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Vereadores requerem
Üßforunaçõessobre
ações da Prefeitura

Os vereadores Maristela
Menel e Lorita Karsten

(PMDB) e os petistas Marcos
Scarpato e Zé Padre apre
sentaram requerimento soli
citando informações sobre o

número de servidores e des-

Presos acusados
de roubar cartão

pesas da Secretaria de Saúde
de Jaraguá do Sul, em lÖOO.
Solicitam ainda os remédios
mais indicados, osmédicos que
os prescreveram e as farmácias
onde foram adquiridos.
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Troféus e medalhas

para Jaraguaenses
A equipe de nadadores da

Ajinc/Urbano/Flvlli, de Jaraguá
do Sul, conquistou oito troféus e

oito medalhas na 9" TravessiaDha
de Porto Belo. Página 12

..�

Herlim
373-1010

Edson JunkeslCP Tim Francisco (E) e Rudmar Braga: Rádio
Iaraguâ AM é a melhor pela terceira vez consecutiva. Página 6

A Polícia Militar de Jaraguá
do Sul prendeu na noite de terça
feira dois homens e uma mulher

que faziam compras com cartão

de crédito roubado. Página 10
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Poder de barganha
A clareza com que o senador Roberto Requião expõe as

contradições na privatização das empresas brasileiras reforça as

suspeitas de irregularidades e de privilégios patrocinados com
recursos públicos. Desde o início, o programa de desestatização
enfrenta resistências de toda ordem, que se somam às denúncias

de favorecimento e falcatruas. A
Embraer foi vendida porUS$ 150

milhões, meses depois, o BNDES
liberou empréstimo de US$ 1
bilhão à empresa, garantindo os

investimentos.Mesmo tratamento
nãomereceu a estatal.

O senador paranaense argu
menta que, se o BNDES tivesse

liberado às estatais o mesmo

volume de recursos que ofertou às

empresas recém privatizadas, sob
o pretexto de "incentivo ao setor",
teria sanado todos os problemas
financeiros das companhias públi
cas. Requião tem ainda outras ex

plicações convincentes para jus
tificar o fracasso das estatais. De

está na

vpossibilidaãe de,
irregularidlJ1lés 1
noproce 1

)l�

f1:erprivn
ii

Grande homemacordo com ele, os principais fatores são, pela ordem: incapa
cidade de gestão administrativa, apadrinhamento nas nomeações
e irresponsabilidade dos diretores.

Para o senador, os cargos de direção nas empresas estatais
eram preenchidos por afilhados políticos em detrimento do critério O homem que olha para a vida

técnico, comprometendo a estrutura operacional. "Se as estatais e só consegue enxergar "um dia",
. ele é apenas um mamífero.

fossem geridas com responsabilidade, se não fossem usadas como
Aquele que consegue enxer-

cabide de empregos de políticos e se tivessem os financiamentos gar "uma semana", já podemos
necessários, seriam tão competitivas quanto qualquer outra", considerá-lo como um homem.

garante. É importante lembrar que muitas estatais, mesmo' Aquele que enxerga "um

lucrativas, foram privatizadas, porexigência do FMI. mês", este já é um bom homem,

As denúncias do senador ecoam por todo o País, indignando e aquele que enxerga até "um

ano", está de parabéns, é um óti
a sociedade diante .de tamanho absurdo e desprezo pelas mo homem.
�mpresas públicas. Mas não encontram respaldo no governo, Mas o homem que olha para
que i:y,�mna a disposição em concluir as privatizações no sistema a vida e consegue enxergar "vá

�n�tg,�l'ç'q, i��.sar clo,spr,otestos. Todavia, omérito-da questão rios anos" a sua frente é aquele
��t:�i;#a; :p��'sihtÜdâd'é. tde irregularidades no processo de que está faltando nos dias de hoje.

P1;.iY�f�aç�<iL;qae .,�.(�JAI}:�Tt9,:,�:Vita investigar. A resistência Este é o grande homem.
,,,", ,._

.. ) ',"." •.... " ",. .', ,
'

,;. .
" Os melhores empresários são

�oy��'a�tJjii;��}�I·?s;fa�ÓsJ?��ce.osj�dícios e deixa grandes homens porque nas suas
dÚVléIáS:' ..

'

',,'I' ,," f,t:'. ':,"{,,/t,,\;,\!; ': ,'> k,;',.(·: c,;, '

';',:" empresas há 'orde�; emprego e

\ No livro "O BrasÚ pi{và\i��sid ::.-."IjM:�!�k��;:dô���smohte prosperid.ade, setodosos empre-
, • ':.',

• '�:'V�l {,"'f ...... _.;. ... �.. 'j ';. .. i( ,I. "\�". ," ',,... .�

ººEstado", o economistaAloysioBiondi,'mdrto'nbYànd.PàSßädb:1•.
' '," sár1QS }g�st1m grandes homens

jSstenta que-as privatizações não passam de entregadó�atrÚriôhi.�,,; .�. �,ö h���p.à'd�semprego, falência
�P)ico. Garante que o governo, antes de vender as telefônicas, einl:j.d\Wp'l�nda.; '. '

"

.in.��tiuR$'21 bilhões no setor, vendendo tudo porR$ 8,8 bilhões. _

Os exe,mpl,ar�s paisde família
,/'1,p, '. !.."

. _ . sao grandes homens porque em

�A.cSN fOI comprada por R$ 1,05 bilhão, dos quais R$ 1,01 'f O'
:'i
S'tê

".
'

._

'"'. ",;,;,:.", ,
'.

" suas mm las so em arnor, uruao

.f!P\����llÍ 'moedas podres' . O Banerj foi vendido porR$ 330 e respeito.
,

"

;"Õ��,Mas O Estado assumiu dívidas trabalhistas dé R$ 3,3 Se todos os pais de família

>h, >
•

fossem grandes homens, não

'. \,� 'L� f'l::l�depública.nãoéfavordegovernantenemcortesiaà haveria divórcio, discussões e

�9�i�4áde: é obrigação de administradores comprometidos com
�th:�Íií�parência e com as causas públicas. Antes de insistir na

�<�l9.�!�as estatais que sobraram, o governo deveria apurar as
9{n�PRias, demonstrando apreço à seriedade e à ética. A nenhum

g.óN:�o é lícitomanobrar ou usar a base política para evitar que
s�j�)ii invçstigadas as irregularidades na sua mais completa
t'tén�'9:(�Ob��tüd��.uando está envolvida a probidade admi-
mstranva,

.

'f<
.: t :.:'�;',,,

* Geovane Demarchi

filhos mal-educados e proble
máticos.

Os padres são grandes ho
mens porque se dedicam a Deus.

Os líderes são grandes ho
mens porque se dedicam ao

povo.
Os funcionários, modelos,

são grandes homens porque se

dedicam com afinco à empresa
em que trabalha.

Os excelentes médicos são

grandes homens porque se de
dicam a cuidar do nosso corpo e

nossa saúde.

Os cientistas são grandes ho-
'

mens porque se dedicam a pro
curar a cura de novas doenças.

Todos nós podemos ser um

O mais importante é que isto

não depende de nada e nem de

alguém sobrenatural para acon

tecer, depende exclusivamente de

nós, O problema é que nós não

pensamos, não desejamos e não

nos dedicamos a sermos grandes
homens.

A partir de hoje, todos nós

temos mais um desafio em nossas

vidas, talvez o, mais importante e

o mais difícil de alcançarmos: ser
um grande homem.

Pense, deseje e se dedique a

isto, tenho certeza que você vai

conseguir.
Se todos nós alcançarmos

este objetivo, daqui alguns anos.

o mundo será constituído de

"grande homem". "grandes homens".

Quem sabe esta é a fórmula E com certeza viveremos em

de fazermos um mundo ideal, . paz, com harmonia e felicidade.
onde só haveria amor, respeito,

-

E você que já se considera um

prosperidade, emprego, religião, grande homem, meus parabéns,
ordem, saúde, casä e automati- mas, por favor, espere por todos

caraente.felicidade para todos. E para alcançar, senão não terá

;pór rric�íyel que pareça, isto não valido a pena!
éfÍi#9'íLde �c�ntecer, o que temos ; .

",' .",. .ÓÓ:
;,

•

1<. -, -v. :1 ' ;': ,',I
'

; '" .(,. ,

que f�çrlé,nós, homens normais, -:
r :
'. '

, ",': "�' , ..

, ,', " '

, no�·'lbrri'atmps. grandes hQni�ns,:.;. *.Agro,e.c'tlâti�ta'� / ;";i�:::. i,'�;'
, ; .�'.

"

I', � ;�,;; .. ./<" '1"\·.. ',�·"'·,::'..t··�·.;i : ;;!-(;.;,f�\�J�>
Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt: 1.180. 'As c�r:ía:f�é�%.m· i'q;nier
entre 30 e 35 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e

fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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O coordenador nacional do Projeto Empreender, Carlos Rezende,
esteve segunda-feira em visita rápida a Guaramirirn e cidades da

microrregião. Revelou que o projeto já atende

empresas em sete Estados e que a maior densidade está em

Santa Catarina, com a participação de 5,6 mil empresas. Rezende
argumentou que são inegáveis os

benefícios da atuação do Projeto Empreender, reduzindo a

falência dos novos negócios, nos primeiros quatro anos de

funcionamento, conforme indicam as pesquisas.
Adas
A Acias (Associação
Comercial, Industrial e

.

Agrícola de Schroeder) e o

Sebrae promoverão no período
de 19 a 22 de março curso

sobre Desenvolvimento
Gerencial. O consultor do

Sebrae, Renato Ferrari, será o

ministrante. A entidade está

recebendo inscrições.

Flores
Joinville estará sediando no

próximo dia 23 de março o

50 Fórum Estadual de

Floricultura, aHortifeira
2001. "Vender mais é o

desafio", é o lema adotado

para o evento, iniciativa do

segmento de floricultores. O
acontecimento tem o apoio

do Ministério da Agricultura.
Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Guaramirim realizará
Assembléia Geral Ordinária no próximo dia 23 de março, às 19

horas, na sede da entidade. O principal assunto da ordem do dia
será a eleição da nova diretoria da entidade.

Inovando
O empresário Aclino Feder,
diretor da Berlim, conhecida
fabricante de cozinhas e

móveis de Guaramirim, está

sempre viajando pelo
exterior em busca das
novidades em design e

tecnologia para incorporar
em seus produtos. No
próximo mês de maio, ele

participa da

Interzum, em Colônia, e da
Ligna Plus, em Hannover, na
Alemanha. Dois eventos
maiúsculos
da indústria moveleíra
internacional.

Presença
A Prefeitura de Guaramirim

estará participando do
10 Seminário estadual para
prefeitos, vice-prefeitos e

assessores municipais e da
1 a Expofecám

(Exposição de Produtos,
Serviços e

Equipamentos para
Prefeituras), que estarão

acontecendo hoje e amanhã,
em Balneário Camboriú.
O prefeito Mário Sérgio
Peixer vai acompanhar
pessoalmente os dois

eventos, junto com alguns
dos assessores.

ENTRE ASPAS -�-----

"O meu crédito é muito maior do que o dele. Ele foi

julgado na última eleição, quando não se reelegeu vere

ador." (Líder do. governo na Câmara de Vereadores de Gua

ramirim, Salim José Dequêch - PFL -, reagindo. às críticas do.
secretário. de Planejamento. e Desenvolvimento Urbano, Valério
Verbinem,àimprensa)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Oftalmologista - CRM 9066

'-7'0'
�ua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Tamanini será candidato se

houver convocação doPMDB
Prefeitode

Corupó confirma
a vontade
de concorrer

Corupá - O prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) será
candidato a deputado estadual se
for convocado pelo PMDB. A po
sição manifestada ontem pelo
prefeito, confirma os comentários
recentes em torno da cogitação do
nome de Tamanini, para ser o

próximo candidato a deputado pelo
partidona região. "Realmente, não
nego a minha disposição de con

correr", disse o prefeito, que nos

próximos dias pretende encontrar
se com o prefeito de Joinville e

virtual candidato a governador do
.

