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Bertoldi assume a

Prefeitura de JSBerlim
373-t010estofados eco/chões

o vice-prefeito Moacir
, Bertoldi (PPB) assumiu a

Prefeitura de Jaraguá do Sul na'
terça-feira. O prefeito Irineu
Pasold (PSDB) está nos Es

tados Unidos. Página 4
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Homens armados
assaltam malharia

Cinco homens encapuza
dos, armados com revólveres

e pistolas, assaltaram a Ma

lharia Lismaw Confecções e

Acabamentos, no Bairro Rio
Molha, na noite de terça-feira.
Página10

Jaraguaenses estão

em 2° lugar geral
, A equipe Malwee/FME
está em segundo lugar geral no
Campeonato Estadual de Bi
cicross, com 38 pontos. A pri
meira etapa foi realizada no

último fim de semana, emRio
do Sul. Página 12

'Prefeitura de Massaranduba
vai revisar últimos concursos

l'lioller quer
aumentar

participação
nomercado
nacional

já forammotivo de denúncia em 1999. Leu não
descarta a possibilidade de anulação dos

concursos, caso fique confirmado algum tipo de
.

fraude. Nesse caso, também devem ser anuladas
as contratações que foram baseadas nesses

concursos. Página 3

o prefeitoDávioLeu (PFL)montou comissão
para revisar os concursos públicos realizados pela
PrefeituradeMassarandubanosúltimoscincoanos.

A auditoria, coordenadapelo assessorJuíidico do
Município, advogadoMurilloBarretodeAzevedo,
vai esclarecerdúvidas sobre irregularidades, que

Leia nas páginas
6 e 7 homenagem ao

Dia Internacional da
MulherClassi Auto

EdsonJunkes/CP Associação Espaço Aberto quer instalar.râdio comunitária em Màssaranduba. Página 8
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Ouro de tolo
o governo cogita a criação de um outro imposto permanente

para substituir aCPMF (Contribuição Provisória sobre aMo

vimentação Financeira). Essa foi aprincipal decisão da reunião
entre o presidente Fernando Henrique Cardoso, ininistros e

assessores, realizadana semana passada. A equipe econômica
tem pressa em viabilizar a im

plantação do novo tributo,já que
:

a CPMF vigora até junho do
,

próximo ano. A proposta será en
viada para apreciação do Con

gresso em agosto.
O imposto gerado pelamovi

mentação bancária foi idealizado
pelo entãoministro daSaúde, Adib
Jatene, cujo o objetivoprincipal era
reforçar o caixa doministério para
que pudesse retirar a saúde do

Brasil da UTI. Entretanto, os R$
16 bilhões arrecadados anualmente
por intermédio da CPMF foram
desviados para asmais diferentes
áreas de atuação governamental.

Não diretamente, é claro. Com os recursos garantidos daCPMF, '

aPasta de Saúde sofreu profundo corte no orçamento.
O Palácio do Planalto justifica o novo imposto afirmando que

amedida visaangariarrecursos paraviabilizaro aumento do gasto
social com o Plano de Ação, lançado na semana passada pelo
presidente, cujo texto [mal do plano bienal demetas foi concluído
durante a reunião.Na realidade, anova tributação tem conotações
políticas. Com a popularidade em queda e sob suspeita de co
mandarum esquema gigantesco de corrupção, ao governo resta
o investimento no social para tentar atenuar a crise.

As denúncias feitas pelo senador Antônio CarlosMagalhães
deixaram o govemo em xeque e causaram sérias avarias na base
aliada. Sem uma alternativa viável para concorrer às eleições
presidenciais de 2002, os tucanos apostam as fichas noministro
da Saúde, José Serra, apesar das resistências internas, prin
cipalmente do governador do Ceará, Tasso Jereissati, também
pré-candidato. Com amorte de Mário Covas, o partido sente

que sua sina é ser refém de partidos adversários, foi assim como

PFL e tende a repetir-se com o PMDB. "

Caso vingue apropostagovemamental, obrasileiro nuncamais
vai se livrar do imposto que, a cadamovimentação financeira,
embolsa 0,38% do valormovimentado. OBrasil é um dos países
com amaior carga tributáriado mundo. No entanto, é campeão
mundial em desigualdade social e distribuição de renda,
comprovando que a maioria dos impostos arrecadados são
desviados pára fins espúrios. Na outra ponta estãomilhões de
brasileirosqucassistem a: tudopacificamente, inertes e indiferentes
à bandalheira.

'

A corrupçãoultrapassou todos os limites, atingindo pro
porções endêmicas. Novos impostos significam apossibilidade

.

de mais desvios. O intrigante é que o setor produtivo - o mais
. prejudicado pela corrupção, que reduz os financiamentos e

aumenta as taxas de juros - é historicamente identificado com
0S partidos que mantêm as artimanhas, Não hánecessidade de

n�&�s impostos, mas sim demecanismos que garantam a apli
caçãó corretados recursos. Do contrário, o esquema viciado vai
engrossar as estatísticas da ladroagem oficial.

ocupada e 26% como che

fes de farmlias. Entretanto,

passados 500 anos do des

cobrimento do Brasil, vi

venciamos grandes con

trastes.

Existem 8 milhões de

brasileiras que continuam

analfabetas. Persiste aindaa

desigualdade social, a vio
lência sexual e doméstica,

acompanhada da discri

minação de raça e sexo.

.

É com o compromisso
de continuar contribuindo

por uma sociedade menos

desigual que o grupo de As

sis tentes Sociais de Jaraguá
do Sul e Região se mani
festa pelo Dia InternaciQ:
nal da Mulher.

A mulher na história
Conselho Municipal das Assistentes Sociais

o início do século 21

marca uma ruptura com a

história de invisibilidade

das mulheres. De coad

juvante ela passou a pro

tagonista destes novos

tempos. O que os livros de

História não contam é que

negras e brancas, ricas ou

pobres, famosas ou anôni

mas, as mulheres produ
ziram conquistas sem pre
cedentes.

Ousadas e pioneiras, de
safiaram o modelo de

repressão e os códigos de

subordinação estabelecidas
pela cultura. Cada uma do

seu jeito e em sua época, as
mulheres transformaram

costumes, enfrentaram as

conseqüências e abriram

caminhos de emancipação.
Invenções revolucio

nárias como a pílula, a

máquina de lavar, o aspi
rador de pó e a aprovação do
divórcio, possibilitaram sua

autonomia e liberdade em

casa, no trabalho, na vida

conjugal e na direção de sua
própria vida.
Hoje vemos a mulher

despontando em vários seg
mentos, como: na área do

direito, na economia, na

saúde, na política e na socie
dade como um todo.

As mulhe:es repre
sentam hoje 41% da po

pulação economicamente

ativa, 40% da população
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Arquivo: CP/Edson Junkes

o presidente do PPS em Guaramirim, Reinaldo Safanelli, já abriu o

voto na questão do apoio à indicação de nomes para a Assembléia

Legislativa do Estado. Safanelli vai apoiar a candidatura deMaurício
Peixer, irmão do prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, e
vereador do PMDB em Joinville. Conforme Safanelli, esta é uma

posição pessoal e separada das intenções do partido. Safanelli é
cunhado de Maurício e se acha na obrigação de colaborar com o

próximo projeto político do vereador, que é natural de Guaramirim e

há tempo está radicado em Joinville. Oportunamente, o presidente
vai colocar o assunto e explicar as razões aos companheiros de

legenda, em Guaramirim.

Finalmente
O vereador Salim José Dequêch
está finalmente sendo
confirmado como líder do

governo na Câmara de
Guaramirim. A

pergunta é se terão sido as

declarações contundentes de

Dequêch no Legislativo que
causaram essa demora. As

posições de Salim chegaram a

motivar até um convite para
ingressar no PT.

Equívoco
Aliás, é importante salientar
que corre risco de cometer

sério equívoco quem entender

que Salim está aguerrido em
demasia para as pretensões da

coligação do PFL e PPB. Ele

está, sim, cumprindo com a

obrigação de legislar com
seriedade e lisura, quando

encaminha propostas como as

que querem mudar o

Regimento da Câmara.

Linha Caixa D'Água
A gerente de Relações Corporativas e Meio Ambiente da América
Latina Logística, Silvana Alcântara, confirmou participação em

reunião na Linha Caixa D'Água, no próximo dia 20 de março, às 10

horas. O assunto em pauta será o descontentamento da comunidade

com a destruição da antiga caixa d'água que existia ao lado da

ferrovia, no ano passado, sem qualquer consulta prévia aos

moradores. Construída há décadas para abastecer as antigas
locomotivas movidas a vapor que operavam na região, ao longo dos

tempos, o equipamento foi adquirindo valor histórico e até

sentimental para a população.
Entrevista
O prefeito em exercício de

Guaramirim, José Joaquim
Fernandes, deverá manter a

entrevista coletiva semanal do
Executivo às quintas-feiras. A
Assessoria de Imprensa da
Prefeitura divulgou nota,
ontem, informando que
Fernandes estará recebendo os

repórteres, logo mais às 8h30,
na Sala de Reuniões da
Prefeitura. O prefeito Mário
Sérgio Peixer retorna amanhã
da viagem aos Estados Unidos.

De ôlho
O prefeito Dávio Leu (PFL),

de Massaranduba, acompanha
com muito interesse os

acontecimentos políticos na

microrregião, e em especial a
indisfarçável vontade de alguns
integrantes em determinados

partidos, de olhar para as

cidades vizinhas de Jaraguá do

Sul, para escolher os próximos
candidatos a deputado. Leu
insiste que Jaraguá do Sul já
paga preço alto por não abrir
mão de indicar o candidato.

ENTREASPA�S __

''Nós não podemos ficarjuntos,quejá nos desentendemos." (Desabafo
do vereador ValdemarVitol-PMDB -, que na quinta-feira passada
envolveu-se em áspera discussão pública com o adversário Salim José

Dequêch, num estabelecimento de Guaramirim)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066

,.., u ".%�", '-M_:, _,$o, ,,9 ij

'-1801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Devassa: prefeito promete anular resultados se a auditoria confirmar a existência de fraude
,

Leu determina revisão dos

concursos dos últimos 5 anos

Bartel reclama desfecho para a CI do hospital

M�dida quer
apurar supostas
contratações
irregulares

Massaranduba - o prefeito
Dávio Leu (PFL) constituiu comis
são que ficou incumbida de fazer

a revisão de todos os concursos

públicos realizados pela Prefeitura
nos últimos cinco anos, bem como

das contratações de pessoal de
correntes dos mesmos. A verifi

cação, que será coordenada pelo
assessor Jurídico da Prefeitura,
advogado Murillo Barreto de

Azevedo, compreenderá todo o

período do governo do ex-prefeito
Mário Sasse (PMDB) e o último
ano de mandato de Odenir Deretti

(PPB), que o antecedeu.
.

O objetivo da inspeção, se-

gundo o prefeito, é esclarecer
denúncias de supostas irregula-

Guaramirim - O presi
dente do Conselho Deliberativo
do Hospital Municipal Santo

Antônio, Osnildo Bartel. reclama
providências do Legislativo para
que seja dado desfecho ao epi
sódio envolvendo denúncias con
tra a administração passada da

instituição. "Entendo que agora
é necessário contratar os ser

viços de um profissionaljurídico
para dar acompanhamento ao

ridades envolvendo a realização de
concursos, como aconteceu no

final de 1999, quando, inclusive,
foi enviada denúncia anônima para
a imprensa dando conta de que

algo de errado estaria aconte

cendo. A denúncia teria partido de
pessoas que ficaram descontentes
com determinados procedimentos
envolvendo a realização do con�
curso. A então secretária de

Educação, Régia Fadul, encarre
gada de "fazer o acompanhamento
da realização do mesmo, negou a

existência de qualquerirregulari
dade, na época.

