
Cristina Tazinaffo, do Departamento
,deGarantia de Qualidade da empresa

DuasItodaspronoove
concurso esta semana

A Duas Rodas Industrial pro
move, durante toda esta semana,
a 4" Semana da Qualidade e 24'

Semana In�erna de Prevenção de

Acidentes de Trabalho. O en

cerramento das atividades acon
tece nesta sexta-feira, com a en

trega dos prêmios aos vence

dores do concurso Duas Rodas

Qualidade Total.
PÁGINA 9

PMDB querpreservar
consenso na sucessão
Executiva municipal e verea

dores do PMDB de Guaramirim

realizaram esta semana a primeira
reunião, na tentativa de elaborar
uma chapa de consenso para a

direção do partido, na conven

ção do próximo dia 21 de ou

tubro. Três nór.nes postulam a

sucessão de João Vick na pre
sidência. O empresário Orlando
Satler pode ser alternativa.

PÁGINA 4

Centro de Cultura
Alemã pronoove
4° Encontro Festivo

PÁGINA 9

mannes
estofados e colchões

Fotos: Edson Junkes/CP

Asbuscas iniciaram no rio e foram concluídas anteontem, na empresa

Pilotos jaraguaenses se unem

para coordenar autódronoo
Quatro pilotos jaraguaenses e o proprietário do

Autódromo Jaraguá Motor Clube, Silvio Spezia, as
sinaram contrato na semana passada. No acordo, Rau
lino I<i:eis Júnior, Douglas Boga, Dirceu Rausiss eMar
cos Prestes ficam responsáveis pelapartedesportivado clube.

PÁGINA 12

Jaraguá em Dança começa hoje
com apresentação de 24 grupos

De hoje até domingo, 80 grupos de dança de

Jaraguá do Sul e região se apresentam no palco do
Ginásio de Esportes Arthur Müller. O evento terá

abertura do grupo -Studio de Dança Alcântara, de
Balneário Camboriú. Ao todo, 40 instituições estarão

representadas na mostra,

PÁGINA 9

370-0816

Mansol notificada
por vazamento de
óleo noRio Itapocu

.

Agentes da Policia Ambiental e da Fatma notificaram a Marisol

Indústria do Vestuário S.A., na Rua Bernardo Dornbusch, em Ja�
raguá do Sul, terça-feira à tarde, após terem constatado vazamento

de óleo do complexo industrial da empresa para o Rio Itapocu. O
fiscal Afrânio Montandon Ladeira e o sargepto Kalil Michareff

compareceram na empresa para checar informação de que houve
uma falha no sistema de caldeiras na manhã do dia anterior. As

buscas estavam sendo feitas no rio, desde segunda-feira.

Diretório discute

eleição no PMDB

PÁGINA 10

Convenção da CDL

reunirá mil lojistas/
o Diretório do PMDB de A 3Sa Convenção Estadual

Jaraguá do Sul reúne-se hoje à

.noite para discutir as candidaturas
à presidência da legenda e o pro
cesso eleitoral. A convenção está

marcada para o dia 21 de outu

bro. Oficialmente, apenas a ve

readora Maristela Menel e o pri
meiro suplente Ronaldo Raulino

são candidatos, mas sabe-se que
outros estão dispostos a disputar.

PÁGINA 3

da CDL, que acontece em Jara
guá do Sul de 30 de maio a 1 de

junho de 2002, deve reunir apro
ximadamente mil lojistas de to

do o Estado. O lançamento ofi
cial do evento 'aconteceu na noite
da última segunda-feira, no Cen

tro Cultural, e contou com a pre
sença do presidente da Federa

ção das CDLs, Sido GessnerJúnior.
PÁGINA 5

��, HÁ UM'ANO MOSTRANDO O

POTENCIAL DA NOSSA REGIÃO.
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Quando a cabeça não

pensa, o corpo padece
DIONEI WALTER DA SILVA - Advogado e professor

Constante e paulatinamente o brasileiro vem pagando a conta,

perdendo a conta dos aumentos, fazendo de conta que acredita nos
índices de inflação divulgados pelo governo, ganhando a conta por
conta das contas públicas e privatizações, estourando a conta que
não dá conta dos gastos, fazendo as contas das sobras e dos rombos.
Só não dá para contar com o salário num plano real.

A cada dia, precisamos suar ainda mais a camisa para sobreviver,
e isso por escolha própria. 'O custo de vida aumenta sem parar.
Entre janeiro/95 e dezembro/2000 vários itens de despesa que
compõem o Índice do Custo de Vida, calculado pelo Dieese,
acumularam variações muito superiores à inflação medida. Dentre

eles, saúde, 171%; alimentação, 33%; educação e leitura, 164%;
habitação, 144%; serviços públicos, 166%; telefone, 478%; energia
elétrica, 77%; gasolina 198,2%; gás, 286,31%. Isso tudo tem um

nome: Plano Real. Plano que tem mentores, executores, defensores,
ganhadores e perdedores, e, principalmente, especuladores. Já diz o
adágio popular que a corda arrebenta do lado mais fraco. Uma

fraqueza que se transforma em força a cada eleição, pois decide.
Mas se decide mal, uma minoria diz "muito bem, obrigada".

De forma oposta ao custo de vida caminha o poder aquisitivo
<'

da população. Segundo pesquisas da Associação Nacional de

Educação, o salário hoje vale apenas 75% do que valia antes do
Plano Real. E como salário lembra cesta básica (até aquelas que
valem voto), se um trabalhador catarinense quiser consumir, num
mês, sete litros de leite, seis quilos de carne, quatro de feijão, três de
arroz, um de farinha, seis de batata, nove de tomate, seis de pão, três
de açúcar, 600 gramas de café, 750 de manteiga/margarina, sete
dúzias de banana e um litro de óleo terá que trabalhar 142 horas e

23 minutos e investir R$ 116,50 - 16% amais que no mês de julho
do ano passado.

São muitos número só para descobrir que estamos ficando cada
vez mais pobres. Mas falta número para chegar ao salário mínimo
necessário calculado pelo Dieese, que em julho de 2001 deveria ter

sido de R$ 1.055,84. Não bastassem os dados estatísticos, o brasileiro
"conta" ainda com o preceito constitucional de que deve ser o "saiário
mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender
suas necessidades vitais básicas e de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o

poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim".
(Constituição da República Federativa do Brasil, Capítulo II, dos
Direitos Sociais, artigo 7°, inciso IV). A família considerada é a de
dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente
a um adulto.

o

Faltam palavras para tantos índices que aumentam e, ao mesmo

tempo, faltam. Somente no penado do PlanoReal a inflação acumulada
é de 108,2%. Durante anos o que falta no salário de todos os

trabalhadores vem sustentando um modelo de economia excludente,
descompromissada com o social e à revelia da vontade do povo.

Num país onde se faz denúncias, críticas, mostra-se caminhos e

projetos viáveis, espera-se que haja umamudança de comportamento
nessa sociedade em evolução. Uma mudança de comportamento
que se traduza em maior' conscientização (consciência + ação), para
que não se repitam erros, para que recebam credibilidade aqueles
que realmente trabalham por um.a distribuição de rendamais justa e

igualitária, a fim de amenizar o custo de vida e valorizar o trabalho
do ser humano. Se a sociedade ainda não consegue distingui-los é

porque ainda está dando para pagar a conta. Ou não ...

.

R..ANEll- BCTv'1B::1",

Potência mundial da paz
r
A tragédia retrata a

contradição humana,
que aposta nas ogivas

nucleares e na

tecnologia para
garantir a paz

Hoje, quando o mundo,
ainda atônito e perplexo pelos
atentados terroristas n os

Estados Unidos, aguarda com
preocupação a retaliação ame

ricana, já prevendo as conse

qüências, sabe que somente a

sabedoria e a tolerância po
derão trazer alento e esperan
ças de paz. Diante da ânsia de

vingança e das promessas de

guerras, o Brasil surge no ce

nário internacional com uma

da renda, da ganância das

indústrias bélicas e de todas

as atrocidades cometidas pelo
homem contra o homem.

A tragédia norte-ameri

cana retrata a contradição hu-

mana, que aposta nas ogivas
nucleares ,e na tecnologia de

...J guerra para garantir a paz,
Mas que relega os mesmos re

cursos e investimentos para

assegurar dignidade a milhões

de pessoas. Entretanto, é im

portante ressaltar que outras

tragédias de igual proporção
acontecem diariamente no

mundo, mas que infelizmente

não têm amesma visibilidade,

legitimando a opressão.
A multiplicidade racial e

cultural e a tolerância entre os

povos residentes no Brasil,
além do não-alinhamento, fa

zem do País um líder da nova

ordem global. Transformando
o em potência mundial da paz.
Todavia, serão precisos diálo

gos e apelo ao bom senso para
que outros sentimentos não

substituam o desejo de recon

ciliação e de paz. Para tanto,

bastam coragem e consciência
da missão a ser cumprida em

nome da vida.

acerca da violência - causas

e efeitos. Reafirmar a dispo
sição em contribuir para a

construção de um mundo no

vo, fundamentado na paz,
repudiando a guerra, a, intole

rância racial e a cultura do ódio;

No momento, talvez seja o

único país capaz de comandar

a tomada de consciência, agre
gar idéias e congregar os povos
na jornada para a paz no mundo.

As manifestações de

solidariedade pela perda de
,

vidas inocentes nos atentados

terroristas nos Estados Uni

dos devem ser estendidas a

missão extremamente impor
tante: a de conduzir o processo
definitivo de harmonia entre as

nações, de todas as raças,

etnias, crenças e ideologias.
A convivência pacífica e

exemplar entre os mais dife

rentes povos em solo brasilei

ro assegura a credibilidade ne-

o

cessária ao País para ser o timo

neiro dessa nova ordem mun

dial. Considerado por muitos
como um território abençoado,
por nunca ter sido palco de

tragédias, quer provocadas ou

naturais, e respeitado pela tran
sigência multirracial, O Brasil

tem por obrigação chamar para
si essa responsabilidade,

O primeiro passo é convo

car as outras nações à reflexão

" I

todas outras. As vítimas dos

bombardeios norte-america

no no Iraque, Líbia, Iugoslá
via, entre outros, dos mísseis

israelenses ao Líbano, das

guerras, da desigualdade so

cial, da distribuição perversa
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As críticas do primeiro suplente de vereador pelo
PMDB de Jaraguá do Sul, Ronaldo Raulino, à

atuação da bancada na Câmara Municipal, a

quem acusa de não fazer oposição ao governo,
e a imediata reação desses escondem outros

interesses em jogo. Não se pode perder de vista
que está em curso a disputa pela Presidência do

Diretório local, além do. futuro do partido, do
qual é candidato.

A posição de Raulino não é nenhuma novidade.
Nas últimas legislaturas, a bancada peeme
debista agiu com dubiedade. Aliás, esse f?i um
dos motivos que contribuíram para inviabilizar

a aliança com o PT, que acusava os vereadores
de apenas homologar as decisões do Executivo.

OMEGA
A polêmica gerada
pela compra de um

Omega, no valor de

R$ 91 mil, para trans

portar o prefeito Iri

neu Pasold (PSDB),
não é em função da le

galidade ou não da

transação, mas sim

pelo custo. A popula
ção acredita que os

recursos deveriam ser

aplicados em. ações
sociais mais irnpo r-

I tantes, que estão sen

do relegadas em vir

tude da Lei de Res

ponsabilidade Fiscal.
A ironia aumenta o

desgaste político.

MAI$ UMA

Mais um escândalo en

volvendo construção
de Tribunal Regional
do Trabalho. Desta
vez é o prédio de Ron

dônia, que consumiu

quase R$ 27 milhões,
o dobro do previsto. O
TCU· (Tribunal de
Contas da União) vai

pedir a disponibilidade
dos bens dos suspeitos

. nos desvios de recursos

públicos, entre eles
três ex-presidentes
do TRT e um inte

grante do tr ibuna l,
proprietário da cons

trutora que execu

tóu a obra.

HOMENAGEM
A Assembléia Legislativa realiza, na próxima
segunda-feira, sessão solene em homenagem ao

centenário de nascimento do ex-prefeito deJaraguá
do Sul Waldemar Grubba. A iniciativa é do

deputado estadual Ivo Konell (PMDB).

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.�om.br

Um novo conceito

napré-impressão

370-0816

• ELEiÇÃO: DIRETÓRIO DO PMDB REÚNE-SE HOJE PARA DISCUTIR CANDIDATURAS

Presidente aposta. em nome de
consenso para evitar disputa

\

]ARAGuA DO SUL - o

Diretório do PMDB reúne

se hoje à noite, na sede do

partido, para discutir os no
mes dos possíveis candidatos
à Presidência da legenda.
Oficialmente, apenas a ve

readora Maristela Menell e

o primeiro suplente de verea
dor, Ronaldo Raulino, são

candidatos, mas sabe-se que
outros já manifestaram a

desejo em presidir o partido.
A atual presidente do dire

tório, Cecília Konell, acredita
que a reunião de logo mais

defina o processo eleitoral e

aponte um postulante de

consenso, "para evitar a dis

puta interna e, conseqüen
temente, algumas divergên
cias previsíveis".

- O objetivo da reunião
é buscar a união- em torno

de uma candidatura de con

senso, que agregue o diretório

Arquivo/CP: Edson Junkes

Cecília confirma disposição em não concorrer à reeleição
e esteja identificada com as

posições defendidas pelo par
tido. Queremos ouvir os fi

liados para que possamos tra

çar as diretrizes dos próximos
anos -, adiantou, confir
mando que não será can

didata à reeleição. "Ainda não
defini meu apoio, porque
acredito no consenso. Entre-

'tanto, caso haja mais que um
candidato, darei apoio ao que
mais se identificar coin as

posições doPMDB", revelou.
A convenção do partido está

marcada para o dia 21 - de

Outubro.

