
Neste mês de
outubro, o Jornal

CORREIO DO POVO,
. em parceria com a UNERJ, ,

lançou uma promoção de
assinatura para os

acadêmicos.
APROVEITEM!

estofados e colchões

Diretor: EUGÊNIO

VlfTOR SCHMÕCKEl Ano 82 • N° 4.505 • R$ 1,25

Exonerados dizem que foram
afastados por pressão política

Ariovaldo Xaxier dos Santos, Arno Deretti
e Fabiana Pacheco tiveram' os cargos exo

nerados pelo prefeito Irineu Pasold, na se

gunda-feira. Eles foram responsabilizados pela
não homologação de atletas do futsal-para par-

ticiparem dos Jasc. Deretti diz que a respon
sabilidade era da comissão técnica da mo

dalidade. A Associação dos Amigos do Esporte
Amador credita a função à FME.

Duwe se recusa a

ser vice do P:MDB
o ex-secretário da Casa Ci

vil Adernar Duwe descartou a

possibilidade em assumir a vi

ce-presidência do Diretório do
PMDB de Jaraguá elo Sul. Cre

dit�:)U a informação a "moleca

gero" do deputado estadual Ivo

Konell e fala em deixar o partido. .

PÁGINA 3

Artesanato da região'
é tema de seminário
A Secretaria de Produção

promove na próxima quarta
feira o 10 Encontro Regional de
Artesãos, a partir das 8 horas,
no auditóriodo Sesi, Identificar

as' características do artesanato

produzido na região é um dos

objetivos do evento.

PÁGINA 9

, .

\ Estudantes promovem
passeatapela paz

Fotos: Edson Junkes/CP <,

Tratamento de efluentes é uma das ações ambientais que garantiram a Duas Rodas a certificação. ISO 14000. . Aproximadamente 5Q estu-
l_ PÁGINA 5 . dantes qu� freqüentam a te-

lessala do Centro de Educação
. de Adultos de Jaraguá do Sul

fizeram uma passeata na noite

de terça-feira, em favor da paz
.

nomundo. Eles percorreram as

ruas centrais da cidade.
PÁGINA 9

.

Ladrões assaltam
.. �

posto de venda de
malhas na BR-280
PÁGINA 10

,l,

Clube de '�ergulho :

Latitude Zéro f�i···
fundado em JS
PÁGINA 11 j,'t i.

Convênio entre a Amvali, Oswaldo Cruz e Embrapa para combate ao maruim deve ocorrer em seis meses.

PAGINA 9
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r o episódio reforça o

preconceito e coloca o .

negro apenas como
estatística. Só é cidadão
diante das urnas, é
mais um eleitor

o episódio reforça O'pre
conceito e coloca o negro

apenas como estatística. Só é

cidadão diante das urnas, é

mais uni eleitor. Em 20 de
novembro - em 1695 morre

Zumbi dos Palmares, símbolo
da resistêncí� à escravidão -

se comemora o Dia da Cons

ciência Negra. A data tem POl"
objetivó provocar ampla re

flexão sobre as condições do

negro na sociedadebrasileira.Mas
-

ao negro é relegado o direito de

existir e lutar pela igualdade.
O Brasil tem o mito da de

mocracia racial, mas fecha os

olhos à discriminação. Apesar'
de representar quase 60% da

população, a comunidade ne

gra sofre enorme precon
ceito. O mercado de trabalho

não discrimina, mas revela a

discriminação e as ações de

governo e dos representantes
do povo a confirmam. É pre-
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'Ensino a distância
é inevitável

MALCON TAFNER - Diretor do Instituto Catannense de Pós-graduação

Na modalidade de ensino a distância, patrocinada pelo
Ministério da Educação e Cultura, o Brasil está realmente
mal. Se por um lado temos uma excelente política de

expansão do ensino superior, que caminha a passos largos
e recuperando parte do nosso déficit educacional
universitário acumulado por sucessivas e incompetentes
administrações públicas, por outro lado temos uma política
de "cautela"; excessiva, para não dizer contrária à expansão
da educação através do ensino a distância.

Não se trata de falta de tecnologia emuito menos método
de ensino. Podemos citar, como exemplos desse processo,
o próprio governo com o seu Programa TV-Escola; a

Fundação Roberto Marinho com o Telecurso 2000 e

diversas universidades brasileiras que abriram trilha

produzindo material, tecnologia e metodologia para esta

modalidade de ensino, como é o caso da UFSC em Santa

Catarina, através do Laboratório de Ensino a Distância.
A pergunta que não quer calar é: o que nos impede!' de

produzir o ensino a distância? A resposta parece ser: faltam

pessoas certas nos lugares certos. Até agora, em se tratando
de governo, infelizmente; temos visto mais pess0as erradas
nos lugares certos do que pessoas certas nos lugares certos.

Quem são as pessoas erradas? São aquelas que
centralizam, monopolizam e atrasam o sistema. E o pior é
que essas pessoas acreditam estarem fazendo um bem para
o País. É certo que teremos uma invasão de universidades

estrangeiras em bem pouco tempo presentes em nossas

vidas preenchendo os espaços negados às nossas

instituições. Coisas do Brasil...

É triste acompanhar esse tipo de situação, especialmenteJ

quando estávamos 'começando a caminhar tão bem no

ensino a distância. É certo que praticamos erros nesse

processo de aprendizagem, mas quem não erra? É sabido
-,

que é preciso ter coragem para errar se quiser acertar e,

infelizmente, nossos governantes preferem se acovardar na

insignificância e no comportamento do muro, ou seja, nem
contra e nem a favor.

, Prova disso é que nos dois últimos anos aprovaram
apenas seis cursos a distância, cinco de graduação e um de

especialização. Esses números são menores ainda diante
dos mais de quatromil pedidos de cursos a distância parados
em Brasília. Posso estar me exaltando, é verdade, mas tenho
certeza que esse comportamento de inoperância é típico
de quem coloca seus interesses à frente dos interesses
nacionais,

A sociedade não irá tolerar PQr muito tempo essa inação
governamental. Como no passado, a sociedade criará seus

próprios meios de resolver um problema que o governo
parece não querer solucionar. E, enquanto a solução não

vem, vamos remar mais uma vez contra a maré. É triste,
mas parece que estamos ficando bons nisso!

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

Entre o discurso e a ação

Os textos e colunllS assinados são de responsabilúl4des exclusivos dos autores, niio refletindo, necessariamente, a opiniíio do jornal.

A crítica feita pelo verea

dor Paulo Floriani à emenda

que destina R$ 1,6 mil ao

Movimento de Consciência
Negra de Jaraguá do Sul con
firma o preconceito velado.
Pormais que se tente justificar
'a infeliz declaração: "Nada
tenho contra a associação dos
negros, mas tirar verbas desti
nadas à cultura' italiana é de

cepcionante", não será capaz
de livrar-se da discriminação.
Demonstra ainda desconhe

cer que o negro também cons

truiu as riquezas do país.
Além do que não pode haver

parcialidade na distribuição
de verbas públicas.
A questão racial no Brasil

remonta à Lei Áurea, que li
bertou o negro da escravidão,
mas não assegurou-lhe a cida-

. dania. "Livre do açoite na sen
zala, preso na miséria da fave
la." O predomínio da coloni

zação européia relegou o

negro à condição de infe

rioridade, sistematicamente
referendada no cotidiano pe
las ações, inclusive por quem
é remunerado COrri dinheiro

público prometendo defender
os direitos dos cidadãos.

...J

ciso tocar na ferida e chamar

a atenção para o racismo ve

lado, que há anos mancha e

violenta a imagem desse País

miscigenado.
O salário médio do traba

lhador branco é duas vezes

mais que o do negro. O branco
fica em média oito meses de

sempregado, o negro, 11 me

ses; o branco tem o dobro da

escolaridade do negro. É aí

que reside o cerne da questão
racial. Menos educação, me
nos oportunidades, empurran
do o negro para a marginali
dade. Há ainda o método da

exceção, quando se exalta a

ascensão de algum negro para
mascarar a discriminação.

Entretanto, não se percebe
que o negro não avança como

comunidade, as conquistas são

individuais, sempre muito

árduas. Outro absurdo é o senso

comum de que ónegro é racista

e preconceituoso. Mas é im-
•

portante lembrat que só é pre
conceituoso quem tem o poder
de exercer o preconceito, e isso
os negros do Brasil, infeliz
mente, não têm. São' levados,
pelas circunstâncias, a alimen

tar e manter a baixa estima.
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VISITA
O presidente da Câ

mara de Jaraguá do Sul,
Lia Tironi (PSDB),
participou da reunião

semanal da Acijs (As
sociação Comercial e

Industrial deJaraguá do
Sul), na segunda-feira.
Na oportunidade, ex
plicou o funcionamen

to e as principais ati

vidades do Legislativo.
Informou que, em

2001, foram proto
colados 160 projetos,
111 aprovados e o

restante em trâmite.

"Não queremos deixar

nada para 2002", disse.

DAS CINZAS

O diretor-administra

tivo da Câmara de Ja
raguá do Sul,. Ruy
Lessmann, recente

mente filiado ao PDT,
iniciou a reestrutu

ração do partido, ina
tivo no Município des

de 1997. Está fazendo

contato com os 387 fi

liados e pretende mar

car reunião, em novem

bro, para definir a data
da convenção que
elegerá o novo diretó
rio e a executiva. Les

smann disse estar oti

mista com a receptivi
dadedos correligionários.

PROTESTO: DUWE REBATE KONELL E SE RECUSA A SER VICE-PRESIDENTE DO PMDB LOCAL

Ex-secretário da Casa Civil
diz que

]ARAGUÁ DO SUL - o

ex-secretário da Casa Civil

Ademar Duwe negou cate

'goricamente que pretenda
ser vice-presidente do Di

retório do P]\vfDB, confor
me anunciado pelo prová
vel presidente, deputado
estadual Ivo Konell, Duwe

disse que em hipótese al

guma aceita ser vice de Ko

neli e que seu nome foi usa

do sem a sua autorização.
Irritado, o ex-secretário fa

lou em deixar o partido "para
se livrar das molecagens de

que vem sendo vítima".
- Só não deixei o par-

.

tido ainda por consideração
a muitos amigos e compa
nheiros. Mas pretendo me

encontrar com lideranças
estaduais para comunicar o
meu afastamento e relatar os

motivos. Não aceito esse

tipo de manobra evolvendo

o meu nome. Não sou mo

leque e exijo mais respeito
desse cidadão (I<:oneli), que
está a serviço do governo
do Estado para destruir o

vai deixar o partido
•

Arquivo/CP: Edson Junkes

Duwe se diz vítima de "molecagens" de Konell
PMDB na região -, dispa- partido. 'já dei aminha con

rou, informando que o de- tribuição na política", disse,
putado negociou sua trans- lembrando que foi o res

ferência para outras legendas. ponsável pela liberação de R$
Duwe foi além e disse 12,3 milhões para as obras

ainda que não pretende se- de saneamento básico no

quer conversar com Koneli. Município.
''Não há a mínima chance O primeiro suplente de

de nos reunirmos para con- vereador, Ronaldo Raulino,
versar, porque não compar
tilho do jeito dele de fazer
política. Espero que ele (Ko
neli) me esqueça e me deixe

em paz", desabafou, ga
rantindo que não tem in

tenção de filiar-se a outro

também rebateu as infor

mações de Konell e garantiu
que é candidato a presidente
do diretório e não vai desis

tir da candidatura. "Não

houve nenhum entendimen

to", afil:mou, desmentindo

as declarações do deputado,
que garantiu que tànto ele

quanto o atual secretário do

partido, Antenor Galvan,
abriram mão da disputa em

seu favor.