Estado, Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), para discutir o assunto.

Tamanini já recebeu telefone
mas e consultas de prefeitos e

lideranças políticas de cidades

vizinhas, do PMDB e de outros

partidos, e nos contatos não es

conde a vontade de concorrer a

uma vaga àAssembléiaLegislativa,
no ano que vem. Segundo ele,
existe uma razão preponderante,
além da própria performance
política que teve vencendo as duas
últimas eleições municipais em

Corupá, que é a "desunião que
existe noPMDB de Jaraguá do Sul,
que teoricamente deveria balizar e
influenciar positivamente a atuação
do partido nas cidades vizinhas.

- Ficambrigando e lavando a

roupa suja em público, quando
deveriam fazê-lo nos bastidores

-, alega Tamanini, referindo-se às

divergências entre peemedebistas
. históricos, como o deputado es

tadual Ivo Konell e o ex-secretário
de Estado Adernar Duwe, publi
cadas na imprensa.

Na opinião do prefeito, isso tem

Edson Junkes/CP

Tamanini:prefeito critica divergências imemas doPMDB de Iaraguádo Sul

efeito negativo sobre a população,
afugentando o eleitor do PMDB

para outras legendas, além de
colocar em segundo plano as

aspirações das bases peeme
debistas nos municípios vizinhos
e que se espelham em Jaraguá do
Sul. "Se eles não conseguem ou

não querem colocar 'a casa em

ordem, então, nada mais justo do

que dar oportunidades para lide

ranças da região", argumenta
Tamanini, dizendo que este será
um dos aspectos que pretende
ressaltar na conversa com Luiz

Henriqueda Silveira.
Ponderado, faz questão de

frisar que "é candidato a candidato,
mas também é candidato a não

causar desagregação no partido",
acrescentando que reconhece o

deputado estadual Ivo KoneII como

c,ndidato natural e que respeita
esta condição, mas não vê razões

para que não sejam feitos

questionamentos. Ele também
acha que falta dedicação maior de
KoneII com as pequenas cidades
da região, como já reclamou antes

o prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), de Guaramirim. "Nem

sempre é questão de conseguir
dinheiro para oMunicípio,mas sim
de estar mais presente, mostrar
interesse e acompanhar de perto
os problemas da comunidade",
conclui. O partido estará reunido
em breve. (MILTON AAASCH)

Prefeito de Schroeder define as primeiras obras
Schroeder - o prefeito

Osvaldo Jurck (PMDB) fez di
versos encaminhamentos durante
esta semana para a realização das

primeiras obras na atual adminis

tração municipal. Trata-se da

construção do ginásio de esportes
no Bairro Schroeder I e da pavi
mentação na Rua Ponte Pênsil.
Obras que já estavam projetadas
durante o governo anterior, mas

que não chegaram a ser executadas.
Conforme Jurck, no caso do

ginásio de esportes, trata-se da

primeira etapa da construção,
com investimento de cerca de

R$ 140 rnil, entre financiamentos
conseguidos com a Caixa Econô
mica Federal e contrapartida da
Prefeitura. Já as obras na Rua
Ponte Pênsil exigirão investimen
tos no valor de R$ 48 mil, entre

financiamento da CEF e partici
pação do Município. O prefeito
pretende reunir-se com os mo

radores da Rua Ponte Pênsil nos

próximos dias para discutir for
mas de participação comunitária
no custeio das obras, a fim de
viabilizar a pavimentação com

pleta daquela via pública, e não

só de parte da mesma, segundo
previsão. inicial. (MA)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Câmara questiona despesas da
Secretaria de Saúde em 2000

Vereadoresquerem
informaçõessobre
gastoscomexames
emedicamentos

Jaraguä do Sul - Requeri
mentos apresentados na sessão
da Câmara de Vereadores, na

segunda-feira, solicitam ao Exe
cutivo informações sobre o nú

mero. de servidores municipais
em 31 de dezembro de 2000 e

atualmente, as despesas da Se
cretaria de Saúde com remédios
- com cópias das respectivas
notas fiscais - e o número de
doadores de sangue e de exames

realizados pelo hemocentro, no

ano passado. Os documentos
foram assinados pelas verea

doras peemedebistas Maristela
Menel e Lorita Karsten, e por
Marcos Scarpato e José Pendiuk

/

dos Santos, o Zé Padre, ambos
do PT.

Os vereadores Jean Leut

precht (PTB) e Petras Konell

(PMDB) manifestaram interesse
em também assinar os requeri
mentos.

De acordo com Maristela, os
pedidos de informação visam
certificar sobre os trâmites ado
tados pelo Executivo. "Quere
mos saber se as denúncias de

'inchaço' na Prefeitura proce
dem ou se não passam de boa

taria", justificou, acrescentando
que com os dados sobre o nú
mero de funcionários os verea

dores terão como certificar se

houve ou não acréscimo no qua
dro de servidores. Os parlamen
tares solicitam ainda que sejam

Maristela: "Vereadoresfiscalizarão os destinos das verbaspúblicas"
repassados qy,ais os medicamen
tos mais indicados, os médicos

que os prescrevéram e as farmá
cias' onde foram adquiridos.

- Estamos exigindo as có

pias das notas fiscais dos re

médios distribuídos à população
e dos empenhos das pessoas
beneficiadas pela secretaria, seja
com medicamentos, exames mé
dicos e ambulatoriais e possíveis
cirurgias. Queremos saber tam
bém se o programa assistiu

pessoas carentes ou não -,

explicou Maristela, assegurando
que o objetivo é buscar a trans

parência administrativa e "fis
calizar a aplicação dos recursos

públicos".

Com relação ao pedido de

informação sobre o número de
doadores de sangue e de exames

realizados em 2000, Maristela
disse que os vereadores preten
dem comparar os dados, con
ferindo a correspondência entre
eles. "A intenção é saber se o

número de doadores confere
com os de exames, custeados
com recursos públicos", com
pletou.

A administração municipal
tem 30 dias, a partir do rece-

.

bimento dos requerimentos, para
prestar as informações solicita
das pelos vereadores, sob pena
de responsabilidade.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Pasold retoma de viagemmostrando otimismo
Jaraguä do Sul - "Bastante

produtiva". Esta foi a definição do
prefeito Irineu Pasold (PSDB) em
relação à viagem que fez a Wa

shington, nos Estados Unidos, na
semana passada, onde foi em bus
ca de recursos do Bird (Banco In
ternacional de Reconstruçãoe De
senvolvimento) para a região.
Também presidente da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), Pasold levou na

bagagem projetos de infra-estru
tura e desenvolvimento da região.

- Buscando apoio do Banco
Mundial principalmente para
financiar projetos ambientais, co
mo o da Bacia Hidrográfica do Rio
Itapocu, do Centro de Reciclagem

e Destinação dos Resíduos Sólidos
e de saneamento básico -, des

tacou, enfatizando que a priori
dade para o Município é a questão
do lixo.

De acordo com o prefeito, que
assumiu recentemente a presidên
cia do Conselho da Região Metro
politana de Joinville, os técnicos
do Bird consideraram viáveis as

propostas e acenaram positivamente
para a liberação dos financiamen

tos, que visam concretizar a im

plantação delas. "O Banco Mundial
tem dinheiro para tudo, depende
da maneira que pretendemos con

cretizar os projetos", assegurou,
lembrando que o banco só financia

projetos em países emergentes,

acima de R$ 100 milhões.
Além de Pasold, o prefeito de

Itajaí, Jandir Bellini (PPB), o

prefeito de Balneário Camboriú,
Leonel Pavan (PDT), e o supe
rintendente do Porto de Itajaí,
Amílcar Gazaniga, integraram a

comitiva catarinense aos Estados
Unidos.

- Agora, os prefeitos vão se

reunir com representantes de seus

municípios e definir os projetos
prioritários. Depois, será pré-agen
dada nova reunião com o Banco

Mundial para a apresentação dos

projetos a serem implantados -,
informou Pasold, que reassumiu a

administração pública na última'

terça-feira. (FABIANE RIBAS)

Corrupção
A OAB (Ordem dos Advogados

do Brasil) quer a
apuração das denúncias

envolvendo governo e aliados

em corrupção. A entidade

sugere a punição dos

responsáveis se ficar

comprovada a procedência dos

fatos ou dos acusadores, caso

sejam apenas

difamações. "O que se pretende
é transparência. E as

autoridades envolvidas devem

mostrar se são

inocentes ou não", disse o

presidente da ordem, Rubens

Approbato.

JARAGUÁ DO SUL, 15 DE MARÇO DE 2001

Vara Federal

Hoje, às 17 horas, no Centro

Cultural, acontece a

cerimônia de instalação da

Vara Federal de Jaraguá do
Sul, formada também por

Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder.

.

Estarão presentes o

presidente do Tribunal

Regional Federal, 4" Região,
Fábio Bittencourt da Rosa, o
diretor da Seção catarinense,
Celso Kipper, e o
coordenador-geral
da Justiça Federal, Hélio
Mosimann, do Superior
Tribunal Federal.

Reeleição I
O presidente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias

do Vestuário, Gildo Alves, foi
reeleito para o terceiro

mandato consecutivo. Alves

recebeu 7.164 votos,

94,96%. Houve ainda 154

votos em branco e 207 nulos.

Apenas uma chapa disputou
as eleições, realizadas nos
dias 8 e 9, em toda a região.

Reeleição II
Anteriormente, Alves

ocupava a vice-presidência
da entidade sindical.

A posse da nova diretoria está

marcada para
o dia 3 de novembro, no Parque
Municipal de Eventos, seguida

de baile de escolha
da Garota Vestuarista. A

diretoria tem mandato de cinco

anos.

A Adeajs (Associação de Defesa e Educação
Ambiental de Jaraguá do Sul) está preparando uma cartilha para
comemorar o Dia Internacional da Água � 22 de março. Estão

sendo impressos 20 mil exemplares, que serão distribuídos à

sociedade e nas escolas, na semana de 19 a 24.

A cartilha trará informações sobre o manejo racional da água, as
principais agressões contra os recursos hídricos e noções sobre

a importância sanitária do abastecimento, além
da Declaração Universal do Direito da Água.

O presidente da Adeajs, Emerson Gonçalves, disse que a

associação pretende ainda incentivar a população
a preservar os recursos hídricos, denunciar possíveis agressões
e infrações ambientais e participar da campanha em defesa do

meio ambiente.

Vistas

O presidente da Comissão de Saúde,
Assistência e Previdência Social da Câmara de Jaraguá do Sul,

vereador Roque Bachmann (PSDB), pediu
vistas ao projeto, de autoria do Executivo, que cria o Serviço

Municipal de Vigilância Sanitária. Ele alegou que a comissão não

foi ouvida e "precisa analisar com critérios a

proposta". Na tarde de ontem, a comissão, integrada também

pelos vereadores Marcos Scarpato (PT)
e José Osório de

Ávila (PFL), esteve reunida, na Câmara,
para discutir o, projeto.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo.com.br
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SHOWS
A banda paranaense Ipsis Litteris, que se

apresenta a partir das 20 horas do próximo
dia 25, no palco da Praça Ângelo Piazera,
será a primeira atração do Projeto Show 125,
que faz parte da programação de aniversário
de Jaraguá do Sul. O gerente de Cultura da

Prefeitura, SidneiMarceloLopes, anuncia que
já estão confirmadas a banda catarinense

Vaca Loca, em 22 de abril, e o grupo paulista
Ira!, no dia 24 de junho.

