
Toyota
DeIRey
Corcel Il
Chevette

MOTO
I.ßquila
CBX 200 Estrada

ANO COMBo
'E/99 Gas
98198 Gas

�
.

���.
=nJf7V Gas

� ���
95/.lS Gas
9Sf-lS Gas

= ���
93/93 Ale .

93/93 Ále
93,/93 Gas
92/92 Gas
9l,r91 Gas
9Of.lO Gas
9Of.lO Gas
89/89 Gas
89/89 Gas
B8/88 Gas
8&186 Gas
8&186 Die
82/82 Gas
Blj81 Gas
8O/llO Gas Prata Met.

ANO COMBo COR
00/0:) Gas Venmelho
2001 Gas Azul Metalica

COMPRO CARRO 1.000 ACIMA DO ANO 95

MODELO ANO COR COMBo Valor
�l1E�êlUI1"·:;··'···l·1&ilWC'9����,,,,,wg,,,,,\:rM!J!I!!l;!!S1.,\li!ft!il,j�.',,"',,%L.,,,Wffi§L�€YJ�"lThI�=,�
Celta 2001 01 Prata G
Corsa Wind 1.0 4p 99 ,. 'Prata G
Gol M11.0 98 Vermo G
Escort Hobby 1.0 96 Prata G
S·10 de Luxe completa 96 Vermo O

Tipo SLX 2.0 compl, 95 Verde G
Gol CL 1.8 94 Branca Á
Versailes GL 2.0 comp 94 Prata G
L-200 94 Bege O
L-200 93 Bege O
Versailes. GL 1.8 camp 92 Prata Á
Gol CL 1.6 92 Branco G
Quantum CL 1.8 91 Vermo G
Santana GLS 2.0 90 Prata G
0-20 87 Branca O

i�õl{'_ 2 ��]i�=�!!_fJil(��{�ª�
F-1000 83 Preta O

Brasilia 1600 79 Branca G

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

COR

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

Branca
Branco
Branco
Branco
Branco
Branca
Branca
Bordô
Branca
Venmelho
Bordômet.
Verdemet.
Verdemet.
Prata
DouradaMet.
Branca
Branca
Prata
Azul
Prata
Prata
Bege
Verde
Branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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5
PARA VOCÊ LEVAR SEU CARRO NA DEMICAR:

.

.

. Qualidade no Atendi e o
Equipame OS odernos

, Profission RS
.

. Especializados . Garantia do
ser RçO pre do

ão precisa ser autorizada, .

m que ser especializada

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



--------�----
-- --

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE FEVEREIRO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 5

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

MARCA MODELO ANO COR

CARROSNOVOS

Fiat

Fiat

Fiat

Palio ELX 4P

Palio Young 4 portas
Uno Mille Smart 4 portas

01/01

01/01

00101

Preto Vesúvio

Cinza Vinci

Azul Bugios

--�------------------CARROSUSADOS----------------------

VW Santana CL 88/89 Azul

Gfy1 Corsa Super 97/98 Azul

GM Corsa Wind .94/95
'

Preta

GM Monza SUE-F 93/93 Vermelho

Fiat. Strada Working 98/99 Branca

Fiat Palio EX 2 portas' 98/99 Azul

Fiat Palio ED 2 portas 97/97 Verde

Fiat Uno Fiorino 1.5 93/93 Verde

Fiat Elba CS 91/92 Cinza

Ford Escort Guia 90/90 Prata

Ford Del Rey L 87/87 Dourado

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

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

DE 1,39% a.m.
, JUROS PRÉ:FIXADOS

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

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

Rua Fritz Bartei, 99
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se 1 Escort XR3, cinza, gasolina. Tratar: Vende-se Vectra 97, pra-
ano 94. R$ 11.000,00. 370-8484. ta, GLS (2) dono.
Tratar: 9903-0842. Vende-se Vectra GLS, I

Tratar 371-5343 ou
Vende-se Escort XR3, ano 97, completo. 9973:8756.

Vende-se Courier 1.6L, ' ano 88. Trata: 275-3711. R$ 22.000,00.\

/ ano 00, branco. Tratar 9975-0133. Vende-se Corsa ano 95
Tratar 371-4000. Vende-se _Ford Ka 97/98, prata. Tratar: 9962-5287.

cor azul, gasolina. Vende-se Vectra GLS,
Vende-se Corcel", ano Tratar: 370-8484. ano 95, completo. Tratar Vende-se Corsa Wind 2
81 Tratar: 9992-825. 373-1026, com IvoneL ' portas, limpador, ar qte,

Vende-se Del Rey, ano ano 94 cor azul. Tratar:
Vende-se 8R Tratar 275-3711. Vende-se 1 Caravan, 90, 373-0806.

I F-1 000 ano 90 capota completo. Tratar·
marítima, protetor de Vende-se Escort GL 371-1 922 ou 91 01-1 689. Vende-se Kadett SL LOT,

caçamba, trava e vidros 16VH 97/98, prata. Valor R$ 6.000,00. ar condicíonado ano sr,
elétricos, c/ controle, ar Tratar: 370-8484.

cor bege. 373-0806.condicionado. Valor
Vende-se '2 Corsa, anoR$ 23.000,OO.Telefone: Vende-se Escort GL
95. Tratar: 275-3711., Vende-se Corsa 98,

9952-2420. 16VH 97/98 Azul; I .

gasolina. gasolina, branco.

Vende-se Tratar: 370-8484.
Vende-se S 1 O De Luxe Tratar: 37t-8554.

Caminhonete F-1 00 ou 2.2 CE ano 96, cor

troca por carro de menor Vende-se Fiesta 2 branca gasolina. Vende-se Vectra GL 2.2,'

valor. Tratar: 370-1661. portas, ano 98. Tratar: Tratar: 370-8484. ' completo, cor marinho,

275-3711. ano 98. Tratar: 372-2820.

Vende-se Escort ano 87, Vende-se Chevette DL

ótimo estado. Valor Vende-se Fiesta 97, ver- 92/93, verde Vende-se CorsaWind

R$ 4.000,00. melho, Tratar: 373-0806. gasolina. ano 96, cor branco.

Tratar: 9997-7392. Tratar: 370-8484. Tratar: 371-8554.
\

Vende-se Escort L Ldt, c/
<' Vende-se Vectra GLS ano Vectra CD, ano 97, corVende-se Ranger XLT rodas, ar qte, ano 94, cor

13x'CD ano 98/99, cor Prata, Tratar: 373-0806. 94. Tratar: 275-3711. preto. Tratar: 372-2820.

FORD

Vende-se Ford Ka 98,
roxo, completo - ar. Tratar
371-5343 ou 9973-8756.

Vende-se Verona 1.8,
qas., dourado; 91, com
trio, Tratar 371-53431ou

9973-8756.

Vende-se Escort ano 87 L,
álcool. Valor R$ 3.500,00.

Tratar: 275-2842.

Vende-se Escort 1.6 pra
ta, 89, gas. e som. Tratar
371-5343 ou 9973-8756.

