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Casos deLer/Dort são
mais de cem na região
o Sindicato dos Trabalha

dores no Comércio promoveu,
na noite de terça-feira, seminá
rio sobre Saúde do Trabalhador.
A intenção d9S promotores é a

implantação do Serviço Mu

nicipal de Saúde do Trabalha

dor, a exemplo de joinville.
,
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Neste mês de
outubro, o Jornal

CORREIO DO POVO,
em parceria com a UNERJ,
lançou urna promoçõo de

assinatura para os

acadêmicos.
APROVEITEM!

Professora municipal
recebe prêmio nacional

A professora Nadir Michel
mann, que leciona para a se

gunda série da Escola Anna TO.
.

we Nagel, recebeu esta sema

na, em Brasília, o Prêmio In
centivo à Educação Funda

mental, criado pelo Ministério
da Educação, como estímulo
ao trabalho realizado.
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A prefeita Ângela Amin palestrou sobre o papel do PMAT na busca da excelência da administração municipal

Prefeitos debatem programa de
,

modernização da gestão pública
Sinsep rejeita proposta
deprivatizaçlodoFMPS

A diretoria do Sindicato dos
Servidores Públicos Muni

cipais deJaraguá do Sul rejeitou
a proposta de privatização do
Fundo Municipal de Previ
dência Social. Na noite de ter

ça-feira foi realizado seminário

para 'discutir o assunto.
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o 1Q Seminário Estadual, promovido pela Codesc,
contou ainda com a participação da prefeita de

Florianópolis, Ângela Amin, de representantes do

BNDES, TCE, Banco Central e das universidades
. conveniadas, além do vice-governador Paulo Bauer.
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Prefeitos, secretários e diretores de fundações e

autarquias dos municípios das regiões metro

politanas do Norte/Nordeste, Vale do Itajai eArnfri
estiveram reunidos ontem, em Jaraguá do Sul, para
discutir o PMAT (Programa de Modernização da

Adininistração Tributária).

CEF realizou sorteio
da Loteria Federal no

Parque de Eventos
A Caixa Econômica Fede

ral realizou na noite deontem
o sorteio da Loteria Federal, da

Supersena e Megasena, no es

tacionamento do Parque Mu

nicipal de. Evento, durante a

n� edição da Schützertfest, que
teve início no dia 11 de outu

bro e prossegue até dia 21.
,
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Encontro reuniu 900

atletas de futebol
No final de semana pássado,

foi realizado o primeiro en

contro dos nove pólos de fu
tebol de campo, no EstádioJoão
Marcatto. O evento reuniu

aproximadamente 900 atletas,
entre 7 e 17 anos.
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A Rartir de
8$149,00

à vista
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A ofensiva militar anglo
americana no Afeganistão,
sob o pretexto de combater o

terrorismo, reforça. a eterna

contradição da maior potên
cia militar e econômica do

" mundo, na defesa de seus in

teresses. Em nome da luta pe
la liberdade e democracia os

Estados Unidos treinaram e

armaram o Iraque, do hoje sa�

tânico Saddan Hussein, a

milícia Taleban, hoje perigosa
organização terrorista, entre
outros. Os americanos apóiam
ainda regimes ditatoriais - al

guns sanguinários - desde que
rezempela cartilhadeWashington

Na esteira das contradi

.ções (injustiças?) a ONU, quê
em tese é a guardiã dos prin
cípios estabelecidos pela Car

ta das Nações, apenas homo
loga as decisões norte-ameri

canas. Depois dos ataques ao

Pentágono e às torres do

World Trade Center, a ONU

se apres'sou em autorizar a

retaliação. Entretanto,não se

empenha para ver cumprida
sua resolução que exige a re

tirada das tropas israelenses
dos territórios palestinos.

Em 1950., os Estados Uni-

rouando na década de,
80,os'marines

minaram os portos da
Nicarágua, o ato não
foi considerado

terrorista ...J
dos fizeram a Guerra da Co

réia. Na década seguinte,
invadiram o Vietnã, onde. se
calcula foram mortos um

milhão de vietnamitas. As

duas guerras foram "autoriza

das" pela ONU, para impedir
a ditadura do comunismo

ateu. Todavia, os americanos

não foram capazes de lutar

pela democracia, quando os

soviéticos invadiram o Afega
nistão, tampouco foram liber

tar o Tibete do domínio chinês.

Agora, os Estados Unidos
estão sendo obrigados a fi

nanciar e armar a Aliança do

Norte - antigos inimigos -

no combate ao Taleban, de

quem foram aliados na guerra
contra os soviéticos. Na épo
ca, anos 80, a União Soviética

era o império do mal; hoje, a

Rússia se aliou à Otan para
combater o Taleban, que a

derrotou com a ajuda dos
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O pressuposto do artista
SINfE REGIONAL

É a sensibilidade. Faz-se presente também na arte de educar. Sensibilidade

que permite ao professor ousar ou recuar diante dos dramas diários que só
acontecem na relação "ser humano x ser humano". Comoseria fácil se os

alunos fossem máquinas, como é difícil trabalhar sentindo.
O artista da educação impregna não só dons, rpas tentativas, emoções e

pensamentos. Tanto que se equilibra no limiar do profissionalismo,
esquecendo-se da imparcialidade e,muitas vezes, da justiça. Preocupa-se com
a injustiça na sociedade, mas é injusto consigo mesmo quando cede a essa

sociedade. Sequer serve de exemplo. Énsina valores que muitas vezes não

possui, sem direito a individualidade .

. Fazem-no supor, esporadicamente, que pelas mazelas da educação lhe
cabe a culpa. O sucesso da educação é apenas o seu dever imposto e cumprido.
É sempre tido como co-participante de decisões cotidianas e pedagógicas, a
serviço dos outros, mas impedem-no de decidir sobre seus próprios direitos
e se o fizer, será um artista rebelde, subversivo, nocivo à filosofia filantrópica
da profissão e alheio às dificuldades de todos os orçamentos possíveis.

É homenageado em 15 de outubro e, namelhor das hipóteses, esquecido
no resto do ano. Sensívelmais às envolventes palavras que às ações concretas,
torna-se sempre um aliado político sem palanque. E de sonhar chegou ao

patamar da pobreza. Às avessas das homenagens, não são poucos os que o
consideram também um otário. Adjetivo peculiar aos artistas numa sociedade
capitalista. Elogios pela cara, indiferença pelas costas.

Seria hipocrisia não lembrar ao artista educador que na sua arte diária deve
levantar as bandeiras da dignidade e da .cidadania, mas deve incluir-se e ser

sensível às suas necessidades, tão relegadas. Essas necessidadesnão podem
mais�ucumbir aos discursos, pois não raramente são minimizadas nas práticas
di consciência elitizada ou popular.

<'

.

A opressão tem lugar na arena dos perdedores, mas nem sempre os vito
riosos fazem esforço em sê-lo. Muito depende do quanto nos valorizamos e

buscamos conquistar através das escolhas e das decisões que nos impõem.
Muitos esperam ser reconhecidos pelo esforço, outros pela capacidade de

dizer "sim" ou "não" em momentos cruciais na escola, outros ainda pela
neutralidade e. pelo afastamento de tudo o que signifique "encrenca" ou

abalo de imagem. A opção que fazemos nos vem retribuída, por desencargo
de consciência, todo dia 15 de outubro. Muda a nossa realidade?

Transporte·emJaraguádoSul
LUIZ HENRIQUE ORTlZ ORTlZ - Acadêmico de Direito e

presidente daAssociaçãoJaraguaense de Estudantes em Blumenau

Não é à-toa que uma grande parcela da população de Jaraguá do Sul e

região reclama do transporte e dos preços aqui praticados. Mal retornamos às

aulas e fornos surpreendidos por uma noticia vinda da direção da Canarinho
para que acordássemos um novo aumento de tarifa para os alunos que
estudam em Blumenau, somando mais este índice chegaremos a.

aproximadamente 15,6%, este ano. Acredito que algo esteja errado, pois a

inflaçãomedida pelo governo FHC ,é de 4,2% até julho, alguém está ganhando
comisso.

A desculpa agora é que o governo federal liberou o preço do óleo diesel e

perguntamos, o que temos aver se nosso dom Fernando administra maio

nosso País? Será que a cada ato incompetente do, Executivo teremos que
pagar,a conta?Quando teremos condições dignas de vida neste País?Quando
poderemos estudar e termos trabalho para darmos Omínimo à nossa família?

Até�ra somente a população pagou esta conta e queremos que, aqueles
que apóiam este sistema, façam a sua parte pois, se continuar assim, em
poucos anos não terão clientes com poder aquisitivo o sllficiente para pagar
as tarifas que cobram e conseqüentemente terão quemudar de ramo ..

A pergunta que fazemos é por que a tarifa em Jaraguá do Sul é uma das
mais altas do Pais, se o percurso é um dos menores da região? Será que o

serviço prestado émelhor que o de outras empresas domercado? Ou o lucro
'

é maior do que o dos concorrentes?
O que queremos é ter condições de estudar e de resgatar o que estão nos

devendo;pois sabemos que, para que o País se desenvolva, teremos que estudar
cada vez mais. Só que para que tenhamos condições para isso, precisamos de
acesso a estesmeios, ou será que a intenção é aquela de décadas passadas, ond� só

terá acesso aqueles poucos quemanipulam este País,monopolizam e aumentam

cada vezmais as diferenças sociais e superlotam os presídios de pobres e negros?
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorre,iododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções orlDgráficas e gramàticais necessárias.

A lógica da contradição

Os textos e colunas assinados são de responsabilitlades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Estados Unidos e seus alia

dos. Os americanos pavirnea
t:;tm o caminho para os ini

migos no Afeganistão.
Para derrubar o regime

islâmico do aiatolá Khomeini
seu inimigo declarado, os

Estados Unidos financiaram,
treinaram e armaram o aliado

Iraque. Além das armas con

vencionais, forneceram o

mortal Antraz, bacilo modifi
cado em laboratórios da Amé
rica para um possível ataque
bacteriológico à União Sovié
tica. O mesmo Antraz que
hoje causa pânico na popula
ção norte-americana e que já
infectou 43 pessoas.
A maior contradição, po·

. rém, reside no=e=: de ter·

rorismo concebido pelos paí·
ses ditos civilizados. Quando
na década de 80, os matines

minaram os portos da Nicará·

gua, o ato não foi "Considerado
terrorista, muito menos as

ações da CIA nos países latino·
americanos para combater os

comunistas. A postura da ONU,
Otan e similares segue urna

lógica própria que justifica as

contradições surrealistas silen

ciosas, mas criminosas.
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o prefeito Irineu Pasold (PSDB) informou
durante coletiva, na manhã de terça-feira, que
pesquisa encomendada por uma empresa de

Jaraguá do Sul a um instituto aponta que a

administração municipal tem aprovação de 70%
da população.
Segundo Pasold, das 1,2 mil pessoas ouvidas

pela pesquisa 840 consideram a administração
regular, boa ou ótima; 120 ruim e apenas nove

julgam o governo péssimo.
Pasold disse que a e11).presa que contratou a

pesquisa deve divulgá-la nos próximos dias.
-' Nas eleições do ano passado, conquistamos
45% dos votos e, hoje, temos 70% de aprovação
popular. Isso prova que as criticas ao governo são

políticas e estão restritas à oposição -, avaliou.
,

'

ASFALTO
A administração muni
cipal aguarda a libera-.

ção de R$ 1,84 milhão
do Badesc (Agência
Catarinense de Fomen

to) que será aplicado
na pavimentação asfál

tica de aproximada-
mente oito quilômetros
de ruas.JaraguáEsquerdo
até o Parque Malwee,
estradanoRioMolha e da
Malwee até Garibaldi. A

Prefeitura tem um ano

de carência e outros dois

para pagar o empréstiino,
com juros de 6% ao ano

mais 1JLP.

TRANSFÃCIL
A Prefeitura solicitou

ao BNDES (Banco
Nacional de Desen

volvimento Econô

mico e Social) finan
ciamento de R$ 10 mi

lhões para obras de in

fra-estrutura do Trans

fácil, um novo modelo
de transporte coletivo
a ser implantado no

Município. Além dos
40 quilômetros de
corredores de ônibus,
serão construídas es

tações de integração,
cujos locais estão sen

do analisados.

I SEMINÁRIO: MUNiCíPIOS DISCUTEM MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PMAT atende as exigências da
Lei de Responsabilidade Fiscal

]ARAGuA DO SUL - A

Codesc (Companhia de

Desenvolvimento do Esta
do de Santa Catarina) rea

lizou ontem, no restauranté
do Pargue Malwee, o 10

Seminário Estadual de

Modernização da Gestão

Municipal. O evento teve

como objetivo apresentar
aos administradores públi
cos o PMAT (programa de

Modernização da Adminis

tração Tributária) e da gestão
dos setores sociais básicos,
os caminhos e restrições pa
ra implantar o projeto, além
de reforçar a necessidade de
reestruturar a administração
pública para atender as

exigências da Lei de Res

ponsabilidade Fiscal.
O seminário teve como

público-alvo prefeitos, se

cretários e diretores de fun

dações e autarquias dosmu
nicípios das regiões metro
politanas do Norte/Nor
deste, com sede emJoinville,
Vale do Itajaí, com sede em

Blumenau, e da Amfri (As-

]ARAGuA DO SUL - O '

secretário do PMDB local
e assessor do deputado es

tadual Ivo Konell (pMDB),
Antenor Galvan, poderá
concorrer à presidência do
diretório no próximo do

mingo: A informação, não
confirmada por Galvan,
foi dada por uma fonte do

partido. Oficialmente,
apenas o primeiro suplente
de vereador, Ronaldo Rau

lino, é candidato a presi-

Edson Junkes/CP

Caporal informou que universidades elaboram os projetos

sociação dos Municípios da
Foz do Rio Itajru). A partir
da avaliação do primeiro
seminário, a Codesc decidirá
se realiza apenas mais um,

em Florianópolis, para to-'
do o Estado, ou outros, por
regiões. ''Vamos avaliar o

gue é mais produtivo", afir
mou o presidente-executivo
da Codesc, Edson Caporal.

