
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jarag!Já do Sul, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2001 Ano 82 - W 4.400 - R$ 1,00

estofados e colchões

VENDA
DE TOLDOS
ELONAS

370-4523

WWW.zano1ti.com.br�zanoUi@zanotti.com.br

Ganhadorde
, .

'varios
A. •

premies, O
Ford Focus
Sedan é uma
versão feita
para família

Classi Auto

...�
Derlim
37'3-1010

Edson Junkes/CP Atletas preparam-se
para disputar a primeira

etapa do Estadual

CARATÉ

Equipe jaraguaense
Prefeitura inicia processo de alargamento do Ribeirão Chico de Paulo. Página,6 iniciou os treinos

Guaramirim soma R$ 400mil
de prejuízos comenxurradas

, A Secretaria de Planejamento e Desenvol

vimento Urbano de Guaramirim conclui levan- ,

tamento das perdas provocadàs pela enxurrada.
I Os prejuízos chegam aR$ 400mil somente com

os danos ao patrimônio público, destruição de

estradas, bueiros e pontes. Omontante não inclui

prejuízos de particulares. Pelomenos 20 famílias
precisaram de auxílio, no início da semana, para
a retirada dos móveis. A Prefeitura aguarda
informações do governo do Estado sobre.possível
repasse de auxílio, solicitado peloMunicípio para
atender às emergências. Página 7

Edson Junkes/CP Vizinhos denunciam poluição em córrego, no Baependi. A água está preta. Página 6 '

A equipe jaraguaense de
Caratê está treinando para a

primeira etapa do Campeonato
Estadual de Caratê Interestilos
que será realizada no dia 17 de

março, no Ginásio Municipal
Ralf Knaesel, em Pomerode.

Página 12

Weg recebe prêmio
DesempenhoGlobal

Com 93,3% das indicações
numa só categoriadeprodutos
motores de indução-, oGrupo
Weg recebeu o Prêmio Melhor

Destaque Global, em pesquisa
,

, realizada pela Revista Eletrici
dadeModerna, amais tradicional
e respeitada publicação da área
de energia elétrica do País.

Págína S

Operários mantêm
, Banco de Horas

Os trabalhadores da Weg.
Química optaram pelamanuten
ção do Banco de Horas. A deci

são, vencida por maioria de
73% dos votos, foi tomada em
duas assembléias realizadas
com os operários da fábrica, sob
a coordenação do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias

Químicas. Página 7
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Sinal dos tempos
A audácia e o poder de mobilização demonstrados pelos

presidiários, durante a rebelião em 30 das 73 penitenciárias do
Estado de São Paulo, requer das autoridadesmuito mais do que

.

providências para se evitar outras.
Exigemais ações sociais t;las bases
para impedir o aumento expo
nencial da criminalidade. Não há
mais como esconder os�esultados
maléficos desse modelo econô
mico excludente, injusto e gerador
de conflitos sociais.' É preciso
repensar as políticas públicas, as
segurando à grande maioria o

direito à vida.
O que aconteceuem São Paulo

foimuitomais queumamonumental
rebelião de presos, foi uma decla
ração de guerra explícita ao poder
público e à quebra de normas

seculares de conduta. A esperança'
é que o susto traga, como conse-

qüência, o debate sério sobre alter
nativas e mudanças profundas no funcionamento interno das

'prisões. O episódio é um convite à reflexão, antes que os

defensores da recrudescência e da pena demorte convençam os

mais céticos dopoder da ordem e do estado de direito.
Criminalidade não se baixa no cano do fevólver, mas com

política de recursos humanos e avaliação de desempenho
adequadas, infra-estruturamaterial, policiais bem formados e bem

pagos. A violência em excesso é sinal de baixa competência em
lidar com o crime, desprezo à lei e frouxidão hierárquica. Até
porque, há bandidos perigosos, mas a maioria esmagadora é

composta por negros, pobres, semi-analfabetos -ladrões pé
de-chinelos -revelando a infinita injustiçapromovidapelo sistema
penal brasileiro.
Aexistência de comandos do crime dentro dos presídios, para

exigirmelhores condições de vida, é um contraponto às ações
de governo. O desemprego, a falta de perspectivas, a imensurável
distância entre ricos e pobres e o tratamento desigual dados pelas
instituições são combustíveis para a convulsão social. Amiséria
é soma de todas essasmazelas patrocinadas pelo poderpúblico,
tendo como resultado final a violência. Para muitos, a única
alternativa de sobrevivência.

O deputado federal Luiz Eduardo Greenhaugh, fundador do
Comitê Brasileiro pelaAnistia emilitante da defesa dos direitos

humanos, lembrou que "pela primeira vez os presos des

respeitaram sua regra maior, segundo a qual o dia de visita é

sagrado." Isso revela o grau de desespero dos detentos. Enquanto
a impunidade corre solta nosmeios políticos - protegidos pela
proximidade com o poder e pela famigerada imunidade

parlamentar-, a população é submetida aos rigores da lei e à
truculênciapolicial.

O general Alberto Cardoso disse que o crime é mais orga-J
nizado que oEstado, confirmando a ausência de políticas públicas
ao setore o desinteresse do governo na busca por soluções. Na
falta de respeito às leis, os presos estabeleceram as suas. A se

manter a desigualdade - 35%,da população são miseráveis,
32% pobres e apenas 2% concentram 50% de toda a riqueza do
País - a tendência é oaumento da criminalidade e, conseqüen
temente, superlotação dos presídios e novas rebeliões, A solução
está na justa distribuição de renda.

A prática do nepotismo
* Lu�HenriqueOrtiz Ortiz

Com o passar dos tempos,
tudo tende a crescer e a se mul

tiplícar, ou, pelo menos, quase
tudo nessemundo. Crescem as

cidades, aumentam as popu
lações, intensificá-se o desem

prego, agigantam-se os gover-'
nos, progride o número de traba
lhadores e servidores e, depen
dendo da cultura de cada povo,
aumenta acentuadaniente o

nepotismo.
Aliás, nepotismo é palavra da

moda. Nunca se pregou tanto,
como agora, contra o nepotismo,
denominação outrora atribuída à

prática adotada pelo papa de
nomear parentes para o exer

cício de cargos na administração
.eclesiástica, Depois o nepotismo
passou a ser atribuído, também,
não só aos governantes que de�

signavam filhos, tios e sobrinhos
para o desempenho de altas

funções no governo, mas, inclu
sive, ao abuso dessas autori
dades no exercício do cargo ou

da função e na violação de de
veres inerentes ao mister exer
cido..

A figura do nepotismo viajou
pelos �empos e, hoje, vem sendo
desenvolvida nos países menos
adiantados, onde o descompro
misso com as causas populares
é prioridade.

, No Brasil, tem sido prática
comum. Os governantes insis

tem em nomear, para o desem

penho de funções públicas, a

família inteira. Eleitos, pouco
tempo depois, seus familiares

passam a ocupar importantes
cargos da estrutura estatal. De
obscuros cidadãos, passam, re
pentinamente, a ostentar poder
e, às vezes, até riqueza. São as

sediados, desfilam orgulhosa
mentecomo príncipes dinamar
queses e, enquanto isso, a po

pulação menos favorecida ago
niza ante à ação da fome, do frio
e da sede.

Jaraguá do Sul tem sido ce

nário dessa figura nociva. O

empreguismo e a nomeação in
conseqüente de parentespara as

mais variadas funções tornou

se costume, como podemos ver
no âmbito do Poder Executivo.

A coisa está chegando a tal

ponto que parlamentares e

entidades representativas estão

iniciando ummovimento popular
de combate a tal prática, com o

que se pretende, pormeio de lei,

proibir a nomeação de parentes
até o terceiro grau, para cargos
ditos de confiança dos gover
nantes.

Aqui em nossa cidade a

pretensão de libertar o Exe

cutivo desta prática começa a

tomar corpo. Se não tão perto
estamos de atingir o objetivo,
mais distante já estivemos.

Com tantas potencialidades,
Jaraguá do Sul precisa tornar

se viável, administrável e pro
dutiva.

O fim do nepotismo significa
o início de uma nova era em

uÍI1a terra onde vive um povo
trabalhador e honesto e que
merece maior consideração de

seus governantes.

* Estudante de Direito
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A direção da Fameg (Faculdades Metropolitanas de Guaramirim)
quer que a comunidade usufrua das instalações do auditório da

instituição, por sinal, muito bem instalado. O secretário-executivo

Balduino Raulino tem se empenhado nesse sentido. E, como
resultado desse esforço e até numa demonstração de incentivo, o

prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, programou a

entrevista coletiva semanal à imprensa desta quinta-feira, naquele
local. Estarão presentes também o presidente da Fameg,

professor José Tafner, o secretário de Saúde, José Constâncio de

Albuquerque, e o presidente do Conselho Deliberativo do Hospital
Santo Antônio, Osnildo Bartel.

Telefones
Já nos primeiros dias de março,
a Telesc Brasil Telecom vai

iniciar a instalação dos mais de
dois mil novos terminais
telefônicos previstos para
Guaramirim, contemplando o

Centro e diversos bairros da
cidade. A informação foi
reiterada pelo gerente comercial
da empresa, Adernar

Habitzreuter, durante reunião
que manteve terça- feira, com o

Conselho de Líderes

Comunitários, na Sala de
Reuniões da Prefeitura.

Descalços
Trabalhadores da Prefeitura,
descalços, faziam o serviço

de limpeza na Rua 28 de

Agosto, quarta-feira à tarde,
retirando a lama acumulada
na via pública. Situação que

se já não é aceitável em

condições normais, tanto
menos ao lidarem com testos

de enxurradas, que
sabidamente transmitem

doenças, como a leptospirose.
Compete ao setor responsável

apurar'o fato e tomar as
devidas providências.

Defesa Civil
Os problemas causados pela chuva freqüente e bastante intensa
acelerou a formação do Conselho Municipal de Defesa Civil, em
Guaramirim. A Portaria n° 10812001, publicada esta semana,
nomeia os membros do referido conselho, que têm função
importante neste momento na cidade. Os prejuízos sofridos,
tanto pelo patrimônio quanto particulares, já atingem cifra

.:
.' elevada. -

Memória
\

A última enxurrada com tanta violência e estragos, teria sido

registrada logo no início do primeiro mandato do ex-prefeito
Antonio Carlos Zimmermann (PMDB). Naquela época, lembram
algunas guaramirenses, como agora, a administração começava o

mandato e foi surpreendida com situação semelhante. Sinal de

que o problema da ocupação de encostas fora das medidas
recomendadas e outros problemas de agressão ambiental são

antigos e precisam ser evitados.

ENTREASPA�S __

\

"Até os vereadores do PT, se quíserem. serão bem-
vindos no PSDB. São inteligentes e provaram que têm
votos. Juntos; poderemos trabalhar mais por Jaraguá do
Sul." (Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold - PSDB -, sobre

,

a Possibilidade de transferência de vereadores do PMDB para um

dos partidos que integram a coligação Mais Jaraguá do Sul)
.

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

TRE julga estemêsmandado

para incluir dois vereadores
Expectativa é
do advogado de
Cláudia Lemke e
JoãoCarlosGesser

Guaramirim - o TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral) poderá
decidir até o final deste mês sobre
o pedido de inclusão de mais dois
vereadores no Legislativo Mu

nicipal. A expectativa é do ad-,

vogado Leonel Pradi Florianí,
contratado pelos suplentes
Cláudia Mara Lemke, do PSDB,
e João Carlos Gesser, do PPS,
para ingressar com mandado de

segurança. Floriani não conseguiu
uma liminar, como pretendia, mas
acredita que te�á êxito no

julgamento do mérito do pedido.
Ele deu entrada com a solicitação
no TRE, em Florianópolis, no
início de dezembro do anö pas
sado.