\
Vende-se 1 Fiesta '

básico, ano 99, 4 portas.
R$ 13.000,00. Tratar

9903-0842.

Vende-se Del Hey 86, 4
portas, guia, azul metáli
co. Tratar 371-5343 ou

9973-8756.

Vende�se Pampa L, ano
96, cor vermelho. Tratar:

371-4000.

,..

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

.11t®�.IIDIJD

.. """11"'",,,/1 I
lIedta����.

Telefone:
(047) 376-0251
Rua ÂngeloRubíní, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

II

CORREIODOPOVO

Teleassinatu ra

275-0105 ou

371,-1:919,
Jaraguá doSuf,

eem ii

Guaramirim,
373-1238

jD� e II� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

Fone: 373-0316

Novos e Semi-Novos

� �

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Q

Rua B'ernardo Dornbusch, 1111 � Vila lalau �,Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVOJARAGUÁ DO SUL 15 DE FEVEREIRO DE 2000 Classi Auto - 7
!

OUTROS Vendo Besta, cor Prata,
ano 94, diesel, lugar para
12 passageiros. Valor R$
14.000,00 + 15 parcelas
fixas de 334. Tratar: 9973-

I

5732 com Marcos.

Vende-se ano 91 ,Valor
R$ 5.500,00 e Fiorino

ano 88 por R$ 3.500,00.
Tratar: 375-2474

Vende-se Fiorino Furgão
ano 96. Tratar: 370-2044

FIAT

Vende-se F1 000, cabine
dupla, ano 97, com rodas

esportivas, cor verde.
R$ 14.500,00.

Tratar 9973-3034.

Vende-se Tipo SLX 2.0

completo, ano 95
cor verde, gasolina.
Tratar: 376-1772

Vende-se Tempra ano
I

95, I.E.. Valor R$
12.800,00. ,

Tratar 373-1 026.
Vende-se Fiat ano 78,
em bom estado valor
R$ 1.500,00. aceito

parcelar. Tratar: 9103-
8729 cl Idemar

Vende-se Gol, ano 90,
ótimo estado, corBranca.
Aceita-se carro de menor
valor. Tratar 372-1327.

Vendo ou troco por maior
valor, Uno 98. valor R$
4.800,00 + financ.,
prestações de R$

256,00. Tratar: 370-7299
ou 9977-1666.

Tempra 8V completo, ano
95, verde, gasolina.
Tratar: 373-0806

Vende-se Uno SX 1.0,
ano 97, bordô. Tratar

371-5343 ou 9973-8756.
Vende-se Tempra 16V,
branco, gasolina, ano 95.

Tratar: 370-2044
Vende-se Fiorino, ano 89,

cor prata, gasolina.
Tratar: 371-8554

Vende-se Palio 1.0,
branco, 99, com CD, vi
dros elétricos, limpador
de deserribaçador. Tra
tar: 371-5343 ou 9973-

8756.

Gol CL 1 .6, ano 90,
,

modelo 91 , gas. Tratar
376-1622 com Enelor.

Vende-se
Palio ano 98, completo
Valor R$ 13.000,00

e um Gol GL 1.8 ano 97,
cl direção hidráulica.
Valor R$ .13.000,00
ou troca um por uma

F-4000 ou Wolks, e volta
a diferença.

Tratar: 9952-2141 cl Luiz

Toyota Bandeirante, com
carroçeria 4X4 ano 78.
Valor R$ 7.800,00.
Tratar: 370-8350.

Vende-se Uno S, ano, 89,
cor vermelho, gasolina.

Tratar: 373-0806

Vende-se gol GL 1.8, ano
90/91, gasolina. Tratar:

376-1622.Vende-se 1 pick-up
Strada, ano 99, com ro

das esportivas, cor ver
de. R$ 14.500,00. Tratar:

9903-0842.

Vende-se Palio ED 2

portas, verde
metálico, gasolina, ano
96. Tratar: 370-2044

Compra-se Fiat 147
Tratar: 370-1698

Vende-se 1 Uno Mille,
ano 91 , ótimo estado.
Valor R$ 5.000,00. Tra
tar: 371-2154, com

Silmara, após 18:00h.

.

Vende-se Fiorino

Furgão, cor branca,
gasolina ano 97.
Tratar: 370-20444

370-7319/ 370-8649Vende-se Uno S, 89
vermelho.

Tratar: 373-0806

I

MODELO COR COMBo ANO
GM

Ast:ra GL VenreTho G3s. OJ
VEctra GLS Verre�tálic:o G3s. ss
Ip:m:na 4 pts Azul G3s. 9)
Fa:Ett SL Verre�tálic:o \ G3s. 93
Monza SL/E Azul G3s. so
Monza SL/E Azul G3s. te
Monza SL/E Cinza AIc. 00

FIAT

Rili.o EX 4;:ts. Verre�tálic:o G3s. 93
B:ilio ED 4I;:ts. Verre�tálic:o G3s. g]
Fiad.rn� Branca GIs. ss
B:ilio ED 4;:ts. Verre�tálic:o GIs. ss
TEnpra 16V Branco G3s. 9)
UD El.et:::t:a:ri.c Cinza G3s. 9<1
UDMille Branco G3s. 91
Fiad.rn� Bege G3s. so

VEJA AUTOMÓ,VEIS VOLKSWAGEN

Cbl16V- 4t:ts :_GID PrEto G3s. OJ
G:::ll MI Phis Prata Gas g]
S:mtana GLS - cxnpl. G3s. ss
G::ilf CL 1.8 VerrreTho �tálic:o G3s. 9)
G:::ll CL 1. 6 Branco G3s. 91
Ar;olo GL Cinza G3s. 91S
CblCl 1.6 Bege G3s. te
G:::ll CL 1. 6 Branco G3s. es
Voyage CL 1.6 Verde G3s. es
G:::ll m: 1. 6 Verre�tálic:o Gas 82

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3691 · Jaraguá do Sul- SC
FUsca. 1300 Branco G3s. 73

FORD
MOTOS

ex; 125 Titcn 98 e 96 ES::or:t CL 1. 6 PrEto G3s. 9)
XLX 350 P.teta 87 Escort Hol:i:y P.r::ata G3s. 9)
.XLX 250 vemelha 86 Vercna. GI:.X - o:::npleto - ar

ES::or:t IX 1.6 Cinza AIc. te

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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III 11 371-5564 ARO 13 ESPORT. • R$ 85,00:::I
tT

s
ti)
GI MANGELS/DRAGON

r ,_

E
:::I

Reinoldo Rau, 433 Unitário - Colocação Gratuita"C

s
.:: Preço à vista
ns
:::I
tT

Jaraguá do Sule
GI

:::I
o

I ....

o

PNEU 175/70R13 • R$ 62,00o

11 373-1016�
s
N
'GI

1õ
o
.ns

28 de Agosto, 1578
t>-
o

PNEU 185/60R14· R$ 85,00E
2
c..