CRÍTICAS - Em relação
às críticas de Raulino à atua

ção da bancada na Câmara

de Vereadores, Cecília não

quis se pronunciar, limitan
do-se a dizer que "são pontos
de vista diferentes". Ela

informou que o partido não

tem uma linha de atuação
previamente definida para os

vereadores, que eles agem
com independência, de acor
do com a própria consciên

cia. "O importante é fazer

uma oposição responsável, e
não uma oposição inconse

qüente, só por ter sido eleito

por outro partido que não o

do prefeito. O que ele fizer

de bom deve ser aprovado e

aplaudido", defendeu.
Raulino disse que apenas

o petista Marcos Scarpato
faz oposição ao prefeito Iri
neu Pasold (PSDB), que os

vereadores "não discutem os

projetos do Executivo com

argumento de oposição".
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PPB busca nome para candidato a deputado estadual
]ARAGuA DO SUL - Os

diretórios do PPB da Mi

crorregião da Amvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itapocu) se reúnem
no próximo sábado, em

Corupá, para discutir pos
síveis nomes de candidatos
a deputado estadual no

próximo ano. O presidente
do Diretório local, José
Carlos Neves, o Gê, tam-

bém chefe de Gabinete do

prefeito IrineuPasold (PSDB),
reafirmou que o partido terá
candidato em 2002� inde

pendente do acordo da co

ligação Mais Jaraguá do Sul

de apoiar um postulante do

PFL.

Com a recusa do ex-de

putado estadual em concor

rer a uma vaga à Assembléia

Legislativa, o partido estáa

procura de um filiado da

região com potencial elei
toral que assegure as chances

de se eleger. ''Vamos jogar
nomes napeneira", disse Gê,
referindo-se, à reunião de

sábado, quando serão dis

cutidos possíveis candidatos.
"O PPB terá um candidato
a deputado estadual. Porque
se for apenas para apoiar
candidaturas de partidos

aliados, não tem razão de

existir", reforçou.
Sobre as declarações da

presidente do Diretório do

,PSDB, Niura dos Santos,
alertando os líderes das

legendas que integram a

coligação, Gê não quis co

mentar. "O Alcides (Alcides
Pavanello, presidente doDi
retório do PFL) já rebateu à

altura", ponderou. (MC)

Exéc'utiva do PPS acompanha visita de Ciro Gomes
]ARAGuA DO SUL - A

Executiva do PPS partici
pa hoje, em Joinville, do
encontro de dirigentes es

taduais da legenda com o
_

presidenciável do partido,
ex-ministro da Fazenda
Ciro Gomes. Segundo o

vice-presidente do Dire

teria local,Walter Falcone,
a visita de Ciro Gomes ao

Estado, esta semana, tem

como objetivo reforçar o

compromisso com a can

didatura à presidência e

garantir palanque em 2002.

Está previsto um encon

tro com o prefeito Luiz

Henrique daSilveira (pMDB).
'

A visita de Ciro Gomes
a Santa Catarina confirma'
a disposição do PPS em

rançar um candidato ao

Governo do Estado no

próximo ano, inviabilizan

do uma aliança com o

PMDJ3, como foi ven

tilada no início. Caso se

concretize a candidatura

do PPS ao governo esta

dual, o lançamento de um

postulante da região a de

putado estadual é prati-

camente certo. O nome

mais provável é o do pre
sidente do Sindicato do

Vestuário, Gilda Alves.

À tarde, Ciro Gomes

estará em Florianópolis,
onde participa de um

debate com autoridades, li-
\

de ranças e empresários
convidados na Assembléia

Legislativa. (MC)

Você' compra a sua Yamaha zero com

zero de entrada, financiamento até 36x
e mais, você estoura o balão e ganha prêmios,

documentação grátis, capacetes, pneus
- e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1,,669. Fone: 370-7700

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

�i'YAMAHA
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ICONVENÇÃO: TRÊS NOMES SÃO POSTULANTES À PRESIDÊNCIA DO DIRETÓRIO DO PMDB EM GUARAMIRIM

Partido faz reunião para tratar

da sucessão tio início do mês
GUARAMIRIM - Pelo

menos três nomes estão

postulando a Presidência

do Diretório Municipal
do PMDB para o pró
ximo mandato, que deverá
iniciar em outubro, quan
do acontecerá a convenção
para eleição do novo dire
tório e confirmação da di

retoria executiva do par
tido, com duração de dois

anos. Além do atual pre

sidente,]oão Vick, que já
anunciou a intenção de

permanecer no cargo, são

pretendentes os ex-verea

dores Nilson Bylaardt e

Silvio Finardi. Orlando Satler (Guia), nome de consenso
Cesar Junk'es/CP

A primeira reunião do

partido para tentar definir
a questão através de con

senso, sem que sep .neces
sário convocar o diretório

para eleger o futuro pre
sidente por votação, acon
teceu terça-feira à noite, na
Câmara de Vereadores. A

reunião contou com as

presenças dos membros da
executiva e vereadores do

PMDB, quando todos os

e opinaram pela elabo

ração de uma cha�a por

antecipação e que seja de

consenso.

Uma hipótese levanta
da na ocasião foi pelo
eventual lançamento do

empresário e delegado do

partido, Orlando Satler

(Guia), para a sucessão de

Vick na presidência. O

empresário é participante
da chamada ala histórica

pado da fundação da le

genda no Município, e

desfruta de boa aceitação
entre os correligionários.
Satler, que participou da

reunião na Câmara de Ve

readores, em-princípio ne

gou essa possibilidade,
alegando. "compromissos
com a empresa e de já ter

dirigido o. partido, antes,
por dois mandatos".

Conforme o secre-

da Luz, nova reunião do

PMDB já está prevista pa
ra a primeira semana de

outubro, em data ainda a

ser marcada, para confir

mar definitivamente a

composição da nominata

do futuro diretório, que
depois deverá será homo

logada na convenção. O
ex-prefeitoAntonio Carlos

Zimmermann não com

pareceu na reunião desta

semana e ainda não se ma
nifestou sobre a sucessão

interna. O.ex-vereador By
laardt também não .par

ticipou. Não foi convidado,
apesarde serparte cliretamente

interessadano assunto.

ELEIÇÕES - A com

posição da nova executiva

do partido ganha muita

relevância, destaca o secre
tário Antônio Carlos da

Luz, lembrando que será

esse grupo dirigente que
orientará a legenda em

relação ao processo das

eleições do ano que vem,

confirmando apoio para
candidatos em vários niveis.

presentes se manifestaram do partido, tendo partici- tário-geral Antônio Carlos (MILTON RAASCH)

Vereadores defendem mobilização contra a violência
GUARAMIRIM - Os sidência, além de fatos uma reunião com a par- a população para as ques-

vereadores Altair Aguiar ocorridos anteriormente, ticipação daPrefeitura,Aciag tões do trânsito, em fun-

(PPB) e Salim]osé De- com assaltos em estabe- (Associação Comercial, ln- ção dos muitos acidentes

quêch (PFL) estão pro- lecimentos comerciais. dustrial e Agrícola de Gua- com vítimas fatais regis-
pondo a mobilização da Dequêch cobrou ares- ramirim) e outras entida- trados, e alertou para a

comunidade, através das ponsabilidade do governo des locais para apontar es- gravidade da infiltração do

entidades e setores organi- estadual e deputados nesse traíégias, "Guaramirim não consumo de drogas entre

zados, para coibir situações sentido, solicitando a de- tem respaldo. A cidade está a juventude guaramirense.
como a violência no Mu- . signação de maior efetivo sendo dominada pormar- "Está na hora de descru-

nicípio, em função de epi- policial para o Município, ginais", avalia Dequêch. zarmos os braços", discur-
sódios recentes registrados além do aparelhamento ]á Aguiar, que também sou Aguiar, argumenta,ndo
na cidade, com esfaquea- das polícias Civil e Militar. defende a mobilização da que a sociedade não pode
menta de uma pessoa e Ele também está propon- sociedade, sugere campa- mais ficar passiva diante

invasão criminosa em re- do que seja convocada nhas intensivas para educar dos acontecimentos. (MR)

UNIB�CO EDITAL
Unlbanco - União de Bancos Brasileiros S/A, com sede no Município de
São Paulo na av, Eusébio Matoso, 891, inscrito no CNPJ sob n° 33.700.394/
001-40, faz saber que os mutuários abaixo relacionados, ou outros (a, os,
as) estão em atraso no pagamento das prestações indicadas:

CONTRATO MUTUARIO PARCELAS VLR ATUALIZADOS

01.13000.007.939.1-5 Paulo Roberto 06112196 à 06108/01
dos Santos 26prest. R$ 32.099,73

O não pagamento da dívida no prazo de 20 dias, no escritório da Aval Empreendimentos e
Serviços S/C LIda., na Rua Formosa, 367·28· andar- conj. 2860 - Capital (SP) -Teletones
(OXXll ·3334 3027·3334 3004). Implicará na execução total da divida, nos termos doCódigo
de Processo Civil, lei 5.741171 ou decreto-lei 70/66.

ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos ao Sr. HllMÁRIO PELZ, portador da CTPS: 96288,
série 00019/SC que o seu não comparecimento ao local de
trabalho desde 14/07/2001 caracterizou-se em ABANDONO
DE EMPREGO conforme o previsto no artigo 482 letra I da CLT.
Pedimos o seu comparecimento em nossa empresa munido de
sua CTPS para que possamos promover a rescisão de contrato

de trabalho e dar baixa em sua CTPS.
Antonio Domingues dos Santos ME. Avenida 7 de Setembro,

70 - Centro - Massaranduba/SC. 12/09/01

Dentro de no máximo 45 dias, a Rádio Comunitária
estará funcionando em Guaramirim. A informação
foi transmitida pelo presidente da entidade, Moacir
José Mafra (Zuco), em pronunciamento que fez terça
feira à noite na Câmara de Vereadores, explicando
como será aplicado o auxílio financeiro no valor de

R$ 1,5 mil, solicitado ao Executivo, que será usado

para atender gastos de preparação d�s instalações
localizadas na Rua Atanásio Rosa, onde funcionará o

serviço. A emissora guaramirense é uma das primeiras
(três) que estão sendo liberadas pelo Ministério das

Comunicações, para entrai novamente em funcio

namento.

EM PAUTAFORA DO AR

A emissora voltará a

transmitir em Guarami

rim, depois de um inter

valo que durou três anos,

após o equipamento ter

sido interditado pela Po
lícia Federal, em 1998.

Resta para a comunidade

agora zelar para que a

rádio funcione dentro do

que a legislação permite,
não dando motivo para

que apareçam contestadores.

A volta das rádios comu

nitárias à ativa ainda vai

dar muito o que falar,

,porque seu funciona

mento remete direto a

uma questão bastante

polêmica no País, que é a

radiofonia. O assunto é

complexo e suscita deba

tes empolgantes na comu
nidade. As posições dos

radiodifusores es tabe

lecidos não vão demorar,

ENTRE AMIGOS

O prefeito Dávio Leu (PFL), de Massaranduba, foi
um dos convidados do vice-governador Paulo Bauer

(PFL) no jantar que a autoridade estadual promoveu
na Capital, esta semana, reunindo correligionários e

amigos de vários municípios. O encontro já estava

combinado há semanas, desde que Bauer cumpriu
roteiro de visitas em bairros e comunidades em

Jaragllá do Sul.

SAINDO
A assessoria do vereador Ademir Machado, de

Joinville, envia fax informando que, após nove anos

de militância no PMDB, ele está deixando a legenda
para ingressar no PDT. "Sem perder a sintonia com

Luiz Henrique da Silveira, seu padrinho político", faz
questão de acentuar a nota.

ENT�E ASPAS _

"Saddan Hussein apenas verbalizou o

que muitos gostariam de dizer, mas não
têm coragem." (Professor de Filosofia da

Unicamp Héctor Luis Saint-Pierre referindo-se à

frase do ditador iraquiano, Saddan Hussein, que
disse que os Estados Unidos estavam colhendo
os espinhos que plantaram)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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10 gerente geral da

agência da Caixa

Econômica Federal de

Jaraguá do Sul,
Adriano Milton

Preisler, e o

superintendente de

Negócios da instituição,
Carlos Roberto

Wengerkievicz,
enviaram à Câmara de

Vereadores ofício

detalhando os

investimentos previstos
na área habitacional

para o Município.

I Segundo o

documento, serão

aplicadosmensalmente
R$ 350mil.A Caixa

firmou convênios com 14

lojas demateriais de

construção, com

aplicação de recursos

mensais deR$150mil,
que devem atender, em

média, 40famílias, com
renda mensal de atéR$
2mil.
As LojasBreithaupt
firmou convênio com a

Caixa e está

disponibilizando
material de construção
em até 60meses.

I A Acijs (Associação
Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul)
promove na próxima
segunda-feira, dia 24,
às 12h30, no
restaurante do Parque
Malwee, palestra com

o senador Jorge
Bornhausen, que
abordará o Código de

Defesa do

Contribuinte, projeto
de sua autoria em

análise rio Congresso
Nacional.

Turismobrasileiromovimenta

US$ 23 bilhões por ano
BRASÍLIA - Segundo

dados da Embratur (Insti
tuto Brasileiro de Turismo),
divulgados na semana pas
sada, durante o 29° Congres
so da Associação .Brasileira
dos Agentes de Viagem, o
turismo no Brasil representa
4% do PIB (produto In

terno Bruto), movimen
tando algo em tomo de

US$ 23 bilhões. Atualmente,
cerca de 5 milhões de pes
soas trabalham direta ou

indiretamente com a ativi-

.
dade turística.

O aumento significativo
do turismo no Brasil é cre
ditado a um conjunto de

ações encampadas pelos
órgãos oficiais de turismo

e empresas privadas do
setot. O mais significativo
deles, segundo o relatório,
é o investimento feito em

infra-estrutura básica, como a

construção de aeroportos,
ampliação do sistema ro

doviário e melhorias em

saneamento básico. Além

disso, outros aspectos
também são destacados,
como a recuperação de pa
trimônios culturais, preser
vação do meio ambiente e

mudanças na legislação.
As conseqüências são

imediatas. Para o próximo
ano, estão previstos a criação
de 500 mil novos postos de

trabalho, receita cambial

turística de US$ 5,5 bilhões

e mais de 60 milhões de tu

ristas (6,5 milhões de estran- ,

geiros) viajando pelo País. Ou

tros US$ 6 bilhões são espe
rados em investimentos pri
vados,principalmente a cons-:
trução de hotéis e pousadas.

Se comparado a anos

anteriores, o turismo no País.

registrou aumento significa
tivo. Em 1994, 1,8 milhão
de turistas visitaram o Brasil.

Em 2000, foram S�3 mi
lhões, quase o triplo do nú

mero de seis anos antes.

Nessemesmo período, a re
ceita gerada pelo setor mais

que duplicou: em 1994, fo
ram arrecadados US$ 1,9 bi
lhão e,em2OOJ,US$4,2bilhões.