A prefeita de Florianó

polis, Ângela Amin (PPB),
palestrou sobre o papel do
PMAT na busca da excelên-

dente.

Segundo essa mesma

fonte, Galvan es taria

articulando sua candidatura

há algum tempo, tendo
como objetivo reunificar a

legenda, "rachada" desde
as eleições municipais do

ano passado. Em entrevista

ao Jornal CORREIO DO

POVO, a atual presidente do
diretório, CecÍlia Konell,
disse gue a intenção é bus

car um candidato de con-

cia na gestãomunicipal. Por
uma hora, apresentou os

resultados da implantação,
do sistema na Capital, des
tacando a importância do

gerenciamento das adminis-
,

trações públicas. "O sucesso

depende da organização,
gerenciamento, capacitação
dos agentes, trabalho em_

eguipe intersetorial, investi
mento em recursos huma

nos e das lideranças", en
sinou, informando gue a

missão era 'transformar o

senso, "Vamos apoiar
guemmelhor representar o

partido e estiver em con

dições de aglutinar forças",
disse.

Na avaliação de alguns
peemedebistas, Galvan é

esse candidato de consenso
sonhado e tem chances de

conciliar as divergências in
ternas. Galvan não confir

mou a informação, mas

também não a negou. Evi

tando comentar uma pos-

município no mais saudável

do Brasil, promover a sa

tisfação das pessoas e ga
rantir a gualidade de vida.

RECURSOS - O BNDES

(BancoNacional de Desen
volvimento Econômico e

Social) financia 100% dos

recursos necessários para a

implantação do PMAT nos

municípios com população
inferior a 50 mil habitantes
e 90% nos demais. O limite

máximo de empréstimo é

R$
-

30 milhões, com juros
de 1,5% ao ano mais spreed
básico de 1% e 1JLP (Taxa
de Juros a Longo Prazo).
Os municípios têm dois
anos de carência e seis para
amortização.

As resoluções 78, do
Senado, e 2.668, do Con
selho Monetário Nacional,
estabelecem restrições ná,
elaboração dos projetos para
reivindicação dos recursos,

cujo objetivo é não compro
meter a capacidade de endi

vidamento dos municípios.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

PROJETO
O secretário de Desenvolvimento Municipal,
Ademir Izidoro, prevê que o projeto do

Transfácil seja enviado ao BNDES ainda este

ano. A liberação da verba reivindicada só

acontece após aprovação do banco e da Câmara

dos Deputados.

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

Antenor Galvan pode disputar o Diretório do PMDB
sível candidatura, limitou
se a dizer gue está traba

lhando para gue apenas
uma chapa dispute a Pre

sidência do PMDB. "Mi

nha intenção é 'brigar' pela
unificação do pa�tido. Se
for preciso, posso até ser

candidato", desconversou.
A convenção para a

renovação do diretório

acontece na Câmara deVe

readores, das 9 às 17 horas.

(MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IREJEIÇÃO: PROJETO DO PT REDUZINDO SALÁRIOS DOS REPRESENTANTES POLfTICOS PROVOCA REAÇÕES

Vereadores criticam proposta
no começo da tramitação

GUARAMIRIM - o

Projeto de Lei n? 143/2001,
de autoria do Partido dos
Trabalhadores e encami

nhado através do vereador
Evaldo JoãoJunckes (PJ),
provocou forte reação no

Legislativo, já no primeiro
dia da tramitação, quando
a matéria foi para leitura.
O vereador Salim José
Dequêch (PFL) aponta o

projeto como sendo "in

constitucional", além de
"uma incoerência" do ve

reador do PT e presidente
da Câmara de Vereadores,
por causa de posições sus

tentadas antes.

Dequêch refere-se ao

fato de Junckes ter votado
contra a extinção da remu

neração sobre as sessÕes
extraordinárias e à redução
da verba de representação
do presidente da Câmara,
reduzindo a própria rernu
neração, dos atuais R$
2.631,00 para R$ 1.315,88.
Ambas as matérias. já
passaram pela Câmara de

Vereadores ainda no pri
meiro semestre. O pefelis
ta avalia que a aprovação
desses dois dispositivos "é
o que pode ser feito e o

caminho mais fácil".
- A fixação dos sa

lários dos vereadores e

Executivo está atrelada ao

que recebem os deputados
federais' e estaduais e de

pende do encaminhamen
to do assunto através da'
Câmara Federal para so

frer modificação -, pon
dera Dequêch.

.

Na opinião dele, Jun
çkes "está confuso" em

sua atuação no Legislativo,
"por causa (das pressões
internas que sofre no PT".
Na realidade, o projeto

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

. FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Ex-filiado, Barbara Filho cobrou posição do PT

trata de assunto levantado

pelo PT ainda na cam

panha eleitoral, mas que só

agora, quase um ano de

pois de contar com repre
sentante na Câmara Mu

nicipal, está sendo colo
cado em debate. Depois
demuita divergência inter
na na legenda e um de seus'

membros, o ex-secretário

José Thomaz Barbara

Filho, ter pedido desfilia

ção.
Por isso, Dequêch vê

no projeto "uma tentativa

do PT de botar a casa em'
ordem". Já o vereador

Francisco Luiz de Souza

(PMDB), o Chiquinho,
discursou que é graças à

remuneração que recebe

da Câmara que consegue
desenvolver o trabalho

comunitário, que faz

"sistematicamente", levan
do pessoas que, precisam
de serviço médico espe
cializado a Florianópolis e

Curitiba. "O,PT deve é
levar esta proposta para as

cidades que administra",
conclui. AltairJosé Aguiar

(PPB) não concorda com

os vereadores que apre

goam a "moralização do

Legislativo", como se isto

fosse atributo só da atual

legislatura.
Todos os vereadores

criticaram o projeto, com
exceção de Ismário Freitag

, (pMDB), que é contrário,
mas não se manifestou no

plenário. O vice-prefeito
José Joaquim Fernandes

(PPB), que assistia à sessão,
saiu do local defendendo

'a remuneração. "Costumo
honrar meus compro
missos", resumiu.
(MILTON RAASCH)

Projeto colocaemdiscussão o

assistencialismo napolítica
A reação provocada pelo projeto de lei, que trata da

redução dos salátios do Executivo e vereadores na Câmara

Municipal, já era esperada pelo Partido dos Trabalhadores,
diz o secretário da Câmara, Charles Longhi, que também
responde pela coordenação da assessoria parlamentar do
vereador Evaldo João Junckes. Único representante do

Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal. O
partido sabia das dificuldades que teria para a aprovação
da matéria, informou, mas mesmo assim preferiu levantá
la eprovocar o debate em torno da questão da remuneração
dos representantes políticos.

Segundo ele, é discutível a remuneração de grande
parte dos representantes políticos, quando tantos setores

da sociedade, como os professores e os servidores públicos
municipais, por exemplo, têm que sobreviver com salários

achatados. A intenção é também questionar o

assistencialismo, que foi transformado em prática
corriqueira no'meio político, com os favores e aten-

.

dimentos prestados, sendo transformados em instrumentos

para a barganha de votos, quando estas questões deveriam
serencaminhadas para serem atendidas nas entidades sociais e

secretarias do serviço público, responsáveis pela área
- A função do vereador é, antes de mais nada, legislar

e fiscalizar -, diz Longhi, explicando que o que o PT

está pedindo não é a extinção dos salários dos re

presentantes públicos, mas remuneração mais equilibrada
para a classe política, em comparação com o que ganha a

maioria da população. (MR)
,

c......Advo..... AuooUlIooSIC Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx, Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-751lIFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul - se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

LICENCIADO TURNO ÚNICO

Os estabelecimentos bancários de Massaranduba
deverão instalar, obrigatoriamente, portas giratórias
para garantir mais segurança nas agências locais. A

exigência está contida em projeto de lei do Legislativo,
aprovado e transformado em lei municipal pela
Câmara de Vereadores, esta semana. A colocação
destes dispositivos, que servem para detectar metais

(armas), foi proposição dos vereadores Ivaldo da
Costa (PPB), Horst Reck (PPB), Armindo Sésar Tassi

(PMDB) e Silvio Scaburri (PMDB). A medida é

oportuna. A cidade já foi alvo de assaltos a' bancos,
por várias vezes, que podem ser prevenidos.

O vereador Almir Tre
visani (PFL) solicitou

licença para afastar-se

das atividades no Legis
lativo de Massaranduba,
por 30 dias. Em seu lu

gar atuará o 10 suplente
do. Partido da Frente

Liberal, Candido Brich.

O prefeito de Guarami

rim, Mário Sérgio Peixer

(PFL), anuncia na entre
vista coletiva, hoje, como
funcionará o horário es

pecial de verão da Pre

feitura, em turno único. O

Município já aderiu à

proposta.

DIANA
A Sociedade Atiradores Diana conclui preparativos para
o lançamento de uma grande promoção estadual, com o

sorteio de uma caminhonete ToyotaHilux, um automóvel

Gol, três motocicletas 250cc e cinco microcomputadores
Pentium. A promoção visa arrecadar fundos para a

construção da nova sede social da entidade, em

Guaramirim, com aproximadamente 1,2 mil metros

quadrados. A promoção deverá iniciar no próximo mês

de novembro e será estendida até abril do ano que vem.

O bilhete vai custar R$ 1 e o objetivo é vender centenas

de milhares de cautelas, em todo o Estado.

ENTRE AS

"Eu TENHO PENA DO MEU PARTICULAR A!VIIGO PuPO."

(Vereador em Guaramirim Salim José Dequêch -

PFL - em declaração à Rádio JaraguáAM, referindo
se ao projeto de lei encaminhado esta semana pelo
vereador petista Evaldo João Junckes, à Câmara de

Vereadores. Dequêch acredita que Junckes enfrenta

sérios problemas internos no Partido dos Tra

balhadores e que ele só deu entrada com o projeto,
que trata da redução dos salários, em. conseqüência
do patrulhamento do partido)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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./ O orçamento de jaraguá do Sul para 2002 está

estimado em R$ 98 milhões, 2%menor do que o deste
ano. A explicação é que o Fumdef (Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen
tal e Valorização do Magistério) não é mais considerado
receita do Município, portanto os recursos do fundo não

são contabilizados no orçamento.

./ Osecretário eleGestão, SolonSchrauth,jezquestdodefrisar
queovalorprevistoparao orçamentopoderáseralterado. 'ft
propostaorçamentáriaestápronta, masantesprecisamosda
apraaçãodoPPA (PlanoPlunanuai), daIJJO (LeideDiretrizes
Orçamentárias) edaLoa (LeideOrçamentoAnual) queestdo.
tramitandonaCâmarade Vereathres. Oorçamentoépassíwlde
aãerações", rejorçou,garantindoque tão logosejamaprovadasas
leisnoLegislatiooasecretariaconcluiraoorçamentoeoenviaráà
Câmaraparaapreciaçâoeuxaçõi

./ O Núcleo da Construção Civil da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de jaraguá do Sul) e a AEAjS
(Associação dos Engenheiros e Arquitetos dejaraguá do
Sul) promovem hoje, às 17h30, no CPL (Centro
Integradode Profissionais Liberais), palestra com o

sócio-proprietário da Porto Consultoria e Agência de

Comunicação e Marketing, Luiz Henrique Balsan Porto,
com o tema: "Marketing, a diferença para o sucesso".

Associados da Acijs e da AEAjS pagam R$ 5,00, não
associados, R$ 8,00.

NovasededaagênciadoSebrae
foi inaugurada ontem à tarde
]ARAGUA DO SUL -

Na tarde de ontem, foi

realizada solenidade de

inauguração da nova sede

da Agência de Ar

ticulação do Sebrae .de

j araguá do Sul, locali
zada na Rua Marechal

Deodoro da Fonseca, no
.

Edifício Maximo Center.
A partir de agora, as pes
soas que desejarem in

formações sobre os ser

viços prestados pelo Se

brae podem comparecer
na agência. O agente ar

ticulador do Sebrae, Do
nizete Bõger, diz que o

atendimento feito pelas
entidades de classe em

presarial vai continuar sen- .

do realizado e que a nova

agência vai fazer traba

lho de pré-atendimento.
, - Cerca de 70% das

pessoas que procuram o

Sebrae são candidatos a

empresários.que precisam
de informações legais so

bre abertura de negócios ou
atémesmo empresários que
querem saber.detalhes sobre
linhas de crédito -, des
taca o agente. Ele comuni

ca que através do PAS

(programa de Atendimen

to Segmentado) as pessoas

que pretendem abrir um ne

gócio recebem uma seqüên
cia de produtos e informa

ções ·que oportunizam a

abertura das empresas, dan
do condições de sustentabi

lidade.

Além de jaraguá do Sul,
as cidades de Blumenau,
joinville, Lages, Itajaí, Tuba
rão, Criciúma, Florianópolis,
Chapecó e Xanrerê tam

bém vão contar com a agên
cia. "Estas cidades represen
tam 75% da movimentação
econômica do Estado", diz

Bôger, (FABIANE RIBAS)

I PROJETO: EMPRESA JÚNIOR BUSCA PARCERIA

Instituição presta
consultorias elll JS

]ARAGuADO SUL_;_ Re

presentantes da Empresa
júnior do Centro Universi

tário de jaraguá do Sul par

ticiparam da reunião sema

nal daAcij s (Associação Co
mercial e Industrial de jara
guá do Sul), na noite de se

gunda-feira, com o objetivo
de buscar a participação da

classe empresarial nos pro
jetos desenvolvidos pela
instituição. Criada em 1998,
oferece serviços de consul

toria, principalmente para
pequenas e médias empre
sas, nas áreas de recursos

humanos, organização, fi
nanças e mercado.

O coordenador da Em

presa júnior, Einstein Go

mes, garantiu que a atuação
como prestadora de servi

ços é possível, pois está

constituída como persona-

lidade jurídica própria, além
de estar vinculada ao curso

de Administração. ''A em

presa já desenvolveu dez

projetos ao custo/hora de

R$ 25,00, metade custeada

pelaUnerj e a outra pela em
presa contratante", infor
mou, acrescentando que os

setores secundário e terciário

podem utilizar-se também

dos serviços da empresa.
Segundo Gomes, o pro

jeto para a contratantegira em
tomo de R$ 800,00 a R$ 1,4
mil, lembrando que os pro
fessores que atuam com os

alunos são consultores ou

executivos de empresas da

região. A Empresa júnior
pretende estreitar relações
com aApevi (Associação de
Micro e Pequenas Empre
sas doVale do Itapocu) e com
os núcleos setoriais daAcijs.