ESPORTE E INTEGRAÇÃO
Atendendo o cronograma de seu Projeto
Esportivo de Formação Integral, o Colégio
Marista São Luís está oferecendo todas as

quintas-feiras, das 19 às 21 horas, as ati

vidades de futsal e voleibol para pais e

professores. O 1° Torneio de Voleibol e

Futsal (pais e professores) está previsto para
o início do mês de.maio. As atividades têm
como objetivo integrar a grande família
Marista num ambiente de muita diversão e

companheirismo.

HOMENAGEM'
O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pa

sold, e o empresário Nilton Roque Zen, vice
presidente da Acijs para Assuntos de Segu
rança, foram homenageados quarta-feira
com o brasão "Amigo da Polícia Militar". A

premiação foi realizada nas dependências do
8° Batalhão da PM, em Joinville.

ANIVERSÁRIOS

O empresário e ex-deputado estadual
Udo Wagner, cujo nome vem novamente

sendo lembrado no cenário político, apagou
velinhas no dia 12 de março. Terça-feira, dia
13, foi a vez da secretária-executiva da

Amvali, Maria Tereza Nora, comemorar
idade nova. Em Guaramirim, os "parabéns
a você" hoje, quinta-feira, são todos para o

"Velho-guerreiro" vereador Salim José
Dequêch.

RfS SOCIAL-5

Roza e Lorita Zanotti Karsten e as funcionárias da Câ
mara de Vereadores Simone [ark e Elizabete Bertoldi fo
ram alvo de homenagens dos colegas no dia 8 de março

Hilda
Ramos (D),
ao lado da

filha,
Jeniffer,

comemorou

aniversário
no último

dia 8

AF

f:'c"l'',' �
14/3
Jairo Rocha

Ingra Manuela Marangoni
Décio Luiz Buchmann
Natália Demarchi Satler
André Luiz Norilles
Artbur LeopoldoVils
Claudia Christine Grandberg
15/3

'

Andrei Fagundes

Aleeste Berri

Isolde Erdmann Lehmert

Fábio Müller

16/3
Bruno Breithaupt
Irací Barg
17/3
Anelise Roesel

Sílvia Letícia Machado

Loreno Marquardt

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM· 8879

.Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

o bicampeão catarinense de Velocidade,Douglas
Bago, aniversaria amanhã, dia 16 de março

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

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

Jaqueline Schneider e Iuri
Andréas Reblin embarcaram no

último dia 1 com destino a

Munique, Alemanha, onde,
durante 1 ano, estudarão na

LudwigMaximilian Universität

NOTRE
Neste sábado, dia'17 de

março, boate normal na

Notre, com muito tecno,
pop, dance, pagode, Funk,
rock com os DJs Marcelo
Luis e Daddy. Ingressos
antecipados: Naguchi
(Shopping Center), O
Boticário (Calçadão) e

Hol?by Videolocadora.
Início: 23 horas

--_ .. _-_
.. _ ---------------'--------�----�--
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Rádio Jaraguá recebe prêmio
pela terceira vez consecutiva
Emissora

aposta na
qualidade da
radiofonia

Jaraguá doSul- A Rádio

Jaraguá recebeu pela terceira
vez consecutiva o título de me
lhor rádio AM da cidade. O
reconhecimento é fruto de pes
quisa realizada pela Podhium e

a entrega do prêmio será hoje,
às 20 horas, no Clube Atlético

Baependi. Um dos integrantes
da rádio, TimFrancisco, acredita
que o título é proveniente do bom
trabalho desempenhado pela
equipe. "A qualidade do nosso

serviço é prioridade na rádio",
diz.

Segundo informações de
Tim Francisco, a Rádio Jaraguá
é a única no Estádo que oferece
site totalmente informativo,
atualizado a cada hora, onde as

pessoas encontram notícias

locais, do País e do mundo, além
de toda programação da rádio,
cinema, previsão do tempo,

.

loterias, entre outros assuntos.

Há pouco menos de um ano em

funcionamento, o site é o ter

ceiro mais visitado em relação
às outras rádios AM, com apro
ximadamente 1,6mil visitantes.
"Só perdemos para o site da
CBN e Guararema, ambas de

Florianópolis", conta o diretor ar
tístico da rádio, Rudmar Braga.
Ele enfatiza que, através do site,
a Rádio Jaraguá oferece seus

produtos para todo o mundo.
Dentre os programas da

Rádio Jaraguá está o Linha

Direta, programa jornalístico
criado em 1992, que conta com
a participação especial do jor
nalista Alexandre Garcia, além
de correspondentes como a

Deutsche Welle, da Alemanha,
e BBC, deLondres. "O jornal
começa às 7 horas e passa para
os ouvintes informações de

economia, esportes e geral",
destaca Braga. Também faz

parte da programação da Rádio
Jaraguá o Show da Manhã

(classificados), das 8 às 10

horas; Clube dos Ouvintes, das
10 às 12 horas, Jornal do Meio=
dia, programa Esportes na

Jaraguá, das 13h05 às 13h30,
além de programas musicais

.

que valorizam a cultura alemã e

a tradição gaúcha.
A partir da semana que vem,

passa a funcionar o SAC (Servi
ço de Atendimento ao Cliente),
pelo telefone 0800-47547'5.
"Através deste telefone exclusi
vo para clientes, ou futuros

clientes, as pessoas recebem

informações sobre os produtos
oferecidos pela rádio, valores de
publicidade e quantidade de

inserções", explica Braga. A
ligação é gratuita.

Os interessados em conhe
cer o site da Rádio Jaraguá
podem acessar o endereço
www.jaraguaam.com.br,

CENTRAL DE NOTÍ
CIAS - Há 9 meses em Gua

ramirim, a Central de Notícias
da Jaraguá AM acompanha o

dia-a-dia da cidade e faz co

bertura completa dos fatos. A

cargo do radialista Ilton Piran, a
rádio está despontando em audi
ência. "A Jaraguá AM já tinha

marketing muito bom, apenas
conquistamos espaço aindamaior
dando mais atenção ao Municí

pio", considera Piran. Aos sába

dos, a rádio transmite o programa
Destaque emGuaramirim, das 13
às 13h30._(FABIANE RIBAS)

Rádio Iaraguá: emissora opera com equipamentos modernospara garantir qualidade naprogramação

Fotos: Edson JunkestCp

QÁDIOuA

Contratado: llton Piran responde pela sucursal em Guaramirim

r'w''''
" " ,

...,

ii '" iV'Wr4i
•
"I

��:c�':�.�� deA����:�a:��
do rádio proporcion
ação e. distraçã
ie§: cômltprp

: tra:nsmiss�e

-

estê que a televisãovi
mir décadas mais tarde.

A Broadcasting Zyp·
, até oS idos dos an

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

ILigue, anuncie el
I faça bons I
I negócios I
I 370-8649 I
I 370-7919 I
I 371-1919 I
L .J

'.

assi
(__Ä_ut..........o9...........e...........ra...........I_1 família cne com motor 1.0 16V

CORREIODOPOVO

Mais parceria entre
Renault e Nissan
As empresas Nissan e Renault estão'
estudando uma parceria para realizar

compra de serviços, peças e matéria
prima, que irá movimentar US$ 15'
bilhões por ano. A fabricação de car
ras com a mesma plataforma é o prin
cipal objetivo das marcas, que irá co

meçar em 2005. A príncípío; dez pla-.
taformas serão divididas entre as em

presas. O acordo será responsável por·
uma economia instatânea das marcas,

Recall do Toyota Camry
A Toyota dos Estados Unidos está·
convocando os proprietários do:
Camry fabricados entre 1997 a 2000.'
O recaiié necessário devido a um de- :
feito no cabo do acelerador do carro, :
que pode até romper-se acidental- .

mente. Até agora não houve cons-.
tatação de nenhum acidente devido:
ao defeituoso cabo. A Toyota brasi-·
leira está informando que o recaiinão:
atinge o País, já que o Camry que vem:
para o Brasil é importado do Japão.

Delphi dispensa 4,2 mU
colaboradores
A baixa na economia Iamericana e:
queda na demanda de veículos fez "

com que aDelphi suspendesse 4,2mil:
trabalhadores por uma semana. A:
Delphi é a maior fabricante de·

autopeças do mundo. A suspensão:
foi devido aos cortes de produção das:
principais empresas automobilísticas·
do Estados Unidos, e afetará várias:
unidades espalhadas pelo país.

Seat muda seus modelos
Uma revista inglesa,AutoExpress, in- :
fOrmou que no Salão de Frankfurt,:
na Alemanha, em setembro, a Seat
irámostrar os novosmodelos do Ibiza:
e Cordoba. A 'mudança é prevista'
pelo mau desempenho de venda dos .

modelos, reestilizados há pouco tem- :
po.

A Renault apresentou sua mais
nova arma para aumentar a

.

participação da empresa no

mercado brasileiro de popula
res. Um novo motor 1.0 de 16

válvulas, que desenvolve 70 ca

valos de potência, irá equipar a
família Clio (hatch e sedan).
Com o novo motor a Renault

pretende comercializar 22 mil
unidades do Clio 1.0 16V e 20
mil do Clio Sedan 1.0 16V, nes-

te ano. Para q Clio Sedan, que era

apenas comercializado com motor

1.6, o novo motor irá aumentar a

aceitação do modelo, tanto na

versão RN quanto na RT (comple
ta).
O propulsor 1.0 de 16 válvulas vai

equipar 75% dos veículos Clio que
sairão da fábrica, os outros 25%
serão com o antigo motor 1.0 de 8
válvulas. Esse mesmo propulsor é
produzido na fábrica da Renault

brasileira, em São José dos Pinhais,
Paraná, qlle começa a ser

comercializado a partir do dia 16
de março.
Além de novo propulsor, foi o pri
meiro Renault brasileiro dotado de
acelerador eletrônico, proporcio
nando acelerações mais suaves,

respostas rápidas e diminuição na

emissão de poluentes. No geral, o
popular francês ganhou em tudo.
A aceleração melhorou, tanto de O
a 100 km/h quanto em velocidade
final. E o consumo de combustível
diminuiu na estrada, permanecen
do o mesmo na cidade.
Os preços serão um pouco mais
caros. O Clio Hatch com motor 1.0
16V terá preço inicial de R$
19.490,00, enquanto o Clio Sedan
1.0 de 16V iniciará em R$
20.490,00.

Polo Classic, ainda falta alguma coisa
O modelo novo do Polo Classic,

. que sofreu alterações no design
externo e seu interior, e foi
apresentado no fim do ano pas
sado, só agora dá o ar de sua

graça no Classi Auto. Entre
suas alterações destaca-se a

frente mais limpa.inovo conjun
to óptico frontal com lentes de

policarbonato transparente e

novos faróis de neblina.
Por dentro, pouquíssimas mu
danças, começando pelo novo

painel, com difusores de ar

redesenhados e vários porta
trecos espalhados pelo carro.

No console estão alojados os

comandos dos vidros elétricos,
do desembaçador e do
travamento central das portas,
como vem na maioria dos car

ros da marca.

Com motor 1.8 de 97 cavalos
de potência, o Polo Classic pro-

porciona um bom arranque inicial
e velocidade final. O torque tam

bém agrada, sendo um dos me
lhores da categoria.

o novo Polo Classic vem equipado
de série com direção hidráulica,
banco do motorista e volante

reguláveis em altura, entre outros.