A criação de programas
de desenvolvimento regio
nal também foi de funda

mental importância pata o

crescimento do setor. O Pro

detur/Nordeste, por exem
plo, recebeuUS$ 670 t;llihões
para investir no turismo.

Jaraguá do Sul sedia

Encontro .CatarinenseCCQ'
]ARAGuA DO SUL -

Acontece no dia 27 de se

tembro o Encontro Cata
rinense de Círculos de
Controle de Qualidade. O
evento será na Associação
Recreativa da Weg e tem

por objetivo compartilhar
as ações criativas encontra
das pelos próprios traba

lhadores das empresas.
Este ano também deve

reunir exemplos de siste

mas de gestão.
O CCQ ( Círculo de

Controle de Qualidade) é

surgida na década de 40,
cujo principal' eixo é o

estímulo de realização de
trabalhos em grupo entre

os trabalhadores para que,
através da criatividade, eles
encontrem soluções para
problemas do �t;ocesso
fabril. Dessa forma a em

presa tem resultados po
sitivos, como redução de

custos, melhoria do pro
duto, economia da maté

ria-prima, mais segurança
e envolvimento no arn

biente de trabalho, entre
uma prática japonesa outros ganhos.

GráficaCP
370�8649

fir». (jf)v�8.�"--/ CRM: :lÓ59 - CPF: 468859357/00

IFUTURO: LANÇADA OFICIALMENTE A 3Sa CONVENÇÃO ESTADUAL DA CDL'

Evento reunirá filais de mil

lojistas em Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - A

CCO (Comissão Central

Organizadora) e o presi
dente da FCDL (Federação
das Câmaras de Dirigentes
Lojistas) de Santa Catarina,
Sido Gessner Júnior, lan
çaram oficialmente, na

noite da última segunda
feira, a 3Sa Convenção Es
tadual da CDL, marcada
para acontecer entre 30 de

maio e 1 de junho de 2002,
no prédio do Centro Cul

tural. O evento, que tem

como tema "Focar para'
crescer", deverá reunir cer
ca de mil lojistas de todo
o Estado pata' discutir os
novos rumos do setor,
propor alternativas e deba

ter técnicas e experiência
do mercado varejista.

O presidente da CCO,
UdoWagner, adiantou que
os organizadores preten
dem transformar a con

venção num, evento que
envolva outras entidades,
"convidando-as a interagir
no processo que busca a

integração para fortalecer

ainda mais a economia da

região". "Com a inaugura
ção. do Centro Cultural e

do prédio da Acijs (As.
sociação Comercial e In

dustrial de ]ataguá do Sul),
a cidade será referência
estadual na formação de
mão-de-obra especializada
e em espaço para realiza

ção de palestras, conven
ções e eventos' culturais.

Desta forma, não pode
remos restringir a conven
·ção aos lojistas", justificou.

-

Na opinião dele, a in-

tegração dos setores' eco

nômicos do Município
resultará no aparecimento
de uma outra atividade,
voltada ao turismo de

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

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

Cesar Junkes/CP
. GessnerJúniorveio acompanharos preparàtivos para a convenção
negócios. "O Centto

Cultural deverá abrigar
eventos de toda ordem,
colocando Jaraguá do Sul

na agenda de eventos do

. Estado. Da mesma forma,
a Acijs, com o seu trabalho

direcionado à especializa
ção, atrairá empresários de

todos as partes para tro

carem experiência e co

nhecerem os projetos de

senvolvidos pela entidade.
Assim, a indústria do tu

rismo da região deverá ter

um crescimento signi
ficativo, gerando novos

postos de trabalho", prevê.
Wagner acredita que a

3Sa Convenção Estadual

foque. "Nas anteriores, a

preocupação era com a

quantidade de lojistas pre
sentes e em garantir que
fosse01 O1egaeventos. Aqlil
o foco é a qualidade", frisou.

PROGRAMAÇÃO - A

abertura oficial da 3Sa

Convenção Estadual está

prevista para a noite do dia

30 de maio. No dia 31,
haverá três palestras pela
manhã, com especialistas
do setor. À tarde, visita a

empresas do ramo têxtil,
metalúrgico e alimentício

do Município. No dia 1 de

junho, outras três palestras
e, à tarde, os convencionais

participam de um roteiro
da CDL será o marco des- _ turístico.
se' novo processo de in

teração das atividades

econômicas do Município,
"onde todos sairão ga
nhando". Gessner Júnior
explicou que a intenção é

dar ao evento outro en-

Para o encerramento,
os organizadores preten
dem realizar uma mini

schützenfest, com cozinha

típica das três etnias, em
local a ser definido.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

. Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruo Barão do Rio Branco, 637 - Sala 2 . Centro - Jaraguá do Sul- se

(elo: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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D NO�e:Ruth S. Miorelli

I
Idade: 23 anos
Signo:/�ão

II
Profissão:protética
Comida:massas e doces
Casügo:acordarcedo
Aplausos: paraminha irmã .

Vaia$: para' os fofoqueiros de

plantão
Dia ounoite: dia e noite
Mania: dormir de meia, seja in
verno ou verão
Amor: émuito bom amar

Qualidade: persistência <'

Defeito: gostar muito de choco
late
Prêmio: Viver já éum prêmio
Vida: se cada um cuidasse da
sua... ,

Morte: passagem para uma ou

tra vida, muito melhor
'

Lugar: qualquer lugar onde eu

me sinta bem!

Drogas: cada um sabe o que faz
Futuro: depende de você mes

mo

Sonho: que o laboratório cres

ça!
Jaraguá do Sul� gosto de morar
aqui
Recado: "Deixe acontecer"

DICA da semana
Além dos consagrados jogos de

baralho, que são motivo de reuniões
entre amigos, outro jogo está fazendo a

cabeça da galera: é o Perfi/2, da Grow.
Desafiador e empolgante, o jogo

ainda dá uma aula de conhecimentos
gerais, história e geografia.

MeIJwy opçMd<N�
• Diariamente ti partir das 10 horas

• Música ao vivo de Quarta a Sábado

ilN'1'I�Nl\

Jaraguá do Sul, quinta feira, 20 de setembro de 2001

I� x '1'
e-mail: antenaexterna@hotmail.com

PFlIN€l

FEELFREE
A Feel Free mais uma vez provou que é uma festa

de estilo e ... que veio pra ficar! Confira aqui alguns
looks da noite, que aconteceu no último dia 15, no
Big Bowlling.

II

O'Boticário

371·7365
.
Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jeraçuá do Sul - se

Fone.: 1471 275.1968 Fax .. 1471371.6408
E-mail: saC@icroinfonnatica.com

www.icroinformatica.com

Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadõo
(entro - Joraguó do Sul- SC

Reservas 170-5166

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta·feira, 20 de setembro de 2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12h; CLASSIAUTO: 3a feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: sa feira, 12h

Para anunciar: 370·8649 ou correiodo ovo@netuno.com.br

/

AVANTISSIMO,
r

O máximo daAudi
Primeiro com a RS2, depois com o

Allroad e, mais recentemente, com fi

RS4, a Audi está revolucionado o

mundo o conceito de perua, o que

agora ganha contornos ainda mais

se�sacionais depois da apresentação;
no Salão de Frankfurt, do protótipo
Avantissimo.
Com enormes 5,06 m de compri
mento e 1,91 m de largura, o
Avantissimo quer garantir, no
futuro, Um lugar ao sol no exclusivo

mundo das limusines de alto luxo,
com superficies limpas e harmonio

samente equilibradas. Mas é por trás
de uma aparência clássica que se

esconde o lado mais fascinante de

sua personalidade: um motor 4.2 V8

biturbo de 430 Cv, inspirado no

UTOGERAL

sucesso do modelo de competição
R8 em Le Mans.

A Audi aprimorou como nunca a

oferta de informações do veiculo,
disponibilizando os comandos de

áudio, TV com DVD, telefone
celular, sistema de navegação e até

mesmo acesso à internet. A escolha

de menus se dá por meio de ieclas
instaladas ao redor de um dial, e

todas as funções podem ser executa

das sem a necessidade de tirar as

mãos do volante.

Com amplo espaço interno, os

ocupantes viajam com extremo

conforto. Os bancos revestidos de

couro têm regulagem de altura até

nos apoios de braço e contam com

encostos que fazem massagens

MASERATI Spyder
Além de ser a versão conversível do

modelo 3200 GT, o Maserati Spyder
conta com reforços estruturais,

câmbio seqüencial de seis marchas

comandado hastes instaladas atrás

do volante e motor V8 4.2 de 390

cavalos. Seu desempenho faz jus à

tradição da' marca italiana: acelera

de O a 100 km/h em apenas 5

segundos e atinge 283 km/h.

relaxantes. Durante o trajeto, os
passageiros podem distrair-se com

filmes exibidos nas telas instaladas
nos apoios de cabeça dianteiros ou

com as músicas preferidas.
Para dar partida, é preciso que as

impressões digitais do motorista

sejam identificadas por um

"scanner". Feita a identificação,
todas as regulagens personalizadas
são ativadas.

Outro diferencial do Avantissimo é

a carroceria totalmente de alumínio,
assim como o chassi e a suspensão,
o que lhe confere extraordinária

leveza. O câmbio Tiptronic, de seis

marchas, a tração Quattro e a

suspensão regulável, em três estági
os, completam o modelo que é

repleto de fricotes,

A Audi é uma das marcas que mais

aumentou a sua participação no

mercado brasileiro nos últimos anos,

ficando atrás apenas da Renault.

Renault promove operação portas abertas
A Renault do Brasil está realizando

nos dias 19 e 23 de setembro a oita

va edição da "Operação Portas

Abertas", promoção bianual organi
zada exclusivamente pela empresa.
Desta vez, a mecânica da promoção
será o baralho Autocartas Renault,
um jogo com uma dinâmica especial
que ilustra a gama de carros da mar

ca. Também haverá um sorteio que

contemplará três pessoas com um

AVISO de carteira vencida
Em São Paulo, a Assembléia

Legislativa promulgou, uma lei que

obriga a Secretaria Estadual da

Segurança Pública a comunicar aos

motoristas sobre a renov:ação da

carteira de habilitação 30 dias antes

?e seu vencimento. Segundo o

deputado Lobbe Neto (PMDB), a
medida é necessária para aqueles

motoristas "desavisados" que rodam

nas estradas paulistas e vias públicas
com a carteira vencida.

Para o deputado, a lei vai contribuir

para reduzir o número de acidentes,
além de garantir o direito do c;idadão
de ser lembrado sobre o vencimento

da carteira, como acontece com

avisos para pagamento. de contas,

impostos e taxas.

VOLVO mostra pesquisa realizada
O Deantran indica que 44% dos Trânsito e apresentada no Fórum

IhOrtos em acidentes de trânsito no Volvo de Segurança no Trânsito em

Brasil são vítimas de atrop�lamen� São Paulo. Os dados foram forneci-
tos. Estes números fazem parte de dos pelo Denatran, Detrans estadu-
Uma pesquisa encomendada pelo ais e órgãos municipais de trânsito

Programa Volvo de Segurança no de 19 cidades brasileiras.

Novo Scénic Câmbio Automático,
além de 100 DVDs. A rede de 152

concessionárias espera movimentar

suas lojas com as promoções, servi
ços especiais, e a completa gama
Renault, além de uma taxa especial
de financiamento a 0,79%. Outro
atrativo é a facilidade de pagamento,
já que as concessionárias estarão

praticando taxas de juros especiais
para os cinco dias da Operação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tratar: 9103-1043.Vende-se Opala
Diplomata, ano 90,
segundo dono, com
manual e nota fiscal,
ca'rro impecável.
R$ 7.000,00.
Tratar: 9122-1157.

UTOS
compra I venda / tfotQ /garagens

Vende-se Astro GLS, ano
95, 2.0, MPFI,
completíssimo.
Tratar: 374- 1597.

Vende-se Monza 86, a
álcool, 1.8. Em ótimo
estado. Valor R$
4.000,00. Tratar: (47)
9119-4036, com
Valdecir.

Vende-se Chevette SE,
ano 87, rodas 1,5,
cromadas, carro em

perfeito estado.
Valor R$ 4.300,00.
Aceita-se troca por ,

moto ou carro.

Tratar: 9122-1157,
com Marcio.

Vende-se Kadett, cor
prata, ano e modelo 93.
R$ 8.300,00.
Tratar: 371-4015.

Vende-se Vectra GLS,
2000, prata, compl.
Tratar: 371-6967.

Vende-se Chevette, 91,
gasolina�

Arduíno
Veículos

Fone: (47)371-4225 Fax: (47)371-9720
Av.' Prefeito Waldemar Grubba n° 1Q33

ANO COR MODELO
99 Vermelho Corsa Super, 1.0, 4p
98 Branca Gal Mi 1.0, 2p
94 Cinza Sanlana GL, 2.0, 4p
95 Vermelho Fiesla 1.0, 2p
94 Azul Escort 1.0 Hobby
93 Verde . Chevette 1.6 DL
92 Bege Parali CL 1.8, 2p, aq.int. + 1.1. + baq.teto
90 Cinza Monza 2.0, SI/R, v.e. + te. + d.h

70 Branca Fusca 1500

PROMO'çAo
00 Ran�et;XL - 4x4, comp.,'pranca

.

00 Maré,a SX - completo, ciq�a
.

00 Renaull Clio RL 1.0, air bag duplo - azul

00 Palio EX 1.0, 2p - único dono - branco

99 GoIMil.O, 16V,4p-azul
97 Palio EDX 1.0, 2p - único dono - vermelho

'R$ 45,000,00
R$ 29.000,00
R$ 14.500,00
R$12.400,00
R$ 13.500,00

FI$ 10.900,00

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalíar
---�--�'------�----

VEICULOS LTDA
87a-80aa OOMPBA·VEta-UIQCA•• �INANCIA

MODELO ANO COR COMB.

RAT

Palio 4p. 99 Prata G
Tipo 1.6 IE cornpl. 95 Cinza G

VW
Gol GL 1.8 91 Azul G

Apollo 90 Marrom MG
Gol CL 1.6 96 Vermelho G
Gol motor 1.6 86 Cinza A

GM
Corsa 4p 99 Vermelho G .

Corsa Wind 4p 99 Prata G
Corsa Wind 2p 98 Prata G
Kadett GL 95 Azul G
Chevette SL 89 Grafite A

FORD
Escort Hobby 95 Azul G
Verona Lx 91 Grafite A
Del ReyGLX 86 . Dourado A

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

'único dono.
Valor R$ 5.500,00.
Trotor: 376-1557.