O advogado tenta garantir o
ingresso dos suplentes através de
uma brecha encontrada na Lei

Orgânica. Para ele, a Emenda

001/98, elaborada na legislatura
passada, não é precisa na de

finição do número de vereadores

para a cidade, que tem mais de
23 mil habitantes. Segundo ele, a
falta de clareza nesse aspecto
decorre da falta da expressão
"até" no parágrafo que menciona
a proporcionalidade entre o nú
mero de vereadores e a população
doMunicípio. A Justiça Eleitoral
levou esse detalhe em conta, ao

encaminhar as eleições muni

cipais em Guaramirim no ano

passado. E foi mantido o mesmo

número de representantes da

legislatura passada.
Dessa forma, todos os pre

parativos da Justiça Eleitoral no

Município .foi para serem es-

Edson Junkesl CP

Brecha: Floriani sustenta opedido ao TRE sobre falha na Lei Orgânica
colhidos nove vereadores, em
bora, pela densidade popula
cional, a cidade já teria direito a

contar com 11 representantes na

Câmara, explica Floriani. "Houve
um equívoco na elaboração da

emenda", diz o advogado, sem

entrar na discussão, se existiu

algo de intencional nisso ou não.

O mandado inclui pedido para re
contagem de votos, porque, com
a alteração de coeficiente, é preci
so verificar quais são os novos

nomes que ingressam. Cláudia
Mara fez 426 votos e Gesser 415.

- Mas, pelos nossos cálcu-

los, não temos nenhuma dúvida

que serão eles -, antecipa o ad

vogado, que no Município de

Araquari está trabalhando em caso

idêntico. Naquela cidade, assim
como em Guaramirim, a Câmara

poderá ganhar mais dois mem

bros.
Se o desfecho para o julga

mento em primeira instância, em
Florianópolis, não for o esperado,
o assunto poderá parar no TSE

(Tribunal Superior Eleitoral), em
Brasília. "Disposição é que não

falta", conclui o advogado.
(MILTON flAASCH)

Comissão analisapropostas pararnudarRegimento
Guaramirim - Comissão

composta pelos vereadores
Adilson André Araújo (PPB),
Francisco Luiz de Souza

(PMDB) ,e Osni Bylaardt
(PMDB) tem 15 dias de prazo
para analisar e emitir parecer
sobre as propostas para alte

ração do Regimento Interno.

Projetos de resolução encami

nhados pelo vereador Salim Jo-

sé Dequêch (PMDB) tratam da

extinção da remuneração sobre
reuniões extraordinárias, fixa
ção de novos critérios na con

cessão de auxílios para viagens
e nas licenças para tratamento
de saúde. Dequêch defende
também a extinção do subsídio
pago sobre o salário do presi
dente do Législativo.

Na última sessão ordinária,

realizada segunda-feira, De
quêch voltou a defender as me

didas que ele acredita serão sa

neadoras e importantes para re
duzir os gastos da Câmara de

"
,

Vereadores e pediu o apoio dos

colegas na votação e aprovação
da matéria. Para entrarem em vi

gor, as alterações precisam da a

provação de pelo menos dois ter
ços dos vereadores da Casa. (MR)
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Governo vai aguardar parecer
do Setor Jurídico da Câmara o secretário de Saúde, Esporte e Lazer, Airton Weber da Silva,

lamenta a falta de médicos especialistas para atender nos postos
de saúde de Jaraguá do Sul. Ele reclamou que está cada vez mais

difícil a contratação de profissionais, sugerindo inclusive a

abertura de concurso público para preencher as vagas
necessárias.

Uma das razões apresentadas pelo secretário para a falta de
interesse dos médicos é o salário - R$ 1,2 mil.

O motivo é mais do que compreensível. A remuneração dos
médicos - com cinco anos de faculdade e outros tantos de

especialização - é duas vezes menos que a do assessor para
Assuntos de Governo e os assessores regionais, que recebem R$

2.399,00. Esses, às vezes, sem nenhuma qualificação
profissional.

Líder descarta
a realização de
novas eleições
para comissões

Jaraguá doSul- O líder do

governo na Câmara de Vereadores,
Sílvio Celeste Bard (PSDB), infor
mou que o governo aguarda o pa
recer do Setor Jurídico sobre a

participação do suplente Augusto
Müller (PFL) na Comissão de Fi

nanças e Orçamento. Ele descar
tou a possibilidade de realização de
novas eleições como querem os

vereadores Marcos Scarpato (PT)
e Jean Leutprecht (PTB). Bard
acredita que a proporcionalidade
reivindicada poderá ser atendida
substituindo Leutprecht pelo verea
dor Paulo Floriani (PPB), que re
nunciou ao cargo na Comissão de

Transporte, Obras e Serviços Pú
blicos.

De acordo com Bard, o gover
no só se pronunciará a respeito
após o parecer jurídico. "Sena uma
irresponsabilidade tecer qualquer
comentário .antes", justificou,
afirmando que irá respeitar a deci
são dos advogados. O parlamentar
disse que é difícil obedecer a pro
porção matemática, já que são 19

Indicação
O vereador Petras Konell

(PMDB) apresentou indicação
- aprovada - propondo

auxílio de dois salários
mínimos para deficientes, cuja
renda mensal não ultrapase R$
302,00. A proposta é mais uma

entre tantas de caráter

clientelista, assistencialista.
Seria mais adequado se

sugerisse ajuda para exames

médicos, remédios e consultas.
O dinheiro cria dependência,
além da falta de garantia nos

destinos dos recursos.

Exemplo
O PMDB de Jaraguá do Sul
não se conforma com a

decisão do vereador Vitório
Lazzaris em votar com o

governo, na eleição para a

composição das comissões na

Câmara. Alguns falam em

traição e acham que ele deve
ser expulso. Entretanto,
Lazzaris não cometeu nada de

diferente do deputado estadual
Ivo Konell, quando
desobedeceu a orientação
partidária e votou favorável à

. federalização do Besc.

Recurso: Bard aposta no Regimento Interno para resolver o caso

vereadores e 18 cargos nas comis

sões, e os três membros da Mesa
Diretora estão impedidos de inte

grá-las. "ORegimento Interno tem
subsídios suficientes para adequar
a situação", reforçou.

Na opinião de Bard, a renúncia
de Floriani em favor de Leutprecht
é a solução ideal. Ele lembrou que,
na legislatura passada, o segundo
suplente do PSDB, João Prim,
integrou a Comissão de Trans

porte, Obras e Serviços Públicos.

Bard considera remota e errada a

possibilidade de novas eleições.
"Não é preciso refazer toda a casa

para resolver um problema com a

porta", comparou, sugerindo que
os debates sejam travados com

ética e respeitomútuo. "As discus
sões fortalecem a democracia,
mas precisam ser norteadas pelo
bom senso, para que as paixões
políticas não comprometam os tra

balhos do Legislativo", concluiu.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

. Lição ,

A decisão do vereador Carione Pavanello (PFL) em sugerir o
candidato a deputado pelo PT é apenas a tentativa de colocar em

prática os ensinamentos do líder maior do partido, o senador
Antônio Carlos Magalhães, que se achou no direito de escolher o

candidato do PMDB à Presidência do Senado e se deu muito
mal. Acabou promovendo a maior derrota do PFL, criando

constrangimentos e humilhações. Se o vereador insistir em

. inteíferir nas decisões internas do PT, poderá quebrar a cara, tal

qual o senador baiano.

Presidente suspende atividades das comissões
Jaraguá do Sul - O presi

dente da Câmara de Vereadores,
Lio Tironi (PSDB), suspendeu as

atividades das funções legislativas
"até que seja esclarecido o im

passe. Na sessão da última segun
da-feira, o vereador Marcos

Scarpato (PT) entrou com reque
rimento solicitando a substituição
do suplente Augusto Müller

(PFL) da Comissão de Finanças
e Orçamento pelo vereador eleito
Jean Leutprecht (PTB).

o assunto foi exaustivamente
debatido na sessão, com apresen
tação das mais variadas versões

para justificar as posições contrá
rias ou favoráveis ao requeri
mento. Os parlamentares a favor
da substituição recorreram ao Ar

tigo 54 do Regimento Interno, que
dispõe sobre o princípio da pro
porcionalidade na composição das
comissões. Para tentar contornar

a situação, o vereador Paulo Flo
riani (PPB) renunciou à vaga na

Comissão de Transporte, Obras e

Serviços Públicos e indicou Leut-

precht para ocupar o cargo. .

A iniciativa foimuito elogiada
pelos vereadores da base ,de sus

tentação do governo, que a clas
sificaram de democrática, mas

.

foi duramente criticada pela opo
sição: "A proporcionalidade não

será resgatada pela renúncia, pela
fuga, mas sim pelo restabeleci
mento de seus princípios bási

cos", discursou Scarpato. (MC)

Economia
Pasold garantiu que o horário

especial de verão, instalado em

outubro passado, significo'
uma economia de R$ 100 mil

mensais ao Município,
decorrente do custo de

manutenção e consumo A

-partir da próxima quarta-feira,
a Prefeitura volta ao horário

normal - das 7h45 às llh45 e

das 13 às 17 horas,

Facultativo
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) decidiu decretar

ponto facultativo no Carnaval.
Os funcionários públicos
voltam ao trabalho somente na

tarde de quarta-feira, quando
termina o horário especial de
verão, na Prefeitura. Segundo
Pasold (PSDB), equipes das
secretarias estarão de plantão
durante todos os dias.

Pasold vai presidir o conselho da região Sugestões para a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo.com.br
Jaraguä doSul- O prefeito

Irineu Pasold (PSDB) foi escolhido
para presidir o Conselho daRegião
Metropolitana de Joinville. A
decisão saiu durante a 14a reunião
de prefeitos que integram aRegião
Norte/Nordeste, composta por 20

municípios, que aconteceu se

gunda-feira, na Acij (Associação
Comercial e Industrial de Joinville).
Pasold fica no cargo até o final de

2004, coincidindo com o tempo

do mandato eletivo de prefeito.
O encontro reuniu, além dos

chefes dos executivos da região,
o governador Esperidião Amin

(PPB), o vice Paulo Bauer (PFL)
e secretários de Estados. Na opor
tunidade, Amin prometeu atender
as reivindicações apresentadas
pelos prefeitos, entre elas a

pavimentação da rodovia que liga
São João do Itaperiú a Massa
randuba. "Essa obra deve ser re-

tomada imediatamente", infor
mou Pasold.

As demais reivindicações são:

pavimentação da Rodovia do Arroz
- Guararnirim a Joinville -; da
rodovia ligando Papanduva ao

litoral, passando' por Itaiópolis;
macrodrenagem, com cartografia,
dos rios Negro e Iguaçu, naRegião
de Mafra, e a transformação da 38

Companhia de PolíciaMilitar em
batalhão. (MC)

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de JaneirO
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150
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Centrais sindicais rejeitam'
proposta para cobrir FGTS
Brasília - As centrais sin

dicais rejeitaram por unani-
S , midade a proposta do governo

em reter a multa de 40% - ou

parte dela - paga aos traba

lhadores demitidos sem justa
causa, para cobrir o rombo do

FGTS (Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço). Em en
contro com oministro do Traba

lho e Emprego, Francisco Dor
nelles, os representantes da

CUT (Central Única dos Traba
lhadores), da Força Sindical, da
CGT (Confederação Geral dos
Trabalhadores) e da SDS (So
cial Democracia Sindical) des
cartaram a possibilidade em

financiar a dívida de R$ 38 bi

lhões. Um novo encontro está
marcado para o dia 7 de março,

I
'quando as centrais sindicais

apresentarão uma contrapro
posta ao governo.