_____� -C. _
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MOTOS
,,,i_:i "�:,:�:L: \ 'i-'::.,-

,

! Vende-seMotoçç 125,
� ,';,

"

TÚ�n, àiío 97.
--: "

t'" Valor R$ ª.SbO�QO.,
"'. ,,;,.; Tratar: 9.973-;5871

:V!2nde-semoto Cruise II 125
serrii nova, 2mil km rodado, em
ótp1nO estado,preço a combinar

.

' :C'''' 'Tratar: 376-1770, cl Reinaldo

.UnoEl.Xiano emodeloSê,
, .cor azul, está impeéáve('

,

'

Valor: R$ 6.500,OO,de . '

entrada, mais27 parcelàs de
R$ 260,86.

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

,

nos finais de semana).

, Vende-semoto CBX, ano 98, : >,
.ótirrio estado. Valor,R$3.800,00:..

.

.". 'ftãta,r!9975-0l33
'

.

Vende-seMoto Seooter ano

97,toda em dia. Tratar: 372-1124
I

ou 9103-4221

Vende-se CC, ano 84, cor bran
ca, em ótimo estado.
Tratar: 372-0391

Compra-se CC, 82 a 84, em bom
estado ou Honda Bizz.

Tratar: 275-1798
,

'

, "1 .,

�� f������,·",. -: :: -, '�')'�\�'.,�: ,�,',:.
f'" '$-10 ºwp'l� co'�PI."'é .':> 98 '

Oersa.Bupér 1.Cl, 2� ..

' '. 96
,

D-20 CW$ton
"

" 92
I,' D,-20'Dúplav

. C6mp 89,· '

:;:, M§nzil: CI'assic 2.0, 4p
.

,I' �9- I,c,

0,. ,";§'pal_a Comedor<!'�"CC ',13.9
"

{ ,

.;

! -'�:}iw
Gol:l�í:1-.o', "

'
.<. 9$

.

:,
Gol:1@OQ,; , ',}P94'
Gol ci. 1.8 94
Kombi Fu�ão 92
OuantumOl, 1.8 91

Compra. Venda -Troca

371-9333'.
E-mall: circuitomotos®terra.com.br

lua leinoldo lau, 355 - Centro - Jaraguá do� ;
.

',�-.. � .

{

376-:1772

, ........_ C..._•• LT�..A.
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -9araguá do Sul-SC Ca.:r:alHHOH.....

ANO COR COMBo Santana GLS 2.0 90 Prata G,
GolBX 84 Branco A

Cinza G Brasília 1.600 79 Branca, G
Branco G
Vfnho D FORD

, Bordo D Escort Hobby 1.0 96 Prata G
, 'Cinza G
'": Bege A RAT

Uno Ie 1.0, 2p 96 Azul G
F-1000 83 Verde D

Vermo G L-200 93 Bege D
Branco G
Branco A CAMINHÃO
Branca G 608 D Baú 85 Amarelo D
Vermo G 608 D Carroceria 86 Branco D

.

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

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

CORREIO DO POVO

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822

.Gv'I
Novos e Usados

Corsa 1.0 MPFI 4� 99 Branco G Fones: 373-0806 /373-1881
Corsa 1.0 MPFI 2Q 98 Branco G MODELO ANO COR COMBo
Corsa 1.0 MPFI 2Q 97 Branco G GM
Corsa 1.0 Wind 2Q 95 Preto G Corsa Wind 00 Prata G
D·20 91 Preta D Astra GL compl. 99 Prata G
Monza 2p, SLE com�leto 90 Cinza G Corsa Wind 9B Prata G

Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G

Volkswagen
Corsa Wind 96 Vermelho G
Corsa Wind 96 Cinza G

Goi 1.0 16V, Plus 4� (com�.·ar, dir.h'l trava)01 Prata G Corsa GL 1.4, LDT, TE 95 Azul G
Saveiro 2p, completo 00 Branco G Vectra GLS compl 94 Vermelho G
Gol CCI 1.6 2� 96 tii1arrom G Chevette L cl rodas 86 Cinza A

Parati CU 1.8 cl ar 96 Prata G Ford

Goi CL 1.8 2p 95 Vermelho G F·1000 XL compl. 9B Vermelha D

Apollo 2p, GLS 91 Cinza G
Fiesta 97 Vermelho G
Escort L Ldl, rodas, ar qle 94 Prata G
Escort Hobby 94 Vermelho G

Ford Escort GL 89 Verde G

Escort GL 1.8i 96 Verde G VW

Verona LX 1.6 2� 92 Cinza A Gol 16V, 4p 99 Cinza G

Del Rey 1.6 L 2p 82 Cinza G
Gol16V 4 pts LOT, ar qte, rodas 9B Branca G
Gol CU 95 Branco G
Gol I Plus, limp./des. tras., ar quente 95 Prata G

Fiat Gol i limpldes. Iras. ar qle 95 Vermelho G
Palio EDX 4� (vidro, trava) 97 Cinza G Fusca 1300 B2 Cinza G
Uno Mille EP 4� 96 Cinza G Flat

Uno Mille EP 4p 96 Verde G Palio ED, 4pts, limp. Iras. 9B Azul ·G
Uno M EP 4pts, . ar 96 Azul G
Palio Weekend, completo 97 Verde G
Palio ED, 4 pts 97 Branca G
Tempra BV completo 95 Verde G

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

MODELO ANO COR COMBo MODELO ANO COR COMBo
VW

Goi Special 1.0 DK Branco G VW
Voyage GL 1.8 4p 95 Azul G Gol Especial 00 Branco G
Parati GL 1 .8 90 Verde· G Gol1000 Plus 96 Azul Met. G

GM Fusca 81 Branco G
Corsa Sedan 1.0 DK Verde G
Corsa Sedan 1.0 DK Branco, G GM
Corsa Wind 1.0 DK Vermelho G Corsa 4p, cl trava 99 Prata G
Corsa Super 1.0 98 Cinza G Corsa Sedan 98 Azul Met. G
Corsa Sedan GL 1.6 .96 Verde G Corsa 96 Branco G
S-10 2.2 96 Branca G KadettSLE 91 Cinza G
Monza 54R 84 Azul A

FORD FORD
Escort GL 1,6 95 Cinza G Ka 98 Vermelhomet G

FIAT Fiesta 4p, cl trava 98 Prata G
Tempra Ouro 16V 95 Vermelho G Versailes Guia 2.0 92 Marrom G
PalioEDX 97 Vermelho G Del rey GLX 85

Av. Prefeito W. Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - sc Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do RioCerro - Jaraguá doSul- SC

VW
Gol CU 1.6, couro, som, vid., trav 96
Santana CU 1.8, 4pts, dh + ar -cond. + trava 96
Fusca 1300L, rodas, couro 76

Buggy 85
Gol BX 84

Voyage 86

Vermelho
Branco

Bege
Vermelho

Bege
Prata

GM
Vectra CD· couro, tetp, camp. bordo 97 Preto

FORD
Fiesta CLX 1.3, 4pts
Versailes - eorrpl., teto + hidr.
Escort GL 1.6

97
94
88

Branco
Verde
Prata

FIAT

Tempra 4pts, compl. 95 Vinho

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

Compra· Vende· Iroca- Financia Veículos em Geral
VEÍCULOS ANO COMBo COR
Escort GL completo 00/00 Gas Prata met.
Gol Mi, 4p, ar + dir 'Em Gas Branca
Gol16V 'Em Gas Cinzamet.
PalioEDX 9Sß8 Gas Branco
Corsa 9Sß8 Gas Branco
1GoiMI 9Sß8 Gas Branco
CorsaWind 9ff.l6 Gas Branco
Kombi vidraçada, rnotore 9 9ff.l6 Gas Branca

Pampa1,B 9ff.l6 Gas Branca
Monza GL 4 portas 95,95 Gas Branca
Goi Plus 95,95 Gas Prata met.

LogusGL 94t94 Gas Bordômet.
VeronaGLX 94t94 Gas. Prata meto

Logusa.1.6 93(93 �Ie Verdemet.
Gola. 93(93 Ale Verdemet.
PampaGL 89/89 Gas Azul
Aarino 89/89 Gas Prata
Opala 4p. completo cf Alarme 88,188 Gas Prata
Belina fJl/87 Ale Branca

DeIRey 82/82 Gas Branco
Corcel II 81/81 Gas
Chevette 00/80 Gas Prata Met.

MOTO ANO COMBo COR
CBX 200 Estrada 2001 Gas Azul Metalica

COMPRO CARRO 1.000, ACIMA DO ANO 95
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PARA VOCÊ LEVAR SEU CARRO NA DEMICAR:

N
\j
>

Profissionais
. Especializados

Equipamentos modernos
"

Qualidade no Atendimento

Rapidez na Entrega

Gara -a do
serviço pre do

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

Não precisa ser autorizada, tem que ser especializada

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

t
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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.
I

MARCA MODELO ANO COR
CARROSNOVOS

PALIO ELX 4P
PALIO YOUNG 4 PORTAS

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

FIAT
FIAT

2001
2001

PRETO VESÚVIO
CINZA VINCI

GOL 1.0

91/92 CINZA
96/97 BRANCA
94/94 VERDE

97/98 AZUL

76fl6 BRANCA

97/97 VERDE

94/94 VERDE

90/90 PRATA

96/96 PRATA

96/96 PRETA

97/97 VERDE

98/99 AZUL.
96/96 BRANCA
97/98 BRANCA

·98/98 VERDE

99/99 CINZA

.98/99 PRETA

99/00 PRATA

96/97 CINZA

SALDO EM ATÉ 48X COM
TAXA DE JUROS A PARTIR

DE 1,39% a.m.

GARANTIA DE
"

CAMBIO E MOTOR
""'i

'FIAT

G'v1
G'v1
G'v1
VW
IMP

FIAT

FORD
G'v1
FIAT
FIAT
FIAT
G'v1
G'v1
FORD
VW
FIAT
VW
G\t1

ELBACS
CORSASUPER
OMEGASUPREMAGLS
CORSASUPER
FUSCA 1300 .