EXPLICAÇÕES - Ko

neli disse que amanutenção
do nome do ex-secretário

da Casa Civil na chapa da

executiva, como vice-pre
sidente, teve como objetivo
evitar que a ala comandada

porDuwe alegasse discrimi
nação. "Não podíamos
simplesmente impedir a

participação dele (Duwe) na
direção do partido. Entre
tanto, se não quer participar,
precisa comunicar o dire

tório", informou.
Com relação à candida-

,

tura de Raulino, o deputado
reafirmou as declarações
anteriores. "Se mudou de

idéia, não comunicou o par
tido", completou.

A eleição da executiva

acontece hoje à noite, na sede

do diretório, (MAURíLIO DE

CARVALHO)

O deputado estadual Ivo Konell (pMDB) entrou
com uma ação, no Tribunal de Justiça, contra o

prefeito Irineu Pasold (PSDB), por danos morais.

Konell argumenta que Pasold, em entrevista a uma

rádio local e publicada em um jornal local, afirmou
que ele (Konell), ,quando prefeito de Jaraguá do

Sul, licitou mais de quatro milmetros de forro para
a rodoviária, pôs pessoas para morar em cima de

lixo e construiu favelas.
- A interpelação é para saber se o prefeito
confirma ou não as declarações. No caso

afirmativo, prove as acusações -, explicou o

deputado.
Pasold desdenhou a ação, afirmando que ela tem

como objetivo colocá-lo nas mesmas condições
dó deputado. "Ele (Konell) tem vários proces$os
e quer que eu também os tenha", justificou.

CONVENÇÃO
O PTB de Jaraguá do Sul realiza, no sábado, na
Câmara de Vereadores, a convenção que irá

escolher os membros da executiva e os

dirigentes do PTB Jovem e Mulher. O presidente
da comissão provisória, vereador Jean
Leutprecht, é candidato a presidente do

diretório, que se formará após a convenção.

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

PT coleta assinatura para projeto contra nepotismo
]ARAGUÁ DO SUL - O eleitores. Câmara. emenda não terá resistência

Diretório do PT está cole- Em março, a bancada Segundo informações no plenário da Câmara, por
tando assinaturas dos elei- do partido elaborou emen- do diretório, 870 eleitores já tratar-se de uma iniciativa

tores para apresentar emen- da à Lei Orgânica, mas não assinaram a proposta. ''A moralizadora.

da à Lei Orgânica que conseguiu as sete assinaturas campanha continua até que O vereadorMarcos Scar-

proíbe a administração pú- necessárias dos vereadores consigamos todas as as- pato disse que "será a opor-
blica contratar parentes, até para que pudesse ser apto- sinaturas", informou o tunidade para que os verea-

o terceiro grau, do prefeito, vada como objeto de de- assessor da bancada do PT, dores demonstrem à socie-

vice-prefeito; secretários e liberação. Caso o PT con- Antônio Marcos da Silva, o dade jaraguaense o grau de

vereadores. O Artigo 31, 'siga as assinaturas neces- Déga, apostando que a comprometimento com ela

inciso terceiro, da Consti- sárias, a proposta será apre- proposta vai ao encontro e com as causas de interesse

tuiçãoMunicipal, estabelece ciada e votada pelo plenário dos anseios da população, público". Na opinião dele,
que essa poderá ser emen- em dois turnos, exigindo "cansada de tanto apadri- será um passo importante e

dada mediante proposta de para sua aprovação 13 votos nhamento no serviço pú- decisivo "para a 'moraliza-

5% do eleitorado - 3.750 favoráveis, dois terços da blico". Ele acredita que a ção das administrações". (MC)

A Rartir de
. R$149,00

histll
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ICONVENÇÃO: PPS ELEGE HOJE O DIRITÓRIO MUNICIPAL, A EXECUTIVA E OS DELEGADOS REPRESENTANTES

Suplente João Guesser é cotado
para a presidência do partido

A proposta final para definição do plano �e cargos e

salários dos' servidores municipais de Guaramirim

pode estar saindo do forno, O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) discutiu o plano com os secretários

municipais, esta semana, e deverá submetê-lo à

apreciação dos vereadores dos partidos governistas,
para que em seguida se tenha uma posição final sobre

a questão dos reajustes de salários da categoria. O
Executivo não pode perder muito tempo, porque
existe um concurso público pendente de ser realizado.

GUARAMIRIM .; O PPS

realiza esta noite a con

venção municipal para
eleição do novo diretório,
da executiva e dos dele

gados representantes do

partido/A convocação dos

filiados está sendo feita

pelo presidente da legenda
no Município, Reinaldo
Safanelli. Os trabalhos

deverão acontecerno local
onde habitualmente acon

tecem as reuniões do par
tido, na Rua lrineu Villela

Veig�, 195. O suplente de

vereador João Carlos

Guesser está sendo cotado

para a sucessão de Safanelli,
na presidência.

Serão eleitos 35 nomes

para a renovação do dire

tório, 11 para a formação
da executiva e oito para
constarem como delega
dos representantes do PPS, .

sendo quatro titulares e

quatro suplentes. No, dia
25 de novembro, o par
tido realizará a convenção
estadual da legenda, em

Florianópolis. A confir

mação d� Guesser para' a
substituição de Safanelli na

direção' do partido, em

Guaramirim, ainda não es

tá decidida e só deverá
acontecer à noite, com a

a presidência do Legislati
vo. Safanelli está disposto
a ceder a presidência, até
para propor a alternância

na direção do partido.
Este ano, a principal

meta de trabalho tem sido

pelo fortalecimén to da

legenda no Município,
conforme Safanelli, já vi

sando as eleições do ano

que vem. Recentemente,
foram anunciadas 25 novas

filiações, num evento que
contou com a presença do

presidente estadual da le

genda, Jaime Duarte. Al

guns dos novos nomes

confirmados serão lança
dos para a disputa da Câ

mara de Vúeadores. Ou
tras providências têm sido

a articulação das alas fe

minina e jovem do partido.
Notícia publicada na

imprensa estadual, durante
a semaná, dando conta da

possibilidade de o prefeito
de Blumenau, Décio Lima

,

(PT), candidatar-se para as

eleições ao governo esta

dual, no ano que vem, au

mentou a expectativa na

fileira do PPS, sobre a

iminência da ocupação de

maior espaço político na

vizinha cidade.
(MILTON RAASCH)

CIDADE BONITA? SILÊNCIO
O Executivo de Gúara
mirim já informou que
tem várias melhorias pre-

,vistas que deverão con

tribuir para o embeleza

mento da cidade. Só que
ainda estão no papel, de
pois de quase concluido

o primeiro ano de gover
no. Enquanto isso, a po
pulação sonha com uma

cidademais bonitae atraente.

São poucas as novidades

no PMDB de Corupá. O
partido gbverna o Muni

cípio pelo terceiro man

dato consecutivo e, apa
rentemente, sem dificul

dades. O prefeito Luiz
,

Carlos Tamanini, que en

saiava uma candidatura à

Assembléia Legislativa,
agora prefere nem mais

falar sobre o assunto.

Só BOATOS

Engenheiro do DNER de Joinville esteve ontem

conferindo, pessoalmente, as condições da Ponte do

Portal, sobre o Rio Itapocuzinho, na divisa de

Guaramirim e Jaraguá do Sul. E concluiu que não há

nada de errado com a estrutura da ponte.

AFOITO
Tem prefeito se dispondo,
afoitamente, para sair can

didato a deputado estadual

no ano que vem, driblando.
os votos arrancados quase
à unha dos eleitores no ano

passado. O discurso, que
será levado desta vez para
a população, é que na As

sembléia Legislativa tam

bém poderá fazer muito

pela comunidade. Nestes

tempos de vacas magras e

cofres públicos esvaziados,
difícil vai ser acreditar nisso.

RÁDIO' COMUNITÁRIA
O presidente da as

sociação responsável pe
lo funcionamento da

Rádio Comunitária de

Guaramirim, Moacir

José Mafra, explica que
não foram questões polí
ticas que determinaram

o fechamento da emis

sora, há dois anos. A

emissora foi fechada jun
to com dezenas de ou

tras, em várias regiões do
País, na época, pela Po

lícia Federal.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Atual presidente do PPS, Reinaldo Safanelli
I

formulação definitiva da

chapa.
O suplente fez 415

votos na eleição municipal
do ano passado, e só não

conseguiu garantir a vaga
na Câmara de Vereadores

por diferença mínima de

votos. O PPS concorreu

coligado com o .Partido

dos Trabalhadores na

eleição proporcional, que
elegeu Evaldo João Jun
ckes, atualmente exercendo

Dequêchalerta sobre riscos do excesso de candidatos na região
convergir e colocar a re

presentatividade política
do Vale do Itapocu acima

de posições e interesses

individuais.

Dequêch teme que o

excesso de candidatos à:

.

Assembléia Legislativa do

Estado, por exemplo,
possa repetir fatos já regis
trados em pleitos eleitorais
anteriores, com muitos

problema da ação dos "pá
ra-quedistas", candidatos a

deputados estaduais e fe

derais que chegam para

conseguir votos namicror
região, em prejuízo dos

nomes que forem apresen
tados pelo Vale do ltapocu.
No âmbito do PFL, infor-

, ,

mau, estas questões co-

meçam a ser analisadas.
(MR)

Guaramirim - O ve

reador Salim José De-
.

quêch (PFL) disse ontem

ver com preocupação o

grande número de preten
dentes manifestando inte

resse em disputar as elei

ções por diferentes parti
dos, na região, no ano que
vem, sem que até agora
tenha acontecido qualquer
alinhamento que possa

pretendentes no páreo,
acarretando o risco de não

serem eleitos pelo menos

três representantes políticos
do Vale do Itapocu, o que
seria o ideal e já acontecia

há alguns anos.
O vereador lembrou

também que, além da di

visão natural que o excesso

de candidatos pela região
acarreta, existe sempre o

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia eTraumatologia

SEJA COMPETITIVO N,EST'E MERCADO GLOBALIZADO

,FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Cu.uliAd.og",,""ooi"'.. SlC' Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275,1820 - Jaraguá do Sul, se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INFORME
•

,/ A Petrobras, operadora do consórcio no bloco BS-

3, na Bacia de Santos, formado pela Petrobras (35%),
Queiroz Galvão (30%), Coplex (27,5%) e Starfish S.A.

(7,5%) descobre petróleo no litoral de Santa Catarina.
, O poço pioneiro, situado a 175 km da costa

catarinense, em lâmina d'água de 199 metros, indicou
a presença de hidrocarbonetos em três horizontes

distintos, entre as profundidades de 4.761 e 5.126
"

metros.

As estimativas preliminares indicam um volume de
óleo inplace da ordem de 500 milhões de barris e um

volume de óleo recuperável de aproximadamente 40
milhões de barris. A confirmação, no entantodepende
de testes e da conclusão do plano de avaliação da área.

,/ A Câmara da Mulher Empresária daAcijs (Associação
Comercial e Industrial deJaraguá do Sul) promove na

próxima quarta-feira, às 20 horas, no auditório do

Shopping Center Breitbaupt, a palestra "Atendimento
com motivação: uma questão de sobrevivência", 'com o

vice-presidente da Acijs para Assuntos de Núcleos

,
Setoriais, Alcino de Araújo, sócio-proprietário da]MA
Comunicação e Desenvolvimento Empresarial. \

,/ A palestra tem como público-alvo empresários,
gerentes, balconistas e funcionários que trabalham no

setor de atendimento das empresas. Mais informações
pelos telefones 372-0002 e 371-1044.