Anteontem, o prefeito recebeu

representantes da empresa de
Trombudo Central (SC), respon
sável pela realização do concurso
em 1999, e em seguida conversou
com o advogado Azevedo sobre o

assunto. Leu não descarta a pos
sibilidade de anulação de qualquer
dos concursos, se ficar comprova
do algum tipo de fraude, assim

processo, que, segundo tenho

conhecimento, já está no Minis
tério Público", disse BarteI, após
falar aos vereadores durante a

sessão da última segunda-feira.
Ele compareceu por convo

cação do vereador Salim José

Dequêch (PFL) para tratar sobre
os problemas enfrentados pela
nova administração do hospital,
que assumiu em janeiro. No

pronunciamento, com mais de

como das contratações que forem

irregulares, feitas com base nos

mesmos.

Leu diz estranhar a forma de

aproveitamento do pessoal e, prin
cipalmente, o fato de que nenhum

dos antecessores tenha validado

qualquer dos concursos por mais

dois anos, para melhor apro
veitamento dos mesmos. Con
forme o prefeito, a decisão de es

tudar as providências jurídicas
cabíveis no caso foi tomada em

função das reclamações que re

cebeu quando ainda nem era can

didato a prefeito, assim como de

pois de eleito.
- Nossa intenção é tão-so

mente resguar-dar os direitos re

clamados pelos cidadãos e fazer

justiça -, afirma o prefeito,
prometendo enviar relatórios de
todas as informações apuradas ao

Tribunal de Contas do Estado e

Ministério Público da Comarca.
(MILTON RAASÇH)

uma hora de duração, Bartel
argumentou que os fatos que há
dois anos originaram a instalação
de uma Comissão de Inquérito.
na Câmara de Vereadores não

podem ficar sem serem devida
mente esclarecidos para a co

munidade. "A população aguarda
com ansiedade, e o próprio
Conselho Deliberativo tem me

cobrado nesse sentido", con
cluiu. (MR)
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Interino: Irineu Pasold cumprimenta Moacir Bertoldi após a cerimônia de transmissão de cargo

Bertoldi substitui Pasold na

administração doMunicípio
Prefeito viajou a
Washington, onde
permanece até a
próxima 2º-feira

Jaraguá do Sul - o vice

prefeito Moacir Bertoldi (PPB)
assumiu a administração do Mu

nicípio na tarde da última terça
feira. Ele fica no cargo até a

próxima segunda-feira, dia 12,
quando o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) retoma dos Estados Uni

dos. A cerimônia de transmissão

de cargo aconteceu às 17 horas,
na sala de reuniões da Prefeitura,
e contou com a presença de lide

ranças políticas da aliança Mais

Jaraguá do Sul, funcionários

públicos e convidados. Também

participou do evento o presidente
do Diretório do PMDB local, Ade
rnar Duwe, reforçando a aproxi
mação entre as legendas.

Antes de assinar o termo de

posse, Bertoldi, atendendo as

exigências legais, entregou a

declaração de Imposto de Renda.
Pasold lembrou que a Lei Orgânica

doMunicípio estabelece que o pre
feito deve transmitir o cargo ao

vice toda vez que deixar o País.
"O ato é apenas uma formalidade

legal, já que prefeito e vice estão
.

sempre em sintonia, trabalhando
juntos para o Município, e ele (Ber
toldi) é parteintegrante e fundamental
do governo", afirmou,

Bertoldi disse que assume com

tranqüilidade porque está a par da

administração, prometendo dar
continuidade aos trabalhos. Dife

rente dos demais interinos, Bertoldi
não pretende apresentar qualquer
projeto que marque sua passagem

pelo Executivo. Quando assumiu
a Prefeitura, no final de" 1998� o

presidente da Câmara, Lio Tironi,
ainda no PTB, agilizou a abertura
de uma rua paralela à José Theo
doro Ribeiro, na llha da Figueira.
No ano seguinte, Alcides Pavanello
(PFL) apresentou projeto de pavi
mentação da estrada no Santa
Luzia. No ano passado, Afonso
Piazera (PSDB) propôs a cons

trução de um centro poliesportivo.
Amanhã, Bertoldi participa,

como representante oficial de

Jaraguá do Sul, da sessão solene
da Câmara de Vereadores de

(

Joinville, a ser realizada no Hotel

Prinz, ein comemoração aos 150

anos do município vizinho. "Será

a minha marca à frente do Exe

cutivo", destacou. Com a posse
de Bertoldi, o PPB volta à chefia

do governo de Jaraguá do Sul

depois de 20 anos. O último pre
feito pepebista foi Víctor Bauer,
que administrou Jaragúá do Sul
entre 1977/82.

Pasold vai aos Estados Unidos
em busca de recursos do Bird

(Banco Internacional de Recons

trução e Desenvolvimento) para
diferentes projetos à região, com
prioridade para os projetos de
infra-estrutura. "Vamos tentar

também verbas para a saúde e apoio
para a implantação de centros

tecnológicos", revelou.
ALEMANHA - Pasold tem

viagem marcada para Alemanha,
em maio. Participará de uma feira

ambiental em Düsseldorf, onde,
por 12 dias, pretende colher
subsídios para a implantação do
Centro de Reciclagem e Desti

nação de Resíduos sólidos de

Jaraguá do Sul, projetado para ser

instalado na Região de Nereu

Ramos. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Bachmann propõe criação de loteamento popular
Jaraguá doSul- O vereador

Roque Bachmann (PSDB) apre
senta hoje ao plenário da Câmara

indicação propondo a criação de

um loteamento popular no Bairro
Rio da Luz, na localidade deLado

Pequeno. A proposta pretende
utilizar um terreno "da Prefeitura,
suficiente para a construção de 47
casas populares. De acordo com

o parlamentar, o assunto já foi pre
viamente tratado com o prefeito
Irineu Pasold (PSDB), que acenou

favorável ao projeto.
Bachmann informou que a

Prefeitura inicia hoje as obras de

preparação do terreno. "Após as

primeiras medidas, técnicos da
Fatma (Fundação de Arriparo à

Tecnologia do Meio Ambiente)
fazem vistoria para liberarem o

início das obras de infra-es

trutura", revelou, lembrando que
as casas serão financiadas pela
CEF (Caixa Econômica Federal).

A Associação de Moradores do

bairro fará o cadastramento das

fanulias interessadas em participar
do programa, que devem ser

moradoras do Rio da Luz há pelo
menos três anos, com renda
familiar de no máximo R$ 500,00
e não estar incluída no 'SPC

(Serviço de Proteção ao Crédito).
"Existem mais de cem famílias de
baixa renda, que vivem em si

tuação indigna, precisando do

'apoio governamental", justificou.
(MC)

O presidente da subseção da OAB (Ordem -dos Advogados do

Brasil) de Jaraguá do Sul, advogado Paulo Mattos, foi à
Câmara de Vereadores na noite da última segunda-feira pedir a

aprovação do projeto que autoriza a subvenção à Vara Federal,
marcada para ser inaugurada no dia 15.

Na oportunidade, Mattos explicou as atribuições do órgão e

esclareceu as dúvidas dos vereadores. De acordo com ele, a

instalação da Vara Federal no Município possibilitará também
a vinda da Procuradoria Federal, Polícia

Federal, da Delegacia da Receita Federal e de uma agência
autônoma do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Mattos disse que a Procuradoria Federal será instalada nos

próximos meses.

Contraponto
O vereador Marcos Scarpato
(PT) ressaltou a importância,
da Vara Federal, apelando
para que não seja apenas
uma estrutura, mas que ,

funcione e traga benefícios à

população. Ele criticou o

pouco tempo dado à

apreciação do projeto e

lamentou declarações de

autoridades municipais que
afirmaram que o impasse em

relação às comissões

legislativas poderia
comprometer a instalação da

Justiça Federal.

Convite
O secretário de Gestão,

Alcides Pavanello,
vai à Câmara de Jaraguá do

Sul explicar como foram
feitos os, cálculos da

coleta de lixo e da: taxa de

conservação e limpeza das

vias públicas, incluídos no

IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano).

A açãoé
decorrente de convite

formalizado pela
vereadora Maristela Mene!

(PMDB), através de

requerimento à Mesa Diretora,

Apelo
O vereador Augusto Müller (PFL) ocupou a tribuna da

Câmara para reclamar das dúvidas levantadas sobre sua

participação na Comissão de Finanças e

Orçamento. "Nunca tive dúvidas. Permaneci calado para não

acirrar os ânimos. Até a volta do titular, sou tão vereador

quanto qualquer um dos senhores", afirmou.

Scarpato, por sua vez, disse que apenas cobrava a

proporcionalidade
exigida pelo Regimento Interno, "nada pessoal",

aproveitando para pedir que Müller passe a responder seus
cumprimentos.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo.combr

Pizzas
Pequena - R$ 6,90
Crande R$ 12,90
Cigante - R$ 15,90
Calzone - R$ 16,90

Prazer em Entregamos em Guaramirim
" atender bem. 'fJ�1tPUt#a,� Fazendo seu pedido de uma

pizza grande ou gigante
você ganha uma minipizza

de banana nevada

Pref. WaldemarGrubba, 2176
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FORMATURA I

Acontece amanhã, dia 9, às 19 horas, noClube
Atlético Baependi, a sessão solene de co

lação de grau dos formandos 2000 do curso

de Pedagogia, da Unerj. Ern seguida haverá

baile de formatura.

FORMATURA II

Os formandos do curso de Administração
2000 da Unerj programaram para amanhã,
dia 9, às 20 horas, o culto ecumênico na Igreja
Evangélica Luterana, do Centro. A sessão

solene de colação de grau foi marcada para
o dia 16 de março; às 20 horas, no Clube
Atlético Baependi. O colunista agradece os

convites.

8 DE MARÇO
,

Apedagoga Rosemeire Puccini Vasel vai falar
1 hoje sobre 1/A mulher no caminho do auto

�
conhecimento e em busca da realização".

a Será na SER Marisol, às 20 horas, iniciativa
da Câmara daMulher Empresária em home

s nagern ao Dia Internacional da Mulher.

CURSO
O Núcleo de Cabeleireiros de Jaraguá do Sul
realiza dia 19 de março, das 9 às 18 horas,

e no auditório do Sesi, o 19° aperfeiçoamento
técnico, um curso de Cortes com o cabe
leireiro internacional Rodrigo de La Lastra.

Ie inscrições com Luiz ou Jessica no Centro
a, Cultural, RuaJorgeCzerniewicz, 160, ou pelo
telefone 47 371-1044.

LANÇAMENTO
Neste sábado, dia 10 de março, na Boate

Notre, acontece a festa: de lançamento da
) empresa Radical por Natureza Ecoturismo,

com início às 23 horas. Durante a progra
mação acontecerão diversos sorteios em

meio a urna decoração pra lá de radical.

7/3
Paula Sasse
8/3
Sandra Mara Noriles
Luciana Hauck
Dorodhea Hauck
9/3

'

Mayara CarolineMartins
LoniBarg
10/3
José Carlos Rosa

Jair Anacleto comemora amanhã, dia 9,
mais um aniversário. Recebe os votos de

felicidades dos amigos do STIV

(Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário)

Aida N. Sales estreou idade nova no dia 1

de março

Crismene da Silva Pereira e

Jerri Luciano Klabunde
recebem a bênção nupcial

no próximo dia 14 de '

março/2001, na Igreja
Evangélica Luterana, do
Centro. Os convidados
serão recepcionados na

AABB

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

SOCIAL - 5

Rosemeire
Puccini Vasel

fará palestra
hoje, no Dia
Internacional

da Mulher

Márcia
Demathe

Gabardo e

Diva Demathe
Wisnievki
colam grau
nesta sexta

feira no curso

de Pedagogia,
da Unerj

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

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

e Curso na Sociedade Braslleira 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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Uma data a ser lembrada
Diz um ditado da sabedoria popular que: "Sem luta não há
vitória". Todos nós, cada um, temos que lutar para conse

guirmos o nosso espaço, o pão nosso de cada dia, nosso re
conhecimento. Na luta, como em todas as batalhas, usa-se
por vezes de expedientes dos mais baixos e até de covardia
e de traição, o que gera dor e sofrimento e pessoas são
sacrificadas e se sacrificam.
Há os que não precisam mais ir ao sacrifício, pois outros já
foram. Assim, nós mulheres, hoje, estamos usufruindo o

que outras no passado conquistaram com o sacrifício da

própria vida, lutando por seu espaço e reconhecimento.
Lembrando o sacrifício de algumas mulheres, que no dia 8
de março foram mortas pela sua causa de luta, instituindo
se o Dia Internacional da Mulher. Já conseguimos muitas
conquistas, mas muita coisa ainda deve ser conquistada,
ainda temos muito porque lutar. Não queremos tirar o lugar
ou o espaço do homem, mas ter nosso "lugar ao sol".
E mesmo que a luta seja atroz; não podemos desanimar,
pois não lutamos contra ínimígos 'ou adversários, mas sim
contra adversidades, lutamos por nosso reconhecimento,
pela nossa valorização como pessoas criadas e amadas por
Deus.
A mulher não precisa e nem deve querer ser igual ao
homem. Bem como ao homem não deve ser igual à mulher;
o que devemos e queremos, o que desejamos é sermos
reconhecidas pejas nossas capacidades, particularidades,
potencíalidades., inerentes a todo ser humano, criado e

mantido por Deus.
8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Alba Piske

A COSMOS TURISMO
DESTACAA EFiCÁCIA

DOTRABALHO
DESEMPENHADO PELAS

MULHERES E PELO ESPAÇO
QUE ESTÃOADQUIRINDO

NO MERCADO DE
TRABALHO.