GOLF GlX 2.0 MI

UNO ELECTRONIC
ESCORTGHIA
CORSAWIND
FIORINOTREKKING
PALlOED2P
PALlOEX2P
CORSAGL1.6·
-CORSASUPER
FIESTA
GOlSPECIAl

- PALlOEX4P

S10 DElUXE 2.2

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

JUROS PRÉ-FIXADOS

ENTRADA DE 20%

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

Rua Fritz Bartei, 99 -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEJA
AUTOMÓVEIS
"'-1""..._., .', .�'" �,

........
MECÂNICAAv. Prel.Waldemar Grubba, 3691 • Jaraguá do Sul· SC

MOlOS
XLX350 Preta er
CGTitan Vermelha sr

MODELO COR COMBo ANO
GM

AstraGL Vermelho Gas. 00
Kadett GL Bordô Gas. 96
Vectra GLS Bocrô Gas. 95
Monza SL/E Azul Gas. 90
Monza SL/E Azul Gas. 89
Monza SL/E Cinza Ale. 84

FIAT
Palio EX 2pts. Verde Metálico Gas. 98
Pálio WeeKend 16V, camp Cinza Stil Gas. 98
Fiorino Furgão Branca Gas. 96

t��O�PIWs, Verde Metálico Gas. 96
Branco Gas. 95

Uno�letronic Cinza Gas. 94
Uno Mille Branco Gas. 91
Fiorino Furgão Bege Gas. 90
Uno Branco Gas. 86

VOLKSWAGEN
Gol16 V - 4 pts - G III Preto Gas. 00
GolMl Preto Gas. 98

Golfcomt· Preto Gas. 95
ApoloG Cinza Gas. 91
GolCl 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 Bordô Met. Gas. 79
Fusca 1300 Branco Gas. 73

FORD
Escort GLXX4pts, comfcl. Verde Gas. 97
Verona GL - comple o - ar Azul Gas. 94
Escort L Prata Gas. 93
EscortHobby Bordô Gas. 93
VersailesGI.: Prata Gas. 92
Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89

ANO COR COMBo
Fiat

Tipo 1.61E compl. 95 Cinza G
VW

Saveiro CL 1.6 MI 00 Prata G
Go111.0 Plus 96 Branco G
Gol1000 93 Verde G
Goi CL 1.6 92 Dourado G
Apollo GL 91 Bege A

GM
Corsa GL 1.6 97 Branco G
Astra GLS 2.0 MPFI 95 Verde G
Corsa Wind 96 Azul G
Kadett GL 1.8 96 Bordô G
Astra GL 4p 2.0 MPFI 00 Prata G

Ford
Escort L 91 Prata A
Verona LX 1.8 4p 94 Bordô G

Moto
Honda/CG 125 Titan 99 Vermelha

. ..

aaaa Rua Ber••ptle Dornbusch,'"
S·ala 2 - J.r•••ã -do $u!l-iSeRua Presidente Epltáclo Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Saveiro do mês 18 Goi Plus

R$ 26.101,*R$ 18.523; R$ 18.555,*
C6d.9BI2F4C6d. 5X9Sf4 Cód. 5Xl1C4IP4P

Bora com 25% de entrada
e financiamento em até 36X.*

-CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul

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

Horário de
atendimento:

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

dOHU ulado
Troca com Troco

• Bora (cOd.: B001): preço promocional à vista a partir de R$ 39.816.00 ou 25% de entrada mais saldo em até 36X com taxa de 1,79% ao mês. Gol Plus (c6d.: 5XllC4/P4P): preço promocional à vista a partir de R$ 18.555,00. Golf 1.6 (cOd.: 9B12f4): 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 mrnimo de 01 unidade para cada vefculc. 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 17/03/2001 ou enquanto durarem os estoques. Fotos meramente ilustrativas. Estes vercuícs estão em conformidade com o PROCONVE . Programa de Controle de Poluição do Ar por vereures
Automotores. "DistAncia máxima de 200 Km a contar da Concessionaria.

.. ..

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Q
I

Vila lalau Jaraguá do SulRua Bernardo Dornbusch, 1111 •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVOJARAGUÁ DO SUL, 15 DE MARÇO DE 2000 Classi Auto - 7

1.0� 94, cor prata.
R$ 7.000,00.

Tratarno telefone:

376-1677, ótimo estado.

gasolina, cor branco.
Tratar: 3.71-4000

cor branço. Tratar:
371-4000

Tratar: 371-5343

Vende-seGolCL, 1.6,
prata, ano 91. Tratar:

371-5343

Vende-se Gol GLI, 1.8,
ano 96, cor bordô, úni
,
co dono, 44mil km,

direção hidráulica, trio
elétrico, alarme, som.
Em ótimo estado. Valor

R$ 11.000,00 . Tratar:

371-1403 cl Sílvio

Vende-seGol, 4 portas,
1.0, ano 00, gasolina,
cor cinza titânio.
Tratar: 371-4000

Vende-se Uno SX, 1.0,
ano 97, cor bordô. Tra

tar: 371-5343

Vende-se SantanaGLS

2000, ano 95, G, �

vermelho.
Tratar 371-4000.

Vende-se VectraGLS,
ano 97, completo. Valor
R$ 22.000,00. Tratar:

9975-0133

Vende-se Uno CS, 1.5,
bege, ano 91. Tratar:

9973-8756
Vende-se Gol, 4 portas,
16V, ano 00, gasolina,
cor prata imperial. Tra

, tar: 371-4000 FIAT Vendo uma Fiorino

Furgão, branca, ano 97,
carro de particular,

I

estado de conservação
100% com motor 1500,
foi toda revisada.
Tratar: 9973-3685.

Vende-se GolMI, ano
99,4 portas, cor branco.
Valor R$ 13.500,00.
Tratar: 373-1026

Vende-se Chevette SL,
ano 88, álcool, ótimo

estado. Tratar 370-7703
comValmir.

Vende-se Pálio EX, ano
98/99,30.000 km. Va
lor R$ 6.000,00 + 40

.

parcelas de R$ 190,00.
Tratar: 372-8409 ou

370-8283 cl Luís

Vende-se Gol4 portas,
ano 99, gasolina, cor
azul. Tratar: 371-4000

Vende-seVoyagemo
delo 82, pintura nova,
motor 98. Valor R$

2.400:00. Tratar: 372-
6728 (cóml.) ou 372-

2803 (res.)

Vende-se GolMI,
1.000, cor branca, ano
98. Tratar: 9973-8756

Vende-se Chevette SL
ano 93, cor prata. Valor
R$ 5.200,00. Tratar:
379-1571 c/Jair

FORDVende-se Fiorino Fur

gão, ano 86, frente

europa.Valor

R$ 3.000,00. Tratar:
9902-7317

Vende-se GolCL, 1.8,
ano 93, branco. Tratar:

9973-8756

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

Vende-se.Monza.Z
portas, ano 93, comple

to - ar. Tratar: .-,

, -!

9973-8756

Vende-se Santana GLS,
ano 991 gâs6lin�, cor
vermelho. Tratar 371-

4000

Vende-seGolCL; 1.6,
ano 91, cinza. Tratar:

. 371-5343

Vende-seDelRey
Guia, ano 86, 4 portas,
azul metálico. Tratar:

9973-8754

Vende-se Palio EX, ano
. 99, gasolina, cor cinza.

Tratar: 371-4000

( .

�

Vende-se Vectra �1�j;
ano 97 (2° dono), cor: �,

prata. Tratar: 9973--' ,;

8756

Ve�de-se Gol, 16V, ano
99,4 portaagasolina,

,

\",

Vende-se ParatiCL,
J 1.8, ano 92, branco.

Vende-se Pálio

Weekweend, ano 98, Vende-se EscortHobby

Vende-seMonzaSLE,
ano 88, trio elétrico.
Tratar: 371-5343

Vende-se CorsaWind,
bordo, ano 98.

Tratar: 371-5343p� e rI� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

DIVERSOS
"

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

Vende-se Xantia, 2.0,
ano 95, gasolina, cinza.

Tratar: 371-4000

370-7919/370-8649 Vende-se Peugeot 106
Soleil, ano 99,

gasolina, cor cinza.
Tratar:

371-4000
I

Atendemos linha geral:

.........u·"'AAI
1I���(.W�·

Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Um novo conceito
'" . -

na pre unpressao

370-0816_",14 .. ,.".,.,..,,,,.
FOTOLITO & CRIAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDE RENAULT

- SEU GRANDE SONHO·
'EM PEQUENAS PARCELAS.

A partir de:

RS 326,3l
.

/14�"saLS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edson JunkeslCP

Sebrae lança oficialmente o
Roteiro de Turismo Integrado

do Estado.
O agente articulador do

Sebrae no Município, Donizete
Böger, informou que o órgão
está elaborando a criação de 11

roteiros turísticos no Estado,
entre eles o que inclui os muni
cípios da região. O projeto será

disponibilizado em catálogo
promocional que será distribuído
às agências de turismos e prin
cipais feiras do setor pelo País.
"Serão confeccionados 20 mil

exemplares do catálogo, o que
garantirá a repercussão neces

sária dos roteiros turísticos ca

tarinenses", informou, acres
centando que as empresas de
interesse turístico e os muni

cípios relacionados no projeto
não terão qualquer custo para
integrarem o catálogo.

- Os respectivos represen
tantes terão necessariamente de

participar de dois treinamentos

Projeto envolveu
planejamento em
128 municípios
de Santa Catarina

a serem realizados pelo Sebrae,
que certificará a empresa, habi
litando-a a integrar o catálogo
-, adiantou Böger.

De acordo com Menezes, a
idéia de se criar roteiros de turis
mo no Estado surgiu em 1992,
quando o Sebrae criou o setor

de apoio à micro e pequenas

empresas do ramo de turismo.
"Até 1997, desenvolvemos o

planejamento turístico em 128

municípios catarinenses, com
visão econômica", recordou,
prevendo para setembro a con

clusão dos roteiros. "A intenção
é estarmos com os catálogos
prontos para serem distribuídos
na feira de Brasília, um dos
maiores eventos de turismo do

Brasil", afirmou, informando que
serão realizados 211ançamentos
de roteiro no Estado. "Um em

cada região", concluiu.
(MAURíliO DE CARVALHO)

Jaraguá do Sul- O coor

denador do Sebrae (Serviço de
.

Apoio às.Micro e Pequenas Em
presas), Roberto Menezes, lan

çou oficialmente, na tarde de

ontem, no auditório do Market

Place, o Projeto Roteiros Turísti
cos Integrados de Santa Catari

na, do qual fazem parte Rio

Negrinho, SãoBento do Sul, Co
rupá, Jaraguá do Sul, Guarami
rim e Luiz Alves. Na oportu
nidade, Menezes, responsável
pelo roteiro na região, explicou
o projeto e apresentou omodelo
do catálogo com os 11 roteiros

'*

Lançamento: Menezes explica o projeto de turismo integrado

NOTAS
__

A loja virtual do Grupo Breithaupt - www.hiperb.corn.br - deve
entrar em funcionamento no final deste mês. O processo está em fase
final de testes. Inicialmente, serão ofertados via Intemet trêsmil produtos
das linhas de máquinas e equipamentos. Pará o futuro, a pretensão é

expandir o volume atingindo as demais áreas exploradas pelo grupo.

o prefeito Irineu Pasold enviou esta semana à Câmara de Ja
raguá do Sul projeto propondo que os Jogos Escolares da Semana
daPátria, realizados anualmente noMunicípio, sejam denominados

Geraldo Werninghaus.
O Executivo argumenta queWerninghaus, além de empresário

de sucesso e homem público, ''foi incansável incentivador do espor
te profissional e amador, sendo o idealizador da realização dos

Joguinhos Abertos de Santa Catarina, no Município."
CORREIO DO POVO

Eleito veículo
do Século 20

As associações comerciais e industriais de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e Corupá subscreveram

reivindicação apresentada ao secretário do Desenvolvimento Econômico,
Antônio Ceron, solicitando que o posto da Junta Comercial do Estado

seja credenciado para o deferimento de processos de sociedades limitadas,
a exemplo do que acontece com os processos de firmas individuais
desde 1998.

Garantem que o objetivo é reduzir o tempo entre o recebimento e a

devolução de processos, "gerando economia". No documento, as

entidapes empresariais reivindicam ainda a instalação de um roteador,
equipamento de comunicação de dados para agilizar os serviços de

protocolo, buscas, andamentos, impressões de etiquetas de protocolos
acessado diretamente da sede da Junta Comercial, em Florianópolis, o
que permitirá a imediata consulta de resposta das informações solicitadas.

Trabalhamos para antecipar à comunidade notícias de como

será o futuro. valorizando o tempo presente. Oferecemos
mais de oito décadas de experiência e temos no currículo
incontáveis lutas pela região. Nosso foco de ação vai além

das montanhas deste vale e nossa disponibilidade de
trabalho é imediata.

Encontra-se à disposição dos associados da Apevi (Associação
das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) e da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) o Diretório de Negócios
2000/2001 da Micro e Pequena Empresa de Santa Catarina (lista
telefônica que possui a relação de todos os associados de Ampes
- Associação de Micro e Pequenas Empresas - de Santa Catari

na). A distribuição é gratuita. Interessados podem retirar um

exemplar na secretaria da Apevi.