Os presidentes da CUT,
João Felício, da Força Sindical,
Paulo Pereira da Silva, da CGT,
Antonio Carlos dos Reis, e da

SDS, Enilson Simões, reúnem
se hoje, em São Paulo, na sede

de uma das entidades; para
tentar chegar a um consenso

sobre a contraproposta.
A reunião entre o ministro e

os sindicalistas transcorreu em

clima tenso, embora em tom

cordial. Havia a expectativa de
abandono da mesa, logo após a

exposição feita por Dornelles,
mas prevaleceu a continuidade

pelas negociações. "O governo
cometeu um assassinato e quer

pôr a culpa no cadáver", disse
Felício, referindo-se ao expurgo
provocado pelos planos econô
micos Verão e Collor 1, cuja cor
reção foi determinada pelo STF
(Supremo Tribunal Federal).

As centrais sindicais têm

estimulado os trabalhadores a

entrarem com ações na Justiça
para reaver a diferença, que
chega a 68,9%, e vêm amea

çando com manifestações e

greves, caso o dinheiro não seja
reposto ao FGTS. Silva sugeriu.
que o governo aumente de 40

. para 50% a multa no caso de

demissão, transferindo os 10%

para o FGTS.

r- --------..,

I
O O comércio de Jaraguá do Sul ficará aberto, em horário I
normal, no primeiro sábado após o pagamento dos tra- I
balhadores. No primeiro semestre, são: 10 de março, 7 de I
abril, 12 de maio e 9 de junho. I

I
O A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de J�raguá do Sul

apresenta aos associados, no dia 21 de março, no Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul), o resultado da pesquisa enco

mendada pela entidade, que ouviu 2.566 pessoas no Município,
sobre o perfil do consumidor, hábitos de compra, atendimento,
entre,outras.'

,

O Ö governo estadual inicia hoje o pagamento. dos salários
atrasados de 8.624 servidores públicos. Com isso, a Secretaria
de Fazenda conclui o pagamento das folhas dos meses de
outubro e novembro de 199�.
Do total da dívida herdada de R$ 307.373.074,39, restam R$
52.651.018,33, que deverá estar quitado até agosto.

O O Banco Central dilvulgou ontem os resultados do balanço de

pagamento do mês de janeiro. O déficit em transações correntes

alcançou US$ 2,303 bilhões, enquanto qua a conta capital e finan
ceira registrou superávit de US$ 3,868 bilhões. Com isso, o saldo
positivo é de US$ 2,6 bilhões.

O As concessionárias de energia elétrica não estão nada

satisfeitas de terem sua honestidade colocada em xeque. A
incumbência dada ao Inmetro (Instituto Nacional 'de

Metrologia) de aferir, por amostragem, os medidores que
registram o consumo é decorrência da pesquisa que o governo
fez para saber a razão da perda de apoio popular às prí
vatizações.
O campeao. de reclamações continua sendo o setor de

Ltelefonia. , ,

�-------------------�
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Empresário Antônio Cunha
rói eleito presidente da Apevi
Eleiçãofoi
realizada

segunda-feira,
noCentro Cultural

Jaraguá do Sul- O novo

presidente da Apevi (Associa
ção das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu), Antônio Car

neiro da Cunha, foi nomeado
durante eleição da nova direto

ria, realizada na segunda-feira,
no Centro Cultural. Cunha in

forma que a intenção é traba

lhar em conjunto com as en

tidades de classe e firmar par
ceria com os empresários do

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). "Nós vamos
dar continuidade aos projetos da
Apevi e tudo vai ser defmido em
conjunto, Com votação", diz,
referindo-se à determinação da

nova diretoria em não realizar a

Exp02001. "Nós pretendemos
apoiar a feira de Guaramirim",
destaca.

A vice-presidência da Apevi
ficou a cargo de Everaldo
Batista Oliveira; vice-presi
dência da Mulher Empresária,
Odenite Magalhães; vice

presidente Jovem Empresário,
Jaison Coelho; vice-presidente
Indústria, Joemi Romão; vice

presidente Comércio, Valério
Junckes; vice-presidente Ser-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Cunha: atual presidente vai dar continuidade nos projetos do. entidade

viços, Ulisses Truschinski;
diretor de treinamento, Newton
Gilberto Saloman; diretor jurí
dico, Célio Dalcanali; diretor

Segurança no Trabalho, Gilberto
Fausel; primeiro secretário e

relações públicas,Márcia Alber
ton; segundo secretário e rela

ções públicas, Francisco Alves;
primeiro tesoureiro, Paulo Henri-

que Felicioni, e segundo tesou
reiro, Richard Peter Hermann.

No ConselhoDeliberativo da
entidade entrouEveraldoBatista
Oliveira e Paulo Floriani, e no
Conselho Fiscal Amo Olavo

Duarte.

Cunhacomunicaque apróxima
reunião da�pevi vai acontecer no
dia 6 demarço. (FABIANE RIBAS)

GrupoWeg é premiado por revista especializada
Jaraguä do Sul - Com

93,3% das indicações numa só

categoria de produtos - moto

res de indução-, o GrupoWeg
recebeu o Prêmio Melhor Des

taque Global, em pesquisa rea
lizada pela Revista Eletricidade
Modema, a_mais tradicional e
respeitada publicação da área

de energia elétrica do País. Os

motores elétricos de indução e

os transformadores também
foram premiados.

A cerimônia de entrega dos

prêmios aconteceu na noite da:

última segunda-feira, no espaço
TomBrasil, em São Paulo. O di

retor-superintendente da Weg
Tránsformadores, Luiz Alberto
Oppermann, recebeu o troféu

concedido aos transfórmadores,
o diretor-comercial daWegMo
tores, Ricardo Bartsch, aos mo
tores, e o diretor de Marketing
do Grupo Weg, Walter Jansen, .

o Prêmio Melhor Desempenho
Global, entregues por represen
tántes do Procel/Eletrobras, do
Nema e do Procobre.

- Esse prêmio é a resposta
dos nossos consumidores, res
paldada pela revistamais impor
tante do setor, ao trabalho sério,
à busca constante de tecnologia,
à atenção aos detalhes e, prin
cipalmente, ao respeito extremo
que a empresa e funcionários nu

trem pela qualidade -, declarou
Jansen, acrescentando que a

principal vantagemdo prêinio em

relação a outras pesquisas, co
rno Top ofmind, é o fato de en

volver um público altamente

qualificado.
O diretor lembrou que as

, indicações foram feitas por pro
fissionais da área, "que fazem
análise técnica e fundamentada
na experiência". Os consultados
pela pesquisa são usuários indi
retos (especificadores, projetis
tas, consultores e instaladores)
e diretos, que trabalham na

operação, manutenção, reforma
e ampliação de sistemas elé
tricos em indústrias, .estabele
cimentos comerciais e de ser

viços. No total, 546 questio
nários foram respondidos, entre
6,5 mil profissionais.
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para receber verba a fundo perdido
que será aplicada nessa informa

tização. "Agora precisamos agir
politicamente", lembra Silva.

A Secretaria de Saúde precisa
aumentar a estrutura do Setor de

Auditoria, Controlee Avaliação, de�
.

acordo com o secretário. Ele diZ

que essa estrutura existe noMuni

cípio apenas de forma insipiente,
.

com dois funcionários, e que isso

pode comprometer o repasse de

verbas, pelo Ministério da Saúde,
já que o setor de auditoria é res

ponsável por fiscalizar a aplicação
dos recursos e as ações do secre

tário. "Todo o nosso trabalho pre
cisa ser auditado, para saber se o

'dinheiro está sendo aplicado cor

retamente -. O governo não quer
jogar dinheiro fora", reforça.

Ampliar essa estrutura exige
.contratações (cargos de confian

ça) e remanejamento de funciO
nários. O secretário não descarta
a possibilidade de, no próximO
ano, ser aberto concurso para a

área de saúde, com vagas para
médicos, já que o programa de

médicos de família será amph
ado. (LC)

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE FEVEREIRO DE 2001

PopulaçãodeolBlcianovamente
poluiçãoem córregonoBaependi
Suspeita-se que
dejetos partam
deempresa
da região

Jaraguä do Sul - A cor ne

gra do córrego que corta a Vila

Baependi motivou denúncias de

poluição ambiental, na tarde de

terça-feira, mas os moradores da

região dizem que o fato não é no
vidade. Segundo eles, é comum

que o riacho, afluente do Rio Ita

pocu, apresente colorações. Mora
dores e Adeajs (Associação de

Defesa Ambiental de Jaraguá do

Sul) levantaram os nomes de duas

possíveis poluidoras" a Estamparia
JM e a Comércio e Confecções
AKJ. As duas empresas negam

qualquer poluição e garantem que
estão em dia com a fiscalização
ambiental.

.

O proprietário da Estamparia
1M, João Marcos Engel, diz que
sua empresa não é responsável pela
poluição. "Alguém se aproveitou

.

do período de chuvas e está lim

pando os tanques", sugere, dizendo
que a empresa está à disposição
para qualquer verificação e garan
tindo que tem documentos legais
que provam o controle dos dejetos
da empresa, pela Fatma. Da mes

ma forma ii AKJ (antiga K&W)
garante que não é responsável pelo
incidente. "No local onde largamos
os efluentes a água já chega com

resíduos de estamparia", defende
se o gerente Tadeu José Viana. A
Fatrna informa que essa empresa
não tem licença ambiental.

O presidente da Adeajs, Emer
son Gonçalves, diz que foram

Sem fiscalização: vizinhos dizem que o despejo de dejetos éfreqüente

encaminhados ofícios à Fatma,
em outras ocasiões, mas nunca

foram tomadas providências para
resolver o problema. "Essa empre
saé suspeita de poluir o córrego
há dez anos, .desde que pertencia
à Dalmar", recorda-se, referindo
se à JM, A Adeajs encaminhou
novos ofícios à Fatma, à gerência
de Meio Ambiente e à Câmara 'de
Vereadores, solicitando que seja
cumprido o Código Municipal de
Defesa do Meio Ambiente.

A família de Maria Lúcia Casti-

lho reside ao lado do córrego, mas
não se assusta com o cheiro e a

cor que apresenta. "Muita gente já
veio aqui. Analisaram a água e

disseram que iam tomar providên
cia, mas nada acontece", conta ela,
esclarecendo que a cor da água
muda, dependendo do dia, e que
os resíduos aparecem, geralmente,
bem no início da manhã. Maria
Lúcia também acredita que a

responsável seja uma das duas

empresas, as'mais conhecidas na

região, (USANDREA COSTA)

Prefeitura inicia alargamento
do Ribeirão Chico de Paulo
Jaraguá doSul- ORibeirão

Francisco de Paulo ameaçou trans

bordar pelo menos duas vezes,

com as chuvas dos últimos dias.
Na noite de segunda-feira, mora
dores da região ribeirinha impedi
ram o alagamento retirando o lixo

que entupia a canalização do riacho.
Até o tronco de uma árvore foi reti
rado do leito do rio. Devido à ação
das chuvas, o Município adiantou

projeto de abertura dos bueiros e

construção de ponte, naRuaHenri
que Nagel, que pode diminuir os
efeitos das costumeiras enchentes
na região.

Há pelo menos um ano, a as

sociação de moradores reivindica
a abertura dos bueiros, com a

construção de duas pontes, no
bairro.·A primeira delas, na Rua

Henrique Nagel, foi incluída no

orçamento deste ano. "A equipe do
Planejamento nos disse que a obra
vai levar cerca de quatro meses",
recorda-se o presidente da associa
ção, Gilberto Leismann. A outra

ponte não tem data prevista e pro
vavelmente seja construída só.no

próximo ano.