. Para suprir a grande demanda do norte e nordeste de Santa Catarina, uma região com expressiva força empreendedora,
a agência de articulação SEBRAE da cidade de Jara uá do Sul está ampliando suas estruturas e aprimorando o seu

atendimento. De agorª em diante, os empresários d o 9> pequenas empresas e os candidatos a empresáriOS podem
contar com respostaá mais rápidas às suas necessi de mercado, fruto da estreita parceria do SEBRAE com as

entidades empresariais iocais. Os produtos e serviços S estão prontos a contribuir corp Si qomunldade e as lideranças
representativas ,para o desenvolvimento destes �mportantes centros ebongfriiçó-sociaiS catarinenses.

www.sebrae-sc.c()rn�br

-_
_

SEBRAE
_
-

se

,J
�

LEREGIAO.

ência de Articulação
e Atendimento SEB

Agência de Articulação de Jaraguádo Sul: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 776 - sala 13, Centro. Fone (47) 371-7843

Procure também uma das Entidades Empresariais credenciadas ao SEBRAE/SC: • ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

• ASSOCIAÇÕES DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS • CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS • SINDICATOS PATRONAIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nome: ThiagoAiroso Meneses

'Apelido: PinguaSigno: aquário

D
Profissão: vamos mudar de assunto ...
Comida: carne, muita carne
Bebida: uísque ou urna boa cachaça

'Qualidade: amigoDefeito: estouro fácil

.,
Prêmio: para minha família e meus arni

,. gos de verdade .

Castigo: para quem, ao invés de apro-

'H'veitar a vida, fala, da vida dos outros.' Aplausos: para as pessoas sinceras

A
Vaias: para quem é falso
Orgulho: de conseguira que eLi quero
Vergonha: sou sem-vergonha
Dia ou noite: os dois, se bem aprovei
tados
Mania: carros, adoro carros! Quem me

conhece sabe
Preconceito: nenhum
Amor: nenhum, no momento
Sexo: bom pra c ...

Deus: parceiro '

Saudade: do que foi bom pra mim
Vida: para aproveitar ao máximo
Morte: algo depois da vida
Drogas: é uma droga ficar sozinho
Lugar: qualquer um, desde que bem

'-- _

acompanhado
Sonho: não gosto, prefiro bolo de choco
late
Cantada: acho que um olhar diz tudo
Futuro: o que vem amanhã

Jaraguá do Sul: gosto, mas prefiro Gua
ramirim
Brasil: o país certo para mim
Frase: Se tudo vem em sua direção
muito rápido e fácil, provavelmente você
está na contra-mão. --------

DICA da semana
Você tem até domingo (21) pa

ra' ir na Schützenfest comer

aquela deliciosa batata reche-
ada.

'

Os anos vêm comprovando a

afirmativa de que esse é um dos
pratos mais conseqredos da
nossa festa alemã.

II
A

/vIe»tor opção-da; ddc<.d,e,
• Diariamente à partir das 10 horas

• Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservas 1'.'166

co

1\ N 'I' I� N 1\

Jaraguá do Sul, quinta feira, 18 de outubro de 2001

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

[�p� fi I N € L
Descontração total!Assim pode-se resumir como vem sendo o

comportamento daspessoas na 13a Schützenfest. EinProsit !

icroiriformatica. com
eIPlei,II,.dl Im atendo' >oe •

Rua Venâncio da Silva Porto. 21
89252-230 Jaraguá do Sul- se

Fone.: [47[ 275.1968 Fax: [47·[371.6408
E-mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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asslau
CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta-feira, 18 de outubro de 2001

Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12h; CLASSIAUTO: 4a feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: 5a feira, 12h
Para anunciar: 370�7919 / 370-8649 / 370-8654 ou cpclassificados@netuno.com.br

Vende-se Uno Mille,
92, verde metálico,
limpador, desemb.,
ar quente. Tratar:
371-5343.

10.000,00, aceito
carro de menor ou

maior valor. Tratar:
371-2599 ou 276-
0396, com Zenaide.

Vendo ou troco por
carro de menor

valor, Tempra 2.0,
ouro, completo.
R$ 9.000,00. Tratar:
9905-2741.

Vende-se ou troca-se

Tempra 2.0, 16Y,
ano 96, preto cl trio
elétrico, ar e dir.,
banco de couro

elétr., freio ABS,
computador de
bordo, check control,
película e ingate.
Tratar: 371-7109 ou

9104-0250, com
Vander.

Vende-se Fiat Oge,
84, bege.
R$ 1.100,00.
Tratar: 9122-1157.

Vende-se Fict 1 47,
ano 79, marrom.
R$ 800,00. Tratar:
9122-1157.Vende-se Fiorino

Furgão, ano e

modelo 97. R$
6.000,00 e assumir
25 parcelas de' R$
173,00. Tratar: 371-
9186, com 'Luiz.

Vende-se Tempra IE,
2.0, completo, 8
válvulas, verde
metálico. Tratar:
371-5343.

Vende-se Tempra 93,
16Y, compl., motor
com 600km,
garantia de
10.000km. R$

"'ra

Não fechamos para o almoço

ralil KIKAR AUTO CENTER

'"

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

Tratar: 9903-2936.

370-7227.

Vendo ou troco

Tempra 2.0, 16Y,
ano 96, cor preta cl
opcionais, ar, dir.,
trio eletr.,
computador de
bordo, check control,
bancos de couro

elétrico. Freios ABS.
Tratar: 371-7109 ou

9104-0250, com
Vander.

Vendo Fiat Uno 1.0,
ano 94, 2 portas,
completo. Tratar:
9101-4214.

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

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

Vende-se Tempra,
16Y, ano 95,

Vende-se Fiat Tipo.
IIIE, 1.6, 4p, prata,
completo - ar.

Tratar: 371-5343.

Vende-se Uno 1.55,
branco,93.
Tratar: 371-5343.

\

Vende-se Uno Mille,
98, 4 portas,
completo - ar.

Tratar: 9905-2848.

Vende-se Fiat Prêmio

1.3, 85, branco.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Uno 1.3,
ano 89, bronco,
gasolina. Tratar:
371-5343.

Vende-se Fiorino,
ano 97, I.E., 1.5,
com ponto de frete
fixo. Tratar:

*

t),

'.I··
..

@;·
.�

,

completo. R$
12.000,00.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Palio 961
97, bordô, único
dono, 30.000km
original. Valor
R$ 10.200,00.
Tratar: 376-0869,
com Celso ..

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

Vende-se capota
para Saveiro até ano

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

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

Vende-se Saveiro GL

1.8, gasolina, 91,

2
7
5

marrom. Tratar:

9905-2848.

Vende-se Gol CL
1.6, branco,
gasolina. Tratar:
371 �5343.

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

Vende-se Goll 000,
96, completo,
limpador,
desembaçador, ar
quente.
R$ 9.900,00.
Tratar: 9963-4433 .

Vende-se Fusca, ano
81, todo original.
R$ 2.800,00, aceita
moto. Tratar:
373-0131.

Vende-se Gol MI,
99, gas., azul
escuro, ar quente,
desemb. Tratar:
370-2770. Valor a
combinar.

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

comércio de Automóveis Novos e Usados
Marea 2000

o'

Fone/Fax: (47) 376-1822
pa\\O 2000 GO/1999Clio 2000
para\'\ � 997

Ranger2000 GO/199B vw

parat\ �992 Palio 1997
Gol 96 Vermelho G

Astra 1999 Voyage 1.8 92 Branco G

Ka �997 Santana 1994-
Santana GU, 4p, cf ar e dir. 93 Prata G
Brasilia 78 Marrom G

Fone: 371 -4225
Fusca 75 Marrom G

GM
Corsa Egon - ar 01 Prata G

Alceu/Ricardo Corsa Wind 98 Verde Met. G
Pick-up Corsa GL 1.6, ar /vdr 98 Preta G
KadettSLE 89 Marrom G

Santana 1990
Chevette 80 Branco G

Fiesta 1995 FORD

Monza 1990 Kadett 1995
Del Rey 84 Bege A

FIAT

Corsa 1999 Escort 1997 Uno SX, 4p 98 Bege G
Uno 2p, 1.3 91 Vermelho G'

Santana 1993 Monza 1993 MITSHUBICH
L 200 4x4, compl. + b.couro 92 Bege O

Vende-se Corsa 98,
super, limpador,
desembaçador, ar

quente. R$ 9.900,00.
Tratar: 9963-4433.

Vende-se Corsa

Wind, 95, GL,
completo,
desembaçador,
limpador, ar quente,
pintura; metálico,
emplacamento
pago. R$ 8.900,00.
Tratar: 9963-4433.

Vende-se Kadett

GL, 1.8, prata, trio
eletr., limp.,

Vende-se Corsa

Super, 4p, ano 97.
R$ 12.200,00.
Tratar: 9118-2725.

Vendo Vectra GLS,
2.2, 98, prata
metálico, ar digital,
cf 58.000KM.

.

Tratar: 371-5343.
Vende-se Monza
GLS, completo, ar,

direçã-o, travas, 4p -

R$ 10.900,00.

Arduíno Fone:371-4225
Veícu los Fax:371-9720

Av. Prefeito Woldernor. Grubba nº 1033

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

'Dalíar
-""""",..."."__".-=--.,,..=--

VEICULaS LIDA
87&aaaG CIlUPSA·Via·1IrA·�
MODELO ANO COR COMB_

AAT
99

VW
Gol1000 (mod. ant), cf opc. 96
logus CL 1.8 93

GM
99
99
98
95
95

FORD
Fiesta 4p 96
Escort Hobby 95
Escort Verona, 4p 94
0-20 - cabo dupla, comp, 91

,_

MOTOS
99
97

Palio 4p. Prata G

Grafite G
Verde G

Corsa 4p
Corsa Wind 4p
Corsa Wind 2p
Corsa GL
Kadett GL

Vermelho G
Prata G
Prata G
Vermelho G
Azul G

Laranja G
Azul G
Vermelho G
Verde O

r

Vermelha G
Azul G

Titan
Titan /

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1170 - Centro· Jaraguá do Sul· SC

desemb., ar
quente. Tratar:
9905-2848.

Deluxe, 96, ar, vidro,
trava, freio, abs,
cor grafite.
R$ 15.500,00.
Tratar: 9992-3519.

Vende-se Chevette,
ano 85, em
perfeito estado.
R$ '3.000,00,
aceita -se troca.

Tratar: 370-8603.

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

de liga.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Chevette,
80, verde met.

R$ 2.000,00.
Tratar: 9122-1157.

Vende-se Chevette

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

Vende-se Chevette

BL, ano 91.
R$ 5.000,00.
Tratar: 9962-0371.

Vende-se Corsa

Wind, 1.0, 98,
bordô. Tratar:
371-5343.

Vende-se S10,

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- se

MECÂNICA
•

Rua Berna'rdo Do'rnbusch, 20'6
Sala 2 - Jaraguá do Sul - se

Av,WaldemarGrubbo· Jaraguá do Sul- se

WOLKSWAGEN
Gol 16V,4p Bordô 99
Gol 16V, 2p Prelo 98
GolMi Bronco 98

Logus GL, compl. Praia 94
Kombi Furgão Bronco 94

Apollo Vip Bronco 91

Voyoge CL Bronco 91
Poroli CL Praia 88

CHEVROLET

Aslro, cornpl, - ar, Vermelho 00
Corso Sedon Bronco 99
Corso Super, 4p Verde 98
Monza 650, 4p Vermelho 93
Kodelt SL Praia 91
Monzo SLE, compl .. Bege 90
Monza SLE Marrom 89

FORD
Verona GLX, 4p Azul 94
Escorl L Azul 93

flAT
Palio Weekend 1.0 Cinzo 00

Tempro 16V, compl. Azul 95
MOTOS

Tilon Cinza 98
CBX 150 Bronco 90

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma - Construção

CRÉDITOS

R$ 17.281,00 R$ 125,00
R$ 26.856,00 R$ 165,00
R$ 28.988,00 R$ 209,00
R$ 34.563,00 R$ 249,00
R$ 46.270,00 R$ 333,00
R$ 57.420,00 R$ 413,00
+ Seguro de vida em grupo.

(47) 222-1152B�a
consórcios

CRÉDITO PESSOAL
Pessoa física/jurídica e funcionário público

De RS 3.000,00 a 60.000,00 com juros mais baixos
do mercado financeiro, prazo de 12 á 48 meses com

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

Informacões (021-21) 2243-0677
08S;: Mantemos sigilo absoluto

Fone: (47)
370-8622

WOlK5WAGEN
Gol 16V, 4p Bronco 99
Parati CL 1.8 Bordô 95
Gol i.o Plus Prata 95
Pointer CU 1.8 Morron 95

Apollo GLS completo, 1.8 Dourado 90
Parati Club 1.6 rodas Dourado 89
Goll.3 Verde 81
Fusca 1,300L Branco 77
Fusca 1 .500L Branco 70

CHEVROlET
Corsa Sedon 1.0, 4p, cornpl. Verde 00
Corsa Super 4p

.