"
CORREIO DO POVO
P��1919
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Weg distribui R$ 17 milhões
, ,

como participação dos lucros
Empresa registrou
faturamento de

R$ 962,5 milhões
no ano passado

Jaraguá do Sul- o Grupo
Weg está distribuindo para os cerca
de 8,3 mil funcionários de todas
as unidades cerca de R$ 12 mi

lhões, resultado dos lucros obtidos

pela empresa no ano passado. O
balanço de 20.0.0. mostrou que o

faturamento consolidado atingiu
R$ 962,5 milhões, 27,7% superior
ao do ano anterior, quando o grupo
registrou R$ 753,4 milhões. Tam
bém no ano passado, o GrupoWeg
se tomou multinacional, adqui-

rindo fábricas no Chile, México e

Argentina. As vendas em 20.0.0.
foram quase 30.% acima do

desempenho dernonstrado em

1999.
As exportações foram respon

sáveis por 30.% da receita líquida,
com faturamento de US$ 155
milhões no mercado externo. Em

junho de 2000., entrou em operação
a fábrica de motores para eletro

domésticos, instalada no parque
fabril II, com capacidade em

produzir dez mil motores/dia.
Em agosto de 20.0.0. foram

,antecipados aos funcionários R$
5 milhões, de um total de R$
17.0.56.365,0.0. da participação nos
lucros. De acordo -com a Asses
soria de Comunicação do Grupo
Weg, cada funcionário está rece

bendo entre 1,1 e 1,7 salário, de

acordo com o atingimento dasme
tas de cada empresa do grupo e

departamento. Somado à ante

cipação de 0,9 salário distribuída
em agosto de 20.0.0., dá.um total de

quase três salários a mais no ano.

- Na cidade onde a Weg
nasceu, e onde está concentrado
90.% de seus colaboradores, o

lucro é motivo de comemoração.
O comércio de Jaraguá do Sul faz

promoções especiais e se prepara
para a data. Esse dinheiro extra

que cada colaborador recebe é
investido na cidade. Muitos vão às

compras, aproveitando para
realizar o sonho que estava sendo
adiado -, declarou o presidente
executivo do grupo, Décio Silva,
lembrando que a distribuição de
lucros forma uma cadeia de bene
fícios por toda a região.

Facisc quer taxadestinadaparao saneamentobásico
Jaraguá do Sul'- O depu

tado federal Eni Voltolini (PPB)
posicionou-se junto a lideranças
empresariais de Jaraguá do Sul de
maneira favorável quanto à

sugestão da Facisc (Federação das
Associações'Comerciais e Indus
triais de Santa Catarina) para que
um percentual dos valores re

ferentes à Taxa de Controle e

Fiscalização Ambiental seja
aplicado em saneamento básico. A

proposta da Facisc é de que estes

recursos retomem aos municípios
de origem, ou seja, onde houver a
aplicação da TCFA, criada em

dezembro do ano passado e paga
trimestralmente pelas empresas,

de acordo com o potencial po
luidor.

Eni Voltoliai disse que considera
difícil que o governo reverta a deci
são de cobrar a Taxa Ambiental,
mas vê na proposta da Facisc uma
maneira de tomar justo o tributo,
uma vez que reverterá em benefí
cios à comunidade dosmunicípios
onde ele for aplicado. "Acho esta

idéia da Facisc muito sensata e vou

levá-la ao Fórum Parlamentar Ca

tarinense", prometeu o deputado
durante .encontro com a diretoria
da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul).

Também o secretário do De

senvolvimento Econômico e Inte-

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

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

gração ao Mercosul, Antônio
Ceron, vê com bons olhos a alter
nativa apresentada pela Facisc,
assinalando que vai defendê-la

junto aoColegiado do Governo do
Estado. Ele concorda com Voltolini

quando o parlarnentar argumenta
que, por se tratar de uma taxa am

biental, é justo que se reivindique
um percentual para os municípios
aplicarem no tratamento de es

gotos. "Esta vai ser uma luta gran
de, mas precisamos enfrentá-la",
disse, ao destacar que existe clima
neste ano, no Congresso Nacional,
para a reforma tributária, "tão re

clamada pela sociedade brasileira",
ponderou.

COMUNICADO
A Empresa Renato

Tomelim-ME, CGC
81.866.980/000-01,
vem tornar público
qu� requereu junto

aos órgãos
competentes as

licenças para extração
de saibro (macadame

preto).
A saibreira está

localizada na Estrada
Bananal do Sul -

Guaramirim.
Maiores informações

na rua Gustavo
Rubin, 289 ou pelo
telefone 373-0739

JARAGUÁ DO SUL, 1,5 DE MARÇO DE 2001

Cerandefendeparceriasparaprojetos
Jaraguá do Sul- Os três

milhões de turistas que circularam

por Santa Catarina durante a alta

temporada deixaramUS$ 1 bilhão

para a economia catarinense. A

revelação foi feita pelo secretário
de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Integração do Mer

cosul, Antônio Ceron, com base

nas informações preliminares apu
radas pela Santur (Santa Catarina

Turismo). Ceron participou da reu
nião daAcijs (AssociaçãoComer
ciai e Industrial de Jaraguá do Sul),
na segunda-feira (12), quando
explanou sobre as atividades e pro
jetos de sua pasta, à qual estão
vinculadas a Junta Comercial do

Estado, a SCGás, a Zona dê Pro

cessamento de Exportação e a San"

tur, sendo ainda responsável pelo
gerenciamento do Prodec e doPPA
(Plano Pluri Anual).

O secretário revelou que a

atuação da pasta é abrangente, mas
destacou, de maneira especial, a

atenção que o turismo vem rece

bendo, através da Santur, "que pela
primeira vez tem a atenção devida".
Antônio Ceron disse que Sarita

Catarina, pelas suas particulari
dades, é o Estado mais bonito do

Brasil, mas que turisticamente nun-

ca foi explorado o seu potencial
na totalidade. "Já avançamos bas
tante, mas hámuito por fazer, pre
cisamos melhorâr a infra-estrutura
e isso somente conseguiremos
através das parcerias com a inici
ativa privada."

De acordo com o secretário de
Desenvolvimento Econômico, o

ProdeturSul, anunciado commuito
entusiasmo há dois anos, sofreu
arrefecimento mas agora está
retornando. Disse que o Estado
deve ser contemplado com US$
145 milhões, para melhoria da
infra-estrutura turística e sanea

mento básico. "Estamos confian
tes de que este processo se acele

re", disse Ceron. Ele comentou

também sobre os esforços do

governo na busca de parcerias
-com as federações empresariais,
registrando os avanços obtidos -

apontando o Prodec como o maior
deles - e assinalando que isto é

importante para odesenvolvimento
econômico de Santa Catarina, que
permite parte do ICMS gerado para
a formação do capital de giro das

empresas. "Precisamos muito das
parcerias. Sozinho não consegui
remos nada, mas juntos certamente

vamos obter êxito", registrou.

A Yang Fashionestará com sua loja fechada para reformas
do dia 19 a 31 de março, serão feitas melhorias para adequar

um novo sistema versátil de atendimento, possibilitando rapidez,
conforto e bem estar ao cliente.

Por este motivo esta semana, até o dia 17 de março, a Yang estará
comercializando todos os seus pródutos a preço de fábrica.

Vele a pena conferir.
Fone: 275-3290

�ua Max Wilhelm, 837 - Baependi - Jaraguá do Sul - sc

Teleassinaturas: 371-1919/370-0816/275-0105

Jornal

CORREIODOPOVO

Prazer em Entregamos em Guaramirim
atender bem"

�1fiItáe1tJ1U16a-�
Assine o melhor

. jornal da região
pagando apenas
R$ 8,00 por mês

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Indústrias de conservas têm

projeto para fortalecer setor
Guaramirim - Empre

sários das indústrias de conser

va estiveram reunidos terça
feira na sede da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim) para
analisar projeto que propõe uma
série de metas para a orga

nização e fortalecimento do se

tor, O estudo foi elaborado pelo
Sebrae, atendendo solicitação
dos próprios empresários e de

fine uma nova política para o

funcionamento do segmento em
Santa Catarina, visando o incre
mento dos negócios.
Durante mais de uma hora,

o consultor do Sebrae, Mário
César Gesser, explanou sobre as

várias etapas do projeto, que
prevê desde a capacitação seto

rial industrial; a formação de

cadeia agroindustrial de con

servas e de consórcio para fo

mento das exportações até a

definição de um projeto de ma

nejo sustentável de palmito na

Região daMata Atlântica, para
servir de orientação para os

agricultores. Gesser falou tam

bém sobre os meios disponíveis
para a captação dos recursos

financeiros necessários à viabi

lização do projeto.
Pelo estudo inicial, mais de

40 empresas de várias regiões
do Estado estão interessadas

em participar da implementação
dessa nova política para o setor
de conservas. Na opinião dele,
este é o caminho para organizar
a atividade e abrir caminho para
as exportações. O presidente do
Núcleo Regional das Indústrias
de Conservas, Elói Soter Corrêa
Neto, diz que o própriomercado
interno será atendido melhor.

Já o engenheiro de alimentos
e consultor Rainízio Radünz

destacou como uma das prin
cipais contribuições do estudo a

organização da atividade de

extração do palmito na proprie
dade rural, solucionando os

sérios problemas na oferta da

matéria. A intenção é difundir

a prática domanejo sustentado,
de acordo com o que prevê a

legislação para a Mata Atlân

tica. Ele explicou que a proposta
é extensiva a vários outros tipos
de alimentos, como pepinos,
beterrabas e uma variedade de

hortaliças. (MILTON RAASCH)

Bombeiros daWegQuímica
participam de treinamento

Guaramirim - Os mais de
30 integrantes das Brigadas de

Combate a Incêndio da Weg
Química participaram ontem de

treinamento sobre controle de

chamasmediante o uso de líqui
do gerador de espuma (AFF
ARR). As instruções teóricas e

práticas foramministradas pelo
técnico Edevaldo da Silva, da
Resnat Parsch Sistemas Contra

Incêndio, de Curitiba, que de
senvolveu atividades com o gru
po, em dois períodos, pela ma

nhã e à tarde.
O grupo de bombeiros, man

tido para a segurança interna da

empresa, participa sistematica
mente de treinamentos', rece
bendo novos conhecimentos e

orientações sobre diversas téc
nicas e manejo de equipamen
tos específicos de combate a in

cêndios. No mês passado, por
exemplo, a instrução tratou so

hre o uso prático de extintores.

Conforme Konkol, os progra
mas de combate a incêndios

merecem atenção especial na
Weg Química, em função da

própria atividade da empresa,
com manejo de produtos de

risco.
Conforme o técnico, a pre

paração neste aspecto inclui até
a participação do 'Corpo de

Bombeiros Voluntários de Gua

ramirim, que é a unidade que
está mais próxima da indústria

e pode ser solicitada com mais

rapidez, para auxiliar as brigadas
internas. Assim, os bombeiros

de Guaramirim ficam conhe

cendo as instalações e a loca

lização dos equipamentos que
devem ser utilizados numa si

tuação de emergência. As Bri

gadas de Combate a Incêndio da

Weg Química atuam em três

grupos de 12 pessoas cada um,

atendendo aos três turnos de fun

cionamento da empresa. (MR)

GERAL-9

gaúcha, firmada há 90 dias,
abriu o leque de novas possibi
lidades, avalia Feder. Outras

duas lojas comercializarão os

produtos da Berlim e da Univer
sum em Porto Alegre e Caxias
do Sul, no Rio Grande do Sul, e

'

já está prevista a instalação de

novas lojas em Blumenau,
Joinville e Balneário Camboriú.

