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Igreja Católica lançou ontem tema da

Campanha da Fraternidade pela vida e contra as drogas. Página 6

Projeto petista
propõe fim ao

nepotismo
Página4

Gesser renuncia
vaga na Comissão
de Educação
Página4

Prefeito deGuaramírim
I

libera transporte escolar
Mário Sérgio Peixer (PFL)

decidiu conceder o passe es

colar gratuito para os alunos do
EnsinoFundamental,A decisão
é o cumprimento de promessa
feita na campanhaeleitoral e foi
tomada durante reunião com o

Conselho Politico do Governo,
na sexta-feira. Cerca de 900 cri-

Ladrões armados
roubam carro

A policia está investigando
a tentativa de seqüestro seguida
de roubo de veículo ocorrida

terça-feira à noite, emCorupá.
Ladrões armados levaram car

ro da níulher de empresário.
Página 7

. anças e adolescentes beneficia
dos vão deixar de pagar a taxa
deR$ 6,00, exigidapelo trans
porte. Ontem, representantes da
Viação Canarinho discutiram
com aPrefeituraacriação de car
teirinha para identificação dos
estudantes que têm direito ao

. benefício. Página3

Presença de jogador
será definida hoje
o técnico do futsal vai re

ceber hoje a confirmação da

presença do ala Sandrinho nas
finais da Taça Brasil, em For

taleza. Ele diz que as chances
do jogador reforçar a equipe
são de 90%. Página 8

Uma das fundadoras da comunidade de Santo

Estêvão, Mina Milnitz; pode ser a jaraguaense mais velha. Página 6
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Oretorno
Fim do Carnaval, início das atividades no Brasil. O terceiro

milênio, que começa realmente hoje, pode trazer novidades e

esperanças. As prévias na economia e na política devem resultar
em mudanças de rota, desviando do curso normal e evitando
que os conchavos levem a adequar às exigências das condições

e aos jeitinhos. Toda a efervecência
é um capítulo inédito na política
nacional, podendo transformar-se
num divisor de águas. O perigo
reside nas articulações e nos jogos
de interesses, que podem camuflar
a bandalheira.

No âmbito federal, governo e

aliados retomam os trabalhos
tentando apaziguar os ânimos, na
esperança de arrefecer o ímpeto
do senador Antônio Carlos Ma

galhães, que promete novas de
núncias sobre irregularidades no
governo. O temor- é que o caso

ganhe as ruas e se transforme em
bandeira popular, exigindo inves
tigações sérias. A possibilidade de
abertura de uma CPI para apurar

as ligações do ex-secretário da presidênciaEduardo Jorge com
o juizNicolau do Santos Neto pode se tomar inevitável.

Aliás, para o presidente Fernando Henrique Cardoso, a

apuração das denúncias é ponto de honra. Em conversa com

procuradores federais, ACM afirmou que s'e quebrar o sigilo
bancário de Eduardo Jorge chega-se ao presidente. Depois das
rebeliões' nos presídios paulistas, creditadas à ineficiência do

governo federal, um escândalo administrativo comprometerá
ainda mais a popularidade de FHC. Até agora a base aliada

conseguiu evitar investigações de irregularidades no governo,
mas desta vez as acusações partem de dentro.

Em SantaCatarina, a ressaca carnavalesca será acrescida pela
confusão promovida por deputados governistas naAssembléia
Legislativa. Numa votação inédita, sem quórum legal, Onofre
Agostini foi declarado presidente. O desembargador JoãoMartins
anulou a eleição e o impasse foi criado. Enquanto prometem
recurso à liminar, sob risco de desgaste político, o ex-presidente
Gilmar Knaesel reassume. A novela legislativa contribui ainda
mais comomarasmo governamental, que passoudois anos apenas
em discursos.

Se não bastassem as crises e as confusões nos govemos
estadual e federal, Jaraguá do Sul também criou as suas. O

presidente da Câmara de Vereadores, Lio Tironi, deve decidir
ainda esta semana a questão das comissões. Apenas por
divergências pessoais, os parlamentares não obedeceram o

princípio daproporcionalidade definido peloRegimento Interno.
Existem dOIS caminhos, ambos espinhosos: nova eleição ou a

inclusão do vereador Jean Leutprecht, doPTB, naComissão de
Educação, Cultura eDesportos.

Na outraponta, oExecutivo reinicia as atividades enfrentando

críticas, inclusive de aliados, .e tendo de se explicar sobre
diferentes projetos. Estarão na ordem do dia questões como
nepotismo, contratação de comissionados, aumento do IPTU,
tarifas de transportepúblico e programas assistenciais. O governo
precisará ainda apaziguar os partidos aliados, em descompasso.
São assuntos pertinentes à política, aindamais em período pré
eleitoral, mas exigirá habilidades e seriedade dos governantes
para se evitar o desastre total.

Desenvolvimento infantil
* Odenite Cardeal deMagalhães

A inter-relação emocio- e educadores envolvidos construção". A criança não

nal entre mãe e filho tem um percebem essa dinâmica. Pais pediu para nascer e não vem

grau de importância muito que o são pela primeira vez com manual de instrução. O
intenso na formação da per- têm "muito" o que apren- melhor da aprendizagem é a

sonalidade infantil (que virá der... Hámuitos medos, mui- humildade de aprender com o

a ser adulto). tas dúvidas, conflitos e inse- erro, pois erros não são culpas.
Inicialmente a criança guranças. Erro é simplesmente um 'jei-

passa por um estado indi- A criança tanto quanto o to", uma ''tentativa'', uma ma-

ferenciado, lento e contínuo próprio ser humano é uma neira "amorosa" de quererfazer
das funções, impulsos, estru- "caixinha de surpresas", um o certo.

turações ao que chamamos "mistério" a ser desvendado É da maior importância
de processos psicológicos. minuto aminuto, fase a fase. para as crianças, hoje em dia,
Há uma série de mudanças Conhecer e saber como é a compreensão e aceitação de

culturais e biológicas que a o processo de desenvolvi- si mesmas, ampliando e me-

princípio foram e são o ali- mento infantil (ser humano) lhorando a maneira de lidar

cerce e que influenciam so- fará com que vocês pais e com os outros. É preciso
bremaneira o modo de lidar educadores se sintam mais também saber que "crianças
e pensar acerca da criança (ou autênticos, verdadeiros e não são pequenos adultos".
do próprio desenvolvimento seguros em relação a este . Estão "se tomando adultos".
humano). maravilhoso processo que é A todos que são crianças,

É de fundamental impor- o de ensinar a aprender, pois têm crianças ou virão a ter
tância procurar entender que . em conjunto c0I!l' a criança crianças ... Umgrandeabraço!
o comportamento muda com terão ciência de que também

a idade de forma, até certo estarão aprendendo ao ensi-

ponto, "padronizada e previ- nar. Este é ciclo - "nada aca-

sível". Pais mais experientes bado". "Todos, sempre em * Psicóloga
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Um grupo de ortopedistas de Jaraguá do Sul e de Guaramirim está
interessado em instalar um ambulatório de ortopedia no Hospital,

Santo Antônio. Os especialistas já enviaram proposta ao presidente
do ConselhoDeliberativo do hospital, Osnildo Bartel, tratando sobre
o projeto. A iniciativa do grupo coaduna-se com a intenção da nova

direção do hospital de Guaramirim de detectar a real vocação do

estabelecimento, em termos de serviços e especialidades, para in
vestir na contratação de médicos e modernização de equipamentos.
É o caminho para a definição do perfil de funcionamento do hospital
como centro-médico e, por conseqüência, na obtenção de receitas.

Mais critério

O secretário de Saúde de

Guaramirim, José Constâncio de

Albuquerque, está alertando a

população para que só procure o

Hospital Santo Antônio nos
atendimentos considerados de

emergência. As demais

consultas, que podem ser feitas
com mais tempo, devem ser

encaminhadas através do Posto
de Saúde.

Oportunidade
O prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer (PFL),

quer aproveitar a viagem aos

Estados Unidos, no dia 3 de

março, onde participará da
assinatura de convênio com o

Grupo EI Paso, parà sondar as

possibilidades de tomada de
recursos em instituições ban

cárias, para financiamentos na

aquisição demáquinas e veículos.