PARABÉNS PELAS

CONQUISTAS!

8 de março-
Dia Internacional da Mulher

370-0101

SESC Jaraguá do
Sul parabeniza as

mulheres q.ue
atuam no
, .

comerete e se

des+cccm com seu

esforço diário.

8 de março -

Dia Internacional da Mulher

(iIDSESC
371-9177

..

Mulheres questionam discri
No Dia Internacional
da Mulher,
representantes
brigam por
reconhecimento

Jaraguá do Sul - "Compe
tência não veste calça nem saia",
enfatiza a presidenta da Asso

ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, Christiane Hufe
nüssler, referindo-se ao potencial
das mulheres no mercado de
trabalho e ao Dia Internacional da
Mulher, celebrado no dia de hoje.
Segundo ela, a mulher tem con
quistado cada vezmais espaço no
mercado. "Elas devem ser persis
tentes, ter coragem e muita hu
mildade. Nunca pedir privilégi
os", considera a presidenta.

A coordenadora da Câmara
da Mulher Empresária, Josiane
Gomes, diz que ainda existe
muita discriminação com relação
ao trabalho feminino. "Grande

parte é culpa das próprias mu
lheres, que se ridicularizam quan
do expõem o corpo, sendo que
deveriam pôr à mostra a capaci
dade intelectual que possuem",

metas para
Informações
que cerca de
dores do Sin
sãomulheres

Janice Breithaupt:
"Não precisamos mais

competir com os homens"

Josiane Gomes:

"Algumas mulheres se

ridicularizam expondo o corpo"

Parabenizamos o profissi
perspicácia das mulheres q

.

c&i
espaço na SOCI

YlffIJ
371-4614

370-2641

M�l'�r(
Auto Mecânica��'3';>

275-2338 MÓVEIS GOMES
_,..����-���-��-�

372-0002

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fábrica da Kia no Brasil
Executivos da montadora coreana'

andaram. nelo Brasil realizando uma:
lefa de encontros com governantes:
brasileiros, com o intuito de acele;ar .

a conversação sobre a instalação de :
uma fábrica no Brasil, mais precisa- :
mente na Bahia. Quando começarem·
a produção, doismodelos, apenas, se- :
rão produzidos aqui. Um desses mo-'
delos é o sucesso da marca no Brasil, :
a Besta, que no ano de 2.000 foram:
comercializadas 10.471 unidades,'
das 16.081 da marca. Futuros forne-.
cedores da nova fábrica da Ford tam-:
bém foram acionados para benefici-'
arem-se do esquema logístico que es- :
sas empresas irão implementar para

:

distribuir peças.

Civic com preço superior
Já estão com novos preços, desde 1 :
de março, os novos modelos do·
Honda Civic 2001. A versão mais .

"baratinha" LXB, com câmbio mecâ-:
nico, está custando R$ 35.270,00. A·
outra versão, top-de-linha, EX,' de .

câmbio automático, está custando R$'
48.740,00.

.

Renault na Austrália
A Nissan, a partir de maio, estará'
comercializando os modelos Renault :
na terra do canguru. No começo irão:
ser fornecidos osmodelos: Clio Sport, .

Mégane Conversível, Scénic e Scénic :
RX4. Outros modelos, como o novo:
Laguna, até o final do ano serão in-'
clusos no mercado australiano. Serão:
comercializados os veículos nas 15'

concessionárias que a Nissan dispõe·
na Austrália.

.

Novo Suzuki para europeus:
A Suzuki lançou na Europa uma ver- :
são utilitária do Grand Vitara para .

sete pessoas, a fim de concorrer com:
o Jeep Grand Cherokee e Land Rover .

Discovery. O modelo incorpora asfal-.
to e o fora de estrada, com motor 2.7 .

V6 de 24 válvulas. Possui ainda:
tração 4x4, com caixa de câmbio de :
duas velocidades, câmbio manual ou .

automático. A novidade ficou por:
Conta da terceira fileira de bancos que :
Pode ser dobrados e recolhidos, a fim .

de aumentar o espaço para as baga- :
gens. O modelo ainda não tem data:
marcada para chegar ao Brasil.

Joroquódo Sul, 8 de março de 2001

Um brasileiro voraz
Com um aumento na linha de

montagem e de venda, o
Troller, jipe e marca nacional,
está alcançando espaço fora do
território brasileiro. Carre

gando nas costas vários
títulos brasileiros
em diferentes

provas de
enduro e rali,
o jipe brasilei-

.

ro participou
pela segunda
vez no Paris

Dakar, maior
prova de enduro
do mundo. Com

O motor do

jipe pode ser

2.0, a gasolina,
ou 2.8, MWM
a diesel. As
duas versões
vêm de série
com tração
4x4, direção
hidráulica,
bancos de cou

ro e código na

chave. Como

opcionais ar

condicionado,
rodas de liga

leve, vidro elétrico, farol
de milha e capota rígida, entre ou-apenas um ano de

experiência no rali, o Troller foi
vice-campeão na categoria T3.2
e no ranking da classe diesel,
onde participaram 55 pilotos.
Agora irão enfrentar o Campe
onato Mundial.
O projeto do jipe Troller come

çou em 1995 com a fabricação
do primeiro protótipo em 1996.
Entre os protótipos construídos,
44 deles foram entregues a pilo
tos para testes. Com bom de

sempenho nas competições na

cionais, o carro teve uma apro
vação unânime entre os pilotos.
Depois, pontos fortes e fracos
do carro foram estudados para
melhorias, e em 1998 foi inicia
da a linha de montagem do
Troller. A produção atual é de
três unidades por dia, com o

objetivo de atingir 12 unidades
por dia. •

tros.

Os valores iniciais para o Troller
são de R$ 32.950,00 para a versão
a gasolina e R$ 39.930,00 p;:tra a

versão a diesel, sem os opcionais.
O Troller tem uma aparência agra
dável e esportiva que atrai os jo
vens. Mais é um bom investimento

apenas para os fins de semana,
lembrando que o negócio dele são
coisas do tipo trilha, barro e dunas!
garantindo o conforto e a seguran
ça para os loucos por trilhas lim

pas e com segurança.
Para quem quiser maiores detalhes
e informações é só acessar 6 site
..www.troller.com.br", (LEANDRO
SCHMÖCKEL GONÇALVES)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - Classi Auto

Uno ELX, ano e modelo 96, cor
. azul, está impecável.

Valor: R$.6.500,00 de entrada, mais
27 parcelas de R$ 260,86.

'Contato pelo fone 371-5336,
falar com Eliane (à noite ou' nos

finais de semana).

rl/I/I�.•r��....

Compra. Venda -Troca
Motos e automó;veis novos e usados

371-9333
E·mall: circuitomotos@terra.com.br

. Rua Reinoldo Rau, 355 - Centro - Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO, JARAGUÁ DO SUL, 8 DE MARÇO DE 2001

Vendo Buggy Duna, preta, cromada, R$ 2.000,00. Aceito 1.000,00 de entrada +

ano 70, modelo 89 ,3.900 km, valor a moto. Tratar: 371- 9x de R$ 311,00
pneu de avião, som, combinar. Tratar: 9375/9979-0605. negociável. Tratar:
buzina, motor novo 371-5355. 371�7719 ou 9991-

na garantia. Vendo DT, ano 89, 9004, cl Melissa.
R$ 3.600,00. Vende-se Del Rey, 4 toda reformada ,cl

Tratar: 9985-8405. portas, vidros elétri- peças novas, em ótimo Vende-se GoI 84,
cos, azul metálico estado, cor branca/ valor R$ 2.800,00,

Vendo moto escuro, gasolina, azul. Valor R$ único dono.
Schadow, ano 2000, bom estado, valor 2.800,00 à vista ou R$ Tratar: 371-7341

Palio 1.04p 98/99 G Branca Corsa Wind 1.04p 98/99 G Branca

Palio ED 1.0 2p 96/96 G Branca Corsa Wind 1.0 4p , 98/98
'

G Prata

Uno Mille Smart OKM 1.04 01101 G Cinza Kadett GL 1.8 2p 93/94 G Branca

UnoMille 1.0 2p 92/93 G Verde Omega GLS 2.2.4p 96/96 G Verde
Uno Electronic 1.0 2p 93/93 G Preta Omega GLS 2.2 4p 94/94 G Prata

Uno Mille 1.0 2p 90/91 G Cinza Vectra GLS 2.0 4p 94/94 G Vermelha
Fiesta 1.0 4p 98/99 G Cinca Vectra CD 2.0 4p 94/95 G Branca

Escort GL 16V H 1.8 4p 96/97 G Vermelha Vectra GL 2.0 4p 97/98 G
.

Azul

Verona 1.8 I LX 1.8 4p 94/94 G Branca Kombi 1.6 11.6 3p 98/98 G Branca

Verona 1.8 I GLX 1.·8 2p 91/91 G Branca Jipe Rocsta (Asia) 2.2 2p 93/94 D Vermelha
Corsa Wind Sedan OKm 1.0 4p 01/01 G Branca Sportage Grand T 4p 99/00 D Verde

Corsa GL Sedan 1.6 4p 98/98 G Prata VW /8140 99/99 D Branca

Corsa Super 1.0 4p 96/97 G Vermelha Ranger XLT 13 D 99/00 D Branca

Corsa Super 1.0 4p 96/97G Azul S10 Deluxe 2.5 D 97/98 D Branca

CorsaWind O Km 1.0 2p 00/01 G Branca S10 Deluxe 2.5 D 4X4 98/98 D Branca

CorsaWind O Km 1.0 4p 01/.01 G Branca Chevy 500 DL 1.6 92/92 A Branca

MODELO ANO COR COMBo

GM

Corsa Wind 1.0 4p 99 Branco G

S-10 96 Vermo D

Corsa Super 1.0, 2p 96 Branco G

D-20 92 Bordô D

Monza Classic 2.0, 4p 89 Cinza G

VW

Gol'M11.0 98 Vermo G

en'l.r
CA'...IIOM.....