Tratar: 9122-1157.

Vende-se Kadett GLS,
completo, licenciado,
único dono.
R$ 12.800,00.
Tratar 373- 1026.

Rua Barão do Rio Branco, 411 - EdITício Klein - Sala 2 - Centro

97, completo, com ar e

direção em ótimo estado.
Tratar: 9103-1043.

Vende-se Astro GLS 2.0,
ano 95, completo,
direção hidráulica, ar
condicionado, alarme,
vidros e travas elétrica.
Escelente estado de

conservação.
Valor R$ 12.500,00.
Tratar: 372-4965,
372-4912 comI. Ou (47)
422-9575.

Vende-se Monza, 86,
SLE, álcool, em
perfeito estado.
Valor R$ 4.000,00.
Tratar: 9119-4036, com
Valdecir.

Vende-se Vectra GLS,
ano 97, prata, completo
com ar e direção, pneus
novos, magazine p/ 6
CDs em ótimo estado.

COMPRO CONSÓRCIO,
nõo contemplado, mais
de 15 parcelas, pago à

visto, em dinheiro.
Tratar: 522-0256
ou 9968-0588

Vendo caminhonete D-'
20, ano 94, cor branca,
de luxe, completa, cabine
dupla tropical. T
ratar: 276-0021,
com Otávio ou Eliani.
Vende-se Corsa, 96.
R$ 9.500,00.
Tratar: 370-0330.

Vende-se Vectra

completo, ano 97.
Valor R$ 21.000,00.
Tratar: 275-4081.

VEfcuLO
Polia EX, 4p, ve/Ie
Ko 1.0 zetec
Go116V, 4p
Ko 1.0
Gol 1.� MI-completo
Palio Eu, 2p, rodos
Corso Super 4p
Una 1.6(. rodosParoti C 1.8
Tipo 1.6, 4p"completo
Kadett GL 1.11
Verona GLX 1.8, ar
Gol 1.0 Plus
Corso 1.0 2p TE
Omega GLS
Monza SLE ve/te
Uno 1.6 ve/te
Escort L 1.6
Ipanema SL/E, ve/te
Apollo GLS completo
Parati Club
UTllITARIOS
Saveiro CL 1.6 Mi
Pompa S 1.6·
Fiarina Furgão
Fiorino Fúrgão
Fiorino Furgão
Fiorini Furg_ão
F- 1 000 S Turbo
Fiorino LX 1.6
Kombi Trailer Karmonn
ANTIGOS
Moverick GT 302, v-B
Moverick 4 hot - sper luxo
Fusca 1200
F600 Hot
Dodge Kingsway 4p
MOTOS
Yamoho 98R 125

. Folcon NX 400

Vende-se Kadett

GLS, 98. Tratar
9118-5820.

Vende-se Monza 85,
,

R$ 3.500,00, ótimo
estado de conservação.
Tratar: 9105-91-72.

Vende-se Chevette, 93,
gas., 1.65, prata.
Valor a combinar.
Tratar: 371-8150 ou

9122-4771.

Vende-se Vectra GLS,
ano 97, azul. Impecável.
Valor a combinar.
Tratar: 9973-5871.

Vende-se Pick-up Corsa,
, 97, em ótimo estado.

R$ 10.500,00.
Tratar: 376-0228.

Vende/se S-l O,
diesel, 75, carroceria
de madeira,
R$ 7.000,00, e 2

carretinhas para gás,
R$ 2.500,00.

, Aceito carro no

negócio.
Tratar:

9961-9055,

Vende-se Vectra GLS,
00/00, prata, 2.2,
completo. Tratar:
371-6967, com Celso.

275-3627

Vende-se Monza, ano 83,
em bom estado de

conservação.
Valor R$ 2.500,00.
Aceita troca.
Tratar: 9122-1157.

Vendo Kadett
conversível, GSI,
ano 93,'completo,
cor vermelho, com
rodas esportivas 15.
Tratar: 9101-4214.

COR
Prato
Vermelha
Branco
Cinzo
Verde
Dourado
Bronco
Azul
Bordô
Cinza
Vermelho
Prato
Prato
Bronco
Cinzo
Azul
Prata
Branco
Verde
Dourado
Prato
COR
Bronco
8ronco
Bronco
Branco
Branco
Bronco
Branco
Azul
Bege
Branco
Grafite
Branco
Cinzo
Azul

ANO
01
00
99
98
98
98
97
96
95
95
95
95
95
95
93
92

. 91
91
91
90
89
ANO
00
96
96
96
95
94
94
91
86

75
75
66
(j)
51

01
00

Vende-se Monza,
ano 87, em
bom estado.
Valor R$ 4.500,00. Vendo Vectra GLS, ano

Fone: (47)
370-8622

. Prata
Vermelho

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax: (47) 376-1822
MODELO ANO' COR COMB.

VW

Voyage 1.8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Mel. G
GolCL 89 Branco 'G
Parati 85 Bege A
Brasilia 78 Marrom G

GM
Corsa Wind 98 Verde Mel. G
Corsa Super, 4p 97 Branco G
Chevette 80 Branco G

FORD

Del Rey 84 Bege A
FIAT

Uno SX, 4p 98 Bege G

.
MITSHUBICH

L 200 4x4, compl. + b.couro 92 Bege D

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

I

�/ Ch�vrO.A;uto7
MECÂNICA

Rua Bernardo Dornbusclh, 20{&
.

Sala 2 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUINTA-FEIRA, 20 de setembro de 2001 Classiauto CORREIO DO POVO - 3

Vende-se Kadett Lite, 94, elétrico e aros de liga. bancos de couro elétrico. Tratar: 371-9720.
1 :8, �reto, lim�., Tratar: 371-5343. Freios ASS. Trata r: 371 -

desemb., ar quente. 7109 ou 9104-0250, Vende-se Pick-up diesel,
Tratar: 9905-2848. Vende-se Chevette 'SL, Vende-se Fiorino, ano 97, com Vander. cabine dupla, 81.

1.6, 88, branco, I.E., 1.5, com ponto de frete R$ 12.500,00.
Vende-se Kadett GL, 1.8, gasolina. Tratar: fixo. Tratar: 370-7227. Vende-se Palio EDX, 2 portas, Tratar: 370-0464.

�rata, trio eletr., lim�., 9905-2848. 97, vermelho.Râ 10.700,00.
desemb., ar quente. Vendo ou troco Tempra Tratar: 371-9720. Vende-se PalioWeekend
Tratar: 9905-2848. Vence-se Monza Classic, 2.0, 16Y, ano 96, cor Sport, 98, completa ..

92,4 portas, 2.0, MPFI, preta cf opcionais, ar, dir., Vende-se Palio EX 1.0, R$ 20.000,00.
Vende-se Logus CL, 1.8, completo, rodas liga. trio eletr., computador de 2000, 2p, branco. Tratar: 370-9153 ou

93, azul metálico, trio Tratar: 371-5343. bordo, check contrai, R$ 12.300,00. 9973-5175, com Paulo.

Vendo Vectra GLS, 2.2,
98, prata metálico, ar
digital, cf 58.000KM.
Tratar: 371-5343.

Automôneie Baependi F· 275-3711 Temosadisposiçãotodalinhade�arrosOKm
• com osmelhores preços daCidade

Rua Bemardo Dombusch,330-EntradadoClubeAtléticoBaependi

IFORD ANO I Lógus GLS comp 1.8 93
Ford Ka 98/91 SaveiroGL 91
Escor! Hobby 95 Parali CL 1.6 91
Verona GLX, compl 91 Kombi Furgão 91
Escor! GL 89 Voyage CL 1.6 91
DelRey 85 Passai Vilage 86

IFIAT I I� I
Palio 97 orsa Super, 4p, cOlI)p. 97

Uno EP,4p 96 CorsaGL 1.4 96
Uno EP, 2p 96 3Corsa Wind 94/95/95
2 Tempra, compl. 95 2 Omega GLS 93/94
Uno ELX, 4p 94 KadetteGL 95
Premio 92 S10 95
UnoS 1.3 91 KàdelleGSI 94
Uno 1.5 R 88 Ipanema GLS, 4p 94

IVW I Corsa Wi,nd 96
3GõlMI 98 Corsa MPFI 97

GoICLi,1.6 97 I MOTO I
Gol Plus compl. 97 2Titan 95/98
GoICI,1.6 95 ' OT180 91

VEÍCULOS MODELO ANO COMB. COR Monza SL 93/93 Cas. Vermelho
VW Opala Diplomata SL, compL 90/90 Gas. Preto

Gol Special GIl 01/01 Gas. Cinza Quasar Monza SL/E 87/87 Gas. Azul
Gol Special GIl 01/01 Gas. Prata Chevette SL 83/83 Gas. Vermelho
Gol Special GIII 01/01 Gas. Cinza Quasar FORD

Gol4p GIlI, MI l6V 99/00 Gas. Verde Fiesta EFI 98/98 Gas. Prata
Polo Classic 99/99 Gas. Prata F-lOOO XLT CompL 97/98 Diesel Azul
Saveiro CL Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul Versalles GU 95/95 Gas Cinza

ZECA
Parati MI16V 98/99 Gas. Prata Del Rey GL 88/88 Gas. Azul
Gol CL 1.6 97/97 Gas. Prata F-lOOO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul
Gol 1.0 I 96/97 Gas. Branco Escort L 93/94 Gss. Azul

Automóveis
Gol' CLi 1.6 96/96 Gas. Azul FIAT
Gol 1000 CL 94/94 Gas. Bordô Uno.4 portas EX 99/99 Gas. Preto

Logus CL 93/93 Gas. Prata Uno SX 99/99 Gas. Bord6
Gol CL 1.6 93/93 Gas, Bege

• Palio EDX 98/98 Gas. Prata

Novos - Usados
Parati CL 1.6 92/92 Ale. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto
Saveiro CL 1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Bordô

de todas as
Kombi 1.6 87/87 Gas. Branca Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto
Passat 1.8 87/87 Ale. Branco Fiorino Trekking 96/96 Gas. Branca

Marcas GM Uno c/ar Mille EP 96/96 Gas. Cinza
'Corsa Super 99/99 Gas. Prata MOTO
Vectra GL 96/97 Gas. Cinza Moto Honda CG Titan 98/99 Gas. Vermelha

275 3507
Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo OUTRAS MARCAS
D-20 Custom Completa 93/94 Diesel Bege Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde
D-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca Mercedes Classe A 160 Classic 00/00 Gas. Branco

FORD
KA 00/00 prata gasolina
KA 99/00 braca gasolina
KA 99/99 prata gasolina
KA 98/99 cinza gasolina
Fiesta 98/99 branca gasolina
Escort GL 16V 98/98 vermelha gasolina
Escort GL 16V SW 98/98 vermelha gasolina
Escort GL 16V H 2pts 97/98 prata gasolina
Escort GLX 16V SW 97/98 azul gasolina
Escort GL 16V SW 97/98 azul gasolina
Mondeo CLX FD 97/97 azul gasolina
Escort GL 16V Sedã 97/97 branca gasolina'
Taurus LX 97/97 preta gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 azul gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 preta gasolina
F 1000 HSD XL 96/97 branca diesel
Royale 2.0i GL 96/96 ' azul gasolina
Ranger STX 96/96 branca gasolina
Versailles G L 93/94 Cinza gasolina
Verona LX 91/91 azul gasolina
Pampa L 90/90 vermelha gasolina
Belina L 90/90 azul gasolina

GM
S 10 Deluxe. 96/96 azul diesel
Opala Comodoro SLjE 89/89 prata gasolina

VW
Gol Plus 16V 00/01 preta �asolinaGol 2pts 86/86 branca alcool

FIAT
Uno Eletron ic 94/94 verde gasolina
Fiorino pick-up LX 93/93 vermelha gasolina

TOYOTA
Corola XEI 98/99 prata . gasolina

Na MORETTI
r

AUTOMOVEIS
•

seu 'semlnovo com

[eito de novo

enrique Piazera, 199 - Centro - 3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 20de setembro de 2001

compra I vendo f Itoca I garagens

Vende-se Uno 1.5R,
88, vermelho, vidros
elétr., gasolina, limp.
e desembaçador, ar
quente. Tratar:
9903-2936.

Vende-se Tempra IE,
2.0, completo, 8

válvulas, verde
metáli.co. Tratar:
371-5343.

Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico,
limpador, desemb., ar

ano 94, 2 portas,
completo.
Trotar: 9101-4214.

quente. Tratar:
371--5343.

Vende-se Uno Mille
EP, 96, 4 portas,
vermelho metaL,
completo - ar.

Tratar: 9903-2936.

Vendo Fiat Tipo, ano
95 SLX, 4 portas,
completo.
Tratar: 9101-4214.

Vende-se Uno 1.5S,
branco,93.
Tratar: 371-5343.

Vendo Fiat Uno, 98,
completo,
4 portas. Valor R$
9.900,00.
Tratar: 9980-4405,
com Ismail.

Vende-se Uno Mille,
94, 2 portas, azul
metálico., limp.,
desem., ar quente.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Tempra,
16'" ano 95,
completo.
R$ 12.000,00.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Uno Mille,
98, 4 portas', compl. -

ar. Tratar: 9905-2848.
Vende-se Palio 96/

- 97, bordô, únicoVendo Fiat Uno 1.0,

VEíCULO COMB.COR ANO VALOR

Voyage CL 1.8

Fusca 1.300

VW

Gas. Prata

Gas. Branco

95 R$ 8.800,00
83 R$ 2.800,00

96 R$ 9.300,00
94 R$32.000,OO
95 R$ 11.800,00
88 R$ 5.300,00
94 R$ 8.500,00

95 R$ 9.800,00
93 R$ 8.500,00

95 R$ 7.800,00

98 R$ 10.500,00

00 R$ 3.000,00

98 R$ 4.500,00

GLOBAL VeíCULOS Corsa 1.0

D-20

Compra
Vende
Troca
Financia

. (47) 371-3608
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379

- Centro - Jaraguá do Sul: SC

Gas. Branco
<'
Die. Vermelha

Monza GLS 2.0, compl. Gas.

Monza SLE Ale.

Kadette 1.8 Gas.

Azul

Verde

Verde

FORD

dono, 30.000km
original. Valor
R$ 10.200,00.
Tratar: 376-0869, com

Celso.

Escort GL 1.8 Gas.
.

Escort L 1.6 Gas.

Escort Hobby 1.0 Gas.