Isentos
Cerca de 40% dos proprietários de imóveis em Guaramirim, tanto
particulares quanto algumas empresas, não recolhem o IPTU

(Imposto Predial e Territorial Urbano) simplesmente porque não

constam no cadastro imobiliário, que está desatualizado, Esta
constatação, com óbvias implicações sobre a arrecadação tributária
municipal, induziu o prefeito Mário Sérgio Peixer a acelerar os

estudos para a elaboração de um novo cadastro imobiliário para o

Município. Mas, para efeito de cobrança do IPTU, os novos valores
só serão considerados a partir do ano que vem.

Sem saída
A Prefeitura de Guaramirim
teve que contratar pelo menos

cinco máquinas e seis
caminhões pertencentes a

particulares para dar conta dos

serviços em volume

extraordinário, decorrentes das
enxurradas. Se dependesse da
frota rodoviária própria, a

'

administraçãomunicipal não
teria condições de atender a

população com a rapidez
necessária. A contratação foi
por apenas alguns dias.

Cacá
O vereador Salim José

Dequêch (PFL) já começa a

ser visto, em alguns círculos,
como o "Cacá de Guaramirim",

em razão dos assuntos que
tem levantado no Legislativo.
Resta conferir se Dequêch vai

manter o ímpeto inicial de
declarações e denúncias ou se

acontecerão admoestações na

trincheira da coligação do PFL
e PPB. O vereador tem a favor

a experiência de mais de 20

anos na vida pública.

ENTREASPA�S __

"Qual é o plano de saúde que o cidadão pode pagar. Me

diga." (Secretário de Saúde de Guaramirim, José Constâncio de

Albuquerque, comentando as dificuldades de acesso da população
brasileira, com os próprios recursos, aos serviços de saúde)

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Oftalmologista - CRM 9066

371-7801
RUa Guilherme Weege, 327 '_ Centro _ Jaraguá do Sul � SC

Prefeito decide conceder a

gratuidade no passe escolar

Guaramirim - Os alunos
do Ensino Fundamental podem
usufruir a partir de hoje do
benefício do transporte escolar

gratuito. A decisão foi tomada

sexta-feira pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), durante reu
nião com o Conselho Político do

Governo. Na ocasião, represen
tantes do PFL e do PPB delibe
raram pela concessão integral do
passe escolar, uma promessa da

campanha política do atual go
verno. Dessa forma, os alunos

que freqüentam da la a 8a séries

estão liberados do pagamento de

parte do mesmo, no valor de R$
6,00, como vinha acontecendo.

Ontem, representantes da

Viação Canarinho estiveram na

Prefeitura para acertar 9s detalhes

para o funcionamento do trans

porte dos alunos pelo novo sis

tema. A idéia é adotar o uso de Consulta: prefeito ouviu o conselho para tomar algumas decisões
carteirinhas para a identificação
dos estudantes que têm direito ao

benefício. Cerca de 900 crianças
e adolescentes serão atendidos

em todo o Município, com custo

de R$ 12 mil por mês para a Pre

feitura. Na mesma reunião tam

bém foi discutida a liberação de

auxílios financeiros para os alunos

que freqüentam cursos de nível

superior em Jaraguá do Sul, Blu
menau e Joinville.

- Os estudantes interessados

deverão constituir uma entidade
de representação que decidirá

quais os alunos que terão direito
ao benefício, de acordo com cri

térios que serão definidos por eles

próprios -, diz o prefeito, expli-

Alunos do 10Grau

já podem usufruir
do beneficio a
partir de hoje

Arquivo: CP/Edson Junkes

cando que a Prefeitura só irá con

ceder o auxílio sem qualquer in

gerênc�a.
Peixer decidiu dividir a res

ponsabilidade da decisão com o

Conselho Político por causa do
valor que os cofres públicos pre
cisarão destinar mensalmente, a
título de concessão desse bene

fício. O compromisso que está
sendo assumido cresce em im-

.

feito reafirmou, entre as ações
prioritárias do governo, a ela

boração do novo cadastro imo
biliário do Município, que vai
atualizar a planta de valores dos

imóveis, e o início das obras de

urbanização e embelezamento
da cidade, que começarão pela
Rua 28 de Agosto, no entronca
mento com a BR-280 (Trevo do

Prüss). Outra urgência é a am

pliação do sistema de esgoto
pluvial na Rua Pastor Lorenz

Hahn, no Bairro Esperança, um
dos locais mais atingidos pelas
enxurradas, que terá projeto es

pecífico e custará R$ 240 mil.

(MILTON RAASCH)

portância, considerando que os

recursos disponíveis em caixa são
escassos e o governo ainda tenta

quantificar o quanto terá efetiva

mente disponível todo mês, para
investimentos.

PRIORIDADES - O pre-

Guaramirim entrega relatório à Defesa Civil
Guaramirim - o secretário

de Planejamento e Desenvol
vimento Urbano, Valério Verbi

nem, seguiu ontem para Floria

nópolis para fazer a apresentação
do relatório dos prejuízos cau

sados pelas enxurradas noMuni
cípio. O relatório contém levan
tamentos feitos pela Prefeitura e

Comissão Municipal de Defesa

Civil sobre os estragos ocorridos
no perímetro urbano e também
nas estradas, pontes e pontilhões.
O último cálculo indica que os

danos sobre o patrimônio público
.

chegam a R$ 477 mil. O prefeito
Mário Sérgio Peixer pretende
enviar ainda outros relatórios
com informações específicas que
estão sendo recolhidas pela Co-

,
missãoMunicipalde DefesaCivil,
sobre os danos sofridos pelos.
proprietários particulares.

Peixer ainda não tem infor

mações sobre que espéciede au
xílio o governo do Estado irá re

passar. A audiência de Verbinem
será com o coronel Sidney Pache
co, responsável pela Defesa Civil
no Estado. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PT quer proibirPrefeitura de ��@lJffi\(Ç;@��
contratar parentes até 3° grau
Vereadoresquerem
o fim do nepotismo
na administração
públicamunicipal

Jaraguá do Sul- A bancada
do PT na Câmara de Vereadores

apresentou ontem projeto proi
bindo a contratação de parentes até
o terceiro grau do prefeito, vice e

secretários. A proposta visa acabar
com o nepotismo na administração
pública, transformada em lei para
os administradores petistas em

todo o Brasil. Para a direção nacio
nal do partido, o assunto tomou

se ponto de honra e balizador das

ações da legenda. Para ser apro
vado, o projeto precisará do apoio
de dez dos 19 parlamentares mu

nicipais.
Na opinião do vereador Mar

cos Scarparto (PT), a proposta
deverá ser aprovada sem maiores

problemas, já que tem como

objetivo combater o nepotismo.

"Será a oportunidade para os ve

readores demonstrarem à socie
dade jaraguaense que estão com

prometidos com as causas e os

interesses públicos, e não com
,

projetos pessoais ou de grupos",
desafiou, aproveitando para pedir
o apoio dos demais vereadores ao

projeto. "Será um passo importante
para a moralização das adminis

trações públicas", completou.
,

Na sexta-feira passada, Scar
pato protocolou na secretaria da

'

Câmara projeto que reduz de 90

para 30 dias o recesso parla
mentar. A proposta define as férias
dos vereadores entre 15 de de
zembro a 16 de janeiro. A mesma

iniciativa teve o vereador Carione
Pavanello (PFL) que, dias antes,
encaminhou projeto idêntico,
embora não tenha obedecido os

trâmites exigidos pelo Regimento
Interno.

INFORMAÇÕES - Na ses

são de logomais, a bancada petista
vai solicitar à Mesa Diretora da
Câmara informações sobre a

licitação realizada em 1997 para

assegurar o veículo da Casa,
vencida pela ADD/Makler, de

propriedade do ex-presidente do

Legislativo Alcides Pavanello, hoje
secretário de Gestão. Na época, a

suspeita foi levantada pelo então

suplente de vereadorm Antônio
Berns (PFL), hoje no PPB, que
impetrou ação no Ministério
Público solicitando investigação
sobre possível irregularidade no

processo licitatório.
Outro pedido refere-se ao pro

cesso de licitação para a compra
de madeira para cerca divisória das

pistas da AvenidaWaldemar Grub

ba, na saída para Guaramirim.