Branco 97
Kadeff GL 1.8 Vermelho 95
Corsa 1.0 2p Vermelho 95
2 Monza SLE 4p, 1.8 Azul/Vermelho 92

Ipanema SL/E, ve/te Verde 91
fORO

Ka 1.0 zetec/rocon Vermelho 00 -

Ka 1.0 Cinza 98
Fiesta 1.0, 4p Vermelho 98
Escort L 1.6 Azul 85

flAT
Palio 4p, vt Prata 01

Tipo 1.6, 4p, completo Cinza 95
Prêmio CS 1.5 IE Cinza 93

IMPORTAOOS
Dodge Dakota V6 CE Vermelha 99
Daewoo espero Roxo 95

UTILITÁRIOS
Pampa L 1.6 Branca 96
Pampa L 1.8 '(á) cop. fibra Prata 92
Fiorino Furgão 1,5 IE Branca 96
fiorino Furgão 1.0 Branca 95
Fiorini Furgão 1.5 Branca 94
F- 1 000 S Diesel Branca 94

Fia(Pick-up 1.5 (G) Vermelha 88

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente 00 Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULO COMB.COR ANO VALOR

VW

Voyage CL 1.8 Gas. Prata 95 R$ 8.800,00
Gol1000 Gas. Branco 94 R$ 7.500,00

Saveiro Alc. Prata 91 R$ 6.500,00

GLOBAL VEíCULOS Fusca 1.300 Gas. Vermelho 77 R$ 2.300,00

G\II

Compra
Corsa 1.0 Gas. Branco 97 R$ 10.300,00 •

0·20 Die. Vermelha 94 R$ 32.000,00

Vende Chevette , Alc. Prata 93 R$ 6.500,00
I FORD

Troca Escort GL 1.8 Gas. Azul 95 R$ 9.800,00

Financia
Escort L 1.6 Gas. Prata 93 R$ 8.500,00
Ka 1.0 Gas. Prata 98 R$ 10.500,00

(47) 371-3608
RAT

. Prêmio S 1.5 Alc. Verde 91 R$ 5.200,00

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379
MOTOS

• Centro - Jaraguá do Sul - se CGTitan Gas. Verde 99 R$ 2.900,00

Aqui voci encontro veículos multiman:os nndonoi'S e importados Dkm ii fotur�r�
Melhor pre.co do mercado.

uADQUIRA N'A DREAM CAR VEíCÚIOS O CARRO DOS SEUS SONHOS1'

CONSULTE-iNOS!

Renault Scenic RT 2.0, 4pfs,
Verde, 99/99, Completo, Gas.

Gol Special, 2pts, Branco, 98/99, Ar
W

Condicionado, Gas.
Palio 1.0, 2pts, Bronco, 99/00,

Básico, Gas.
.

Linha 1.0. Semi-nóvos em Promoção: Consu Ite - nos

Ruo José' Teodoro Ribeiro" 'S8 .. Ilha da fAgueiro .. Jaroguó do Sul � se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Del Rey,
ano 84.
R$ 3.800,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se Pampa 97,
único dono,

,

impecável. Tratar:
9975-2164.

Tratar: 9962-0371. no Loteamento

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

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

vista, em dinheiro.
Tratar: 522-0256

ou 9968-0588

Vende-se Santana

Quantum, ano 86,
em bom estado.
R$ 3.300,00.
Aceita-se troca.

Tratar:
370-8603.

Vende-se Mondeo,
ano 2000,
20.000km, 4 airbag,
banco de couro e

cômbio aut., carro

completo.
Valor a combinar.
Tratar: 9111-9055,
com Germano.

Vende-se 1 aero

Willys, 69, todo
original.
R$ 3.000,00
(Itamarati). Tratar:
376-0670, com J�sé
ou 372-3214, com
Tadeu.

Vende-se Voyage,
branco, 88,
impecável, gasolina,
ou troco por carro
de maior valor.
Tratar: 370-0816 ou

9963-7710.

Vende-se Pampa GL

88, alcool 1.6 -

cinza metálico -

vende-se em

bom estado. F.
911 2601 2 - ver no

Estacionamento do
Banco Real em

Jaraguá.

Vendo Kombi Trailler,
com motor na

garantia. Contendo
friqobor, pio, fogão,
armários, cama de
casal, mesa e

cadeiras. Troco por
carro ou moto. Valor
R$ 6.500,00. Tratar

BARBADA
I

APROVEITE! ! !

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

Vendo capota para
Chevy, _em bom
estado. R$ 100,00.
Tratar: 374-1849,
com Adilson.

Vende-se Del Rey,
86, Ghia,
completo.
R$ 3.500;00,
aceito troca.

Tratar:
9122-1157.

Vende-se Fiesta, 4
portas, vermelho
ferrari, segundo
dono, som, alarme,
vidro fumê

(película), rodas liga
leve, trava elétrica.
Tratar: 275-0845,
com Sérgio.

Consórcio GLOBO
275-1723 / 370-2995

- ou 9993-2380

Vende-se Escort

Hobby,96.
R$ 8.300,00,
28.000km orig.
Tratar: 9962-5286.

Vende-se ou troca-se Golf
GlX 2.0, ano 95,

completo, cor chompagne
dourado.

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

Vende-se S- 10
Deluxo,9],

51.000km originais -

R$ 18.000,00.
Ou troca-se por carro

de menor vaiar.
Tratar:

370-0522,
com Luis

Vende-se Corcel II,
79. R$ 1.300,00.
Tratar: 9962-0371.Vende-se Camionete

a diesel, Dorge
100, azul, 74.
Valor à combinar.
Tratar ao lado da

Igreja Luterana
da Corticeira,
após 1 7hs, com
Gilson ..

Vende-se Escort

1.8, 16v, 97,
ar/dir., vidro,
trava, pneus, som,
alarme, IPVA pg,
revisado.
R$ 14.900,00.
Tratar: 275-0405.

"

Vende-se Belina I,
ano 76.
R$ 1.000,00.
Tratar: 9962-0371.

Vende-se Brasilia,
76. R$ 1.000,00.

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTOA.

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

boleto bancário. Liberamos os operações em dinheiro de
imediato após consulta do cadastro.

Inlorma�ões: (021-21) 2243-0712
Obs.: Mantemos sigilo absolufo

M

371-7770
Consertos e Vendas de

Radiadores,Mangueiras e
Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio
paraAutomóveis e

Caminhões Intercoo/er

Atendemos linha geral:
REVESTIMENTO

AUfOMOBllísnco

EM COURO E

TECIDO

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA aiz.
2001, vermelha, com partida
elétrica, alarme, com 2.300km.

Valor R$ 2.300,'00 +
prestações de consórcio.

.I A" lU'''' ""A I
'V-����.

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

. Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se

Fone (47) 371-6337
,CeI. 9973-9632

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Rua Bernardo Dornbusch, s/no
(ao lado do nO 1880)

Baependi - Jaragu6 do Sul - se Tratar: 370-8336 com Jonas .

Não Im'porta a marca ou modelo,
seu carro precl'sa de seguro.

www.addmald.r.cemJlr
Fone: 370-08'7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul merece

qualidade, merece
Schützenfest!

®. CARAGUÁ

demonstram su-cesso da 13a Schützenfest
A EXPECTATIVA DE UM PÚBLICO PREVISTA PELA COMISSÃO CENTRAL
ORGANIZADORA DA 13a SCHÜTZENFEST EM TORNO DE 100 MIL PESSOAS ATÉ
O PRÓXIMO DOMINGO PODERÁ SER QUEBRADA AINDA NA NO.ITE DESTE SÁ-
BADO. A previsão tem por base o público que lotou os três pavilhões do Parque Municipal de Eventos até a

última terça-feira. O sucesso de público é atribuído pelos coordenadores do evento a simplicidade e ao foco

esportivo da festa que procura resgatar e fortalecer as tradições germânicas na região do Vale do Itapocu.
\

)

)

1

Não precisa ser um ótimo atirador
pra acertar neste alvo.·

CARAGuÁ
Volkswagen só na Caraguá.

Fone: (47) 3n-4000
JOfGguá do $ul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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No CAMAROTE DA URBANO, s6 DESCONTRAQÃO DIVERSÃO E ALEGRIA NO CAMAROTE METALNOX

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÚBLICO APROVA
programação da festaI I

"Para a cidade, nos segmentos de economia e lazer, é
- uma festa de bom tamanho. Quem gosta da cultura
alemã tem aqui orna excelente oportunidade para
curtir momentos agradáveis. Entretanto, acho que os

organizadores precisam pensar em promover mais
atrativos para manter o público que vem aqui todos os

anos", Cátia Graciano.
"Este é o meu primeiro ano de Schützenfest e estou

vendo que a organização é muito boa. Desde o critério

ingresso até a programação nos pavilhões. O mais
interessante é que não se observa apenas a cultura
alemã mas também a italiana, por exemplo. Pretende
vir mais vezes até domingo", Caíus Amanda Xavier
dos Santos.
"A festa é maravilhosa pois o público não confunde

OS FOLIÕES SÃO UNÂNIMES
EM CONSIDERAR A 13a
SCHÜTZENFEST COMO UM
EVENTO MUITO BEM ORGA
NIZADO E AGRADÁVEL PARA

SE FR EQ Ü E NTAR. Considerada
como uma das festas mais típicas

. de Santa Catarina, os visitantes
acreditam que a programação
atende as expectativas embora
alguns já sugiram pequenas mu

danças.

animação com confusão o que proporciona um lazer muito 'familiar.
Entre as atrações que mais me atraem este ano. Virei mais vezes
até domingo e pretendo fazer novos disparos e dançar bastante nos

salões", Sibeli Dreschel.
"A Schützenfest deste ano está muito animada pois até nos dias de
semana o público compareceu. Destaco a gastronomia, as opções de

bebida, os estandes de tiro e as bandas. No final de semana saí
daqui às cinco horas da manhã de domingo depois de festar em
variados ritmo de música", Andersen Cesar Régi_s.

"

NUMEROS MOSTRAM crescimento a cada
germânico.de todas as demais festas do Estado.
Até terça-feira haviam passado pelos portões do

Parque Municipal de Eventos 58.591 pessoas,
foram consumidos 84.599 copos de chopp, utiliza
dos31.499 copos de refrigerantes e feitos 65.200

disparos. Este ano estão participando 21 sociedades
de tiro.

o tradicional ismo e a caracterização
da l3a Schützenfest como uma festa

esportiva, está atraindo a cada ano um

maior número de visitantes. Num

rápido comparativo desde sua criação
pode-se verifi car que o evento está
oficialmente reconhecido como o mais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TES DOS CLUBESDIRIGE
de Tiro estão otimistas

. crescimento é a compra de novos equipa
.

mentos que motivam o visitantea

participar das competições".
já o presidente da Sociedade
Catarinense de Brüderthal, de

Guaramirim, Alvino Engelman, a

Schützenfest é um referencial nos
trabal hos das sociedades e clubes' de tiro
da região do Vale do. Itapocu. "Antiga
mente as competições limitavam-se

apenas aos. mais vel hos. A parti r da
criação da Schützenfest o jovem passou
a ter maior interesse e isto deve-se ao

fato deste tiro não matar mas sim

acertar na alegria. É uma alegria muito

grande", finalizou.

Os dirigentes dos clubes de tiro da região do Vale do Itapocu estão otimistas

em relação ao sucesso da l3a Schützenfest. Para eles, o objetivo principal está
sendo alcançado com certa tranqüilidade e a perspectiva é de que até domingo
mais de 84 mil tiros tenham sido disparados.
Para Armando Sasse, presidente da Sociedade Tiro ao Alvo, de

Massaranduba, o resultado positivo deste ano mostra a seriedade dos trabalhos
realizados pelas sociedades em suas comunidades. \IA nossa sociedade promove
eventos para atrair o jovem e as famílias em torno da cultura alemã. Somos
uma das poucas sociedade que ainda mantém a Dança da Polonesa. A

Schützenfest deste ano está muito bem organizada e esperamos que mais

atiradores apareçam nos estandes para praticar sua pontaria".
"Para o diretor de tiro doClube Atlético Baependi, Mário, Marangoni, a
participação do público cresce a cada ano pois as sociedades e os clubes de
ti ro estão cada vez mais empenhados em promover ésta tradição. \IAs socieda
des devem incentivar cada vez mais os seus sócios e seus familiares a partici
par das festas de tiro por elas promovidas. Outro detalhe importante para este

r.

s

ii

ISLANÇAM
CD nesta sexta-feira
VERTIC

tem um sabor especial. \\Ê o nosso pri
meiro registro em CD e estamos muito
felizes por poder mostrar este trabalho
num local que sempre nos trouxe muito

prazer. As faixas mostram o talento d€
todo o grupo e certamente servirá para
abrir portas para o nosso futuro".
Os Verticais contam, além' de Pinho, com

.

Reinaldo (guitarra), Arnartldo, (ácordeãe
e teclados), Mário (bateria), Carlos

(trompete), RGvi no Fritz (trompete),
Antônlo (sax) e Cabral (baixo). O telefone'

. pára contato para shows é (Oxx) 47 370-
9197.

APROVEITANDO O EMBALO DA 13a
SC H ÜTZ EN FEST, O G R upa OS VERTI

CAIS LANÇAM NO SÁBADO DURANTE
SUA APRESENTAÇÃO NO PAVILHÃO B,
A UMA HORA DA MANHÃ, SEU PRIMEI
RO CD \\UM NOVO AMOR". Presente a 13.
anos na Schützenfest, ·0.gruP9 aproveita a

.

oportunidade para agradecer a atenção do
público e dos orqanizadores com a música

"Homenaqem a Schützenfest", onde procura
mostrar toda a alegria e .as tradições da festa ..

Segundo,o 'trombonista e vocalista, Pinho, a

participação dos Verticais na lY Schützenfest

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A programação da l3a Schützenfest recomeça nesta quinta-feira abrindo as

portas para os integrantes dos diversos clubes da terceira idade de .Jaraquá do
Sul. A folia continua à noite com apresentações artísticas nos três pavilhões e as

competições de ti roo

18 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)
}4h - Início da Tarde da 3" Idade; '

, I9h30min - Início dos bailes no Pavilhão "C";
20h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da Quina;
Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da SuperXCap;
Início das competições de tiro;
Início dos bailes no Pavilhão "A";
20h40min - Apresentações folclóricas.
19 DE OUTUBRO (SEXTA-FEIRA)

20h - Início das competições de tiro;
Início dos bailes no Pavilhão "C";
'21h - Início das apresentações folclóricas;
Início dos bailes no Pavilhão ''1>:'; ,

23h - Início do baile no Pavilhão "�".
20 DE OUTUBRO (SÁBADÓ)

,

IOh - Distribuição de chopp e apresentações de bandas típicas
pelas principais ruas da cidade;
17h - Início das competições de tiro;
17h4Smin - Início dos bailes no Pavilhão "C";
I8h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da. Loteria Federal;
I9h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio dá Lotomania;
20h - Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da Ouina;

.

Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da Supersena;
,Caminhão da Sorte (CEF): sorteio da Mega-Sena;

.

Início dos bailes no Pavilhão ''1>:';
2Ih - Início das apresentações folclóricas;
Início dos bailes no Pavilhão "B";

23h30min - Premiação das Competições de Tiro Seta e Carabina
entre as Sociedades Convidadas (Pavilhão "C");
24h - Coroação dos Reis, Rainhas, Cavalheiros e Princesas do

Tiro de 2001;
Ih - Apresentação dos Reis, Rainhas, Cavalheiros e Princesas

do Tiro de 200(. (�avilhão "A").

21 DE OUTUBRO
IOh - Desfile dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu ao longo da Rua Walter Marquardt, do início da Rua
ao Parque Municipal de Eventos, com distribuição de chopp;
llh30min - Apresentação da banda do Colégio Evangélico Jaraquá
no portão de entrada do Parque de Eventos; Música ao vivo no

Pavilhão "B", durante o almoço; Início das apresentações folcló
ricas no Pavilhão "C":
I2h - Início da tarde dançante no Pavilhão "A";
Início da tarde dançante no Pavilhão "C";

,

I4h30min
Início das competições de Dopelkopf, Canastra, Truco e Dominó
(Pavilhão "B");
ISh - Início das competições de tiro;
I8h - Premiação das competições de Dopelkopf, Canastra,
Truco e Dominó (Pavilhão "B"); Início do baile no Pavilhão

\\C";
20h
Início do baile no Pavilhão "A";
22h - Encerramento da XIII 'Schützenfest.

Programação das competições de tiro
18/10/2001 (QUINTA-FEIRA)
20h 'à 24h - Tiro Carabina S�ciedades Convidadas e

Tiro Individual Sociedades e Visitantes

19/10/2001 (SEXTA-FEIRA)
20h à 24h - Tiro Carabina Sociedades Convidadas
20h às 2h - Tiro Individual Sociedades e Visitantes

20/10/2001 (SÁBADO)
17h às 21h - Tiro Juvenil
17h às 2h - Tiro Individual Sociedades e Visitantes
18h às 22h - Tiro Carabina So(\iedades Convidadas

21/10/2001 (DOMINGO)
15h 'às 18h - Tiro Juvenil
15h às 18h - Tiro Individual Sociedades e Visitantes

A premiação das competições de Tiro Individual
Sociedades e Visitantes estará à disposição diaria
mente a parti r da OOh, nà Sala de Aferição próxima
ao Pavilhão "C".
A premiação das competições entre as sociedades con

vidadas nas modalidades Seta e, Carabina acontecerá
no dia 20, .sábado, às 23h30min, no Pavilhão "C".

_O_UINTA-FEIRA. 18 de outubro de 2_OOJ

ALIMENTOS

Confira!
O melhor prato típico na Schützenfest.

Buffet por quilo, comida típica e outras
variedades:

R$ 10,00
Churrasco cf maionese, salada mista,

farofa e pão:
R$ 7,00

Prato Executivo com as opções:
Marreco, Kasslêr e Schlachtplate.

CILUMA Alimentos.
A qualidade de vida tem este sabor.

Esperamos você. de braços abertos,
no pavilhão "Ali da Schützenfest.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FERRO VELHO UNIVERSAL
AlJI'O PEÇASUNMRSALLlDA.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais
Anéis -

Elásticos -

Graxa
Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

BSu1·lrast
, Fone:
370-7184rolamentos.

p� e II� (0**47) 371-5343
Rua Arnoldo Leonardo Schrnidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do SulRUA JOÃO J. A'ROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

MODELO 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 0-20 Conquest, com. diesel Gas. Branco 1995

RAT 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 1.0 ED Gas. Azul 1997 Omega GLS comp. 2.0 Gas. Preto 1993

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 Escorl L 1.6 Gas. Vermelho 1990

GM F 1000 SS, comp. -ar Diesel Préto 1996

VEÍCULOS MODELO ANO CoMB. COR 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. Bordô
Gol Special cm 01/01 Gas. Cinza Quasar Chevette SL 82/83 Gas. Vermelho

Gol4p cm. 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 Perol.
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-IODO XLT Compl. \ 97/98 Diesel Azul
Gol GLi 1.8 Com dh 96/96 Gas. Bordô 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-IODO MWM Cabine'Dupla 86/86 Dies. Azul

Logus CL compl. 94/94 Gas. Bordô 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. Borbô
Saveiro CL 1.6 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. Bordô
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 Gas. Prata Elba 1.6 compl. 94/94 Gas. Azul
Vectra GL 96/97 Gas. Cinza Uno 2 portas S 87/87 Ale. _ Preto

275 35,07
Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo OUTRAS MARCAS
0-20 Custam Completa 93/94 Diesel Bege Senic RXE 2.0 '00/00 Gas. Verde
0-20 Conquest Comp. 4p 93/93 Diesel Branca Mercedes Classe A 160 Classic 00/00 Gas. Branco

FORD
KA 00/00 prata gasolina
KA 99/00 branco gasolina
Fiesta GL Class 99/00 vermelha qasolina
KA 99/99_ prata gasolina
KA 98/99 cinza gasolina
Escort GL 16V SW 98/98 verde gasolina
Escort GL 16V SW 97/98 azuf gasolina
Escort GI 16V 97/98 azul qasoltna
Mondeo CLX 97/97 verde gasolina
Mondeo CLX FD 97/97 azul gasolina
Escort GL 16V Sedã 97/97 branca gasolina
Taurus LX 97/97 preta gasolina

Na MORETTIMondeo CLX FD 97/97 azul gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 preta gasolina
Ranger STX 96/97 branca gasolina
Mondeo CLX 96/96 branca gasolina rRoyale 2,Oi GL 96/96 azul gasolina

AUTOMOVEISVersailles GL 93/94 cinza gasolina
F 1000 SS 93/93 vermelha diesel
Versailles GL 92/92 vermelha gasolina
Verona LX 91/91 azul gasolina
Pampa L 90/90 vermelha gasolina
Del Rey GLX 89/89 prata álcool •
Eseort L 83/84 cinza álcool seu semmovo COGM
5 10 Deluxe 96/96 azul diesel
Opala Comodoro SL/E 89/89 prata gasolina

VW • •

deVoyage GL 1.8 90/91 prata gasolina

leito novoKombi 85/85 bege gasolina
FIAT

Tempra ie 95/96 azul gasolina
Fiat Uno S 85/86 cinza gasolina

HONDA

enriquePiazera, 199 � Centro - 3XLX 350 R 87/87 branca gasolina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo moto Titan, partida automática, trilha DT, ano 87 - Pionner, semVENDE-SE
ano e modelo 98, para tirar da loja. R$ 900,00. Tratar:

Hyosung Super
controle, frente

cor azul. De R$ 4.480,00 por 371-3051, com descartável,
Compro moto R$ 2.550,00. R$ 4.200,00 à vista. Marcos. Cab, 50Cc, 97, sermnovo.

NX 150. Tratar: Tratar: 9962-5286. Tratar: 275-0651, amarela. Valor Valor a combinar.
370-9050. com Vilmar. Vende-se moto CG, a combinar. Tratar: 9992-5253.

Vende-se moto ano 88, branco, em Tratar:
Vendo moto Titan CBX 200, strada, Vende-se moto bom estado. 371-1919.

Vendo rodas 1 5,
97, verde, único preta, 6000km. bizf2000. Tratar: Tratar: 372-0391. momo, symbol, cf
dono, cf R$ 2.500,00, 9963-4433. pneus 195.
R$ 2.500,00. restante negociável, Vende-se Sundow Ótimo estado.
Tratar: 370-4826. ano 2000. Vende-se CG Titan Ergon,97. R$ 900,00.

Tratar: 373-1580, 125, ano 2000. R$ 1.650,00. Tratar: 9992-7935,
Vende-se moto com Etti, dep. Tratar: 9963-4433. Tratar: 370-7767 com Giovanne.
CG Titan ES, Das 14 horas. ou (014) 9119-0444,
2000, freio a Vende-se Today 92, com Rodrigo. Compro carro

disco e partida Vende-se moto vermelha - R$ Vende-se Variant, financiado.
elétrica. CBX 750,92. 1.800,00. Vende-se ou a'no 73, impecável. Tratar: 9122-1157.
R$ 2.500,00 + 7 Tratar: 274-8191. Tratar: 372-8877, troca-se Titan 99f Tratar: 370-3007.

parcelas de com Jonas. 2000 e uma Estrada Compra-se carro

R$ 208,00. Vende-se moto CG 2001. Tratar: Vende-se aparelho financiado.
Tratar: 370-3007. Titan Ok, com Vende-se moto para 371-1335. de CD, marca Tratar: 9962-0671.

t,

I

I
1
I
r

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

36
BEM OBJETO CRÉDITO PARCELA

60
BEM OBJETO CRÉDITO PARCELA

60
BEM OBJETO CRÉDITO PARCELA

C-100 BIZ 3.250,00 R$ 111,71 70% UNO FIRE 2P 8.805,00 R$ 181,05 C-100 BIZ ES 3.590,00 R$ 74,45
C-100 BIZ ES 3.590,00 R$ 123,39 70% UNO FIRE 4P 9.248,00 R$ 190,16 CG 125 3.895,00 R$ 80,78

m CG 125 3.895,00 R$ 133,88 m UNO MillE FIRE 2P 12.578,00 R$ 258,63 m CGTITAN ES 4.480,00 R$ 92,91
CGTITAN ES 4.480,00 R$ 153,98 UNO MillE FIRE 4P 13.212,00 R$ 271,66 XlR 125 4.695,00 R$ 97,37

e CBX 250 TWISTER 6.890,00 R$ 236,82 e UNO FIRE 4P + 10% 14.533,00 R$ 298,82 e XlR 125 ES 4.995,00 R$ 103,59
XR 250 TORNADO 7.890,00 R$ 271,19 Gal 1.0 SPECIAl 14.829,00 R$ 304,91 CBX 200 5.650,00 R$ 117,18

S S FIESTA 1.0 15.805,00 R$ 324,98 S XR 200R 6.230,00 R$ 129,20

e e
KA 1.0 16.400,00 R$ 337,21

e
CBX 250 TWISTER 6.890,00 R$ 142,89

PALIO EX 1.0 2P 16.589,00 R$ 341,10 XR 250 TORNADO 6.890,00 R$ 164.00

S S PALIO EX 1.0 4P 17.541,00 R$ 360,67 S-

Este plano contém 2 contemplações.

IjLL
."L-

.....,s.....o·.. · Ligue agora para a Regata e faça um grande neqócio.

IJHeliar
BATERIAS FREE

Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE:215-2231
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A RA7AO DO CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR.

/

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

AS MENORES TAXAS
DO MERCADO

ATENDEMOS DAS
8h ÀS 19h

Veículos, peças e serviços SÓ A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

- CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicas a partir de 20.000Km
- FIAT PLUS - 2P ano de garantia estendida

- A partir de 5 anos proteção de
carroceria contra corrosão

371-2111
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - �a.raguá do 'Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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titta de mudanca brusca
#'

temperatura.
I

Golf 2.0
com ar-condicionado

grátis.

•

ar-condicionado

GRÁTIS.
Deixamos o Golf 2.0 2001 ainda mais completo. Além do ar-condicionado qrótis, você vai poder contar com a melhor negocíaçôo

e as taxas mais baixas do mercado. A única coisa que ainda estó faltando no GoIf é você. Mas com certeza vai ser por- pouco tempo.

C';<I.: 5X12K.1I?4�Cod" 9M24L4

Bora com bônus de R$ 1.500,
+ ar-condicionado grátis.

Gol Turbecom bônus de R$ 2.000,
+ toda a documentação grátis. '

Horário de
atendimento: CARAGUÁ

Fone: (47) 3n-4000
Joragu6 do Sul

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER"De segunda a seda, 7h30 às 19h

Sébodos. 8h às 12h SuperVolorizoçiio troc.a com Troco
do seu usado

Golt a.o linha 2001 (ced.: 9B12G4): ar·condiclonado grátis. Got Plus 1.0 l&V Turbo tinha 2001 (cõd.: 5XI2.K4/P4P): bônus de RS 2.000.00 e documentação grátis (!PVA e Licenciamento). Bora linl13 2001 (cod.: 9M24L4): ar,cOIldlciooado grátis
e bônus de RS 1.:500.00. Frete e pintura não Inclusos .. FinanciamMto pelo Banco VOlk$wagen. Prcmoção ",\lida até 2.51l0/2001 ou enquanto durar o estoque, Esloque mínímo disponr"el de 02: unidades de cada, fotos meramente lJustrativas.

Estes veículos esrão em conformidade com o PR'OCONVE - Programa de Controle de POluição do Ar por vercures Automotores. 'Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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POVO

N li

Solon, Norma, Márcia,' Volnei e Morango

lU

LOGO MAIS.....

QUINTA-FEIRA (18/10):

Parque Municipal de Eventos:
13a SchütZenfest

SEXTA-FEIRA (19/10):
, -

Parque Municipal de Eventos:
13a Schü1zenfest

SÁBADO (20/10):

Parque Municipal de Eventos:
13a Schützenfest

DOMINGO (21/1Q),:

Parque Municipal de Eventos:
13a Schützenfest

esmo para

a gente re-

são.
Há casos inda mais sérios,
onde seu( ua) x, além de
não viver a I a dele(a), não
deixa que ocê viva a sua,
isto é, mov do

�r
aquela ob

sessão, ac �g.. tem o direi-
'

to de contr lar a . ua vida. Até

parece! Se mes o dentro de
um namor

'

qualpuer tipo de
controle é surdo, imagina
de tudo acabado?
É ... mas aqui em Jaraguá do
Sul isso está ficando cada vez
maiscomum ...

+ Quem mora em Jaraguá
do Sul conhece muito bem
aquela v�'��tuação

de
ficar algu s mi�utos parado no trâ sito para espe
rar o trem-passar. Muitas
vezes ch�1fc3'fl1oS a ficar
irritados cérn isso, mas vo
cê já pa�pu �ra pensar
que, na verdade, quando
você

estárai�'esp�rando
que o trem pas e, e como
se você ehtive - se ceden
do uma pJr:te_d' seu dia à
história?

