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Construção Civil, Caubi
dos Santos Pinheiro, afir
ma que o acidente é deri
vado da imprudência e ir- .

responsabilidade da cons
trutora responsável pela
obra. Os operários são. fim
cionários da May Acaba
mentos, de Piçarras, que
alega que todos os fim
cionários recebem treina
mento para segurança.
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Operários estavam sem equipamentos básicos para atuar com segurança no trabalho

Pasold lança Stüpp
.

presidente do PSDB
de Santa Catarina
PÁGINA 3

PianistaMoreira Lima
compra carroceria da
empresa Argi, de JS
PÁGINA 9

Capital da Ecologia
promove festa com

programação variada
PÁGINA 10

Fabiana e Walter Egert com o filho, Gabriel: garantia
de saúde com amamentação exclusiva até o sexto mês.

.

PÁGINA 9

Dois operários
caem de andaime
de dez metros

Dois homens que tra

balhavam na construção
da Scar, em Jaraguá do

Sul, sofreram acidente na
manhã de terça-feira. Fa
brício Luís Neves, 18 anos,
e Daniel Cezaro, 21, esta
vam em cima de uma pla
taforma de madeirite quan
do caíram de uma altura de
aproximamente dez me

tros. O diretor de Forma

çãoPolítica doSindicato da

Cerca de 250 pilotos de sete países já estão em JS para
fazer reconhecimento da pista do Parque Malwee.

PÁGINA 12

Décio da Silva recebe
Prêmio Excelência

O presidente-executivo do

Grupo Weg, Décio da Silva, re
cebeu o Prêmio ExcelênciaMul
tilatina 2001, sendo considera
do um dos três executivos do ano.

PÁGINA 5

Terminou ontem a

greve dos eletricitários
Os funcionários da Celesc

voltaram ao trabalho às 13

horas de ontem, depois de uma
paralisação que iniciou em 25
de setembro.

PÁGINA 9

Cães e gatos morrem
envenenados em JS

Inúmeros cães e gatos do
Bairro Jaraguá 84 morreram

por envenenamento. O alerta
à população do bairro é para

que prendam seu animais.
PÁGINA 9

mês de outubro, o Jornal CORREIO DO POVO em parcer!a
com a UNERJ, lançam uma promoção de

• assinatura para os acadêmicos.
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A' revolução às avessas
LUIZ HENRIQUE ORTIZ ORTIZ -Acadêmico de Direito

Certo dia, depois de ler um pequeno livro onde contava uma fábula,
lembrei-me que aquela determinada situação daria para fazer um paralelo
com o nosso Brasil e os acontecimentos que acabam levando ao descrédito
da maioria de nosso povo. A história seria mais ou menos assim: depois de
muitos problemas sociais e um governo que estava lutando por uma
verdadeira libertação e espoliação de "Forças Ocultas", vem um golpemilitar
e tira a esperança de uma grande parcela da população e, em especial, de um
personagem chamado Fernando, ou para alguns "dom Fernando", ou ainda
mais popular, hoje, como "FHC", que teve que se exilarpor um bom período
em outros paises. Pessoa-de bom trato,muito inteligente e com idéias voltadas

para o social, e estudoumuito para que, quando voltasse, tivesse sua tese aplicada
e, com isso, tivéssemos um Brasil diferente e commenos exclusão social.

Então, veio a anistia e várias pessoas que queriam ver tudo diferente

voltaram, inclusive o Príncipe, que logo voltou à ativa com um discurso
moderno e com a idéia de continuar suas teses de que o povo poderia viver
com-menos desigualdades sociais emais oportunidades. Parecia tudo bem,
vieram dois presidentes e nada demelhor aconteceu, mas, de repente, chegou
lhe a oportunidade que estava faltando e ai ele pensou, colocarei aminha
teoria em prática e teremos dias melhores e o povo brasileiro, como sempre,
estava acreditando e confiante.

Como a fábula, o poder faz coisasque até os bichos não acreditam, e de
uma horapara a outra começou a fazer exatamente o contrário do que escrevera

outrora, privatizou o que pôde e agigantou a dívida do pais; por outro lado,
seus amigos e colaboradores nunca sairam tanto nos jornais envolvidos em
corrupções e falcatruas de todo o gênero como desvio de verbas de bancos, de
terras, uma enxurrada de violência sem precedentes e como um verdadeiro
aristocrata nosso Príncipe faz de tudo para impedir as apurações do que a

imprensa publicara, em larga escala, e chamou para si a responsabilidade de
fazer ele mesmo tal trabalho que, como sabemos, não o fará nunca é como
mandar o lobo cuidar das ovelhas.

A realidade se confunde com a fábula pois, tudo aquilo que parecia ser

feito em nome de uma coletividade, aos poucos, pela ambição e o poder dó
grande Príncipe e seus guardiões, se transforma em uma bandeira de poucos
em detrimento da grande maioria. Tentam de certamaneira perpetuarem-se
.no poder com a falsa retórica de que se um outro governante que tenha una

pensamento diferente, colocará o pais fora dos trilhos. Este tipo de retórica
faz com que urri Estado que tem tudo para ser grande se torne cada vezmais

parecido com aquilo que acontecia na época da ditadura, aumento do
autoritarismo e umamaior concentração de renda.

Reflexão
DIONEI DA SILVA - professor e advogado

O que significa "ser cristão"? Ouvimos muito por ai a expressão fulano
.

é cristão, fulano não é cristão, tentando na maioria das vezes, descrever a

pessoa pela sua opção religiosa. Mas afinal o que é ser cristão? Da maneira
mais simples, significa seguir os ensinamentosde Cristo. Significa acreditar
que Cristo é filho de Deus, e que veio aomundo para nos salvar. Analisando
a vida de Cristo, percebemosNele um hómem que passou pelavidaensinando
as pessoas que o amor é a coisamais importante do mundo. Ensinou-nos a
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a nós mesmos;
Ensinou que devemos amar nossos inimigos;Ensinou que devemos perdoar
sempre; Ensinou-nos a não nos acovardarmos diante de nada...... Se
fossemos escrever tudo o que Ele nos ensinou, teríamos que transcrever os
quatro evangelhos,mas esta não é nossa intenção. Queremos apenas que nós
Cristãos reflitamos: Será que no dia a dia estamos sendo verdadeiramente
Cristãos? Faiarmal de "Companheiros" é ser Cristão? Alimentar intrigas e

fofocas, ao invés de conversar com a pessoa interessada é serCristão? Inventar
mentiras e espalhar boatos falsos é ser Cristão? Desconfiar de quase todo
mundo, e se achar o único dono da verdade é ser Cristão? Se acovardar diante
de situações quemereceriam nosso combate, é serCristão? Poderíamos aqui
enumerar outras centenas de atitudes praticadas por Cristãos, que não são
dos ensinamentos de Cristo. É; o que se vê é que é muito fácil rotular

pessoas, e se diser alguma coisa, o difícil é viver aquilo que se prega no nosso
dia a dia. Nunca devemos esquecer, que foram os que se intitulavam Cristãos

que fizeram a "Santa Inquisição". Que foi em "nome deDeus" que se usou

da boa fé dos índios para os escravisar. Dentre tantas e tantas barbaridades

que já se cometeu sob a alegação de Cristianismo. Quero apenas que.
reflitamos: Será que no nosso batente de cada dia, estamos sendo Cristão?

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias..

o mundo aguarda com

ansiedade e preocupação o

iminente ataque dos Estados

Unidos e seus aliados ao

Afeganistão, país que abriga o

suposto mentor dos atentados

terroristas em Nova York e

Washington. A cruzada norte
americana contra o terror,
batizada inicialmente como

"Justiça infinita", substituída
depois pelo apelativo "Liber

dade eterna", encerra em si

duas grandes contradições.
Porém, por omissão ou medo,
os países ocidentais, ditos civi
lizados, fecham os olhos aos

absurdos cometidos em nome

da democracia.
Maior potência militar e

econômica do planeta, os

Estados Unidos impõem sua

política e exigem dos demais

países apoio e fidelidade. Como
classificar deJustiça infinita um
ato brutal e covarde contra

uma nação miserável, vítima da
intolerância fomentada pelos
norte-americanos na década de
80. O que os Estados Un'idos
entendem por liberdade eterna,
se impõem ao mundo a lei' da
selva, o poder do mais forte?!

Os atentados terroristas nos

Guerra e paz
r A dor causada por

tragédias dessa
natureza é comum a

todos ospovos,
independente da orige�
Estados Unidos são condená
veis sobre todos os aspectos,
nada justifica a violência.

Entretanto, não são diferentes

dos bombardeios norte-ameri

canos à Líbia, Vietnã, Coréia,
Sudão, Iugoslávia, Japão e qua
se que diariamente ao Iraque.
A dor causada por tragédias
dessa natureza é comum a

todos os povos, independente
da origem. A justiça americana

é viade mão única - otÍe wqy.
A tentativa americana em

creditar os atentados ao

fanatismo islâmico é um apelo
simplista e relega toda a

complexidade que envolve o

ato. Estão implícito fatores

políticos, sociais e econômicos

que dilaceram grande parte da

população mundial. Qual o
limite do desespero? O que
leva pessoas com nível de

instrução invejáveis a se matar

em defesa da causa? São per-

guntas que a mediocridade
ocidental sequer chega ao auge
da dúvida.

Os reflexos da intolerância

norte-americana ameaça o

mundo. A economia dá sinais

de que as próximas vítimas

dessa guerra sem fim serão as

populações dos países pobres.
Diariamente na África, milha
res de pessoasmorrem de fome.

Segundo dados da Organização
Mundial da Saúde, há alimento
suficiente para todos. O pro
blema reside na injusta e per
versa distribuição. A guerra
trará, com certeza, mais tristeza

e sofrimento.

Terrorismo não se combate

com violência. A guerra incitará
o fanatismo e a morte de Os

samaBin Laden o transformará

em mártir da causa islâmica,
gerando milhares de outros

pelo mundo. O momento é de

reflexão acerca dos, motivos
que produzem o terrorismo e

não de alimentar o ódio. Cabe
aos países' ricos o exame de

consciência e reconhecer a cul

pa pelas atrocidades. À ONU

o &ver de promover a justiça
e o entendimento desatrelada

dos Estados Unidos.
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O ex-diretor da Escola Técnica Federal de Santa

Catarina Alfeu Hemenegildo será o futuro diretor do

Centro Politécnico Geraldo Werninghaus, que está

sendo construido próximo à Unerj. A indicação foi

aprovada pelo Conselho de Curadores, no final -de

agosto.
O Centro Politécnico firmou convênio de cooperação
técnica com a Escola Técnica Federal, Unerj, Proep
(programa de Expansão da Educação Profissional)/
MEC para, garantir apoio ambiental e logístico.
No relatório enviado à direção do conselhci,
Hemenegildo disse que -r= "lisonjeado" pela
indicação, informando q� aceita "a missão com

muita honra, principalmenle pelo desafio e confiança
na equipe responsável". Na oportunidade, apontou
algumas prioridades que precisam ser equacionadas,
"como ações de curto prazo".

INFORMAÇÕE�
O vereador Marcos Scar

pato (PT) promete pro
tocolar na Prefeitura

pedido de informações
sobre as publicações re

fe"renre à educação infan
til. Na semana passada, o
vereador teve o requeri
mento rejeitado pelo ple
nário da Câmara, o que
motivou o recurso. "O

Artigo 5, inciso XXXIII,
da Constituição é claro

quanto à obrigatoriedade
dos órgãos públicos pres
tarem informações a qual
quer cidadão", recorreu.

TÚNEL
A Prefeitura deJaraguá do
Sul deve publicar nos

próximos dias o edital de

licitação para a construção
do túnel sob a BR-280,
que ligará os bairros Vila

Rau e Estrada Nova, bem
como a pavimentação
asfáltica do trecho em

questão. O projeto foi

elaborado pela Le Padron
e estima em R$ 515 mil o

valor da obra. Há um

outro projeto de constru

ção de um segundo túnel�
a 500 metros do primeiro,
ao custo de R$ 380 mil.

Tõ FORA

O artista plástico Inácio Carrera negou que seja pré
candidato a deputado estadual pelo pv, no ano que
vem, conforme informou o presidente da comissão

provisória da legenda, José Luiz Ballock. "Nem

avento tal possibilidade", reforçou Carrera.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

POLÍTICA

I ELEiÇÃO: PAsoLD QUER QUE PSDB LANCE CANDIDATOS EM TODOS OS NíVEIS, EM 2002

Prefeito lança Carlos Stüpp
presidente do partido em SC

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) voltou a defender

o lançamento de candida

tos do partido em todos

os níveis, nas eleiçôes do
ano que vem. Na avaliação
dele, o PSDB não pode
deixar de concorrer aos

cargos eletivos em disputa,
sob pena de perder es

paços políticos importan
tes conquistados nos últi

mos anos. O prefeito re

velou que vai apresentar a

proposta à direção estadual
da legenda, solicitando que

sejam analisadas as can

didaturas ao Governo do

Estado e ao Senado,' além
as de deputados. "Não
podemos ser um partido
beneficente. Só apoiando
outros", plagiou.