Depois de denúncias de irregu
laridades, feitas também por Berns,
a Comissão de Transporte, Obras
e Serviços decidiu investigá-las.
Entretanto, alguns dias depois,
chegou à conclusão que o pro
cesso obedeceu todos os trâmites

legais. Mesmo assim, o PT enca

minhou denúncia ao Ministério
Público e ao TCE (Tribunal de
Contas do Estado).
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Trabalho: Scarpatopromete intensificarafiscalização aoExecutivo e quer reduzir o recesso dos vereadores

Gesser renuncia a vaga e põe fim ao impasse
Jaraguá doSul- O vereador

Rudolfo Gesser (PPB) renunciou
ontem a vaga na Comissão de

Educação, Cultura e Desportos
abrindo o caminho para o fim do

impasse gerado pela falta de pro
porcionalidade na composição das
comissões legislativas. Minutos
antes da sessão de ontem, o pre
sidente da Câmara Municipal, Lio
Tironi (PSDB), reuniu," os verea

dores para comunicar a 'renúncia
de Gesser e propor a substituição
desse por Jean Leutprecht (PTB),
que não integra nenhuma comissão.

Na tarde de ontem, Gesser

confirmou a: disposição em deixar
a vaga na comissão, o que levou
Tironi a convocar os vereadores

para uma reunião especial antes da
sessão. "A iniciativa dele (Gesser)
contribui para a busca da solução
através do entendimento, o que
sempre persegui, além de pôr fim
às divergências", afirmou Tironi,
informando que aguarda pareceres
da Assessoria Jurídica da Câmara
e do Ibam (Instituto Brasileiro de

Administração Municipal).
- Se os vereadores optarem

pelo entendimento e concordarem
em remanejar as vagas nas co-

missões estará tudo resolvido. Por
outro lado, caso haja resistência, a
decisão será baseada nos parece
res. Não vou inventar nada. Se for
aconselhado a fazer nova eleição,
farei-, avisou, apostando no aten
dimento para resolver o impasse.
Tironi disse ainda que Gesser po-

, derá ocupar a vaga de Paulo Flo
riani (PPB) na Comissão de Trans
porte, Obras e Serviços Públicos.
Floriani renunciou a vaga na sema
na passada.

Resolvida a pendenga, as co

missões retomam as atividades.

(MC)

O senador Antônio Carlos Magalhães (PFL) avisa que
só mostra as provas sobre denúncias de corrupção no governo

caso seja instalada uma CPI no Congresso, como quer
o senador José Eduardo Dutra (PT).

A base governista tenta barrar a abertura da CPI da Corrupção,
para evitar ainda mais estragos.

O primeiro movimento neste sentido foi feito
na semana passada peJo ex-secretário-geral da Presidência da

República Eduardo Jorge, que prometeu
entregar as movimentações bancárias dele e da esposa entre 1994

e 1998.
ACM desdenha a iniciativa e lembra que: "Em setembro

do ano passado, ele (Eduardo Jorge) prometeu apresentar os
documentos e depois me disse que não poderia".

Operação abafa
O Planalto pôs em marcha a

articulação para
reduzir a visibilidade de ACM,
que passa também por deixá

lo longe do trabalho das

comissões temáticas do
Senado. Antes da
conversa com os

procuradores ter vazado, o

senador pleiteava a

presidência da Comissão de

Constituição e Justiça ou da

Comissão de Fiscalização e

Controle. Agora,já admite

que não terá nenhuma delas.

Insistência
ACM acredita que o presidente
Fernando Henrique (PSDB) vai

tentar convencer o senador

Jorge Bornhausen (presidente
do PFL) a não fazer

nada para alterar os planos,
afirmando que não contará com

á força do partido na divisão

das comissões. "Não tem

problema, eu
tenho que participar das

comissões e não precisa ser

como presidente", disse,
deixando claro que não vai se

deixar isolar.

Apoio
As críticas feitas pelo vereador Paulo

Floriani (PPB) à concessionária de transporte coletivo de Jaraguá
do Sul receberam apoio da bancada do PT e

parte da do PMDB. O vereador Petras Konell (PMDB) sugeriu
que o Legislativo convide a diretoria da empresa para

comparecer à Câmara e explicar o porquê da diferença
,

de mais de 100% entre as tarifas. Já Zé

Padre (PT) acredita que somente a concorrência poderá
evitar distorções e assegurar melhoria na qualidade

dos serviços.

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

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

Pra�er em Entregamos em Guaramirim
" atender bem.

'fJ��a-� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguã do Sul
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o mês das minivans
Em abril, tudo vai ser diferente para'
o promissor mercado das minivans

que, ainda pouco explorado, está:
prestes a receber grandes novidades:
Neste mês, três marcas irão mostrar:
seus representantes nesse segmento:'
Chevrolet, Renault e Citroén. Os

modelos são, respectivamente,:
Zafira, novo Scérnic e Picasso, todos'
de fabricação nacional. No mercado:
brasileiro, no ano de 2000, a Scénic.
vendeu 15.438 unidades, enquanto o'

seu principal concorrente, o.
Mercedes-Benz Classe A, ,12.200.

Gravador de MD Sony
Mais um produto da 'linha Xplod
Sony está chegando no mercado bra-.
sileiro. Com o gravador de MD no

carro você pode gravar músicas'
direto do carro ou de um magazine.:
Possui também memória antíchoque
de 40 segundos e painel destacável;
entre outros.

Trio elétrico ecológico .

Da parceria entre a Daimler :

Chrysler do Brasil e a Fundação:
OndAzul criou-se o primeiro trio

.

elétrico ecológico do Brasil, com pre-
.

sença no Carnaval da Bahia. O ca- :

minhão, modelo extrapesado, 1938S :
foi preparado com motor movido a .

gás natural. O principal objetivo é a :

diminuição nas emissões de
'

poluentes e de ruídos dos caminhões :

que são seguidos por milhares de :
foliões. Omotor do caminhão é abas- .

tecido por 8 cilindros de 90 litros que:
Podem operar durante 10 horas se- :
guidas sem emitir cheiro de gases,

.

rUídos ou fuligens. Outros motores:
tnovidos a gás são destinados a ge- :

ra: energia para o, som e as luzes do .

tflo elétrico. Depois que acabar o :

Carnaval, o caminhão poderá, du- :
rante o ano, abrigar shows de dife- .

rentes estirpes, independente do lu� :
gar, no País todo.

.
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Mais um "esportivo" brasileiro

de carros esportivos no Brasil
estão Astra Sport, Peugeot 206
Rallye e o Gol GTi
16V. Mas, lembre
mos, carros esporti
vos não são só espor
tivos em acessórios,
mas como também

devem dispor de um
bom motor. Esse é o

problema! Tanto o

Peugeot quanto
Chevrolet possuem o

mesmo motor de
uma versão normal,
deixando de mostrar

o ar esportivo vindo
do motor. Em rela

ção ao Renault, o
motor 1.6 de 16 vál
vulas foi

redimensionado,
proporcionando um

leve aumento de ve-

Como pou
cos carros

no Brasil

dispõem de
versões es

portivas, a
Renault in
veste suas

fichas no

Clio Si, ver
são

invocada do
modelo
mais vendi
do no mer

cado inter

no da mar

ca francesa.
No patamar

locidade fi

nal, poden
do alcançar
190 km/h
(10 km/h a

mais que a

versão RT

do Clio).
Com o au

mento da
velocidade

foram atribuídos rodas de liga
leve de 14 polegadas, air bag du-

plo e A13S como

itens de série para
maior 'segurança
dos passageiros.
Faróis de duplo
óptico, aerofólio
traseiro, bancos

esportivos, volan
te e manopla em

couro realçam
ainda mais a ex

clusividade do
modelo.
A versão esporti
va poderia ser

chamada também
de top de linha, já
que o modelo só

apresenta como

opcional pintura
metálica. Assim
como direção hi

dráulica, ar-con
dicionado e trio
elétrico vem de

série com CD player com comando

no volante e faróis de neblina, en
tre outros. Apenas a pintura metá

lica é opcional e custa R$ 530,00.
O Renault Clio Si vem completo de
série e está custando cerca de R$
30.350,00; o Peugeot 206 Rallye R$
28.390,00, com menos opcionais, e

o Chevrolet Astra Sport
R$ 30.264,00, com menos

opcionais ainda (alteração de pre
ços conforme a região). (LEANDRO
SCHMÖCKEL GONÇALVES)

. -I
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Vende-se Gol CL 1.6,
verde-metálico, ótimo
estado. R$ 5.500,00.
Tratar 371-5817.