Guaramirim

A partir de:

·R$ 326,31
/14�nsaiS

AMORT. D. GOL • R$ -49,00un

SIL.TRAS. CORSA· R$ 32,00

REDE RENAULT

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empreiteira esclarece situação
de operários emGuaramirim
Jaraguá do Sul - o pro

prietário da Empreiteira Barra Sul,
deBarra Velha, compareceu ontem
aoMinistério do Trabalho respon
dendo à segunda notificação. José
Benedito Rodrigues deu expli
cações sobre a situação de fun
cionários que vivem em aloja
mento, na comunidade de Tibagi,
interior deGuararnirim.ABarra Sul

presta serviços de limpeza e der
rubada de árvores para a ComfIo
resta Engenharia e mantém cerca

de 50 operários sem condições de

higiene e segurança, fato que a

reportagem do CORREIODOPOVO

apurou no dia 24 de janeiro. Os
compromissos trabalhistas tam

bém não estão sendo cumpridos
pela empresa.

Dois funcionários da Com
floresta acompanharam a audiên
cia. "A empresa não tinha conhe
cimento desses fatos", diz a su

pervisora do departamento pes
soal, Gertrudes Fagundes. O técni
co em segurança da Comfloresta,
Genésio Bilk, diz que a empresa
faz acompanhamento das condi

ções dos funcionários terceiriza

dos, mas que "alguma coisa sem-

pre escapa" porque a responsa
bilidade direta é da empreiteira.

O alojamento não apresenta
condições de higiene, ventilação e

instalações sanitárias adequadas. A
água consumida pelos trabalha
dores tem indícios de contamina

ção e a empreiteira não oferece

equipamentos de segurança, como
botas e luvas. O proprietário nega
a situação e diz que não recebeu a

primeira notificação doMinistério
do Trabalho. "Não tem irregula
ridades Ia". Em acordo com o

fiscal Luiz Carlos Lumbreras Ro

cha, a empreiteira ganhou 15 dias
de prazo para adequar as insta
lações. "Nosso objetivo principal
é garantir as condições dos traba
lhadores. Se a empresa não cum

prir, será multada", diz o fiscal.
Os compromissos trabalhistas

da empresa ainda estão sendo

verificados, mas foi confirmado
que ela não recolhe contribuição
sindical e faltam dados sobre a

situação dos operários, motivos su
ficientes para multa. AComfloresta

prometeu auxiliar a empreiteira a

adequar a situação e fiscalizar as

atividades. (LC)

Município pede agilidade do
DRT na emissão de carteiras
Jaraguá do Sul - A Secre-:

taria de Produção está cobrando
do DRT (Departamento Regional
do Trabalho) de Joinville solução
para a demora na emissão de
carteiras de trabalho. O docu
mento, que levava 20 dias para
ficar pronto, desde janeiro está
levando pelo menos 40 dias, por
que o sistema foi informatizado.
A gerente de Indústria, Comércio,
Turismo e Serviços, Niura Demar
chi dos Santos, diz que está ha
vendo descompasso na estrutura
do DRT e dos prestadores de ser

viço e que o Município está so

frendo pressões da classe empre
gadora.

.;___ Esta não é uma função da
Prefeitura, nós apenas estamos
'sendo parceiros para tentar re

solver o problema - esclarece o

prefeito Irineu Pasold, lembrando
que as carteiras de trabalho são
emitidas pelo Sine (Sistema Na
.:ional de Emprego), para o qual o
Município apenas disponibiliza
funcionários e .estrutura física,
mas que o sistema de operação é
fOrnecido pelo DRT. Por isso as

solicitações de novas carteiras de
trabalho e renovações são encami
nhadas a Joinville, que atende 25

municípios.
Candidatos a emprego e em- \

pregadores cobram providências
em relação à demora, já que a

informatização do trabalho, tor
nou-o mais lento, ao contrário do

que se podia esperar. "Temos

municípios da microrregião, co
mo Guaramirim, que estão en

viando os pedidos por Jaraguá do

Sul, apesar de terem agência do

Sine, porque se pedirem a emis

são direta por Joinville demoram

quatro meses para receber",
exemplificaNiura.

A equipe aguarda atendimento
pela equipe do Departamento
Regional do Trabalho, em Join

ville. Na entrevista coletiva da

Prefeitura, namanhã de terça-feira,
Niura solicitou ao Irineu Pasold,
como presidente da Amvali,
esforço no sentido de pleitear a

criação de posto do DRT em

Jaraguá do Sul. Pasold concor

dou que, pela demanda de servi

ços, a região comporta seme

lhante benefício e prometeu que
será discutido. Somente nos

primeiros 15 dias do ano, o Sine

de Jaraguá do Sul recebeu mais

de 300 pedidos de carteira de

trabalho. (LC)

Beiral de prédio cede e projeta
destroços sobre residência

Acidente foi

causadopor
falha na

estrutura

Edson Junkes/CP

)

Jaraguá do Sul- A família
de Ivone Maba Stahelin acordou

poucos minutos depois da meia
noite de terça-feira com destroços
do prédio vizinho (em construção)

, caindo sobre a casa (situada naRua
Ângelo Torrineli, 40). Parte da últi
ma laje de edifício de três andares,
propriedade de JurandirDalla Bona,
cedeu e ficou pendurada pelos fer
ros. Os pedreiros dizem que essa

etapa da construção foi feita sem a

avaliação do engenheiro, que pra
ticamente não aparecia na obra. O
ferro foi colocado na posição er

rada, embaixo do concreto, por
isso não suportou o peso e cedeu,
projetando destroços da marquise
sobre o terreno vizinho. Pedindo perícia: a família Stahelin teme novos incidentes

Mais de cem telhas da residên-
. cia da família Stahelin foram
trocadas pelos operários da cons

trução, na manhã de quarta-feira.
"Ninguém se machucou porque a

nossa casa tem laje em cima",
avalia Ivone, que foi levada aomé
dico na tarde de ontem com altera

ções no sistema nervoso. "Eu esta

va com a janela do quarto aberta

quando começou a cair coisas
dentro de casa", recorda-se o filho,
Ederval Fábio. A família foi acon
selhada pela polícia a evacuar o

local, até o início da manhã.
A responsabilidade técnica da

obra é assinada pelo arquiteto Ro
berto Ferreira da Silva. "Houve fa
lha na ferragem", admite ele. "Eu

pedi para o empreiteiro colocar e

quando voltei eles tinham concre

.tado errado", justifica. O mestre-

de-obras da construção, Ezequiel
Rodrigues, diz que o arquiteto nun
ca aparecia na obra. "Ele não veio
na hora de fundir o concreto. O,
concreto já estava encomendado,
a gente tinha que fazer. Aí depois
viram que o ferro tinha sido colo
cado errado", explica. Os pedrei
ros dizem que notaram fissura na

laje, na tarde de ontem, e chama
ram o engenheiro, que novamente
não compareceu. "Todaessa estru
tura é fraca, os tijolos são muito
leves e o ferro muito fino", diz o

pedreiro Clemente Brás Teixeira.
Silva garante que acompanhou a

obra direto, fato que pode ser

comprovado pelo proprietário, que
não foi localizado pela redação.