Sobre a possibilidade
do governador Esperidião
Amin (PPB) concorrer à

reeleição e do PSDB estar

aliado ao governo esta

dual, Pasold disse que o

compromisso do PSDB

com a coligação Mais Santa
Catarina termina no dia 31

de dezembro do próximo
ano. "Estar participando
do governo não impede o

. ]ARAGuA DO SUL - O

presidente do Sindicato da

Construção Civil e do Mo
biliário, Riolando Petry, e

o professor de Educação'
Física Rogério Müller dis
putam o segundo turno

das eleições presidenciais
do PT, que acontecem no

domingo. A novidade é a

autorização para que os

filiados que não votaram

Arquivo/CP: Edson Junkes

Pasold descarta aliança entre PSDB e PMDB

partido de lançar candida
to a governador. Aliás,
espero que os demais lí

deres da coligação também
pensem assim", ponderou,
apostando que as alianças
em Santa Catarina acon

tecerão independentes dos
acordos firmados em ou

tros níveis, numa alusão à

provável aliança PSDB/
PMDB.

Para reforçar a tese,

no primeiro turno (16 de

setembro) possam partici
par do pleito. A decisão

muda a configuração de

senhada pelos dirigentes
para a segunda etapa da'

eleição interna.
No primeiro turno,

Müller obteve 99 votos, re

presentando 44,39%' do
total, Petry recebeu 74 vo
tos - 33,18% - e o ter-

Pasold apresenta como

possíveis candidatos ao

governo e ao Senado o

deputado federal Vicente

Caropreso, o prefeito de

Balneário Camboriú, Leo
nel Pavan, e o presidente
da Celesc (Centrais Elétri
cas de Santa Catarina),
Francisco Küster. Em

maio passado, fontes do

PMDB e do PSDB infor

maram que, caso a aliança

ceiro candidato, o tam

bém professor Emerson
Gonçalves, 50 votos,

22,42%. Dos 508 filiados

aptos a votar (em dia

com a contribuição par
tidária e com filiação an

terior a 16 de setembro
de 2000), votaram 239,
ou 47%. Logo depois do

resultado, Emerson decla

rou apoio a Petry e previa

seja concretizada, Caropre
so poderá candidatar-se ao

Senado. Segundo elas, a

proposta foi feita pelos tu
canos à direção do PMDB.
'Na época, Caropreso clas

sificou a informação de

"comentários de bastido

res", mas não a negou.
"Tudo vai depender das

Inegociações", despistou.
PRESIDENTE - Pasold

lançou ainda a candidatura

do prefeito de Tubarão,
Carlos Stüpp, à Presidência
Estadual do PSDB. "O

Stüpp é o meu candidato

a presidente", revelou,
afirmando que a opção se

deve à decisão do prefeito
em não concorrer nas elei

ções de 2002. "Defendo a

candidatura dele (Stüpp)
porque acredito que o pre
sidente precisa se dedicar

ao partido, sem a preocu

pação com a própria can

didatura", justificou, ga
rantindo que a indicação
de Stüpp é em função à in

compatibilidade entre o

cargo de presidente e a can

didatura. A convenção
estadual do PSDB aconte

ce no dia 9 de dezembro.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

vitória deste no segundo
turno e a união das duas

chapas para c�mandar o

diretório.

Com a mudança na

regra da eleição, a disputa
pelos 50 votos obtidos

por Emerson deixa de ser

prioritária, que passa a ser

a conquista dos 269 filia

dos que não votaram no

primeiro turno. (MC)

� �� t&",\\� <'

finanGià�fifênto até 36x
w;��" �,�

Você compra a sua Yamaha zero com

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

documentação grátis, ccpccetes, pneus
e muito acessórios.

Rua Walter Marquardt, 1669. Fone: 370-7700

Alteração muda configuração para o segundo turno

JARAGUÁ MOTOS
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

�iJYAMAHA'

/
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ITRAMITANDO: EXECUTIVO ENVIA A CAMARA O PROJETO DA RECLASSIFICAÇÃO SAlARIAL DOS SERVIDORES

Matéria prepara a realização
de concurso na Prefeitura

GUARAMIRIM - o

Executivo Municipal en
viou, no início da semana,

para a Câmara de Verea

dores o Projeto de Lei n?

135/2001, que dispõe
sobre a reclassificação sa

larial dos servidores pú
blicos municipais, da ad

ministração direta e indi

reta, incluindo o Magisté
rio. A matéria está tra

mitando e, .na sessão da

Câmara desta terça-feira,
motivou os primeiros
comentários dos verea

dores, que destacaram a

importância da discus

são do projeto, prepara
tório para a realização do

concurso na Prefeitura.
- É o projeto mais

importante que recebo

em mãos desde que atuo'
no Legislativo -, discur
sou o vereador Altair

Aguiar (PPB), conclaman
do os demais a se em

penharem na discussão

do assunto, para que, o
resultado final atenda os

anseio's dos servidores.
Aguiar lembrou que o

tempo é exíguo para a

discussão de matéria

,complexa e por isso re

comendou agilidade, su
gerindo que os membros

das comissões técnicas

iniciem fazendo uma reu

nião preliminar com o

secretário municipal de
Administração e Finanças,
Jair Tomelin, o que, inclu
sive, deverá acontecer

hoje. O vereador Salim

Prefeito Mário Sérgio Peixer atende a LRF
Arquivo/CP: Edson Junkes

José Dequêch (PFL) tam
bém ressaltou a impor
tância do projeto, lem
brando a defasagem que
os funcionários munici

pais estão acumulando.
- Faz mais de 3 anos

que os servidores não

têm salários reajustados
-, lembrou Dequêch,
conclamando os verea

dores presentes para que

procurem acatar todas as

sugestões de emendas

que forem apresentadas
pelos servidores ou atra

vés do sindicato da cate

goria.
D'equê ch também

apontou a urgência do

projeto, lembrando que,

pela Lei de Responsa
bilidade Fiscal, nenhum
funcionário poderá atuar

no serviço público mu

nicipal no ano que vem,

se não for contratado

por concurso público. Na
opinião dele, a matéria já
chega com atraso para se

discutir na Câmara de

Vereadores, deixando

pouco prazo para discus
são e elaboração de

emendas. Desde abril, o
vereador reclama do

pre fei to Mário Sérgio
Peixer o envio da matéria

que agora começa a tra

mitar. A intenção do Exe
cutivo é encaminhar o

edital para a realização do
I

concurso público, no fi-

nal de novembro.

(MILTON RAASCH)

Projeto não trata da realização
do concurso no hospital
o projeto enviado esta

semana para a Câmara de
Vereadores não tem refe

rênciascom a preparação
do concurso público que
também será realizado
ainda neste ano, no Hos

pital Municipal Santo
Antônio. O esclarecimento
foi dado ontem pelo se

cretário municipal de Ad
ministração e Finanças,Jair
Tomelin, que participou de
uma reunião na tarde de
ontem para tratar do enca

minhamento de projeto
específico que tratará da

reclassificação dos servido
res do hospital.

A intenção, conforme
o secretário, continua sen

do realizar o concurso

público do Hospital Mu
nicipal Santo Antônio

, ainda antes do concurso

específico da Prefeitura.
Essa disposição 'já havia

sido manifestada pelo
presidente do Conselho

Deliberativo, Osnildo

Bartel, com o objetivo de

ampliar as chances de

aprovação aos servidores
do estabelecimento de
saúde. De forma que, não

sendo aprovados no pri
meiro concurso, eles tenham
uma segundachanceno con
curso da Prefeitura.

A alegação de Tomelin

é de que "não houve tem

.po" para encaminhar o

projeto de lei que trata da

reclassificação dos servido
res do hospital. A carga de
atividades é grande, justi
ficou o secretário. Na' prá
tica, isso significa que os

vereadores terão, em

. breve, mais um projeto
dispondo sobre cargos e

salários para analisar e

votar, além daquele que
tramita, (MR)

Deputado reivindica lombada para a Vila Carolina
GUARAMIRIM' - o

deputado estadual Adelor
Vieira (pMDB) disse on

tem que encaminhou, na
semana passada, o pedido
pela instalação de equipa
mento eletrônico para con
trole de velocidade na SC-

413, trecho Guaramirim
Massaranduba, na altura da
entrada para á Vila Caro-,

tina, conforme reivindicam
os moradores. Vieira disse
ter encaminhado a solicita

ção diretamente ao secretá

rio dos Transportes, Leo
degar Tiskoski, fazendo a

'

solicitação.
Vieira disse que con

corda com os moradores
de que a instalação da lom
bada eletrônica é a alterna-

tiva mais adequada para
reduzir os acidentes no aces

so.O deputado explicou que
tomou a providência, em
atenção a,uma correspon
dência enviada pela Câmara
de Vereadores, que já deba
teu a questão da segurança
do acesso para a vila, du
rante uma das sessões

ordinárias, solicitando, inclu-

sive, medidas imediatas da

direção do DER (Departa
mento de Estradas de Ro

dagem), em Joinville.
O acesso está localizado

em uma curva e oferece
sérios riscos de acidentes.
O movimento de veículos
e pedestres, principalmente
trabalhadores e estudantes,
é intenso no local. (MR)

AuxíLIOS
A Prefeitura de Guara
mirim está, repassando
auxílios financeiros para
a comunidade. Confor
me projetos recentes en

viados à Câmara e apro
vados, são R$ 2 mil para
custear despesas de via

gem dos professores
municipais, pela pas
sagem do Dia do Profes

sor; outros R$ 1,5 mil

para a Associação de
Moradores da Ilha da

Figueira; mais R$ 1,5 mil

pata a Associação de Mo

radores da Figueirinha, e

outros R$ 1,5 mil para a

Associação de Moradores
Nova Esperança.

O presidente do Legislativo de Guaramirim, Evaldo

João Junckes (PT), quer a presença de um diretor ou

representante da Viação Canarinho para tratar das

questões relativas ao transporte coletivo noMunicípio.
Na sessão da última terça-feira, Junckes disse que já
fez a solicitação antes, mas a empresa não enviou

ninguém. A intenção, conforme o vereador, é

aproveitar para analisar todas as questões relacionadas
com o sistema de transportes e solicitar as providências
da empresa, naquilo que se fizer necessário.

2.

RECLASSI FICAÇÃO
O vereador Salim José
Dequêch (PFL) entende

. que o projeto que trata da

reclassificação dos ser

vidores públicos munici
pais de Guaramirim che

ga com atraso na Câmara
'de Vereadores e deixa

pouco tempo para a'

discussão da matéria. Já
o secretário municipal de
Administração e Finanças,
Jair Tomelin, diz que não.
De qualquer forma, o

assunto dá riitidament� a

impressão de estar che

gando de afogadilho no

Legislativo. Problema
dos vereadores, que terão

que agir com pressa.

ENTRE ASPAS� _

"Ele é um triturador de votos." (Vereador
Salim José Dequêch - PFL - criticando a atuação
do presidente do Conselho Deliberativo do Hospital
Municipal Santo Antônio, Osnildo Bartel, na séssão
do Legislativo, na terça-feira)

'ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E
AGRíCOLA DE GUARAMIRIM - ACIAG

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim, usando da faculdade que lhe confere a letra "bOI, do
Artigo 30, dos estatutos sociais convoca todos os associados

para participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às

19h do dia 22 de outubro de 200 I, na sede social, sito à Rua

28 de Agosto, nO 890, na cidade de Guaramirim, a fim de
deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

o I - Constituição da Mesa Eleitoral;
02' - Eleição da Nova Diretoria;
03 - Discussão e aprovação de alterações no Estatuto Social;
04 - Assuntos diversos do interesse da classe.
NOTA:

I. As chapas para eleição da Diretoria deverão ser

registradas na Secretaria da entidade até às 18h30min
dodia 15 de outubro de 2001.
Não havendo quorum para instalação da Assembléia
Geral Ordinária, em primeira convocação, no horário
acima mencionado,'aAssembléia funcionará em segunda
convocação, com qualquer número dê associados

presentes, às 19h30min.

Guaramirim, 02 de outubro de 200 I.

Maurici Zanghelini
Presidente da Aci<lg

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



./ Até o próximo dia 15, a CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul estará

recebendo sugestões para decoração natalina e horário

especial do comércio do Município, no final do ano.

./ A jaraguaense Consistem Sistemas realiza

amanhã, a partir das 9h30, no Restaurante do

Parque Malwee, cerimônia em comemoração
aos' 15 anos de fundação. Na oportunidade,
recebe a certificação ISO 9001.
Considerada uma das maiores empresas
catarinenses em sistemas de. gestão empresarial,
a Consistem está lançando no mercado três

novos produtos.
Nos últimos 5 anos, a Consistem registrou
crescimento médio anual de 30%, o que lhe

assegurou a terceira posição no ranking
catarinense das empresas fornecedoras de

sistemas de gestão empresarial.

./ Na próxima quarta-feira, dia 10, será

inaugurado o novo prédio do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul), projetado para ser

o mais moderno do Estado.

Com 2,7 mil metros quadrados de área

construída, o empreendimento exigiu
investimentos da ordem de R$ 2,26 milhões e foi

executado em dois anos.

O Cejas vai abrigar as oito principais entidades

representativas do setor produtivo de Jaraguá do

Sul _ Acijs (Associação Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul), Apevi (Associação das Micro

e Pequenas Empresas do Vale do ltapocu), CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas) e os sindicatos

patronais da Indústria de Alimentação,
Metalúrgica e do Vestuário, do Comércio e da

Construção Civil e do Mobiliário.

Semana da Criança no COlégio Marista
São Luís inicia com acantonamento

Como parte da programação da Semana daCriança, o Colégio
Marista São Luís realizará na próxima sexta-feira (5), a Noite
do Acantonamento para os alunos da Educação Infantil e
Ensino Fundamental, de I a a 4a Série.
A programação está prevista para iniciar às 18h30 e contará
com atividades recreativas, preparação dos dormitórios pelas
próprias crianças e jantar.
No sábado (6), após o café da manhã, as crianças retornarão
aos seus lares.