Vende-se Gol CL 1 .6,
ano 90, modelo 91,
gasolina. Tratar:

376-1622.

Vende-se Gol GL 1.8,
ano 90/91, gasoliina.
Tratar 376-1622.

Vende-se Gol 98,
completo. R$ 7.000,00 +

22 prestações de
R$ 290,00. Seguro pago
até Dezembro. Aceita-se

proposta. Tratar
9975-4908 com Rosemir.

Vende-se Santana GLS,
ano 95, vermelho,

qasolina.
Tratar: 371-4000.

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

Vende-se Gol, ano 00,
gasolina, branco, 4
portas 16V, cor
prata imperial.

Tratar: 371- 4000.

Vende-se Gol, 1.0, ano

00, 4 portas, gasolina
cinza titânio.

Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol 1000, ano
95, prata azulado, roda

15, limp. desemb.
ar quente.

Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol, 4 portas,
16V, ano 99, gasolina,

cor azul.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol MI,
branco, 1000.

Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol CL, ano
93, ano 1 .8, branco.
Tratar: 371-5343.

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

Tratar: 371-5343.

Vende-se Fusca azul

1.30.0, ano 82.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol CL 1.6
_ álcool, ano 90, motor e
lataria em ótimo estado,

rodas 15 e sorn..

documentação em dia,
valor R$ 6.000,00,

a negociar.
Tratar:

275-2389, cl Joel.

Vende-se Gol CL 1.6,
ano 92, cor branca,

gasolina.
Tratar: 376-1772.

Vende-se Gol 16 V, 4
portas, ano 98, cor
branco, gasolina.
Tratar 373-0806.

Vende-se Polo Classic
ano 99, cor branca,

gasolina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se GoI1.000,
ano 95, cor prata
azulado, roda 15,

limpador, des. ar quente.
Tratar: 371-5343 ou

9973-8756.

Vende-se Gol, ano 89,
com rodas esportivas e

e Escort ano 97.
Tratar: 371-4433.

Vende-se Fusca, ano
81, por R$ 2.000,00
Tratar: 370-7600.

Vende-se Voyage,
83, a álcool, cor azul,
cl quatro pneus semi

novos, com roda 14

(bolinha preta).
Carro em ótimo estado.

Valor R$ 8.300,00
negociáveis.

Tratar: 371-1290.

Vendo FUSCA 77

Motor 1500,aros
esportivos pneus e

motor novos,lataria em
perfeitas condições cor
branca, R$ 2.500,00

à negociar.
Tratar: 373-1167.

Vendo Passat 1986

Village em ótimo estado
de conservação.
Quem ver, compra,

R$4.500.00
(negociáveis)

Tratar: 275-2389

Vende-se Kombi, 871
87, branca, gasolina.
Tratar: 370-8484.

Vende-se Goi 86/86,

Kadett GL, ano 95. Valor R$ 8.900,00 (sltroca)

cor branca, álcool.
Tratar: 370-8484.

Vende-se .Gol CU 1.6,
couro, som, vidro,
trava, cor vermelho,

ano 96. Tratar:
372-2820.

Vende-se Gol BX,
bege, ano 84. Tratar:

372-2820.

Vende-se Fusca 1300

L, rodas, couro, cor
bege, ano 76.

Tratar: 372-2820.

Vende-se Voyage,
prata, ano 86.

Tratar: 372-2820.
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Vende-semotoML,
ano 86, ótimo estado.

R$ 1.150,00.
Tratar: 372-1327.

Vendo Kart-motor,
honda, 5's, 4p.

R$ 1.200,00 em 3

parcelas.
Tratar9962-5870.

VendoShadow, ano
2000, cor preta, toda
cromada. Tratar

9962-1900 com Jairo.

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

CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

Tratar: 376-0873.
Vende-se Stràda ano
96 .. Valor R$ 2.300,00
+ 9 X de R$153,00.
Tratar: 9902-3592.

Vende-se TDM 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

comI., ou 371-6238.

(47) 376-::1772

MODELO ANO COR COMBo
G\II

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
Go1M11.0 98 Vermo G
Go111.0 96 Branco G
Goi CL 1.8 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 Vermo 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 compl. 95 Verde G
F-1000 85 Prata D
F-1000 83 Preta D

L-200 93 Be e D

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

Ndv:os e Usado:s
G\II Fones: 373-0806 /373-1881Vectra com!:!, 4!:! 99 Azul G

Corsa 1.0 MPFI 4!:! 99 Branca G MODELO ANO COR COMBo
Corsa 1.0 MPFI 2p 98 Branca G GM

Corsa 1.0 MPFI 2p 97 Branca G
Corsa Wind 00 Prata G
Corsa Sedan Super 99 Verde G

Monza 2p, SLE completo 90 Cinza G Astra GL compl. 99 Prata G
Corsa Wind 98 Prata G

Volkswagen
Kadett GLS, compl 98 Cinza G
Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G

Go11.0 16V, Plus 4p(ar-cond. dir.h., trava) 01 Prata G Corsa Wind 96 Cinza G

Saveiro 2!:!, com!:!leto 00 Branco G Corsa GL 1.4, LOT, TE 95 Azul G
Vectra GLS compl 94 Vermelho G

Gol CU 1.6 2!:! 96 Marrom G Kadett SL LDT, Ar cond 91 Bege G

A!:!ollo 2e, GLS vie. 91 Branco G Chevette L cl rodas 86 Cinza A

Apollo 2p, GLS 91 Cinza G
Ford

Fiesta 97 Vermelho G
Escort L Ldt, rodas, ar qte 94 Prata G

Ford Escort GL 89 Verde G
VW

Del Rey 1.6 Ghia 2p 83 Cinza A 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
Gol CU 95 Branco G

Fiat Gol I Plus, limp.ldes. trav., ar quente 95 Prata G

Palio EX 1.0 4!:! (modelo novo) 01 Verde G Gol i limp/des. tras. ar qte 95 Vermelho G
Fusca 1300 82 Cinza G

Palio EX 1.0 2e 00 Branca G Fiat

Uno Mille2!:! 91 Branca G Palio ED, 4pts, limp. tras. 98 Azul G
Uno SX, 4pts - ar 98 Azul G
Uno M EP 4pts; - ar 96 Azul G
Palio EO, 4 pts 97 Branca �Tempra 8V completo 95 Verde
Uno S 89 Vermelho G

Rod. BR-280 - Km 60 - Guàramirim - SC

VEíCULO

Vectra CO, completo, teto-couro
Omega GLS 2.2, compl.
Monza Classic SE 2.0, 4p

Gol CU 1.6 (Couro, som. vidro, trava)
Santana CU1.8 4 pts dh + ar-cone, e trava

Voyage
Bugue
GolBX
Fusca 1300 L, rodas, cou ro

Fiesta CLX 1.3, 4p

Tempra 4p, 1.8, compl.