A gerência de Planejamento da
Prefeitura anunciou, no início da

semana, que será alargada a calha

do Ribeirão Francisco de Paulo,
notícia que deixou a população
apreensiva. "Muita gente ficou ner-

vosa, com medo de que sejam
derrubados muros e casas, mas é
melhor alguém ceder o muro do

que ver a enxurrada entrar na casa,
todo ano", opina Leismann. OMu

nicípio vai executar projeto paraa
obra e há possibilidade de que uma

ou duas casas sejam desapropria
das, já que nem todos os morado.
res respeitam o limite legal de 15
metros de distância para construo

ções próximas a rios.

ATIVIDADES - Funcioná
rios da Prefeitura tentaram dina
mitar a estrutura de concreto que
cobre a tubulação, naRuaHenrique
Nagel, mas não conseguiram e

optaram por realizar a operação
com trator de esteira. Quando os

-, bueiros tiverem sido retirados, será
construído pontilhão para garantir
a passagem das crianças que estu

dam na Escola Anna Töwe Nagel
e cruzam o local. Com essa primei
ra obra, não será resol�ido um dos

problemas mais graves de alaga
mento, nas proximidades da BR-

280 (região do Posto Marcolla).
"Aquela galeria não suporta o volu
me de água porque toda a enxur

rada do Bairro Água Verde escoa

para lá", explica o representante
dos moradores do Chico de Paulo,
dizendo quea associaçãojá reivin
dicou que seja construída outra

galeria, no Água Verde. (LC)

Saúde implanta Cartão SUS
Jaraguá do Sul - O secre

tário de Saúde, Esporte e Lazer,
Airton Weber Silva, anunciou ter

ça-feira que pelo menos 60 mil

pessoas da região devem ser ca

dastradas para receber o Cartão

SUS, documento criado pelo go
verno federal que vai servir como

espécie de identidade para o usu

ário do sistema público de saúde.

O funcionamento do cartão de

pende de projeto, enviado pelos
municípios a Brasília, e da infor

matização da rede de saúde.
OCartão SUS vai conter o per

fil do usuário e servir como com
provante de residência. Para isso,
o governo federal criou o censo

do SUS. Se os municípios se dis

puserem a entrevistar e catalogar
dados dos usuários, vão receber

R$ 0,60 a mais por pessoa aten

dida. "Estamos fazendo projeto
para conseguir implantar o pro
grama" informa o secretário, lem
brando que o processo exige
recursos e a informatização total
da rede, interligando postos de

saúde, creches e laboratórios, por
exemplo. A secretaria já encami
nhou projeto ao programa VigiSus
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Celta, mais opcionais
o pequeno 1.0 da Chevrolet virá com :
ar-condicionado de fábrica (por en- :
quanto ainda não está disponível) ..
Com o ar-condicionado vem ainda :
isolamento acústico, para redução de :
ruídos no interior, e um útil sistema .

de filtro de pólen, evitando a entra- :
da de poeira que pode provocar aler- :
gia respiratória. E não é só isso: con- .

trole manual dos espelhos externos, :
porta-trecos no painel inferior das'
portas e porta-objetos no console:
central são mais algumas comodida- :
des que o popular pode proporcio- :
nar.

Adeus, jipe Bandeirante'
Com vendas que não superam 200 .

unidades mensais, um dos maiores :
mitos (e também jurássico) da indús- :
tria automobilística brasileira, o jipe .

Toyota Bandeirante, deve sair de :
cena. É o que provavelmente deverá :
acontecer no final deste semestre. O .

modelo, apesar de robusto � quase:
inquebrável, praticamente manteve- :
se o mesmo desde o lançamento em .

1962.

Zafira nervosa
Com a data de chegada no Brasil :
prevista para abril, a van Zafira já :
tem até versão incrementada no ex-

.

terior. A Opel, uma divisão da GM :

européia, apresenta no Salão de Ge- :
nebra a versão apimentada da'
Zafira, minivan derivada do Astra. :
Será equipada com motor 2.0 turbo :
do Astra Coupé (versão européia), .

que gera 187 cavalos de potência, :
acelerando de O a 100 km/h em :
menos de oito segundos, e alcança a .

velocidade máxima de 225 km/h. O :
utilitário vem ainda rebaixado, equi- :
pado com rodas de 17 polegadas e .

Com aerofólios. O propulsor a equi- :
par a vers·ão brasileira é o 2.2 de 16 .

válvulas.

Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 2001

) SOOan Foc.usmm muitos opdonais
Ganhador de
vários prêmi
os mundo a

fora, o Ford
Focus Sedan

,
é uma versão
feita para
família. Com
desenho

arrojado,
porém não
tão apelativo
quanto o

irmão hatch,
o Focus
Sedan pro
mete incomo
dar concor
rentes com

uma técnica singular: muitos
itensde série (além do enorme

na estrada
de 14,2
km/h. No
porta
malas
cabem 490
litros de

bagagem;
podendo
acomodar
muito bem
as malas
deuma
famílias de
cinco

pessoas.
Assim
como o

porta
malas, o interior acomoda bem

ocupantes ocupantes, que com

itens de série como ar-condiciona

do, vidros elétricos, banco traseiro

bipartido e rádio AM/FM com CD

player proporciona conforto a

mais aos passageiros. Os principais
itens opcionais são air bag duplo,
freios ABS e pintura metálica ou

perolizada.
Um pecado, apesar de possuir um
dos mais bonitos, completos e

revolucionários painéis do merca

do, ele possui tantas partes
emborrachadas quanto um popu
lar. O plástico é mesmo um pouco
onipresente no interior desse
modelo. Comparando a qualidade

agosto.
O Focus dispõe de duas versões:

porta-malas). Em relação ao

Astra Sedan o Focus é mais
classudo e fisga a atenção de
futuros compradores de Vectra,
Marea e Bora, já que os valores
são praticamente iguais. Com
desenho revolucionário, deno
minado "New Edge", a Ford
pretende recuperar o terreno ,.,

perdido apostando num mode
lo que vendeu em dois anos

dois milhões de unidades (total
nos países em que é

comercializado). No Brasil, a
meta da Ford é de vender 16
mil unidades ao ano, sendo que
só em janeiro já foram
comercializados 1.582 veículos
(Focus hatch e sedan). O mode
lo é fabricado na Argentina,
onde já está nas ruas desde

com motor 2.0 16V e Ghia 2.0

16V, ambos com 130 cavalos. Os
modelos têm ótimo desempenho,
podendo alcançar 205 km/h, com
consumo na cidade de 9,6 km/l e

dos materiais do Astra, Marea ou

Bora, fica a desejar.T'orém, com
tantos opcionais você pode até

esquecer desse detalhe. (LEANDRO
SCHMÖCKEL GONÇALVES)
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15, limp. desemb. Vende um Corcel 2, 79 Vende-se Voyage James Roberto Kanzler.
ar quente. LOO, por 1.500,00, modelo 82, pintura nova, Vendo Fusca 77, motor

Vende-se Voyage Tratar: 37'1-5343. Troca ou financia. motor 98, aros 1500, aros esportivos,
modelo 82, pintura Tratar: 9992-0555. de liga leve. pneus e motor novos,
nova motor 98, aro Vende-se Gol, 4 portas, Valor R$ 2.400,00. lataria em perfeitas

de liga leve, 16V, ano 99, gasolina, Vende-se Variant ano Tratar: 372-6728. condições, cor branca.
R$ 2.400,00. cor azul. 1973, cor branca lotus, Valor R$ 2.500,00 a

Tratar 372-2803, Tratar: 371-4000. toda original. Preço Vende-se Gol ano 93, negociar. Tratar
. res. ou 372-6728, com., R$ 2.800,00,é a mais valor R$ 1.800,00 + 24 373-11'67, cl Rosi .

c! Marcelo. Vende-se Gol MI, linda de Jaraguá do X de R$ 237,00.
branco, 1000. Sul.Vale a pena conferir. Tratar: 374-1513. Vende-se Gol CL 1.6

Vende-se Gol GL 1.8, Tratar: 371-5343. Tratar: 275-0200. álcool, ano 90, motor e
ano 96, cl direção Vende-se Gol 96, 1.8 lataria em otimo estado,

hidráulica e aros de liga Vende-se Gol CL, ano Vende-se Gol 84/86 - R$ GL, 2 portas, e um rodas 15 e som,

leve, cor verde 93, ano 1.8, branco. 2.400,00 - Escort 95 GL - Fusca ano 71 . documentação em dta,
perolizado. Tratar: Tratar: 371-5343. com rodas R$ 7.800,00. Tratar: 386-1495 valor R$ 6.000,00, a
371-7109, cl Vandir. Tratar: 370-2413. 376-1889. negociar. Tratar:

Vende-se Gol CL, 1.6, 275-2389, cl Joel.
Vende-se Santana GLS, cinza ano 91. Vende-se Gol GL 1.8, Vende-se Saveiro CL

ano 95, vermelho, Tratar: 371-5343. 96, com direção 1.6. Tratar: 275-3711. Vende-se Gol CL 1.6,
gasolina. hidráulica e aros de liga ano 92, cor branca,

I

Tratar: 371-4000. Vende-se Fusca azul leve, cor verde Vende-se ou troca-se gasolina.
1.300, ano 82. perolizado. Tratar: Fusca ano 70, Tratar: 376::1772.

Vende-se Gol, branco, 4 Tratar: 371-5343. 371-7109, com Valmor cor azul escuro.

portas, 16V, gasolina, ano Valor R$ 1.800,00. Vende-se Gol 16 V, 4
99. Tratar: 371-4000.

.

Vende-se Gol ano 88 a Vende-se Kombi 87. Aceita-se moto de portas, ano 98, cor
alcool, branco, por R$ Tratar: 370-8484. menor valor. branco, gasolina.

Vende-se Gál, ano 00, 2.000,00 mais Tratar: HC 9997-7699 Tratar 373-0806.

gasolina, branco, 4 10 Xf,de 258,00, Vende-se Fusca 76 ou 370-8740.

portas 16V, cor negocia. troca-se por moto CG Vende-se Polo Classic

prata imperial. Tratar: 9979-2421. Titan. Tratar: 371-3022, Vende-se Voyage GI ano ano 99, cor branca,
Tratar: 371- 4000. cl Adriana. 89. Tratar: 275-3711. gasolina.

Vende-se Gol GTI, Tratar: 370-8484.
Vende-se Gol, 1.0, ano ano 89, completo e Vende-se Fusca ano 86, Vendo Passat 1986

00, 4 portas, gasolina Kombi ano 77. em ótimo estado Village em ótimo estado Vende-se GoI1.000,
. cinza titânio. Tratar: 370-2789. Tratar: 371-4433. de conservação. ano 95, cor prata
Tratar: 371-4000. Quem ver; compra. azulado, roda 15,.

Vende-se uma Brasilia Vende-se uma Parati ano Valor R$ 4.500,00 limpador, des. ar quente.
Vende-se Gol1 000, ano ano 81, bom estado, por 83. Valor R$ 2.700,00 (negociáveis) Tratar: 371-5343 ou

95, prata azulado, roda R$ 1.500,00 ou troca. Tratar: 9102-0828 ri Nei. Tratar: 275-2389, cl 9973-8756.

Córsa, ano 96 EFI XR3 Conversível, ano 87

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MOTOS

Vende-seMoto Sundon.
Ano 2000 cor preta, toda

cromada. Tratar:
99621900 cl Jairo.

Vende-se TOR, ano 89
. Valor 5X de R$

300,00. Tratàr: 9�62-
4842, após 14h.

Comprta-se Moto CG
acima do ano 84.

Paga-se à vista.
Tratar: 275-0235.

Compra-se CG acima
de 84. Paga-se À vista;

Tratar: 376-0873.