-_

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

Gol 1000 94 Branco G RAT

Go11.8 94 Branco A Uno EP 4p 96 Cinza G

Go11.6 CL 92 Branco G Uno Ie 1'.0, 2p 96 Azul G

GolBX 84 Branco A F-1000 85 Prata D

Brasilia 1.600 79 Branca G L-200 93 Bege D

Kombi Furgão 92 Branca G

Quantum CL 1.8 91 Vermo G CAMINHÃO
Santana GLS 2.0 90 Prata G 608 D Baú 85 Amarelo D

FORD 608 D Carroceria 86 Branco D

EscortHobby 1.0 96 Prata G Agralle 7000 96 Azul D

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 8 DE MARÇO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

Ardulno
Vetcutos

NOVOSE USADOSDE TODAS ASMARCAS
Fone: (47) 371-4225 Fax: (47) 371-9729

Av. Prefeito W. Grubba, 1033 - [araguá do Sul - sc

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822

VEíCULO

MODELO ANO COR COMBo MODELO ANO COR COMBo

VW VW
Goi Special 1.0 OK Branco G Gol Especial ()() Branco G

Voyage GL 1.8 95 Azul G Gol1000 Plus 96 AzulMet. G
Parati GL 1.8 90 Verde G Fusca 81 Branco G

GM
Corsa Sedan 1.0 OK Verde G CWI

Corsa Sedan 1.0 OK Branco G Corsa 4p, cl trava 99 Prata G

Corsa Wind 1,.0 OK Vermelho' G
Corsa Sedan 98 AzulMet. G
Corsa 96 Branco G

Corsa Super 1.0 98 Cinza G Kadett SLE 91 Cinza G
Corsa Sedan 1.6 96 Verde G
S-10 2.2 95 Branca G FORD

Monza SLR 1.8 84 Azul A Ka 98 Vermelho met.G

FORD Fiesta 4P,' cl trava 98 Prata .G

Escort GL 1.6 95 Cinza G Versaiies Guia.2.0 92 Marrom G

FIAT RAT
Tempra Ouro 16V 95 Vermelho G Uno IE 96 Verde G

N,o'V'os e Usad.os
CWI

Fones: 373-0806 /373-1881Vectra com(2, 4(2 99 Azul G
Corsa 1.0 MPFI 412 99 Branco G MODELO ANO COR COMBo
Corsa 1.0 MPFI 212 98 Branco G GM
Corsa 1.0 MPFI 212 97 Branco G Corsa Wind 00 Prata G
Corsa 1.0 Wind 2(2 95 Preto G Astrá GL compl. 99 Prata G

D-20 91 Preta D Corsa Wind 98 Prata G

Monza 2p, SLE completo . 90 Cinza G Kadett GLS, compl 98 Cinza G
Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G
Corsa Wind 96 Vermelho G

Volkswagen Corsa Wind 96 Cinza G
Goi 1.0 16V, Plus 4p (comp.-ar, dir.h., 'trava)01 Prata G Corsa GL 1.4, LDT, TE 95 Azul G
Saveiro 2(2, com(2leto ()() 8ranco G Vectra GLS compl 94 Vermelho G

Gol CU 1.6 212 96 Marrom G Chevette L cl rodas 86 Cinza A

Goi CL 1.8 2p 95 Vermelho G Ford
Fle sba 97 Vermelho G

Apollo 2p, GLS 91 Cinza G Escort L Ldt, rodas, ar qte 94 Prata G
Escort Hobby 94 Vermelho G

Ford Escort GL 89 Verde G

Verona LX 1.62(2 92 Cinza A VW

Del Re:[ 1.6 Ghia 2(2 83 Cinza A Gol 16V, 4p 99 Cinza G

Del Rey 1.6 L 2p 82 Cinza G
Gol 16V 4 pts LOT, ar qte. rodas 98 Branca G
Gol CLi 95 Branco G
Goi I Plus, limp.ldes. tras., ar quente 95 Prata G

Fiat Gol i limpldes. tras. ar qte 95 Vermelho G
Palio EDX 4(2 (vidro, trava) 97 Cinza G Fusca 1300 82 Cinza G

Uno Mille EP 4(2 96 Cinza G Fia!

Uno Mille EP 4p 96 Verde G Palio ED, 4pts, limp. tras. 98 Azul G
Uno M EP 4pts, - ar 96 Azul G
Palio ED, 4 pts 97 Branca G
Tempra 8V completo 95 Verde G
Uno S 89 Vermelho G

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

COR ANO

GM
Vectra CD, camp. bordo, teto-couro
Monza Classic SE 2.0, 4p, inj. elét.

• VW
Gol Cu 1.6 (Couro, som. vidro, trava)
Santana CLI 1.8 4 pts dh + ar-cond. e trava

Voyage
Bugue
Gof BX
Fusca 1300 L, rodas, couro

Preto
Cinza

97
90

Vermelho
Branco
Prata
Vermelho
Bege
Bege

96
96
86
85
84
76

FORD
Fiesta CLX 1.3, 4p í Branco 97
Versaiies (compl., teto, caixa hidramática) Bordô 94

FIAT
Tempra 4p, 1.8, compl. Vinho 95

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguó do Sul

/

Compra· Vende· Troca· Financia Veículos em Geral
VEÍCULOS ANO COMBo COR
Escort GL completo 00/00 Gas Prata met.
Gol Mi, 4p, ar + dir 99IE Gas Branca
Gol16V 99IE Gas Cinza met.
PalioEDX 9&'98 Gas Branco
Corsa 9&'98 Gas Branco
1GoiMi 9&'98 Gas Branco
CorsaWind 9fv'96 Gas Branco
Kombi vídrãçada, matare 9 9fv'96 Gas Branca
Pampa1.8 9fv'96 Gas Branca
Monza GL 4 portas 95/95 Gas Branca
Goi Plus 95/95 Gas Prata met.

LogusGL 'W94 Gas Borelô met.
VeronaGl.X 'W94 Gas. P.ratamet.
LogusCL 1.6 93/93 Alc Verde rnet,
Goi CL 93/93 Álc Verelemet.
PampaGL 89/89 Gas Azul
Aorino 89/89 Gas Prata
Opala 4p. completo cl Alanme 88188 Gas Prata
Belina fSl/fJl Ale Branca
DelRey 82/82 Gas Branco
Corcel II 81/81 Gas
Chevette 80/00 Gas Prata Met.

MOTO ANO COMBo COR
CBX 200 Estrada 2001 Gas Azul Metalica

COMPRO CARRO 1.000, ACIMA 00 ANO 95

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 • Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 22 DE FEVEREIRO DE 2001

.. Profissionais
.

'. Especializados Garantia do
ser aÇo pre do

PARA VOCÊ LEVAR SEU CARRO NA DEMICAR:

Qualidade no Aten'di e
Equipamentos modernos

Rapidez na En ega'

, I

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada.

Rua Major júllo Ferreira, 244
Vila Lalau - jaraquá do Sul, sc 171-5057

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 8 DE MARÇO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 5

CONHEÇA A N/AIS 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 fempos.

MARCA MODELO ' ANO COR
CARROSNOVOS

FIAT
FIAT

FIAT
FIAT

PALIO ELX 4P
PALIO YOUNG 4 PORJAS

I

UNO MILLE SMART 4 PORTAS
UNO MILLE SMART

2001
2001
00/01
00/01

PRETO VESÚVIO
CINZA VINCI
AZUL BUGIOS
CINZA

----------------------CARROSUSADOS----------------------
FIAT

FORD
FORD
GVI
FIAT

FIAT
FIAT

GVI
FIAT
GVI

FORD
VW
FIAT
VW
FIAT
VW
G\I1

ELBAC8 91/92

90/90

87/87

96/96
96/96

97/97
98/99

96/96
95/96

95/96
98/98

99/99

98/99

98/99

98/99
99/00
96/97

CINZA
PRATA

DOURADA
PRATA

PRETA

VERDE

ESCORTGHIA
DELREYL

COR$AWIND
FIORINO TREKKING

PALIO ED2P

PALIO EX2P

COR8AGL1.6
UNOMILLEEP

AZUL

BRANCA

·VERMELHA

S10

FIESTA

PRETA

VERDE

CINZA

PRETA

BRANCA
PRETA

PRATA
CINZA

GOL8PECIAL

PALIOEX

SAVEIRO CL1.8 MI

PALIO EX4P

,GÖL 1.0

810 DELUXE 2.2

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROS A PARTIR

DE 1,39% a.rn,
JUROS PRÉ-FIXADOS

ENTRADA DE 20%

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

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

Rua Fritz Bartei, 99
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FIAT

JARAGUÁ DO SUL 8 DE MARÇO DE 2001

XIX 350 Preta f>1
CBR 450 Vermelha 'E

MODELO COR COMBo ANO
GM

Astra GL Vermelho Gas. 00
Vectra GLS Verde Metálico Gas. 96
Kadett GL Bordô Gas. 96
Monza SL/E Azul Gas. 90
Monza SL/E Azul Gas. 89
Monza SL/E Cinza Ale. 84

HAT
PalioEX �ts. Verde Metálico Gas. 98
Palio ED pts. Verde Metálico Gas. 97
Fiorino Furgão Branca Gas. 96

���o;�IWs, Verde Metálico Gas. 96
Branco Gas. 95

UnoFEIetronie Cinza Gas. 94
Uno ELX, 4pts. Prata Gas. 94
Uno Mille Branco Gas. 91
Fiorino Furgão Bege Gas. 90
Pálio WeeKend 16V, comp Cinza Stil Gas. 98

VOLKSWAGEN
Gol 16 V - 4 pts - G III Preto Gas. 00
GolfGL 1.8 . Vermelho Metálico Gas. 95
ApoloGL Cinza Gas. 91
Goi CI 1.6 Bege Gas. 89
Goi CL 1.6 Branco Gas. 88
VoyageCL 1.6 Verde Gas. 88
Voyage Verde Gas. 83
Fusca 1300- Branco Gas. 73

FORD
Escort GLX, 4pts, compl. Verde Gas. 97

����r��8tt;<_ completo _ ar Ä��a Gas. 95
Gas. 94

Escort L Pra ta Gas. 93
Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89

VEJA
OMÓVEIS

........

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

MoroS

Savei ro do mês 18

R$ 18.523,*
cea 5X9SF4

)
-

Dalfar Vendo Palio ED 97, 4
.

portas, branco.
Valor R$ 11.500,00.
Tratar 373-1881.

Vende-se Uno SX,
98, 4 portas, azul.
Valor R$ 10 .500,00.
Tratar: 373-1853,

com Luiz.

FORD
Vende-se FI000,

cabine dupla, ano 85,
turbinada, intercooler,
direção hidráulica,

som. R$ 19.000,00 ou

troca-se pI carro de
menor valor.

Tratar: 371-3833
ou 9991-8677, cl

Andrade

Vende-se Escort

Hobby LO, 94, cor
prata. R$ 7.000,00.
Tratar no telefone:
376-1677, ótimo

-estado.

Vende-se Escort CL

1.8, 96. Tratar no
telefone: 9979-0969.

Vende-se - Belina 86,
álcool. R$ 3.000,00.
Tratar no telefone:

9979-0969.

Vende-se Escort 89.

R$ 4.800,00..
Tratar 371-7341.

Vende-se Ford KA,
98, roxo, completo -

ar. Tratar: 371-5343
ou 9973-8756.

R$ 2'6.101,*

---,------------------

VE;ICULOS LTOA
COMPRA· VENOE • TROCA· FINANCIA
MODELO ANO COR COMB.

Fiat
Palio 1.0 4p 98 Branco G

Tipo 1.6 I E compl. 95 Cinza G

VW
Saveiro CL 1.6 MI 00 Prata G
Goll 1.0 Plus 96 Branco G
Gol1000 93 Verde G

Apollo GL 91 Bege A

Apollo GLS Compl. 91 Azul G

GM
Astra GLS 2.0 MPFI 00 Prata G
Corsa GL 1.6 97 Branco G
Kadett GL 1.8 96 Bordô G
Kadett SUE 1.8 93 Verde G

Ford
Verona LX 1.8 4p 94 Bordô G

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Cbd.9B12F4

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
,E S T I V E R **

* Bora (c6d.: BOai): preço promocional à vista a partir de R$ 39.816,00 ou 25% de entrada mais salde em até 36X com taxa de 1,79% ao mês. Gol' Plus (c6d.: 5Xl1C4/P4P): preço promocional à vista a partir de R$ 18.555,00. Golf 1.6 (cód.: 9812f4): preço promocional à vista a partir de
R$ 26.101,00, financiamento com taxa de 1,69% ao mês. Saveiro do mês 1.8 (c6d.: 5X9SF4): preço promocional à vista a partir de R$ 18.523,00. Estoque mrnlmc de 01 unidade para cada veículo. Preços válidos para pintura sólida. Frete não incluso, consulte a Concessionária Caraguá sobre o

valor de frete para a sua cidade e taxas e modalidades de financiamento. Promoção válida até 10/03/2001 ou enquanto durarem os estoques. Fotos meramente ilustrativas. Estes vefculos estão em conformidade com o PROCONVE· Programa de Controle de Poluição do Ar por Vefculos
Automotores. "Distancia máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Sup.rvalorização
dOI.u usado

Goi Plus

R$ 18.555,*
Cód. 5X11C4IP4P

Bora com 250/0 de entrada
e financiamento' em até 36X.*

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h às 19h
Sábados: 8h às 12h

CARAGUÁ
fone: (47) 371-4000
Jaraguá do SulTroca com Troco

� 1&

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Ç
\

I

!
,

I
I

I

j

Vila lalau Jaraguá do SulRua Bernardo Dornbusch, 1111 �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PeçM e r1� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ "O SUL - sc

MOTO

Vende-se moto XL 250,
ano 87, R$ 500,00 de

entrada + 12x R$ 145,00
ou R$ 1.600,00 à vista.
Tratar: 275-3344.