MEDIDAS � Outros inci
dentes menores com a queda de

destroços na residência dos Sta
helin já tinham ocorr,ido. "A
Prefeitura veio aí e mandou que
eles colocassem proteção", lem
bra-se a dona da casa. A família
vai fazer boletim de ocorrência,
solicitando que seja feita perícia.

O inspetor-chefe do Crea

(Conselho Regional de Engenhei-
(

ros e Arquitetos), OsmarGünther,
diz que cabe à Prefeitura exigirque
a obra cumpra os aspectos de se

gurança. O Crea só pode penalizar
o profissional responsável depois
de realizada a perícia, que difi

cilmente vai ocorrer, já que o

incidente não deixou vítimas. A

Prefeitura pediu ao arquiteto que
coloque tela de segurança e remo

va os restos da marquise.
(LISANDREA COSTA)

InscriçõesparaBolsaTrabalho abrem segunda-feira
Jaraguá do Sul - As ins

crições para as 50 vagas disponí
veis no Prog!1ID1a Bolsa de Tra

balho, que é destinado a estudantes
de 2° Grau, estarão abertas entre

os dias 19 e 23 de fevereiro. Os
interessados devem comparecer
na Secretaria Municipal de Edu

cação e Cultura, das 7h30 às

13h30, munidos dos seguintes do
cumentos: comprovantes de re-

, muneração e de residência dos pais
ou responsáveis; atestado de ma

trícula; fotocópia da carteira de
identidade do candidato; e foto

cópia do CPF do candidato (se

tiver) e dos pais ou responsáveis.
O Programa Bolsa deTrabalho

para Estudantes de 2° Grau foi

implantado em 1997, "destinado a

alunos carentes de recursos finan

ceiros, tendo por objetivo propor
cionar-lhes oportunidade de exer
cício profissional, incorporando
hábitos de trabalho intelectual e

permitindo sua adaptação com o

campo de trabalho", lembra a se

cretária Íris Barg Piazera.
Os bolsistas são selecionados

pela Secretaria de Educação e

Cultura, através de uma comissão
especial, no sentido de conciliar os '

conhecimentos do estudante com

as tarefas a serem executadas.
Contratados sem vínculo em

pregatício e recebendo uma bolsa
no valor de duas UPMs - o que

corresponde a R$ 114,00 - para
cumprir 20 horas semanais, os

bolsistas ficam à disposição para
atividades no âmbito adminis
trativo das escolas, secretarias,
autarquias e fundações. Os estu

dantes podem permanecer no

programa por,dois anos, desde que
não reprovem na escola. A ad

ministração tem 90 bolsistas nesta

situação, que serão recontratados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Família: núcleos de mães voluntárias trabalham em atividades artesanais para aumentar renda

Ação Social encaminha plano
para renovação de convênio
Entidade quer
R$ 1,8 mil por
mês de auxílio
da Prefeitura

Guaramirim - A Ação
Social encaminhou proposta para
renovação do convênio com a

Prefeitura. O plano de trabalho da
entidade para este ano, com a rei

vindicação de auxílio mensal no

valor de R$ 1,8 mil, foi discutido
com o prefeito Mário Sérgio Pei
xer e com a assessora de Bem

estar Social, Jussara Peixer. No

ano passado, a entidade recebia

R$ 350,00 de auxílio mensal do

Município paramanutenção, mas
esse valor está sendo considerado
insuficiente pela direção da en

tidade.

A proposta foi entregue pelo
presidente da Ação Social, Rei
naldo Safanelli, que incluiu re

latório sobre as atividades de-

senvolvidas pela entidade no ano

passado. Para 2001, a intenção é
"

ampliar o programa .de atendi-

mento aos clubes de mães. Cerca
de 2,4 mil pessoas estão cadas
tradas para receber algum auxílio,
em alimentos, agasalhos ou outro
tipo de assistência, E cerca de
200 farm1ias guaramirenses rece
bem regularmente comida e aga
salhós, mensalmente.

A manifestação do prefeito
está sendo esperada para os pró
ximos dias, mas Peixer já an

tecipou que dificilmente a Pre

fei tura poderá repassar todo o

valor solicitado. Ele também

prometeu apoio na busca de
recursos do governo do Estado,
através da Secretaria da Família,
para apoiar os progr;:tmas pre-

. conizados pela entidade. A Ação
Social também está sugerindo a

instalação de uma central de tria

gem na Prefeitura, que distribuiria
os atendimentos para os respec
tivos órgãos e entidades, como o

Conselho Tutelar, Sine (Sistema
Nacional de Emprego) e a própria

Ação Social.
- Mas evitando qualquer tipo

de assistencialismo e clien
telismo na Prefeitura, pois sa

bemos que esta é a vontade da

administração municipal -, diz
Safanelli, acrescentando que,
com o funcionamento dessa cen

tral, o serviço na área social

poderia ter melhor controle
estatístico e mais chances de ser

completo, com começo, meio e

fim.

RENDA - Pela proposta,
será criado mais um núcleo de
atividades com mães carentes

para produção de artesanato. Ho

je, já funcionam núcleos demães
voluntárias às terças-feiras e de
mães carentes às quartas-feiras,
e os resultados são animadores,
informa a secretária-executiva da

Ação Social, Denise Margarete
Peixer Safanelli. As atividades de

produção, na fabricação de bol
sas e sacolas de papelão, acabam
funcionando como fonte de
renda e via de orientação das fa
rm1ias. (MILTON RAASCH)

Prefeitura distribui camês

do I�TU a partir do dia 26
Guaramirim - A Secretaria

deAdministração eFinanças inicia
no dia 26 de fevereiro a entrega
dos carnês do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano). O
material está sendo confeccionado
através do Banco do Brasil, com
previsão de estar concluído e em

condições de ser organizado para

distribuição, a partir da semana que
vem, conforme expectativa da
Secretaria de Administração e

Finanças. A Prefeitura também

providencia a reavaliação do valor
venal dos imóveis, para efeito de

cobrança do imposto, e deverá
rever as alíquotas do ISS (Imposto
Sobre Serviços).

Cerca de 3,3 mil carnês estão

sendo confeccionados, para uma

arrecadação que para este ano está
sendo estimada em R$ 613 mil. O
imposto virá com 9,95% de au

.

mento, que é o IGPM do perío-
do, conforme o secretário de Ad

ministração e Finanças, Jair To
melin. Ele antecipou que o paga
mento em cota única ou da pri-

meira parcela poderão ser feitos até
o dia 12 de março, dando ao con

tribuinte o direito ao desconto de
10% sobre o valor do tributo. Os
que optarem pelo pagamento par
celado poderão recolher o imposto
em até seis pagamentos.