COR
.GM

Preto
Bordô
Cinza

VW
Vermelho
Branco
Prata
Vermelho

Bege
Bege

FORD
Branco

AAT
Vinho

ANO

rJ1
94
90.

ss
ss
00
00
84
76

VEÍCULOS
Escort GL completo
Goi Mi, 4p, ar + dir
PalioEDX
Corsa
lGolMi
CorsaWind
Kombi vidraçada, rnotor e 9
Pampa1.8
EscortHobby
Monza GL 4 portas
EscortHobby
LogusGL
VeronaGLX
LogusCLl.6
Goi CL
Parati CL
Fiat Uno Mille
PampaGL
Rorino
Opala 4p. completo cf Alarme
Belina
OelRey
Corcel II
Chevette

MOTO
Laquila
CBX 200 Estrada

ANO COMBo
00/00 Gas
g;)m Gas
98,198 Gas
98,198 Gas
98,198 Gas
9f,I96 Gas
9f,I96 Gas
9f,I96 Gas
95;95 Gas
95;95 Gas
94/94 Gas
94/94 Gas
94/94 Gas.
93,193 �Ic
93,193. Ale
92f.12 Gas
91/91 Gas
89/89 Gas
89/89 Gas
88,188 Gas
fflj87 Ale
82/82 Gas
81/81 Gas
80/00 Gas Prata Met.

ANO COMBo COR
00;00 Gas Vermelho'
2001 Gas Azul Metalica

COMPRO CARRO 1.000, ACIMA DO ANO 95

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguá 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

3722820

Prata met.
Branca
Branco
Branco
Branco
Branco
Branca
Branca
Bordô
Branca
Vermelho
Bordômet.
Prata met.
Verdemet.
Verdemet.
Dourada Met.
Branca
·Azul
Prata
Prata
Branca
Branco

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

Qualidade no Atendimento
Equipamentos modernos

Rapidez na Entrega

Profissionais
.

. Especializados Garantia do
serviço prestado

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada .

Rua Major Júlio Ferreira, 244
Vila Lalau - jaraquá do Sul, sc ]71-5057
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.. CONHEÇA A NlAIS NOVA
JOALHERIA DA CIDADE.

Aceitamos
seu usado
na troca

Aberto de
segunda à
sexta das

8h às 18h30min
,sábado das

8h às 12h

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

MARCA MODELO ANO COR

CARROSNOVOS,

Fiat Palio ELX 4P 2001 Preto Vesúvio
Fiat Palio Young 4 portas 2001 Cinza Vinci

\

Fiat Uno Mille Smart 4 portas 2001 Azul Bugios
Fiat Uno Mille Smart 2001 Cinza

CARROS USADOS

Fiat Palio EX 2 portas 98/99 Azul
Fiat Palio ED 2 portas 97/97 Verde
Fiat Uno Mille SX 97/98 Preta
GM Corsa Wind 96/96 Prata
Fiat Fiorino Trekking 96/96 Preta
GM Corsa GL 1.6 96/96 Branco
GM S10 95/96 Preto
Fiat Uno Mille EP 95/96 Vermelho
GM Corsa Wind 94/95 Preta
Fiat Elba CS 91/92 Cinza
Ford Escort Guia 90/90 Prata
VW Santana CL 88/89 Azul
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 o,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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branco. ano 86. Valor 15.500,00. Tratar Vende-se Corsa GL
Tratar: 371-4000. R$3.500,00 373-1881. 1.6, ano 97, gasolina

Tratar: 371-6616 .. verde. Tratar:
Vende-se Ford Ka 98, Vende-se Astra GL, 99, 371-4000.
cor roxo, completo. Vende-se Escort ano 84 completo, prata. Valor
Tratar: 371-5343. Valor R$ 2.300,00. R$ 24.900,00. Tratar: Vende-se Vectra 97,

Tratar: 370-9127. 373-0806. prata, GLS, 2º dono.
Vende-se Del Rey, ano Tratar: 371-5343.

86, 4 portas, guia azul Vende-se Ford Ka, cor Vende-se Monza 93, 2
metálico. prata, ano 99, completo, portas, completo, -ar. Vende-se Corsa Sedan

Tratar: 371-5343. cl ar e vidro Tratar: 371-5343. GLS, ano 96, 1.6
elétrico. Valor R$ único dono.

Vende-se Escort ano 84. 7.800,00 + 35X de R$ Vendo Chevette SL ano Tratar: 371-4754.
Telefone: 9111-1844. 270,00. Aceita outro 88, álcool, ótimo estado.

carro. Tratar: 372-0334. Tratar: 370-7703, Vende-se um Monza ano

Vende-se Fi00, comValmir. 93 todo completo, cl ar,
carroceria de Fi 000 alarme. Preço
gas., ano 73 - e Vende-se Monza ano de ocasião.
Corcel ano 80. Vendo Chevette 91, ano 95, 4 portas, completo Tratar: 372-3797

Valor R$ 1.000,00. 88, cor prata, a álcool, (- ar-cond.) cor preto.
Vende-se Corsa 1.0Tratar: 370-9378. Ótimo estado. Tratar: Tratar: 275-2692.

370-7703 com Valmir. Vende-se Vectra GLS ano 99, 4 portas,
gasolina, branco.Compra Pampa ou ano 94, completo,

Saveiro. Paga-se à Vende-se Kadett GLS, bordô, impecável, Tratar: 370-2109.

vista. Tratar: 370-7070. 98, completo, cor cinza, R$ 15.300,00. Vende-se Corsa Wind,impecável. Valor
,

Tratar: 373-1881. 96. Tratar: 371-8554.
Vende-se Opala 81/82 R$ 15.800,00.
valor R$ 2.000,00 Tratar 373-0806. . Vende-se Kadett GLS

.

Vende-se F-i 000,
Comodoro. ano 98, completo, gabine dupla,

Tratar: 370-1933. Vende-se Vectra GLS, cinza, impecável. completissima.
94, completo, bordô, Valor R$' 15.800,00. R$ 47.000,00 ..;

impecável. Valor R$Vende-se Escort XR3 Tratar: 376-0816. Tratar: 9973-3034.

FORD

Vende-se Escort GL 1.8,
ano 96. Valor
R$ 10.000,00.

Tratar 9979-0969.

Vende-se Del Rey, ano
82, com 6mil km,

impecável, cor branco.
Tratar: 370-7000.

Vendo ou troca-se
Fi 00088 gabinadá,

por outra que não seja
gabinada.

Tratar: 371-4668.

Vendo ou troca-se
Fi 00088 gabinada,
por outra que não

seja gabinada.
Tratar: 371-4668.

I

Vende-se F-i 000,
cabine dupla,

completíssima. Valor
R$ 47.000,00.

Tratar: 9973-3034.

Vende-se Courier, 1.6 L,
ano 00, gásolina,

AUTOMECÂNICA
" DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

�I1!-�� 7'

Telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguä do Sul- SC

Peçeu e I'I� (O**47) 371-5343
'RUA JOÃO J. AY'ROSO, 65 - JA'RAGUÁ DO SUL - sc

CORREIO DO POVO

Teleassinatu ra

275-0105,
275-2853 ou

371-1919,

Jaraguá do Sul,
e em Guaramirim

373-1238

Novos e Semi-Novos

Fone: 373-0316

� e

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (9
-

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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azul marinho, cl capota
conversível, 6 cilindros,

oriqinal, em ótimo
estado.

Tratar: 9104-4604.

Valor R$ 800,00.
Tratar: 371-4969.

pts, lim. tras., ano 98,
cor azul, gasolina.
Tratar 373-0806 ou

373-1881.

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

Tratar; 371-4000.

FIAT

Vende-se Fiat Tipo, ano
95, 1.6, completo - ar

cond. Entrada de

R$ 6.500,00 +

10x R$ 300,00.
Tratar 371-9844

com Nilo.

Vende-se Palio ED 971
97 1 .0 2 Portas,

cor branco. Tratar no
telefone 9979-4500

com Denis.

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

Vende-se cominhonete
cabine dupla, ano

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

Vende-se Xantla 2.0,
ano 95, gasolina, cor

cinza. Tratar: 371-4000.
Vende-se Fiorino

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

R$12.000,00.
Tratar: 370-7227.

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

Vende-se Peugeot 106
Soleil, ano 99, gasolina,

cor cinza.
Tratar: 371-4000.

Vendo ou troco Tempra,
ano 95, cor prata, ar,

direção, trio.
R$ 6.500,00 + 29 de

Á$ 455,00 fixas.
Tratar 9962-5870.