,/ A Pactoar - Promoções empresariais e culturais
realiza no dia.3 de novembro, das 8 às 12 horas, no
'Hotel Parthenon Century, workshop para secretárias,
recepcionistas e telefonistas.
.. '

PROJETOS NA INFORMÁTICA SÃO DESTAQUE
NO COLÉGIOMARISTA SÃO Luís

A prático pedagógico por meio do desenvolvimento de proietos é uma realidade no Colégio
Marista São luis. Iram-se de uma formo de conceber educocão que envolve o aluno o

professor e os recursos disponiveis, incluindo os novos tecnologias. Neste contexto{ perce�e.
se o importância do laboratório de informático em promover o interação entre toDoS os seus

ele)llentos, propiciando o desenvolvimento do autonomia 110 aluno e o construção de
conhecimentos de distintos áreas do saber, por meio do busco de informações significativos
poro o compreensão, representação e resolucão de situaçõ..es·problemo.
Os projetos desenvolvidos com o auxilio do laboratório de informático procuram seguir esta
idéio, utilizando seus recursos também poro desenvolver no educando o capacidade de interação
com o computador e, através do prático dos aulas, fazer com gueos alunos tenham contolo com
os mais variados tecnologias poro o elaboração de trabolfios nos diversos áreas. Algumas
destas atividades lIJerecerom destaque durante o ano 2001:
O Pro;eto: Agua e Energia - 5' série do Ensino Fundamental. Disciplinas:
Ciências, Matemático e Português.,Os alunos, individualmente, fizeram uma pesquiso sobre
ógua e energia e após o observação durante alguns meses criaram gráficos representando o

consumo de energia de suo próprio residência, traoolhondo com o kwols e fazendo comparações.
Também criaram um folder informativo sobre Economia de Energia e elaboraram uma

apresentação multimidia sobre o temo. Após uma viagem de estudos o uma estação de trolomento
de águo em Blumehou, os alunos complementaram o apresentação com o relatório/fotos do
viagem. -

O Pro;eto: Viagem Virtual - 6' e 7' série do Ensino Fundamental.
Disciplinas: Geografia, Matemótica, Artes, História e Português. Os alunos criaram uma

propagando t4ristica multimidia destacando os dois elementos importantes de estudo: o 6'
série mostrou os aspectos econômicos, fiskos, politicas, sociais e culturais dos estados brasileiros
e o 7' série apresentou uma comparação entre um país desenvolvido e um subdesenvolvido.
Durante este processo, o eduomdo desenvolveu, além do conhecimento de novos tecnologias,
a habilidade de planejar e orçar custos de viagens.
D Pro;eto: Escolha Vida - 7' e 8' série do Ensino Fundamental. Disciplino:
Português. O ano 2001 é marcado, paro o Instituto Marista, pelo temo "Escolho o Vida" que
vem de encontro �o lemo da Componha do Fraternidade "Vida Sim. Drogas Não". Sob esta
ótica, os alunos criaram úma pro'pagondo multimidio conscientizando os jovens 00 não consumo
de DROGAS. O trabalho final foi apresentado no Solo Multimídia poro avaliação e poro o

socialização dos idéias desenvolvidas.
/

D Pro;eto: Informativo do Meio Ambiente - 8' série do Ensina
Fundamental. Disciplinas: Geografia, Ciências, Português. Ao pesquisar o processo de
poluição provocada pelo homem em grandes espaços naturais, os oliJnos conscientizorom·se
quanto o necessidade de adotar uma postura no colégio, em coso e em suo comunidade de
formo que os leve o manter interações construtivos com o meio ambiente. A fim de aprese,ntar
todo o informação obtido, os alunos criaram o "Informativo do Meio Ambiente", no qual
expuseram suo análise quanto aos problemas ambientais que afetam o planeta.
Alguns destes projetos podem ser encontrados em www.marista·joraguo.com.br.
A partir do prati�a pedagógico por projetas, procuro·se seguir o filosofia de São Marcelino
Chompognot: Ndesenvolvemossuashabilidadesporo que participemplenamente do socieJade
contemporâneo epara que sejam conscientes de como estesmeios os estão influenoandopara
o bem e poro omaf. .

lucione Schwalbe - Coordenadora de Informático do Colégio Marista São luis

.CERTIFICAÇÕES: BR/TÜV GARANTE A DUAS RODAS INDUSTRIAL ISO 9001 E ISO 14000

Empresa foi recomendada para
receber o certificado ISO 14001

JARAGUA DO SUL - A
Duas Rodas Industrial,
empresa líder no mercado

nacional de produtos para
sorvete e de aromas, vai
receber nos próximos dias
as certificações ISO 9001,
versão 2000, e ISO 14000.
A BR/TÜV - organismo
certificador - recomendou
ainda a certificação ISO

14001. A empresa passou
por �uditoria.da certifica

dora; acompanhada por
testemunhas do Inmetro

(Instituto Nacional de Me
trologia, Normatização e

Qualidade Industrial), entre
--

os dias 16 e 19 de outubro,
tendo aprovados os requisi
tos necessários às certificações.

A ISO 9001 refere-se a

garantias do controle de

qualidade dos processos
produtivos e dos produtos
para os clientes; a 14000 à

gestão ambiental. A gerente
do Departamento de Ga
rantia daQualidade, Cristina
Tazinaffo, explicou que a

9001 estabelece que as em

presas devem estar medin
do e aumentando a satisfa-

Edson Junkes/CP

Tratamento de efluentes traia um milhão de litros de água por dia

ção do cliente, além da ne-
. rior, de 1994, está no foco

cessidade de instalar indica- ao cliente, mais destacado
dores que medem o desem

penho da qualidade e, conse

qüentemente; a busca con

tinua da melhoria. Ela lem
brou que a Duas Rodas é

certificada desde 1995, com
a ISO 9000, na linha de purê
de banana.

I
- Em 1998, toda a

empresa recebeu a certifica

ção ISO 9001. A diferença
entre a versão 2000 e a ante-

-, explicou, informando,
que é a primeira vez que a

DuasRodas é certificada com
a ISO 14000. "Há anos a

Duas Rodas vem implan
tando ações para otimizar o

processo produtivo, gerar
menos .resíduos e economi-

,

zar recursos naturais, como
energia elétrica, água e ar

comprimido", frisou, acres
centando que, neste ano, a

empresa implantou um si�
tema de geren�ento am

biental com base nos requi
sitos da ISO 14001.

Segundo Cristina, os
\

auditores da BR/TÜV
avaliaram o sistema de ges
tão e a documentação e

recomendaram a certifica

ção, que deve acontecerainda
este ano. Até o final de 2000,
no Brasil, apenas 356 em

presas tinham o certificado
ISO 14001. Dessas, entre 4

e 5% são do ramo de ali

mentos, bebidas e fumo.

"Isso significa que a Duas

Rodas está entre as 18

empresas brasileiras com a

certificação e que faz parte
de uma �inoria preocu

pada com omeioambiente,
lembrando que a certifica

ção contempla ainda os in

vestimentos na prevenção
da poluição e no atendi

mento às leis ambientais.
A parte operacional- da

gestão ambiental da Duas

Rodas é coordenada pelo
gerente de Instalações, en-'
genheiro Ermes Niessen.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Metalúrgicos aprovam pauta de reivindicações
JARAGuA DO SUL -

Em.assembléia realizada na
última segunda-feira, dia
20, na recreativa do Sin
dicato dos Metalúrgicos,
os trabalhadores aprova
ram a pauta de reivindi
cações apresentadas aos

patrões. A categoria quer
aumento real de 15% no

salário, reposição integral
da inflação registrada no

ano e piso salarial de R$
'500,00, em empresas com

mais de 300 trabalhadores.

Hoje esse piso 'é de R$
376,20. A pauta, se refere

ao Acordo Coletivo de
Trabalho para 2002.

O sindicato realizou
pesquisa entre os trabalha
dores para definir o per
centual de reajuste a ser

negociado. Pela proposta,
o salário normativo em

empresas com até 300

trabalhadores passaria dos
atuais R$ 321,20 para R$ .

400,00.
A reposição da infla

ção está baseada na va

riação do ICV (Índice de
Custo de Vida) do Dieese

(Departamento Intersin-

CRO·PV5952
Dra. Christine Rebelo

1

Rua iGrão dO,Rio Branco, 637 • Sala 2 • (antro· Jaraguá do Sul· se
Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999 '

dical de Estatísticas e

Estudos Socioeconômi

cos), estimada em 7,5% até

setembro.

Os trabalhadores de
cidiram manter a essência
das cláusulas sociais pre
sentes na atual Con

venção Coletiva de Tra

balho, acrescentando, no
entanto, a regulaméntação
da questão da saúde do

trabalhador. "As doenças
ocupacionais e a segu
rança nos locais de tra

balho estão entre as maio

res preocupações da cate-

goria", adverte o presi
dente do sindicato, Jair
Mussinato, informando
que houve crescimento no

número de acidentes de
trabalho em 2001, indu
sive com três mortes.

CONGRESSO - Dez

dirigen tes sindicais do

Município participam do
5° Congresso Nacional

dos Trabalhadores Metal

úrgicos, que acontece de 26
a 28 deste mês, na sede da
CUT (Central Única dos

Trabalhadores), em São
Paulo.

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center Fone: 047) "l�c 1 t�O,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e-mail: antenaexterna@hotmail.com

II

DESTACANDO A SUA EMPRESA

Muita gente esteve prestigiando os últimos dias de Schützenfest,
antes de tudo voltarao normal em termos de festas .

.

.

Confira aqui alguns exemplos df;? quem se divertiu pra velerl.

i
e ter hêraado do me'U pai o
ar

:Ifico tímida quando sou paque-
rada
Dia ou noite: noite
Mania: cantar em frente ao espelho
Preconceito: acho que não deveria

, existir em nenhuma situação
Amor: uma saudade
Sexo: fundamental
Deus: étudo
Saudade: o meuamor
Vida: agora
Morte: medo.
Drogas: o próprio nome já diz
Lugar: praia
Sonho: são tantos ...
Cantada: tem que ser bem feita
Futuro: é uma incerteza'
Jaraguá do Sul: melhor lugar que eu já
morei
Brasil: apesar de tudo, ainda é o melhor

país
Recado: "A pessoa que te levará ao

sucesso é aquela que você' vê todos os

DICA da semana
Para quem quiser entender

um pouco melhor o universo'
feminino, uma boa dica é ir até
a Scar e assistir à peça em

c a r t a z ,: T P M. B o a s

gargalhadas serão garantidas!
Parabéns a toda a equipe.

Melhor-opçã.o-da,�
* Diariamente à partir das 10 horas

• Músico 00 vivp de Quarta a Sábado

Reservas 170-5166

icroinformatica.com
8Bpuci"lizad" em "tender vO,ca

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

Fone.: 1471 275.1968 Fax .. 1471 371.6408
E-mail: saC@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

o Boticário

371·7365
Av. Marechal Deodoro, 153 . Calçadão

Centro· Jaraguó do Sel- se
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta-feira, 2S de outubro de 2001

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

2
7
5

Vende-se ou troca-se

Tempra 2.0, 16Y, ano
96, preto c/ trio

elétrico, ar e dir.,
banco de couro elétr.,
freio ABS, computador
dê bordo, check
contrai, película e

inqote:
Tratar: 371-7109 ou
9104-0250, com
Vander.

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 Uno Turbo

94, preto, com rodas
15 momo. Tratar:
9118-5820.

Vende-se Tempra IE,
2.0, completo, 8

válvulas, verde
metálico. Tratar:
371-5343.

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

Vende-se Uno Mille
EP, 96, 4 portas,
vermelho metal.,
completo - ar. Tratar:
9<j03�2936.

Vende-se Fiat Tipo
IIIE, 1.6, '4p, prata,
completo - ar. Tratar:
371-5343.

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

V�nde-se .Uno Mille,- .

98, 4 portas,
.

completo - ar.

Tratar: 9905-2848.

Vende-se Fiat Prêmio
(3, 85, branco.
Tratar: 9905-2848.

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

Vende-se Tempra 93,
16Y, cornpl., motor
com 600km, garantia
de 10.000km. R$
10.000,00, oceito
carro de menor ou

maior valor. Tratar:
3'71-2599 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 Fiat Oge,
84, bege.
R$ 1.100,00.
Trotor: 9122-1157.