Azul
I

Prata

Azul

Vende-se Uno, ano 88.
R$ 4.300,00.
Aceita-se troca.

Tratar 9975-0287.

Vende-se Tempra
completo, 95.
R$ 11.500,00.
Tratar: 275-2164.
Aceita-se troca.

Vende-se F- 1000,
dupla, completa, ano
86, cor branco.
Valor R$ 22.000,00.
Tratar: 275-4081.

Vende-se Fiat 147,

ano 86, com
pequenos reparos na

. lata. Valor
R$ 1.000,00.
Tratar: 370-8603.

77, em bom estcdo,
com direçõo
hidráulica e jogo de
rodas. Valor'
R$ 1.700,00.
Tratar: 9122-1157.

Ka 1.0 Gas. Prata

MOTOS

Gas. Verde

Gas. Cinza

Vende ou financia
Fusca, 64.
Valor R$ 1.600,00.
Tratar: 275-1025,
com Sadí.

CG 125

XP225

Vende-se Fusca

1.300, branco, ano
82, bom estado.
Tratar: 371-5343.

Vende-se capota
para Saveiro até ano

95. R$ 75,00.
Tratar: 275-2464.

Vende-se Gol CL 1.6,
vermelho, pára
choque
personolizcdo.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Gol CL,
ano 87, cor prata,
em ótimo estudo.
Valor R$ 4.000,00.
Tratar: 370-5432,
com Miguel.

Vende-se Gol 1.0, 96,
branco. Tratar:
371-5343.

Vende-se Opala, ano

/

..�.ti!iBI
(47) 376-:1772.
C.a•• r LT�.At.

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -Jaraguá doSul- sc 'C..INHON.....

MODELO COMB COR ANO D-20 Conquest Cornp. dies. Gas. Branco 1995

Uno Mille Gas. Branco. 1992

VW

Gol! GTI Comp. Gas. Azul 1995 GM

Voyage 1.8 comp., 4p Gas. Prata 1992 R$ 7.500,00 Vectra GLS comp. Gas. Cinza 19.97

Parati 1.6 Ale. Branco 1985 R$ 3.300,00 Pick-up Corsa 1.6 Gas. Branco 1997

Gol BX Ale. Branco 1984 R$ 2.500,00 Escort XR 3, comp. 1.6 Gas. Vermelho 1988

Corsa 1.0 Gas. Cinza 1995

FlAT Ipanema 1.8 Gas. Azul 1991

Uno SX 10 Gas. Azul 1998 R$ 9.300,00
Palio 1.0 ED Gas. Azul 1997 R$ 10.300,00 FORD

Palio 1.5 EL Gas. Vermelho 1997 R$ 11.800,00 Verona LX ·Alc. Prata 1992

Uno SX 10 Gas. Roxo 1997 R$ 8.800,00 Escort L 1.6 Gas. Vermelho 1990

Tipo IE 1.6, 4p Gas. Cinza 1995 Escort XR3 1.6 Gas. Vermelho 1988

Não imporia ii marca ou modelo,
seu carro precisa de seguro.

ADDmakler.Herco
Seguros

www.addmalder.com.br

Fone: 370-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tratar: 9963-4433,
com Adi.

VERSOS Vende-se Jeep Turbo,
diesel, ano 96, traçado,
reduzido e bloqueado,
com 5 pneus novos.

Impecável. Valor
R$ 19.900,00. Tratar:
370-8751.

371-7770

Compro consórcios.

REVESTIMENTO

Vende-se aro 16,
momo, ê/ pneus.
Valor a combinar, falar
com Paula.
Tratar: 371-7010,
no período da tarde. Vende-se XLX 350, ano

89, ótimo estado. E,
compra-se LDZ até

R$ 600,00.
Tratar: 9102-6802.

ALJfOMOBILíSllCO

EM COURO E'

TECI DO
Vendo Kombi, ano 82.
Valor R$ 1.800,00.
Tratar: 370-9282, com
Rose.

Compra-se Jeep traçado
para reformar. Tratar

(47) 379-1719 ou

9979-3000.

Vendo Marajó, ano 82.
Valor R$ 1.800,00.
Tratar: 370-9282,
com Rose,R. Bernardo Dornbusch,

2222 - Vila Lalau Vende-se Jipe Willys
Overland, 59, tração

-,
_._
INMETRO OIC-(l40/93

Comprovante elipse/laçA0 Técnica· CCT 2206

O combustível do amanhã que você USA hoje! Certlflc.d.pefoSENAf

USAGÁS Convertedora,GMV, Mecânica e Comércio Ltda.
Rua Olivio Domingos Brugnago, 642 • Vila Nova· Jaraguá do Sul (Próximo ao semáforo da Ponte do Clube Beira·Rlo)

Economize .fé 70%
no combustlvel do seu veiculo
O Gás Natural Veicular (GNV) é mais seguro, mais econômico e menos poluente que a gasolina e o álcool. É um dos
combustiveis de maior sucesso em todo omundo e estará disponível em Santa Catarina a partir de AGOSTO.
O GNV é uma excelente opção para táxis, frotas de serviço, frotas de ônibus, veículos de carga e representações,
bem como para veículos particulares.

AS VANTAGENS NO GNV: Bi-combustível
• Qualquer veículo a gasolina ou a álcool pode ser convertido

para bi·combustível;
\

• Instalação não altera a utilização do combustível original do
veículo;

,

• Um simples toque de botão no painel do veículo troca o

combustível em uso,

• Reduz os gastos no combustível em até 70%
na gasolina e 55% no álcool;

• Aumenta a durabilidade do motor;
• Prolonga a vida útil do óleo e velas em até 3 vezes.

Meio Ambiente ("a natureza agradece")
• EcoJogi�mente correto;
• Não possui agregado de chumbo ou compostos de enxofre;
• É puro e não permite adulteração;
• Sua queima é limpa e uniforme;
• Não polui a camada de ozônio daTerra.

• Financiamento em até 18 vezes (Na maioria das vezes, a

economia mensal paga o investimento da conversão, Você

não desembolsa nada);
• Taxas de juros abaixo das praticadas no mercado financeiro

em geral;
• Encaminhamento de transferência de documentos para bl-

combustível;
• Projetos personalizados por engenheiro próprio;
• Parceria com a rede de Postos Mime;
• Venda programada em até 12 vezes;
• Possibilidade de reinstalação do kit em outro veiculo.

• Mais seguro que os combustíveis líquidos
como a gàsolina e o álcool;

• Não possui contato com o ar;
• Mais leve que o ar;
• Não forma bolsões de gás;
• Dissipa-se rapidamente em caso de vazamento;
• Os cilindros e kits instalados nos veículos, são projetados para
resistir a choques, colisões e altíssimas temperaturas;

• Abastecimento sem contato com o ar, evitando o risco de

combustão,

GASOLINA Preço R$ 1,799 GNV Preço R$ 0,849 ECONOMIA cidade
VeíCUlo Km/I R$/Dia* R$/Mês Km/m R$IDia' R$/Mês R$/Mês R$/Ano
G011,6 10,0 17,99 539,70 13,0 6,53 195,92 343,78 4.125,32
Vectra 2.2 7,5 23,99 719,60 9,8 8,71 261,23 458,37 5.500,43
Fiorino 1.5 10,5 17.13 514,00 13,7 6,22 186,59 327,41 3.928,88
Kombi 1.6 9,5 18,94 568,11 12,4 6,87 206,23 361,87 4.342,45
S102,2 8,0 22,49 674,63 10,4 8,16 244,90 429,72 5156,65
RangerV6 6,5 27,68 830,31 8,5 10,05 301,42 528,89 6.346,65
Saveiro 1.8 9,0 19,99 599,67 11.7 7,26 217,69 381,97 4.583,69
•

Média/dia 100Km Referenciais atualizados em 20107/2001

4x4, rodão Santo

Antonio, quebra moto,
som, cor azul.
Valor R$ 4.500,00.
Tratar: 375-2780,
com Marlon.

Vende-se 1 aero Willys,
69, todo original.
R$ 3.000,00 (Itamarati).
Tratar: 376-0670, éom
José ou 372-3214, com

sr. Ari.

Vende-se Pick-up diesel,
cabine dupla I ano 81.
R$ 14.000,00.
Aceita-se proposta.
Tratar: 370-0464.

Vende-se uma Rural,
ano 64, toda original.
R$ 2,500,00.
Tratar: 372-2808.

Vendo Kombi Trailler,
com motor na garantia.
Contendo frigobar, pia,
fogão, armários, cama
de casal, mesa e

cadeiras. Troco por
carro ou moto.

Valor R$ 6.500,QO.
Tratar no Loteamento

Juventus, lote 43.
Tratar: 376-0210,' falar
com Cena.

Vende-se F- 1000, 98,
banco de ouro,
motor maxium

plus, impecável.
Tratar: 9979-1437.

Vende-se caminhonete
cabine duplo, cor
marrom, ano 86, com
ar-condicionado,
volante hidrúlico e

turbinado.
R$ 23.000,00.
Tratar: 274-8205, com

Tratar: 370-8336 com Jonas.

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA BIZ,

2001, vermelha, com partida
elétrica, alarme, com 2.3QOkm.

Va,IOr R$ 2.300,00 +
prestações de consórcio.

"

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

...®�.--

Telefone:
(047) 37,6-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se

Tadeu.

Ve�do capota para

Chevy, em bom estado.
R$ 100,00.
Tratar: 374- 1849,
com Adilson.

Vendo ou troco por
carro de menor valor,
Golf GLX 2.0, modelo
95, completo, cor

,

champagne dourado.
Tratar: 9973-9701.

Vende-se 5- 10
Deluxo,97,

51 .000km originais.
R$ 18.000100.

Ou troca-se por carro

de menor valor.
Tratar:

370'-,0522,
com Luis

BARBADA
APROVEITE! ! !

5 Cartas de crédito para
comprar imóveis ou construir,
R$15.000,00· R$167,00 mês
R$ 30.000,00· R$ 333,00 mês
R$ 45.000,00 - R$ 499,00 mês
R$ 60.000,00· R$ 665,00 mês

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

ou 9993-2380

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio

poroAutomóveis e
Caminhões Intercoo/er

Fone (47) 371-6337
CeI. 9973·9632

Rua Bernardo Dornbusch, s/n?
(ao lado do riº 1880)

Baependi . Jaraguá do Sul· se

IjHeliar
BATERIAS FREE'

��!iS
Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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com Claudineia.83,.gasolina.
R$ 2.600,00.
Tratar: 275-2164.
Aceita-se troca.

Vende-se Fusca, ano
82, com aros de liga
leve. Preço a

combinar.
Tratar: 370-3350.
Vende-se Golf GLX
97, 2.0, verde,
completo.
R$ 19.800,00.
Tratar: 371-9720

com Márcio.Tratar: 371-5479 ou

371-5715,com
I

Luti.Vende-se Gol, ano
93, 1.6, C2.
Valor R$ 7.500,00,
aceita-se troca por
moto Titan e saldo

parcelado.
Tratar: 9992-4205.

Vende-se Santana
GLS, 4p, completo
ar. R$ 6.500,00 +

9x R$ 28,76.
Tratar: 371-3157 ou

275-2332.

Vende-se Gol GIII,
4p, 2000, branco.
18.000km

originais, ar-cond.,
porta mala elétrico,
limpador e

desembaçador
traseiro.
R$ 17.500,00.
Tratar: (4,7)
422-4467.

Vende-se Gol CL,
91, gasolina.
R$ 6.500,00.
Tratar: 275-2164.
Aceita-se troca.

Vende-se Gol1 000,
94, ótimo estado.
R$ 6.800,00.
Tratar: 373-0131,
com Eleio.

Vende-se Voyage GL,
90, álcool, borbô,
com direção e vidros
verdes. R$ 5.000,00.
Tratar: 374-2016 (a
tarde, após 14:30,
com Márcio).

Vende-se Fusca 76,
ótimo estado, bege.
Tratar 372-0391.

Vendo Marajó, 85,
verde metálico, em
bom estado.
R$ 2.200,00,
aceita-se troca.

Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se Belina II

81, gasolina,
branca.
R$ 1.500,00.
Tratar: 371-9720.

Vendo Apollo GL,
ano 91, gasolina.
R$ 6.000,00.
Tratar: 9975-0287.

Vende-se 2 Marajos,
ano 82 e 88.
Valor a combinar.
Tratar: 370-9282.

Vende-se Parati, ano
86, álcool, 5
marchas.
Valor a combinar.
Tratar: 370-1492.

Vende-se Gol MI,
1.0, 4p, 16Y, azul.
R$ 13.500,00.
Tratar 371-4224.

Vendo Gol I, ORO 96,
2 portas, vermelho,
impecável.
Tratar: 370-5020
ou 9992-7875,
com Márcio.

Vende-se Gol GIII,
2000, bordô, com
ar-condicionado, dir.
hidr., ar quente,
desembaçador, som.
R$ 18.500,00.
Tratar (47) 9114-
2624 (Joinville) ..

Vende-se Gol, 83,
motor A.P.
R$ 3.500,00.
Tratar: 275-2164.
Aceita-se troca.

Vende-se Gol 92,
1.6, gasolina.
Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.
Vende-se Fusca, .ano
84, em ótimo
estado. Valor a
combinar.
Tratar: 9118-8780,
com Jocemar.

Vende-se Brasilia,
80, com rodas

esportivas e 4 pneus
novos, em bom
estado geral.
R$ 1.800,00.

. -Trotor: 9122-1157,

Vendo Escort GL,
ano 91, branco,
gasolina, lindo!
Tratar: (47) 435�
0904 ou 543- 1023.

Vende-se Brasilia,
ano 77, branca,
,pintura nova.

R$ 1.800,00,
negociável.

Vende-se Gol, prata,
ano 84, motor novo.
Valor a combinar.
Tratar: 372-216"Z,Vende-se Voyage,

. #%., .. ,.; -.s;

ZoornCreat:ive - CENP

01 - Sorteio;
03 - Lance livre.

36meses

�.-1r..,.. �ns6rcio

gl1e_gatétIndiscutivelmente o melhor

GRUPO 430
.

Assembléia em Jaraguá do Sul
Dia 19/09/2001IIlancoC.ntrWdoB,..11

__ ''''10111

lW . L" k- Q-Q!Ç &4

Hor6rio de Atendimento: dos 8:00 hs
às 19:00 hs, sem fechar para almoço .

.