Segundo a coordenadora da Educação Infantil e Ensino
Fundamental (I a a 4a série), Marta Debortoli Moscheto, o
objetivo da noite do acantonamento é a integração entre os

alunos. "O colégio deve ser visto pelo aluno como seu segundo
lar e esta é uma excelente oportunidade para essa

integração", afirma.
A programação do Colégio Marista São Luís para a Semana da

Criança ainda contará com uma exposição de brinquedos e

jogos de mesa, no dia nove de outubro e, no dia 10, as crianças
da Escola Municipal Adelino Francener visitarão o colégio.
Neste dia também, a turma da 4a Série do Ensino Fundamental
fará a apresentação da peça teatral A Reforma da Natureza.
No dia I I de outubro, os alunos, professores, funcionários e

direção do Colégio Marista São Luís farão uma oração pela
Paz, na Igreja Matriz onde todos irão receber as bênçãos
pelas mãos do Padre ,Sildo. Após esse momento de

espiritualização, as crianças participarão de uma divertida
gincana. ,

Assim, o Colégio Marista São Luís pretende fazer da Semana
da Criança, uma festa de alegria, diversão, convivência e

manifestações pela paz.

CORREIODO POVO 5

ILíDER: PRESIDENTE-EXECUTIVO DO GRUPO WEG RECEBE PRÊMIO EXCELÊNCIA MULTILATINA

Décio da Silva ,é um dos três

executivos do ano de 200,0
]ARAGuA DO SUL _' O

presidente-executivo do

GrupoWeg,Décio da Silva,
foi agraciado com o Prêmio

, Excelência Multilatina,
conferido pela "Revista

América Economia", es

pecializada em economia da

América Latina e consi

derada a mais importante
publicação de negócios. A
cerimônia de entrega da

premiação aconteceu du

rante almoço, realizado na

terça-feira, no Hotel Inter-
'

continental, em São Paulo.

Pela primeira vez, desde a

instituição do prêmio, em
1996, a revista contempla
mais de um executivo.

O presidente da Vale do
,
Rio Doce, Roger Agnelli,
recebeu o Prêmio Exce

lência, e a empresa Every
Sistems, empresa especiali
zada em e-commerce, o

Prêmio Excelência I-bis,
sendo 'representada, na

oportunidade, pelo diretor
MarcoAurélio Garib. Além

deles, a Revista América

Economia homenageou o

presidénte daTAM, Rolim
Amaro (1996); o diretor da
Vale do Rio Doce, Ben-

Silva é membro permanente do Fórum de Líderes Empresariais

jamin Steinbruch (1997); o
diretor do Banco Itaú,
Roberto Setúbal (1998); o
presidente do Conselho

'Administrativo da Sadia, Luiz
Fernando Furlan (1999), e

para o presidente da Em

braer, Maurício Novis

Botelho (2000).
O objetivo deste prêmio

é reconhecer, entre a nova

geração de líderes da Amé

rica Latina, o executivo do

ano, aquele cujas realizações
e conquistas levaram sua

empresa a' uma posição de

liderança no mercado. A

RevistaAméricaEconomia

avalia as realizações e con

quistas de executivos cujas
empresas, além de apresen
tarem resultados positivos
em lucratividade, inovação,
eficiência e produtividade
precisam expandir as fron
teiras de seus negócios para
além de seu país de origem,
através de estratégias cross

border, fator fundamental

para ser candidato ao prê
mio.

LIDERANÇA - A

outorga tio Prêmio Ex

celênciaMultilatina aDécio

da Silva comprova a lide-

, rança da classe empresarial
jaraguaense no que se refere

à premiação no setor pro-_
dutivo, Silva émembro per
manente' do Fórum de

Líderes Empresariais do

'Jornal GazetaMercantil",
assim como o industrial

Wandér Weege (Malwee
Malhas), o presidente do

Conselho deAdministração
do GrupoWeg, Eggon Sil
va, e o presidente da Ma-,

risol, VicenteDonini.
Em maio, a Fiesc (Fe

deração das Indústrias do

Estado de Santa Catarina)
homenageou o presidente
do Conselho de Adminis

tração da Duas Rodas In

dustrial,Dietrich,Hufenüs
sler, com a Ordem doMé-

.

rito Industrial. Dias antes, o

superintendente da empresa,
Leonardo Zipf, recebeu o

título de Personalidade de

Vendas 2000, promovida
pelá ADVB (Associação
dos Dirigentes de Vendas e

MarketÍng do Brasil). O
mesmo prêmio foi outor

gado aWandérWeege,Vi
cente Donini e Décio da

Silva.

Empresários discutem encontro estadual de CCQ
]ARAGuA DO SUL - mente a programação do ternamente o programa. lhos em grupo.entre os

Representantes doNúcleo evento. O encontro, que Este ano, pretende reunir funcionários para que,
de Promoção dos CCQs acontece no dia 27 de ou- exemplos de sistemas de por meio da criatividade,
(Círculo de Controle de tubro, na Recreativa daWeg, gestão desenvolvidos por encontrem soluções para
Qualidade) e da Comissão reunirá grupos de CCQ de universidades corporati- problemas de processo

Organizadora do 3° En- todo o Estado. vas, além dos programas fabril. Dessa forma, a

contra Estadual de CCQs Segundo os organiza- que visam à melhoria da empresa tem resultados

estiveram reunidos com dores, o encontro estadual produtividade. positivos, com a redução
empresários locais e de de CCQs tem como obje- O 'CCQ é uma prá- de custos, melhoria do

Joinville, na última se- tivo compartilhar soluções tica japonesa criada na produto, economia de

gunda-feira, nas respectivas criativas encontradas pelos década de 40, cujo prin- matéria-prima e mais se-

associações comerciais, próprios trabalhadores das cipal eixo é o estímulo gurança e envolvimento

para apresentarem oficial- empresas que realizam in- de realização de traba- no ambiente de trabalho.

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

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

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Ruo Barão do Rio BroRro, 637 _ Solo 2 • "'Rira -,Joroguá do Sul· se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul, quinta feira, 04 de outubro de 2001

I� x,

e-mail: antenaexterna@hotmail.com
)

o shaw do "Biues Etílicos", reetizedono último dia 28, no Big
Bowlling, contou com um público totalmente diferenciado

que, com certeza, soube eprecierum bom blues.

o�iami90s
o quei'eutô 'fazendo agora

. de reclamar das coisas,
tanta gente muito pior

noite: noite
Mania: usar o telefone direto
Preconceito: não tenho
Amor: é tudo na vida!
Sexo: muito bom!
Religião: evangélico
Vida: é boa, a gente é que a complica
Morte: o começo da vida eterna
Drogas: cada cabeça uma sentença
Lugar: "Floripa"
Sonho: meu maior sonho é me dar
bem trabalhando comeventos
Cantada: hão uso cantadas
Futuro: a Deus pertence
Jaraguá do Sul: eu acho Jaraguá do
Sul a melhor cidade para se viver
Brasil: o melhor país do mundo
Recado: "O ontem é apenas um so

nho, o amanhã uma simples visão,
mas o dia de hoje, bem vivido, faz de
cada dia passado um sonho de feli
cidade e de cada dia futuro a visão da

esperança."

DICA da semana
.'

. Quem gosta de andar sempre na

moda não pode deixar de conhecer
a mais nova loja do segmento em

. Jaraguá do Sul:Pré Requisito.
Confira todo esse bom qosto na
Reinaldo Rau, 244, em frente ao

Posto Mime.

II
'

1

MelIto.- opçõoda_, c;ida.de,
* Diariamente à partir das 10 horas

* Música ao vivo. de Quarta a Sábado

Reservas 1'0-1166

III

I o Boticário I
icroinformatica.com
•• P • c i • I i , • d. � m & 1 e � d • r 'o c , 371·7365 ).

O melhor lanche da cidade

a�71M5309
Ruà Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jaraguá do Sul- se

Fone.: 1471275.1968 Fax .. 1471371:6408
E.mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinf0miatic8.com
Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadõo

Centro - Jaroguó do Sul- SC Av. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-

assl
CLASSIFICADOS DO CP - Jdraguá do Sul e região - Quinta-feira, 4 de outubro de 2001

Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2° feira, às 12hi CLASSIAUTO: 4° feira,' às 12hi CLASSIMÓVEIS: 5° feira, 12h
,

Para anunciar: 370-7919/370-8649/370-8654 ou cpclassificados@netuno.com.br

2
7
,5

"

A qualidade dos veículos
é tão grande, que a

Caraguá oferece 1 ano de

garantia, além' do
compromisso de devolver
o seu dinheiro* caso você

não fique satisfeito.
O que mais você quer?
Abra o olho, seminovos e

usados, só na Caraguá.

ilGARANTIA
DElA

Astra GLS Fiesta Santana Quantum GL 2000 PassatVR6 Parati CL Marea Turbo
98/99 - Verde 98 - Branco 98/99 - Azul 93/94 - Azul 96 - Azul 94/95 - Vermelha 99 - Preto

R$ 28.869, R$12.276, R$ 20.910, R$12.100, R$ 26.013, R$ 9.320, R$ 33.579,

Aproveitea conhecer o ,

"

�a� l')'lfliS rt0V; usados '>c,

KadettSUE GolfGL Gol1.8 TSI 2P npSS aço e
'esp ,

91 - Marrom 96 - Preto 96 - Vermelho
R$ 7.443, R$15.326, R$14.204,

MODELO ANO COR VALOR
Uno Pick-up 89/90 Vermelho R$ 5.177,
Uno S 91/91 Branco R$ 5.954,
Santana 2000 GL 91/92 Branco R$ 9.374,
Monza Barcelona 92/92 Prata . R$ 8.599,
Kadett GSI MPFI 92/93 Cinza R$10.783,
Gol Cl2P , 93/93 Brdnco R$ 7.313,
Santana 2000 GL 94/95 Vermelho R$13.300,
Santana 2000 GLS 94/95 Vermelho R$13.826,
Golf GL 95/95 Roxo R$14.000"
Santana 2000 Gts 95/95 Vermelho R$14.935,
Passat Variant 95/95 Prata R$18.556,
Astra GLS 95/95 Vermelho R$12.420,
Tempra IE 96 Cinza R$13.136,
Quanttm

"

96/97 Verde R$15.849,
Santana 2000 MI 97 Cinza R$16.190,
Gol 1.6 MI{CL 2P

..

97 " 'Prata " R$12.500,
Parati 1.6 MI CL 2P 97 Branca R$14.542,
Gol MI 2P '}j 97 Vermelho R$1l.365,
Escort 16V 97/98 Azul R$17.850,
Astra GL 98/99

"

Azul R$ 22.732,
,

Passat Turbo 98/99 Prata R$ 50.274,
Go11.0 16V 4P 98/99 Branco R$14.308,
Fiesto 98/99 Branco R$11.950,

MODELO ANO COR VALOR
Vectra GLS

-, 99 Vermelho R$ 27.265,
Gol1.64P 99/00 Branco R$20.557,
Gol LO 16V 4P 99/00 Branco R$17.260,
Gol 1.0 16V 4P 99/.00 Branco R$17.260,
Gol LO 16V 4P 99/00 Branco R$17.260,
Gol LO 16V 4P 00 Cinza R$17.260,
Premio 1.3 CS 85 Branco R$ 3.504,
Monza 2.0 SL/E 89 Prata R$ 6.175,
Verona 2.0 i GLX 94/95 Vermelho R$1O.967,
Gol1.8 GL 2P 96 Prata R$12.500,
Gol MI2P 97 Azul R$11.300,
Santana 97 Preto R$16.106,
Parati 1.6 MI CL 97/98 Vermelha R$15.683,
Parati 16V 4P 98 Prata R$15.088,
Gol Plus MI 4P 98/99 Prata R$13.707,
Honda Civic LX mtl 98 j Preto w R$ 26.176,
Corsa Wind

,
98/99 Prata R$13.160,

Kombi
T

98/99 Branca R$14.662,
Palio EDX 98/99 Cinza R$14.455,
Astro GL 99 Prata R$25.500,
Vectra GLS 99 Preto R$,27.265,
Gol Spedal 2P 99/00 , Prata R$13.596,

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 19h
Sábados: 8h às 12h

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

E
c
a.
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. 2 -CORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 4 de outifuttrtde 2001

+ 8x R$ 98,76.
Tratar: 372-2332 ou

275-2332;

Vende-se Corsa GL,
1.6, 5pt, ano 97/98,
rodas liga leve,
faróis Jae neblina,
travas elétricas e

alarmes, 52.000km
originais, todas
revisões feitas,
ótimo estado.
R$ 13.900,00.
Tratar: 372-0879.

Vende-se ou troca-se
Monza SE, 92, cinza,
compl., 4p, or cond.,
comp. de bordo,
painel digital.
Tratar: 376-1720.

Vende-se Kadett
GLS, 98. Tratar:
9118-5820.

. Vende-se Kadett GL,
1.8, prata, trio
eletr., limp.,
desemb., ar quente.
Tratar:
9905-2848.

Vende-se Santana
GLS, 4p, éompl., - ar,
anb 88. R$ 6.000,00

Arduíno Fone:371-4225
Veícu los Fax:371-97�O

/ Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Marea 2000
Olio 2000

Ranger2000
Astra 1999

pa\\O ZOOO
parat\ '\997
Parat\ '\99Z
\(a '\997

GO/1999
GO/1998

Palio 1997
Santana 1994 '

r:

Fone: 371-4225
Alceu IRicardo

Santana 1990
Monza 1990
Corsa 1999
Santana 1993

Fiesta 1995
Kadett 1995
Escort .1997
Monza 1993

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Daliar
-".."..... --"-..,,,.....___,.-,--

,
VEICULaS LTDA

a7a.aaaO DRA·\8G·1IIl·�··
MODELO ANO COR COMB.