Vende-se ou troco

Magazine para carro,
com 12 Cd's, marca
Pionner, em bom

estado de conservação,
ou troco por aparelho
de CD de painel.
Valor: R$330,00.
Tratar: 9992-4483.

Vendo Fiat Tempra 2.0
16v ano 93 série ouro
com ar, direção e trio

elétrico. Valor

R$ 9.500,00 ou troco.

por carro 1.0. Tratar
372-3124 ou 9975-2825

com Silvio.

Vende-se Lada LaiKa

1.6, ano 93.
Valor R$ 2.800,00.

Tratar: 275-2634 com.
ou 371-6238.

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 +

fi nanciamento
ou troca por carro
de R$ 6.500,00 a

R$ 7.000,00
tratar: 275-0585.

Vende-se Pálio Week
end 16V, completo.
Tratar 9973-5770.

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

original. Valor
R$ 21.000,00 Tratar

9985-1757, cl Ademar.

Vende-se capota de
fibra por 300,00.
Tratar: 371-9091.

Vende-se Palio ED ano

97, gasolina, vermelho.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Tipo 1.6 ano

95, completo -ar.cor.

branca, 4 portas.
Tratar: 275-3352. Vende-se Jeep Willys,

azul marinho, com
capota conversível.

Impecável. 9104-4604.

Vende-se Uno SX, 1.0,
ano 97, bordô.

Tratar: 371-5343. Vende-se Pálio ED, 4 Vende-se Jeep Willys,Fiat 147, ano 84.

COR
GM

COMBo ANO

Gas. 00
Gas. 96
Gas. 96
Gas. 90
Gas. 89
Ale. 84

MODELO

Vermelho
Verde Metálico
Bordô
Azul
Azul
Cinza

AstraGL
Vectra GLS
KadettGL
MonzaSL/E
Monza:SL/E
MonzaSL/E

FIAT

VerdeMetálico
VerdeMetálico
Branca
VerdeMetálico
Branco
Cinza
Prata
Branco

Bege
CinzaStil

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas:
Gas.
Gas.

Palio EX 2pts.
Palio ED 4pts.
Fiorino Furgão
Palio ED 2pts.
Tempra 16V
UnoEletronic
Uno ELX, 4pts.
UnoMille
Fiorino Furgão
PálioWeekend 16V, comp

98
97
96
96
95
94
94
91
90
98

VEJA AUTOMÓVEIS VOLKSWAGEN

Gol16 V - 4 pts -G III Preto Gas. 00
GolfGL 1.8 VermelhoMetálico Gas. 95

ApoloGL Cinza Gas. 91
801 Cl 1_6 Bege Gas. 89
GoI CL 1.6 Branco Gas. 88

Voyage CL 1.6 Verde Gas. 88

Voyage Verde Gas. 83
Fusca 1300 Branco Gas. 73

FORD

EscortGLX, 4pts, compl. Verde Gas. 97
EscortHobby Prata Gas. 95
Verona GLX - completo - ar Azul Gas. 94
Escort L Prata Gas. 93
Escort LX 1.6

. Cinza Ale. 89

Av. Preto Waldemar Grubba, 3691 • Jaraguá do Sul- SC
MOTOS

Preta.
Vermelha

XLX
CBR·

87
93

350
450

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

Guaramirim

-

AMORT. D. GOL • R$ 49,00un

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· RS 85,00

.'

A partir de:

RS 326,31
'ftt(l.nsalS

REDE RENAULT

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS P:ARCELAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 1 DE MARÇO DE 2001 RtS SOCIAL - 5

FUTURO
A Futuro Empreendimentos Imobiliá

rios completa hoje, 1 de fevereiro, 6 anos

de atividades. A empresa contabiliza duas
obras entregues, cinco em construção, duas
em vendas e uma em fase de projeto, tota
lizando dez edifícios em 6 anos - motivos
de orgulho e comemoração para o diretor
de Marketing da Futuro, Edilson Carlos

Döring, e. toda a equipe. Sucesso!!!

BIG BOWLLING
Com inauguraçãomarcada para a segun

da quinzena de março, no Shopping Center
Breithaupt, oBig Bowlling, de Joinville,
trará oito pistas de boliche adulto, duas pis
tas de boliche infantil, palco e área especial
para shows. O setor deMarketing do shop
ping informa que as pistas serão circunda
das de bares e mezaninos e uma boate

permanente, onde será oferecido lazer de
alta atualidade e shows inéditos.

SESQUICENTENÁRIO
,

Colunista agradece convite da Prefeitura
de [oinville para acompanhar o calendário
de eventos dos 150 anos de fundação da
cidade. A programação, que vai de 1 a 9
de março, está recheada de atrações e co

meça hoje, às 10 horas, no Shopping Ame
ricanas, com abertura da exposição "100
anos de Calói no Brasil". A inauguração do
Monumento Sesquicentenário "A Barca",
de 75 toneladas com 20 metros de compri
mento e seis de altura, às margens do Rio
Cachoeira, ao lado da Prefeitura, será inau
gurado dia 9, às 7h30.

HORÁRIO
A partir de hoje, 1 de março, a Prefeitura

de Jaraguá do Sul volta a ter expediente
normal em todas as suas repartições: das 7h4S
às llh4S e das 13 às 17 horas.

F:.�·l i!l: eif.rtiY:.ç·rsAri@)
25/2
Marise Eliane Geisler
19/2
Márcia Machado
1/3
Aline Yasmim Fagundes
Viviane Alvina Vailatti
Magali Mara Ferreira Ramos
Dr. André Tavares Vieira
Aida N. Sales
2/3
DalvaDemathe
Ana Paula Marangoni
Mário Marcos Reiser Júnior
Luciano Saade
3/3
Regina Feustel
Leila T. Borchardt
Norivaldo Pereira
Bruno Kuszkowski

Liquida
Jaraguá Verão

A CDL (Câmarade Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul realizou
dia 21 de fevereiro, às 21 horas, na

Boate Notre, o coquetel de
lançamento da promoção Liquida'
Jaraguá Verão. A campanha será
realizada de 1 a 10 de março.

Hilário Corrêa, presidente da CDL; Paulo Saban, da CMC, e Cido
Gessner Junior; presidente da CVL de Timbó e candidato à

Presidência da FCDL, no lançamento da promoção na Boate Notre

Artista plástica Lia e o promoior público Aristeu Lenzi o casal Ingomar e Maria
Bruns celebrou

Bodas de Prata no último
dia 17. A cerimônia foi

realizada na

Igreja Católica da
Barra doRio

Cerro

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

IMAGEM - Transparência e

credibilidade são as novas

propostas do Hospital Municipal
Santo Antônio, de Guaramirim.
Uma nova imagem também faz
parte das mudanças. Na última
semana, o médico Amaury do
Amaral Teixeira, diretor técnico, e

o presidente do Conselho
Consultivo, Osnildo Bartel,
apresentaram à imprensa a nova

logomarca do hospital

Fábio Rosa

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

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

e Curso na Sociedade BrasUeira 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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Fotos: Edson Junkesl CP

Padre Sildo: tema da campanha promove a vida Álcool:padredizquedesestruturafamiJiarlevaàsdrogas

Igreja promove discussões
sobre prevenção às drogas

Campanh.a foi
lançada ontem,

. '" .

com o imcio

da quaresma

Jaraguá do Sul - Falar da
vida e não das drogas. A decisão
vai orientar a IgrejaCatólica duran
te a Campanha da Fraternidade
2001. A campanha começou on

tem - quando milhares de fiéis

participaram das cerimônias da

Quarta-Feira de Cinzas, que sim

bolizam a vida nova - e vai se es
tender durante a Quaresma, perí-

.

odo do calendário litúrgico católico
que promove reflexão e antecede
a Páscoa. O tema "Vida sim,
drogas não" foi escolhido pela,
CNBB (Confederação Nacional
dos Bispos do Brasil) para abrir
discussão sobre o avanço das

drogas (lícitas e ilícitas) na socie
dade.

A IgrejaCatólica ganha amídia
nesse período com a discussão de
tema social, desde que a,Cam-

passado vem reduzindo o pro
blema com traficantes na porta das
escolas, de acordo com Zenaide.