Vende-se Strada aha
96. Valor

R$ 2.300,00 + 9 X de

R$153,00.
Tratar: 9902-3592.

Vende-se TOM 225
ano 2000/2001 por
R$ 2.600,00 + 12 X

R$278,00.
Tratar: 9112-2000.

Compra-se Titan 98 à
00. Tratar: 370-4466.

Vende-se Lada-baixa
1.6, ano93.
R$ 2.800,00.

Tratar: 275-2634
cornI., ou 371-6238.

.

!lMIfL.
r�
....... Ce.... L"I'DA

.

.

CAMlNHONnu

(47) 376-:1772.

MODELO ANO COR COMBo
GIn

Corsa Wind 1.0 4p 99 Branco G
S-10 completa 4CC 96 Azul G
S-10 de Luxe completa 96 Vermo D
Corsa Super 1.0, 2p 96 Branco G
D-20 87 Branca' D

VW
Go1Mll.0 98 Vermo G
Goi I 1.0 96 Branco G
GoICL1.8 94 Branca Á
Goi CL 1.6 94 Prata G
Goi CL 1.6 92 Branco G
Brasilia 1.600 79 Branca G
Santana GL compl. 2.0 92 Cinza G
Quantum CL 1.8 91 .Verm. G
Santana GLS 2.0 90 Prata G

FORD
Escort Hobby 1.0 96 Prata G

RAT
Uno IE 1.0, 2p 96 Azul G
Tipo SLX 2.0 cornpl. 95 Verde G
F-l000 85 Prata D
F-l000 83' Preta D

L-200 93 Be 'e D

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC

Novos e Usados
GIn

Fones: 373-0806 /373-1881Corsa 1.0 MPFI 412 99 Branca G
Corsa 1.0 MPFI 212 98. Branca G MODELO ANO COR COMBo
Corsa 1.0 MPFI 211 97 Branca G GM

Corsa Sedan Super 99 Verde G

Volkswagen Kadett GLS, compl 98 Cinza G

Goll.0 16V, Plus 4p(ar-cond. dir.h., trava) 01 Prata G Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G
Corsa Wind 96 Cinza G

Goll.0 16V 4p 98 Azul G Corsa GL 1.4, LOT, TE 95 Azul G
Gol CU 1.6 212 96 Marrom G Vectra GLS compl 94 Vermelho G

Santana CU 1.8, 4(2 (comeleto) 95 Branca G Kadett SL LDT, Arcond 91 Bege G

Voyage CL 1.6, 212 (5 marchas) 86 Bordö A Chevette L c/ 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 j 89 Verde G

Del Rey 1.6 Ghia 2p 83 Cinza A VW
Gol16V 4 pts LDT, ar qte, rodas 98 Branca G

Del Rey 1.6 L 2p 82 Cinza G Gol 16V, 4p 98 Branco G
Gol i Plus, limp/des tras. ar qte 96 Branco ·G

Fiat Gol CLi 95 Branco G

Palio EDX 1.0 16 V 4p (camp. ar, dir. alam. trava) 01 Prata G Gol' i limpldes. tras. ar qte 95 Vermelho G

Palio EX 1.0412 (modelo novo) Öl Verde G
Fusca 1300 82 Cinza G

Flat
Palio EX 1.0212 00 Branca G Palio EO, 4pts, limp. tras. 98 Azul G
Uno EX 1.0412 00 Prata G Uno SX, 4pts - ar 98 Azul G

Uno Mille 2p 91 Branca G Uno M EP 4pts, - ar 96 Azul G
Palio EO, 4 pts. 96 Branca G

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

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

VEíCULO COR ANO

GM

VectraGL 2.2, camp!. Marinho 00
VectraCO Preto ffl

Omega GLS 2.2, camp!. Bordô 94
Monza Classic SE 2.0, 4p Cinza 00

VW
Gol CLll.6 (Couro, som. vidro, trava) Vermelho 00
SantanaCLll.8 4 pts dh + ar-cond. e trava Branco 00
Goi CL i.a Prata 00

Voyage Prata a;

Bugue Vermelho a;
GolBX Bege 84

FORD
Fiesta CLX 1.3, 4p Branco ffl

RAT

Tempra 4p, 1.8, camp!. Vinho 00

3722820 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguá do Sul

VEÍCULOS
�:oM�b;r' ar + dir
Corsa
1 Goi Mi
CorsaWind
Kombi vidraçada, motor e 9
Pampa1.8
EscortHobby
Monza GL 4 portas
EscortHobby
logusGL
LogusCL1.6
GolCL
Eseort L
ParaoC!!.
FiatUnoMilie
Kombi vidraçada
KadettTurin
PampaGL
Renno
Opala 4p. completo cl Alarme
Gol SL - motor AP
DeIRey
Corcel II
Chevette

MOTO
Laquila
CBX 200 Estrada

ANO COMBo
99,99 Gas
9!V96 Gas

� g��
>Vf� Gas
9ff.l6 Gas
9ff.l6 Gas
951'35 Gas
951'35 Gas
94t94 Gas
94t94 Gas
93,,93 �Ie
93,,93 Ale
93,,93 Gas
92/92 Gas
9lf.l1 Gas
90,'30 Gas

� g��
89/89 Gas
88,188 Gas
86186 Gas
82/82 Gas
81/81 Gas
00/00 Gas Prata Met.

ANO COMBo COR
00/00 Gas Vermelho
2001 Gas Azul Metaliea

COMPROCARRO 1.000,AOMADOANO 95

Compra· Vende - Troca - Financia Veículos em Geral

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

COR
Branca
Branco
Branco
Branco
Branco
Branca
Branca
Bordô
Branca
Vermelho
Bordômet.
Verdemet.
Verdemet.
Prata
Dourada Met.
Branca
Branca
Prata
Azul
Prata
Prata

�co
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'5
PARA VOCÊ LEVAR SEU CARRO NA DEMICAR:

.

Qualidade no Atendime
Equipa' e os modernos'

"

I

Profissionais
.

'. Especiali dos Gara =a do
ser aÇo pre do

,

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada
,

'

I .

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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CONHEÇA A N/AIS NOVA
JOALHERIA' DA ··CIDADE.

Aberto de
segunda à
sexta das

8h às 18h30min
sábado das
8h às 12h

Seminovos que são uma jÓia.
Leve um desses e avise seu mecânico que você vai sumir uns fempos.

MARCA MODELO ANO COR

Rua Fritz Bartei, 99
.

Aceitamos
seu usado
na troca

CARROSNOVOS
Fiat
Fiat
Fiat

Palio ELX 4P
Palio Young 4 portas
Uno Mille Smart 4 portas

VW
VW
GM
GM
GM
Fiat

, Fiat
Fiat
GM
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Ford
VW

CARROS USADOS

Saveiro CL 1.8 MI 98/99

Santana CL 88/89

Corsa Wind 96/96

Corsa Wind 94/95

Monza SUE-F 93/93

Strada Working 98/99

Palio EX 2 portas 98/99
Palio ED 2 portas 97/97
Corsa GL 1.6 96/96

Fiorino 96/96

Uno Mille EP 95/96

Uno Fiorino 1.5 93/93

Elba CS 91/92

Escort Guia 90/90

Del Rey L 87/87
Escort GL 87/87
Fusca 84/84 .

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

JUROS PRÉ-FIXADOS

ENTRADA DE 20%

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

01/01
01/01
00/01

Preto Vesúvio
Cinza Vinci
Azul Bugios

Branco
Azul
Prata
Preta
Vermelho
Branca
Azul
Verde
Branco

Preto
Vermelho
Verde
Cinza
Prata
Dourado
Cinza
Branco

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROS A PARTIR

DE 1,39% a.m.

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FORD

Vende-se F-1 000,
cabine dupla,

completísslma. Valor R$
47.000,00.

Tratar: 9973-3034.

Vende-se Courier, 1'.6 L,
ano 00, gasolina,

branco.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Escort 1.6,
prata, ano 89, gasolina
ar. Tratar: 371-5343.

Vende-se Ford Ka 98,
cor roxo, completo.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Del Rey, ano
86, 4 portas, guia azul

metálico.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Escort ano
84. Telefone: 9111-1844.

Vende-se Escort XR3,
ano 88. Valor

R$ 5.500,00.

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 22 DE FEVEREIRO DE 2001

Tratar: 373-0703. 3.500,00 Vende-se Vectra GLS Vende-se S1 O de luxe
Tratar: 371-6616. ano 94, completo, completa (ar-condicio-

Vende-se F1 00, bordô, impecável, nado, alarme c/ controle,
carroceria de F1000 Vende-se Escort ano 84 R$15.300,00. vidro elétrico, assentos de
gas., ano 73 - e Valor R$ 2.300,00. Tratar: 373-1881. couro, Santo Antônio,
Corcel ano 80. Tratar: 370-9127. capa marítima) cor verde,

Valor R$ 1.000,00. Vende-se Kadett GLS ano 95/ modelo 96. Valor
Tratar: 370-9378. I Vende-se Ford Ka, cor ano 98, completo, R$ 15.000,00.

prata, ano 99, completo, cinza, impecável. Valor Tratar: 372-4082.

Compra Pampa ou . c/ ar e vidro R$ 15.800,00 .

Vende-se um Monza anoSaveiro. elétrico. Valor R$ Tratar: 376-0816.

Paga-se à vista. 7.800,00 + 35X de R$ 93 todo completo, cl ar,
Tratar: 370-7070. 270,00. Aceita outro Vende-se Corsa GL 1.6, alarme. Preço de ocasião.

carro. Tratar: 372-0334. ano 97, gasolina verde. Tratar: 372-3797

Vende-se Opala 81/82 Tratar: 371-4000. Vende-se Corsa 1.0
valor R$ 2.000,00 ano 99, 4 portas,

Comodoro. Vende-se Vectra 97, gasolina, branco.
Tratar: 370-1933. prata, GLS, 2º dono. ' Tratar: 370-2109.Vende-se Monza 93, 2 Tratar: 371-5343.

Vende-se Escort Ghia portas, completo, -ar. Vende-�e Omega GLS,
1.6, ótimo estado, Valor Tratar: 371-5343.

2.2, completo, ano 94,Vende-se Corsa SedanR$ 2.500,00 + 7 X de
Vendo Chevette SL ano GL$, ano 96, 1.6 cor bordo.

R$162,00.
88, álcool, ótimo estado. único dono. Tratar: 372-2820.

Tratar: 373-8121.
Tratar: 370-7703, Tratar: 371-4754.

Vende-se Corsa Wind,
Vende-se Caravam ano comValmir. Vende-se Monza SLE ano 96. Tratar: 371-8554.

83/88. Valor 86 ou troca-se por por
R$ 2.300,00. Vende-se Monza ano motoCG. Tratar: 275-3191. Vende-se F-1000,

Tratar: 275-2573. 95, 4 portas, gabine dupla,
completo (- ar-cond.) Vende-seAstra ano 95 em completissima.

Vende-se Escort XR3 cor preto. perfeito estado. Telefone:
-,

R$ 47.000,00.
ano 86. Valor R$ Tratar: 275-2692. 371-1639APÓS 18H. Tratar: 9973-3034.

1I-���!
Telefone:

,

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

p� eJ'I� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

Novos e Semi-Novos

Fone: 373-0316

$I $I

som I alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Q

CORREIO DO POVO

Teleassinatu ra

275-0105,
275-2853 ou

37:1-1919,

Jaraguá do Sul,
e em Guaramirim

373-1238

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FIAT

Vende-se Palio ED ano

97, gasolina, vermelho.
Tratar: 371-4000

Vende-se Uno SX, 1.0,
ano 97, bordô.
Tratar: 371-5343

Vende-se Pampa L, ano
96, gasolina, vermelha.