Rua Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999

e Walter Marquardt, 727 • Fone 370-8800.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A RAzAO DO CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR.,

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

AS MENORES TAXAS
DO MERCADO

ATENDEMOS DAS
8h ÀS 19h

Veículos, peças e serviços
'

371-2111

SÓ A FIAt DÁ ESTA'GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

� CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicas a partir de 20.000Km
- FIAT PLU'S - 2° ano de garantia estendida

- A partir de 5 anos proteção de,

corrocerio contra corrosãoRuo Francisco Fischer, 100 .. Centro .. JQraguá do Sul .. SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IVERSOS
Vende-se micro-trator
Yomar, 13H� com

acessórios.

R$ 3.500,00.
Tratar: 371-5373 ou

9952-6889.

Vende-se Jeep JPX,
diesel, ano 95, em ótimo
estado de conservação e

funcionamento, com
150.000km rodados.

R$ 20.000,00. Tratar:
9975-1426 ou 9973-

8576, com' Francisco.

Vende-se Gol, Uno 4p
ou Corsa, somente em

ótimo estado, com preço
para revenda. Tratar:
9902-0184.

Vende-se ou troca-se por
moto, brosílio. ano76,
motor semi-novo, cor
bege. Valor a combinar.
Tratar: 9905-9098.

Vende-se CG 98. R$
2.550,00. Licenciada.
Tratar: 373-1026.

R$ 800,00.
Tratar: 9122-1157,
com Márcio.

Vende-se ou troca-se Golf GlX 2.0,
I

ano 95, completo,
cor champagne dourado.

Troco menor valor.
Tratar: 275-3409 ou 9973-9701

Vende-se CG 125, ano
82, vermelha, ótimo
estado.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

Vende-se moto

CG, ano 98,
azul, licenciada..

R$ 2.550,00.
Tratar: 373-1026.

Q..

.

AUTO CENTER

Nõo fechamos poro o olmoç(J
.

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 865 - Fone: 371-7398 / 371-0 1 06

* Pneus * Rodas Esportivas * Amortecedores
* Escapamentos * Balanceamento * Geometria

* Molas * Suspensõo * Freios

Vende-se Honda CG
125, ano 88, vermelha,
em ótimo estado.
R$ 1.430,00. Tratar:
371-9375.

Vende-se moto CG

125, 90, com
carrinho para

gás + 1 carrinho avulso

para gás.
Tratar: (47) 446-0556.

•

I

Vende-se Honda Drean

100cc, ano 97,
vermelha, super nova.
R$ 2.000,00. Trotor:
9979-0605'.

Vende-se moto

Titan KS, ano 2000,
cor verde, em
ótimo estado.
Valor R$ 3.450,00.
Tratar: 376-0035,
com Sami.

Vende-se moto DT 180,
preparada para trilha.

ar
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d-FEIRA 2019:

1

DOPOVO

11 N 1\ POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO Notre: Boate normal.

6··FEIRA 21/9:

Big Bow/ling: Show com "Demônio
da Garoa".

Big Bowlling: Show com "U2 Cover'
de São Paulo, e Festa da Smirnofflc@';

Notre: "Noite da Dança", com apreseIJ
tação de g�UIPQS de dança que

, parficipanâCrfiti)!1rJafá'guá em

Baependi:Bª�j!'Clas Debutantes.

a a data já está
marcada: 5 de outu-
bro!

Nes�oite,
a

partir da 2 horas,
inaugura m aragu�
do Sul o b a Santi
dad",
Cleiton ant ch, um

dos pro tários,
promete mega-
festa!
A qualidã - do som

está

hlainue
ga

rantida, dom a pre-
sença de R John
son, Dame Fagun-
des e

bana
e Tribo

da Lua.
Acabar s des-

culpas

def3
a cida

de não fer ce ne-

nhum ba destilo.
Agora, só ãd usufrui
quem não quer!
O' endereço do "La
Santidad" é: Rua Epi
tácio Pessoa, 1501 .

gêmeas
nhattan,

��doPen-

contra
Unidos
ato mai
territóri

Fábio, Juliano, Fábio Juliano e Diego

DESTACANDO A SUA EMPRESA

Esteja sempre ligado!
Use a TIm Celular
000 É BÁSICO 000

Kt..
TELEFONIA

371-9595

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 CORREIODOPOVO

O garçom Roberto Catarina, entre o diretor do

hospital, Hilário Dalmann (E), e o superintendente
da Caraguá, Jurandir Botelho Machado,
assinando a adesão

A Caraguá Veículos e o Hospital e Maternidade
Jaraguá lançaram na última sexta-feira, no

restaurante do Parque Malwee, a campanha "Está
nascendo um Volkswaqen Okm para o Hospital e

Maternidade Jaraguá". Como o objetivo é doar um

carro zero ao hospital, a adesão, já na noite de

sexta-feira, passou das 40 cotas. Para quem deseja
participar, entrar em contato com Liane Felippi,

nos telefones 371-4000 ou 9902-2277.

Liane Felippi (E), Regina e a psicóloga Cecília Konell
CD), quando entregava a ficha de adesão, com o diretor
do hospital, Hilário Dalmann

N este sábado

(22), a senhora
Erica

I<labunde
Borchardt

completa 70

anos de idade
e recebe os

parabéns do

"esposo, Arno, e

dos familiares.
Parabéns!

�oderá ter

Jividades Gêí'
eos

. .1 Não deixe de
OUVI a sI intuição: tudo .

indi a qu poderá tirar a sorte

�o,rYd,e. � sC)úde vai precisar de
cuidados especiais. Surpreenda
a quem ama.

Câncer - Dia excelente para
ifb�U€J área de atua-ção.
o coil1\pessoa de fora trará

�o[Qle S��ÇãO. Adais, oclima séró de ronde sintonia.

leá ",,-) ojudo de que

pr vif de onde menos

e� , for isso, não acredite em

falsa p{0messas. A chave do
sucesso eslará no sua discrição.
Virgem - As viagens e visitas

ótdistantes receberão:i:i!\.iências. Desligue-sed
.

qcl!�ações rotineiras. A
n. f�Jete ser muito

românti�.

Sagitário ...� O trabalho
receberá át,i;s vibrações, mas
talVez você se: agoe com coisas

�.
-# �

irreleva�s. No romance, a atra-çã9?romete esquentara intimidade.
C"apricórnio - O dia pode

ão. Uma viagem vai trazer

u ânimo ao seu espírito.
Sei 'aiVé"lista com as

fincinçalN9bmor, o clima será
de forte união.

GENTE & INFORMAÇÃO

FELIZ ANIVERSÁRIO

QUINTA-FEIRA, 20 de setembro de 2001

16 DE SETEMBRO
Paulo Giovani Manfrini
Dorival Picinini
Marco Aurélio Benner

Eduardo H. H. I<alfers
Rafael Paupitz
Ana Raquel Witthoft
17 DE SETEMBRO

Cleyton Staffun
Hilário S. Ristow
Herbert Gehrke
Ricardo Alexandre Ribeiro
Tusnelda Tillmann
.Valdir Wackerhage
18 DE SETEMBRO
Isolda Behling
Leandro H. Mattedi
Paula Bruch
Artola S iewerdt
Rubia W. Zanluca

Diogo W. Zanluca
Jessica Gambin
19 DE SETEMBRO
Arlete Lenz

I rene Inês Machado
Ana Carolina Keske
Hélio Mário wolf
20 DE SETEMBRO
Heins Püttjer
Jaime Alves Massaneiro
Fabiarie Bublitz
Liliane Bittencourt
M a ri I i 1< rutzsch
R icardo Luís Garcia
21 DE SETEMBRO
Miraci R. Riboldi
Marilei Pereira
Silmara de Fátima Melo
Jeferson Silveira
22 DE SETEMBRO
Edemilson Luís Baade
Onadir de Oliveira Motta

Charles Maurício da Cruz
Talita Enke

A equipe
Jangada/

Roland

Dornbusch/
FM E

conquistou o

título de

campeã do
Festival

Estadual de
M inibasquete,
realizado em

B rusque

PalJJoBoberto Bueno, sócio-gerente da

empresa Rota Segura, aniversaria na

próxima sexta-feira (21). Cumprimentos
do pessoal da Ajadefi pelo aniversário e

pelo brilhante trabalho prestado à
entidade

Completou 14 anos no dia
16/9 Ariel Fernando Alves.

Sua família deseja
felicidades.

Helio Mario Wolf
aniversariou ontem (19). A

esposa e os filhos o
,

parabenizam pela
importante data. Parabéns!

Os gêmeos Jeferson Vasel e
João Carlos Vasel

aniversariaram dia 17/9. A
família e a galera mandam
aquele abraço. Felicidades!

-

Aniversariou dia 17/9
Tusnelda Tillmann.

Parabéns dos familiares

.

Elmo e Iracema, empresários do Frigorífico Rio Cerro Uda.,
comemoram Bodas de Prata no próximo sábado (22). A cerimônia

, religiosa será na Igreja Evangélica Luterana Cristo Bom Pastor, às
18 horas, e os convidados serão recepcionados na Sociedade
Recreativa Alvorada (Rio Cerro Il). Os filhos, Viviane, Maira, Dirlene,
Erich, e a mãe, Edla I<rüeger Mathias, desejam muitas felicidades

Aql.Íá2�0\Está na hora de

v�fê\1fel?r'a�abeça. Um
p���a\livre vai cair
como uma luva. Cautela com

.

decepção em caso. No amor, o

clima estará [óio.
p '0 deixe que o

fa insequronço impeça
iz. Alguém muito
á estar a sua espera.

a se divertir e amor

LibZ"'O desejo de crescer e
� deré ti Ipro t,perar10 era mo rvo- a.

Maslhão sei<'l ingênua ou vai se

LE:lprolar. Nas çoiscs do coração,
você obterá uma grande vitória.
Escorpião - Apesar dos
P"'"

•.....t..... bl,�.
as familiares, você terá

u· dia ale grandes vitórias no
, -i - i
a bien�e de trabalho. O clima
será 80�El,!hores no relação
afetiva: a foveite!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Duas Rodas Industrial,
.

promo-ye concurso interno
]ARAGUA DO SUL - A

Duas Rodas Industrial está

promovendo a 4' Semana

da Qualidade e a 24' Sipat
(Semana Interna de Pre

venção de Acidentes de

Trabalho). As duas ativida
des encerram-se nesta sex- ,

ta-feira, às 16h30, com di

\ruIgação e premiação dos

grupos vencedores do

Prêmio Duas Rodas Qua
lidade Total, concurso que
envolve aproximada
mente 500 colaboradores

da empresa. De acordo

com a funcionária do De

partamento de Garantia de

Qualidade, Cristina Tazi

naffo, serão premiados os

trêsmelhores trabalhos ql.J.e
foram implantados a

partir de 1995. "Foram

tantas coisas boas que ago
ra a direção da empresa
resolveu valorizar a ini

ciativa dos' trabalhadores

envolvidos", acrescenta
Cristina. Segundo ela, os

três primeiros colocados

receberão prêmios em di

nheiro no valor de R$ 3,
mil R$ 2 mil e R$ 1 mil.
Ao todo, cem trabalhos
estão na disputa.
Além desse concurso, a

4' Semana da Qualidade e

24' Sipat inclui palestras
diárias sobre os assuntos

de interesse, como meio

ambiente, prevenção de

acidentes de trabalho e

outros assuntos que me

lhorem o desempenho e a

qualidade dos produtos e

a satisfação dos clientes.

Durante esta semana, os

funcionários também fo
ram brindados com apre
sentações teatrais do pró
prio grupo de teatro da

Duas Rodas. A intenção,
segundo Cristina, é a

conquista por parte da

Duas Rodas da versão 2

mil do ISO 9001.

De acordo com o téc

nico de segurança da Duas

Rodas, Ademir Cardoso, o

objetivo é reduzir em 25%

o número de acidentes de

trabalho. Cardoso infor

ma que es te índice de

redução já chegou a 37%

em relação ao mesmo pe
ríodo do ano passado. A
maioria dos acidentes de

trabalho registrada na Du
as Rodas, cerca de 60%,
acontecem nas mãos e são

causados por descuido do

funcionário. (MHM)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim
Vara Única

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DO EDITAL: 30 dias

A Doutora Candida Inês Zoeller, Juíza de Direito Substituta,

YFAJ.. SABER: aos terceiros interessados e eventuais herdeiros de
,OLANDA WERNER EMKE, que neste juízo de Direito, situado
a Rua 23 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro, CEP 89270-000,
Guaramirim/SC, tramita a ação inventário, sob nº 026.99.001787

�, aforada por educandário Nossa Senhora de Lourdes em desfavor
e Volanda Werner Emke, assim ficam os mesmos CITADOS para
responder à ação, querendo, no prazo de quinze (15.1 dias,
N,ntados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTENCIA:
a� sendo contestada a ação no prazo marcado, presurnir-se-õo

?Celtos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
Inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). SINTESE DA INICIAL:
Que a inventariante Educandário Nossa Senhora de Lourdes, também
�on.hecido pela denominação de Santinário Menor Metropolitano,
an2hdade Civil, sem fins lucrativos, inscrita no CGC/MF sob nº
.986.910/0001-40, sedida na Rua Azambuja, nO 1.076, Bairro

r��buja. Comarca de Brusque/SC, foi escolhido por manifestação
2� ulhma vontade da falecida Yolanda Werner Emke, (falecida em

I /Q6/1999), seu legatário em 31 de outubro de 1985. Que nos

,emos do Testamento, lhe foi legado a casa onde a mesma residia a

;POca. de seu falecimento, situada no município de Guaramirim .

.
osto ISSO, requer lhe seja deferido o presente pedido de abertura de
�nventário. Seja nomeado o Pe. Nélio Roberto Schwonke

�nVe�tariamente no feito. Dado o couso para efeitos meramente

{OIS o valor de R$ 1.000,00. E, poro que chegue 00 conhecimento

Is� tOdos: �ortes e tercei.ros, eu, �u�io de Qu�aros, o di�itei, e eu,

d
bel Cnshna Rozo, Escrivõío] Judicio] o conferi e subscrevi, Comarca

e Guaromirim (SC), 31 de agosto de 2001.