As escolas vão trabalhar o te
ma da campanha em sala de aula.
A Igreja aproveita o cerimonial

litúrgico, os grupos de reflexão
e amídia para discutir a expansão
das drogas na sociedade. O padre
Sildo estima que a principal causa
dessa expansão seja a desestru
tura familiar. Outro fator preocu
pante em Jaraguá do Sul é a ine
xistência de centro de recupera
ção para dependentes, o que deve
motivar investimentos na cons

trução de casa pela Sociedade
Novo Amanhã.

COMEN - O ConselhoMu

nicipal de Entorpecentes, que
normalmerite realiza palestras de
prevenção, ainda não está co

laborando com a campanha da

igreja. O último presidente, Ar
mando Cipriani, não quer mais a

função que exercia desde 1984.
Os nomes da nova diretoria do
conselho ainda não foram
definidos peloMunicípio.
(LiSANDREA COSTA)

Umamulher de três séculos
Jaraguä do Sul- Mina Ma

thiasMilnitz pode ser amulher mais
idosa do Município. Ela nasceu no

final do século 19, no dia 6 de agos
to de 1898, na região do Rio Cerro.
Os quase 103 anos foram passa
dos em Jaraguá do Sul, na comuni
dade de Santo Estêvão, que a famí
lia ajudou a construir. Dona Mina,
conhecida por ter disposição para
os trabalhos braçais da roça, agora
movimenta-se apenas com auxílio

de cadeira de rodas e tem problema
na pele, mas amemória está perfeita.

Amãe deMina veio da Alema

nha para o Brasil com seis anos.

O pai nasceu no navio. A cente

nária senhora fala pouco o portu
guês, idioma que entende mas que
não faz questão de utilizar. "Fala

alemão?", é a primeira curiosidade
que tem diante dos estranhos. O

contato com o mundo exterior é

feito através da filha Anita Milnitz
, Bähr, 72 anos, que ficou com a

incumbência de cuidar da mãe.

Mina passa em qualquer teste
de memória. "Meu marido morreu
há 17 anos", conta. Eles tiveram
sete filhos, dois já falecidos.

- Minha mãe sempre viveu
bem. Não tinha fartura porque era

vida de colono, mas ela sempre
teve saúde -, recorda-se a filha
Anita, assegurando que a mãe
nunca fica doente. A idosa só não
se movimenta mais, segundo a

versão da filha, porque um primo
lhe deu uma cadeira de rodas de

presente. "Ela foi se acomodando
e não quis mais fazer esforço",
Uma ferida no rosto incomoda os

filhos. "É câncer de pele", explica
Anita, Ela procurou auxílio em

posto de saúde, no ano passado,
para tentar fazer cirurgia, mas a

velhinha quase passou mal de tanto

ficar sentada, à espera de atendi
mento .' Por fim desistiram.

Mulher de três séculos, só o

inverno ameaça Mina. Ela tem

dificuldade para se aquecer. (LC)

Resistência: Mina Milnitz vai completar 103 anos em agosto

Epagri incentivaAgriculturaFamiliar
, Guaramirim - Os escritó

rios da Epagri em toda a região
começarão a receber esta semana

inscrições dos produtores rurais

para participação em viagem que
está sendo programada para
Chapecó, onde irão conhecer a

experiência da Região Oeste do

Estado, com aAgriculturaFamiliar.
Os agricultores interessados em

saber mais sobre a prática da

. agricultura, em escala familiar,
poderão desde já se dirigir aos

escritórios para confirmações. Os
detalhes da viagem:que será feita
de ônibus, como locais e horários

para embarque, ainda estão sendo

definidos.
O secretário de Agricultura de

Guaramirim, Alcibaldo Germann
destaca a importância de os agri
cultores ampliarem os conhe
cimentos sobre o assunto, porque
hoje se debate muito a adequaçãO
da capacidade e produtividade da

propriedade rural à força de

trabalho da farru1ia. Outro fator

importante é que existem muitaS

semelhanças entre o modelo de

�tividade agrícola desenvolvidana
Região Oeste, com o do Norte do

Estado. "Na maiori� são mini
fúndios", explica Germann.
(MILTON RAASCH)

panha da Fraternidade foi criada,
em 1962. Este ano, a intenção da

igreja é' promover a recuperação
de dependestes e combater o uso

de drogas, estimulando a criação
de conselhos estaduais e muni

cipais de entorpecentes. Omaterial
de divulgação da campanha sim
boliza os efeitos nocivos das dro
gas sobre a vida. "Queremos falar
muito mais sobre a vida do que
sobre 'as drogas,' porque quanto
mais se fala sobre as drogas mais
a curiosidade dos jovens aumenta",
opina o responsável pela Paróquia
São Sebastião, padre Sildo César
da Costa.

A presidenta da Associação de
Moradores do Bairro Ilha da Fi

gueira, Lídia Zenaide Sabel, con
corda com ele. "Temes que falar
da prevenção, não das drogas". O
bairro iniciou há 15 dias trabalho

conjunto com cinco escolas, dois
centros de educação infantil, igreja
e polícias para estimular a cons

cientização das crianças desde o

início da atividade escolar. A

instalação de postomóvel da polícia
na Ilha da Figueira desde o ano

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Souza Jr. FonejFax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 '- Ao lado do Hospital São José

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Católicos realizaram Carnaval
alternativo emGuaramirim

Guaramirim - Cerca de 1,2 mil

pessoas participaram do 2° Deus Existe,
evento religioso com pregações, músicas
e danças sacras, que iniciou sábado e foi

concluído terça-feira à noite, no Ginásio
de Esportes Rodolfo Jahn. Organizado
pelo grupo de leigos católicos Mensageiros
da Luz, o objetivo foi oferecer para a po

pulação uma atividade alternativa durante
oCarnaval. "Nossa intenção foi justamente
oferecer um acontecimento que viesse se

contrapor. às festas dessa época, quando
as pessoas se envolvem com drogas, be
bidas e, inclusive, excessos de compor
tamento sexual", explica Cellina Mislene
Freitas Adão, uma das organizadoras do
evento.

Durante quatro noites, moradores de
Guaramirim e cidades próximas partici
param de diversas atividades voltadas ao

planoespiritual dos participantes, mas sem
deixar de lado a alegria e a descontração.
As bandas de música religiosa Kairós,
Arrarai, Nova Jerusalém e Vida e Missão,
especialmente convidadas para o acon
tecimento, garantiram a animação. Na
última etapa do encontro, anteontem, o

padre Lúcio Araújo, de Joinville, esteve
presente e falou sobre o tema "Eucaristia:'.

Conforme Cellina, a realização do "2°

Deus Existe" serviu também para reforçar
o tema escolhido pelaCNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil), para a

Campanha da Fraternidade deste ano, que
alerta contra o uso indevido de drogas.
Além disso, acrescenta a organizadora,
funcionou como parte da preparação cristã
para a Quaresma, que iniciou ontem

(Quarta-Feira deCinzas) e deverá culminar
com a comemoração da Semana Santa;
de 9 a 15 de abril próximo.

MISSÃO - O grupo leigo Mensa

geiros da Luz, composto de seis pessoas,
não tem fins lucrativos e realiza serviço
quase permanente de orientação religiosa,
atuando em vários campos de atividades,
desde a pregação e catequese até outras

formas de evangelização. "Nossa missão
é servir de ligação entre Deus e os ho

mens", define Alexsandro Adão, acres
centando que as atividades do grupo são,
preferencialmente, dirigidas às pessoas que
estão afastadas da Igreja e que não

freqüentam missas ou qualquer outra
atividade religiosa. Em Guaramirim, o

.

grupo trabalha sob a orientação da Paróquia .

Senhor Bom Jesus. O atendimento é

prestado em escritório instalado na Rua

Garrone Tavares de Mira, 30, no Centro.