Tratar; 371-4000

Vende-se Palio, 97,
prata. Tratar 374-1056

Vende-se Fiorino

Furgão alongada, ano
94, valor R$ 7.500,00. e
semi reboque graneleiro
randon ano 95 valer

R$12.000,00.
Tratar: 370-7227

Vende-se Fiat 147, ano
78. Valor R$ 400,00
Tratar: 370-1526

Vende-se Palio ED, ano
97 , 2 portas, cl Cd.
valor R$ 6.500,00 +

financiamento
ou troca por carro
de R$ 6.500,00 a

R$ 7.000,00
Tratar: 275-0585

Fiat 147, ano 84. Valor

R$ 800,00.
Tratar: 371-4969

Vende-se Palio ED 971
97 1.02 Portas

62000 Km Limpador I
Desembaçador I Ar Ote
Carro com alarme,
faróis de milha e

parachoques pintados.
R$ 6.500,00 de

entrada + 17 R$ 312.00
Tratar: 3711865, cl

Neylor

Vende-se Uno Mille EP,
vermelho, ano 95-96.
Tratar: 275-2355

OUTROS

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

Vende-se Peugeot 106
Soleil, ano 99, gasolina,
cor cinza. Tratar: 371-

4000

Vende-se Lada LaiKa
1.6, ano 93.

Valor R$ 2.800,00.
Tratar: 275-2634 com.

ou 371-6238

Vende-se Pick Up
Pegout ano 98, verde
metálico, 80.000Km,

original. Valor
/ R$21.000,00 Tratar
9985-1757, cl Ademar

Vende-se Jeep Willys,
azul marinho, cl capota
conversível, 6 cilindros,

original, em ótimo
estado.

Tratar: 9104-4604

Vende-se cominhonete
cabine dupla, ano

81 ,diesel, ótimo estado.
Valor R$14.500,00
Tratar: 371-5621

CAMINHÃO

Vende-se Mercedes cl
Baú, ano 86. Tratar:

9965-0950

Compra-se caminhão
608 ou Volkswagem cl
Baú, coloca-se um

corsa como parte do

pagamento.
Tratar: 370-7608,

cl Murara

Vende-se Caminhão
Mercedes Benz 1113
ano 79, cl baú por
R$ 20.000,00.

Tratar: 9111-2404

Vende-se 2 caminhões
Mercedes 1113 toco baú
e um 1317,caçamba no

Truck. Tratar: 370-4001

Vende-se Caminhão
Ford F-350 verde, ano

1967, em ótimo

estado, com carroceria

inteira, sem motor e

caixa. Valor 3500,00.
Tratar: 372-3146,

cl Florindo

370-7919/ 370-8649

MODELO COR COMBo ANO
GM

AstraGL Vermelho Gas. 00
Vectra GLS VerdeMetálico Gas. 96
KadettGL Bordo Gas. 96

Ipanema4pts Azul Gas. 95
KádettSL

-

VerdeMetálico Gas. 93
MonzaSLjE Azul Gas. 90
MonzaSLjE Azul Gas. 89
MonzaSLjE Cinza Ale. 84

FIAT

Palio EX 2pts. Verde Metálico Gas. 98
Palio ED 4pts. Verde Metálico Gas. 97
Fiorino Furgão Branca Gas. 96
Palio ED 2pts. VerdeMetálico Gas. 96

Tempra 16V Branco Gas. 95
Uno 'Eletronic Cinza Gas. 94
Uno ELX, 4pts. Prata Gas. 94
UnoMille Branco Gas. 91

VEJA AUTOMÓVEIS
Fiorino Furgão Bege Gas. 90

VOLKSWAGEN

Gol 16 V - 4 pts - G III , Preto Gas. 00
GolfGL 1.8 ' VermelhoMetálico Gas. 95
GoI CL 1.61 Branco Gas. 91

-ApoloGL Cinza Gas. 91S
GoI Cl 1.6 Bege Gas. 89
GoI CL 1.6 Branco Gas. 88

Voyage CL 1.6 Verde Gas. 88

Voyage Verde Gas. 83
Gol BX 1.6 VerdeMetálico Gas 82

Av. Preto Waldemar Grubba, 3691 · Jaraguá do Sul- SC
Fusca 1300 Branco Gas. 73

MOTOS
FORD

CG 125Titan 96 EscortGLX, 4pts, compl. 97
XLX 350 Preta 87 EscortHobby Prata Gas. 95
XLX 250 Vermelha 86, Verona GLX - completo � ar Azul Gas. 94

Escort L Prata 93
Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.• 373·1016
28 de Agosto, 1578

Guaramirim

AMORT. D. GOL • R$ 49,OOun

SIL.TRAS. CORSA � R$ 32,00

ARO 13 ESPORT. • R$ 85,00
MANGELS/DRAGON

Unitário - Colocação Gratuita
Preço à vista

PNEU 175/70R13 • R$ 62,00

PNEU 185/60R14· R$ 85,00

A partir de:

RS 326,31
/I4�nsalS

REDE RENAULT
�

I

SEU GRANDE SONHO I

EM PEQUENAS PARCELAS.
I

,-
,
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Transtorno: população fez limpeza e remoção de lama durante dois dias

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Prejuízo deGuaramirim com

asenxurradas é de R$ 400mil
Persistência da
chuvaesta
semana

aumentou estragos

Guaramirim - Os prejuízos
com as enxurradas deverão al

cançar os R$ 400 mil no Muni

cípio. A estimativa é da Secretaria
de Planejamento e Desenvolvi
mento Urbano, com base em le

vantamento que ainda está sendo

concluído, e que se refere somente
aos danos ao patrimônio público,
como estradas e bueiros destruí

dos, além de pontes e pontilhões
danificados. Não estão incluídos
nesse montante os estragos so

fridos em propriedades de parti
culares. APrefeitura ainda não tem

informações do governo do Esta
do sobre o auxílio que será pres
tado.

A forte chuva registrada segun
da-feira à noite aumentou ospro
blemas causados pelas primeiras
enxurradas na semana passada. O
prefeitoMário SérgioPeixer reuniu
o Conselho Municipal de Defesa

Civil, terça-feira à tarde, para ana
lisar a situação. Ele recebeu rela
tórios e constatou que as con

seqüências sobre a comunidade,
de uma maneira geral, se ampli-

'

aram com a precipitação do início

da semana, até porque ainda não

houve tempo suficiente para serem
tomadas todas as providências ne
cessárias.

De acordo com informações
do Corpo de Bombeiros Voluntá

rios, nenhuma farru1ia ficou desa

lojada, mas pelo menos 20 delas

precisaram de auxílio na segunda
feira à noite e no dia seguinte, para
a retirada de móveis do interior das
casas e desobstrução de valas. Na

Rua PastorLorenz Hahn, no Bairro
Nova Esperança, foram atingidas
mais de uma vez. Na Rua João Ba

na, no Bairro Avaí, o morador
Osvaldo Valler viu abrir-se uma

enorme cratera debaixo da casa,

onde a tubulação quebrou. Confor
me o comandante dos bombeiros,
IldemarAlves Lisbôa, dessa vez a

água chegou até locais que não

havia atingido antes.
_:_ Foram osmaiores problemas

desse tipo dos últimos dez anos - ,

diz Lisbôa, que reforçou os plantões
e manteve a corporação em alerta

permanente, nos últimos dias.

NaRua 28 de Agosto, principal
via pública da cidade, vários
trechos ficaram inundados e com

o tráfego de veículos impossível,
como aconteceu nas proximidades
da Mercearia Zico e do Super-.
mercado Breithaupt e da Estação
Ferroviária. Situações semelhantes
foram registradas nas ruas Gerô
nimo Corrêa, também no Centro,
e João Satter Corrêa, no Bairro

Avaí. Terça-feira, durante o dia

inteiro, a população teve que convi
ver com a lama acumulada no

calçamento e calçadas e com o

trânsito prejudicado pelamovimen
tação de trabalhadores emáquinas.
Durante várias horas, o tráfego de

veículos ficou interrompido no

Centro. (MILTON RAASCH)

I

, I

Prejuízo: morador do Bairro Avaí viu surgir cratera debaixo da casa

!idade de negociar um acordo
com a empresa. O sindicato da

categoria, que congrega também
os trabalhadores nas indústrias de

plásticos, borracha, papelão e

isopor na região, foi criado em

janeiro deste ano e ainda está em
fase de reconhecimento pelo
Ministério do Trabalho, para pleno

.

funcionamento. De qualquer
forma, isso foi considerado um

avanço pelo sindicalista Gilda Al
ves, que acompanhou as assem

bléias na empresa, na condição
de representante da Fetiesc (Fe
deração dos Trabalhadores na

Indústria do Estado de Santa Ca

tarina).
- Foi uma decisão deles,

trabalhadores -, resumiu Alves,
sem opinar de forma mais

abrangente sobre o assunto.

Mantidoo Banco de Horas naWeg Química
A diretoria do sindicato po

sicionou-se contra a permanência
do Banco de Horas. "As empre
sas não têm necessidade disso no
momento. A economia está ativa,
sem recessão", argumenta o te

soureiro Moacir Zamboni. Já o

presidente Sérgio Ferrari disse

que a entidade defendia a revisão
do funcionamento do Banco de
Horas. na Weg Química, com
limite de 14 horas e alternância
aos sábados, contra as 18 horas
defendidas pela empresa. Em

presa e funcionários também rião

chegaram a um acordo sobre a

forma de pagamento do saldo do
Banco de Horas no final do ano,
se houver. O sindicato recla
mava o pagamento do saldo em

horas extras, e não sobre horas
normais. (MR)

I,

Guaramirim - Os trabalha
dores daWeg Química decidiram
manter em funcionamento o Ban

co de Horas, adotado na empresa
desde 1999. A decisão foi tomada
em duas assembléias realizadas
com os trabalhadores da fábrica,
na terça-feira pela manhã e à

tarde, convocadas pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias

Químicas de Jaraguá do Sul eMi
crorregião. O sindicato realizou
votação entre os funcionários do

primeiro e segundo turnos, para
apurar a opção dos trabalhadores,
quando 73% dos consultados

(136 votos) foram favoráveis à

manutenção do Banco de Horas,
e 27% contra (51).

Esta é a primeira vez que os

trabalhadores da Weg Química
puxaram para si a responsabi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá doSul- O Carnaval
de 2001 promete animar os

jaraguaenses com a parceria
entre o Clube Atlético Baependi
e a Notre. A festa começa hoje,
com a Noite Azul e Branco, que
terá início às 23 horas, no Salão
Social do clube. A animação
está por conta da Banda In

Natura, de Jaraguá do Sul, e
dos DJs da Notre. O diretor

social do clube, Elemar
Dierschnabel, diz que serão três
noites de muita folia, e destaca
que pretende receber cerca de

quatro mil pessoas nas três
noites. "A procurà pelos
ingressos já é grande-quem
comparecer vai adorar a folia,
com certeza", considera.
Muitos confetes e serpentinas
fazem parte da decoração do
clube nas três noites de festa.
No sábado, a partir
das 23 horas, vai acontecer o
Baile dos Artistas, com a

presença do consagrado ator

Lugui Palhares. "Ele vai fazer

festa com os jaraguaenses
durante duas.horas. Quem .

quiser vai poder pegar
autógrafos e tirar fotos com o

ator global", informa. Na
terça-feira, também às 23

horas, será realizado Baile de

Carnaval, no salão e no pátio
do clube, alémda tarde

infantil, que terá início às 16

horas, com entrada franca.
"As crianças também vão se

divertir muito no Carnaval

2001", destaca o diretor
social.
Os valores dos ingressos
antecipados são R$ 8,00 para
sócios e R$ 10,00 para não

.

sócios do clube. Na hora, os
ingressos estarão sendo
comercializados a R$ 15,00. A
diretoria elaborou preço
especial para as três noites. O
pacote feminino para sócios é

R$ 14,00, e omasculino, R$
20,00. Para não sócios, o
pacote feminino é R$ 16,00, e
omasculino, R$ 24,00.