Vende-se Fiat 147,
ano 79, marrom.
R$ 800,00. Tratar:
9122-1157.

Vende-se Fusca 82,
branco perolizado,
ótimo estado.'
R$ 2.400.,00.
Tratar; 9111-1831 ou

371-3409.

Vende-se Parati 94,
CL, 1.8, gasolina.
R$ 8.800,00. Tratar:
373- 1026.

Vende-se ou troca-se

Gol 1.0,99, com
18.000km. Entrada
R$ 6.000,00 + 33x
R$ 241 ;92 ou

R$ 11.500,00
quitado. Tratar:
9117-0266.

Vende-se Gol MI, 99,
gas" azul escuro, ,ar'
quente, "deseriíb.-

.

Tratar: 370-2770.
Valor a combinar.

Vende-se Saveiro GL

1.8, gasolina, 91,
marrom. Tratar:
9905-2848.

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

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

Vende-,se Gol 1000,
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 Blazer 97/
97, com direção e ar.

R$ 23.000,00.
Tratar: 9963-3714.

Vende-se Kadett GLS

98, completo.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Kadett 93,
trio elétrico, limpador
e desembaçador
traseiro. Ótimo
estado, prata.
R$ 8.000,00.
Tratar: 371-4015.

Vende-se Omega CO,
ano 93, completo.
Tratar: 9902-7378,
com Marcos.

Vende-se S-l O, ano

95. R$ 12.700,00.
Tratar: 9902-7378,

. com Marcos.

Vende-se S10, Oeluxe,
96, ar, vidro, trava,
freio, obs, cor grafite.
R$ 15.500,00.
Tratar: 9992-3519.

Vende-se Chevette,
80, verde meto

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

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

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

Tratar: 370-8603.

Vendo Vectra GLS,
2.2, 98, prata
metálico, ar digital, c/ '

58.000KM. Tratar:
371-534�.

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

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

aros de liga.
Tratar: 371-5343.

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

Vende-se Corsa

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

KLEIN CORRETORA
DE S'EGUROS

Segurança para a sua família e seu patrimônio

275-3627

Vende-se Fiesta 98/
98, vermelho ferrari,
4p, trava eletr., som,

---------r película, 2° dono.
Tratar: 275-0845,
com Sergio.

� 310e3113
.Çm,:g"'CAR. Av.WaldemorGrubba-JaraguódaSuI-SC

� automóveis

WOlKSWAGEN
Go116Y, 4p Bordô 99
Gol 16V, 2p Prelo 98

Logus GL, compL Praia 94
Kornbi Furgão -Branca 94

ApolloVip Branca 91

Voyage CL Branca ?1
Parali CL Praia 88

CHEVROlET
Aslra, compL - ar Vermelho 00
Corsa Sedan . Branca 99
Corsa Super, 4p Verde 98
Monza 650, 4p Vermelho 93
KadellSl Praia 91
Kadell Ipanema Azul 91
Monza SlE, compL Bege 90
Monza SLE Marrom f!}

FORD
Verona GLX, 4p Azul 94

FIAT
PalioWeekend 1.0 Cinza 00

.

Tempra 16V, compL Azul 95
Fiai Uno 1.51E Vermeiho 93

MOTOS
Tilan Cinza 98
CBX 150 Branca 90

Vende-se Mondeo
Sedan, completo +

duplo erbegue + cd

magazine, ano 97/
97, azul, único dono.
Carro de Jaraguá do
Sul. R$ 22.000,00.
Tratar: 9101-9728.

Vende-se Mondeo,
ano 2000, 20.000km,
4 airbag, banco de.
couro e câmbio aut.,
carro completo.
Válor a combinar.
Tratar: 9111-9055,
com Germano.

Vende-se Del Rey, 86,
Ghia, completo.
R$ 3.500,00, aceito
troca. Tratar:
9122-1157.

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

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

Vende-se Brasilia, 76.
R$ 1.000,00. Tratar:
9962-0371 ;

Vende-se Santana

Quantum; ano 86, em

bom estado.
R$ 3.300,00.
Aceita-se troca .

Tratar: 370-8603.

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

9963-7710.

Vende-se Fiesta, 4
. portas, vermelho,
ferrari, segundo· dono,
som, alarme, vidro
fumê (película), rodas
liga leve, trava elétrica.
Tratar: 275-0845,
com Sérgio.

Vende-se Camionete
a diesel, Oorge 100,
azul, 74. Valor à
combinar. Tratar ao
lado 'da Igreja
Luterana da
Corticeira, após 1 7hs,
com Gilson.

Vende-se Pampa 97,
único dono,

. impecável. Tratar:

9975-2164.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ruo Expedicionário Antônio Corlos Ferreiro, 865 - Fone: 371-7398l""�J\

Ard uíno Fone:371-4225
Veícu los Fax:371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Marea 2000
Clio 2000
Vectra 1998
Parati 1997

pa\\O 2.000
GO\ �999
corsa �999

GO/1998
Palio 1997

Santana 1994

Fone:371-4225
Fax: 371-9720

Santana 1990
Monza 1990
Parati 1992

Fiesta 1995
Kadett 1995
Escort 1997

.

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalíar
---�==��=-�=-�

VEICULaS LTDA
a7Q�aaQ IlOMPBA-VENfJE- 1lIQl'A-�_
MODELO AN,O COR COMB.

RAT
Palio 4p. 990 Prata G

VW
Saveiro 1.6 MI 98 Branco G
Gol1000 (mod. ant), cf opc. 96 Grafite G
Gol 1000 94 Azul G
Logus CL 1.8 93 Verde G

GM
Corsa 4p 99 Vermelho G
Corsa Wind 4p 99 Prata G
Corsa Wind 2p 98 Prata G
S-10, gabo.estendida comp. 96 Branca G
Corsa GL 95 Vermelho G
Kadett GL 95 Azul G
Chevette 1.6 86 VerdeM. G

FORD
Fiesta 4p 96 Laranja G
Escort Verona 1.8, cf dir.hidr 96 VerdeM. G
Escbrt Hobby 95 Azul G
Escort Verona, 4p 94 Vermelho G
Pampa 1.8, GL 94 Cinza G
F-1000, C. dupla, turbo, dir.hid 89 Vermelha D

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

AUTO CENTER

Nõo fechamos poro o almoço

* Pneus * Rodos Esportivos * Am 'çé�Qrll
* Escapamentos .

* Balanceamento >iOeometrib
* Molas * Suspensão * Freios

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

vw
96
95
95
92
93
75

Gol
Fusca
Go11.6
Voyage 1.8
Santana GLi, 4p, cf ar e dir.
Fusca

Vermelho
Azul
Branco
Branco
Prata
Marrom

G
·G
G
G
G
G

GM
Corsa Wind 98

Pick-up Corsa GL 1.6, ar fvdr 98
Kadett SLE 89

Azul
Preta
Marrom

G
G
G

FORD
84 Bege

FIAT
98 Bege
91 Vermelho

Del Rey A

UnoSX,4p
o

Uno 2p, 1.3
.

G
G

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

/ Ch�vrO.A�to/
MECANICA

Rua Berna'nelo Dernbus:eh 21'
" , 'o '.,

Sala 2 - J.F.'t1á do Sul - se

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma - Construção

CRÉDITOS
PARCELAS A
PARTIR DE

R$17.281,00 R$125,OO
R$ 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) 222-1152

CRÉDITO PESSOAL
Pessoa física/juríelica e funcionário público

De RS 3.000,00 a 60.000,00 com juros mais baixos
elo mercaelo financeiro, prazo ele 12 á 48 meses com

boleto bancário, liberamos as operações EM
DINHEIRO ele imeeliato após consulta elo caelastro.

Informacões (021-21) 2243-0677
08S.: Montemos sigilo absoluto

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fone: (47)
370-8622

WOLKSWAGEN
Parati CL 1.8 Bardô 95
Gall.0 Plus Prato 95

Apollo GLS completo, 1.8 Dourado 90
Fusca 1.600L Branco 77
Fusca 1.500L Bronco 70

CHEVROLET
Corsa Sedan 1.0, 4p, cornpl. Verde 00
Coesa Super 4p Branco 97
Kadett GL 1.8 Vermelho 95
Corsa 1.0 2p Vermelho 95
2 Monza SLE 4p, 1.8 AzulNermelha 92

fORO
Ka 1.0 zetec/rocon Vermelho 00
Ka 1.0 Cinza 98

.
Fiesta 1.0, 4p Vermelho 98
Pampa L 1.6 Branca 96
Belina L 1.6 Dourada 87
Escoll L 1.6 Azul 85

flAT
Fiorino Furgão 1.5, térmico Branca 96
Fiorino Furgão 1.5 IE Bronca 95
Fiorino Furgão 100 IE Bronca 95
Fiorina Furgão 1.0 IE Branca 94
Tipo 1.6, 4p, completo Cinza 95
Prêmio CS 1.5 IE Cinza 93
Pick Up City 1 05 Vermelho 88

IMPORTAOOS

Dodge Dakota V6 CE Vermelha 99
Daewoo espero Roxo 95

OIESEL
So 1 O de Luxe, cornpl. diesel Cinza 97
F,1000 S diesel Branca 94 ,

F- 1 000 Cob. Dupla, diesel Prata 86
ANTIGOS

Maverick GT 302 V-8 Bronco 75
Impele 55 conversível Azul 66

Dodge Kingsway 4p Azul 51

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

Santana'
98/99 - Azul

, PassatVR6
96 - Azul

'Goll.8 TSI 2P
. 96 - Vermelho

Golf GL
96 - Preto

VEíCULOS VOlKSWAGEN

,

A qualidade dos veículos
é tão grande, que a

Caraguá oferece 1 ano de

garantia, além do

compromisso de devolver
o seu dinheiro" caso você

não fique satisfeito.
O que mais você quer?
Abra o olho, seminovos e'
usados, só na Coroquó.

Aslrá GLS
98/99 - Verde

Fiesta
98/99 - Branco

OUTRAS MARCAS

MODE:LO COR ANO CORM,OD,ELOANO

Horário de
atendime.nto:

De segunda o sexto: 7h30 às 19h
Sábodos: 8h às 12h

.__-----------------, ..... _._ ... _._�_:_ ... _.,,-----_._._---- .... __ ._ ..... _._ .. __ ... _ ... ,--� ... _ .. - -_. ..._--,�----------------------'

/

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO Cla,ssiauto QUINTA-FEIRA, 23 de outubro de 2001

A.

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

\,,,SA "0,r

��,�IIIA .,0"
Consertos e Vendas de

Radiadores, Mangueiras e
Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio
paraAutomóveis e

Caminhões Intercooler

Atendemos linha geral:

.. A_".�"AÃ, I
11-�� (U7�' \

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

Barra do Rio Cerro -Taraguá do Sul- SC
\

Fone (47) 371-4337
CeI. 9973-9632

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

Boependi • Jaraguá do Sul . se

R$
- -De entrada

00'

+ 36 vezes fixas

REVESTIMENTO

AvrOMOBILísnco

EM COURO E

TECIDO

CAPITAL DE GIRO
Só poro micro e -pequeno empresas comerciantes, fanzendeiros,

, agricultores de RS 10.000,00 o RS 100.000,00, juros mais baixo
de mercado financeiro. Condições de pagto de 12x 72 meses c/

boleto banc6rio. liberamesns operações em dinheiro de
imediato após consulto do cadastro.

Inlormafões: (021-21J 2243-0712
Obs.: Mantemos sigilo absoluto

�--------------�----------�I;

371-7770

VENDE-SE OU TROCA-SE
MOTO HONDA Bil,

" 2001, vermelha, com partida
ii elétrica, alarme, com�2.300km.

Valor R$ 2.300,00 +
prestações de consórcio.

Tratar: 370-8336 com Jonas.
R. Bernardo Dornbusch,

2222 - Vila Lalau

R$
De entrada

\

00

+36 vezes fixas

E de saída, prestações que você pode pagar.
Ligue agora para a Regata e faça um grande negóció.

c.Ô _�Nã'O Importa, .'1 ,marca ou modela,
r:

.