Ç.lILJ�uantos
lu

�ares do 8rasil isso ainda
existe? Tj3lve, por es

tarmos tãé açgstumados,
acabamos, considerando
os trens ajpenas parte da
nossa roti1a. I
Felizes da�s quecon
seguem enxergar situa
ções comp-esfa, com. o
devido re$peit� que elas
merecem. Conviver com

os trens _rá-f'frZ parte da
nossa tradição e, assim
como a história e a cultura,
deve ser preservada.

Esteia sempre ligado!
Use a TIm Celular
••• É BÁSICO •.•

tb..-7365
o melhor lanche da cidade

V371-5309�oro, 153 - (olcodõo
�rqguá do Sul - sé

TELEFONIA

371-9595Av. Mal Floriano Peixoto. 170 - Centro

L
AERO CARGO+

Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363' brasil@neluno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FELIZ ANIVERSÁRIO
14 DE OUTUBRO
Josiane R. G. Garcia
Bruno Lewerenz

Thais Cristine N. Damas'
Iolanda Perin

Henry G randberg
H iltraud Franz

Lisandra Enke

Luís Carlos de Jesus

15 DE OUTUBRO
Willian César da Silva

16 DE OUTU BRO

Siegfried Kreutzfeld

Lorena Eggert
Ezalmir Pereira

17 DE OUTUBRO

Felipe Taborda Ribas

Daniel Valentini

Emma Vogel Bartel
Mario Satler

Andrew Herrmann

Odair José Krause

Romualdo Romero

Carvalho

Andressa M. Finta, "você é uma filha maravilhosa que nos enche
de orgulho. É muito querida e estudiosa. Por onde você passa
deixa a marca deseu sorriso e de sua amizade. Acredito que
vieste ao mundo para brilhar. Você é nossa estrela maior". "

Parabéns pelos seus 12 anos de vida. Quem lhe deseja são os

pais, Marceu e Rosel ios irmãos, Eder e Jessica. Parabéns!

Va irene Rosa aniversaria na próxima terça-feira (23).
Parabéns!

18 DE OUTUBRO
Rafael Carlos Benner

Osmar Klernann

Luciano Sales

Adelaide Maria Stinghen
Gisela Ristow

19 DE OUTUBRO
Lino Sarti

Rosimery Maria

Schroeder

Greyce Girlane Moser

Daniel Mello Rosa

20 DE OUTUBRO
Aline Cristine Backor

Gisele Oliveira

Jackson Roepke
Destaque

Aniversariou ontem (17)
Evanir Aparecida

Nardelli. Parabéns dos
familiares.

Nesta sexta-feira (19), irão comemorar 1,0 anos de
casados Romualdo e Tânia Carvalho, de Corupá.
Felicidades ao casal

Ontem (17), a nossa leitora de muitos anos, Emma Vogel
Bartel comemorou 79 anos. Seus filhos, noras, genro e netos

desejam-lhe muitas felicidades no seu aniversário

A.2��io r Aproveite o

�Sfr�Q16 illelhoror o
relotiioIfo!J;lê[1to com os colegas.
f�clí*a:aé't!ooperação tende a

predominar. À noite, convém
curtira liberdade.

Momento propício
r decisões e fincor
s sólidas. A relação
nde a, se estruturar,
rá a mesma sorte

Sagitário -Dia

superpo;JiV'�!Some forças como tq e têm objetivos
ig s se s. O romance vai

2� ",$lis atenção. Maneire o

�gulho ou a ambição.
Ca ricérnio - Perlodo de

orte e progresso material.
es vão surgir de
da. Sua ambição

erir na relação a dois.

6?,"' podere contar

oscjajuda dos
ra resolver os

s. À noite, a sua

ade vai estar à flor da
pele: evite se magoar à-toa.

l'�\Iro - o o que conseguir
hój�er' o do seu esforço.

N?,fl'S'iêlél s na área profissional'
eslB�o fav . recidas. Poderá

pintar cê" plicação a dois.

Ub �egundo os astros,
vo �rá �ergia de sobra rara
�, tqr <5 ql1e der e vier. Não
tema os desqfios. No amor, seja
paciente e ev�e fazer cobranças.
Escorpião - Terá sucesso ao

har na área de

•
O tio ou psicologia. Bom

,

q tr Q�s contatos em geral.
S a idiiJ....sgnjugal necessitará
de trans'Pa�ncia.

Leã��O
setor profissional

rec eró ,oderosas vibrações
flÍltra\S, if.r isso, não se desvie

l1:osjê'yspbjefivos. No campo
afetivo;Voçê se mostrará mais liberal.
Virgem - Compras para o

mília poderão ser

f4foder de atraçãovidência e isso talvez

Gimeos ..;:J Você estará

emcl:ionl�mente segura para
ass��ir aiores

resp,tn'sa' ilidades. Na paixão,
reYite precipii<lr os acontecimentos.
Pegar no pé não é legal.
Câncer - Atividades
r

.

êlGse'� casa estarão

idirs�ssim como tudo que
reÍQr}J'la. O clima seró de

escontraç6ó com o seu par.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I PREVENÇÃO: SEMINÁRIO DISCUTE IMPLANTAÇÃO DE SERViÇO DE SAÚDE DO TRABALHADORTrevo de Nereu Ramos

sai até o final do ano Mais de cem casos de .Ler/Dort
]ARAGUÁ DOSUL-Em

novembro, a Prefeitura

deve dar início às obras do

trevo de acesso ao Bairro
Nereu Ramos. A abertura
do processo de licitação foi
anunciada esta semana pelo
prefeito Irineu Pasold. O
aterro para preparar o ter

reno foi feito há urn ano.De
acordo com o prefeito, a

Prefeituravai investirR$ 66,9
mil na obra, que atende urna
reivindiçação antiga da

comunidade de Nereu Ra

mos, localizado na direção
do Município de Corupá.
O acesso ao bairro, feito
através da BR-280, repre
senta perigo a motoristas e

pedestres.
A previsão do secretário

municipal de Desenvol
vimentoMunicipal, Ademir

Izidoro, é de que a obra seja
concluida em 45 dias.A em

presa que vencer a licitação,
o que se poderá saber den
tro de 15 dias, terá que se

responsabilizar pelas obras
consideradas preliminares,
como instalação de sinaliza- ,

ção horizontal e vertical, ter
raplenagem (escavação e

aterro), pavimentação asfálti
ca (regularização do sublei

to, execução de base e asfal

to) e acabamento, que inclui
meio-fio, aterro de canteiro
e passeio.

O secretário salienta ain
da que também está prevista
a instalação de iluminação
pública. Izidoro informa

ainda que a Prefeitura já
investiu R$ 30mil em obras
de aterro, realizadas ano pas
sado, (MHM)

são. registrados na microrregião
]ARAGuÁDOSUL-Aim

plantação do Serviço Muni

cipal de Saúde do Trabalha

dor foi' um dos principais
pontos discutidos durante o
Seminário Ler/Dort, que
aconteceu ontem à noite no
auditório do Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria
do Vestuário. O evento,

promovido pelo Sindicato
dos Empregados no Co
mércio de Jaraguá do Sul e

Região, reuniu trabalhadores
de todas as categorias e tam

bém médicos do trabalho,
enfermeiros, fisioterapeutas,
psicólogos e sindicalistas.

O objetivo do seminário,
segundo a presidente do
Sindicato do Comércio,Ana
Roeder, é debater as doen-

, ças do trabalho, gue já atin
gem mais de cem trabalha

dores na microrregião, e

foram inicialmente atendidos

pelo médico do trabalho

Francisco Lobo. Atualmente
o atendimento está sendo

prestado pelo médico Ro

gério José Guindani.
"Estamos profunda

mente preocupados com o

número crescente de casos

de Ler e, o que é pior, na
maioria das vezes as em

presas fazem de tudo para
que os trabalhadores, vítimas

Milnitz, 32 anos, está há 3

afastada do serviço por lesão
do esforço repetitivo. Ela
trabalhou durante 16 anos

em urna fábrica de luvas de

couro. Ela conta gue as dores
,

apareceram em 1998. Desde

aguela época sua vida não

tem sido a mesma. Ela não

consegue realizar as tarefas

mínimas da casa. Já passou
por uma cirurgia, que não
deu certo. Agora, espera re

sultado da última perícia para
ver se consegue se aposentar.

LER/DORT - A sigla
Let;/Dort foi criada para
identificar urn conjunto de

doenças que provoca dores

nos dedos, nas mãos, pu
nhos, antebraços, braços,
ombros e pescoço e em

outras partes do corpo. As

inflamações causam desde
incômodos até incapacidade
de realizar coisas simples, co
mo pentear os cabelos, lavar
louça, escrever à mão.As Ler
atacam pessoas gue pro
duzem muito no trabalho,
ultrapassam o próprio limite
repetindo os mesmos movi

mentos durante horas. De

cada dez pessoas com doen

ça do trabalho, urna tem Ler.

É a segunda causa de afasta
mento do trabalho no Brasil.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Arquivo/CP: Edson Junkes

Cleonice temasíndromedo carpo,doençaqueatingeobraçoeombro

de acidentes e doenças no

trabalho, não tenham acesso

aos direitos previdenciários
e tenham um tratamento

decente, porque procuram
esconder a realidade, adverte
Ana. Ela reforça que a im

plantação do Serviço Muni
cipal de Saúde do Trabalha

dor, contando com equipe
multidisciplinar para atender
as centenas de trabalhadores
da microrregião que apre
sentam Ler.

A médica do Trabalho

Edna Niero, responsável
pelo Ambulatório de Saúde

do Trabalhador no Hospital
Universitário, em Florianó

polis, foi urna das palestran
teso Edna lembrou que a

Ler/Dort são de dificil diag
nóstico e vinculou a sua pre-

venção à necessidade de urn

amplo conhecimento do
ambiente de trabalho por
parte do trabalhador, além da

vigilância e informação. "O
objetivo é conscientizar para
a prevenção e evitar novas

doenças, buscando sempre
um ambiente de trabalho

sadio", define Edna.

A psicóloga e psicanalista I

Soraya Rodrigues Martins,
'

mestranda em Psicologia
pela UFSC e com 10 anos

de atuação na prevenção às

doenças ocasionadas pelo
trabalho, também falou
sobre o assunto. Os debates

encerraram com o fisiotera

peuta Jadir Lemos, mestre
em Psicologia é doutorando
em Ergonomia pela UFSC.

A costureira Cleonice

Empresário de JS quer
indenização da Celesc

]ARAGUÁ DO SUL '- O

empresário Antônio Strin

gari pretende processar ju-.
dicialmente a CeIesc para
cobrar os prejuizos gerados
pelo corte de energia ocor
rido na tarde de quinta-feira
da semana passada. De
acordo com Stringari, que
é proprietário de uma fá

brica de etiquetas localizada
na Rua José Emmendoer

fer, a Celesc cortou a ener

gia da rua sem avisar com

antecedência. ''As máquinas
estavam todas trabalhando

guando a energia foi des

ligada", afirma o empresá
rio. Segundo ele, a diretoria
vai fazer urn levantamento
dos prejuizos e depois vai
cobrar da Celesc. A em

presa, segundo Stringari,
atrasou várias entregas e cer

tamente deixou de atender

Possíveis clientes através da
Internet.

O chefe do escritório da

Celesc de Jaraguá do Sul,
Luiz Melro, explicou que a

situação era questão de se

gurança e a troca do poste
teve de ser feita. "Não po
demos correr risco maior,
que é deixar urn poste sem

condições e causar proble
mas ainda maiores", ar

gumenta Melro. Segundo
ele, a Celesc avisa com an

tecedência quando os des

ligamentos são programa
dos. Neste caso, o desliga
mento foi em caráter de ur

gência, devido a um aci

dente de trânsito ocorrido
na quarta-feira à noite. "O

poste estava pendurado e

a única solução foi trocar",
enfatiza o gerente regional.
O desligamento de energia
na Rua José Emmendoer
fer ocorreu no início da tar
de de quinta-feira, por cerca
duas horas. (MHM)

n

Professora de ensino fundamental recebe prêmio nacional
]ARAGUÁ DO SUL - A

professora Nadir Michel

mann, que leciona na Escola
Anna Tôwe Nagel, junta
mente com outras 19 edu
cadoras de primeira a quar
ta-séries do' ensino funda
mental receberam, esta se

mana, em Brasília, o Prêmio
Incentivo à Educação Fun
damental de 2001.

Além de terem seus tra

balhos reconhecidos pelo
MEC, os professores foram

agraciados com urn cheque
de R$ 4 mil, urn diploma e

um troféu, criado pela arústa

plástica Maria Bonomi.
Este ano, o número de

inscrições'a:o prêmio foi su
perior ao registrado ano

passado, quando 542 pro-

fessores enviaram seus pro

jetos. Este ano, 743 profes
sores fizeram a inscrição. A
primeira edição do prêmio,
realizada em 1996, teve a par-'
ticipação de 399 profissionais.

A pesquisa como ins

trumento de motivação
dos alunos é o foco do

projeto apresentado pela
professora jaraguaense. A

autora relata como des

pertou o interesse dos estu

dantes para o tema, a partir
de notícias da atualidade.

Com a evolução do projeto,
os temas foram se tornando

mais complexos e os estu

dantes partiram para a

pesquisa de campo, diversi
ficando a coleta de dados e

materiais. (MHM)

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇA�CANARINHO�III· ,

,

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus
"!l): '''''g-cr?%n'�� #1,&'Q I'f'il ,..Bd? YiYjd-s'Uín!lni"HSp6if1ldora' d�%;Vidall ,

Lazer � Turismo u Fretamento

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Tel. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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Juiz de Direito

QUINTA-FEIRA, 18 de outubro de 2001

I FESTA: 13a SCHÜTZENFEST JÁ CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 60 MIL PESSOAS

]ARAGuA DO SUL - A

Caixa Econômica Federal
realizou na noite de ontem
o sorteio da Loteria Fede

ral, da Supersena e Me

gasena, no est-acionamento

do Parque Municipal de
Eventos, durante a 13a

edição da Schützenfest, que
teve inicio no dia 11 de

outubro e prossegue até

dia 21. Até o momento, a

CCO (Comissão Central

Organizadora) registrou
que aproximadamente 60

mil pessoas já prestigiaram
a festa, sendo consumidos
cerca de 85 mil copos de

chope e 33 mil copos de

refrigerante, Também fo

ram computados mais de

66 mil tiros.