Diretor do Clube Atlético

Baependi, Elemar Dierschnabel
(E), e o proprietário da Notre,
Luiz Cesar da Silva, uniram-se
para garantir a folia dos

jaraguaenses

CORREIO DO POVO
P��1919

(47) 370-7919 (47) 370-7753
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�!!!!!!
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BAEPENDI-

A Notre e o Baependi promovem três noi

tes de pura folia no Clube Atlético Baependi:
quinta-feira, dia 22 de fe_vereiro - Car�aval.
Azul e Branco; sábado, dia 24 de fevereIro
Noite dos Artistas com a presença de "Lugui
Palhares", ator consagrado com participações
na Rede Globo e SBT. Terça-feira, dia 27 de

fevereiro - Encerramento do Carnaval com
a Banda In Natura, no palco externo, e o agito
dos Djs da Notre no palco interno do Baependi
- shows com a Banda In Natura -Dançari
nos animando a galera com as coreografias
do Carnaval

DIANA

Em Guaramirim, após 15 anos sem baile

carnavalesco, o Clube Diana vai realizar a

Noite do Verde e Branco. Será nesta sexta

feira, ao som da Banda In Natura.

PRAÇA
O Carnaval de Rua em Jaraguá do Sul

acontece neste sábado, dia 24, a partir das 20

horas, com o desfile de cinco blocos na ruaQuin
tino Bocaiúva. Em seguidahaverá show com o

Grupo Koisa Boa, de Joinville. No domingo, às
16 horas, Carnaval Infantil e, às 19 horas, show
com a Banda Teimosia, de Jaraguá do Sul.

VIAGEM

O prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, foi autorizado pela Câmara de
Vereadores a ausentar-se do País no período
de 3 a 8 de março/2001. O chefe do Poder
Executivo guaramirense vai integrar a comi
tiva do vice-governador Paulo Bauer, em
visita ao Grupo EI Paso, na cidade de
Houston, EUA. O ponto alto desta missão
internacional é a assinatura do contrato de

construção da Iii Usina Termoelétrica do
Estado, na localidade de Ponta Comprida, em
Guaramirim.

ELEITO

O médico Antônio Carneiro da Cunha,
diretor da Humana Urgente, foi eleito esta
semana presidente da Apevi (Associação
das Pequenas Empresas do Vale do Ita

pocu). O ex-ocupante do cargo Everaldo
Batista de Oliveira agora é vice-presidente
da Fampesc.

PALESTRA

A Acijs e a Apevi promovem hoje, às 20
horas, na SER Marisol, o 2° Encontro de
NÚcleos Setoriais. O evento contará com a

palestra do empresário Vicente Donini,
diretor-presidente da Marisol S.A. Ele vai
falar sobre "Gestão focada em resultados".

BIBLIOTECA

A professora Carla Schreiner, reitora
do Unerj (Centro Universitário de Jaraguá
do Sul), acaba de retornar das férias e já
anuncia novidades para este ano 2001.
Além dos novos cursos de Bacharelado em

Sistema de Informação (Informática) e

Tecnologia em Automação Industrial, em
convênio com o Senai, a expectativa neste

primeiro semestre é a inauguração da uma

nova e moderna biblioteca, que está em

construção e será um verdadeiro cartão
de visitas da instituição.

SOCIAL - 9

o gerente de vendas de Sorvete da Duas
Rodas Industrial, Eloy Luchtenberg, recebeu
do governador Esperidião Amin o Diploma.

de reconhecimento de Incentivo à Cultura.
Este prêmio foi concedido à Duas Rodas

pelo apoio ao festival estadual de música
italiana, realizada em Blumenau, em

novembro de 2000. A solenidade de entrega
do diploma aconteceu na sede da Fundação'

da Secretaria de Cultura do Estado,
localizada no CIC (Centro Integrado de

Cultura)

Esta é a

Fabiana

Pacheco, que
em meio ao

lindo visual
do litoral
catarinense
comemorou o

aniversário
no último dia
9 de fevereiro

Casal Fernando e Andréa Marcolla. Ele é

vice-presidente de Serviços da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e coordenador do projeto
de paisagismo do novo Centro

Empresarial

Bem ao seu estilo,
ou seja, com muita

descontração e

alegria, o simpático
"Cruel" curtiu a

sessão "Parabéns a

você", no dia 17 de

fevereiro, ao lado da

esposa, das filhas e

22/2
Dr. Alfredo Guenther
Waldemar Grimm
Jordana Mara S. Bona
Carlos DieterWerner
Ério João dos Santos
Iolanda Bosse Alves

Laércio Rath
23/2
Fernanda J. da Silva
Jucemara I. Stinghen Dalpiaz
'Zenilda Aparecida Teles
24/2
Amândio Schmidt

II'
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Hospital usa videolaparoscopia
para fazer cirurgias torácicas

Equipamentos
estãosendo
doadospela
Malwee

Jaraguä do Sul- o Hos

pital e Maternidade Jaraguá
aguarda a chegada de dois equi
pamentos doados pelaMalwee
Malhas, videolaparoscopia e

monitor, que faltam para ter

minar de equipar o centro cirúr
gico. Essa tecnologia permite
novidades ab meio cirúrgico

/

jaraguaense. "Já estamos fa-
zendo cirurgias torácicas com
auxílio de vídeo", anuncia o dire
tordo hospital, HilárioDalmann.

O cirurgião pulmonar e torá
cicoGiovani Waltrick Mezza
lira diz que, como toda cirurgia
por vídeo, este procedimento traz
menos complicações e menos

riscos ao paciente. As cirurgias

são feitas com cortes reduzidos,
oferecendo período pós-opera- ,

tório mais tranqüilo.
Outras vantagens verifica

das neste tipo de cirurgia são a
'

redução do tempo de interna
mento em hospitais ou clínicas
e o retomo do paciente às suas
atividades diárias mais rapida
mente e sem necessidade de

repouso domiciliar. "Sem contar

com a redução das dores do

paciente", explicou omédico. ,

A primeira cirurgia torácica
realizada em Jaraguá do Sul foi
a pleurodesi pulmonar, umpro
cedimento realizado nos derra

mes pleurais que acontecemem

virtude de doenças crônicas co
mo câncer, gerando várias me
tástases na pleura (capa que
reveste o pulmão), e assim pro- -

duzindo um excesso de líquido
na cavidade torácica.

O campo visual em uma
"

cirurgia realizadapor vídeo é dez
vezes maior que as realizadas

por antigos processos. Esta ima
gernaumentada permite aomé
dico atuar commais segurança
e' reduz em até 60% o tempo,
em relação aos processos co�
vencionais.

NOVAS SALAS - Duas

novas salas para pequenas ci

rurgias ou procedimentos es

peciais estão sendo-preparadas
no primeiro andar doHospital e
Maternidade Jaraguá. A enfer
meiraMárcia da Silva Bevilá

qua informou que as novas sa-

, las, doadas pela Malwee Ma

lhas, servirão para desafogar o
movimento existente atualmente
nas demais salas. "Hoje em dia

chegamos a efetuar cerca de
•

300 cirurgias pormês. Com es-

tes novos espaços poderemos
atender a um número 20%mai
or que o atual", disse.

Mais de 50% dos estandes da 6a Expofeira de

Guaramirim j á foram comercializados
Guaramirim - Todos os temo, R$ 7,00. Para não asso

estandes externos e mais de ciados da entidade o preço fica
50% do espaço interno da 6aEx- entre R$ 70,00 e R$ 85,00, in
pofeira Agroindustrial de Gua- temo, e R$ 10,00, externo. "O
ramirim - que será realizada espaço mínimo é de novemetros
entre os dias 24 de agosto e 2 quadrados e o máximo é 22",
de setembro, no Parque Muni- diz.

cipal de Exposições Perfeito Silva destaca que durante o

Manuel de Aguiar -, já foram evento serão realizados diversos
comercializados. Parceria entre shows, apresentações de dança
Aciag e PrefeituraMunicipal, o e coral.
evento vai comercializar, no - As pessoas que desejam
total, 92 estandes internos e 17 comprar estande para exporem
externos. seus produtos devem efetuar

Um dos membros da co- reserva o quanto antes porque os

missão organizadora da feira, espaços já estão acabando -,

Rogério Souza Silva, informa orienta. Ele ressalta que a en

que para associados da Aciag O tidade está dando preferência
valor do espaço interno, por àquelas empresas que partici
metro quadrado, está entre R$ param da última Expofeira,
50,00 e R$ 65,00, e espaço ex- -----.realizada em 1997. "Na última

feira, mais de 60 mil pessoas
compareceram no evento. Para

este ano, pretendemos superar
as expectativas de todos, em ter

mos de qualidade."
A comissão organizadora

conta com a presença de Mário

Peixer, como presidente; Mau
rici Zanghelini, José LuizMaes
tri e José Joaquim Fernandes,
como coordenadores gerais. (FR)

Colisão entremoto e caminhão
.

-

deixa vítima fatal em JS

Jaraguãdo Sul-e-Aciden
te entre caminhão emoto deixou

vítimafatal, ontem, às 12h20, na
Rua Carlos Eguert, próximo à

ponte que dá acesso à Rua

Bernardo Dornbusch, no Bairro
Ilha da Figueira. Segundo
informações do delegado Ilson
José da Silva, a moto CG 125,
de Guaramirim, placa LYY-

5778, conduzida por Cristiano
Paulo Albano, 19 anos, atra

vessou a frente do caminhão

GMC, de placaMCC-6666, Ja
raguá do Sul, conduzido por
IrineuHomburg.

Funcionário daWeg, Albano
estava saindo da empresa

quando se envolveu no acidente,
e morreu na hora. O socorrista

efetivo do Corpo de Bombeiro,
Voluntários de Jaraguá do Sul,
Alexandre Luís Dallari, in
formou que Albano foi encon
trado desfigurado, com feri
mentos profundos na cabeça,
braços e pernas quebrados. "O
estado do rapaz era lamentável,
foi um acidentemuito violento",
re'lata.

O delegado explicou que a

moto estava saindo de uma

lateral da Rua Carlos Eguert,
invadiu apreferencial e acabou
colidindo como caminhão. "Será
instaurado inquérito para apurar
a responsabilidade criminal do
acidente, mas, a princípio, a

imprudência parece ter sido do

motoqueiro", ressalta Silva.

'Corpo do estudante foi encontrado
Schroeder - o corpo do es

tudante Cristiano Lessmann -

desaparecido desde sábado,
quando caiu da bóia, no Rio

Bracinho - foi encontrado

próximo ao Salão Bracinho, na

manhã de terça-feira, por um

agricultor da região.
O corpo de Lessmann foi

encaminhado para o IML

(Instituto Médico Legal) de

Jaraguá do Sul.

CORREIODOPOVO

370-7919

COMU'NICADO

Empresa Salomão José Dequech
Comércio e Representações

I

Comunica que foram furtados 5 talões de cheques do
Banco Bradesco Agência Guaramirim, 3 talões de cheques
do banco HSBC - Aqência Guaramirim, correntia a vítima,
1 talão do banco HSBCjGuaramirim, 2 talões do Banco
safra agência Joinville, documentos dos seguintes
veículos (inclusive recibo de compra e venda): caminhão
VWj8.120, placas MBl-1237, caminhão VWj12 1240H,
placas LYP-4232, caminhão 8.140 turbo, placas LZM

9193, caminhão VWj 8.140, placas MAK-5034,
automóvel Fiat - MareajWeekend, placas MAF-2627,
automóvel VWjParati 1.0 - 16V, placas MEO-�660,
documentos do automóvel Ford KA-GL, placas MBP'
9027, em nome de Terezinha Dequech. Certidões d:
nascimento de, Salomão Dequech Filho, Samuel Jose
Dequech, Samara Jose Dequech e Teresinha Dequech,
documentos pessoais da Vítima. Conforme boletim de

ocorrência nO 129j2001.