No total, serão mais de 50

pontos de vendas distribuídos

pelo Brasil, atendendo as capi
tais e principais cidades brasi

leiras.

CRÉDITO - Para o em

presário Aclino Feder, a par
ceria comercial é uma ten

dência generalizada em outros

países, e no Brasil tomar-se-á
cada vez mais freqüente. Ele
também destacou as vantagens
do CDC (Crédito Direto ao

Consumidor) para o cliente.
Através do CDC, o consumidor
poderá adquirir quaisquer dos
produtos oferecidos pelaBerlim,
com financiamento direto da

fábrica, para pagamento em até
10 vezes. (MILTON RAASCH)

os clientes poderão conhecer

desde as novidades na fabrica

ção de cozinhas, linhas tradicio
nal e avançada (Euro Kitchen),
e móveis para quartos de casal,
jovens e crianças, banheiros,
áreas de serviço, closets, além
de escritórios residenciais e co

merciais. Por conta da parceria,
também serão mostradas as

novidades da linha sono e som

(dormitórios e salas) e utensílios
para a colocação de equipamen
tos de informática.

- Realmente, valerá a pena
conhecer nossas lojas -, diz o

empresário Aclino Feder, entu
siasmado com a possibilidade de
oferecermais produtos aos con
sumidores.

Ele conta que a diversifica

ção tomou-se objetivo quase

permanente da Berlim, nos

últimos anos, no esforço de cor
responder plenamente à expec
tativa de clientes, que esponta
neamente solicitam pela dis

ponibilidade de novos produtos.
A parceria comercial firmada

com a fabricante de móveis

Atendimento: com as novas lojas, empresa quer melhorar serviço ao cliente

CORREIODOPOVO

Berlim instala lojas-piloto
e amplia oferta de produtos

Assinaturas do Jornal
CORREIO DO POVO por apenas

R$ 8,00 mensais, em Guararntrirn,
ligue para o telefone 373-1238

e fale com Adriana

Empresa faz
parceria para
dar atendimento

'completo

Guaramirim - Até o fina}

deste mês, a Berlim, tradicional
fabricante de cozinhas, móveis
e estofados, estará inaugurando
as inovações feitas no show

roommantido pela empresa, na
Rua Reinaldo Rau esquina com
a Barão do Rio Branco, em

Jaraguá do Sul. A loja-piloto,
como está sendo chamada,
completamente remodelada,
mostrará a variedade de pro
dutos da Berlim e as novidades
da parceria comercial feita com
aUniversum do Brasil Indústria

Brasileira, de Antônio Prado

(RS). Em 60 dias, também
estará concluída a inovação da

adaptação do showroom que
funciona nas proximidades da

BR-280, na altura do Km 56,
em Guaramirim.

Nos dois estabelecimentos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DoishoDlensemnaDlulherfonnn

presos em flagrante pelaPM
Os três estavam
fazendo compras
com cartão de
crédito roubado

Ele contou que os dois homens iriam
levar R$ 690,00 em mercadoria, como
máquina fotográfica, baterias, filmes e

um celular. O cartão de crédito era do

gerente financeiro da Tecelagem
Taeschner, Marcos Drews ..

Antes de entrar na Realcolor, os três

já haviam feito compras em outros

estabelecimentos comerciais. Na loja
Naguchi, eles compraram 16 peças e

gastaram R$ 680,00. "Nós não des
confiamos de nada, dificilmente fazemos
consultas em cartões de créditos", conta
a funcionária que trabalha no caixa da

loja, Simone de Moura Rodrigues. No
Supermercado Breithaupt, os três com
praram dois condicionadores de ar, no

valor de R$ 2,3 mil.
A mercadoria foi adquirída no mer

cado e na Naguchi foram deixadas em

uma Blaser, placa de Ubá, Minas Gerais,
que foi encaminhada à perícia para ave
riguar possíveis irregularidades.

DETENÇÃO - O delegado de

plantão; Ilson José da Silva, diz que os

três vão responder a inquérito por falsa

Jaraguá do Sul - Com cartão de

crédito roubado em mãos, Frank Souza

Pereira da Silva, 31 anos, natural do Rio
de Janeiro;MaxWillian de Jesus Pereira,
21 anos, de São Paulo, e a jaraguaense
Simone Gesser, 28 anos, foram até o

Shopping Breithaupt fazer compras, na
noite de terça-feira. Eles foram presos
em flagrante pela Polícia Militar ao

tentar comprar equipamentos na loja
Realcolor.

-:- Quando eles me entregaram o

cartão de crédito, eu percebi que não se

tratava da mesma pessoa, depois que fiz
a consulta no banco para analisar a

procedência do cartão, disfarcei e liguei
para os policias�, relatou o proprietário
da Realcolor, Claudemir José Pereira.

Crime: Vieira foi encaminhado ao presídio e pode ficar detido de 3 a 15 anos

Homem preso por tráfico de drogas
Jaraguä doSul- Na noite de terça-feira, a Polícia Militar prendeu Valdemar

Vieira por estar vendendo entorpecentes para dois menores. O delegado de plantão,
Ilson José da Silva, informou que Vieira foi enquadrado no Artigo 12, por tráfico
de dragas e pode cumprir pena de 3 a 15 anos de cadeia. Vieira foi encaminhado

.para o presídio do Município.

A solução na produção de fotolitos
coloridos e preto e branco,

sistema digital.

José Pereira: proprietário da Realcolor disse que reconheceu o cartão de crédito

identidade e podem cumprir pena de, no
mínimo, três anos de detenção. "O Frank
da Silva já tinha passagem pela dele

gacia", informa o delegadoPereira da

Silva, Jesus Pereira e Simone Gesser

foram encaminhados ao presídio de

Jaraguá do Sul, na tarde de ontem.

Enquanto os dois homens tentavam

fazer compras na Realcolor, Simone
ficou conversando com a irmã, Maisa

Gesser, 25 anos, que trabalha na loja
Tamele, também no Shopping Center

Breithaupt. "A Maisa vai pagar fiança,
cerca de um salário mínimo, por dar

proteção à irmã", diz o delegado.
(FABIANE RIBAS)

CIRURGIÃO-DENTISTA - Especialista em Prótese
Dr: Aí.v F. é)0r[..o-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-mail -drair@netuno.com.br

.

PROCTOLOGISTA
Dv.A��L.S�

Fone/Fax: 371-5� 17, - Sala 701

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CLe>vEW!OYVS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CARDIOLOGIA
D r. Fábio- c. Mo-vtte{,vo

Fone/Fax: 371-6811- Sala 606

uá do Sul-Rua Guilherme We
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CGC 01.543.122/0001-97 - Cad. Mun. 502.7600-0
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�lJA }2RICO VERISSIMO, 717 - ALTO ALEGRE �
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< e-mail: podhium@unimidia.com.br
CEP 85.805.040 - CASCAVEL -: PR
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A PODHIUMPESQUISASEPUBLICIDADE realizaránestanofte /< no ClubeAtléÚcoBaependijantarcom entrega'doprêmio aos DestaquesEmpresariais
eProfissionais da cidadedeJaraguádoSujo EiltreBmpl'esá,ríos eProfissionaisentreguesmais de 100 troféus." ; i

Foram distribuídos 570questionários entre centro ebairros. Sendo que58.8 % toremrespondidosporpessoas dosexo feminino/ 41.2%masculino.No centro

foram distribuídos59.2% dos questionáriosenquanto quenosbairros40.8% .

'

.Ó:

A PODHIUMéempresa estabelecidana forma da Iei. com atividadenomeadamente�Pesquisa ePublicidade/ realizou a coleta de dados com iimais completa
lisuraporprofissionais formados emediante a registrofunto ao CONRE (ConselhoRegionaJdeEstatística) 4°Região dePortoAlegre.

Aosmais uma vezDestaque da Cidade deJaraguádoSul. Onossomuito obrigado eParabéns!

PODHIUM - PESQUISAS & PUBLICIDADE, DIVULGA OS "DESTAQUES EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS" RESULTADO. DA c

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA EM JARAGUÁ DO SUL - SC, NO PERÍÖDO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 200q.'
,

CIRURGiÕES DENTISTAS! MÉDICOS ECLíNICAS-MÉDICAS:
ANGIOLOGISTA. DR. DOUGLAS ANJO 27

CLíNICA DERMATOLÓGICA. UNIÃO DO SER 3

CLíNICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA. CDI- HOSPITALSÃO JOSÉ
FONOAUDIÓLOGA .oRA. KARLA DO AMARALCOSTA 2

GASTROENTEROLOGISTA .oa LUIZ CARLOS BIANCHI 3
ODONTOPEDIATRA DRA. JANETE VILLAMIL 3

ORTODONTISTA : .Dfl, NETO, JOSÉ A. SANTOS
, OTORRINOLARINGOLOGISTA. DR. RICARDO-PUFF

UROLOGISTA DR. OSMAR ANDREATTA

PERSONALIDADES:
ADVOGADO CAUSAS CRIMINAIS .

BANCÁRIO GERENTE GERAL .

CABELEIREIRA .

CONTADOR .

CORRETQR DE IMÓVEIS .

DESPACHANTE .

,ELETRICISTA. .

ESPORTIS:r
INDU.
v.

'

MENTO MERCANTIL) TAFAC 3711910

................................................................. .oROGARIA CATARINENSE 275 0827

MANIPULAÇÃO RECEITUÁRIO 275 0764

A. FLORICULTURAFLORISA 3710515/3718146

SERTOS E PEÇAS ) ASSISTÊNCIATÉCNICA HILÁRIO PAULl275 2571

ÉRCIO ) : : GESSO JARAGUÁ 371 3522

CAL TRADICIONALlSTA GRUPO PORTALGAÚCHO 370 2292

.....................HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ3711300
................................................CHALÉ IMOBILIÁRIA 3711.500

',ICAS .

IPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS 371 2227

JES ,..

. CAU CHOCOLATES 3760911

IS ..... INST, LÉTRICA CONTI275 4000

ACADEMI ÃO ....ACADEMIA IMPULSO 2751862
ACADEMIA IAIS ................•..........ACADEMIA CORPO E MENTE 2750351
AGROPECUÁRI ETERINÁRIOS E RAÇÕES " REAL AGROPECUÁRIA 275 3487
AR CONDICIO IGERAÇÃO.. ;;';mw....;;RErRIGERAçÃO;r XFRIQ 37,1<1026
AUTO ELÉTRICA....... . L ·4, LÉT" q Gt

,., N W. K

AUTO ESCOLA·................... . ","" ""'A'. "",,"',

.

3
BANCA DE REVISTAS ; REVISTARIAS HOTT 3701185
BOUTIQUE PASSARELLA BOUTIQUE 371 9556
BOX PARA BANHEIROS NILMAR INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS E BOX 2751835
BRINQUEDOS ( LOJA ) MUNDO DOS BRINQUEDOS 370 0978

CAÇA E PESCA (LOJA DE ARTIGOS) CAÇA E PESCA SAFARI2751444
CLUBE SOCIAL. c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI371 0222
COMÉRCIO DE AREIA BUTZKE COMÉRCIO DE AREIAS 275 2382

.

COMÉRCIO DE PISCINAS :MASTER VALE 371 3330
COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS ( PEÇAS E ACESSÓRIOS) REGATA MOTOS 371 2999

CORRETORA DE SEGUROS ADD MAKLER 370 0047
CORTINAS E ACESSÓRIOS CORTINASE PERSIANAS LUZIA 371 2498/371 9900
COSM'

.