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

VW

�I' Gol1000 (mod. ant), cf opc. 96 Grafite G
Gol GL 1.8 91 Azul G
Apollo 9Q MarrõmMG

I Gol motor 1.6 86 Cinza A
li 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
Opalla 83 Azul. A

FORD
Escort Hobby 95 Azul G
Escort Europeu 1.6 95 Vermelho G
Del ReyGLX 86 Dourado A

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1170· Centro· Jaraguá do �ul. SC

Vende-se, F-1 000, 88/' Vende-se Fiat 147,
89. R$ 18.000,00. ano 79. R$ 800,00.

Vende-se Logus CL,
,1.8, 93, azul
metálico, trio
elétrico e aros de

ligd.
Tratar: 371-5343.

,

Vende-se ou troca-se

Tempro 2.0, 16Y, ano
96, cor preta, com
trio elétrico, ar e

direção, bancos de
couro elétr., freio ABS,
comp. de bordo,
check control, película
e engate. Tratar:
371-7109 ou 9104-

0250, com Wander.
)

Vende-se Chevette
SL, 1.6, 88, branco,
gasolina. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Monza

Classic, 92, 4 portas,
2.0, MPFI, completo,
rodas liga. Tratar:
371-5343.

Vende-se Premio 86,
prata, em bom
estado. R$ 3.700,00.
Tratar: 9903-0006.Vende-se Saveiro CL

1.6, gasolina, 91,
branca. Tratar:
9905-2848.

Rua: ÂngeloRubini, 677 - Barra do RioCerro - Jaraguá doSul- se

Comércio de Autol1}óveis �ovos e Usados
Fone/Fax: (47) 376-1822

MODELO ANO COR COMB.
VW

VOY84ie 1.8 I 92 Branco G
Santana GU, 4p, cf ar e dir. 93 ; Prata G
Brasilia 78 Marrom G

GM
Corsa Wind 98 Verde Met. G

Pick-up Corsa GL 1.6, ar /vdr 98 Preta G
Corsa 97 Verde G
KadettSLE 89 Marrom G
Chevette 80 "Branco G

'> FORD

DelRey, 84 Bege A
FIAT

Uno �X, 4p 98 Bege G
. Uno 2p, 1.3 91 Vermelho G

MITSHUBICH
L 200 4x4, compl. -l-, b.couro 92 Bege D

/ Ch�vro.�uto/
MECÂNICA

Aceita carro de
menor valor. Tratar:
373-0714.

Tratar: 9122-11�7,
aceita-se troca. I .

Vende-se Palio �9, cor
preto, vidro verqle,
desembaçador, I
completo - ar �
condicionado, cpm ar

quente. Valor a
I

combinar. Tratar 276-
3321, com Beatriz.

Vende-se Fiat 147,
ano 86, bege.
R$ 1.250,00, com
reparos na lataria

para fazer.
Tratar: 372-0391.

Vende-se Palio ELX,
série 500 anos, 99,
4p, vidro verde, trava
elétrica, ar quente,
som, hidráulico. Valor
a combinar. Tratar:
276-3321, com

Beatriz.

Troca-se Tempra 96/
96, por casa ou

terreno, no lot.
Versailes ou Jaraguá
Esquerdo. Tratar:
9973-3440.

Vendo ou troco Uno

Mille, ano 93, 4 portas.'
Tratar: 371-1335.

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma· Construção

consórcios
(47) 222-1152

CRÉDITO PESSOAL
Pessoo físico/jurídico e .funcionário público

De RS 3.000,00 o 60.000,00 com juros mois boixos
do mercodo finonceiro, prozo de 12 á 48 meses com

.

boleto bancário, liberamos as operações EM
DINHEIRO de imediato após consulta do cadastro.

Informacões (021-21) 2243-0677
OBS.: Mantemos sigilo absoluto

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fone: (47)
370-8622

rrm
-LLLII

veiCULO
Palia EX, 4p, ve/te
Ka 1.0 zetec
Dakata CE V6
Gol 16V; 4p
Ka 1.0
Corsa Super 4p
Parati CL 1.8
Tipo 1.6, 4p,' completo
Kadett GL 1.8
Gol LO Plus
Corsa 1.0 2p TE
Daewoo espero
Vectro CD automático
Pointer CLI 1.8
Omeqc GLS, 2.0
Prêmio CS 1.5 IE
Monza SLE ve/te
Escort L 1.6
Ipanema SL/E, ve/te
Apollo GLS completo
Porati Club 1.6 rodas
Gol

.

Fusco
Fusca
Fusca
UTILITÁRIOS
Saveiro CL 1.6 Mi
Pampa L 1.6
Fiorino Furgão 1.5 IE
Fiorino Furgão 1.0

�:���oFusif��9�·5
Pampa 1.6 (a) capota fibra
Fiat Pick-up
AMTIGOS
Maverick GT 302, v-B .

Maverick 4 hot - sper luxo
. F600 Hot
Dodge Kingsway 4p
MOTOS'
Yamaha 98R 125
Falcon NX 400

COR
Prata
Vermelho
Vermelha
Branco
Cinzo
Branco
Bordô
Cinza
Vermelho
Prata \

Branco
Roxo
Azul
Marron
Cinzo
Cinza
Azul
Branca
Verde
Dourado
Dourado
Verde
Bege
Branco
Branco
COR
Bronca
Branca
Branco
Branca
Branco
Bronca
Prata
Vermelha
COR
Branca
Grafite
Cinza
Azul
COR
Prata
Vermelha

AMO
01
00
99
99
98
97

- 95
95
95
95
95
95
95
95
93
93
92
91
91
90
89
81
81
77
70
AMO
00
96
96
95
94
94
92
88
ANO
75
75

.

60

i�o
01
00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUINTA-FEIRA, 4 de outub-ro de 2001

UTOS
compra! venda / trota! garagens

Vende-se Fiat

Prêmio, ano 91, CS

1.6, gasolina, em

Vende-se Uno
1.3, 89, branco,
gasolina.
Tratar: 9903-2936.

-Vende-se Uno

Mille, 92, verde
metálico, limpador,
desemb., ar

quente.
Tratar: 371-5343.

CORRElODO POVO· 3

ótimo estado. Valor
r

R$ 4.000,00 + 20x
R$ 235,00 por mês,
com seguro total.
Tratar: 371-5817.

Vende-se Tempra IE,
2.0, completo, 8

válvulas, verde
metálico. Tratar:
371-5343.

Vende-se Uno
Mille Ep, 96, 4

portas, vermelho
metal., completo
- ar. Tratar:
9903-2936.

275-3627Vende-se Uno

Mille, 98, 4 portas,
completo - ar.

Tratar: 9905-2848.
Rua Barão do Rio Branco, 411 • Edifício Klein· Sala 2 . Centro

VEÍCULOS MO�ELO ANO COMB. CÓR Monza Classic 88/88 Gas. Cinza
VW Monza SL/E 87/87 Gas .. Azul

Gol Special GIl 01/01 Gas. Cinza Quasar Monza' SL 93/93 Gas. Vermelha
Gol -Special GIl 01/01 Gas. Prata Kadett SLE 94/94 Gas. Bordá
Gol Special GIII 01/01 Cas. Cinza Quasar Chevette SL ---- 82/83 Gas. Vermelho
Gol 4p GIII, MI l6V 99/00 Gas. Verde FORD
Saveiro CL Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul Escort GL 1.8, l6V 96/97 Gas. Vermo Peral.
Gol CL 1.6 97/97 Gas. Prata Escort L 93/94 Gas. Azul

ZECA
Gol 1.0 I 96/97 Gas. Branca Fiesta EFI 98/98 Gas. Prata
Gol' CLi 1.6 96/96 Gas. Azul F-lOOO XLT Compl. 97/98 Diesel Azul
GolGLi 1.8 Com dh 96/96 Gas. Bordá Versalles GU 95/95 Gas Cinza'

Automóveis
Gol 1000 modo ant.96/96 Gas. Branco Del Rey, GL 88/88 Gas. Azul
Gol Rolling Ston 1.6 95/95 Gas. Azul F-lOOO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul

Logus CL compl. 94/94 Gas. Bordá FIAT

Logus CL 93/93 Gas. Prata Uno 4 portas EX 99/99 Gas. Preto

Novos - Usados
Parati CL 1.6 92/92 Ale. Prata Uno c/ar SX ,98/99 Gas. Barbá
Saveiro CL 1.6 I 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto

de todas as Kombi 1.6 87/87 Gas. Branca Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Bordá
Passat 1.8 87/87 Ale. Branco Fiorino Trekking 96/96 Gas. Branca

Marcas GM Tipo SLX 2.0 95/95 Gas. Preto
Corsa Sedan Super 99/99 'Cas. Prata Elba 1.6 compl. 94/94 Gas. Azul
Vectra GL 96/97 Gas. Cinza Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto

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

KA
KA
KA
KA
Escort GL 16V
Escort GL 16V SW
Escort GLX 16V SW
Escort GL 16V SW
Explorer
Taurus LX
Mondeo CLX FD
Escort GL 16V Sedã
Mondeo CLX FD
F 1000 HSD XL
Mondeo CLX FD

Royale 2.0i GL

Ranger STX
Escort G LX 1. 6
Vectra GLS
Escort 1.0 Hobby
versalltes GL
Versailles GL
Verona LX

Pampa L
Kombi

Gol CL 1.6 MI
Gol 2pts

5 10 Deluxe
Opala Comodoro SL/E

Fiorino plck-up LX

Corola. XEI

FORD
00/00
99/00
99/99
98/99
98/98
98/98
97/98
97/98
97/98
97/97
97/97
97/97
96/97
96/97
96/97
96/96
96/96
95/95
94/95
94/94
93/94
92/92
91/91
90/90
85/85

VW

96/97
86/86

GM
96/96
89/89

FIAT
93/93

TOVOTA
98/99

prata gasolina
braca gaso.lina
prata gasolina
cinza gasolina
vermelha gasolina
verde gasolina
azul gasolina
azul, gasolina
azul gasolina
preta gasolina
azul qasnllna
branca gasolina
preta gasolina
branca diesel
azul gasolina
azul gasolina
branca gasolina
cinza gasolina
branca gasolina
branca gasolina
-cinz a gasolina
vermelha gasolina
azul gasolina
vermelha gasolina
bege gasolina

branca gasolina
branca álcool

azul diesel
prata gasoli na

vermelha gasolina

prata gasolina

Na MORETTI

•

.seu semmovo co

[eito de novo

enrique Piazera, 199 - Centro - 3
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 -CORREIODOPOVO

R$ 240,00 fixas.
Tratar: 9117-0266.

l • QUINTA-FEIRA, 4 deoutubro de 2001

Vende-se ,Gol 97,
único dono, cor

verde. Tratar:
373-0714.

Vende-se Gol 1.0

MI, 97/97, básico,
prata. R$ 5.000,00
entrada e

assumir financ.
28 parc
R$ 313,00.

.

Tratar: 370- 1756.

Vende-se Gol

Special, 98/99,
com 17.000km.
Alarme, trava' e
vidro, som de

competição, rodas,
aro 15, com pneus
novos. Entrada
R$ 8.500,00 + 33x

Vende-se Fiat Prêmio
1.3, 85, branco.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Uno 1 .5S,
branco, 93. Tratar:
371-5343.

Vende-se Fiesta, 4p,
98/98, vermelho
ferrari, segundo
dono, rodas liga
leve, som, alarme,

GLOBAL VEíCULOS

Compra
Vende
Troca
Financia.

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

- Centro - Jaraguá do Sul - SC

película. R$
13.000,00.
Informações com

Sérgio, 275-0845.

Vende-se Escort L

1.6, 90, gas. R$
4.000,00 entro +

presto De R$ 176,01.
Tratar: 275-3306,
com Patrícia.

Vende-se Pampa 97,
S 1.8, único dono,
em ótimo estado.
Tratar: 9975-2164.

Vende-se ou troca

por carro ou moto'

de' m�nor valor,
escort, 94, cor cinza,
com aro esportivo.
Super conservado.

VEíçULO

Voyage CL 1.8

Gol CL 1.6

Fusca 1.300

D-20
-

Kadette 1.8

Escort GL 1.8

Escort L 1.6

Escort Hobby 1.0

Ka 1.0

CG 125

CG Titan

XP225

CB450

R$ 6.000,00.
Tratar: 276-3288,
com Hélio.

Vende-se Pampa GL
88, olcool, 1.6, cor
cinza met., em bom
estado. Tratar:

9112-6012, com

Valdir, ver no
estacionamento
do Banco Real de

Jaraguá do Sul.

Vende-se F- 1000,
ano 88, modelo 89,
cor preta: Tratar:
373-0714.

Vende-se Escort

XR3, ano 90, cor
vermelha, completo.
R$ 4.200,00 +

COMB.COR

Vw

Gas. Prata

Gas. Branco

Gas. Vermelho

'GJI

Die. Vermelha

Gas. Verde

FORD

Gas. . Azul

Gas. Prata

Gas. Azul

Gas. Prata

MOTOS

Gas.

Gas.

Gas.

Gas.

Verde 00

Azul 99

Cinza 98

Vermelha 86

ANO VALOR

95

90

77

R$ 8,800,00

R$ 6.300,00

R$ 2.300,00

R$ 32.000,00

R$ 8.500,00

R$ 9.800,00

R$ 8.500,00

R$ 7.800,00

R$ 10.500,00

R$ 3.000,00
\.