18,1 Garro precisa de seluro.
.

--------------------------------------------------�--�

AQDmaklar.Ha'C,D
Seuuros

.-

-

...:add..........Jlr
. Foall:�7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'P� e II� (0**47) 371·5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

•,

(47) 376-:1772.
C__••• LT..a

c................

Rolamentos -

Retentores '

Buchas -

Mancais -

Anéis �

Elásticos -

Graxa'
Rua Bernardo Dorn usch, 2155 - Vila Boependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9,!79-3484

, Sul.
BrraS11

rolament

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC

MODELO COMB COR ANO

VW

Santana Mi 1.8 Gas. Azul H)97
Gol! GT'I Comp. Gas. Azul 1995

Gol 1000 Gas. Branco 1993

Fusca Gas. Branco 1983
AAT

Uno SX 10 Gas. Azul 1998

Tipo 2.0, 4p Gas. Azul 1995

Palio 1.0 ED Gas. Azul 1997

Uno SX 10 Gas. Roxo 1997

Uno EP, 4p Gas. Vermelhó 1996

Uno C.S. 1.5 Gas. Verde 1995

Tipo IE 1.6, 4p Gas. Cinza 1995

GM

Omega GLS 2.2 Gas. Cinza 1996

Corsa Wind 1.0 Gas. Branco 1996

D·20 Conquest, com. diesel Gas. Branco 1995

S 10 Diesel Branco 1996

Kadett GL 1.8 Gas. 'Cinza 1994

Kadett SL V.EL. rodas Alcool Cinza 1993

Kadett GSI 2.0 Gas. Amarelo 1992

Monza SUE 1.8 Gas. Azul 1990

FORD

F 1000 SS, comp. -ar Diesel Preto 1993

Corcel LDO Gas. Prata 1982
Escort XR 3 1.8 Gas. Azul 1989

FERRO VELHO UNIVERSAL,
AUTO PEÇASUNIVERSALLlDA.

Fone:
370-7184

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 [Próximo ao Curtume
,

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

VEÍCULOS

Gol
Gol
Gol

Gol4p
Saveiro
Gol
Gol
Gol
Gol GLi
Gol (
Gol Rolling Ston

Logus
Logus
Parati
Saveiro
Kombi
Passat

ZE,CA
Automóveis

Novos - Usados
de todas as
Marcas

Corsa Sedan
Vectra
Corsa
0-20 Custom
0-20 Conquest275 3507

'KA
KA
Fiesta GL Class
KA
KA
Escort GL 16V 'sw
Escort GL 16V SW
Escort GI 16V
Mondeo CLX
Mondeo CLX FD
Escort GL 16V Sedã
Taurus LX '

Mondeo CLX FD
Mondeo CLX FD
Ranger STX
Mondeo CLX
Royale 2.0i GL
Versailles GL
F 1000 SS
Versailles GL
Verona LX
Pampa L
Del Rey GLX
Es,cort L

FORD
00/00
99/00
99/00
99/99
98/99
98/98
97/98
97/98
97/97
97/97
97/97
97/97
97/97
96/97
96/97
96/96
96/96
93/94
93/93
92/92
91/9i
90/90
89/89
83/84

GM

96/96
89/89

VW
90/91
85;85

FIAT
95/96
85/86

HONOA
87/87

S 10 üeluxe
Opala Comodoro SL/E

Voyage GL 1.8
Kombi

tempra le
Fiat Uno 5

XLX 350 R nrique Piazera, 199 � Centro - 3

prata
branco
vermelha
prata
cinza
verde
azul
azul
verde
azul
branca
preta
azul
preta
branca
branca
azul
cinza
vermelha
vermelha
azul
vermelha
prata
cinza

azul
prata

\
prata
bege

azul
cinza

branca

MODELO ANO COMB. COR Monza Classic 88/88 Gas. Cinza
VW Monza SL/E 87/87.Gas. Azul

Special GIl 01/01 Gas. Cinza Quasar Monza' SL 93/93 Gas. Vermelha

Special GIl 01/01 Gas. Prata Kadett SLE 94/94 Gas. Bordô

Special cm 01/01 Gas. Cinza Quasar Chevette SL 82/83 Gas. Vermelho
GIII, MI l6V 99/00 Gas. Verde FORD
CL Mi, 1.6 99/99 Gas. Azul Escort GL 1.8, l6V 96/97 Gas. Vermo Perol.
CL 1.6 97/97 Gas. Prata Escort L 93/94 Gas. Azul
1.0 I 96/97 Gas. Branca Fiesta EFI 98/98 Gas. Prata
CLi 1.6 96/96 Gas. Azul F-lOOO XLT Compl. 97/98 Diesel Azul
1.8 Com dh 96/96 Gas. Bordô Versalles GU 95/95 Gas Cinza
1000 modo ant.96/96 Gas. Branco Del Rey GL 88/88 Gas. Azul
1.6 95/95 Gas. Azul F-lOOO MWM Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul
CL compl. 94/94 Gas. Bordô FIAT
CL 93/93 Gas. Prata Uno 4 portas EX 99/99 Gas. Preto
CL 1.6 92/92 Ale. Prata Uno c/ar SX 98/99 Gas. Borbô
CL '1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Preto
1.6 87/87 Gas. Branca Uno 2 portas SX 97/97 Gas. Bordô
1.8 87/87 Ale. Branco Fiorino Trekking 96/96 Gas. Branca

GM. Tipo SLX 2.0 95/95 Gas. Preto

Super 99/99 Gas. Prata Elba 1.6 compl. 94/9_4 Gas. Azul
GL 96/97 Gas. Cinza Uno 2 portas 5 87/87 Ale. Preto
Wind 95/96 Gas. 'Roxo OUTRAS MARCAS

Completa 93/94 Diesel Bege Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde

Comp.4p 93/93 Diesel Branca Mercedes Classe À 160 Classic 00/00 Gas. Branco

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina,
'gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
diesel
gasolina
gaSOlina
gasolina
álcool
álcool

diesel

gas9lina
'gasolina
gasolina

gasolina
gasolina

g.a,sol.ina

Na MORETTI

novo

,

AUTOMOV,EI'S
, '., '

seu sem Inovo co

ieito de

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

,

I SUPER CONDiÇÕES

I DE FINANCIAMENTO

AS MENORES TAXAS
I DO MERCADO

I 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 - 2° ano de garantia estendido

- A partir de 5 anos proteção de
carroceria contra corrosãoRua Francisco Fischer, 100 - Centro - J�raguá do Sul: SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VW

Gol pius, 1000 Gas. Branco 96 R$ 10.500,00
Gol Plus, 1000 Gas. Azul 96

Voyage CL 1.8 Gas. . Prata 95 R$ 8.800,00

GLOBAL VEfcUlOS
Saveiro Alc. Prata 91 R$ 6.300,00
Fusca 1.300 Gas. Vermelho 77 R$ 2.300,00

G\II

Compra Corsa 1.0 Gas. Bordo 97 R$ 10.300,00

0-20, compl. Oie. Verde 94 R$ 31 .000,00

Vende Kadett GL, compl. - ar Gas. Azul 96 R$ 10.000,00

Troca Chevette Alc. Prata 93 R$ 6.500,00

FORD

.Financia Escort GL 1.8 Gas. Azul 95 R$ 9.800,00
Escort L 1.6 Gas. Prata 93 R$ 8.500,00

(47) 371-3608 AAT

PrêmioS 1.5 Alc. Verde 91 R$ 5.200,00

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 MOTO
- Centro - Járaguá do Sul - SC CGTitan Gas. Verde 00 R$ 3.100,00

Aqui você encontra veículos multimarcas nacionais e importados Okm à faturar.
Melhor preço do merendo.

IIADQUIRA NA DREAM (AR VEíCULOS O CARRO DOS SEUS SONHOS"

CONSULTE-NOS!

Uno Mílle EX, 2pts, Bronco, 99/00,
Básico, Gos.

Renoult $cenic RT 2.0, 4pts,
Verde, .99/99, Completo, Gos.

Corsa Wind 1.0, 4pts;' Vermelho,
99/99, Básico, Gas.

'

Gol 1.Q, 16V,ÓK:t1l, ,4pts, Azui Peroliza
do, 2001/02,ÍDlllHiDR/RODA 14, Gas.

Po/io 1.0, 2pts, Branco, 99/00,
Básico, Gas.

Linha 1.0 Semi-novos em Promoção: Consulte-nos

Land-Rover Defend€f'''11 o,
Branco, 2001, Diesel

Gol Specio/: 2pts, Bronco, 98/99, Ar
Condiciopado, .Gcs.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8:ÇORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 25 de outubro de 2001
.>

150. Tratar: 6000km. Vende-se Today 92, 9992-5253. Tratar: 371-7725 ou

370-9050. R$ 2.500,00, restante vermelha - R$ 9915-4668.

UTOS negociável, ano 1.800,00. Tratar: Vendo rodas' 1 5,
COmplQ I venda I troco I garagenl Vendo moto Titan 97, 2000. Tratar: 372-8877, com momo, symb?l, cf Vende-se .pick-up

verde, único dono, cl 373-1580, com Etti, Jonas. pneus 195. Otimo Peugeout 504, diesel,
R$ 2.500,00. dep. Das 14 horas. estado. R$ 900,00. 93. Tratar: 9118-
Tratar: 370-4826. Vende-se moto para Tratar: 9992-7935, 5820.

Vende-se moto CG trilha DT, ano 87 - com Giovanne.
Vende-se moto titan, , Vende-se moto CG Titan Ok, com' partida· R$ 900,00. Tratar: Vende-se som de
99/00. R$ 2.800,00. Titan ES, 2000, freip a automática, para tirar 371-3051, com Vende-se Variant, ano competição
Tratar: 376-0035, disco e partida da loja. De MarcQs. 73, impecável. Tratar: completo. R$
com Samir. elétrica. R$ 2.500,00 R$ 4.480,00 por

(

370-3007. 1.500,00 à vista, ou

Troco CBX 200,
+ 7 parcelas de R$ 4.200,00 à vista.

I!vERSOS
à prato, preço a

R$ 208,00. Tratar: Tratar: 275-0651, Compro carro combinar. Trctor s
Estrada, com 370-3007. com Vilmar. financiado. Tratar: . 9117-0266.
7000km, por uma 9122-1157.
moto de menor valor. Vendo moto Titan, Vende-se moto biz/ Vende-se RD 350,
Valor negociável. ano e modelo 98, cor 2000. Tratar: Vende-se aparelho de Compra-se carro ano 87, cor preta,
Tratar: 373- 1580; azul. R$ 2.550,00. 9963-4433. CD, marca Pionner, financiado. Tratar: com corencqern, em

com Etti, ligar na Tratar: 9962-5286. sem controle, frente 9962-0671. ótimo es.tado.
parte de tarde. Vende-se CG Titan descartável, R$ 3.000,00.

Vende-se moto CBX 125, ano 2000. seminovo. Valor a Vende-se Tupick Asia, Tratar: 275-0374 ou

Compro moto NX 200, strada, preto; Tratar: 99.63-4433. combinor.Trotor: 98/99. R$ 15.000,00. 275-0959.

,..�
�

I

4 CONTEMPLAÇÕES POR MÊS E AS FACILIDADES QUE SÓ A' REGATA PODE OFERECE�.

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·l00BIZES 3.590,00 R$ 74,45
C·100 BIZ ES 3.590,00 R$ 123,39 70% UNO FIRE 4P 9.248,00 R$ 19q,16 CG 125 3.895,00 R$ 80,78

m CG 125 3.895,00 R$ 133,88 m
UNO MillE FIRE 2P 1i578,00 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 GOL 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 XR200R 6.230,00 R$ 129,20

e I

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

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

I 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 conténí 2 contemplações.