Os organizadores da

festa destacam que a rea

lização dos sorteios da

LoteriaFederal- que está

sendo transmitido simul-

CEF realiza hoje o sorteio da

SuperX Cap e da Quina

Edson Junkes/CP

Até Q momento, cerca de 85 mil copos de chope já foram consumidos na festa

taneamente para todo o

Brasil - em Jaraguá do

Sul serve para promover
e divulgar a Schützenfest e
o próprio Município. As
pessoas que desejam fazer

da festa, nas casas lotéricas.
Hoje, apartirdas 20 horas,

vai acontecer o sorteio da

Quina e do SuperX Cap. No
sábado será a vez da Loteria

Federal do Brasil, às 18 horas;
suas apostas encontram os. às 19 horas, a Lotomania, e,
'bilhetes, com a logomarca às 20 horas, a Quina, a Su-

FundaçãoCultural incentiva
o teatro estudantilemJS

]ARAGuA DO SUL -'

Aproximadamente 15 gru

pos devem participar da 5a

edição do Integração de

Teatro Estudantil deJaraguá
do Sul, que acontece de 29

a 31 deste mês, naSociedade
Cultura Artística. A pro
moção é da Fundação
Cultural e tem p0r objetivo
a integração entre alunos e

professores, além de des

pertar o senso crítico e di

fundiro teatro nas unidades

escolares. De acordo com a

diretora de Cultura da Fun-
, dação,MaraBini, a intenção
não é competir, mas sim

mostrar o que está sendo

feito nas unidades de ensino
de Jaraguá do Sul.na área

cultural, neste caso, o teatro.
Participam do 5° In

tegração de Teatro Estu

dantil deJaraguá do Sul gru
pos de teatros das escolas

das redes estadual,municipal
e particular de ensino que
desenvolvem projetos de

teatro. Ano passado, partici
param do evento 15 grupos,
com um total de aproxi
madamente 150 pessoas,
Serão entregues troféus de

premiação a todos os gru

pos que se apresentarem e

também para os coorde

nadores: enquanto que o

certificado de participação
somente será entregue para
os inscritos que tiverem um

mínimode 7(}%de freqüência

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

lua Barão do lio lranal, 637 • Sala 2 • CIIntro - Jaraguó do Sul· se
(el.: (47) 275�l575 ou 9992-9999

persena e a Megasena..
Hoje à noite, as pessoas

que comparecerem à festa

vão prestigiar apresenta
ções folclóricas, competi
ções de tiro, bailes e, às 22

horas, show com a Banda

Vox 3. (FABIANE RIBAS)

AciagconfirmaráZanghelini
napresidênciapormais 1 ano

GUARAMlRIM - AAciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua

ramirim) vai confirmar a

atual diretoria da entidade

para novo mandato, com
duração de um ano, tendo o

empresário Maurici Zan

ghelini na presidência .. A

decisão já foi tomada pela
direção, corri aprovação do

Conselho Superior da enti

dade (formado pelos ex

presidentes), inclusive, e de
verá ser confirmada definiti

vamente na assembléia já
marcada pela associação,
para a próxima segunda
feira, com irúcio às 19 horas,

Pelos estatutos, Zangheli
ni, que já presidiu a Asso-

ciação nos últimos dois anos,
poderá responder pela di

reção durantemais 12meses,
No mandato, Zanghelini
empenhou-se pela fixação de
programas e metas de tra

balho e pela aproximação
da entidade com os as

sociados, ampliando o leque
de 'serviços prestados, Além
disso, manteve a diretriz de

trabalhar em sintonia com o

setor público, acompa
nhando sistematicamente as

decisões que envolvem in

teresses da comunidade,
atuando sempre em conjun
to com a Prefeitura.

Este ano, a Aciag teve

participação decisiva na rea

lização da Expofeira. (MR)

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

e Curso na Sociedadé Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

AV. Mal. Deodoro n6 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047 275-1150

ServidoresMunicipaisrejeitarn
privatização do'FMPS

]ARAGuA DO SUL - o

Sindicato dos Servidores

PúblicosMunicipais é contra

a privatização da adminis

tração do Fundo Municipal
de Previdência, idéia pro

posta pela administração
municipal durante a última

reunião do Conselho de

Administração do FMPS,
ocorrida no dia 28 de setem

bro último. A diretoria do

sindicato promoveu um

seminário sobre o assunto

com o objetivo de esclarecer

a categoria, mobilizar, os
servidores e sensibilizar os

conselheiros para que não

aprovem a privatização do

fundo, que, se aprovado,
passaria para o Banco do

Brasil.

O seminário sobre o

Fundo Municipal de Previ
dência Social aconteceu na

noite de terça-feira, no au

ditório do Sindicato dos

Trabalhadores doVestuário,
e contou com a presença de

aproximadamente cem

servidores municipais; A
diretoria do Sinsep pretende
chamar a categoria para uma
assembléia, que deverá

acontecer ainda este mês,
com o objetivá de definir,
entre a categoria, a viabili

dade da formação de uma

autarquia, que iria adminis

trar o fundo sem a ingerên
ciadenão servidores públicos.

De acordo com o dire

tor financeiro do Sinsep,
professor Luiz Schôrner, os

ESTADO DF. SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Janr.guj do Sul
2" V....

servidores optaram pelo
sistema estatutário em 1993.
Inicialmente o Issem (Insri.
tuto de Seguridade dos Ser
vidores Públicos Municipa
is), deJaraguá do Sul, abran
gia a assistência (médicos,
dentistas, farmácias,) e a

Previdência (aposentadoria)
Em 1996, aPrefeitura enca

minhou projeto à Câmara
de Vereadores desmem
brando o Issem, que ficou

apenas com a parte da as

sistência, e foi criado o Fun

do Municipal de Previdên

cia, Schôrner lembra que, na

mesma oportunidade, a

Câmara aprovou o emprés
timo (com dinheiro do Fun

do) de aproximadamente
R$ 4 milhões para á Prefei

tura, "Esse dinheiro até

agora não foi devolvido",
afirma Schôrner, que de

nuncia ainda o não recolhi

mento, por parte da Prefei

tura, da contrapartida pa
tronal, que deve ser de, no
núnimo, 10% e, no máxi

mo, 20% do salário de cada

servidor, quedesconta atual

mente 10% do salário

mensal. "A Prefeitura des

conta do servidor mas não

,repassa a sua parte", ressalta
Schõrner, Segundo ele, a

divida da Prefeitura com o

Fundo é de aproximada
mente R$ 20 milhões. Até

agora o conselho aprovou
a contratação de uma em

presa especializada para
fazer o cálculo atuarial.

.- -- - --

EDiTAL DEiEiüõipAAcÃ-
- - - - - - -

- - -- -- -- -_. - - -_ - -- - - - - .- - - -

Direito,
OCA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fomerolli. Juiz(a) de

FAZ SABER que, no dia 13/1112001, às 15:30 horas, e, em segunda cponenidede, no dia

28/1112001, is 15:30 horas. neste Juizo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

wackerhagen, 87, Vila Nova, CEI-' 89259-300, Jaraguã do Sul-Se, �(ão) levedots) a

leilão/praça 0(5) bem(ns} descrito(s), consoante detcnninação constante dos autos n"

036.96.ooI56S.0, em que figura(m) como excquente(s} Banco tteú S/A. lendo como

.executado(s) Barão Vidco Locadora e Bazar Ltda. e outro. Bem(nl): Um automóvel Fiai

Tipo, ano 1994, modelo 1995, placa LXY-4890: chassi n° ZFAI60QOORS056219
Av.liaçlo! RS 10.385,49 (dez mil, trezentos e oitenta e cinco reais. e quarenta e nove

centavos), em 20/0812001, cujo valo
.

corrigido monetariamente eté a data 'do(a)
leilão/praça, seguindo o mesmo ru o dado o débito cobrado. Onus:. Recursos ou

pendêocíes: Salienta-se que. primeiro lei praça, o valor do lanço não poderá ser

inferior a avaliação efetuada, (to que, não rrendc a venda neste(II.). será levado ii
segunda oportunidade, onde hev rã li alienação a q m mais ofertar (an. 686, VI. do CPC).
Caso não encontrado(s) o(s) evedones), fica(m) o(s) mcsmo{s) ciente(s). por mcio do

presente. da realizaçio da hast publica acima descri . E, para que :�
ao cunhecimento

de Iodos, partes e terceiros, • Tara Clarice ves, o digitei, e eu, Ana LUcia
Roua, Escrivi(o) Judicial o onferi e sub eví. C marca de Jaraguâ do Sul(SC), 22 de
agOSIO de 200 I.
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• FÓRMULA 1

Dez e vinte
I GOLEADA: EM NOITÉ INSPIRADA DE EULER E MAICKY, TIME JARAGUAENSE VENCE EM BLUMENAUm

Equipe da Malwee/FME
goleia Her'ing/Taschibra

)elo
993.
nsti

Ser

.ipa
ran-

Nesta semana, os fãs brasileiros de Fórmula 1 um pouco mais

antigos terão motivos para sentir saudades de um tempo que não se

sabe se voltará. Ontem fez vinte anos que Nelson Piquet conquistou
seu primeiro título mundial. No sábado, 20, é o décimo aniversário

do último de Ayrton Senna.

Efemérides como essas, costumo dizer, são ótimas quando a

gente está sem assunto. Dá para desfiar um rosário de elogios aos

gênios que eram os pilotos do passado, compará-los com os atuais,
lembrar uma corrida aqui e outra ali, é uma fórmula fácil, e muitas
vezes eficierite, de encher linguiça.

Mas não pretendo fazê-lo. Melhor, prefiro tentar lembrar como
era meumundo naqueles tempos que parecem tão remotos. Voltemos,
pois, a 1981. Naquela época, eu gostava mesmo era de futebol. O
Grêmio foi campeão brasileiro em cima do São Paulo com um gol do
Baltazar e comemorei muito, porque meu melhor amigo era s'ào
paulino, O presidente do Brasil era o general Figueiredo, que gostava
de cavalos e não curtia muito' o cheiro do povo, e sinceramente não

lembro com qual moeda se pagava a entrada do cinema.
Em abril daquele ano, dois milicos se auto-explodiram dentro de

um Puma num atentado terrorista de direita no Riocentro, Um deles

morreu. O outro sobreviveu e vive até hoje recluso em Brasília.
Dentro do pavilhão acontecia uma festa de trabalhadores pelo dia 1

de maio. Vivíamos uma época de censura à imprensa, ainda, fim de

regime militar. Apesar da gravídade do episódio, não me lembro de

discutir o assunto com os colegas da escola. Éramos uns alienados

estúpidos, mas felizes. Meu negócio era jogar bola, namorar e, se

desse, passar no vestibular.

Voemos para 1991. O mundo'tinha mudado bastante quando
Senna foi campeão pela terceira vez em Suzuka, O Muro de Berlim
havia caído, a URSS se dissolvia, o Brasil tinha um presidente eleito

pelo voto direto e eu já tinha carteira de motorista, um diploma, um
emprego, uma esposa, um apartamento emprestado e um DKW. No

futebol, o São Paulo de Telê deu a volta por cima depois de uma

temporada desastrosa e foi campeão em cima do Bragantino. No
Oriente Médio, os EUA mandavam seus mísseis teleguiados com

câmeras de TV sobre o Iraque e a gente assistia a quase tudo ao vivo.

Pulemos mais dez anos, para chegar a outubro de 2001. O

futebol brasileiro é uma piada, à Fernando da presidência mudou, e
os EUA continuam mandando bombas, agora no Afeganistão. Temos
a internet, e-mails, CNN, videofone, câmeras digitais, laptops,
seqüestros-relâmpago, funk, loiras, muitas bundas, chats, informação
para todo lado o tempo todo, muita coisa acontecendo, pouca gente
entendendo.

O Puma, o Telê e o Baltazar ficaram para trás, assim como tanta

coisa que deixamos para trás todos os dias. Não sei se somos os

mesmos de dez ou vinte anos atrás. Em geral, pioramos. A vida é

assim, não há muito o que fazer. FLAVIO GOMES

ii

7 minutos. Aos 15 minutos

Silami quase aumenta para
aMalwee,mas acertou a trave
do goleiro Cláudio, que
ehtrara no intervalo, no lugar
de Éder. Betão fez o quinto
e último gol do jogo aos 19

minutos, cobrando tiro livre.
Antes de terminar esta

sessão de jogos fora pelo
Campeonato Estadual, na
terça-feira enfrenta a Anjo
Química, em Criciúma, o
time jaraguaense irá fazer

uma série de amistosos.

Hoje, quinta-feira, enfrenta
uma seleção local em Itaió

polis. No domingo joga
em São Joaquim, enquanto
que na segunda-feira atuará
em São Ludgero. Após a

partida em Criciúma o time

da Malwee fará um último

amistoso em Orleans. Os

amistosos começam às 2Oh30.

BLUMENAU - Numa

atuação destacada do fixo

Euler e do pivô Maicky, a
equipe da Malwee, de Ja
raguá do Sul, goleou nesta

quarta-feira à noite a equipe
da Hering/Taschibra, de

Blumenau, por 5 a 0, pela
segunda rodada da segun
da fase do Campeonato
Catarinense de Futsal -

Divisão Especial. A par
tida, disputada no ginásio da
AssociaçãoDesportivaHe
ring, mostrou que, apesar
de ainda não ter encon

trado a melhor forma tá

tica, os jogadores jaraguaen
ses mostraram qualidades
de sobra para enfrentar seus

adversários. com superiori
dade técnica. A próxima
partida da Malwee pelo
campeonato será sábado, às
20h30, em São Miguel do

abrir o placar.
A partir destemomento

.

o time de Jaraguá do Sul

mostrou mais ofensividade

eMaicky acertou a trave de

Éder, por duas vezes (aos
8 e aos 9 minutos). Maicky
tanto insistiu que fez o se

gundo gol, aos 14 minutos,
aproveitando uma bobea

da do jogador Chico, de
Blumenau. Euler fez 3 a °

aos 18 minutos, numa joga
da ensaiada com o alaJúnior.