R$ 2.900,00

R$ 4.500,00

R$ 2.700,00

financ. 10 x

R$ 205,00. Tratar:
370-8969.

Vende-se Escort 1.6,
87, álcool, dourado.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Escort GL

1.6, 87, vermelho,
limp., desemb., ar
quente. Tratar:

.

9905-2848.

Vende-se Gol,
ano 91, verde
metálico, em

bom estado.
R$ 2.300iOO,
aceita-se troca.

Tratar: 9122-1157.

94

94

95

93

95

98

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

Vende-se Gol CL

1.6, vermelho,
pára-choque
personalizado.
Tratar: 9903-2936.

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

Parati 1.6 CL,
89, álcool, rodas
de liga. Tratar:
371-5343.

MODEL9 COMB COR ANO Vectra GLS comp. Gas. Cinza 1997

VW Pick-up Corsa 1.6 Gas. Branco 1997

Santana Mi 1.8 Gas. Azul 1997 Omega GLS 2.2 Gas. Cinza 1996

Gol! GTI Comp. Gas. Azul 1995 Corsa 1.0 Gas. Cinza 1995

Voyage 1.8 comp., 4p Gas. Prata 1992 Ipanema 1.8 Gas. Azul 1991

Fusca Gas. Branco 1983 D-20 Conquest, com. diesel Gas. Branco 1995

AAT - Corsa Super 4pts' Gas. Cinza 1997

Uno SX 10 Gas. Azul 1998 S 10 Diesel Branco 1996'

Tipo 2.0, 4p Gas. Azul 1995
\

Kadet SL V.EL. rodas Alcool Cinza 1993

Palio i.o ED Gas. Azul 1997 Omega GLS comp. 2.0 Gas. Preto 1993 %'"'«�<�
,

"'''''1. � t.: »>;#'"
Palio 1.5 EL Gas. Vermelho 1997 FORD
Uno SX 10 Gas. Roxo 1997 Verona LX Ale. Prata 1992

Tipo IE 1.6,. 4p Gas. Cinza 1995 Escort L 1.6 Gas, Vermelho 1990

GM F 1000 SS, cornp, -ar Diesel Preto 1996

Não; IRtp_na a,marcaou "odeio,
sau c,arro precisa ·de'.saguto.

ADDmaklar.Herco
Seguros

www.addRlalder.com.br

Fon.: 370-0047 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Classiau'to CORREIODO POVO - 5

\

370-7767 ou (014)
9119-0444, com

Rodrigo.

Vende-se som de ,

competição, 4 alto
falante 6x9. Pioneer
+ 2 alto falantes, 12

polegadas pioneer,
500watts + 2
módulos Piramyde
1'400 watts + 1 CD

Pioneer, último
geração x plod, 4

cornetas, selenium,
caixa. grave, em

acrílico, ilurnirroçõo
em neon, 6

lâmpadas.
Tratar: 9117-0266.

com capota de fibra,·
ano 93.
R$ 14.000,00.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se· moto
Estrada, ano 2001.·
R$ 5.000,00.
Tratar 371-1335.

Vende-se ou troca-se

Titan 99/2000 e uma

Estrada 2001.
Tratar: 371-1335.

Vende-se Jeep 74;
pronto pi trilha.
R$ 5.000,00. Tratar:
371-5885.

Vende-se moto CG

2000, freio a disco,
partida elétrica.
R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3007.

Vende-se Titan 2000.
R$ 3.000,00. Tratar:
371-1335.'

Consertose Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio
paraAutomóveis e

Caminhões /ntercoo/er

Vende-se RD 350,
ano 87, cor preta,
com carenagem, em

ótimo estado.
R$ 3.000,00.
Tratar: 275-0374 ou

275-0959.

'Vende-se moto CG,
'ano 88, branco, em
bom estado. '

Tratar: 372-0391.

Vende-se Titan 2000.
R$ 3.500,00. Tratar
371-1335. Vende-se ou troca-se

por moto ou carro

de menor valor, Uno
Mille, 93, Eletronic.,
4p. Tratar:
371-1335.

Vende-se Hyosung,
50Cc, 97, amarela.
R$ 1.800,00.
Tratar: 371-1919.

Vende-se S- 10
Deluxo,97,

51 .000km originais -

R$ 18.000,00.
'

Ou troca-se por carro

de menor valor.
Tratar:

370-0522,
com Luis

Vende-se Gol
1 OOOMi, ,97.
Tratar: 373:1634.

Vende-se Variant,
73, impecável.
Tratar: 370-3007.Fone (47) 371-6337

CeI. 9973-9632
Vende-se aparelho
de CD da Painner,
sem controle, frente
descartável, semi
novo. Tratar:

9992-5253, valor
a combinar.

Vende-se Sundow

Ergon, 97.
R$ ,1.650,00. Tratar:

Vende-se Pick up

Peugeot 504', diesel,
Vende-se Rodas aro

15 scorro, cl
4 pneus novos.

Pirelli P 700. Valor
R$ 800,00.
Tratar: 9117-0266.

Rua Bernardo Dornbusch, s/na
(ao lado do na 1880)

Baependi - Joroquó do Sul - se

Rolamentos -

Reieriiores -

Buchas -

. Mancais -

Anéi_s -

Elásticos -

Graxa

B�lt/;l
rolamentos

M'
":t,.

:

CAPITAL DE GIRO
Só poro micro e pequeno empresas comerciantes, fanzendeiros,
agricultores de RS 10.000,00 o RS 100.000,00, juros mais baixo
de mercado financeiro. Condições de pagto de 12x 72 meses cl

boleto bancário. Uberamos os operações em dinheiro de
imediato após consulto do cadastro.

Inlormafões: (021-21) 2243-0712
Obs.: Mantem�s sigilo absoluto

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone:' 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484p� e II� (0**47) 371·5343

RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se
FERRO VELHO UNIVERSAL

AUTO PEÇASUNMRSALLlDA
: AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTOA.

COMPRO CONSÓRCIO,
não contemplado, mais I

'Ide 15 parcelas,' pago à

visto, em dinheiro.
-, Tratar: 5,22-0256

ou 9968-0588

I,

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

Fone:
'370-7184

371-7770
Atendemos linha geral: Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jcroquó do Sul REVESTIMENTO

AUTOMOBILíSTICO

EM COURO E

TECIDO

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HQNDA BIZ,

.. . I

1/eJea��.�,

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

2001, vermelha, com partida
elétrica, alarme, com 2.300km. (

Valor R$ 2.300,00 +
prestações de consórcio.

Tratar: 370-8336 com Jonas.

I'

I'

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

'IJHeliar
BATERIAS FREE

S-·-.-.�-�""';-j-;'-�-
Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, Classiauto QUINTA-FEIRA, 4 de outubro de 20016 . CORREIO DO POVO

Aqui você encontra veículos multimarcas
nnclonnis é importados Okm ii faturar.

Melhor preço do mercado.
CONSULTE-NOS!

1.0 Semi-novos em Promoção:
.

Consulte-nos

Rua José Teodoro Ribeiro, 658 -Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul- se

4 CONTEMPLAÇÕES POR MÊS E AS FACILIDADES QUE Só A REGATA PODE OFERECER.
,

.

I 6.0------B-EM-O-B-JE-TO---------------c-R-ÉD-IT-O----�-RC-E-�---------6-·O----BE-M-O�BJEro�-----/C-RÉ-DI-ro----�-RC-EL-A--�70% UNO FIRE 2P 8.805,00 R$ 181,05 C-100 BIZ ES 3.590,00 R$ 74,45-
70% UNO FIRE 4P 9.248,00 R$ 190,16 CG 125 3.895,00 R$ 80,78
UNO MillE FIRE 2P 12:578,00 R$ 258,63 m

CG TITAN ES 4.480,00 R$ 92,91
UNO MillE FIRE 4P 13.212,00 R$ 271,66 , XlR 125 4.695,00 R$ 97,37
UNO FIRE 4P + 10% 14.533,00 R$ 298,82 e XlR 125 ES 4.995,00 R$ 103,59
GOL 1.0 SPEC1Al 14.829,00 R$ 304,91 CBX 200 5.650,00 R$ 117.,18
FIESTA 1.0 15.805,00 R$ 324,98 S XR 200R 6.230,00 R$ 129,20
KA 1.0 16.400,00 R$ 337,21 CBX 250 TWISTER 6.890,00 R$ 142,89
PALlOEX1.02P 16.589,00 R$ 341,10 e XR250TORNADO 6.890,00 R$ 164,00
PALIO EX 10 4P 17.541,00 R$ 360,67 S

CRÉDITO
3.250,00
3.590,00
3.895,00
4.480,00
6.890,00
7.890,00

BEM OBJETO
C-100 BIZ
C-100 BIZ ES
CG 125
CGTITAN ES
CBX 250 TWISTER
XR 250 TORNADO

PARCE�
R$ 111,71
R$ 123,39/
R$ 133,88
R$ 153,98
R$ 236,82
R$ 271,19

36
m

e

'S

e'
s

m

e
s

e

s
Este plano não contém contemplação.

Oilê!í;;ta ._.,:�L ..." I �.,�Indiscutivelmente o melhor
Ligue agora para a Regata e faça um grande neg,ócio.

�II
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SÓ A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

_ CONFIAT, atendimento 24 horas'
_ Revisões periódicas a partir de 20.000Km

.

', FIAT PLUS _ 2° ano de garantia estendida
_ A partir de 5 anos proteção de

carroceria contra corrosão

MA 2002
- .

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

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Ja,raguá do Sul - SC
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 -CORREIODOPOVO Classiauto
97, I.E., 1.5, com ponto Gólf GLX 2.0, modelo troca por moto Titan e Vende-se moto ML, Rose.
de frete fixo. Tratar: 95, completo, cor saldo parcelado. ano 86, cor preta,
370-7227. chornpcqné dourado. Tratar: 9992-4205. ótimo estado. Vendo Marajó, ano 82.

Tratar: 9973-9701. R$ 1.350,00. Tratar: Valor R$ 1.800,00.
Vendo ou troco Tempra Vende-se Gol 100O, 372-0391. Tratar: 370�9282, com
2.0, 16Y, ano 96, cor Vendo Apollo GL, 94, ótimo estodo. Rose.

Vende-se CG 98. R$ preta c/ opcionais, ar, ano 91, gasolina. R$ R$ 6.800,00. Tratar: Vende-se Caminhão

2.550,00. Licenciada. dir., trio eletr., 6.000,00. Tratar: 373-0131, com Eleio. Baú, com 4.000kg, Vende-se Vectra GLS,
Tratar: 373- 1026. computador de bordo, 9975-0287. para agregar em uma 00/00, prata, 2.2,

check control, bancos Vende-se moto Honda empresa. Tratar: completo. Tratar: 371- .

Vende-se Monza 86, a de couro elétrico. Vende-se Voyage, 83, 125, 86, preta, ótimo 372-0391 ou : 6967, com Celso.

áleool, 1 .8. Em ótimo Freios ABS. Tratar: gasolina. R$ 2.600,00. estado. R$ 1.350,00. 9965-8875.
estado. Valor R$ 371-7109 ou 9104- Tratar: 275-2164. Tratar: 372-0391. Compro consórcios.

4.000,00. Tratar: (47) 0250, com Vander. Aceita-se troca. Vende-se CG Titan, 89, Tratar: 9963-4433,
9119-4036, com Vende-se Fusca 76, grafite, ótimo estado. com Adi.
Valdecir. Vendo Kombi Trailler, Vende-se Gol CL, 91 , ótimo estado, bege. R$ 2.750,00.

com motor na gasolina. R$ 6.500,00. Tratar 372-0391. Tratar: 372-0391. Vende-se ou troca-se,
Vende-se Kadett, cor garantia. Contendo Tratar: 275-2164. CG 2001. --.

prata, ano e modelo frigobar, pio, fogão, Aceita-se troca. Vende-se Monza 85, Vende-se aro 16, Tratar: 9963-4433.
93. R$ 8.300,00. armários, toma de R$ 3.500,00, ótimo momo, c/ pneus. Valor
Tratar: 371-4015. . casal, mesa e cadeiras. Vende-se Gol, 83, estado de a combinar, falar com Vende-se Jeep Turbo,

Troco por carro OU motor AP. R$ 3.500,00. conservação. Tratar: Paula. Tratar: diesel, ano 96,
Vende-se Vectra GLS, moto: Valor R$ Trótar: 275-2164. 9105-9172 . 371-7010, no período traçado, reduzido e

.2000, prata, compl. 6.500,00. Tratar no Aceita-se troca. da tarde. bloqueado, com 5
. Tratar: 371-6967. Loteamento Juventus, Vende-se Vectra GLS, pneus novos.

lote 43. Tratar: Vende-se Del Rey, ano ano 97, azul. Vendo Kombi, ano 82. lrnpecóvel. Valor
Vende-se Escort Hobby, 376=0210, folar com 83. R$ 2.500,00. Impecável. Valor a Valor R$ 1.800,00. R$ 19.900,00. Tratar:
96. R$ 8.300,00, Ceno. Tratar: 275-0287. combinar. Tratar: Tratar: 370-9282, com 370-8751.

28.000km orig. Tratar: Aceita-se troco. 9973-5871.
9962-5286. Vende-se 1 aero Willys, Vende-se ou froco-se Golf69, todo original. Vende-se Uno, ano 88. Vende-se Pick-up
Vende-se Escort 1.8, R$ 3.000,00 R$ 4.300,00. Corsa, 97, em ótimo

GLX 2.0, ano 95,16v, 97, ar/dir., vidro, (Itamarati). Tratar: 376- Aceita-se troca. Tratar estado. R$ 10.500,00.
trava, pneus, som, 0670, com \ José ou 9975-0287. Tratar: 376-0228.