._,
'_":.'

�••�:�n,'
.

g.tiêiãtsIrdlscu1lvelmente o melhor

Ligue agora para a Reqoto e faça um grande negócio.

COREMMA
BATERIAS

AUTO PEÇA!i E PARAFU!iO!i
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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11 N li POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO

'. .

O melhor lanche da cidade

ir371-5309
371-9595

Esteio sempre lig�do!
Use o Tim Celular
••• É BÁSICO •••

KT-
TELEFONIA

Av, Mal Floriano Peixpto. 170 - Centro

L.OGO MAIS•••

.

Notre: Boate normal. Mulheres free
até a meia-noite

SEXTA-FEIRA 26/10:

Big Bowlling: Festa do Café Mix,
com show dâ banda DickVigarista

sÁsAbe" 27/10:
1

Big Bowlling: Baile-show com o

Grupo.Minuano
I

Notre: HALLOWEEN. Para as pes
soas que estiverem caracterizadas,.. a
entrada é"rnafaixa"

'

:it::t
•

au
+ Você tem passado, ulti- - Se você foi pra Okto
mamente, pela Rua Walter berfest este ano, pode
Marquardt I Ia altura da concorda ma coisa:
Prefeitura
rou como

os anos. rn, muitas

nova boate pessoas crescem, mas

���,e:��s a ���tr:���.���i�:��
a cidade culina que vá pra Blume-

ter! nau ness a do ano,

A estrutura fí [ca, ao me- sem ach
N
ode tudo,

ra muito . que tá tudo liberado!
omo Bali Continua raro ha-

Hai e Café o. Mas co- ver respett s mulhe-
mo Jaraguá do Sul não tem res lá dentro! Andar pelos
praia, parece pavilhõe

-

, é uma
va casa te

'

tortura!
indiano. A Oktober lançou várias
Mas o nom ntinua em' lendas, caixa de
absoluto sigilo! E todos te- presente rosa pre-
rão que con sua curio-
sidade, a até 9 me-

ta, as seringas e as tesou-

tade de • ro, onde
ras que m os ca-

está previs coquetel
belos de passasse

para o seu lan amento. pela frente. as dentro de

E a inaug todas essas histórias,
que acont uma reali certa: as

zembro! Ag os resta mulheres Chapeu-
aguardar para logo, logo zinhos Vermelhos cerca-

dar as boas-vindas a essa das de Lobos Maus por
nova opção de lazer e todos os lados!
diversão da nossa cidade!

AERC>CA-RJõ+
Sua carga na hora certa no lugar certo!

371-0363 brasil@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FELIZ ANIVERSÁRIO

QUINTA-FEIRA, 25 de outubro de 2001

Aniversariam no

próximo sábado. (27)
os gêmeos J onny
Josemar Ramos e

Andris Josiel Ramos,
que completam 18

anos. Os país e demais
fami I iares desejam
lhes muitas felicidades

Suelen Martins Henning aniversariou ontem
(24). Seus pais desejam felicidades!

CONGRESSO DE EJA
Vinte professores do Centro de Educação
de Jovens e Adultos de Jaraguá ao Sul

participam do Congresso Brasileiro de EJA

(Encontro de Jovens e Adultos), na cidade de

Florianópolis, que começou ontem (24) e

termina sábado (27).

Segundo a diretora Jesmane Bortolini, esta
é uma oportunidade de congregar as diversas

instituições de ensino do País, que atuam na

EJA, para refletir sobre a temática e
-

socializar experiências desenvolvidas em prol
da qualidade desta modalldade de educação,
a todos brasileiros que dela necessitam.

No período de 15 a 19 passado, a diretora do

Cejas, Jesmane Bortolini, participou, em

Brasília, do Congresso Brasileiro da Qua
lidade na Educação.

Tere (proprietária da FB

Fotografia) e Adilson P.

Biz uniram-se em

matrimônio dia 13/10, na

Igreja Nossa Senhora
Rainha da Paz, com
recepção na Sociedade

Desportiva Viei rense.
Felicidades ao casal!

Tatiane Cristina Wachholz aniversariou dia

15/10. Completou 13 anos. Seus pais,
Arnoldo e Roseli, desejam felicidades!

Completou 29 anos dia 15/10 a jovem Sandréia
Cristina Garcia. Parabéns dos amigos e fa
miliares.

trabalho vai fluir
de e poderá terganhos
is. A partir do nÍeio-dia,
mais sociável. Domine

iconoamor.
Câncer - Invista em

atividades agradáveis. Viagem
'S:eIá favorecido. Já

Jeferson Karnke, filho de Roger e Doroti Neci
Kamke, e Andrea Ribeiro, filha de Hernesto e

Maria Luci Ribeiro, casam-se neste sábado

(27), na Igreja Evangélica Luterana - Centro. A

recepção será na Armalwee. Alfredo Medeiros e

Jucelia Ribeiro os parabenizam. Felicidades!

Diogo Savi completa 20 anos amanhã (26).
Os pais e .demais familiares e os amigos
mandam aquele abraço. Parabéns!

Ariif\.�.�oi'\
dia para mexer

�m 311 orajão da casa.

Mas co. role o seu tempo e
• •

cumpro s seus compromissos.
O ramo, ce enfrentará obstáculos.
Touro - Clima benéfico

'§tos. À tarde,
r maior desgoste
não vá se estressar!

respeitar o seu

•

21 DE OUTUBRO
Zelinda Gneipel
Rafael U. Duarte
Eliane I<ruger Lessmann
Dionei Schiochet
22 DE OUTUBRO
Italo Cassio Mayer
Isabel 1<. Fagundes
Jair José Maestri
João Vitor Bier dos Santos
Laudelino Macedo

Greyce G. Bonatti
Cenise Maria de Oliveira
Motta

Edernllson Luís Baadé

Sérgio Rabello
Rosani Porath
23 DE OUTUBRO
Uno Dalpiaz
Juceli da Silva
Ivone Berci
Rafael Jonas Campestrini
Valdirene Rosa
24 DE OUTUBRO

Ingrid Bridaroli
Olanda Lewerenz
Ademi r Pfiffer
Valéria Deretti
25 DE OUTUBRO
Orias Souza Silveira
26 DE OUTUBRO
Alirio José Tisse
Rafael Alexandre I<rüger

'

Malize Correia
27 DE OUTUBRO

Diogo da Luz
José Cisz

•

Luciano Winter aniversariou
dia 21/10. Parabéns dos
familiares.

Jaqueline Hauck, de
Corupá, completou 6 anos

ontem (24). Seus pais,
Marilí e Ademar, desejam
fel icidades.

Aniversariou dia 22/10 João
Waldemiro Hohl. Parabéns
dos familiares e amigos.

Ú rsula Alves aniversariou
dia 21/10. Os filhos, noras,
genro e netos desejam
felicidades.

Walmir Roqérlo Hõnicke

completará, dia 29/10, 21
anos. Parabéns!

L

eã�.•...
=-- ão tente esconder os

seu sent entos. A partir do
roei o seu lodo

,�� ira irá ganhar espaço.
No p 19', problema de ciúme
será um obstáculo.

- Você terá sucesso ao
úblico.O dia favorecerá

Libra" Talvez você ganhe
di m o público feminino,
!9� de perceberes .

desejosalhei��conflitos
emooÔriÕis tenaem o se agravar.

Escorpião - Enquanto a

er em seu signo, você
ar as dificuldades.
undo com mais

Sagitlárj�_- Algo ligado ao

esoteríS��t'nvestigação
ou

Rsi � p erá lhe trazer
bo fome inonceiro. Pegue

re de competir com a
.

soa amada.

Caplicórnio - Os assuntos

ção vão estar em
, as tenho cuidado
í hos ou fofocas.

�!t:ár19 y- Nado de
�.��qlleno. Hoje você

p<#te���m salto
��h'Fcib��ua vontade de
rever os amigos vai estar em alta,
mos o romance correrá riscos.

É hora de afivelar os
[or; Um reencontro

i encher você de
e o tendência de se

ceite-se como é!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Amvali quer convênio

para estudo do rnaruirn
]ARAGUÁ DO SUL - A

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita
pocu) vai firmar convênio
com a Fundação Oswaldo

Cruz e Embrapa para a

realização de estudos cien

tíficos sobre o inseto ma

ruim, A intenção, segundo
o biólogo da Prefeitura,
Ulisses Sternheim, é desco
brir, através da pesquisa;
como e onde vivem esses

insetos e, a partir daí, ela
borar estraté?ias para o

controle e combate ao

maruim. Esta semana dois

pesquisadores da Funda

ção Oswaldo Cruz estive

ram em Jaraguá do Sul

para uma análise preliminar
do problema, que tem

afetado todos os muni

cípios da Microrregião do

l'tapocu.
De acordo com o bió

logo, que assumiu a co

ordenaç�o regional das
ações de combate e con

trole do maruim, os pes

quisadores devem enviar

um relatório sobre o que
foi observado na região
contendo sugestões de

estratégias e formas de es

tudo a s�rem realizadas

para diminuir a infestação

do maruim. Em Jaraguá
do Sul técnicos da Gerên
cia de Agricultura mapea
ram dois locais para o iní

Cio do estudo: Bairro Gari
baldi e Jaraguá 84, de onde
foram coletadas diversas
amostras do inseto adult�.
Sternheim informa ainda

que a oficialização do
convênio deve demorar
uns seis meses e, enquanto
isso, será feito um estudo
de repelência. "Enquanto
o convênio não sai faremos

esse estudo de repelência
como forma paliativa ao

problema", argumentou o

coordenador. Segundo ele,
a orientação, pelo menos

por enquanto, é que as

pessoas das comunidades
mais atingidas utilizem

algum tipo de repelente.
"Mas precisamos desco

brir qual o tipo mais efi

caz", resume.
Na avaliação do bió

logo, a grande incidência

do maruim na região ainda
não tem um motivo espe
cífico. O maruim é endê
mico da mata atlântica e

sempre existiu na �egião. A
infestação desordenada

começou a ser sentida há

cerca de três anos.

Municípios da microrregião unidos na luta contra à maruim

GERAL CORREIODOPOVO 9

• MOBILIZAÇÃO: ARTESANATO REGIONAL QUER REESTRUTURAÇÃO DO SETOR E UNIÃO DA CATEGORIA

Prefeitura promove encontro

regional de artesãos em JS
]ARAGUÁ DO SUL -

Definir uma identidade

para o artesanato regional é
o principal objetivo do 10

Encontro Regional de Arte
sãos, que a Gerência de Pro

dução da Prefeitura promo
ve no dia 31 'deste mês, das
8h30 às 12 horas, no auditó
rio do Sesi.

Destinado aos artesãos

deJaraguá do Sul e também
dos outros municípios que

integram aAmvali (Associa
ção dos Municípios do Vale
do Itapocu), o evento pre
tende motivar os profissio
naisdessa área na busca de
uma identidade para o

artesanato local, conforme
definição da gerente de

Indústria, Comércio e Turis
mo da Prefeitura, Niura

'

Demarchi dos Santos.

O encontro tem como

tema central o artesanato

Fotos: Edson Junkes/CP

Artesanato é uma alternativa de renda para jovens e adultos

como setor econômico ge- ,

radar de trabalh� e renda.'

Participa do evento o gestor
do Programa de Turismo

e Artesanato do Sebrae de

Santa Catarina, Roberto
Menezes. Estão confirma
das ainda mais duas ppes
tras, também vinculadas ao

Sebrae e credenciadas pelo
Programa de Artesanato

Brasileiro, coordenado pelo

Mestre em recreaçãoministra
curso emJaraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL � O

Sesc (Serviço Social do Co

mércio) de Jaraguá do Sul·

promove, nos dias 10 e 11

de novembro, o curso de

"Recreação e jogos na Es

cola", ministrado pelo ar

gentino Fabián Mariotti,
mestre em recreação. O
curso tem carga horária de
20 horas/aula e acontecerá

no, Centro Cultural de Jara
guá do Sul, e é dirigido a in

teressados em desenvolver
a recreação no ambiente
escolar de forma moderna'
e dinâmica. Acadêmicos
de universidades, profes
sores, orientadores educa
cionais e profissionais de
áreas afins também devem

participar do evento, que
tem por finalidade a cons

cientização e a troca de in

formações sobre o as

sunto.