A Prefeitura já designou uma

comissão que vai revisar o cadas.
tro imobiliário do Município, que
desde 1994 não é atualizado, geran
do muitas distorções no valor vena]
dos imóveis para efeitode tributa

ção.
A distribuição dos carnês será

acompanhada de divulgação em

outdoor e panfletos, orientando o

contribuinte e conclamando o cida
dão pelo pagamento pontual. A ina

dimplência com impostos preo

cupa a secretaria, que tem R$ 1,9
milhão fora dos cofres públicos, a
maioria referente a IPTU atrasado,
A secretaria pretende desencadear

para cobrar todos os valores ins

critos em dívida ativa, enviandoos

que ainda ficarem pendentes para
cobrança judicial. (MR)

Peixer diz que só vai pagar

parte da dívida com a TlP,
Guaramirim - A adminis

tração municipal só deverá pagar
uma parte da dívida referente a TlP

(Taxa de Iluminação Pública). A
posição foi manifestada ontem, pe
lo prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), durante entrevista coletiva
à imprensa. Ele explicou que o go
verno só concorda em recolher os
valores acumulados até o início do
ano passado, cerca de R$ 112 mil,
quando o ex-prefeito Antonio Car
los Zimmermann, rompeu o con

vênio referente àilurninação pública.
No total, a dívida de Guara

mirim com a Celesc é de R$ 360
mil. Esse valor começou a ficar (

acumulado desde que as prefeitu
ras interromperam a cobrança da

TlP, em atendimento a uma de

cisão judicial, numa questão ainda
pendente com a Acádeco (Asso
ciação Catarinense de Defesa do

Consumidor). A disputa é ampla,
com repercussões em várias ou-

tras regiões do Estado. Esse as

sunto deverá ser debatido, incluo

sive, numa das próximas reuniões

da Federação Catarinense de Mu

nicípios, da qual Peixer é vice

presidente.
O prefeito revelou essa situação

de inadimplência ao anunciar que
encaminhou esta semana o edital

para a aquisição dematerial elétrico
e contratação de empresa que fará
a manutenção do sistema de

iluminação pública, num trabalho

que abrangerá o centro da cidade,
bairros e localidades no interior. O

gabinete do prefeito recebe, em

média, dez por dia, de pessoas
ou comunidades que pedem me

lhor atendimento nesse aspecto,
"Muitas pessoas estão sendo
prejudicadas, principalmente OS

trabalhadores que cumprem
turno à noite", diz o secretário
de Viação, Obras e Saneamerito,
Lauro Fröhlich. (MR)

Atendemos todos os tipos
de Convênios.

Fone/Fax 371-0882

O

., _,ljaC@OetunOoCOmobrExamescomaltaconfiabilidade em

�i aparelhos automatizados de

�
última geração.

LABORATÓRIOJÀRAGUAENSE tx. MarIo Souza Jr.
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA,

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

O Clube Atlético Baependi está ultimando
detalhes da programação de Carnaval. Já está
definido que a Banda In Natura fará o agito
nas noites de 22, 24 e 27. Segundo o diretor
social, Elemar Diershnabel, nomes do elenco

global estão sendo sondados para marcar pre
sença na "Noite dos Artistas", dia 24.

HORÁRIO

Termina à meia-noite do próximo sábado
o horário de verão. Os relógios deverão ser

atrasados em urna hora em 21 Estados do País
e no Distrito Federal. A Agência Nacional de

Energia Elétrica estima que durante os 133
dias de aplicação do horário de verão no País
a economia foi de 5% no consumo.

GAROTA VERÃO

No Café e Confusão o final de semana

começa mais cedo em Jaraguá do Sul. Hoje,
dia 15, a partir das 23 horas, acontece show
com a Banda Demovia, e escolha da Garota
Verão.

MISSÃO

O Núcleo de Metal Mecânica da Acijs está

promovendo urna missão técnica para visitar
a Brasilplast - que acontece de 5 a 10 demar

ço,,no Anhembi, em São Paulo. A 8a Feira In
ternacional da Indústria do Plástico terá mil

expositores. Inscrições comDeborah Amorim,
no telefone 371 1044.

INAUGURAÇÃO
A Vara da Justiça Federal de Jaraguá do

Sul vai ser instalada no dia 15 de março, às 17
_

horas, em solenidade no Centro Cultural. A

informação é do presidente da subseção da

OAB, Paulo Mattos. A Justiça Federal de

Jaraguá do Sul terá Vara Única, mas com dois'
juízes atuando e 20 serventuários. Vai atender,
prevê Mattos, em torno de cinco mil pro
cessos, a maioria na área tributária e pre
videnciária procedentes de Pomerode, Coru
pá, Massaranduba, Guaramirim, Schroeder e

Jaraguá do Sul.

NOTRE

Hoje, boate normal, com as mulheres
tendo acesso livre até a meia-noite e os

homens pagando R$ 5,00. Início 23 horas.
Sábado, dia 17 de fevereiro, mais um supera
gita na Notre, com início às 23 horas. Ingressos
antecipados: Naguchi (Shopping Center) O
Boticário (Calçadão) Hobby Video Locadora.

OBRA

A presidenta da Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá do Sul), Christiane
Bufenüssler, junto com o arquiteto Reinhard
Conrads, da Conart Arquitetura e Design,
mostraram para a imprensa e empresários,
nesta semana, as obras do novo Centro Em
presarial de Jaraguá do Sul. A obra, localizada -

ao lado do Centro Cultural, tem 2,7 mil
metros quadrados e irá abrigar, além da Acijs,
a Apevi, a CDL e cinco Sindicatos Patronais.
Aos fundos, possui uma área verde que
futuramente deverá ser dotada de trilhas. Ern

�nção deste visual, grande parte das paredes
e de vidro, principalmente na entrada e nos

fundos, no segundo piso, onde funcionará au

ditório para até 400 pessoas, e que poderá
atender a dois eventos simultâneos.

A jornalista Juliana Botelho será

cumprimentadíssima no dia de hoje,
quando vira mais uma página do tempo.

Parabéns!!!

Nascido em

1909, na
localidade de
Luís Alves, VÔ
Celeste

completa hoje
(15) 92 anos

marcados por
muito trabalho
e boas
histórias para
contar. Filho
do italiano
Giovani
Battista
Alchini e de
Clara

Campigotto,
VÔ Celeste é o

mais velho de
uma família de
sete irmãos.
Por volta de

Odair [r. e Janemere
oficializaram noivado no

, último dia 9/2, data de
aniversário dela. Um jantar
festivo reuniu as famílias
Berthi e Hostin. Parabéns dos

pais, Ana e [aão Hostin, e

Odair e Elaine Berthi

Juliana Alquini, filha de
Celso e Juliana Piazera

Alquini, cola grau em

Psicologia, na ACE,
amanhã, ds 19 horas, na

Harmonia Lyra, em
[oinuille

1954, aceitou
convite dos irmãos para ajudá-los nos serviços de urna

serraria que estava sendo adquirida e mudou-se com a

família para Jaraguá do Sul, instalando-se no Ribeirão
Grande do Norte. Uma das obras que mais marcou sua

profissão foi a confecção de um altar para a Igreja Sagrada
Família, de Luís Alves. Na vida política, VÔ Celeste foi
eleito vereador pela Comarca de Itajaí, em 1947, com 555
votos. Participou do Projeto Memória Oral, promovido
pela Prefeitura e pela Unerj, onde, contando suas

vivências, contribuiu para a história do Municipio. A
família envia votos de gratidão e felicidade na passagem,
desta data. Parabéns!!!