.> \./

alarme, IPVA pg, 372-3214, com Tadeu.

completo, cor champognerevisado. R$ Vende-se Tempra Vende-se S-l 0,
/ 14.900,00. Tratar: Vendo capota para completo, 95. diesel, 75, carroceria

dourado.275-0405. Chevy, em bom R$ 11.500,00. de madeira,
estado. R$ 100,00. Tratar: 275-2164. R$ 7.000,00, e 2

Vende-se Del Rey, ano Tratar: 374-1849, Aceita-se troca. carretinhas para gás, Troco menor valor.84. R$ 3.800,00. ' com Adilson. R$ 2.500,00.
Tratar: 371-7341. Vende-se Gol, ano 93, Aceito carro no

Vendo ou troco por 1.6, C2. Valor R$ negócio. Tratar: Tratar: 275·3409 ou 9973·9701Vende-se Fiórino, ano carro de menor valor, 7.500,00, aceita-se 9961-9055.

I
�III '

Ilil) .__�----____;,---�--____;,____;,�

.. ;..

R.ub Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 865 - Fone: 311-139'a&/

II

II AUTO CENTER

Não fechamos paro o almoço

;"

J

* Pneus * Rodos Esportivos :I·Afn
* Escopomentos * polonceomênfô<

* Molos' * SuspenS'ôo * Er
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I

FOTOS: TÉo BOGO

empre ligado!
TIm Celular
BÁSICO •••

1 �9595

+ Quem não gosta de
uma comef.:lO!<wão? De
uma data I�spàcial? De

festejar algq? IPois neste finaLJJe sema-

na, a

cidadrc,�tará
com

duas ótim�s o ções de
festas destqseq entoo
Na sexta-feReJ, haverá
o náscimento, ou seja, a

festa de in ugLll ação do
bar "La Sa tidad", com a

presença dEf Re�Joht1son,
Daniel Fagu'1fcleS e banda
e Tribo da

rtm�.
O ende

reço de t�d0 �s
'

..

' agito é:
Rua. Eplt�clo Pessoa,
1501 (próx\mo à a�tiga

AthomiUm)�E no sába o (6 , a Festa
do Casarã est rá come

morando s il__2' aniver-
sário, no Bi� BO�.

lIing, on
de marcarã 'pr sença as

bandas Ne!iJa F lê e Bug
La Bag, ÇlI1_'!!",9, pJs de
renome.

Venha brindar estes dois
grandes eventos!

(O)u
A rnarona da porção'

masculina

da�.
nossa: ci

dade apa enta viver num

mundo' m der o, aberto,
onde cadar m o direito
de viver dia maneira que
bem entend a, prin
cipalment, ft e homens
e mulher s t m direitos

iguais. Porém, existem di
tados qUEtJ'ffl avelmente
reina!ão. ppra empre. ,,"A�
aparencias ganam e

umdeles.
Os home , aràquá do
Sul (salvo rara� exceções) ,

continuam""CõfTj seus pen
samentos e aâtudes ma-

chistas. I,
Como é ue=eles podem
fingir que oncbrdarn com

os direito, iguclis entre os

sexos

se'8'
�dade, con

tinuam d sap ovando a"
maioria d s atitudes femi
ninas?
Se uma

f4er
chegar

num homem, p' r exemplo,
dificilmentr ele. deixará de
rotulá-Ia c '

'" ulgar, além
de outra� xpressões mais
baixas. T do isso por que
ele apren eu que o ho
mem é quem deve pro
curar uma mulher ... ou se
rá, na verdade, medo? .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A formanda de Arquitetura Roselí Schimidt Mabba, ao lado
do marido e filhos n? Clube Atlético Baependi, no dia 28/9.
Está muito feliz e pretende fazer pós-graduação de Designer

I de Móveis. Felicidades!

\

Aniversariou no dia 22/9 Lucas José
Rohling, proprietário do Luca Imó
veis. Parabéns!

Casam-se no sábado (13/10), na Igreja São
Judas Tadeu, Sérgio Pacher e Alessandra
Mauricio. Ele é filho de Pedro e Maria Pacher, e
ela de Braiz e Bernardina Mauricio. A recepção
será na Arweg. Felicidades!

Amanhã. (S/lO), com os cumprimentos da

família, aniversaria Selvino Winter. Parabéns!

O casal Alfredo Germano e Wally I<ath Mundstock realizou a suai

primeira cerimônia no dia 27/9/1941, e, no dia 27/9/2001
comemorou Bodas de Diamante (60 anos), que foi realizada em

Isabel Alto, na cidade de Corupá. Deste matrimônio tiveram dois

filhos, Marion, casado com Hadnivig Behlinq, e Guida, casado /
com Lori Splitter M undstock, e tiveram trêsnetos e dois bisnetos.
Receberam as bençãos do Pastor Otto. A comemoração, entre
familiares e amigos, deu-se na residência do casal jubilar. Parabéns!

bolho poderá
s suas atenções.A

momentos.

Câncer - Mercúrio trará mais
éias e ampliará a
intelectual.
anhardinheiro extra.

Maria Teresin a Giacomozzi e A i son Portes Biz so em

ao altar da Igreja Nossa Senhorà Rainha da Paz, no

sábado que vem (13/10), com recepção na Sociedade
Vieirense. Parabéns!

. -

Sonia Meri Volkmann aniversaria amanhã (5/10). A família

deseja muitas felicidades

\

o baixinho contador de piadas Antonio Ademilsu
Fosslle completou mais um ano de vida no dia
27/9. Sua família lhe deseja muitas felicidades

Esta foto registra a presença da equipe da

Comerciall Voltolini no evento Fórmula Truck,
em Cascavel, no dia 16/9, onde a dupla de
cozinheiros Beto Gonçalves e Murara deram
um "banho de panela". Valeu!

averá boas chances
dinheiro - acredite
éias! Manifestações de

arcarão este dia. O
astral s'ér�e cornponheirisrno.
Virgem - Mercúrio ingressará

, aumentando o seu

ura. Aproveite para
ças no ambiente

o. Amor

FELIZ ANIVERSÁRIO
•

30 DE SETEMBRO
Vitor Taborda Ribas
Edeltraut Bauer Gumz
Olívia 1<. Nitholetti
Rodolfo Francisco Hufenussler
Filho
Vanderlei I<leinschimidt
1 DE OUTUBRO
Christian Robert Franzner
Erondina R. Carvalho
Heloísa Porath
2 DE OUTUBRO
N icacio Gonçalves
Ingelore Bortolini
Tathiana Spieker
Livins Ehnke
Guilmar Steffens
3 DE OUTUBRO
Elvira Oemarchi Pradi
Glauco Bortolini
Roseli Junckes
Enivaldo Deretti
Marlice Bartel Steffens
4 DE OUTUBRO
Tânia Becker Fodi

\ Paulina P. Franzner
Marcos Roberto Gacho
Francisleine Zanella
Valdemar Francisco Demarchi
5 DE OUTUBRO
Helcio Taborda Ribas
Jessica D. Oliveira
Winni Püttjer
Douglas Duwe
Elfi Dalpiaz
Bruna Barbl da Silvia
Fernando Schulz
Valdir Sichwartz Júnior
Amarildo Morsch
Soraia Volkmann
6 DE OUTUB'RO
Kely Garcia
I<átia Garcia
Silvino Winter
Tânia M. S. Deretti
Dalila A. Schimitz
Fátima Albertina Prá

,

Mônica Flávia Imroth completou
15 anos no dia 26/9. Parabéns de

seus familiares.

Tânia Becker Fodi aniversaria

hoje. O esposo e filhos desejam
.felicidades.

Aniversaria no domingo (7/10)
Deise Rusi Becker. Familiares e

amigos desejam muitas felicidades.
'.

CD STUDIO FM
Neste sábado (6/10), com todo o

pessoal da rádio, na Minlge Dan

ceteria, em Massaranduba, será

lançado o CD da Rádio Studio FM.

Participe e concorra a sorteios de CDs,
camisetas e muitos outros brindes.
Você não vai ficar fora dessa, vai?

ue exigem silêncio e
-

o fluirfacilmente.À
;tª�;;Mgç�grá mais articulada.
Bom pique no amor: aproveite!
Escorpião - Os amigos

xercer um papel (
e em seus planos de
U assunto pessoal:

-

es. Forte erotismo

eação estarão
favorecidas. No amor, terá mais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I SAÚDE: SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO TEM DIVULGAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE

Hospital e Maternidade Jaraguá
presta informações no shopping

água, chá ou chupeta", re
força o enfermeiro.

Informação e apoio fa

miliar são, fatores primor
diais para o sucesso da ama

mentação. Muitas mulheres
ainda conservam certo ta

bu e, por falta de conheci

mento, acabam por aban

donar o aleitamento ma

terno. ''Aqui a criança já tem
contato com o peito damãe
ainda na sala de parto",
esclarece. Segundo o gerente,
os tabus mais comuns são

leite fraco, medo de flacidez
dos seios ou que a alimen

tação da mãe possa fazer

com que a criança tenha dor
de barriga.

A dona-de-casa Estelita

Longo teve seu filho, Eduar
do, esta sémana, naMaterni
dade ]araguá. Segundo ela,
as enfermeiraS foram extre

mamente profissionais e,

desde o nascimento do be

bê, ela foi estimulada a ama

mentar. "Pretendo dar o

peito até quando ele quiser",
afirma a jovem mãe, que
recebe todo o apoio do

marido e do resto da família.

''A gente sabe que o leito

materno é o melhor para o

bebê", resume Estelita.

(MARIA HELENA DE MORAES)

]AR�GuA DO SUL -

Esclarecer a comunidade

em geral e as mães em es

pecial sobre a importância
do aleitamento materno.

Esta foi a meta do trabalho

de atendimento realizado

pelo Hospital e Mater

nidade ]araguá, promovi
do durante todo o dia de

ontem no térreo do shop
ping center. Com três' fitas'

de vídeo e material impres
so de divulgação, a auxiliar

de enfermagem Michele

Bortolotti se comprometeu
a informar os interessados
sobre os benefícios da ama

mentação na saúde e desen

volvimento das crianças: A
iniciativa faz parte da estra

tégia doHospital eMaterni
dade ]araguá em comemo

ração à SemanaMundial de

Aleitamento Materno e ainda

pelo titulo recebido, recen
temente, de Hospital Amigo
da Criança; do Unicef.

De acordo com o ge
rente de enfermagem Man

zarine Pedro da Cunha, a

entrega do titulo ainda não

tem data definida, mas deve
rá acontecer em breve. O

gerente ressalta que o titulo

vem sendo perseguido pelo
hospital desde 1997, {com a

1
Cesar Junkes/CP

Pianista veio especialmente para buscar a encomenda

Arthur Moreira lima veio a

JS para comprar carroceria
]ARAGuA DO SUL -- .O

pianista Arthur Moreira

Lima esteve ontem em

]araguá do Sul para buscar

o baú (carroceria de cami

nhão) feita pela empresa

Argi, especializada em car

rocerias . feitas sob erico

menda. O músico enco

mendou da empresa um

baú de 11 metros de com

primento e 2,60 metros de

largura, O veículo também
é dotado de um palco de

35 metros quadrados, com
camarim e todo o confor
to necessário. Satisfeito
com o resultado do tr�ba
lho, o músico prometeu
que ano vem pretende vir
a]araguá do Sul para uma.

apresentação em homena

gem aos 30 anos de funda

ção da Carrocerias Argi no
Município. O preço do

baú, segundo o diretor da

Argi, Hermann Peter, ficou
em pouco mais de R$ 100

mil.

Com a aquisição desse

veículo, o artista pretende
darmais mobilidade ao seu

trabalho, agendando apre-

sentações cbnsecutivas em
diversas partes' do País.

Moreita Lima afirma que

sempre desejou ter urn veí-
.

culo assim para dinamizar

suas apresentações e atingir
um público que ainda não

está habituado a grandes
concertos.

Especialista em música

clássica do século 19, Mo
reira Lima tem 61 anos de
idade e mais de 60 traba
lhos gravados. Considera o
público brasileiro um dos
mais receptivos e musicais
do mundo; fatos compro
vados em apresentações
realizadas pelos mais di
versos recantos do Brasil,
como no Maranhão e in

terior de Minas Gerais.

. Apaixonado por Chopin,
Moreira Lima é músico
desde criança. Estudou na

Rússia e na França na dé
cada de 60. Sua próxima
apresentação, já com o no

vo caminhão; deve ser ain

da este mês, na cidade de
São Roque, que fica na nas
cente do Rio São Francis
co. (MHM)

Edson Junkes/CP.

Amamentação exclusiva até o sexto mês garante.a saúde

cem, em média, cem partos
pormês naMaternidade do
]araguá. Todas- às mães

recebem as orientações ne
cessárias para a gatantia da

amamentação, respeitando
os dez passos exigidos pelo
Unicef, que inclui o acorri

panhamento àmãe,mesmo

depois que ela sai da ma

teridade. Este acompanha
mento é feito através de vi

sitas domiciliares semanais
I

até a criança ter dois meses

de idade. "Os resultados são

de sucesso em 95% dos ca

sos", afuma o gerente. Ele
enfatiza que o ideal é a ama
mentação exclusiva até o

sexto mês. ''A criança não

precisa de mais nada, nem

criação de urn programa de
incentivo e orientações às

gestantes e mães, mas foi so
mente em 1999queainiciati
va tomou corpo, com urna

série de ações para a adoção
aos dez passos necessários

e recomendados pelo Uni�
cef, paraque esse titulo possa
ser concedido.