Compra-se Gareli, paga-se
à vista. Tratar: 370-7703.

Vendo moto CG 89, cor
cinza. R$ 1.400,00.
Tratar: 375-246Q.

Vende-se Moto Cruise II
125 seminova, 2km

rodados, em ótimo estado,
preço' a combinar
Tratar: 376-1770.

Vendo gol CU 1.6 ano 96,
completo c/ ar vidro

travas e retrovisor. Valor

R$ 10.000,00. Fone 376-

0246 ou 370-7518.

Vendo Parati 1.6 SLi
.

cinza, ano 90 modelo 91.

R$ 6.000,00. Tratar:
370-8350, c/ Airton.

Vendo Gol GU 1.8, ano
96, cor bordô. Único dono,

44.000km, direção

IdARGfL"
Ad".'

'"

\,'
.

,
:'.,',i!<".

o"'

hidráulica, trio elétrico,
alarme, som. Em ótimo

estado. Valor

R$ 11.000,00. Tratar
371-1403, com Sílvio.

Vendo GoI1000 MI, 98,
branco. Tratar 371-5343

ou 9973-8756.

Vendo Gol CL 1.8, 93,
branco. Tratar 371-5343�

Vendo Gol CL 1.6, 91,
cinza.' Tratar 371-5343 ou

9973-8756.

Vendo Santana GLS 2000,
95, gasolina, vermelho.

Tratar 371-4000.

Vendo Gol 4p, 16V, ano
99, gasolina, branco.
Tratar 371-4000.

Vendo Gol4p, 16V, ano
00, gasolina, prata impe
rial. Tratar 371-4000.

Vendo Gol 4p, 1.0, ano 00,
gasolina, cinza titânio.

Tratar 371-4000.

Vendo Gol 4p, 16V, ano
99, gasolina, azul.
Tratar 371-4000.

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

®�]gD_

lIeJta���!

Telefone:
.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barrado Rio Cerro - Jaraguä do Sul- SC .

Vendo Chevette SL ano

88, álcool, ótimo estado,
tratar: 370-7703, Valmir.

Vende-se Camionete D-
20 luxo custon, cabinada

tropical, bonita e

completíssima.
Tratar: 376-1770/

99733104.

Vendo Monza 92, 4p, trio
elétrico azul metálico.
Tratar 371-5343 ou

9973-8756.

Vende-se Del Rey 86, 4p,
guia azul metálico.
Tratar 371-5343 ou

9973-8756.

Vendo Monza 93, 2 p,
completo, - ar. Tratar

371-5343 ou 9973-8756.

Vendo Vectra 97, prata
GLS (2 dono).

Tratar 371-5343 ou

9973-8756.

Vende-se Kadett GL 2.0
1997. Kadett GL 2.0
MPFI 1997, cor: prata
Huet, 56.000 km, travas

e vidros elétricos,
volante escamoteável,
película de proteção
solar, pneus originais
(estepe nunca rodou),
Manual e Nota Fiscal

(Consumo na cidade =

10 krrr/T). Excelente
estado de conservação.

Preço: 12.500,00.
Tratar: Oxx47-441-7045

ou 9971-5495.

FIA'"

Vendo Palio EX, 99,
gasolina, cinza. Tratar

371-4000.

Vendo Uno SX 1.0, 97,
bordô. Tratar 371-5343

ou 9973-8756.

Vendo Palio Weekend,
98, gasolina, branco.
Tratar: 371-4000.

Vendo Palio branco, 99,
com CD, vidros elétricos,

limpador de '

desembaçador. Tratar
371-5343 ou 9973-8756.

Vende-se Tempra 1995 -

16 V série ouro

completo com ABS,
computador de bordo,
bancos de couro, ar

condicionado digital, etc.
Valor R$ 12.300,00 à

vista ou entrada de

R$ 5.000,00 e assumir
financiamento 32 x R$
289,00 Carro perfeito -

azul metálico
Tratar: 9997-7185.

Compra-se F1000,
pago à vista; urgente.

Tratar:
9975-2754.

FORD

Vendo Courier 1.6 L,
gasolina, ano 00, branco.

Tratar 371-4000.

Vende-se Versailes GL,
ano 93, motor 2 mil, por

R$ 7.900,00.
Telefone: 9975-8711

DIVERSOS

Vende-se caminhonete

Toyota Hylux, diesel, 2.8,
ano 97, (60.000 km

rodados), c/ capota de
fibra. R$ 27.000,00 ..
Aceita-se carro

até 7.000,00.
Tratar 373-1118, com Jair.

Vende-se Besta cor prata,
ano 94, 12 lugares, diesel,

R$ 18.500,00.
Tratar: 376-1112 ou

9973-5732, c/ Marcos.

Vende-se consórcio,
vendo carta de crédito de

R$ 13.700,00 com 4

parcelas pagas, consórcio

já em andamento.

Quero R$ 1.000,00 que é o

valor que eu paguei.
Tratar: 275-3417.

Vende-se Caminhão MB

1113, ano 58/83 modelo
também no documento,

truque pneumático, baú de

8mts, valor R$ 16.500,00 .

Tratar: 9985-1757.

Compra-se pick-up
Peugeot ou Saveiro a

diesel - urgente.
Pago à vista.

Tratar: 9975-2754 ou

370-2310.

Vendo magazine para
carro c/12 CD'S, marca
Pionner em bom estado
de conservação, ou

troco por aparelho de
CD de painel.

Valor R$ 330,00.
Tratar: 9902-0184

370-7919/370-8649

J

CORREIO DO POVO

Teleassinatu ra

275-0105,
275-2853 ou

37·1-1919,
Jaraguá do Sul,

eem

Guaramirim

373-1238

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

_------

CD V 371-5564 ARO 13 ESPORT. • R$ 85,00::::I
o-
o
-;
CD MANGELS/DRAGON
..
III
..
::::I

Reinoldo Rau, 433 Unitário - Colocação Gratuita1:1

o
"E Preço à vistaIII
::::I
o-

Jaraguá do Sul '

I::
CD
::::I
o

..=
o

PNEU 175/70R13· �$ 62,00o

V 373-1016�
�
N

�
III

o
oll!

28 de Agosto, 1578
u-
o

PNEU 185/60R14· R$ 85,00E
I:!
a.

Guaramirim

JARAGUÁ DO SUL 8 DE MARÇO DE 2001

SIL.TRAS. CORSA· R$ 32,00

AMORT. D. GOL • R$ 49,00.n

"

A partir de:

RS 326,31
, /14�H.salS

REDE RENAULT

.

SEU GRANDE SONHO
EM PEQUENAS PARCELAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ação no mercado de trabalho

ra do Departa
doSindicato dos
do Vestuário,
burowski, res
eres precisam
a elas e traçar
r no trabalho.
osane apontam
o dos trabalha-
o do Vestuário
se reúnempara
relacionados
eitos trabalhis
sfilhos, à famí
IIAinda existe
ão no mercado

lismo e a

lutam pelo
deI

impor mais e mostrar que é ca

paz", considera a coordenadora.
Ela critica que as mulheres rece

bem salário 40% inferior ao dos
homens, e que a preferência na

hora da contratação de novos fun
cionários continua sendo mascu

lina. Esta tendência, explica
Rosane, acontece porque o ho
mem não engravida, não tem li

cença à maternidade, não sai do
trabalho quando o filho adoece,
entre outros fatores. "A discrimi

nação também vem de dentro de
casa, quando educa-se a menina
de forma diferenciada", condena.

- Nós não precisamos mais
competir com os homens. Esta
luta pertenceu às mulheres do

passado, que mudaram a nossa

realidade. Nós apenas temos

que viver este novo tempo. O
espaço já nos pertence -, diz a

sócia-gerente da JHB, [anice
Breithaupt.

A gerente-geral da Caixa
Econômica Federal, Marisa Lúcia

Demarch, destaca que a mulher é
eficaz no que faz, consegue
desempenhar sua função de
maneira bastante intensa, com
presença atuante. "Nós,mulheres,
somos fundamentais nos proces
sos que ocorrem diariamente na

sociedade", considera.

371-2841

Christiane Hufenüssler:
"Competência não veste

calça nem saia"

Rosane Sasse Gieburowski:
"Mulheres precisam dedicar
mais tempo para elas"

A qualidade do
trabalho que as

mulheres

desempenham
mostra o quanto têm

. potencial e
capacidade para
despontar no

mercado de trabalho.

Homenagem ao

Dia Internacional da Mulher

Prefeitura Municipal
de Corupá

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher a Câmara
da Mulher Empresária da ACIJS convida para importante palestra:

A MULHER NO CAMINHO DO
AUTO-CONHECIMENTO E EM BUSCA

DA REALIZAÇÃO
Tópicos

• A Liberação Feminina desde a 2a Guerra Mundial • A Evolução
da Mulher • A Mulher na busca de Novos Conhecimentos

• A Dupla Jornada de Trabalho • Novas formas de Casamento
! A Jovialidade Feminina • A Mulher e a Flexibilidade

• Auto-estima • Afetividade • Realização

Palestrante: ROSEMEIRE PUCCINI VASEL
Doutoranda ein História pela Universidade de León - Espanha, Formada

em Estudos Sociais e Pedagogia em Orientação Educacional.

+ Sorteio de oi passage� aérea com acompanhante'para São Paulo

Data: 08 de março - Horário: 20h - local: S.E.R. MARISOL
Investimento: R$ 5,OO(associados ACI's) e R$ 7,ÓO(não associados)

Informações e inscrições: Joseane 372-0002 e Luiz 371-1044

Realização: Apoio:

[J.; lIl4iJ! (:1
TurismoCÂMARA DA MULHER EMPRESÁRIA DE

JARAGUÁ DO SUL· SC

QLAAV �� 8 de março�
pccro» Cit1-' �eI}' cv co-vtq�cv
da:� � cv pUwvu:�

do» CUveAA:cn-.

"'" INDÚSTRIAsDo

tJ<S r«f"OS DE COURo�s�

iE�=�\9 �
º �
� �

[z'jjml/m�·/··,J[:-)1 ,c " .' , I
�;d-:[>' <, .:.: /, /:.fj�/�� '" _..:,'" ...... " ... ,,' ,·7-" ..L�

JARAGU,Á, DO SUL - sc

Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário
Fiação, Tecelagem e Artefatos de Couro de

Jaraguá do Sul e Região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Entusiasta: Horst Reck tenta sintonizar na freqüência da futura emissora

Entidadequer�tdarrámo
comunitária emMassaranduba
Associação
'EspaçoAberto'
já tomou todos
as providências

Massaranduba - A Associa

ção Rádio Comunitária "Espaço
Aberto" está intensificando os es

forços pela instalação de uma

emissora de rádio na cidade. A libe

ração do canal em FM (Freqüência
Modulada) está sendo reivindicada

.
há dois anos, sem êxito, apesar de
todas as providências necessárias
terem sido adotadas. O vereador e
radiotécnico Horst Reck, presi
dente da associação e entusiasta do

projeto, decidiu recorrer ao deputa
do federal Vicente Caropreso para

ampliar os contatos com oMinisté
rio das Comunicações, em Brasília.