Vô Celeste com as filhas Maria
Aurélia e Irma

13/2
Alex Gorges
15/2
Álida Marquardt
Mariléia Muricio

16/2
Katia Gesser

Sergio A Martins
Naiade Winter

Helenir M. C. Rawietsch

Edgar Strelow (E) estreou
idade nova no último dia 11

de fevereiro, recebendo os

melhores votos de

felicidades de todos os

familiares

F:.e-li• •

Erica Fagundes
17/2
Amábile Stefani
Inês Pradi
Fabíola Inês Bridaroli
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O desce penhasco com

11 ocupantes naSerra deCorupá
Acidente eleva

poro 4 óbitos e
23 feridos. Saldo
trágico nc BR-280

Corupá - o caminhão FNM

180, placa LXE-1375, de São
Francisco do Sul, dirigido por
Juvino Antônio Pontes, 35 anos,

capotou terça-feira, às 22h30, no
quilômetro 90 (Serra de Corupá)
da BR-280, causando a morte do
menino Darion Robson Rocha, de
12 anos, e deixando outras dez pes
soas que estavam no caminhão
feridas, na maioria crianças. Na
mesma noite, por volta das 19h30,
o Escort placa AED-9695, de São
Bento do Sul, conduzido por
Juliano Aparecido, 26 anos, colidiu
contra o ônibus da empresa Reu

nidas, placa MAH-8908,· de Ca

çador, deixando como feridos o

motorista do automóvel e os

acompanhantes Rogério Verbi-

nem, 29, residente em São Bento
do Sul, e os filhos dele, Luan, 6
anos, e Greici Kelly, 8. O Escort
vinha para Jaraguá do Sul.

Os dois acidentes elevaram pa
ra quatro os óbitos registrados na

rodovia, no trecho entre Corupá e

São Bento do Sul, desde o final da
semana passada, 23 pessoas feri

das, algumas com bastante gravi
dade, que continuam sendo atendi
das nos hospitais de Jaraguá do Sul
e região. O motorista do FNM que
despencou numa ribanceira de cer
ca de 50 metros, no início da Serra
de Corupá, permanece em estado
bastante crítico na Unidade de
Tratamento Intensivo do Hospital
São José. Ele procedia do Paraná,
onde as famílias Pontes e Rocha
tinham comparecido ao funeral de
um parente, e retomavam para São
Francisco do Sul, quando o cami
nhão saiu da pista e despencou.
Cerca de 20 homens dos corpos
de bombeiros de Jaraguá do Sul e
de Corupä prestaram socorro, nu

ma operação realizada com muita

dificuldade, num local de difícil
acesso. "O que mais impressiona
é que havia 11 pessoas na cabine",
conta o bombeiro Osmar Antônio
de Souza, de Corupá.

Estavam no caminhão as seguin
tes pessoas: Suzana Mendes Rocha,
37 anos, Daiana Cristina Rocha, 13,
Daniele Rocha, 6, Deisiele Rocha, 5,
Regina Célia Rocha, 40, Oilton Pon
tes, 6, todos com ferimentos graves.
E ainda, lima Pontes, 30 anos, Le0-
nardo Pontes, 3, e João Moacir

Rocha, 37, feridos mais leves. Os
menores com gravidade foram
atendidos no hospital de Corupá,
enquanto os demais eram levados

para os hospitais de Jaraguá do

Sul, e de São Bento do Sul.
No Hospital São José, conti

nuam internados, ZilmarRoque de

Oliveira, amulherdele, Lurdes Inês
de Oliveira, que estavam no Gol

que colidiu contra uma picape
segunda-feira, no quilômetro 76 da
rodovia, num acidente que en

volveu dez pessoas, matando três

delas. (MILTON RAASCH)
<'

Pedreiro atropelado está na UTI do São José
Corupá - O pedreiro Adil

son Fernando Maurissens, 37

anos, sofreu ·graves ferimentos,
sexta-feira à noite, quando foi
vítima de atropelamento, por
volta das 21h25, no quilômetro
84,4 da BR-280, em Corupá.
Maurissens foi socorrido pelos
voluntários do Corpo de Bom
beiros local e conduzido para o

Hospital São José, em Jaraguá do
Sul, onde permanece na Unidade
de Tratamento Intensivo, ainda
exigindo sérios cuidados mé-

dicos. O pedreiro foi atingido por
veículo, cujo motorista não foi
identificado.

De acordo com relato de inte

grantes dos bombeiros que pres
taram socorro à vítima, ao ser

atendido, o pedreiro apresentava
traumatismo na cabeça e sinais
de hemorragia interna, além de

grave fratura num pé, que com

a violência do choque quase foi

amputado. De acordo com infor

mações da polícia, o pedreiro es

tava atravessando a rodovia a pé,

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 7º DIA

Os fnmilicr-es de:

ALARICO PEDRI

ainda profundamente consternados com seu falecimento
ocorrido no dia 9 último, agradecem as manifestações de
pesar recebidas através de presença pessoal, de coroas,
flores, telegrc;tmas. Os agradecimentos são extensivos
ao Pe. Alberto, pelas suas palavras de fé e esperança.

Ninguém morre enquanto vive no coração de alguém
O que nos separou jamais vai destruir o que nos uniu.

Um ente querido (Pai, esposo e amigo como é) nuncamorre,
apenas adormece.

.

Tua presença permanece para sempre em nosso meio.

Jandira esposa, filhos, genros, noras e netos convidam
para missa de 7° dia que se realizará nesta 6Q feira (16/
02/20/01) às 19:00 horas na Igreja Matriz São
Sebastião.

A família antecipadamente agradece a todos que
comparecerem.

quando aconteceu o acidente.
Ainda conforme informações

preliminares, o motorista do veí
culo teria parado e feito menção
de se dirigir ao local para prestar
socorro, mas teria desistido ao

ouvir populares gritarem que o

pedreiro estava morto, o que não

se confirmou.
A reportagem do Jornal COR

REIO DO rovo procurou ontem

o Hospital São José e recebeu in

formação que opedreiro continua na
UTI, em estado grave. (MR)

fi;) CP ..
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Furto de carteira

Jaraguä do Sul- A dona de casa Zoli Behnke, moradora do
Bairro Vila Nova, compareceu à Delegacia de Polícia, na terça-feira,
para registrar queixa contra punguistas. Ela estava numa loja de R$
1,99, em frente à antiga prefeitura, e quando foi pagar a conta das

compras percebeu que a bolsa estava aberta e que haviam roubado
sua carteira. Dentro havia, além de toda documentação, cerca de
R$ 180,00 em dinheiro.