Em novembro do ano

passado" o hospital enca
minhou aoMinistério da Saú
de um questionário de auto
avaliação e, no início deste

.

ano, foi feita a primeira avali
ação.A segunda foi feita em
setembro e o resultado foi

100% positivo.
O gerente de enferma

gem informa que aconte-
I

Acordo põe fim à greve da

Ce/esc, na tarde de ontem
Cães e gatos estão sendo
envenenados noJaraguá 84

]ARAGuA DO SUL -- de 39% mais o fim da ho- ]ARAGuA DO SUL -- O mais, mas também porque

Depois de urna semana de mologação dos acordos co- veterinário da Gerência de existe risco à saúde das pes-

paralisação, os funcionários letivos pelo governador do Agricultura da Prefeitura; soas que moram no local.

da Celesc retornaram ao Estado. O piso atual (sem os José Humberto de Souza, Souza alerta que os venenos
trabalho às 13 horas de on- reajustes) da categoria é de está buscando urna solução usados para matar animais

tem. O fim da greve, que R$ 580,00 para eletricistas eR$
.

para os casos de assassinato não têm antidoto e que se

teve início em todo o Esta- 380,00 para ajudantes. de cães e gatos ocorridos rio forem ingeridos por seres

do de Santa Catarina no dia A greve dos funcioná- Bairro ]araguá 84. Segundo hurnanos a possibilidade de

25 de setembro, foi definida rios da Celesc teve a adesão ele, esta semana vários gatos morte é quase certa. O ve-

na manhã de ontem através de 70 a 80% do total da ca- foram mortos, provável- tetinário teme pela saúde das
de assembléias realizadas em tegoria, que sorna cerca de mente envenenados. Ontem crianças do bairro, que pd-
tóda� as agências do Estado. 4,5 mil trabalhadores. Em o veterinário mandou amos- dem, inadvertidamente,
De acordo com o líder sin- ]araguá do Sul, dos 59 fun- tras dematerial para o labo- pegar urn produto envene-

dical Sandro Luiz Vieira, a cionáriosdo escritório local, ratório de análise toxicoló- nado e colocar na boca.

categoria aceitou a propos- , 36 aderiram à paralisação. gicas de Porto Alegre (RS), Souza afirma qu� todas
ta do governo do Estado Durante o período de greve, para saber O tipo ele veneno

.

as pessoas que têm animais
de conceder 6,3% de rea- a gerência do escritório de]a- que foi utilizado. mortos por possível enve-
juste imediatamente e mais . raguá do Sul contratou servi- : A grande preocupação nenamento, devem procu-
12% em até 10meses. Os ele- ços de terceiros para o atendi- do veterinário não é apenas rar a delegacia para lavrar o
tricitários pediamurn reajuste menta ao usuário. (MHM) em relação àmorte dos ani- auto de infração. (MHM)

Colégio 'realiza Plantão
Pedagógico neste sábado

o Colégio Marista São Luís promove, neste sábado (6),
das Sh30 às I I h30, o Plantão Pedagógico referente ao

terceiro bimestre, para alunos de sa a sa Série do Ensino
Fundamental e Ensino Médio.

Este momento oportuniza aos pais um encontro com

professores para discutirem o rendimento escolar de

seus filhos, diagnosticando os pontos fracos e procurando
alternativas de melhoras.

Segundo o vice-diretor do Colégio Marista São Luís,
Irmão Evilázio Tambosi, este é um momento

privilegiado. uÉ neste encontro que pais, filhos e

educadores estabelecem compromissos recíprocos",
enfatiza.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ISOLENIDADE: A ABERTURA OFICIAL DA SCHROEDERFEST ACONTECERÁ ESTA NOITE

. Organizadores esperam concluir
o evento com 15.mil pessoas

SCHROEDER - A sole

nidade de abertura oficial
da Schroederfest vai acon
tecer amanhã à noite, às 20
horas. O vice-governador
Paulo Bauer, prefeitos da

Microrregião, deputados e

vários outras autoridades e

, convidados estão sendo

esperadas para o ato, que
deverá acontecer no Gi

násio de Esportes ''Alfredo
.Pasold". A festa começou
no final de semana passado
e será concluído neste sába

do e domingo, com a ex

pectativa de reunir um pú
blico total de 15 mil'pessoas,
conforme os organizadores.

A Comissão Organiza
dora fará hoje o encami

nhamento dos últimos pre
parativos para a solenidade
de abertura, que terá na

seqüência o concurso para
escolha da Rainha da

Schroederfest, baile públi
co e show com a Banda

Sem Censura. Parte dessa

programação também

acontecerá no Complexo
Esportivo Municipal. O

ingresso custa R$ 1,00 e dá

.
direito à participação no

sorteio de prêmios, que vai
acontecer no encerramento

dos festejos, domingo.
O concurso para es-

colha da rainha da festa

contará com a participação
do ator Thiago Fragoso,
da Rede Globo. O 37°

aniversário de fundação do
Município transcorreu on

tem, mas o feriadomunici

pal alusivo foi antecipado
e comemorado na segun
da-feira, por ato do Exe

cutivo Municipal. A his

tória do Município remon
ta à época da colonização
germânica, com a chegada
dos imigrantes em 1900 .

Em julho de 1959 a/co

munidade "foi elevada à

condição de distrito e, por
fim, reconhecida' como

Município em 3 de outu

bro de 1964.

A programação alusiva

que será desdobrada até

domingo é bastante varia

da, com bailes, shows e

muitas competições espor
tivas, além de gastronomia
e música típicas. Sábado

haverá distribuição de

chopp nas principais ruas,

conclamando a população
local a participar dos fes

tejos. No' domingo, entre
vários outros aconteci

mentos que irá até às 20

horas, vai acontecer um
desfile festivo, às 10 horas.

(MILTON RAASCH)

Nova licitação para obra doCentro deApoio aoAdolescente
JARAGuA DO SUL - tregar o. serviço no tempo esta semana deverá ser prédio onde funciona a

Dentro de dois meses apro- combinado e ainda atrasava providenciada uma nova
. AADAV (AssociaçãoAssis-

ximadamerÍte a Prefeitura . salário dos funcionários. licitação. Aproximadamente tencial de Deficientes Audi-
retoma a construção do De acordo com o secre- 40% da.obra já está pronta. tivos eVisuais).Na avaliação
Centro de Apoio ao Ado- tário municipal de Desen- O prédio onde vai fun- do secretário Izidoro, o úni-
lescente e Família, localizado volvimentoMunicipal,Ade- cionar o Centro de Apoio co prejuízo que a Prefeitura

no Bairro Ana Paula. A obra mir Izidoro, a obra deverá ao Adolescente e Família teve foi o atraso da obra. O
foi interrompido pela pró- estar pronta em julho do terá 2.756 metros quadra- prédio será dotado de dois

pria administração pública, ano que vem e será construí- dos e será usado para aten- pavimentos, auditório com

�o início deste ano, ao cons- do com recursos do Fia (Fun- dimento de jovens e crian- 204metros quadrados, co-
tatar que a empresaCartoon do da Infância e Adoles- ças de 12 a 17 anos em situa- zinha e oficinas. O secretário

Byk, de Blumenau, vence- cência), Prefeitura e Orça- ção de risco. Atualmente essa calcula que serão necessários

dora da licitação, não apre- menta daUnião, a um custo clientela está sendo atendida mais R$ 631 mil para a

sentava condições de en- total de R$ 1 milhão. Ainda em local provisório junto ao conclusão da obra.

1111,

II"
,

Familiares enlutados de

JUVENAL ARALDI CHIODINI /"'

consternados por seu falecimento,
agradecem a todos os que
remeterem flores, corôas, cartões
e .acompanharam o extinto à sua ul
tima morada.

Agrade-cem especialmente os

médicos e enfermeiros do Hospital
e Maternidade São José, Padres João
e Donisete e a Polícia Militar.
Convidam parentes e amigos para
assistirem à missa de 70 Dia que será
celebrada dia 5 de outubro às 19
horas na igreja Matris São Sebastião
- Centro - Jaraguá do Sul.

) .

. Agradecem os familiares de Sr.

Juvenal Araldi Chiodini.

NOI I DE AGRADECIMENTO e

CO E PARA MISSA DE 70 DIA

Familiares enlutados de HILÁRIO
KREIS, ainda profundamente .

consternados com o seu

falecimento ocorrido no último dia

29 de setembro com a idade de 52

anos. Agradecem os vizinhos,

Corpo de Bombeiros, Pronto
Socorro e toda equipe envolvida.
do Hospital e Maternidade São José

,
.

e a todos que enviaram flores,
corôas e cartões.

Convidam parentes e amigos para
assistirem a missa de 70 Dia

que será celebrada dia 5 de

outubro, sexta-feira, às 19 horas,
na igreja matriz São Sebastião,
Centro, Jaraguá do Sul.

A família enlutada

Reconhecimento de mérito
Na noite de 28 de setembro realizou-se, na Câmara de

Vereadores de ]araguá do Sul, sessão solene de outorga da

Medalha deMérito doMunicípio paraAlexander Giarclini Lenzi,
Clarice Kuhn de Souza, Cornélia Holzinger Caglioni, Murillo
Barreto de Azevedo, Roland Leopoldo Germano ]anssen e

Sandro Luis Schrnitt, que alcançou brilhante relevo, sendo

representados pelo discurs� do dr. Murillo Barreto deAzevedo,
presidida pelo vereadorLio Tironi.

BOLÃO

Os Paganini do Ás de Ouro
Na noite de 25 de setembro, oÁs de Ouro aconteceu, com os

Paganini do.mês, ocasião em que os bolonistas EugênioVictor
Schmôckel, Hamilton Garcia,MoacyrRogério Sens,]eanKuhn
e Odair Floriani pagaram aos demais um gostoso jantar, pelo
transcurso de seus aniversários. RainerWille assumiu o posto
de maestro, para a canção do "Wir Singen dem ... ein Lied",

VIDA ROTÁRIA

Rotary Club de Jaraguá do Sul
Na reunião de 25/9, os rotarianos receberam a alta direção do
Corpo deBombeiros Voluntários de nossa cidade, para palestra
sobre as atividades da benemérita organização que tantos serviços
tem prestado à comunidade, sendo, por isso, respeitada e admirada
por todos os jaraguaenses, sendo vibrantemente aplaudidos.

FALECIMENTO

Hilário

Iveis
Faleceu dia 30 de
setembro o estimado
sr. Hilário Kreis,
casado com Diomar
Franzner. Estimado

por um largo círculo de amizade, o passamento foi muito
lamentado. O sepultamento deu-se para o Cemitério Municipal,
Centro, com grande acompanhamento.
O CORREIO DO POVO solidariza-se com a família do falecido,
apresentando pêsames pelo lutuoso acontecimento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edson JUlíkes/CP

Riolando Petri, aponta uso incorreto da viga de madeira

(R�)P��-----------

Criança Feliz
Quando tomo conhecimento de um assalto, sequestro,

prisião de um traficante, ou mesmo. de um usuário de drogas,
e como tem disso, fico a pensar, como será que foi suá infância?

.

O pai que há cercá de dois meses atrás, homenageamos
pelo seu dia, será que ele brincou, passeou, conversou,
orou com este seu filho? E a mãe que enaltecemos no dia
da mãe, será que ela cumpriu com seu papel peculiar de
ser mãe, ou teve que deixar a criança aos cuidados de

outros, por melhor que estes cuidem, ninguém substituiu
o carinho da mãe.

Uma criança, antes e acima de tudo tem o direito de
ser feliz. E para ser FELIZ não são. suficientes conforto e

bem estar material, por mais importante que possa parecer,
o que a criança mais necessita é a atenção e carinho dos
pais. É se senti r acolhida e querida. Quando vejo o que
acima falei e o assalto, sequestro e outras coisas mais, me

pergunto, como será que esta pessoa se sentia em sua

casa, tinha um lar, ou era apenas o abrigo de pessoas
para dormirem e fazerem uma refeição, raras vezes em

comum. Será que juntavam afamllla para orar, sim orar!
Neste dia da criança quando a criança é colocada no

centro, não basta que, a emtupemos de presentes e, bem
maior que podemos deixar como herança aos nossos filhos,
é a atenção, carinho e tempo, muito tempo para nossos

filhos. Nossos filhos são uma dádiva de Deus, temos eles
por pouco tempo, e o pouco tempo que os temos conosco,

'

vamos dedicar a eles, primeiro minha família, depois as

outras coisas. Ganhar a vida para sustentar os filhos é
uma necessidade e obrigação, mas trabalhar para dar
uma melhor vida que a nossa aos nossos filhos é no mínimo
tirar deles a iniciativa de usarem sua capacidade.
Pense e (re) pense nos seus 'filhos, netos, nas crianças.

Um abraço do pai, e avô, Pastor Ingo Piske
POIO:

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

POLÍCIA

IIMPRUDÊN,CIA: FABRíCIO Luís NEVES, 18 ANOS, ESTÁ-EM ESTADO GRAVE NA UTI DO SÃO JOSÉ

Dois operários sem equipamento
de segurança caem de andaime

]ARAGUÁ DO SUL - de falta de ar. Até o fe- que comandava a obra, que da May Acabamentos, de
Dois homens que trabalha

vam na construção da Scar

(Sociedade Cultura Artísti
ca de Jaraguá do Sul), lo
calizado noBairro Czernie

wicz, sofreram acidente na
manhã de terça-feira, por
volta das 10 horas. Fabrício

Luís Neves, 18 anos, e

Daniel Cezaro, 21, estavam
em cima de uma plataforma
de madeirite quando caí

ram de uma altura de apro
ximamente dez metros.