Juiz de Direito

I ARTE: COMEÇA HOJE À NOITE 0]0 JARAGUÁ EM DANÇA, NO GINÁSIO ARTHUR MÜLLER

·Fascínio da dança envolve mais
de mil bailarinos até domingo

]ARAGuA DO SUL -,

Praticamente todos os in

gressos para o 7° ]ar-aguá
em Dança já foram ven

didos. O evento começa

hoje à noite, partir das

19h30, com apresenta
ção de 24 dos 80 grupos
inscritos. A abertura fica

por conta do grupo Stu

dio de Dança Alcântara,
de Balneário Camboriú,
que vem pela segunda vez
como convidado espe
cial. De acordo com a co

ordenadora de Cultura da

Fundação Municipal de
Cultura, Mara Bini, todos
os anos são convidados'

alguns grupos para as

apresentações de aber

tura. Além do grupo de

Balneário Camboriú, fo
ram convidados os gru

pos Cia. Batukdopé e Studio

1, ambos de Curitiba, que
se apresentam na noite de

sábado. Hoje à noite apre
sentam-se os grupos ins

critos na categoria Mirim e

alguns do Infantil.
Ao todo, 80 grupos

de dança devem partici
par do ]araguá em Dança
representando um total

de 44 instituições e mais

de mil bailarinos. Este

ano, segundo Mara, tam
bém participam escolas

de dança de Corupá,
Massaranduba, Schroe
der e Guaramirim. Outra
novidade deste ano é a

eliminação da competi-

Grupo de dança do Colégio Marista São Luís, no seu último ensaio para o festival
Cesar Junkes/CP

çãoe a transformação do

evento em mostra. A

decisão de transformar o

]araguá em Dança em

mostra deu-se em fun

ção da participação pou
co proveitosa de alguns
grupos, que não obtive

ram pontuação na edição
do ano passado. Partici
pam da mostra nove gru-
(

pos na categoria Mirim,
23 na categoria Infantil,
25 na Infanto-juvenil e 23
na]uvenil.

Mara explica que mes

mo sem competição um

júri orientador vai avaliar
as apresentações pelo cri

tério de criatividade, har
monia, técnica e coreo

grafia. Essa avaliação se

rá entregue a cada coreó

grafo para que o mesmo

Centro de CultoraAlemã promove 40 Encontro Festivo
]ARAGuA DO SUL - O do Sul, Alfredo Guenther, sados. mânica, com aproximada-

Centro de Cultura Alemã a expectativa é que com- O Centro de Cultura mente 45 alunos inscritos.

de ]araguá do Sul promo- pareçam ao encontro de
.

Alemã de ]araguá do Sul O centro tem atualmente

ve, a partir das 20 horas 200 a 240 pessoas. foi fundada em 1998 com 150 associados. A última

de amanhã, na Recreativa Além da culinária típica, o objetivo de divulgar e promoção do ano está

da Duas Rodas, o 4° Tref- o encontro será animado resgatar a cultura alemã prevista Pilra o dia 20 de

fenfest, ou Encontro Fes- por apresentações de dança presente na região. A enti- outubro, com um café

tivo, realizado pe}a enti- e canto, incluindo show com dade, que funciona na Rua colonial. No mês de julho,
dade de seis em seis meses, o quarteto jaraguaense Tal's Procópio Gomes de Oli- o centro promoveu a já
com o objetivo de integrar Buan, ou Garotos do Vale, veira, promove diversas tradicional Noite Cultural,
os associados e convida- formado por descendentes atividades relacionadas à sempre b�stante prestigia-
dos. De acordo com o de alemães que se dedicam cultura alemã, tendo in- da pela comunidade de

presidente do Centro de àmanutenção e preservação clusive uma biblioteca origem alemã da Região
Cultura Alemã de ]araguá dos costumes dos antepas- com livros na língua ger- do Itapocu. (MHM)

possa avaliar o resultado

do trabalho apresentado.
Para o professor de dan

ça da Escola de Ensino

Fundamental Albano

Kanzler, Paulo Abílio

Borges, a modificação de

competição para mostra é

interessante porque pos
sibilita que todos mostrem
seu trabalho e adquiram
experiência de palco. Bor
ges coordena dois grupos,

integrados por alunos de

5' e 6' e de 7' e 8' séries.

Eles se apresentam hoje à

noite.

Na avaliação da c'o
ordenadora Mara Bini, o

]araguá em Dança tem

registrado uma trajetória
de sucesso. Desde a pri
meira edição, em 1995,
quando 400 crianças e

adolescentes participa
ram do evento,·o ]araguá
em Dançá tem crescido

em número de partici
pantes e conquistando ca

da vez mais o prestígio
do público. Na edição do

ano passado participaram
43 entidades e aproxi
madamente 1,5 mil baila

rinos, assistidos por um

público estimado em

duas mil pessoas em cada

noite de espetáculo. -

O 7° ] araguá em

Dança encerra na noite de

domingo com apresen
tação dos grupos inscri

tos na categoria]uvenil.
Também haverá entrega
de certificados e troféus
a todos os participantes,
incluindo coreógrafos.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I POLUiÇÃO: FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL RESPONSABILIZA A MARISOL PELO VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO ITAPOCU

Fiscais da Polícia Ambiental e
da Fatma autuaram a empresa

]ARAGUÂ, DO SUL/GUA
RAMIRIM - Fiscais da

Fatma e da Polícia Am

biental estão respon
sabilizando a Marisol
Indústria do Vestuário S.A.

pelo vazamento de óleo
ocorrido segunda-feira no

Rio Itapocu. O técnico em

atividades laboratoriais da
Fatma (Fundação de Am

paro e Tecnologia ao Meio

Ambiente), Afrânio Mon

tandon Ladeira, e o sargento
Kalil Michareff, da Polícia
Ambiental de Joinville, '

compareceram terça-feira à
tarde na Rua Bernardo

Dornbusch, onde está lo
calizada a matriz, quando
constataram a irregula
ridade e notificaram a em

presa.
Ladeira decidiu fiscalizar

_
diretamente na indústria,
anteontem, logo após o

meio-dia, depois de receber

informação de que na ma

drugada do dia anterior

(segunda-feira) ocorreram
problemas no sistema de
caldeiras da indústria e, após
ouvir relatório do sargento
Michareff, que juntamente
com três _agentes da Polícia

Ambierital e dois bombei

ros voluntários já haviam

percorrido cerca de sete qui-

Fotos: Edson J unkes/C P

Sargento Michareff e o técnico da Fatma Afrânio ladeira em vistoria na empresa

lômetros do Rió Itapocu,
desde a represa em Guara
mirim até a ponte no Bairro
Ilha da Figueira, emJaraguá
do Sul, sem que a origem
do vazamento fosse lo

calizada.
- O vazamento pro

cede daqui -, confirmou
Ladeira ao gerente de Be

neficiamento, Evaldo Eme
rin, e ao chefe de Manuten

ção e Utilidades da empresa,
Jeff�rson Schernbauer, que
acompanhavam a averigua
ção, depois de inspecionar
o sistema de caldeiras -

que faz funcionar a secagem
de malha - e verificar tu

bulações subterrâneas e tam-

bém a saída do tubo que dá

para a rede fluvial.

Ele também recolheu

amostra da água para con

firmação de ocorrência, que
está sendo analisada pelo,

laboratório da Fatma, em

Joinville. A empresa tem

prazo de sete dias, á contar
da data da autuação; para
encaminhar defesa prévia e

contestar amulta que, nestes

casos, varia de R$ 1,5 mil a
R$ 50 milhões, conforme
previsto na Lei 9.605, que
dispõe sobre crimes am

bientais.

DENÚNCIA-,A existência

de extensas manchas de

óleo no rio, principalmente

na segunda-feira, foi cons
tatada pelos moradores

ribeirinhos do Rio Itapocu,
nó trecho que fica perto da

BR-280, em Guaramirim,
mas a comunicação partiu
de alunos de um estabe

lecimento de ensino local,
que comunicaram o fato

por telefo�e aos Bombeiros
Voluntários, pedindo pro
vidências. "O óleo descia o

rio em grande quantidade",
confirma Nelson Oliveira,
chefe de Seção dos Bom
beiras, que desde o, início
participou das buscas,
conforme noticiado pelo
CORREIO DO POVO, já na

terça-feira. (MILTON RAASCH)

Empresa reúne peritos para apurar as causas do vazamento
]ARAGuA DO SUL - A

direção da Marisol decidiu
convocar peritos, tanto fun
cionários do setor quanto
representantes da empresa
fornecedora das caldeiras e

até um técnico de Blurne

nau, que presta consultoria
sobre questões ambientais,
para avaliar as causas da fa

lha registrada no sistema,
informa o gerente de Be-.
neficiamento, Evaldo Eme
rin. Com base nas condu
sões, será encaminhada a

defesa aos órgãos de fis

calização da Fatma e divul

gada uma nota de esclare
cimento para a população.

- Foi uma surpresa -

, disse Emerin, terça- feir�, ao
receber a confirmação da

Emerin (D), a Mansol possui sistema para tratamento dos resíduos

notificação da empresa.
Ele explicou que a

Marisol possui sistema para
tratamento dos resíduos

industriais, que ficam retidos

num tanque de contenção,
sem terem contato com a

via fluvial. O problema re

gistrado no início da semana,
'

conforme disse, pode ter

acontecido num dos re

servatórios de fluido tér

mico, uma das substâncias

utilizadas no aquecimento
das caldeiras (a outra é ser

ragem), processo utilizado

para a secagem das malhas.

Mas vazamento não teria

excedido de 50 a 100 litros,
segundo o gerente, que fo
ram logo recolhidos.

Foi o gerente que rece

beu e conduziu os fiscais nas

dependências da fábrica,
terça-feita, dizendo que
"não há nada a esconder na'

empresa". Segundo ele, a

Fatma fiscaliza rotineira

mente, mas esta foi a pri
meira vez que a Polícia Am-

,

biental comparece na em

presa.iA Marisol obteve

Certificação ISO 14000 no

ano passado, 'e cumpre re

gularmente as metas, garante.
Todas as ocorrências são ime

diatamente comunicadas para
aGerênciadeMeioAmbiente,
na Prefeitura de Jaraguá do

Sul. (MR)

QUINTA-FEIRA, 20 de setembro de 2001

Fiscalização da -Fatma
demora e prejudica laudos

O fiscal Afrânio Montandon Ladeira chegou com
um dia de atraso para verificar o acontecido no Rio

Itapocu. Isso dificultou a elaboração de um laudo
mais conclusivo sobre a contaminação do rio, o prin
cipal manancial de água da Microrregião do Vale do

Itapocu. O vazamento começou cedo na manhã de

segunda-feira, mas o fiscal só compareceu na terça
feira, após o meio-dia, quando a camada de óleo,
que chegou a ser vista com grande extensão, já se ha

via desfeito.

Em função disso, Ladeira não arriscou fazer

qualquer estimativa ao ser indagado por repórteres
que acompanharam as buscas, sobre a quantidade de

óleo que verteu para o rio. Ele alega que só foi in

formado sobre o fato, pelo gerente de Meio Am

biente de Jaraguá do Sul, Robin Pasold, anteontem

pela manhã. A lentidão da mobilização da Fatma tem

outros antecedentes. A gerência da Casan, em

Guaramirim, por exemplo, já reclamou por diversas

vezes que tem dificuldades para coibir a ação de

empresas que despejam efluentes no Rio Itapocuzinho,
onde é captada a água que abastece a cidade, porque
os fiscais do órgão.chegam com atraso. (MR)
�--------�------------II

o Oportunista
II

A festa estava animada, era só alegria! Quando
apareceu Lucar tudo mudou. Seu nome foi um descuido
do pai e do cartório, trocaram o "s" pelo "r", e assim ele

foi registrado e viveu com o nome de Lucar.

Ele vivia em contradição, pois enquanto bajulava uns

pisoteava outros, fazia parte de sua personalidade.
Naquela festa ele começou a pisotear Pain, o que resultou
numa briguinha, a turma do "deixa disso"procurava sem

êxito acalmar e separar. Em meio a briga, Cahe que não

perdia oportunidade, deu algumas bofetadas, não só

no Poin, que já estava apanhando, mas também no seu

antigo desafeto Kerthe, deu umas bofetadas, escondeu a

mão, e se.juntou com a turma do "mas que escândalo"
esta briga! Alguém até ouviu quando Cahe disse que
era uma vergonha, pessoas como Lucar, Pain e Kerthe,

brigarem, pessoas da mais alta reputação, agora
briqcndç. que feio! Eles sempre haviam sido modelos e

exemplos de vida, e agora brigando por motivos que

ninguém sabia ao certo.

Só alguém viu Cahe dar o tapa e esconder a mão,

ficou quieto, aguardando o dia- para lhe dar o paga,
Pois alguém dizia que o dia de todos chega, mais cedo
ou mais tarde, é só uma questão de tempo.

Diante das pessoas, todos nós, conseguimos esconder
coisas, e até muitas coisas, mas diante do Eterno e

Onipresente Deus nada ficará escondido parq sempre,
É como diz o Salmista no Salmo 139: "Senhor, tu sabes
o que faço; para onde posso fugir da tua presença",
Também o que oportunista faz escondido, rápido coma

um raio, Deus sabe, chegará o dia em que será mostrado
e cobrado. Pense (re)pense no seu gesto e sua palavra,
Receba o abraço do Pastor Ingo Piske e Família,

�POIO:

HC HORNBURG SERViÇO FUNERÁRIO
Fone (47) 371-2511 HASS
Fax (47) 371-2130 371-0903 / 370-0425

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LOTERIAS
19/9/2001

Supersena
, concurso: 534

1ªfaixa:

03 - 08 - 16 - 24 - 36 - 43

2ªfaixa:

18 - 22 - 29 - 30 - 31 - 35

Megasena,
concurso: 297

01 - 20 - 28 - 33 - 36 - 41

Lctomanla
concurso: 150

07 - 09 -: 15 - 18 -

20- 23 - 25 - 26-
29 - 37 - 38 - 39 -

48 - 50 - 52 - 54 -

55- 79- 89 - 96 ,"

Loteria Federal
cone. 03580

1 ° - Prêmio: 68.687
2° - Prêmio: 64.293
3° - Prêmio: 39.186
4° - Prêmio: 31 :641
5° - Prêmio: 29.146

DIÁRI DA F-l _

SILVERSTONE: ALESI NA FRENTE

Veja os tempos dos testes de ontem em Silverstone,
com chuva: 1) Alesi (Jordan), 1min34s03; 2) Wurz

(McLaren), 1min34s10; 3) Button (Benetton),
1min34s17; 4) Irvine (Jaguar), 1min34s82; 5) Webber

(Benetton), 1min34s96; 6) Pauis (BAR), 1min35s09;
7) De La Rosa (Jaguar), 1min35s27; 8) Karthikeyan
(Jordan), 1min36s02; 9) Fassler (McLaren), sem tempo.