Roubo em comércio

Jaraguá doSul- A empresa Famac Indústria e Comércio foi
arrombada. O registro foi feito pelo auxiliar de escritório Telmo

Stengher, na terça-feira. Da fábrica desativada, localizada na Rua
Coronel Procópio Gomes de Oliveira, foi levado 150 metros de
cobertura de alumínio. Os ladrões cortaram a cerca de arame

farpado e quebraram a porta dos fundos, que estava soldada. Cada

peça de alumínio possui seis metros de comprimento e um metro

de largura. Suspeita-se que o roubo aconteceu neste fim: de semana.

Furto em residência

Jaraguá doSul- A residência da auxiliar de encarregado Edna
Aparecida Alves Lemes, situada na Rua Joaquim Francisco de Paulo,
no Bairro Chico de Paulo, foi assaltada na manhã de ontem,

aproximadamente às 8h45. Ele relatou no Boletim de Ocorrência

que a porta da frente foi arrombada e foi levado um televisor, aparelho
celular, rádio-relógio e ferro de passar roupa.

Veículo roubado

Jaraguá doSul- O Passat cinza, placa ADG-6646, de Jaraguá
do Sul, de propriedade do mecânico Luís Spuldaro, 51 anos, foi
roubado às 12h45 de ontem. O carro estava na Rua Bernardo

Dornbusch, na Vila Lalau, quando foi levado por dois ladrões.

COMUNICADO
A Empresa

LuaANA & REINERT ME,
CGC 72.174.212/0001-

04 Insc. Estadual
252.640.586

Rod. BR-280, Km 56,
comunica que as notas

fiscais 'série Dl de

numeração 001 a 250,
foram extraviadas,
sendo que as mesmas

não foram utilizadas

pela empresa.

Declara,
LUaANA & REINERTMt

Guaramirim 15/2/2001

� OFICINA MECÂNICA
-.-.. BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.
I

Dlspomcs 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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

.

Comarca de Jaraguá do Sul
2aVara

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias

OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Farnerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER, que, no dia 01/03/2001, às 14:00 horas, e, em segunda
oportunidade, no dia 16/03/2001, às 14:00 horas, neste Juízo de Direito,
situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, _CEP 89259-
300, Jaraguá do Sul-SC" será(ão) levado(s) a leilão/praça o(s) bem(ns)
descrito(s), consoante determinação constante dos autos nO 036.98.0036�O-
5, em que figura(m) como exequente(s) Componente Representaçoes
Comerciais Ltda. tendo como executado(s) Waldemiro Drews, Bem{ns}: um

automóvel, GM/Chevette SL, movido a álcool, ano 1989, cor verde, 'plac�ADD 4634, chassi 9BGTCllUKJC111239. Avaliação: R$ 3.500,00 (tres mi

e quinhentos reais), em 16/05/2000, cujo valor será corrigido monetariamente
até a data dota) leilão/praça, seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrada,
Ônus: Recursos ou pendências. Salienta-se que, em primeiro leilão/praça,. o
valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, na�
ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde havera)a alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC).-Caso não encontrado(S
o(s) devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da

realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecim�n�o
de todos, partes e terceiros, eu, Juliana Stahelin, o digitei, e eu, Ana LUCia

Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC),
09 de novembro de 2000.

.

Juiz de Direito
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Edson Junkes/CP

FÓRMULA1 _

Rubens Barrichello acha
nova Ferrari "difícil"

São Paulo - Se Michael

Schumacher encantou-se com o

novo caiTo da Ferrari desde o pri
meiro teste,

Senti dificuldade de adap
tação, não deu ternpo de fazer
treinos e, como estava há bas
tante tempo sem correr, isso aca

bou freando meu rendimento. Por

isso, considero segundo lugar
uma ótima colocação"na quinta
feira da semana passada, Rubens
Barrichello não teve a mesma

sensação de ter em mãos umamá

quina bem nascida. O brasileiro
fez sábado sua estréia com o

modelo F2001, emMugello. Com
chuva durante todo o dia, Rubens
pôde completar apenas 44 voltas.
"Comparado ao carro do ano pas-

DIÁRIO DA F-1 .

�-----------------------------------

sado, ele me pareceu um pouco
mais difícil de guiar por causa do
novo regulamento técnico", disse.

As novas regras exigem que
as asas dianteiras dos carros de
Fórmula 1 fiquem a dez centíme
tros do solo, cinco centímetros
mais do que no ano passado.
Além disso, os aerofólios trasei
ros só podem ter dois elementos
aerodinâmicos.

Barrichello falou, no entanto,
que o carro lhe pareceu estável
nas curvas rápidas e bom no mo

lhado. "As primeiras impressões
foram boas", resumiu. "Espero
poder treinar agora com a pist a

seca." Seu melhor tempo no

sábado foi de Imin32s656.

(FLAVIO GOMES)

Minardi contrata italiano
O italiano Andrea Piccini será o piloto de testes da Minardi nesta

temporada. Ele participou dos últimos dois campeonatos da F-3000

pela Kid Jensen, e vai disputar novamente a categoria pela European
- equipe que pertence ao novo dono da Minardi, Paul Stoddart. O
primeiro piloto daMinardi será Fernando Alonso, de 19 anos. O outro

ainda não foi definido.

Diniz será indenizado
O dono da Arrows, Tom Walkinshaw, terá de indenizar Pedro

Paulo Diniz em US$ 700 mil. A decisão, de uma corte de Londres,
não permite apelação. O dirigente acusavaDiniz de romper seu contrato
com a Arrows no final de 1998 para correr na Sauber, e pedia US$ 7
milhões de indenização. Ele teria mais um ano na equipe, mas uma

cláusula de performance o liberava.
.

Chuva no Estoril
As chuvas fortes e a neblina na região do Estoril, em Portugal,

cancelou os testes que estavam previstos parasexta-feira no circuito.
Benetton, Arrows e Prost estavam na pista. A Arrows desistiu de

Portugal e se mandou para Valência, onde testa no final de semana.

Os treinos no Estoril foram cancelados porque não havia condições
de decolagem e pouso do helicóptero de emergência.