Segundo informações
do Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do

Sul, que prestaram aten

dimento às vítimias, Neves
sofreu fratura no fêmur,
no braço, tinha suspeita de
traumatismo craniano,
dores fortes no peito, além

chamento desta edição,
estava em' estado grave na

UTI (Unidade de Trata

mento Intensivo) do Hos
pital São José. Já Cezaro,
sentia dores fortes no peit
o, falta de ar e encontra-se
na ala Santo Antônio, do
mesmo hospital. Um dos

bombeiros diz que quando
chegaram no local, os dois

rapazaes não vestiam ne

nhum tipo de roupa espe
cial ou equipamento de

proteção, como capacetes e

luvas.

O diretor de Forma

ção Política do Sindicato da

Construção Civil, Caubi
dos Santos Pinheiro, afirma

que o acidente é derivado

da imprudência e irrespon
sabilidade da construtora

FATMÂ
SANTA CATARINA

A Prefeitura Municipal de Jaraguá dó Sul faz

saber:

EDITAL

A Fundação do Meio Ambiente - FATMA, co
tnunice que realizará Audiência Pública para
discussão do Relatório de ImpactoAmbiental -

RIMA, do Contorno Ferroviário das cida
des de Jaraguá do Sul e Guaramirim, no
dia 04/10/01, às 19:00 horas, no Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuá

rio, situado à Rua Francisco Fischer, nO 60,
Centro, Município de Jaraguá do Sul, Santa
Catarina, convidando a população em geral.
O documento RIMA, continua à disposição
para consulta nas bibliotecas da FATMA, à
Rua Felipe Schmidt; 485, 2° andar" Centro,
Florianópolis; na Coordenadoria Regional
da FATMA de Joinville, Rua Princesa Isabel,'
220, 2° andar, Centro, Joinville; na Biblioteca
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, à
Rua Ida Bona Rocha, nO 101, Centro; na

Prefeitura Municipal de Schroeder, à Rua
Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro;
e na Secretaria de Planejamento da
Prefeitura Municipal de Guaramirim, à Rua
28 de Agosto, nO 2042, Centro.

Florianópolis, 24 de Setembro de 2001.

Jacó Anderle

Diretor Geral

não proporcionava equi
pamentos básicos de, se

gurança para os traba
lhadores. "Eles não fize

ram uso correto dos mate

riais utilizados para cons

trução, os dois estavam em

cima de placas de madei

ra, sustentadas por vigas de
pinos. Duas irregularida
des porque a madeira tipo
pinos tem pouca resistên

cia e estava em posição,
incorreta", critica Pinheiro.

O diretor informa que
o sindicato vai entrar com

ação noMinistério Público
do Trabalho e ressalta que
os responsáveis serão pe
nalizados e as famílias res

sarcidas.

DEFESA - Os dois

operários são funcionários

LOTERIAS
3/10/2001

Supersena
concurso: 538

1ªfaixa:

02-19-36-39-41-48

2ª"faixa:

07 - 18 - 33 - 39 - 43 - 47

Megasena
concurso: 301

09-26-48-49-57-58

Lotomania
concurso: 154

04-06-12-28-

30-43-44-45-

49-51-55-62-

65 - 66 - 73 - 79 -

81 - 88 - 92 - 98 �

Loteria Federal
conc.03584

1 ° - Prêmio: 44.665
2° - Prêmio: 37.308
3° - Prêmio: 59.147
4° - Prêmio: 32.652
5° - Prêmio: 23.305

Piçarras, prestadora de

serviço responsável pela
instalação de um forro. O

representa?te da empresa,
Renato Santos Lima, alega
que todos as funcionários

recebem treinamento e

todos os equipamentos bá
sicos para a segurança no

trabalho. "Existe um chefe '

de equipe e um outro res

ponsável pela empresa que
faz fiscalização na obra

pelo menos duas vezes por
dia, nós advertimos, orien
tamos, cobramos, mas é

preciso conscientização e

colaboração do,operário
também. Ele precisa en

tender que o equipamento
deve ser utilizado para o bem

deles mesmos", justifica-se
Lima. (FASIANE RISÀs)

Escort capota
ocasionando
umamorte

, ]ARAGUÁDOSUL-Mais
um acidente grave foi regis
trado no Município. Nama
drugada de ontem, por vol
ta da 1 hora, o Escort placa
LZE 4737, de Jaraguá do

Sul, estava seguindo direção
Pomerode-Jaraguá do Sul,
quando o motorista perdeu
o controle do veículo, bateu
em um barranco e capotou
na SC-416, Rodovia Wol

fgang Weege, próximo à

serra de Pomerode. O veí

culo estava sendo condu

zido por Rangel Moacir .

Bruns, 21 anos, que levava

os passageiros Tadeu Sabel,
20 anos, e Odair Luiz Dias,
23. Segundo informações da
guarnição do Corpo de

Bombeiros Voluntários da

Barra do Rio Cerro, Dias so

freu traumatismo craniano,
ficou preso nas ferragens e

entrou em óbito no hospital.
Omotorista do Escort sofreu
fratura no braço e rádio, corte
profundo na cabeça, Sabel
teve apenas escoriações leves.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I CAMPEONATO: TREINO OFICIAL DO EVENTO ACONTECE HOJE, A PARTIR DAS 9 HORAS

Pilotos de bicicross chegam em

JS para o Latino-Americano
]ARAGUÁ DO SUL -:

Cerca de 250 pilotos, entre
5 a 50 anos, de sete países,
estão no Município desde

terça-feira para fazer o

reconhecimento da pista
do Parque Malwee, onde
será realizado o' Campeo
nato Latino-Americano de

Bicicross, a partir sábado.
O treino oficial entre as 'equi
pes estámarcado para acon
tecer hoje, às 9 horas. As

competições iniciam ama

nhã à tarde, em 33 categorias.
Na opinião do presi

dente da Federação Catari
nense de Bicicross, Valdir
Moretti, a realização do

campeonato internacional
em Jaraguá do .Sul é pro
veniente da organização e

títulos que a equipe Malwee
tem conquistado em 'even

tos, além da excelente in
fra-estrutura da cidade.

Edson JunkeslCP
Pilotos chilenos chegaram na terça-feira para o reconhecimento da pista
"Tem pilotos do Chile que
estão 'bestificados' com a

qualidade da pista que es

tamos oferecendo para as

competições. Ao todo, a

pista tem 320 metros",
destaca Moretti. Ele res

salta que o mérito e re-

Fesporte ePrefeitura deTimbó
alteram algumas datas dosJasc

I I

'I

]ARAGUÁ DO SUL - Com
a decisão da Fesporte e do

prefeito de Timbó, Waldir

Ladehoff, adiando o início
do Regional Leste-norte
dos Jogos Abertos para o

dia 5, haverá alteração de

programa apenas nas mo

dalidades do bolão, no
masculino. Os jogos do bo
lão 23 passaram para o dia

6, junto com o bolão 16, e

dia 7. Já o bolão 23 femini
no ficou para os dias 8, 9 e
10. O restante da progra
mação ficamantido, com os

jogos começando namanhã
do dia 5, e a solenidade de

abertura, no complexo es

portivo, às 19h30. No pri-

meiro dia de competições
serão disputados a bocha

masculina, o futsal, e o

voleibol,' no masculino e

feminino.
A cidade de Jaraguá do

Sul será representada nas

modalidades de bocha,
bolão 23, bolão 16, vôlei,
handebol, tênis de campo,
tênis de mesa, xadrez, bas
quete.punhobol e vôlei de
praia. Aproximadamente
150 jaraguaenses serão en

volvidos, entre atletas, téc

nicos e dirigentes. Estes via
jaram na terça-feira para
Timbó. Os atletas viaja
ram na manhã de ontem.

(FABIANE RIBAS)

conhecimento é todo da
Malwee Malhas, que sem

pre apoiou esta modalida
de esportiva, enfatizando
que a "Prefeitura não colabo
rou em nenhum momento".

, Aproximadamente 45
,

pilotos ae Jaraguá do Sul

vão participar das provas
do Latino-Americano.
"N a verdade, estamos

mais preocupados em re

ceber beni os pilotos de
fora do que em conquistar
títulos", diz o presidente da
federação.

Unerj/DuasRodas/PME
está na vice-liderança

]ARAGUÁ DO SUL - A
, equipe Unerj/Duas Rodas/
FME assumiu a vice-lide

rança do Campeonato Es
tadual Adulto de Basquete
ao vencer o Ipiranga pelo
placar de 98 a 75, no do

mingo, dia 30 de outubro,
em Blumenau. Com este

resultado, o time se recupera
da derrota que havia sofrido
para o Bandeirante/Brus
que em sua estréia na com

petição. Para essa partida, o
técnico' Milton Mateus
contou com os atletas Hugo,
Xitos, Bambu, Christian,
Julião,Mueller, Frango,Jair
,João, Mateus e Márcio.

Os jaraguaenses voltam

à quadra no próximo dia 11,
quando recebem a equipe de
Joinville, no Ginásio de Es

portesArthurMüller, a partir
das 20 horas, em partida que
encerra sua participação no
turno do campeonato. Já a

abertura do returno tam

bém está agendada para Ja
raguá do Sul, a partir das 15

horas do dia 13 de outubro,
quando a Unerj/Duas RO:

dasjFME enfrenta o Ipiran
ga/Blumenau, em jogo a ser

'

transmitidopelaRBS1VCom
Os outros dois compromis
sos dos jaraguaenses pelo
returno serão realizados ain
da este mês, na casa dos ad
versários: dias 20 e 27.

�

Basquete juvenil inicia semifinais do Estadual
]ARAGuÁ DO SUL - A

equipe Mirim masculina
de basquete viaja para
Criciúma no próximo sá- ,

bado para enfrentar o time

local, em partida válida
, pelo Campeonato Catari
nense da categoria. O trei
nadorChristian Kuschinski

vai contar com os joga
dores Eduardo, Paulo, Ra
fael, Helton, Rodrigo,
Fábio, Leonardo, Mateus,
Ricardo, Ricardo Braun,
Osmar e Gustavo.

Também o time Mirim
femininoJangadajRoland
DornbuschjFME com-

pete pelo Campeonato
Estadual de Basquete de
sua categoria, no final de
semana. Amanhã recebe a

equipe de Florianópolis, a
partir das 20 horas, no

Ginásio de Esportes Ar
thur Müller; no sábado

VIaja para Brusque para

enfrentar o Bandeirante. As
atletas Anne, Jéssica, Juci
néia, Priscila, Rafaela, Mar
cela, Gabriela, Ana, Luiza,
Charlise, Marcela Oliveira
e Cristina devem integrar
o grupo orientado por'
Luís Roberto da Silva para
essas partidas,

Campeonato Estadual de
Descida será em Schroeder

]ARAGUÁ DO SUL - -A
terceira etapa do Campeo
nato Catarinense de Desci
da "Estação Ecológica do

Bracinho", que será promo
vida em comemoração ao

aniversário de Schroeder,
acontece neste final de sema
na. O evento será no Rio
Bracinho (Estação Ecológi
ca do Bràcinho - Usina
Hidrelétrica da Celesc), que
conta com aproximada
mente 2,5 quilômetros, cer
ca de sete minutos de desci
da. Segundo informações de
um dos organizadores, o lo
cal é uma reserva coberta

por mata atlântica e o rio

apresenta águas límpidas e

profundidade média de
menos de um metro.

As provas serão dispu
tadas nas categorias Júnior,
Sênior e Master, além de
Turismo Importado. Have
rá um caminhão para retor-

no dos barcos e canoístas após
a chegada de cada prova e

serviço de bar e cozinha.
Serão entregues troféus

aos três primeiros colocados
de cada categoria (Júnior,
Sênior e Master), medalhas
do 10 ao 5 o colocado. A en

trega das premiações ocor

rerá no ParqueMunicipal de
Eventos (próximo à Prefei
tura Municipal de Schroe

der), logo após o término
das provas. Cada canoista
terá sua entrada livre no local
da festa, aos demais visitan
tes será cobrado ingresso no
valor de R$ 1,00.

As pessoas interessadas'
devem efetuar suas inscri

ções, no valor de R$ 10,00,
com direito a uma camiseta '

do campeonato. Os partici
pantes precisam .obrigató
riamente de capacete, cole
te salva-vidas, saia contra

respingos e flutuadorno barco,

Passeio ciclístico é cancelado
]ARAGuÁ DO SUL - O

passeio ciclístico da S�mana
Nacional do Trânsito foi

� cancelado novamente devi
do à chuva. Transferido do
dia 23 para 30 de setembro

por causa do mau tempo,
o evento terá nova data de
finida em reunião da co

missão organizadora da

Campanha Municipal de
Conscientização noTrânsito, a
ser realizada ainda esta semana

Já o concurso de Dese

nho destinado à população
jaraguaense em' geral, que

teve o prazo de entrega dos
trabalhos encerrado no últi
mo fim de semana, receb�u
a inscrição de 115 participan
tes. A divulgação dos ven

cedores está prevista para a

próxima terça-feira. Além
de terem seus trabalhos ex

postos em outdoor em di
versos pontos dá cidade, os
autores dos desenhos clas
sificados até o. terceiro lugar
serão premiados com um

televisor de 20 polegadas (1º

colocado), uma bicicleta (2º)
e um rádio-relógio (3º).

AQUI É O SEU LUGAR!

Sábado - Musculação
das 15:00 até as 18:00

Terça e Quinta· BOdy Pump
ás 17:20hs

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

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