O segundo tempo co

meçou semelhante ao pri
meiro e novamente a Mal

wee soube suportar a pres
são dó adversário. Aos 5

minutos o técnico Fernan

do Ferreti colocou Manoel

Tobia.s em quadra pela
primeira vez e ele fez a

diferença ao dar o passe
para Maicky fazer 4 a ° aos

Oeste, contra a Unoesc.

A partida começou
dando a falsa impressão de

que o time de Blumenau

conseguiria impor um ritmo

envolvente. A Malwee

armou um esquema defen
sivo perfeito, que soube su
portar a pressão do adver

sário até aos 4 minutos,
período este em que os go
leiros Franklin (Malwee) e

Éder (Hering/Taschibra)
foram as melhores figuras
em quadra.

O primeiro gol saiu aos

5 minutos, numa des�ten
ção da equipe de Blumenau
que reclamou segundos
antes de um gol anulado de

Djalma, que cobrou uma

infração direta quando
havia sido marcada em dois

toques, eJúnior apareceu na
cara do goleiro Éder para

cos,
e a

>ria).
rica

nara

em

icou
l as-

�un-

Iên-

e.na

e, a

xés-

ente

efei

até

:lo",
de

olhi
efei

pa-
,
no

iáxi-
:ada
tual- Campeonato de Futebol SuíçoAdulto inicia com 32 equipes
ário
des
não

salta

le, a

mo

ada
Até

tude x Beira-rio/Caraguá;
RubroNegro xCaixaD'Água
e Calhas Schiochet x Rio

Branco/Recreativa Stein.
Na' Sociedade Diana, com
inicio também às 14 horas,
jogarão Bela Vista x Nova

Esperança, União x Santa

'Cruz, Corticeira x Cruzeiro,
Agropeçuária Friedemann

x Unidos. Na Recreativa

Guará, jogarão Bekos/Au
tomóveis Guaramirim x

'Black Bird, Los Papas Ver-

formação das equipes foi

liberada para todos os

atletas interessados, com
idade a partir dos 16 anos.:

Por outro lado,' também
neste sábado, acontecerão
três partidas válid;s pelo
Campeonato de Futebol

Suíço Sênior, no Campo
do Avaí, com início às 14

horas. Jogarão Real Player
x Empreiteira MD, Res
taurante Represa x Woest,
e Serenata x Beira Rio. (MR)

GUARAMIRIM - O

Campeonato Municipal de
Futebol SuíçoAdulto inicia
neste sábado, com 32 equi
pes participantes e distri
buídas em oito chaves.
Abrindo a competição, 16
partidas estarão sendo rea

lizadas neste final de se

mana. Com início às 14

horas, jogarão, na quadra de
esportes do Beira-rio, as

equipes do Floresta x Ouro

Verde/VilaCarolina;Jrven-

duras x Wreg Química,
Unidos da Vila x Futebol

Socyte e 'Vila Nova x

Barcelona. Completando a

rodada, estarão jogando
também Mannes x Le

Thugas, Woest x Interna

cional, União da Vila/Cin
der Shopp x Vila Real, e

Real Player x The Fox.A

rodada seguinte está prevista
para o dia 27 de ounibro,

Os jogos serão realiza

dos sempre aos sábados. A

(R(V)p� ,

Sch ützenfest
Algumas vezes participei da "Schützenfest", mesmo que nunca dei um

tiro. Esta festa não deixo de ser um acontecimento!
Na realidade é uma mistura de festa do tiro, com donços tradicionais e

trajes típicos de vários lugares da Alemanha, sem que se consiga definir qual
é a reqiêo em evidência. Pelo €hope poderio se dizer que é o sul da
Alemanha:';;mó lembrança da Bcvlero, mas e quem de Jaraguá do Sul é de

origem Pávara? Não são em grande parte de origem pomerana, lá do

norte, do Mar Báltico? Você já imaginou alguém aqui do Brasil desfilar lá na

Alemanha, com bombacha, lenço vermelho, bota nos pés e cuia de
chirnorrõo na mão, dizendo que este é o traje típico do Brasil.

Ou -olguérn de sandálias nos pés e chapéu de couro na cabeça,
dizendo que este é o traje tlpico do Brasil. Mais horrorizados nós ficaríamos
se ainda acrescentasse uma come-de-sol e farinha de mandioca, dizendo
seresta a legítima comida brasileira. Ou será que o acarajé e o quindin são
a legítima culinária brasileira?

Mesmo que a Alemanha seja em óreo territorial algumas vezes menor
que o Brasil, ainda assim há muitas tradições, afinal é um país de povo e

cultura milenares.
Entendo perfeitamente as saudades.
Mesmo que algumas gerações já se passaram, ainda há uma certa

saudade dos tempos passados. Reputo como muito salutar esta saudade e

esta expressão cultural, pois demonstram que as pessoas têm raízes.

Cultivcr as rulzes mesmo que se tenha dificuldades em identiflcó-los,
sempre é salutar, pois um povo sem tradição e história é um como uma

árvore sem raízes, nõo traz fruto e está sujeita a cair ao menor vendaval.
Lass doch die Sorgen zu Ilaus wir gehen zum

Schützenfest .

Deixe as preocupações I'm casa, nós vamos para � Schützenfest
Bom divertimento e lazer, lhes deseja o Pastor INGO PISKE

LOTERIAS
17/10/2001II

I' Supersena
concurso: 542

1 ª faixa: 2ª faixa:

06 - 24 - 33 - 36 - 38 - 39 06 - 14 - 1 5 - 23 - 39 - 46

Megasena
concurso: 305

05 - 11 - 27 - 38 - 53 - 60

Lotomania

concurso: 158
Loteria Federal
concurso: 03587

1 º Prêmio - 04.173
2º Prêmio - 26.605

3º Prêmio - 27.365

4º Prêmio - 58.506

5º Prêmio - 13.623

Sua mether' oP9ão de prazer

(/4t-C>'I�.�...c•.,tCo 24 1,�'I""""5
- /

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Soltei ....o,

massasens erótic>as

FONE: {47} 9991-8668
Jaraguá doSul e região Jhony

06 - 13 - 24 - 31 -

36 - 51 - 52 - 53 -

54-55-56-62-
63 - 66 - 70 - 72-

86-89-93-98�
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IPATRocíNIO: ATLETAS RECEBEM CAMISETAS PARA TREINO DA CARAGUÃ VEícULOS

,Encontro de pólos de futebol
de 900·,atletas

•

reuniu cerca
JARAGUÁ DO SUL

No final de semana pas
sado, foi realizado o pri
meiro encontro dos nove

pólos, de futebol de cam

po, no Estádio João Mar
catto (Juventus). O evento

'. .

dreuniu aproxima amente

900 atletas, entre 7 a 17
,

f •

anos, que tremam nos

campos dos estádios João
Pessoa, Santa Luzia, Gari
baldi, Ribeirão Molha,
Cruz de Malta, Supermer
cado Vila Lenzi, Escola

Municipal de Ensino Fun-
damental Alberto Bauer, Edson Junkes/CP

Estrela Nereu Ramos e
Atletas adeptos do futebol treinam duas vezes .por semana, nos respectivos pólos

Acaraí. Na oportunidade,
foram entregues as camise
tas para treino, oferecidas
pela patrocinadora do en

contro, a Caraguá Veículos,
e aconteceram cerca de 50'
Jogos.

O técnico desportivo
Márcio Ventura diz que a

promoção do encontro

entre .os atletas tem por
objetivo a integração dos
mesmos e a possível for
mação de novos pólos.
"Também aproveitamos
estas reuniões para perce
ber atletas que se destacam
'e convidá-los para treinar

pela Fundação Municipal
de Esportes, a partir do

próximo ano", diz o téc

nico, informando que pelo
menos três jogadores serão

convocados. Ele agradece
à iniciativa da conces

sionária pelo patrocínio, da
Viação Canarinho, que

cedeu ônibus para trans

porte das crianças e do
auxílio dos colaboradores

Cláudio, Claudemir, Cleber
e Adimir.

O próximo encontro

entre os pólos será �eali
zado em 2002.
(FABIANE RIBAS)

Colégio Marista São Luís ê destaque na Olimaca 2001
JARAGO"Á DO SUL - Os

alunos-atletas do Colégio
Marista São Luís voltaram
de Caçador - onde dis

putaram no último final de
semana a Olimaca 2001-
com quatro trofêus de pri
meiro lugar. O colégio, sa
grou-se campeão nas mo

dalidades de xadrez mas

culino, basquete masculino
(categoria 86) e voleibol

feminino, categorias 86 e 88.

A Olimaca é o maior
evento esportivo da Provín
cia Marista de SantaCatarina

que, neste ano, foi sediada

pelo Colégio Marista Auro
ra, daquela cidade. No to
tal, mais de 500 alunos

atletas, das cidades de

Jaraguá do Sul, Criciúma,
São José, São Berito do Sul,

.
Joaçaba, Chapecó, Curitiba
(que faz parte' da Província
Catarinense) e a cidade-se
de dos jogos participaram
das competições.

Segundo o coordena
dor de esportes do Colégio
Marista São Luís, professor
Cláudio Tubbs, se houvesse
troféu pela participação ge
ral, com certeza Jaraguá do

Sul o traria para a casa. "O

desempenho de nossos alu
nos-atletas foi excelente, des
de o espírito esportivo até a

garra na
I

hora de lutar pe
la vitória. Certamente conti
nuarernos investindo no

. esporte para repetir a dose
na próxima Olimaca e, sem

. dúvida, buscarmos resulta
dos ainda melhores", ressal
ta, acrescentando que, "das

,11 equipes que o colégio
levou, sete delas chegaram
às finais".

No geral, o Colégio Ma
rista São Luís conquistou as

seguin tes colocações: 1 Q

lugar: xadrezmasculino, bas
quetebol masculino (catego
ria nascidos em 86), volei
bol feminino (categoria nas
cidos em 86), voleibol fe
minino (categoria nascidos
em 88); 2Q lugar: basque
tebol masculino (categoria
nascidos em 88); tênis de
mesa masculino, xadrez fe

minino; 3Q lugar: basquete
bol feminino; 5Q lugar: Futsal
(categoria nascidos em 88),
tênis de mesa feminino, e 6Q

-lugar: futsal (categoria: nas-
cidos em 86);

,JS sagrou-se campeã geral do circuito de tênis de mesa
I

/JARAGO"Á DO SUL - o

Município sagrou-se cam

peão geral da terceira etapa
do Circuito Estadual de
Tênis deMesa, nas categorias

. de Pré-mirim e Veterano,
disputada de 12 a 14 de

outubro, no Ginási� de Es

portes ArthurMüller, onde
estiveram reunidos 130

, jogadores representando 12
,

cidades catarinenses. Join
ville ficou com o segundo

lugar da competição.
Participando com 25

integrantes, a equipe jara
guaense chegou ao título
com os seguintes destaques;
no feminino, Emanoela

Aparecida Krüger (campeã
nas categorias Infantil e

Juvenil) e Bárbara Bertoldi

(vice na Mirim); no mas

culino, Edson Bennert

(campeãoMirim), Christian
Pedrotti (vice na Pré-mirim),

Jader Luís Moreira (vice na

Infantil) eGuilherme Schün
ck (3Q lugar nas categorias
InfantileJuvenil).

A próxima etapa da

temporada 2001/2002 do
Circuito Estadual de Tênis
deMesa ainda não tem data
definida. Na primeira fase
da competição, realizada
em Brusque, no mês de

agosto, Jaraguá do Sul ficou
na quinta posição e con-

seguiu a terceira colocação
na etapa seguinte, disputada
em setembro, na cidade de
Indaial. Além das equipes
jaraguaense e joinvilense,
também participaram do

evento, em Jaraguá do Sul,
representantes de Florianó

polis, Blumenau, Rio do Sul,
Ituporanga, Criciúma,
Brusque, Lages, São Joa
quim, Porto União e -Bal-

, neário Camboriú.

BASQUETE INFANTO-JUVENIL
A equipe Infanto-juvenil Unerj/Duas Rodas/FME
foi derrotada na noite de segunda-feira pelo Ipiranga,
de Blumenau, por 51 a 79, na primeira partida válida
pelas semifinais do Campeonato Estadual2001.

A equipe, jaraguaense tenta se consolidar na vice

liderança do campeonato, enquanto a equipe join
vilense pretende vingar a derrota sofrida na fase

regional dos Jogos Abe�tos de Santa Catarina, que
custou sua eliminação do torneio.

DIVISÃO DE AMADORES
Neste final de semana, começam as disputas do

Campeonato Municipal da F Divisão de Ama

dores. Pela Chave A, nos aspirantes, enfrentam-se
Alvorada x Garibaldi, Ponte Preta x Guarani. No

titular, jogam Cruz de Malta x Aliança. Nesta

primeira rodada folga o Cruz de Malta, pelos as

pirantes, e o Garibaldi, pelos titulares, Pela Chave

B enfrentam-se Vitória x Tupy, além de Guarani x

Flamengo, nos. aspirantes, e Vitória x Alvorada e

Flamengo x Tupy, nos titulares.

ABERTO DE FUTSAL
No próximo final de semana, será realizada a segunda
rodada do Campeonato Aberto de Futsal, no ginásio
de esportes da Arsepum, onde se enfrentam Santo

André x Independentes; Reger Rent a Car x Loja
Lacy; Verdureira Dimar x 2000 Auto Center; Marisol
x Classemedialta.com; Kiferro X:, Estoril/Casa do

Computador.

CAMPEONATO SÊNIOR
A oitava rodada do Campeonato Sênior "A Gazeta",
promovido pela Liga Jaraguaense de Futebol, foi
realizada no fim de semana passado, com os seguintes,
resultados: o João Pessoa venceu o Santo Antônio,

I

por 1 a O, e o Rio Molha derrotou a equipe do Kiferro,
por 5 a O. A última' rodada desta fase será neste

sábado, com às confrontos entre Kiferro x João
Pessoa e Rio Molha x Vitória.

AQUI É O SEU LUGAR!
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