Pizzas
P,equena - R$ 6,90
Grande - R$ 12,90
Gigante - R$ 1 S,90
Calzone R$ 16,90

(� P�'ãzer em Entregamos em Guaramirim
;/atender bem.·

'fJ�.�a.fdÁ:a. Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref. WaldemarGrubba, 2176 - Vila Lalau -Jaraguá do Sul

Futsal: jogador Júlio César, da Malwee/FME, durante disputa de bola com A.C. Puma

Malwee/FME vence a equipe
do Mato Grosso por 6 a 3

Ferreti ressalta

,quefaltou
concentração dos
jogadores

Jaraguá do Sul - A equipe
Malwee/FME venceu o time da
A.S. Puma, de Mato Grosso, por
6 a 3, durante as eliminatórias da
28 a Taça Brasil de Clubes. O
técnico .da equipe, Fernando
Ferreti diz que, apesar do re

sultado, os jogadores estavam des
concentrados e deram vantagem
à equipe adversária. "O início do

jogo eles estavam mais empe
nhados, mas depois faltou en

trosamento, mas temos que con

siderar que o time é novo, o téc
nico é novo, que ainda estamos

começando o trabalho", destaca.
O primeiro gol da equipe foi

marcado por Edésio, pouco
depois dos três minutos do pri
meiro tempo e, logo em seguida,

ele mesmo fez o segundo gol equipe na Liga", conta o técnico,
do time da casa. A A.S. Puma que não descartou a hipótese do
abriu seu placar aos dez atletajogarnafinal da TaçaBrasil,
minutos, com o gol do jogador em Fortaleza.
Fábio. Faltando pouco mais de Bicampeão carioca, ex-jogador
um minuto para o término do da GM, Palmeiras, Banespa e

ternpo , Valério, do' time Flamengo, Sandrinho diz que vai

adversário, marcou falta e começar a treinar com a equipe
recebeu cartão vermelho. Antes jaraguaense desde já para facilitar

definalizar, Xandefez ogol rnais o entrosamento e ter bom
bonito. desempenho. "Fiquei mais de sete

No segundo ternpó, Pelé fez meses sem jogar depois de passar
o segundo gol do Mato Grosso. por uma cirurgia no joelho, mas
Edésio marcou o quarto gol da estou pronto para mostrar meu

equipeMalweelFME,depoisde futsal", diz o jogador, que
13 minutos de jogo. A A.S. considera o time jaraguaense bem
Bebeto diminuiu para a Puma, estruturado e com tendências a

marcando o terceiro e último gol despontar no País.
do time de fora. Os dois últimos No jogo entre E.C. Banespa,
gols da casa foram marcados São Paulo, e UCDB/Pelezinho,
por Chiquinho. I Mato Grosso do Sul, quem levou

REFORÇO - O técnico 'vantagem foi a equipe paulista,
Fernado Ferreti contratou, na marcando 5 a 1. Os gols foram

terça-feira, novo reforço para marcados por Pelé, Falcão,
equipe MalweelFME. Trata-se Clenilton, Betão eNei. O único gol
de Sandro Teixeira FaIcetta da equipe do Pelezinho foi

(Sandrinho). "É um jogador marcado por Wagner.
muito bom que vai fortalecer a (FABIANE RIBAS)

Assinaturas

371-1919/370-0816/275-0105

Jornal

CORREIODOPOVO
Assine o melhor jornal
da região pagando
apenas R$ 8,00 por

mês
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Representantes do tênis de mesa
vão se reuniremPortoUnião

Técnico diz que
faltam projetos e
divulgação desta
modalidade

Jaraguá do Sul- O técnico de tênis
de mesa, Marcos Albino, e o diretor de

Esportes Comunitários, Arno Deretti, vão
representar a Fundação Municipal de Es
portes na reunião da Federação Catari
nense de Tênis deMesa, que será realizada
neste sábado, a partir das 11 horas, em
Porto União (sede da federação). No en

contro será estabelecido o calendário de

eventos deste ano, além da eleição da nova
diretoria da entidade.

Deretti informa que vai ao encontro

para representar os interesses da PME e

conhecer as pessoas que atuam nesta área,
naquela cidade. "A intenção é apontar opi
niões e sugestões para a modalidade";
explica.

o técnico da equipe jaraguaense diz

que a assembléia geral ordinária acontece

a cada início de ano' para traçar os tor

neios e definir novo presidente. "O pro
blema é que a Federação Catarinense de

Tênis de Mesa foi criada em 1981 e até

hoje continua com o mesmo presidente,
que não tem feito trabalho muito bompara
a modalidade", declara, criticando a falta
de interesse de outros dirigentes em as

sumir o cargo. "O tênis de mesa é um

esporte que poderia estar em destaque em \

todo o País. A pouca representatividade é

fruto da falta de trabalho, marketing e

divulgação", ressalta.
Albino diz que, apesar da falta de apoio

e projetos, existem jogadores bem qua
lificados atuando em Jaraguá do Sul. A
base da equipe jaraguaense permanece a

mesma neste ano e retomou os treinos no

dia 15 de janeiro. No total, são 20 atletas

que vão disputar os Joguinhos Abertos,
Jogos Abertos e Jogos Escolares, todos
organizados pela Fesporte (Fundação
Catarinense de Desporto). (FABIANE RIBAS)

Alunos daAcademia Impulso vão
participar da 2a etapa do circuito

JaraguádoSul-A segunda etapa do
circuito de travessias vai acontecer no pró
ximo domingo, em Bombinhas. Aproxima
damente 400 nadadores do Sul do País vão

participar desta prova. AAcademia Impulso
inscreveu 31 alunos, que vão percorrer
percurso de 1,3milmetros. A coordenadora
de natação da academia, Marlise Klemann
afirma que os alunos estãomais preparados,
em termos de condicionamento físico, para
esta segunda prova, por terem voltado à

prática da natação na academia.

Segundo a coordenadora, o desem

penho dos nadadores vai ser melhor e

acredita numa pontuação maior devido à

participação de outros alunos da academia,
que não nadaram naprimeira travessia, "Eles
não têm a pontuação da primeira prova e

fIcaram, atrás no ranking, e podemparticipar
porque a própria academia pontua os

atletas", referindo-se às pessoas que
retomaram das férias, este mês.

Marlise informa que, antes do percurso,
a concentração, será em frente ao Bar

Paraíso. Em seguida, os participantes vão

fazer caminhada de 30 minutos até a Praia

da Sepultura. "Neste trajeto, as pessoas já
vão se conhecendo",. diz a coordenadora.
O início da prova será às 10 horas, para as

mulheres, e às 1Oh30 para os homens.
Outro desafio dos alunos da Academia

Impulso será a 9" edição da travessia de
Porto Belo. Marlise diz que cerca de 800
nadadores vão participar e que 36 jara
guaenses já garantiram presenças. As

inscrições estão abertas até o dia 24·de

fevereiro, no valor de R$ 22,00. Quem
efetuar a inscrição até amanhã, paga R$

17�00. A prova será realizada no dia 10 de

março e possui duas etapas. (FABIANE RIBAS)

Empenho: Emanuela e Guilherme foram destaques nos torneios do ano passado

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
t»: Aír F. (,),.0rio-Vo-v�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
"íJf)v. f;J� Mcu-;-cclo-Weber Sí1.JvVl/

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

Vv.C�er�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA
..

- ME'DJCJ�A
BRONCOSCOPIA' (Especifiti'

Dr. CLcuuLLo-L�
-

Fone/Fax: 372-1,553 ou 3�:l,9.

PROCTOLOGISTA
Trr: A�(Z/L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

GIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Vv.C�T�

'ftone/Fax: 371':"8743 - Sala 705 '

CARDIOLOGIA
Vr: Fabio-C. lvfo-nte.iY"o-

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

, Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC
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