A entidade já providenciou toda
a documentação exigida. Desde
documentos que comprovam a

existência da associação, que será

responsável 'pelo funcionamento da

emissora, até as providências de

ordem técnica, com a elaboração
de projeto para instalação e opera

ção, com respectivo laudo, elabo
rado por um engenheiro que veio

de Maringá (PR), a pedido da co

munidade. O yereador, que é pro
prietário de uma oficina de con

sertos de rádio e televisão na ci-

. dade, só lamenta a burocracia
oficial que cerca o assunto.

Ele conta que enviou mais de
uma vez os documentos solicita
"dos pelo Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão do
Ministério das Comunicações e

não entende a razão disso. Mas

garante que a associação está se

munindo de todos os meios possí
veis para confirmar que as exi

gências estão sendo atendidas,
desde cópias de documentos técni
cos até recibos de serviços dos
Correios. Em novembro, Reck
participou de um seminário no Rio
de Janeiro, organizado pelo Minis
tério das Comunicações, para
orientar sobre concessões de rádios

comunitárias.
O vereador acredita que mais

cedo ou mais tarde a comunidade

conseguirá viabilizar o projeto,
apesar das restrições que existem

sobre as rádios comunitárias, desde

que muitas rádios piratas operaram
irregularmente há dois anos, pro
vocando a reação dos empresários
do ramo. Reck diz que a comuni
dade de Massaranduba tem a favor

o fato' de estar procedendo regu
larmente, em conformidade com

toda:s as exigências legais.
CRÍTICAS - Para o ve

reador; as comunidades precisam
ter o direito de instalar sua própria
emissora. "É uma questão de

cidadania", diz Reck, que defende
a rediscussão domodelo tradicional
da radiofonia no Brasil, "onde a

liberação de canais geralmente
acontece sob influência ou inter

ferência de interesses políticos."
No próximo dia 24; a Associação
vai promover um baile para conse

guir os recursos para a compra de

equipamentos. (MILTON RAASCH)

Viação Canarinho amplia linhas para estudantes
Guaramirim - A Viação

Canarinho está definindo novas

linhas e reforçando o atendimento
em alguns horários para oferecer
melhor serviço aos estudantes. No
início da semana, por exemplo, a

.

empresa colocou mais dois ônibus

para atender ao público que
demanda de Guaramirim para
Jaraguá do Sul, passando por
Schroeder I, entre 6h3Q e 7 horas.
E desde o dia 19 de fevereiro está
funcionando nova linha de Gua
rarnirim até a Divisa de Schroeder

I, com saídas às 6h30, llh50 .e

17h30 e retomo nos horários das
7 horas, 12h30 e 18 horas. O

itinerário foi solicitado pela Pre
feitura e atende cerca de 80 alunos

que residem na localidade.
.

Na linha Corticeira/Klein,
com destino até o Colégio São

Pedro, na localidade de Gua

miranga, o horário de saída do
ônibus mudou das 18 horas para
18h35. Com essa alteração, os
estudantes chegam ao colégio
mais próximo do horário de início
das aulas, às 19 horas, reduzindo
a espera e tempo ocioso. Por
outro lado, está projetada a

fixação de linha exclusiva para
atender a localidade de Putanga,
na divisa com Massaranduba.

Pelo estudo feito, a saída de Pu

tanga será às 7 horas, passando
por Tibagi e chegando ao Colégio
São José, na localidade de Rio

Branco.
O retorno será após o encer-

'

ramento das aulas no Colégio São

José, às llh30, com saída do

próprio estabelecimento de ensino,
nas proximidades da SC-4.J.3. Os
alunos que freqüentam de 1 a

a ·8"

séries, em todo o Município, já
podem solicitar o passe para
transporte escolar gratuito, em to

das as unidades de ensino do Mu

nicípio, conforme decisão recente

da Prefeitura. (MR)

Campanha contra diabetes
visa atender 30mil na região
Jaraguá do Sul/Guara

mirim - A meta do Ministério

da Saúde é atender pelo menos

30 mil pessoas, nos cinco mu

nicípios da microrregião, com a

campanha de identificação de

pessoas portadoras de diabetes,
lançada segunda-feira em todo o

Brasil. Em Guaramirim, ominis
tério tem previsão para atender
cerca de 4,4mil pessoas com ida

de acima de 40 anos. Em Jaraguá
do Sul, a meta é de 18,7 mil pes
soas. A campanha oferece o exa

me de glicemia gratuito (para
verificar o nível de glicose no

sangue) e é direcionada a pessoas

que não tenham (ou não saibam

que têm) diabetes.
A gerente de Saúde de Jaraguá

do Sul, Nanci Zimmermann, in
forma que o movimento é baixo

nos primeiros dias da campanha.
Ela acredita que a procura tende

a aumentar porque a campanha
na televisão iniciou na terça-feira.
O Município aproveita eventos

paralelos como estratégia de

divulgação da campanha contra

diabetes. "Vamos participar de

evento do Sesc sábado, na praça,
e da Feira de Ponta de Estoque
do Rotary, no Parque de Even

tos", informa. O exame também

pode ser feito em 11 postos de

saúde (Barra do Rio Cerro, Caie,
Ilha dá Figueira, Vila Lalau, João
Pessoa, Santa Luzia, Nereu

Ramos, Vila Amizade, Cohab,
Três Rios do Norte e PAM), nos
horários normais de atendimento.

GUARAMIRIM - Á cam

panha foi iniciada oficialmente
segunda-feira, às 8h30, em ato

realizado na Unidade Sanitária. O

prefeito José Joaquim Fernandes
foi o primeiro cidadão guarami
rense a fazer o teste, conela
mando a população a participar
da iniciativa do Ministério da
Saúde. Os testes de glicemia,
rápidos e simples, são feitos com

a retirada de uma gota de sangue
do dedo.

O secretário de Saúde, José

Constâncio Albuquerque, consi
dera a iniciativa doMinistério da
Saúde importante porque muitas

pessoas não têm informação sufi

ciente para se sentirem estimula

das a fazer os testes ou são negli- I

gentes e só se dão conta de que
são portadores da diabetes quan
do a doençajá está instalada. Ele

destaca a gravidade desse tipo de

complicação, explicando que "a

diabetes está geralmente asso

ciada com a hipertensão, poden
do causar derrames e ter várias

outras conseqüências graves,
provocando até a incapacitação
do doente."

A Unidade Sanitária atenderá

pela manhã e à tarde. Nos postos
de saúde localizados no interior,
o atendimento será sempre pela
manhã e de acordo com o se

guinte calendário: no Bairro Avaí,
às segundas-feiras; na Corticeira,
às terças-feiras; no Guamiranga,
às quartas-feiras, e no Bairro Rio

Branco, às sextas-feiras. (MR)

Público-alvo: campanha é destinadapara pessoas maiores de 40 anos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Radares começam amultardia 12
Jaraguá do Sul- Segunda

feira entram em operação os dois

primeiros aferidores de velo

cidade, instalados na Rua José

Narloch, na Tifa Martins, e na

Rua FranciscoHruska, Bairro Ana
Paula. Os veículos que não res

peitarem o limite de velocidade de

40 kmlhora, no ponto em que os

equipamentos estão instalados,
serão fotografados e multados.

Quem exceder o limite de velo

cidade em até 50% será multado
I

em 1,2 UPM (Unidade Padrão

Municipal, equivalente a R$
70,00) e perderá três pontos na

carteira de habilitação. Se a

velocidade for superior a 50% do

limite, o proprietário do veículo

receberá multa de 9,4 UPMs (R$
540,00) e perderá sete pontos na

carteira.

O prefeito Irineu Pasold anun
ciou em entrevista coletiva, na

terça-feira, que até o final do ano

serão .instalados 17 dos 36 equi
pamentos licitados peloMunicípio

no ano passado. Desse total, 20
são gerenciadores de velocidade
na via e 16 são gerenciadores de

semáforo e parada sobre faixa de

pedestre. Deve ser aberta licitação
para a compra de outros dois

equipamentos, conhecidos como
radares móveis, que serão utili

zados em pontos estratégicos, na
frente das escolas.

O proprietário de veículo

multado vai receber a multa em

casa, no prazo máximo de 30
dias. O governo do Estado pro

pôs ao Município que 32,5% da
verba arrecadada com os "rada
res" sejam destinados à Polícia

Militar; 32,5% à Polícia Civil e
os outros 32,5 % fiquem com o

Município. Pasold não concorda
com a divisão e pretende negociar
para que 30% do valor sejam
destinados às polícias e 70%

fiquem com o Município. Os

recursos obtidos vão para conta

específica e devem ser usados
em melhorias de trânsito. (LC)

Prefeitura recupera 50% da

frota demáquinas e veículos
Massaranduba � A Prefei

turajá providenciou arecuperação
de 50% da frota rodoviária mu

nicipal, entremáquinas, caminhões
e veículos demenor porte. A infor

mação é do prefeito Dávio Leu,
que estabeleceu os serviços de
revisãoe consertos de equipamen
tos, entre as ações prioritárias do

governomunicipal, nestemomen
to. "São providências que não po
dem ser adiadas", diz o prefeito,
preocupado com a conservação
das estradas para a safra agrícola
e com os problemas causados pe
las enxurradas sobre o sistema

viário.
Conforme o prefeito, as má

quinas e veículos estão sendo en

viados para reparos, de acordo
com a disponibilidade de recursos

financeiros. Por isso, explica, a

recuperação total da frota mu

nicipal só estará concluída no final
do semestre. Ele estima o in

vestimento da Prefeitura em R$

340 mil, entre o que já foi pro
videnciado e o que ainda será feito.
Leu fez apelo para que a população
auxilie aPrefeitura nestemomento
de dificuldades financeiras, pa
gando pontualmente o IPTU

(Imposto Predial e Territorial

Urbano).
Pelo relatório de serviços de

conservação já providenciados,
nos primeiros 60 dias de governo,
foram recuperados quatro ca

minhões, dois tratores de esteira,
duas patrolas, uma carregadeira,
um caminhão captador de lixo,
uma ambulância, três utilitários,
além de outros veículos utilizados
no transporte de passageiros. Seis
ônibus que fazem o transporte
escolar também foram revisados
e consertados, sendo que um deles

(doação do Canadá) foi con
siderado inútil. Todas asmáquinas
submetidas a reparos estão sendo
recolocadas em atividade ime
diatamente, (MR)

COMUNICADO

de neutralização. Outra vantagem
é que o sistema biológico elimina
o mau cheiro característico em

tanques de efluentes.
A empresa não revela quanto

foi gasto na construção dos tan

ques - com 95 metros de com

primento, 16 metros de largura e

6 metros de profundidade - e

aquisição de equipamentos, O

engenheiro de produção, Gilson
Cancer, diz que "a longo prazo
esse investimento vai se pagar",
porque implica em economia.

MARKETING - Cerca de
50 pessoas trabalham na obra,
que deve estar concluída em 120
dias. Ecológica e politicamente
correta e de acordo com as atuais

tendências de marketing, a

unidade habilita a Malwee a

competir no mercado externo,
mas o gerente comercial da

empresa,WilmarRaboch, diz que
não são essas as pretensões da

empresa, inicialmente, AMalwee
abastece o mercado interno e

exporta malhas para os países do
Mercosul. (LISANDREA COSTA)

Tecnologia: expectativa é de que a estação biológica entre em funcionamento no prazo de 120 dias

Malwee importa tecnologia
italiana para tratar efluentes
Estaçãopermite
aumentode

produçãoe
econorniadecustos

Jaraguä doSul- A Malwee
Malhas está implantando estação
biológica para tratamento de eflu
entes com tecnologia e equipa
mentos importados da Itália. A

estação, situada nas proximida
des da ponte que dá acesso ao

Parque Malwee, terá capacidade
para tratamento de 5,5 mil metros
cúbicos de água por dia, aumen
tando a capacidade de produção
da empresa e possibilitando
economia de recursos, já que, ao
final do processo, a Malwee vai

conseguir reutilizar cerca de 60%
da água e 80% do sal empregados
no processo de tinturaria.