Todos os participantes
receberão certificado expe
dido pelei Sesc e terão opor
tunidade de aprender técni
cas metodológicas de re

creação, com jogos que
podem ser utilizados em

várias ocasiões. A intenção
é fazer com que educa

dores percebam a impor
tância dos jogos lúdicos no
processo de ensino-apren
dizagem, aprofundando o

tema através de vivências,
através de um novo con

ceito de recreação.

Ministério do Desenvolvi

mento da Indústria e Co

mércio. A consultora de

gestão Vivian Brandão vai

falar sobre Associativismo e

Gestão do Negócio Artesa
nato, e a consultora de pro
dutos Rosana Fuhrmann vai

palestrar sobre o ProdutoAr
tesanal e sua comercialização.

Na avaliação da presi
dente da Apeafa (Associa-

ção dos Produtores Artesa

nais e Familiar), Maria Spé
zia, que durantemuitos anos
ocupou a presidência daAs
sociação dos Artesãos deJa
raguá do Sul, o que falta é

poder de comercialização
para os produtos, além de

pouca variedade e sem cor

responder à qualidade de

sejada em todos os pro
dutos.

Como estímulo positivo,
ela ci� o apoio da Prefeitura
em ceder espaço no prédio
aos fundos daPraçaÃngelo
Piazera, onde os artesãos

poderão se reunir para ven

der, expor ou mesmo pro
duzir seus trabalhos. De

acordo com Maria, o im

portante é a união dos
artesãos para que o setor

cresça e passe a fazer parte
dos negócios gerados em

Jaraguá do Sul.

Passeatà pela paz envolveu estudantes e a comunidade

Estudantes de JS fazem
passeata pela paz nomundo

]ARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente 50 alu

nos que freqüentam a te

lessala do Centro de Edu

cação de Adultos promo
veram uma passeata pela
paz na noite de terça-feira.
A passeata teve início na

frente do shopping center

e percorreu as principais
ruas do Centro, culrninan-

do na Praça Ângelo Pia

zera. Vestidos de branco e
"<,

portando faixas e cartazes

pedindo pela paz no mun

do, os estudantes sensibili
zaram o pessoal que cami�
nhava nas calçadas. Alguns
acompanharam os estu

dantes por alguns metros,
solidários com a iniciativa

dos alunos.

(tfUm;nh1t�BóliàlI�tl d�\Tj;de�;�lS,
lazerw

, \Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INO AR: RÁDIO COMUNITÁRIA VOLTA A FUNCIONAR EM' GUARAMIRIM, DEPOIS DE DESATIVADA DOIS ANOS

Emissora será entregue para a

comunidadeamanhã, às 17 h
GUARAMIRIM - De

pois de ter permanecido
desativada durante dois

anos, desde que o governo
determinou o fechamento

das rádios comunitárias em

todo o País, no final de

1998, a Associação de De

fesa do Meio Ambiente e

Rádio Comunitária Pró

Guaramirim voltará a ope
rar oficialmente amanhã. A

emissora, que já funciona

experimentalmente, pas
sará a transmitir regular
mente a partir desta sexta

feira, com inauguração
prevista para as 17 horas.

- A comunidade es

tava com saudades da

rádio e aguarda o funcio

namento com ansiedade

-, diz o presiden�e da

associação, composta de

17 entidades, responsável
pelo funcionamento da

emissora no Município,
Moacir José Mafra, o Zu

co.

No período em que
funcionou, prestou inúme
ros serviços para a po

pulação, lembra Zuco, que
foram desde simples ho

menagens entre pessoas,
solicitações de música, avi
sos e recados, até reivin

dicações feitas às auto

ridades municipais. A pro

posta de trabalho para o

retorno às transmissões é

semelhante, mas vai refor

çar o atendimento às enti

dades e movimentos, co
mo as' associações de mo
radores, além de destacar

as manifestações culturais.
A emissora já tem "a

programação esboçada,
bastante simples, mas com
o intuito de ser do agrado
popular. Começa com

MUDOU

o telefone da
sucursal do

CORREIO DO POVO em

Guaramirim passa a

ser o 373-2005. Não

esqueça: 373-2005.

Moacir José Mafra diz que a rádio deixou muitas "saudades" Cesar Junkes/Cf"

musical sertanejo e gau- (que não podem vender dias comunitárias serão

chesco, das 5 às 8 horas, anúncios) não justificam, reveladoras de novos .

seguido de noticiário até às segundo ele, esse tipo de talentos profissionais para
9h30 e uma espécie de preocupação: "Pelo con- as emissoras", avalia.

baldo de negócios, que irá trário, acredito quer as rá- (MILTON RAASCH)
até às 11h30. 1;>0 meio-dia
até o início da noite, quan
do as transmissões diárias

serão encerradas, serão

veiculadas notícias, infor
mações esportivas, musi
cais das etnias, programas

�

das movimentos sociais e

programa para jovens.
A direção também está

definindo a participação
de representantes do Exe
cutivo e Legislativo, que
terão horários aos sába

dos, para relatar as ativi

dades da semana e prestar
informações e esclareci

mentos à população. Zuco.
não acredita que as rádios

comunitárias, que estão

voltando a funcionar em

todo o Brasil, possam

representar alguma forma

de concorrência às emis

soras comerciais estabele

cidas. o baixo desem

penho das transmissões, de

apenas 25 watts, e alcance

bastante restrito, e a au-'

. sência de veiculação co

mercial nestas emissoras

Trnissoramanteveasinsralaçôes
no mesmo endereço .

Desde que a Rádio Comunitária foi fechada pela
Polícia Federal, sob a alegação de falta de habilitação
para funcionamento, assim corno aconteceu com

outras emissoras em várias cidades, inclusive Jaraguá
do Sul, a Associação de Defesa do Meio Ambiente e

.

Rádio Comunitária Pró-Guaramirim não par�)U de

trabalhar para colocar a documentação em ordem e

adotar todas as providências necessárias, diz Zuco.

A emissoramanteve as instalações funcionando no
mesmo endereço que já ocupava quando interrompeu.
as transmissões, há dois anos, na Rua Atanásio Rosa,
370, onde foram feitas melhorias, para melhor

atendimento ao público. Também estio sendo

utilizados os mesmos equipamentos, bastante simples,
quase rudimentares, adquiridos com apoio da

comunidade. A únicamudança importante, em relação
àquela época, foi a alteração da freqüência da emissora
(FM), que está operando em 105.9. .

Cerca de 300 CDs, na grande maioria doados pela
comunidade, formam a discoteca da rádio. Os

locutores estão sendo recrutados entre a �opulação e

prestarão serviços sem receber qualquer remuneração.
Arádio ainda não possui telefone, que já está sendo

providenciado pela direção da emissora. (MR)

Vende-se Dodge/Dakota Sport Cabine estendida, motor 3.9 (6
.. cilindros), ano 99, cor branca, com

opcionais, dir. hidr., vidros e travas

elétricas, or-rondidonedn, santo antônio

cromado, spoiler lateral cromado,
protetor de caçamba, capota marítima,
bancos de couro, isofilme, alarme com

acionamento de vidros, gasolina.
Tratar: (47) 340-0104

Acesso a home page:
www.sate/iteveicu/os.com.br

.
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Ladrões levaram amercadoria

estocada para vendas c,le verão
GUARAMIRIM - Três

homens armados com re

vólveres e usando as golas
das camisas puxadas sobre
o rosto atacaram o posto
da Malhas Walupe, locali
zado no Km 50 da BR-

280, levando quase toda a

mercadoria que estava em

estoque e que seria comer

cializada nos meses de

novembro e dezembro. O

assalto aconteceu quarta
feira, por volta das 3h15,
quando dois dos partici
pantes do assalto entraram

na loja, empunhando ar

mas, e um terceiro perma"
neceu dando cobertura,
fora do estabelecirriento.

Eles renderam três fun

cionários que ainda esta

vam na loja, naquele mo

mento, logo após amaioria

dos colegas de trabalho ter
sido liberada pelo pro

prietário do estabeleci

mento, José Belmiro Vo

gel (Miro), que também já
havia se retirado do local,
levando do caixa o di

nheiro do movimento do

dia. Os funcionários foram

amarrados com fita crepe,

que os bandidos pegaram
na loja, e mantidos abai

xados atrás de um balcão,'
sempre sob a ameaça das

armas.

Durante o assalto, que
durou cerca de 20 minu

tos, os ladrões praticarnen
t� esvaziaram o depósito,
que funciona numa sala

separada, levando grande
quantidade de confecções,

ÉXTRATO DOCONTRATO 005/2001
CONTRATANTE: CODEJAS-CIA. DESENV. JARAGUÁ DO SUL S/A
CONTRATADO: RONALDOMURARA, menor impúbere,
representado por seus pais FIOElIS MURARA e JOANA

FURLANI MURARA
OBJETO: Utilização pormeio de servidão de área de terra
localizada no lugar denominado Ribeirão Alice, Jaraguá do·

Sul, SC, para fins de extração de saibro pela Codejas.
PRAZO: 01/10/2001 a 01/10/2002
Valor total: RS 2.400,00
Fero: Jaraguá do Sul, se.
Data assinatura: 29/09/2001
Signatários: Humberto José Travi e Fidelis Murara/Joana
Furlani Murara

tanto das que já estavam

colocadas em sacolas, pron
tas para venda, quanto das

que �stavam colocadas nas

prateleiras, além de três

computadores. O prejuízo
da empresa, estimado em

mais de R$ 20 mil, só não

foi maior por causa da

chegada de uma guia de

excursionistas, que suspei
tou do fechamento daloja
e da presença do estranho,
em frente.

Ela alertou o irmão do

proprietário da loja, Nor
berto Vogel, que trabalha

em outra empresa, tam
bém próximo da rodovia,
que por sua vez solicitou a

ajuda da polícia. Com o

assalto interrompido, os

ladrões acabaram deixan

do parte do roubo em

sacolas que não tiveram

tempo de levar, mas con

seguiram escapar em tem

po e sem deixar pistas. A
única informação recebi

da pela polícia foi de que
usaram um Fiat Prêmio

verde durante o assalto,
mas sem mais detalhes.

O proprietário acredita

que o roubo foi obra de

pessoas que conheciam a

rotina da empresa, pois
identificavam os funcioná

rios pelos nomes. Vogel
disse que vai reforçar a se

gurança na empresa. On

tem, ele e a esposa, Glaci,
es tiveram na delegacia
prestando depoimento. A
polícia investiga o caso.

(MILTON RAASCH)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Clube de Mergulho foi
fundado em outubro

]ARAGuA DO SUL - A

partir deste mês, os adep
tos da prática do mergu
lho terão oportunidade de

estar mais unidos e inte

grados devido à forma

ção do Clube de Mergu-
1ho Latitude Zero, no

Município. Até o momen

to, cerca de 12 pessoas
compõem o grupo que se

reúne a cada 15 dias. Nas

reuniões, os integrantes do
clube combinam datas pa
ra mergulho, lugares de

cursos" informações so

bre o esporte. Segundo
informações do diretor
social do clube, Sidnei Al
berto Hack, diz que exis

-tem aproximadamente 65

mergulhadores em Jara
guá do Sul e que a entida
de pretende convidá-los para
fazer parte do grupo.