• ,

ETICOS ( COMERCIO ) STYLE COSMETICOS 371 3254
COMPU
.• ,

. TADORES (COMERCIO, PEÇAS EASSISTENCIA)" HELP INFORMATICA 371 8850
CONGELADOS E FRUTOS DO MAR SEREIAS FRUTOS DO MAR 275 2912
DANCETERIA : NOTRE 275 '1971
DEDETIZÄDORA. IMUNIZADORA JARAGUÁ 371 1558
ESCRITÓRIO CONTÁBIL. : MARUAN CONTABILIDADE 3712044
ESCOLA DE FUTEBOL.. MENINOS DE OURO 9979 2510
ESCOLA DE IDIOMAS .wIZARD CONVERSAÇÃO IMEDIATA 371 9080
ESCOLA DE INFORMÁTICA. ESCOLAS SID 275 0001
ESCOLA ESTADUAL. ESCOLA DE ENSINO MÉDIO ABDON BATISTA 2750716
E�O�

.

.' -

PARTICULAR COLEGIO MARISTA SAO LUIZ 371 0313
ESQUADR • •

IAS DE ALUMINIO ( COMERCIO) E ARTEFATOS .

...........................................................................ESQUADRIAS DE ALUMíNIO BENTO 275 0728
ESQUADRIAS DE MADEIRA JARAGUÁMADEIRAS 370 7943
EXTINTORES EXTINSUL 275 2205

ICADE

MODA BEBÊ E INFANTIL. : J
MODA GESTANTE : .

MODA MASCULlNA ;
.

MOINHO .

ty1�1�L.,;;';�)?1·· , ··���{l
·

fj.�· �.·.�..s..: EN���:;;:;��:;:
1\" ç�§$:�,ftlº 0:çiG�Élf�s�.!� REGATA MOTOS 371 2999

PEDRAS DECORATIVAS MARMORARIA E PEDRAS JARAGUÁ 3702324

PREFEITURA MUNICIPALCOM APROVAÇÃO DE 90,1% .

....................................................PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 3728000

PORTÕES ELETRÔNICOS VENDAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇ�ES (
........................................................................................PORJEC AUTOMATIZAÇOES 2753098

RADIADORES (COMÉRCIO E CONSERTOS ) CASA DOS �ADIADORES GÜTHS 371 6337

REFEiÇÕES COLETIVAS INDUSTRIAIS CILUMA ALIMENTOS 370 7553

RELOJOARIA E JOALHERIA...........................................................................................•..................

.................................................PALÁDIO E SIMARA JOALHERIA EÓTICA 2752214/2753630
REVESTIMENTO AUTOMOBILíSTICO EM COURO E TECIDOS .

........................................... , , ESTOFARIAGAÚCHA 371 7770
SINDICATO MAIS ATUANTE. .. � STI VESTUÁRIO 371 2322
TAPETES (LOJA ) VIA MÓVEIS TAPETES 2752453

TELEFONIAAPARELHOS CELULARES MEXITEL2751902
TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOBILlÁRIAS CASADAS TINTAS MABA 371 0380
UNIFORMES , M.AJOKA 371 8680

IMPRENSA:
COLUNISTA SOCIAL. CELSO LUIZ NAGEL
JORNAL ESTADUALI REGIONAL. A NOTíCIA 371 0667
JORNAL LOCAL. JORNAL CORREIO DO POVO 370 7919/3707944
'JORNALISTA ESCRITO NEy BUENO 371 0667

RÁDIO AM : RÁDIO JARAGUÁAM 3711010 1 3721 01 O
'RÁDIO FM ;.STÚDIO FM 371 0991
REPÓRTER TIM FRANCISCO 371 1010

REVISTA REGIONAL. , REVISTA NOSSA REGIÃO 370 2900
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Divulgação

Alunos daAcademia Impulso
participaram da travessia

e ficou com á 12a colocação, na
categoria 50 a 54 anos.

A próxima prova que os alu
nos da Academia Impulso vão

participar será realizada no dia 31
de março, na Ilha do Francês, em
Florianópolis, numpercurso de 1,8
milmetros.No dia 1 de abril terão

percurso de 1,4milmetros, na Ilha
deAnhatomirim, em Governador
Celso Ramos. As inscrições po
dem ser efetuadas até o dia 21
de março, na secretaria da aca

demia. (FR)

Jaraguá doSul-A Acade

mia Impulso inscreveu 35 alunos

para participar da 9a Travessia
llha de Porto Belo. Segundo a co

ordenadora de natação da aca

demia,Marlise Klemann, diz que
todos os alunos obtiveram êxito e

concluíram o percurso de 1,4mil
metros de natação no mar.

O destaque da prova foi Ra
fael Luís Pamplona, que alcançou
medalha de 10° lugarna categoria
25 a 29 anos. O estreante Ade

rnar Bartel terminou o percurso

Quinta rodada do futsal de
Schroeder acontece amanhã

Motivados: pilotos de Guaramirim querem garantir performance mostrada no ano passado

Pilotos de Guaramirim irão à
1a Etapa deMotovelocidade

de Verão também vai acontecer

amanhã, no ginásio municipal.
Às 17 horas, jogam CME/
Schroeder x Japa' s, de Piçarras,
na categoria Infanto. Às 18

horas, CME/Schroeder enfrenta
a ADHering, na categoria Mi
rim, pelo primeiro lugar da pri
meira fase. As duas equipes es

tão com 6 pontos. Depois vem

o Pama, com 3 pontos, e em

último lugar o Floresta, de Po

merode, com zero.

O assessor de esporte co

munica que no dia 23 de março
vai acontecer a primeira semi
final daCopinha, tanto noMirim
quanto no Infantil, e no dia 30
serão definidos os outros dois
finalistas. (FR)

Schroeder - Amanhã será

realizada a quinta rodada do

Torneio de Verão de Futsal do

Município, na categoria Adulto.
O assessor de esporte Glauco

Behrens informa os horários

dos jogos, que serão realizados

no Ginásio Municipal Alfredo
Pasold. Às 19 horas, a equipe
da Malwee/FME Juvenil vai

enfrentar a Malwee/FME In

fanto; às 20 horas, KLC/Corupá
joga contra a Kiferro e, às 21

horas, o União Esporte Clube

vai enfrentar o Águia Branca,
de Blumenau. Os jogos serão

apitados por Alan Giovane
Abreu da Silva e Joarez Car

valho.

A preliminar da 1 a Copinha

Kraisch, nas categorias Força
Livre e 125 Especial; Beto Al

chini, naForça'LivreNacional até
350cc; Jorge Luís da Silva e

Vilmar M�es, correndo pela.
Street, e Alisson Fogaça, na 125

Especial. No início desta semana
ficou confrrmada também a par
ticipação de Cristiano José Rosa,
que até há àlguns dias ainda era

dúvida porque se encontrava

adoentado. Rosa vai disputar na
categoria DT 180.

Durante a reunião realizada
com o grupo, na semana passada,
o secretário de Esportes, Luís
Antônio Chiodini, destacou a

disposição da secretaria em

apoiar as atividades esportivas da
equipe, até em função dos resul-

.

tados positivos que os pilotos
guararnirenses estão conseguindo
nas participações em diversas ci
dades do Estado,mas admitiu que
os recursos disponíveis são pou
cos. "De qualquer forma, pres-

taremos todo o apoio possível",
garantiuChiodini, prontificando-se
a colaborar já nesta primeira eta

pa. A Prefeitura vai fazer o cus

teio do transporte das motocicle
tas que serão usadas na compe
tição, emWittrnarsum.

E para o ano que vem, a in

tenção da secretaria é fazer a

destinação de verba específica
para atender a modalidade.
"Trata-se de uma competição de

ponta e vamos querer resulta

dos", antecipou o secretário. No
ano passado, os pilotos Beto Al
chini e Marciano Kraisch sagra
ram-se campeão e vice, respec
tivamente, na categoria Força
LivreNacional. JáCristiano Rosa

garantiu a segunda colocação na

categoria 180cc na Região Norte
do Estado e neste ano saiu ven

cedor na CopaVerão 180cc, com
etapas realizadas em Camboriú,
Ilhota e Navegantes. (MILTON
RAASCH)

Campeonato
inicia neste
final de semana,
emWittmarsum

Guaramirim - Seis pilotos
guaramirenses participarão da

etapa de abertura do Campeonato
Catarinense deMotovelocidade e

Copa Vale deMotocross, prevista
para acontecer neste final de

semana, em Wittmarsum. A

participação ficou decidida em

reunião dos pilotos realizada na

semana passada com a Secretaria
de Esportes, Lazer e Promoção
de Eventos. Na ocasião, ficou
acertado o apoio que a secretaria
concederá aos pilotos locais du-
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rante a temporada que está ini-
ciando.

A equipe guararnirense par
ticipará com os pilotosMarciano

Tenistas jaraguaenses são
destaques em campeonato

tas. "O Sonnenhohl está na sua

melhor fase enquanto atleta",
destaca. Ele enfatiza que a ca

tegoria Juvenil de Santa Cata
rina é uma das mais fortes do

Brasil.
Com relação aos outros atle

tas, Silva diz que falta a parti
cipação em competições. "Al
guns tenistas não vão para ou

trosmunicípios competir devido
ao nível dos atletas das outras

cidades", explica.
O próximo desafio da equipe

jaraguaense vai ser o Cam

peonato Estadual de Duplas,
por classe, que será realizado no

dia 23 de março, no Joinville
Tênis Clube, em Joinville. (FR)

Jaraguá doSul-A equipe
BaependilMalwee Malhas par

ticipou, no fim de semana pas
sado, da primeira etapaRegional
Catarinense Infanto-Juvenil de

Tênis, realizada no Beira Rio

Clube de Campo
Entre os 48 atletas que fi

zeram parte das disputas, dois
jaraguaenses foram destaques.
O tenistaArthur Sonnenhohl, 14
anos, foi campeão na categoria
até 16 anos,' e Tiago Ronchi é
um dos semifinalistas na cate

goria até 10 anos.

O técnico da equipe, Mar
cílio Silva, diz que estes resulta
dos já. eram esperados pela
qualidade e empenho dos tenis-

EquipeAjinc/UrbanolFME destaca-se emPorto Belo
Jaraguá do Sul-'Mais de

750 nadadores do Sul do Brasil

participaram, neste fim de se-.

mana, da 9a J.xavessia Ilha de
Porto Belo, realizada em Porto
Belo. A equipe AjinclUrbano/
FME participou com 17 atletas
e recebeu oito troféus e oitome
dalhas. O técnico da equipe de

natação, Ronaldo Fructuozo, diz
que o resultado foi expressivo
porque apenas um nadador jara
guaense não conseguiumedalha.

goria 14 a 16 anos; Marcelo

Córdova, segundo lugar na

categoria 11 a 13 anos, e Gus
tavo Rozza, terceiro lugar na
categoria 11 a 13 anos.

O próximo desafio da equipe
será no dia 25 de março, na

tradicional Travessia do Paru,
em Florianópolis. Esta travessia
faz parte do calendário de águas
abertas da Confederação Bra
sileira de Desportos Aquáticos.
(FABIANE RIB�S)

Os jaraguaenses que se

destacaram no percurso de 1,4
mil metros foram Aline Os

sowski, segundo lugar geral fe
minino; Marina Fructuozo,
terceiro lugar geral feminino;
Ana Zanadréa, primeiro lugar na
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categoria 11 a 13 anos; Elisiane

Franzner, primeiro lugar na

categoria 14 a 16 anos; Talita
Hermann, segundo lugar na

categoria 14 a 16 anos; Belisa

Franzner, terceiro lugar na cate-
l '
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