- Esta estação é o que existe
de tecnologia mais avançada no

mundo, a primeira do gênero na

América Latina -, assegura o

gerente da tinturaria, Luiz Carlos
Hornburg. Além de permitir a'

recuperação de grande parte da

água e do sal utilizados pela
empresa, o processo biológico re
duz a quantidade de lodo. As 12
toneladas diárias de lodo geradas
pela Malwee serão quatro, quan
do o sistema estiver funcionan
do. Outra vantagem é que o Iodo

que resulta do processo biológico
(com-bactérias) é inerte, em fun

ção da não utilização de produtos
químicos no tratamento da água.
"Já existem experiências do uso

desse lodo inerte até na agricultu
ra", informa Hamburg, referin
do-se a países de primeiro
mundo.

A atual estação de tratamento
de efluentes da Malwee utiliza
sistema físico-químico. Quando
a nova estação for inaugurada, o
custo operacional do sistema será

reduzido, em função da: não

utilização dos produtos químicos
e do reaproveitamento de gás
carbônico, proveniente da fu

maça das caldeiras, em processo

COMUNICADO
O Sr. VALDIR LUIZ SPÉZIAvem através desta
comunicar que está sendo cancelado em

cartório a procuração da qual o mesmo lhe
transferia os poderes do imóvel situado à Rua
João Cruz de Souza, na 76, Bairro Rau, Cohab,
cidade de jaraguá do Sul-Se.

Compareceu nesta DP o comunicante informando

que foi extraviada a nota fiscal série 1 nO 005766,
da Metalúrgica MJ Morh Ltda., com sede na Rua

Jaraguá, s/n - Bairro Ilha da Figueira, CGC 85.227

841/000199 Inscrição Estadual 252.391.861,
valer total da nota R$ 1.474,83. Era o registro
Conforme boletim de ocorrência nO 490/2001.

Jornal
CORREIO DO POVO

370-7919
370-8649

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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a

Cincohomens armados roubam
malharia e levamR$ 40mil

Assalto aconteceu

terça-feira
à noite, no Bairro
Rio Molha

Fotos: Edson Junkesl CP

JaraguádoSul-Cinco homens

encapuzados, armados com revólve
res e pistolas, assaltaram o estabele
cimento comercial Lismaw Confec

ções e Acabamentos, localizada no

Bairro Rio Cerro, na noite de terça
feira. O registro foi efetuado na

Delegacia de Polícia,' às 4h15 de

ontem, pelo empresário José Amir

Ribeiro, 43 anos. Ele relatou que os Ribeiro: dono da empresa diz que o caminhãofoi encontrado em Blumenau
assaltantes renderam dez funcio-
nários que estavam trabalhando no

local e passaram a carregarmercado
rias para dentro do caminhão LXI-

4230, de Blumenau, conduzido por
Dionei Natal Neves Pereira.

Segundo relato do motorista

prestado ao delegado de plantão,
I1son José da Silva, os ladrões
haviam solicitado serviço de frete na
empresa de Pereira e, quando che

garam namalharia, avisaram que se

tratava de assalto. Os ladrões levaram

cincomil quilos de fio, mil quilos de
malha em rolo, 850 quilos demalhas
tingidas, duas caixas de Iycra, duas
calculadores, um telefone-fax, uma
balança de precisão e um aparelho
de CD.

Ribeiro disse que três homens
ficaram vigiando os funcionários en

quanto os outros dois carregavam a

mercadoria. "Este roubo nos causou

prejuízo de aproximadamenteR$ 40
mil", conta o empresário. Alémdestes

objetos, os assaltantes levaram uma

motocicleta de um prestador de ser
viços temporário, damalharia.

O delegado suspeita que os

ladrões sejam de Blumenau, pois o

caminhão foi encontrado abandona
do naquela cidade. "Todas as vítimas

já prestaram depoimento, agora será
instaurado inquérito. A polícia vai

investigar o caso e apurar os nomes
dos envolvidos", destaca Silva.

(FABIANE RIBAS)

PolíciaMilitar apreende 15

máquinas caça-níquel
JaraguádoSul-Na sexta-feira

passada, policiais fizeram vistoria
em bares do Município para

averiguar estabelecimentos que
oferecem aos clientes máquinas de
caça-níquel ilegais. No total, foram
apreendidas 15 máquinas, em dez

bares. O delegado de plantão, I1son
José da Silva, diz que os equi-

.

pamentos foram recolhidos na ter

ça-feira, passarão por perícia e

serão encaminhados a juízo. Os

proprietários dos estabelecimentos
foram autuados em termos circuns

tanciados e podem cumprir pena de,

no máximo, ur_n ano de detenção.
"Em geral, eles acabam cumprindo
pena através de prestação de ser

viços à comunidade", explica Silva.
O delegado informa que a

operação dessas máquinas só é
autorizada perante fiscalização da
Codesc (Companhia de Desenvol
vimento de SantaCatarina). "Esses
materiais apreendidos não têm

licença para estar em .funciona
mento, sem autorização, os proprie
tários não pagam tributos, apenas
embolsam o dinheiro, o que caracte
riza contravenção penal", conta. (FR)

Apreensão: Silva diz que as máquinas estavam operando ilegalmente

Aviso importante
Velocidade 40 km/h

Este é o limite de velocidade nas ruas José
Narloch e Francisco Hruschka, onde foram
instalados os controladores de velocidade e

que funcionarão a partir do dia 11 de março
Penalidades:
até 50 % acima da velocidade permitida:
Falta grave - multa e perda de 5 pontosno CNH

.

Acima de 50% da velocidade permitida:
Falta gravíssima - multo. perda de 7 pontos na CNH
e suspensão do direito d,e dirigir
Respeite os limites de velocidade.

Respeite a vida!

Conselho aponta
superlotaçãono
presídio de JS

Jaraguá doSul-O excesso de

presos, no presídio de Jaraguá do

Sul, em número de 109', quando a

capacidade é de 76 pessoas, tem sido
motivo de preocupação para as lide

ranças do Município. O empresário
Nilton Roque Zen, vice-presidente
da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) para
assuntos de segurança e presidente
do Conselho da Comunidade, de
monstra preocupação com as conse

qüências desta lotação.
Nilton Zen coordena o Projeto

Âncora, iniciativa proposta pela Acijs
de recuperação dos apenados, através
deações comoo trabalho equalificação
profissional dentro do presídio, pera
que tenham condições de se integrar
novamente à sociedade. O número ex

cessivo acaba comprometendo todo
o trabalho organizado. Para Zen, "a

superlotação é absurda e inaceitá
vel". Ele informou que o secretário
de Estado de SegurançaPública está
sendo acionado para a redução da

população carcerária, no presídio.
Nilton Zen comentou também

que a construção do galpão para
trabalho e treinamento dos presOs
deve sofrer atraso, porque será
necessário o. estaqueamento, nãO

previsto no projeto original.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FÓRMULA 1 -DIÁRIO DE MELBOURNE -----�

Panis perde 4° lugar
Quase cinco horas depois da corrida, a direção de prova puniu

Panis acrescendo 25s ao. seu tempo, por ele ter passado. Heidfeld sob
bandeira amarela. Assim, o francês da BAR caiu de quarto para sétimo

lugar e Raikkonen subiu para sexto. É o primeiro estreante a pontuar
na F-I desde De La Rosa, também na Austrália, em 1999.

Verstappen é punido
Outro que foi punido pela mesma razão, no momento do acidente

de Bernoldi, foi Verstappen. Também com 25s acrescidos ao seu tempo,
o holandês da Arrows caiu de nono para décimo. Heidfeld e Frentzen,
.além deRaikkonen, foram os beneficiados pela punição a Panis, subindo

para quarto e quinto, respectivamente, Foram os primeiros pontos de
Heidfeld na F-1.

ABANDONO DE EMPREGO

De conformidade com o Artigo 482 da Letra I da

CLT, convidamos o sr. Valdecir Pereira dos
Santos, portador do RG 3.526.031 e CPF
910.634.000-28 a comparecer no prazo de 72
horas na empresa Floriani Indústria de Máquinas e

Equipamentos Uda., sito à Rua 123 - Progresso -

Con, Indústrial - Corupá. O não comparecimento
caracterizará Abandono de Emprego.

Malwee/FME perde e agora
depende de outros resultados
Fortaleza - Jogando um

futebol bem aquém de sua ca

pacidade, a equipe Malwee/FME

amargou uma goleada de 7 a 2,
ontem à noite frente a Sumov, do
Ceará, na terceira rodada da fase
finaI da 28" Taça Brasil de Futsal.
Para chegar a fase semifinal, a

equipe jaraguaense precisa ganhar
de goleada nesta quinta-feira, do
Maranhão, e torcer para um

tropeço, também por goleada do

Carlos Barbosa, do Rio Grande do

Sul, na sexta-feira contra o Sumov.

Superior desde o início da

partida, a equipe de Fortaleza,
"importada" da Universidade de
Caxias do Sul, entrou mais
determinada em quadra e disposta
a manter o time jaraguaense em

seu campo de defesa. Explorando
bem as falhas de conclusão e de

passe, a Sumov chegou aos 3 a O
antes dos primeiros 10 minutos,
gols de Joan, Índio e Daniel,
contra. Precisando vencer, o

técnico da Malwee, Fernando
Ferreti, sacou o goleiro Ivan e

passou a atuar com o quinto
jogador, o gol-linha Chiquinho. A
tática não surtiu resultado e o time

de Santa Catarina acabou fechando

o. primeiro tempo perdendo por 4

a O, com um gol de meia bicicleta

de James. Apesar do placar, o

goleiro Franklin foi o 'responsável
por seis difíceis defesas nos

últimos cinco minutos do primeiro
tempo.

Quem esperava que o time

jaraguaense voltasse mais deter
minado em quadra no segundo
tempo acabou vendo uma re

petição dos erros da etapa anterior.
Dedé, da Sumov, ampliou aos dois
minutos enquanto que Joan fez 6

a O aos cinco minutos. Somente
aos 11 minutos, Júnior descontou
com Joan fez o sétimo gol para o

time do Ceará. Aos 17 minutos
Chico fez o segundo gol dos
catarinenses,

Conversa de louco
Fisichella chegou em 13°, três voltas atrás de Schumacher. Button

parou a seis voltas do final com uma pane elétrica. Mesmo assim, a

Benetton disse que seus carros foram "competitivos'; em Melbourne
- palavras do projetista Mike Gascoyne. A melhor volta do inglês foi
3s787 pior que a melhor de Schumacher. A do italiano, 4s193, Alguém
está louco no time, para achar bom seu desempenho."

Senhores Acionistas, .
.

AlerKiendo dispo�içõe� legais e estlitutlÍries. temos a satisfaçio de apresentár e subiT\Qter ii apreciaçio IS Demonstraçöas Cont'bels referentes ao exercício so�ial encerrado em 31 de dezembro de 2000 e 1999.

Jaraguá do Sul (SC), f_feito de 2001_
AADMINISTRAÇÃO.

DEMONSTRAçOES CONTÁBEIS DOS EXERC(CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1899
(Em milhares de reais)

ATIVO

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2000 ,.U 2000 tU.

sues 49.470 873.186 85U11
5.693 45.249 524.192 363 ..812

175.974 102_280
144.428 122.279
9.199 32.971
4.105 2.687

ClRCULANTE ,: ,

DISPONIBILIDADES : .

CONTAS II RECEBER DE CLIENTES .

ESTOQUES .. , ..• __ .. , , .•••••... , ..

IMPOSTOS A RECUPERAR _. __ .

DESPESAS DO EXERcfclO SEGUINTE , ..

DEB�NTURES .

DMDENDOS/JUROS S/CAPlTAl
PRÓPRIO _ .. , , .. , ,

OUTROSCRÉDITOS _ .

24.842

57.266
2.194 4.221 15.487 29.382

RfALIlÁVELA tONGO PRAZO _._ ...__ .... � 2.377 64.097 46.864
DEPóSITOS JUDICIAIS _ _........ 2.823 49.006 35_34.8
IMPOSTOS DIFERIDOS 664 1.920 3.933
OUTROS CRÉDITOS ,. 2.377 7.171 6.575

PASSIVO

CONTROLADORA CONSOLIDADO

ClRCULANTE ", , _ , �
FORNECEDORES , , ..