- O clube vai difun

dir ainda mais o mergu
lho. Mesmo aqueles que
nunca experimentaram
este esporte podem fazer

parte porque nós orienta

mos e encaminhamos as

p�ssoas para as escolas ha

bili tadas para minis trar

curso. E, para quem já
mergulha,seráinteressan
te porque, quando fecha
mos um grupo para mer

gulhar, podemos conse

guir valores inferiores no

aluguel dos equipamentos,
além de estar mergulhan
do com pessoas conheci
das -, destaca Hack, expli
cando que o mergulho sem

pre é praticado em dupla.
Uma das integrantes

do clube, Carmem An
dréia Lapoli Linheira, des
taca que o mergulho é um

esporte desestressante, que
aproxima o homem da

natureza. "A partir do

momento que a pessoa
faz o primeiro mergulho,
não pára mais. O mundo
embaixo das águas é fas
cinante. Além da beleza na

tural, das pedras, nós pode
mos ver tartarugas, cavalos
marinhos e peixes exóticos".

O curso para iniciantes
tem duração, em média,
de 40 horas. O presidente
do clube, Marcelo da Sil

va, diz que o curso é reali

zado em dois finais de se

mana, com aulas teóricas
e práticas. '�s pessoas que
têm interesse podem en

trar em contato conosco,

porque nós encaminhamos

para escolas devidamenteha

bilitadas, com profissionais
aptos para desenvolver a fun

ção", comunica, informando
que o telefone para contato é

371-1171. Mais informações
no site: http://users.neturio.
com.br/studioh (FR)

,Seja um profissional deTV
Curso de repórter cinematográfico

(cinegrafista ou câmera) em telejornalismo etc.

Duração de 45 dias com equipamento profissional
(sistema digital).

Profissional com mais de 15 anos no mercado.

A Gráfica CP está admitindo
lMPRESSOR cf Experiência

paraoperarmáquina off-set,modeloRoIand�folha.

Salário compatível com a função.
Contato, seleção e admissão na Rua Walter
Marquardt, 1180, Bairro Rio Molha, a partir do dia
15. Mais informações no telefone 370-7919.

I EQuívoco: DERETTI DIZ QUE RESPO�ABILlDADE POR HOMOLOGAÇÃO DE AnETAS É DA COMISSÃO TÉCNICA

Exonerados dizem que papel da
FME era a inscrição dos atletas

]ARAGuA DO SUL - O

superintendente do'De
partamento de Rendimen

to, Ariovaldo Xaxier dos

Santos, o diretor de Es

portes Comunitários e Es

colares, Amo Deretti, e a

diretora do Departamen
to Técnico da Fundação
Municipal de Esportes,
Fabiana Pacheco, tiveram
os cargos exonerados pe
lo prefeito Irineu Pasold,
na segunda-feira. Eles fo
ram responsabilizados pe
la não homologação dos
atletas do futsal jaragua
ense, Manoel Tobias e

Franklin, para participa-
.rern do Jasc Gagos Aber
tos de Santa Catarina).
Apesar de todos estarem

devidamente inscritos junto
à Fesporte (Fundação Ca

tarinense de Desportos), a
homologação deveria ter

sido efetuada até a data do
dia 15 de agosto.

Arno Deretti afirma

que a responsabilidade da

FME era apenas efetuar as

inscrições dos atletas na

Fesporte. A homologação
dos atletas transferidos era

função da comissão téc

nica da equipe e Associa

ção dos Amigos do Es

porte Amador, entidade
que solicita as transferên
cias e a escalação dos atle
tas. "A FME cumpriu
com seu papel inscreven-

do os atletas solicitados. A

homologação deveria ter

sido feita por eles no mo
mento da transferência,
mas como eles não tinham

certeza se atletas como

Manoel Tobias ou Fran

klin ficariam em Jaraguá
do Sul até novembro para
disputar jogos abertos,
não fizeram a confirma

ção e a data passou des

percebida;', diz Deretti.

Ele explica que, além de

dois atletas transferidos, a
'

equipe poderia fazer a

convocação de dois joga
dores de outras cidades.
"O Betão e o Euler estão

inscritos por Itaiópolis e

seriam os dois convoca

dos para co�por a equi
pe, mas acontece que o

pessoal da associação
também esqueceu de fa
zer a homologação dos

dois", destaca.
Ele enfatiza que inci

dentes como este já acon
teceram anteriormente,
em outras modalidades,
mas ninguém foi' punido
por não se tratar do atleta

número um do mundo.

Alegando não saber o

real motivo de estar sen

do afastado da fundação,
Xavier dos Santos diz que
o fato aconteceI! por pres-

'

são política. "Tem muita

gente colocando palavras
na boca dos outros, em

LOTERIAS
24/10/2001

08 - 10'- 19 - 30 - 35 - 43 01 - 13 - 14 - 21 - 34 - 45

Lotomania Loteria Federal

concurso: 160 concurso: 03589

01 - 23 - 25 - 26 - 1º Prêmio - 25.498

29 - 33 - 37 - 38 - 2º Prêmio- 05.939
42i48-56-62- 3º Prêmio- 09.706

65 - 66-68 - 83- 4º Prêmio- 29.516

89-92-94-00- 5º Prêmio- 64.753

Supersena,
concurso: 544

1 ª faixa: 2ª faixa:

Megasena
concurso: 307

13 - 16 - 17 - 26 - 41 - 44

VAGAS LIMITADAS

Maiores informações no telefone 371-4179.

nenhum momento eu co

loquei meu cargo.à dispo
sição, porque eu não er

rei, não sou eu quem faço
as inscrições dos atletas,
nem'mesmo assino os

documentos", condena.
Santos considera que o

grupo realizou excelente

trabalho no período em

que estava na FME, citan
do o título de campeão
geral de Jaraguá do Sul nas

Olimpíadas Estudantis de

Santa Catarina, disputados
em julho. (FABIANE RIBAS)

Carione Pavanello diz que
a FME era a responsável
Contrariando a versão de Deretrl, o vice-presidente

da Associação dos Amigos do Esporte Amador,
Carione Pavanello, diz que a responsabilidade de inscre

ver, transferir e homologação de atletas para os Jogos
Abertos de Santa Catarina é da Fundação Municipal de
Esportes. '� associação não tem nada a ver com a

Fesporte. Nós somos os menos culpados porque, por
várias vezes, o técnico Fernando Ferreti foi até a funda

ção para ver se as inscrições estavam certas", alega. Se
gundo Pavanello, a responsabilidade pela homologação
dos atletas Euler e Betão era da cidade de ltaiópolis,
onde estão inscritos.

Segundo informações do técnico desportivo de ren
dimento da Fesporte, Antônio Dal Forno, a entidade

tem regulamento e segue o calendário com datas pré
estabelecidas para regulamentação de atletas para as res

pectivas competições estaduais. '�té a data estipulada
para a homologação dos jogadores transferidos, dia 15

de agosto, nada havia sido feito pelo órgão responsável
do Município de Jaraguá do Sul", diz.

O Departamento de Rendimento será comandado

por Luderitz Gonçalves Filho, também superintendente
do Departamento de Eventos e Lazer da FME. ''Va

mos motivar o pessoal para dar continuidade ao traba

lho, trazer bons resultados nos Jasc e depois fazer uma
-

reestruturação da equipe", diz Gonçalves Filho, que tem
experiência de dois anos no Departamento de

Rendimento. (FR),

'TransformaR
'fa�endo hisló 'c

Sua Melhor" oP9ão de pr"azer"

v4t-��...�c..,ic 24 b';'r�� I

Ate..,de ....os Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteir'o,

massagens er'óticoas

FONE: (47) 9991-8669·
Jaraguá do Sul e região Jhony

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IOLlMPíADA: ALUNOS DO COLÉGIO SÃO Luís TROUXERAM RESULTADOS POSITIVOS PARA JS

Marista é destaque n�Olimaca
]ARAGUA DO SUL - Os ciaMarista de Santa Catarina Marista São Luís, professor da melhores", ressalta,

alunos-atletas do Colégio que, neste ano, foi sediada Cláudio Tubbs, se houvesse acrescentando que, "das 11

Marista São Luís voltaram pelo Colégio Marista Auro- troféu pela participação ge- equipes que o colégio le-
de Caçador, onde disputa- ra, de Caçador. No total, ral, com certeza Jaraguá do vou, sete delas chegaram
ram no último final de se- mais de 500 alunos-atletas Sul o traria-para a casa. "O às finais".
mana a Olimaca 2001, com das Cidades de Jaraguá do desempenho de nossos No geral, o Colégio
quatro troféus de primeiro Sul, Criciúma, SãoJosé, São alunos-atletas foi excelen- Marista São Luis conquis-
lugar. O colégio sagrou-se Bento do Sul,Joaçaba, Cha- te, desde o espírito espor- tau as seguintes colocações: 1

°

campeão nas modalidades pecó, Curitiba (que faz par- tivo, quanto a garra na hora lugar no xadrez masculino,
de xadrez masculino; bas- te da Província Catarinense) de lutar pela vitória. Cer- basquetebol Masculino -

quetemasculino categoria 86 e a cidade sede dos jogos, tamente continuaremos in- categoria nascidos em 86;
e voleibol feminino, cate- Caçador, participaram das vestindo no esporte para voleibol feminino - cate-

gorias 86 e 88. competições. repetir a dose na próxima gqria nascidos em 86, e

A Olimaca é o maior - " Segundo o coordena- Olimaca e, sem dúvida, voleibol feminino - cate-

eve�to esportivo daProvín- dor de esportes do Colégio
" ,

goria nascidos em 88.buscarmos resultados ain-

Interescolar de-Natação
A terceira .etapa do 2° Circuito Interescolar de

Natação "4° Troféu Ernani Volpi Coitinho", a ser _

realizada a partir das 8 horas de sábado, vai reunir 189
atletas representando .17 unidades escolares na piscina da
Sociedade de Desportos Acaraí. Promovido pela
Fundação Municipal de Esportes, em parceria com a

Ajinc (Associação Jaraguaense de Incentivadores da

Natação Competitiva), o eventoé destinado a estudantes
com idade de 8 a 16 anos das redes municipal, estadual
e particular de ensino.

AQUI É O SEU LUGAR!

Informações: 27S� 1862
Rua Pres, Epitácio Pessoa, 1081 - Jaraguá do Sul - se

E-mail: academiaimpúlso@terra.com.br

Nosso Bairro Bota Fora
A Prefeitura de Guaramirim a partir do dia 10 de novembro realiza o Programa Nosso

Bairro Bota Fora, com o objetivo de promover a saúde pública. Participe!

a
GUARAMIRIM

AOMINISlltAçA'O MUNICIPAL 2001/2004

I Trabalho e Transparência

CONSERVE O SEU BAIRRO:
- Use lixeiras suspemsas
- Não deposite lixo em terrenos baldios
- Mantenha as calçadas limpas
- Recicle o lixo
- Não "acumule entulhos
- Não deixe água parada
- Não deixe restos de alimentos em lugares onde os ratos tenham acesso
- Instale fossa séptica e filtro �naeróbio e efetue a manutenção periódica

o que separar?
Móveis em geral, como por exemplo: sofás, camas,
colchões, -fogões, pias, balcões, mesas, cadeiras, etc.

o que separar? -

Papéis, latas, pneus, vidros, plásticos, metais e tudo o que
você considera lixo.

lAr
-

Onde colocar?

�
-

Deixe no seu quintal, separado do lixo, para podermos
recolher e entregar para famílias que necessitam de
móveis e utensílios e que já estão cadastrados na

Secretaria Municipal de Bem Estar Social.

I

•
Onde colocar?
Nos. locais indicados pela Prefeitura ou em frente a sua

casa no dia da coleta em seu bairro.

Objetivo
Tirar de sua casa o que não lhe serve mais e poder ajudar
pessoas que precisam destes móveis e utensílios
domésticos.

Objetivo
Eliminar ratos, moscas, mosquitos, baratas e outros
insetos, evitando desta forma o aparecimento de doenças
entre as pessoas da comunidade.

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E BEM-ESTAR

SOCIAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