(MR)

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Ov. ACr F. <9�io-Oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr.v� MCU'"celo-Weber SíJ.NCiC/

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
De rítàrço a junho,estarã fazendo estágio na Uníversídade de Bordeaux França

_-"":;;,�,C';·:-:_�"",,.BJ..'�, _

PNEUMQLOGIA - MEDIC NYERN'
BRONCOSCOPIA (Especial ; ,a pera SB

Dr: C�L�ào$-:SlNnt�
Fone/Fax: 37:2.-1553 ou 371 ...5117 - Sala 701

- � �

PROCTOLOGISTA
Dr:A�(!/L.S� .i.

Porie z Pax: 371-5117 - Sala 701

�;w ,(4JiS&
_

Wú. %W'�>"-O;'\l:'ir:'9WW$;-===��

êiR:URGI'.DENTISTA - PERIODONTIA
,

or-.é�r�
Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

CARDIOLOGIA
'Dr: Fábi.o-C. Mo-ntei-v&

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606
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Polícia investiga tentativa de
seqüestro seguida de roubo

Ladrões armados
levaram carro

da mulherde
.. .

empresano

Corupá - A polícia está investigando
a tentativa de seqüestro seguida de roubo
de veículo, ocorrida terça-feira à noite, no
centro da cidade. Ladrões armados levaram
o automóvel Gol placa LYN-I043, de Co
rupá, pertencente a Tereza Maria Lennert

Borges, 50 anos, mulher do empresário Isac
Borges, proprietário de postos de distribuição
de combustíveis na cidade. TerezaMaria foi
rendida por quatro homens, por volta das

20h30, quando se encontrava na clínica de

massagens, localizada naRuaGetúlio Vargas,
e conduzida até a residência dela,juritamente
com uma funcionária do estabelecimento.

Segundo aPolíciaMilitar, o objetivo dos
ladrões seria, na realidade, tentar chegar ao
cofre do marido de Tereza Maria, o em

presário Isac Borges, dono de postos de
combustíveis na cidade. Não conseguindo
o intento, os ladrões se apoderaram do
veículo. Ainda conforme a polícia, enquanto
parte do grupo entrava na clínica, munidos

com pistolas, um deles permaneceu do lado
de fora, com o Fiat Palio placa CME-7648,
vermelho,· de São Paulo, que estava e�
poder do bando.

Na casa dos Borges, os ladrões pressio
naram a mulher do empresário para que
abrisse o cofre,mas não tiveramêxito. Tereza
Maria ainda argumentavaque não sabia como
abrir o cofre, quando os ladrões desistiram,
ao perceber amovimentação da polícia. Antes,
eles exigiram que ela entregasse as chaves
do Gol e apoderaram-se também de algumas
jóias e de uma quantia em dinheiro.

As investigações foram iniciadas na

mesma noite do roubo, segundo informa o

comissárioWanderlei Zocatelli, responsável
pelaDelegacia de Corupá, mas com poucos
resultados. Bastante nervosa, até ontem à
tarde a proprietária do veículo ainda não

havia comparecido na delegacia para prestar
depoimento. Em declarações preliminares,
ela disse ao comissário que não conhecia
nenhum dos homens que participaram da
invasão da clínica e posterior deslocamento
até a residência dos Borges. O comissário

. Zocatelli não descartou, ontem, a pos
sibilidade de chegar aos ladrões. Ele disse
ter uma pista, mas não forneceu detalhes.

(MILTON RAASCH)

Dois homens são detidos porrepassarem
dinheiro falso na SociedadeVitória

O funcionário da borracharia confessou

que repassou o dinheiro falso para
vendedor ambulante de suco, além de
estabelecimentos comerciais de Corupá e

Jaraguá do Sul.

Os dois foram ouvidos e encaminhados

para o presídio do Município e vão res

ponder inquérito por introduzir circulação
de moeda falsa, podendo cumprir pena de
3 a 12 anos de detenção.

Existe a suspeita de outras pessoas
estarem repassando notas falsas na cidade.
O delegado está analisando a possibilidade
de haver ligações entre os criminosos.

A delegada de plantão, Fedra Konell,
diz que as pessoas precisam analisar bem
as notas que recebem. Segundo ela, mes
mo sem ter conhecimento da falsidade das

cédulas, quem tem dinheiro falso responde
a inquérito por circulação moeda falsa e

pode cumprir pena de, no mínimo, seis
meses de cadeia. A diferença entre a nota

falsa e a verdadeira está na qualidade do

papel e daimpressão. (FABIANE RIBAS)

A solução naprodução de

fotolitos coloridos e preto e

branco, sistema digital.
Fone 370-0810

Jaraguá do Sul- Dois homens fo
ram detidos em flagrante na madrugada
do dia 26 de fevereiro por estarem re

. passando notas falsas na Sociedade Vitória,
no Bairro Ilha da Figueira. Informações
da Delegacia de Polícia apontam que o

proprietário de borracharia Ademir José

Walter, 33 anos, residente em Corupá, e o
funcionário do estabelecimento Edson Luiz
Gaio, 21, pagaram as entradas da festa
com notas falsificadas, no valor de R$
10,00, além de repassá-las no bar, dentro
do local.

Os responsáveis pelo caixa do Salão
Vitória desconfiaram da qualidade das
notas e acionaram a polícia. Durante
depoimento na delegacia, Walter relatou

que recebeu as notas falsas de um cliente

que compareceu na borracharia para
comprar pneus - ele estava em um Kadett

bordô, supostamente de São Bento do SuL
Na versão de Gaio, Walter o havia

convidado para sair, alegando que tinha em
mãos cerca de R$ 150,00 em notas falsas.

ENDOCRINOLOGIA

Ov.C4wer�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Presença de Sandrinho na Taça
Bràsil será determinada hoje
Jogador
considera-se

preparado para
atuar nas finais

Jaraguá do Sul- Presen

ça praticamente confirmada. A

equipe MalweelFME recebeu

informação hoje sobre a par

ticipação do ala Sandrinho nos

jogos da fase final da 283 Taça
Brasil, que será disputada entre
os dias 5 e 11 de março, em

Fortaleza. O técnico do time ja
raguaense, Fernando Ferreti, diz
que o atleta será reforço para a

equipe por tratar-se de um jo
gador experiente. A equipe está

na reta final dos treinos - que
estão sendo realizados no giná
sio da Recreativa da Marisol.
"O diretor técnico da Federação

disse que as chances do jogador
participar são de 90%, então,
estamos confiantes", conta.

Bicampeão carioca, ex

jogador da GM, Palmeiras, Ba
nespa e Flamengo, Sandrinho
diz que não sentiu dores no

joelho e acredita ter recuperado
a forma e a confiança. "A equi
pe jaraguaense vai disputar as

finais com times fortes, de qua
lidade, mas acredito que vamos

ficar entre um dos quatro pri
meiros colocados", destaca, en
fatizando que vão.trabalhar bas
tante amarcação individual.

Os jçgadores de Jaraguá do

Sul viajam parà o Ceará neste

sábado. O primeiro jogo vai
acontecer na segunda-feira,
contra o time do Crespom, de
Brasília.

Sandrinho foi inscrito no

lugar de Patrick, que passou

por cirurgia no joelho esquerdo

e voltou a sentir dores no local
durante os primeiros minutos

do jogo contra o Banespa -

última partida da fase elas

sificatória para a Taça Brasil.
Apesar da lesão no joelho, o

técnico Ferreti afirma que Pa

trick não está fora da equipe
e que o jogador deve participar
das disputas da Liga Nacional
de Futsal. "Ele vai ao médico

no dia 15 de março, acredito

que ele só estará bom para

jogar a partir de abril".
Com relação à contratação

de reforços, o técnico da Mal

weelFME diz que só vai divul

gar nomes após os jogos da Taça
Brasil. "Durante estas disputas
iremos analisar a atuação de

alguns jogadores. Nós vamos

contratar dois ou três jogadores
dependendo dos recursos que
obtivermos", diz.
(FABIANE RIBAS) Sandrinho: jogador vai servir de reforço para o futsaljaraguaense
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Técnicos·Especiais
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Você sonha com emprego e um futuro brilhante?
• Publicidade e Propaganda
• Administração
• Contabilidade
.. lriformátlca
• ·Maglstérlo
• Turismo

Realizando seus sonhos
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