OBRIGAÇOES SOCiAiS E TRIBUTARIAS ..

INSTITUiÇÕES FI.NANCEIRAS .. , ; ..

ADIANTAMENTOS DE OLIENTES "' .

PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO
'

DMDENDOSfJUROS SfCAPITAL
PROPRia , " «v-' , ,............ 23,527

OUTRAS OBRIGAÇOES 44

12.958 &12.21&
.

47.135
34_200

365.259
9,875
11.141

610

12.956

�
33.857
26.006

252.403
4.041
7.113

23.560
21..105

EXIGIvEJ,.A LONGO PRAZO ", � 22.11&6 ��

364OBRlGAÇOES SOCIAiS ETRIBUTÁRlAS.
EMPRESAS CONTROLADAS/
CONTROLADORA .

INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS ..

TRIBUTOS EM CON1lNG�NCIAS "" ..•

OUTRAS OBRIGAÇÖES " " .

13.128

6.359 6.980
121.497 99.909
68.418 61.418

22.666 8.665 9.199

241 463

408.627 ....". 408.827

300.000 370.000 300.000
12.027 11.319 12.027
96.600 107,156 96.600

122.3561

27.966

4.017
39.926

P�ANEN1'E" " " , 46U11 :tt2.402
.

268.628 24OM7
INVESTIMENTOS 466,542 389.567 51.874 45.389 PARTICIPAÇÃO DOS MINORrrÁRlOS ..

IMOBILIZADO ,........ Ú69 2.835 197.699 190.499'
DIFERIDO .,._ .. ., _ " .. _ 3.055 4_619 PATRNONIO ÚQUIDO , _ ".- 4&6.119

Eggon João da Silva
Presidente

Gerd Edgar Baumer
Vice-Presidente

Lilien Wemi(l9haus .

Werner Filcardo Voigt
Nildemar Secches
Edson Vaz Musa

CAPITAL SOCIAL ".................... 370.000
RESERVAS DE CAPITAL "." ".... 11,319
RESERVAS DE LUCROS .. " ".... 107,156
AçOes EM TESOURARIA " _ ;..... 1.22,3561

Décio da Silva
Diretor Presidente Execotivo

Walter Jassen Neto
Diretor de Marketing

Moacyr RogérioSens
Diretor Técnico

Alidor Lueders
Diretor Administrativo e

de Relações com
Investidores

CONTROLADORA CONSOUDADO
20CKt 19U 2000 199.

• 11.904 962.504. 753.443
---re3í. {te2,Gl01 (125.9431
� 799.814 627.600

DEMONSTRAÇÄO DO RESULTADO DOS EXERClclOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999

(Em milhares de Reais)

12.956
16.720

Egon Handel
Arnaldo Ventcio de Souza
Eunildo Lázaro Rebelo

(1.684)

la.99S! 1502.985) (412.0361
2;825 287.009 215.564

12) lIe3.090) (145,3941
12.9681 t52.848) 1.532021

(85.528) 167.310)
(1)4.4781 1115,855)
139.9851 128.644)
79.749 119.617
2.947 1.963

RECEITA OPERACIONAL BRUTA ..

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA " .

RECEITA OPERACIONAL LklUIOA .. " ..

CUSTO DOS PRODUTOS E SER\IlÇOS
VENDIDOS _ ........ _ .. " ...._.,. .. , __ .. : .........__ ...

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ...

DESPESAS OPERACIONAIS " ..

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS.
DESPESAS COM VENDAS .

DESPESAS FiNANCEIRAS _ ..

JUROS SiCAPtTAl PRÓPRIO .. " " " ..

RECEITAS FINANCEIRAS , _

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS.
RESULTADO EQUIVALtNCIA
f'ATRIMONIAL , .

RESULTADO OPERACIONAL LklUIDO.
RESULTADO NÃo OPERACIONAL ..

EFEITOS 00 REFfS " _ _ ..

RESULTADO ANTES DOS IM POSTOS.
PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO " ..

CONTRIBUIÇAO SOCIAL _ " .

iMPOSTO DE RENDA ... _ " " " .

REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL
PRÕPRIO " , .

RESULTADO LklulDO DO EXERCIcIO .•

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS ....

RESULTADO LklulDO DO EXERCIcIO ,

TOTAl TOTAL DO PASSRIO
.

. RESULTADO POR AÇÃO. RS .

DOATWO " ,,, ���� IV .. " " "." "" � ��� VALOR PATRIMONIAL PORAÇÃO·RL.

c= C_O_N_S_E_L_H_O_D_E__A_D_M_IN_I_ST_RA__Ç�A_O �) (� D_IR_E_T_O_R_IA__� �) (-----------CO--N-S-E-L-H-O-R-S-CA--L----------�)

11.8261
(39.9851
45.176
\17.2601

1282691
128,6441
59.879
.(18.3161

142.661
127.083

81.753 2.573 l.743
66.260 139.UP 73.876
11.2981 � {t.952)

14_2711
� 136e1141 71.924

(821 (1 S.7SS) (10,8791
12721 19.501) 12.6241
(913) 125.143) {5.246J

(861
126.997

(148)
14721

(9511
125.426

125.426
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Bicicross: equipe jaraguaense está em segundo lugar geral no campeonato

MaiweeJFME de Bicicross se

destaca na I"etapa doEstadual
Jaraguá doSul- Mais de 30 pilo

tos da equipe MalweelFME disputaram
a primeira etapa do Campeonato
Estadual de Bicicross, que foi realizada
neste fim de semana, em Rio do Sul, e
ficou com a segunda colocação geral,
conquistando 38 pontos, Em primeiro
está a equipe de Brusque, que marcou

45 pontos, e em terceiro ficou Rio do

Sul, com 36 pontos, O técnico do grupo,
Valdir Moretti, diz que a atuação dos
atletas jaraguaenses foi boa, consi
derando a 'quantidade de treinos que
efetivaram desde. o início do ano.

No total, MalweelFME recebeu 17

troféus, deixando três pilotos entre os

três melhores de cada categoria, além

de receber oito títulos de campeão por
modalidade. Os destaques destaprimeira
disputa foram os pilotos jaraguaenses
Luís Madeira, na categoria 6 anos, e

Guilherme Borchaidt, na categoria 8 .

anos, ambos ficaram em primeiro lugar. ,

Apesar dos resultados serem posi
tivçs, aconteceram alguns acidentes com
pilotos de Jaraguá do Sul, o que vai pre
judicar a equipe, pois terão que ficar

algum tempo parado para recuperação.
O próximo desafio da MalweelFME é á

primeira etapa do Campeonato Brasi

leiro, que vai acontecer nos dias 17 e 18
de março, em Sorocaba. A próxima
etapa do estadual será realizada no final
de março, em São José. (FABIANE RIBAS)

Empresa lançaMapa do Vale do Itapocu
Jaraguá do Sul - A Ação Livre,

primeira empresa jaraguaense de turismo
de aventura, lançou no início do mês o

Mapa Vale do Itapocu Ecoturismo. O

mapa destaca os principais pontos de

atração ecoturística do vale, dando ên
fase aos esportes de aventura praticáveis
na região.

Foram destacados locais para a prá
tica do vôo-livre, jeeptur, rapel, caval
gada, trekking, bóiacross, escalada,
canoagem e ciclismo. "Alguns destes

esportes já estão nos programas turísti
cos da Ação Livre, disponíveis a em

presas, escolas e turistas que gostam de
adrenalina. Trabalhamos com guias qua
lificados, equipamento completo e todos
os procedimentos de segurança", explica
Fenisio Pires Júnior, um dos três sócios
da empresa.

Atividade como pesca, camping, lazer
aquático e cachoeiras com acesso estão .

distribuídas pelo mapa, que oferece uma
idéia global do excelente produto turístico
existente na região. "Não estamos mais

falando em potencial, mas em início de

desenvolvimento do ecoturismo no Vale
do Itapocu", enfatiza Enio Luchtenberg,
também sócio.

A distribuição do Mapa Vale do

Itapocu Ecoturismo já está em anda
mento. Vai atingir todos os 38 pontos de

informações turísticas Rota Segura do

Estado, incluindo escolas municipais e

estaduais, hotéis, agências de viagem,
.

restaurantes e postos de combustível da
região, envolvendo pelo menos 900

pontos. Segundo o sócio Roberto Rocha,
o mapa será divulgado através de site
da Prefeitura, Shopping Breithaupt e O
Leopoldo.

A Ação Livre é formada pelos
organizadores do Encontro Eco Radical,
evento de esportes radicais realizado em
Jaraguá do Sul, que divulgou a região
nacionalmente como pólo de ecoturismo.

Os interessados em montar grupos e

participar dos roteiros ecológicos podem
entrar em contato pelo telefone 371-
8341.

Amanhã acontece a terceira rodada do
8° Torneio Aberto de Verão de Futsal

Schroeder - Na terça-feira foi
realizada a segunda rodada do 8° Torneio
Aberto de Verão de Futsal, no Ginásio

Municipal de Esportes de Schroeder.
Nas disputas, a equipe daMalweelFME,
infantil, venceu a MenegottilTupi por 9
a 7; a KLC/Corupá perdeu para a LDJ/
São Bento do Sul por 7 a 2, e a Águia
Branca/Blumenau derrotou a Estoril/

Mega Tranze o Pé por 10 a 7. O as

sessor de esportes de Schroeder, Glauco
Behrens, diz que o nível do campeonato
é bastante elevado e que a qualidade dos
jogadores está correspondendo às ex

pectativas. "O torneio está transcor
rendo bem, nós nos preocupamos, inclu
sive, em trazer ótimos profissionais,
como os árbitros, que são da Federação

Catarinense de Futsal", diz.
Amanhã vai acontecer a terceira ro

dada do torneio, a partir das 19 horas, com
o confronto entre Grupo Roger x Estoril/
Mega Tranze o Pé. Às 20 horas será a

vez da equipe da Kiferro enfrentar a LDJI
São Bento do Sul e, às 21 horas, acontece
disputa entre Gesso Jaraguá x Malweel
FME, juvenil. Os árbitros que vão atuar

nas partidas são: Alan Giovane Abreu da
Silva e Arlindo Vieira, da Federação.

Paralelo com os jogos de amanhã,
também será realizada a primeira Copi
nha de Verão de Futsal, nas categorias
Mirim (até 12 anos) e Infantil (até 16
anos). O primeiro jogo será às 18 horas,
entre FME/Schroeder x SER Floresta,
de Pomerode. (FR)

NOTAS ___

Voleibol

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr: A[,y F cD0vc.o-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Oro wcJil4bor MCM'"celo-Weber Sr1N{N

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
De março ajunho estará fazendo estágio na Universidade de Bordeaux França

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CUwev�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Hoje é o último dia para efetuar as

inscrições para a clínica de arbitragem de

voleibol, que será realizada no próximo dia
10, no Instituto Educacional Jangada. O
palestrante será o árbitro nacional Paulo
Cesar Pandolfo. O valor do investimento
é de R$ 30,00, com direito a participaçãó
na clínica, almoço e certificado de parti
cipação, com 12 horas/aula.

Congresso técnico
Hoje vai ser realizado congresso técnico

na Liga Jaraguaense de Futebol, a partir das
19 horas, para traçar definições sobre o

Campeonato das Escolinhas de Futebol. As
categorias envolvidas são Pré-mirim, Mirim,
Infantil e Juvenil. O presidente Rogério
Tomazelli diz que vão definir o número de

participantes do campeonato, elaborar tabela
dos jogos e discutir o regulamento.

PNEUMOLOGIA - MEDIC.J"NA INTE
BRONCOSCOPIA (Especialista pela SB

Dr: C'LcuuU.o-L�r;L.n;S�
Fone/Fax: 372-1553 ou 37'1 ....5117 - S�a701

PROCTOLOGISTA
Dv.A�e-L.S�

Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

Especialrsta em Periodontia (Tratamento da gengiva)
Vvcv.C�T�
Fone: 371-8743 - Sala 705

CARDIOLOGIA
or. pábí,o-C. M�o-

Fone/Fax: 371-6811- Sala'606

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC
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