SCHUMI CRITICA DIRIGENTES

Michael Schumacher criticou os dirigentes que
foram contra a decisão da maioria dos pilotos de

uma largada "tranqüila" em Monza, domingo. "É
triste ver que alguns pilotos foram forçados a

assumir uma atitude que não queriam. Não consigo
entender esse comportamento", falou o alemão.

Flavio Briatore, da Benetton, foi um dos que

proibiram seus pilotos de assinar o acordo.

E-NGE CONTINUA NA PROST,
A lista dos inscritos para o GP dos EUA inclui

Tomas Enge como' um dos pilotos da Prost. O

checo, que estreou em Monza, continua no lugar
do brasileiro Luciano Burti, que sofreu um grave
acidente no GP da Bélgica, no início do mês. Burti

prossegue sua recuperação em Mônaco, onde vive,
e não sabe ainda se volta a correr nesta temporada.
Enge foi o 12° na prova de domingo.

ASSOCIAÇÃO DOS CLUBES E SOCIEDADES DE TIRO DO
VALE DO ITAPOCU • ACSTVI

FESTA E BAILE
A Sociedade Rio da Luz - Salão Centenário promove neste sábado (22) festa e baile de Rei. A

concentração em busca do rei, Sr. César Sidnei Weiss, está marcada para as 13h30min e a saída

para as 14h30min. O baile será animado pela Banda Millenium e tem início marcado para as

22h30min.
'

FESTA E BAILE

Também no sábado (22) a Sociedade Amizade promoverá sua festa de Rei em homenagem ao Sr.

Edson Ely. A concentração será às 14h na sede da sociedade e o baile, animado pela Banda.Xv

Show, de Blumenau, iniciará às23h.

BAILE
Neste sábado (22), no Pavilhão de Eventos de Guaramirim, será realizado o baile de encerramento
da Schützenvereinefest a partir das 22h com animação do Musical Hannover. A partir das 17h
será oferecido um jantar a todos os participantes do tiro.

COMPETiÇÕES OFICIAIS
A Comissão de Tiro da XlllSchützenfest divulgará no próximo dia 26 as majestades do tiro que
Serão coroadas no dia 20 de outubro, à OOh, NO Pavilhão "C" do Parque Municipal de Eventos,
durante a XIII Schützenfest.

LOTERIA FEDERAL
Já podem ser encontrados nas Casas Lotéricas d� todo õ país os bilhetes da Loteria Federal que
Contêm a logomarca da Schützenfest. Será uma divulgação não só para a festa como também para
o município.

SORTEIOS
Durante a Schützenfest a Caixa Econômica Federal realizará doze sorteios em Jaraguá doSul. O
"Caminhão da Sorte" ficará no Parque Municipal de Eventos, de onde serão sorteadas a Quina, a
LOteria Federal, a Supersena, a Mega-Sena, a SuperXCap e a Lotornania. Os sorteios acontecerão
nos dias 16, 17, 18 e 20 de outubro, em horários que variam das 18h às 20h. O público poderá
acompanhar ao vivo.

NOVAS ARMAS
AAssociação de Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu providenciou a importação, com
aUtorização do Ministério do Exército, de duas armas carabina, duas de tiro chumbinho e uma

arma de ar comprimido para competições paralelas, além de compressor para a carga das armas,
ll1uniçãq e alvos. Todos os equipamentos serão utilizados pela primeira vez na XIII Schützenfest.

VISITA
Emanuella, presidenta da Comissão Organizadora da "Obergünburg Frieschiesen" (Festa d'e
riro Livre de' Obergünzburg - Alemanha), confirmou sua presença na edlção deste ano da
SChützenfest. Possivelmente virá acom sanhada de um ru o.

• CAUTELA: ORGANIZADORES VÃO EQUIPAR O AUTÓDROMO DE INDIANÃPOLlS

Dirigente confirma a prova
de F-I em Indianápolis

SÃo PAULO - o dono

do autódromo de Indiana

polis, TonyGeorge, garantiu
ontem que o GP dos EUA, '

marcado para o próximo
dia 30, vai ser realizado. .Se

gundo o dirigente, um es

quema especialde segurança
será colocado em prática
para evitar problemas du

rante o evento. São espera
dos cerca de 200 mil torce-

'

I I

dores nas arquibancadas do
�ircuito no dia da corrida.

De acordo com George, o
presidente da FIA, Max
Mosley; e da FOM, Bernie
Ecclestone, decidiram pela
realização da prova. "Não

devemos nos render aos

terroristas", disse Mosley. A
logísticada corrida, mais até
do que a segurança, é uma

preocupação dos organi
zadores do GP dos EUA.

A F-1 movimenta 800

toneladas em equipamentos
para cada etapa do Mundial.

Alguns pilotos, no

último final de semana em

Monza, manifestaram sua

disposição de não correr

nos EUA. Mika Hakkinen,
David Coulthard, Ralf

Schumacher eMichael Schu

macher estavam entre eles.

Anteontem, porém, co
meçaram a mudar de idéia,
pelo menos publicamente.

Schumacher, em decla

rações a ele atribuídas pelo
site oficial da Ferrari na

Internet, disse que nunca
,

pensou em não correr, na

Itália, domingo passado, e

nas próximas 'duas etapas
que faltam para o fim do

Mundial.

Michael, no entanto, só

correu na Itália porque foi

ameaçado por Ecclestone

de ter o título cassado se

resolvesse Inão participar da
"prova. O alemão havia pe
dido, depois dos atentados

nos EUA, para ser substi

tuído por Luca Badoer, por
não se sentir bem psicolo
gicamente para participar de
umGP

No final, pressionado
pela Ferrari e pelo homem

forte da F-1, acabou cor

rendo. Antes da prova,

porém, garantiu a um

integrante da Ferrari que não
subiria ao pódio de jeito
nenhum. E, de fato, fez uma
corrida burocrática que o

levou apenas ao quarto lugar,
posição que havia conquis
tado apenas seis vezes em sua

carreira antes. Neste ano, nas

12 provas que havia termina

do até a de Monza, Schuma
cher tinha vencido oito e

conseguido quatro segundos
lugares. (FLAVIO GOMES)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IPARCERIA: PILOTOS DE AUTOMOBILISMO ASSINARAM CONTRATO COM O PROPRIETÁRIO DO AUTÓDROMO

Pilotos
•�

serao responsavers
c

pelo esporte do autódromo
]ARAGUÁDO SUL-Na

semana passada, foi assina
do contrato entre grupo
de quatro pilotos de auto

mobilismo jaraguaense e o

proprietário do Autódro

mo Jaraguá Motor Clube,
Silvio Spezia.Raulino Kreis

/

Júnior, Douglas Boga,
Dirceu Rausiss e Marcos
Prestes serão os responsá
veis por toda parte despor
tiva do clube. O primeiro
evento organizado pelos
pilotos será a décima e úl

tima etapa do Campeo
nato Estadual de Automo

bilismo, que vai ser dispu
tada nos dias 10 e 11 de

novembro, em Jaraguá do

Sul.
- Essa decisão de

montar,uma comissão sur
giu a partir de uma conver
sa com o pessoal da Fede

ração Catarinense de Au

tomobilismo. Devido aos

'Edson Junkes/CP

Piloto diz que a intenção é melhorar as condições do autódromo

transtornos ocorridos na

prova realizada no Municí

pio, no mês de julho, deci
dimos dar apoio ao �pezia
e tornar a pista de Jaraguá
do Sul uma das melhores
do Estado -, explica
Kreis Júnior. Ele informa

que a partir 'deste acordo,

toda a parte esportiva do

clube será encabeçada pe
los pilotos, como a parte
de reservas de hotéis, con
vite aos pilotos e clubes,
cuidado com a pista (dre
nagem, traçado), bilheteria,
segurança, entre outros

fatores que implicam na

boa realização do evento.
, "Nós vamos trabalhar com

parcerias como a Prefeitura,
Câmara deVereadores, além
de patrocinadores", diz.

Para a última etapa, os

jaraguaenses pretendem
atrair mais público para o

evento, organizando atra

ções paralelas, como des

files dos pilotos que vão

participar da prov� (apro
ximadamente 70 pessoas),
além de festas. "Nós va

mos convidar clubes da

cidade, como Jeep Club,
Motogiro, entre outros,

para fazerem apresenta
ções no dia do evento, e

prender a atenção do pú
blico", comunica o piloto.

Parte do dinheiro ar

recadado na realização da

prova será destinada para
uma entidade assistenciál
de Jaraguá do Sul.

(FABIANE RIBAS)

Basquete feminino conquista título estadualda categoriamini
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe do Jangada/Roland
Dornbusch/FME conquis
tou o título de campeã do

Festival Estadual de Mini

basquete, disputado no

último final de semana, em

Brusque. As meninas de

Jaraguá do Sul venceram a

éompetição de forma in

victa: 89 x 14 sobre a

Adiee/Florianópolis; 79 x

15 contra a FMR/ltajaí; 49
'x 46 contra o Vasto Verde/
Blumenau; 44 x 36 na SE

Bandeirante/Brusque.
O coordenador da mo

dalidade na FME, Airton
Schiochet, informa que este
é o primeiro título estadual

do basquete feminino -

que vem premiar o sucesso

da parceria entre o Colégio
Roland Dornbusch, o

Instituto Educacional Jan
gada e a Fundação Munici

pal de Esporte. Cestinha da

competição com 60 pon
tos, Anne Renert foi o

destaque do time orientado

por Luiz Roberto da Silva,
que também contou com as

atletas Francine Pancratz,
Franciele Elízio, Suelen

Koch, LetíciaGesser, Isabele
Obenaus, Aline Esser,
Mayara Gielow, Joana
Lazzaris, Tamiris Souza e

Camila da Silva.
VICE - Já o time da

Unerj/Duas Rodas/FME
foi vice-campeão no grupo
masculino do Festival Es

tadual de Minibasquete.

Perdeu a final para o Colégio
São Luis/SE Bandeirantes/
Brusque, por 39'x 37, mas

superou FME/Itajaí (71 x

'16),BomJesus/Joinville (61
x 37) e a AD Jaraguá (51 x

27), que também represen
tou oMunicípio e ficou com

a quarta colocação.
- Também fizemos

ótimas partidas com os

meninos e deixamos escapar
'/0 título por detalhes -,
salienta Schiochet, apontan
do como destaque do time

_

o atleta José Weidner, que
converteu 71 pontos e foi o

cestinha da competição.
Comandada pelo técnico

Manoel Vieira Neto, a equi
pe da Une�/Duas Rodas/
FME atuou ainda com os

jogadores Carlos Brandão,
/

Augusto Mueller Filho, De
nis Arruda, Tiago Pedroso,
Eduardo Strebe, Eduardo
Cardoso, Guilherme Kuhn,
Cláudio KuszJúnior, Bruno
Torri e Rafael Baptista.

ADULTO - O time adul

to da Unerj/Duas Rodas/
FME volta ,a quadra pelo
Campeonato Estadual de

Basquete Masculino, hoje,
quando recebe o Bandeiran

te/Brusque. A partida está

marcada para as 19h30, no
Ginásio da Marisol. O téc

nico Milton Mateus terá à

disposição os atletas Hugo,
Giovane, Rafael, Gustavo,
Jackson, Christian, Márcio,
Ja�,Júlio, Rodrigo, Mateus
e João.

Inscrições paraoAberto deFutsalpodem ser feitas até o dia21
]ARAGUÁ DO SUL - As

inscrições .para o, Cam

peonato Aberto de Fut

sal/2001 devem ser efe

tuadas até amanhã, das
7h45 às 11h45 e das. 13
horas às 17 horas, na Fun
dação Municipal de

Esportes, na Rua Walter

Marquardt, 697, onde os

interessados devem retirar

a ficha de inscrição e o re

gulamento. Para custear

despesas com arbitragem
e premiação, será cobrado
o valor de R$ 50,00 por

eqwpe.
A competição é des-

tinada a atletas com idade

a partir de 15 anos, resi-
r

dentes em Jaraguá do Sul

e municípios dá micror

região. Haverá premiação
com troféu e medalhas aos

três primeiros colocados.

Equipe disciplinada, artilhei
ro e defesa menos vazada

também ganham troféus.

O Campeonato Aber

to de Futsal/2001 vai acon

tecer entre 5 de outubro e 8

de dezembro; O congresso
técnico está marcado para
as 19h30 do próximo dia

25, no auditório da Liga
Jaraguaense de Futebol.

COROA BOM DE BOLA
O título do primeiro Campeonato de Futebol
Sê�ior Coroa Bom de Bola será decidido pelas
equipes da Karlache e do Acaraí. O Juventude Es

trada N'ova disputa o terceiro lugar da competição
com o Santo Antônio. Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, o campeonato tem como

artilheiros os jogadores Roseni de Freitas (Beira Rio,
já eliminado), Maurício Voltolini (Santo Antônio) e

Itamar Maser (Karlache), todos com quatro gols
marcados. O Santo Antônio também possui a de

fesa menos vazada, com apenas três gols sofridos,
e ainda se mantém como a equipe mais disciplinada.
A competição já registrou 57 gols em 20 partidas
disputadas, representando média de 2,85 por jogo.

VOLEI�OL
A equipe infanto feminina da Marisol/FME participa
de um quadrangular nesse' sábado e domingo, em

Curitiba, no Paraná. O técnico Gilmar Jungton vai

contar com as atletas Mayara, Tamiris, Thaise, Tamires,
Samila, Jackeline, Viviane, Cristiane, 'Canessa, Joice,
Kátia, Mayka, Sueilane, Paula e Kalina.

TIRO
O atleta e também técnico da equipe de atiradores da

FME, Samuel Lopes, que tem patrocínio individual

da Magna' Logística, representa o Município na 3'

Copa Santa Catarina de Tiro Olímpico, Carabina

Deitado, 3 x 40 e Ar Comprimido. O evento iniciou

ontem e prossegue até sábado, em Blumenau.

HANDEBOL
A equipe da Emplac/FME (categoria Olesc): realiza

amanhã, em Camboriú, uma partida amistosa contra

o time da cidade anfitriã. A treinadora das meninas

jaraguaenses, Rosilete de Souza, está renovando a

equipe desta categoria. O trabalho de treinamento

envolve 20 jogadoras, porém, 14 delas devem atuar

no jogo amistoso.

AQUI É O SEU LUGAR!

Informações: 275-1862
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se
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