1\. . í) .. Ijac@netuno.com.br

.i••
··

� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizadçs de
última geração.

Dr. 'Marlo Souza Jr. Fone/Fax 371-0882
• f

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Minardi fecha com Tarso;
Brasil terá 4 pilotos na F-I
O paranaense Tarso Marques

foi anunciado ontem como piloto
titular daMinardi para a temporada
200 1 daFórmula 1. Assim, oBrasil

terá quatro repre-sentantes no

Mundial, que começa no dia 4 de

março, na Austrália. Desde 1991

décimo lugar na Inglaterra em

1997. No grid, suamelhorposição
foi um 14° na Argentina. Quando
estreou, Tarso tomou-se o bra

sileiro mais jovem a disputar um
GP na categoria. Ele tinha 20 anos,
dois meses e 12 dias de idade. Co-

o País não tinha tantos pilotos num
-

mo companheiros de equipe, o pa-
início de campeonato. Naquela
temporada, participaram da

primeira prova Ayrton Senna

(McLaren), Nelson, Piquet e

Roberto Moreno (Benetton) e

Maurício Gugelmin (March).

ranaense teve o português Pedro

Lamy e o japonêsúkyoKatayarna.
Nos últimos dois anos, Mar

ques disputou 23 corridas na Indy/
Cart, pela Penske e pela Dale

Coyne. Seu melhor resultado foi
Neste ano, além de Marques, . um sétimo lugar no ano passado
cortem Rubens Barrichello em Fontana. Antes de chegar à F-
(Ferrari), Luciano Burti (Jaguar) e 1, o piloto fez carreira no Brasil,
EnriqueBemoldi (Arrows). terminando em terceiro na F-

Tarso,_ de 25 anos, já correu Chevroletem 1992eemquintona
antesnaF-l, pela própriaMinardi. F-3 em 1993. Sua primeira tem

Disputou 11 GPs em 1996 e 1997.
'

porada européia foi a de 1994 na

No primeiro ano, foram apenas F-3000. Naquele ano, foi o 12° no

duas corridas, no Brasil e na

Argentina, numa vaga comprada
por cerca deUS$ 500mil, segundo
relatos da época. O di�eiro veio i

depatrocinadores brasileiros tomo
os postos de gasolina Hudson, os
relógios Magnum e a Insetex

(empresa de seu pai, o ex-piloto
de Stock Car Paulo de Tarso). Em
i997, Tarso foi chamado pelaMi
nardi para substituir Jamo Trulli,
que foi contratado pela Prost a

partir do GP da França, e parti
cipou de mais nove corridas.

Marques não pontuou na F-I.

Seu melhor resultado foi um

Jornal

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

mês
Assinaturas

371-1919/370-0816/ 275-0105

campeonato, com três pontos. No
ano seguinte, ficou emquinto, com
15 pontos, e venceu sua única

corrida na categoria, no Estoril.
O companheiro de TarsoMar-

,

ques na Minardi será o espanhol '

Fernando Alonso, 19 anos. Suas

negociações com a equipe come
çaram na semana passada, quando
ele tentava uma vaga na Indy para
correrna equipe Sigma, estreante.
O novo carro daMinardi ainda não

estápronto. O time vai tentar fazer

pelo menos um shakedown antes

de embarcar para a Austrália.

(FLAVIO GOMES)

Benhur é O novo técnico
do voleibolmasculino

Marisol assinou
contrato e vai

patrocinara equipe
jaraguaense

Jaraguá do Sul- A equipe
masculina de voleibol vai ser
orientada por novo técnico em

2001. Contratado na semana pas
sada, Benhur Rosado Speratto
vai reestruturar o time de base

(Infantil, Infanto eMirim) e trei
ná-los para as competições deste
ano. "A intenção é preparar bem

esta equipe de base pa�a que; a

médio prazo, formem um time

adulto competitivo, para que a

gente tenha possibilidade de .

contratar reforços de outras

cidades", diz Benhur.
Nove vezes campeão nos

Jogos Abertos, campeão brasi

leiro, campeão sul-americano, o
técnico do' vôlei masculino traz

a experiência de ter treinado

equipes de ponta e conquistado
vários campeonatos. Nos últimos
dois anos, Benhur estava super
visionando a equipe de Itelbras,
de São José. "Aceitei a proposta
porque é um desafio. Vou treinar
o grupo jaraguaense e fazer a

equipe crescer", afirma. O time

vai s,er patrocinado pelaMarisol.
I

Benhur ressalta que, para a

equipe despontar em campeo
natos nacionais é preciso muito

investimento de um patrocinador
forte. "Para ter uma equipe com

chance de vencer a Liga Nacional
é preciso investir pesado, no

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMARANTHUS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores condôminos
(proprietários) do referido condomínio, para
se reunirem em Assembléia Geral Extraor
dinária a realizar-se no dia 7 de março de
2001, às 19:30 horas, no salão Ele festas do
Edifício Amaranthus, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:
1 - Estabelecer a convenção do condomínio
2 - Outros assuntos de interesse do condo
mínio

laraguá do Sul, 21 de fevereiro de 2001.

Carlos Antônio Salai
Síndico

Edson Junkes/CP

Benhur: técnico vai treinar a equipe de base de voleibol masculino

mínimo, R$ 2 milhões", comen
ta. Os treinos da equipe vão

acontecer no período da tarde,
na Recreativa da Marisol.

O superintendente do Depar
tamento Técnico da Fundação
Municipal de Esportes, Arioval- ,

do Xavier dos Santos, diz que

Benhur será convidado para mi
nistrar palestras e cursos sobre

a modalidade. "Ele é um profis
sional com currículo invejável,
tem experiência inclusive no ex

terior, com certeza tem muita
coisa para ensinar aos nossos atle

tas", considera. (FABIANE RIBAS)

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

Prazer em Entregamos em Guaramirim
"otender bem.

'8����

rII

,
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Cruz deMalta vence amistoso
contra o Nacional, de Pomerode

Jaraguä do Sul- A equipe do Cruz
de Malta, de Rio da Luz, iniciou as ati
vidades neste domingo, durante amistoso
contra o Nacional, de Pomerode, realizado
no Estádio do Cruz de Malta. O time ja
raguaense venceu a disputa por 6 a l, com
gols de Joarez, Sales e Fabinho. Um dos

jogadores do Cruz deMalta, GilmarFelipi,
diz que a equipe está bem integrada e tem

grandes chances de conquistar novos
títulos neste ano. "Nós vamos participar
de jogos amistosos nos finais de semana

para nos preparar para os torneios", co
munica Felipi.

Cerca de 30 pessoas, entre atletas e

dirigentes, fazem parte do grupo'. Campeão
Amador da Ia Divisão do ano passado e

vice-campeão do Campeonato Integração,
o time faz amistosos uma vez por semana
sob a orientação do técnico Guinaldo
Guilow. "Nós estamos preparando a

equipe para liderar o amador e conquistar
o bicampeonato", diz .o técnico. Ele
informa que amanhã, a partir das 19h30,

será realizada reunião arbitral na Liga
Jaraguaense de Futebol, com a presenç,
de todas as equipes que disputaram a l'
Divisão do Amador e o Campeonato
Integração, no ano passado. Na reunião
vão ser definidas as equipes participantes
e o calendário dos jogos.

A novidade da equipe neste ano são os

jogadores Marcelo e Joarez, destaques no

campeonato do ano passado pela Ponte
Preta. "São jogadores novos que estão
mostrando um ótimo futebol e, com

certeza, vão servir de reforço para o

grupo", considera.
No próximo fim de semana, os jo

gadores do Cruz deMalta e familiares vão

participar de confraternização na Penín
sula, em Rio dos Cedros. No dia 4 de

março será feita entrega de faixas do título
de campeão do campeonato amador de
2000. Felipi conta que a entrega será efe-

. tuada pela equipe do Floresta, de

Pomerode, que acredita ter bom currículo.

(FABIANE RIBAS)

Preparo: nove atletas treinam caratê duas horas por dia no Clube. Beira Rio

Equipe femininadeCaratê
treina para o Estadual
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Nove atletas,
entre 15 e 23 anos,

tczemporte da
equipe jaraguaense

Dan -, as atletas estão treinando há duas

semanas, duas por dia, no Clube Beira Rio.
- Nestamodalidade o que contamais é

o caráter emocional que o físico, então,
primeiro vou preparar o lado psicológico das

.

meninas -, destaca Souza Pinto, enfa
tizando que o caratê feminino sempre traz

medalhas para Jaraguá do Sul. Ele acrescenta
que está em trâmite a contratação de três
caratecas de Pomerode, para reforço da

equipe. "A intenção é entrar nas disputas em
grande estilo e fazer bons resultados."

Vice-campeão do CampeonatoMundial
de Caratê de 1996,.disputado na África do

Sul, Patrícia Pedroso, 20 anos, faz parte da

equipe jaraguaense. As outras atletas são
Jéssica Ramire Silva Oliveira, 19 anos;
Luciana Pinter, 23; AdrianaMagalhães, 23;
Ketlyn Schütler, 20; Maira Schütler, 23;
AlessandraMacedo, 20; RafaelaOliveira, 20,
e Daniela Kretschmer, 15 anos.

(FABIANE RIBAS)
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Campeonato Estadual de Caratê Interestilos
será realizada no dia 17 de março, a partir
das 8 horas, no Ginásio Municipal Ralf
Knaesel, em Pomerode. Nove mulheres,
entre 15 e 23 anos, sendo seis faixas pretas
e três vermelhas, fazem parte da equipe de
caratê jaraguaense e vão participar do

campeonato. Treinadas por Ivanildo de

Souza Pinto - campeão estadual pelo Rio
de Janeiro, terceiro lugar no campeonato
universitário do Rio de Janeiro, troféu de

quarto lugar no campeonato internacional
Hirokazo Kanazwa, faixa preta em quarto
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Jaraguá doSul-Mais de 250 pilotos
de dez cidades catarinenses participaram
da primeira etapa do Campeonato Interes
colar de Bicicross, realizado no domingo, .

na pista do Parque Malwee. A equipeMal
wee largou na frente, completou 42 pontos
entre os três primeiros colocados, nas 35

categorias disputadas, além de conquistar
oito títulos de primeiro lugar. O técnico
da equipe, Valdir Moretti, informa que o

desempenho do grupo foi ótimo, conside
rando que é início de temporada eque teve
pouco tempo para treinar. "Vamos inten
sificar os treinos para manter a média dos

pilotos", diz. _

No total, 38 pilotos jaraguaenses corre
ram nesta prova. Moretti diz que é muito
cedo para apontar possíveis destaques.
"Vou poder analisar quem está se desta
cando quando começar o campeonato esta
dual porque os melhores pilotos, que são
de Brusque, não participaram desta etapa.
NoEstadual abriga vai sermaior", considera.

O próximo desafio da equipe Malwee
de Bicicroos será a primeira etapa do Cam
peonato Estadual de Bicicross, que vai
acontecer nos dias 3 e 4 de março, a partir
das 10 horas, em Rio do Sul. (FR)
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A solução na produção 'de fotolitos
coloridos e preto e branco,

sistema digital. Fone 370-0810
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