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Pasold assina contrato com BB
e causa revolta nos sindicalistas

do, afirmando que o contrato é prejudicial aos
servidores. O representante do Sinsep no Conselho

\

do FMPS, Rogério Müller, informou que o BB vai

cobrar 0,5% ao ano do saldo em caixa, mais 4%

sobre a contribuição dos funcionários.

O prefeito Irineu Pasold (PSDB) assinou ontem
o contrato que permite ao Banco do Brasilgerenciar
os recursos do FMPS (Fundo Múnicipal de Pre

vidência Social) - avaliado em R$ 20 milhões. O

prefeito diz que não passam de R$ 8 milhões.

O Sinsep acusa o governo de privatizar o fun- PÁGINA3

CNI premiaMarisol
pela produtividade
A CNI concedeu à MarisoI

o Prêmio de Qualidade e Pro

dutividade. A empresa foi a

única representante do Estado
a conquistar o prêmio este ano.

PÁGINA 5

HospitalJaraguá agora
é Amigo da Criança I

I,

o Hospital e Maternidade

Jaraguá recebe às 12 horas de

hojeo título deAmigo daCriança.
AhonrariaéconferidapeloUnicef.

PÁGINA 6

Encontro vai reunir

técnicos agrícolas
o Núcleo de Técnicos

Agrícolas da Região Norte e 1

Vale do Itapocupromove en

contro com profissionais da

categoria no próximo dia 10.

PÁGINA 10

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

j
�II�--
11: mannes
:]1 estofados e colchões

Fotos: Edson Junkes/CP

João Alves foi ao cemitério do Centro, ontem pela manhã, para limpar o túmulo dos pais de uma amiga. PAGINA 9

Falta de apoio
prejudica atleta

EmanuelaKrügerfoi convi
dada para participar de seletiva

para o Campeonato Sul-Ame

ricano, mas não pôde compa-
recer por falta de recursos.

IPÁGINA 12

Cesar Junkes/CP

Ana Roeder intensifica combate ao horário livre do comércio. PAGINA 9 Gestor do Sebrae, Roberto Menezes, falou no Encontro de Artesãos. PAGINA 9
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).professor e a educação I
�ONALDO RAULINO -Primeiro suplente de vereadorpeloPMDB

Talvez até por não ter o gue comemorar, o Dia do Professor _;_

:; de outubro - passou desapercebido da maioria da população.
ifelizmente, porgue esse trabalhador exerce papel fundamental na
onstruçâo de uma sociedademais justa e igualitária; já gue a educação
o primeiro e mais eficaz meio para se atingir a cidadania. Apesar
1S dificuldades do dia-a-dia e das adversidades impostas, () pro-

'

:ssor mantém-se impávido no dever indispensável para dar a sua

mtribuição no desenvolvimento do País.

Por isso é gue todos os dias é dia do professor. Pela superação
JS obstáculos e pelo esforço diário merece o nosso respeito e a

ossa consideração. Parabéns, professor, pela persistência em servir

Nação. Ciente da responsabilidade pela transformação das crianças
jovens em adultos produtivos e capazes de inserir plenamente no

nbiente social, cultural e político do País.

Entretanto, para gue possa ser o instrumento de transformação,
imente a garra e a responsabilidade não bastam. É preciso gue os

rvernantes se conscientizem da necessidade em tratar a educação
rm mais atenção e seriedade. O primeiro passo concreto para isso
investir no setor. Dados comprovam gue se o governo federal
slicasse 7% do PIB na educação - hoje, investe 4,6% -, além do
.iensurável salto na gualidade do ensino, o próprio PIB apresentaria
TI crescimento em torno de 17%.

Não é novidade para ninguém o caos da educação no Brasil. Os
.ofessores recebem um dos piores salários do mundo; para os de
ício de carreira o salário médio é de R$ 313,16, menos de dois

lários mínimos, um absurdo antes de falta de consideração. É
'eciso conceber de uma fez por todas gue educação não é gasto,
.as investimento para o futuro. Enguanto persistir a insensatez dos
ossos governantes, continuaremos amargandç um dos piores índices
xiais do planeta.
Investir em educação é projetar o Brasil para os desafios do

.turo, "Um país se faz com homens e livros", já dizia Monteiro

obato, sabiamente. Mas, em pleno século 21, ainda existem no

rasil 17 milhões de analfabetos e outros 30 milhões de analfabetos
ncionais, pessoas gue lêem e escrevem com dificuldade, insuficientes
ira executar tarefas gue exigem um pouco mais. Cerca de 8,5
ilhões de brasileiros entre 7 e 18 anos não fregüentam a escola e

icnas 1,5% da população tem acesso ao ensino superior.
Por todos esses motivos, a educação continua na UTI e o pro

ssor tem pouco a comemorar. É ele gu€m mais sofre com a

sensibilidade dos governos. Não há como ter uma educação de
ialidade sem professores gualificados. E não é possível gualificar
; professores se não recebem salários dignos e o governo não

-rmite a gualificação.
A minha esperança e de muita gente é gue a situação se reverta e

rssamos ter um país gue nos orgulhe pela sua educação e pelo
vel social gue assegura a sua população. Caso contrário, no ano

ie vem, nada teremos a comemorar, novamente.'

Jm séculoem 100 imagens
�RIA TEREZA DE AMORIM NORA - Secretária-executivaAMVALl

Parabenizo o excelente trabalho apresentado Caderno Espe-
112001 Um Século em 100 imagens.
Causou-me muita alegria em vislumbrar tamanho cuidado na

leção das imagens e na forma de sua edição. Saliento por
iortuno gue alguns fatos gue realmente marcaram minha vida
tão criteriosamente colocados no trabalho. Felicitações.

igos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua'Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
-edacao@jornalcorreiododpovo.com,br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
irnal se reserva à direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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o desfecho das convenções
partidárias na região, em espe
cial em Jaraguá do Sul, com
prova a pouca habilidade dos

líderes em conduzir o processo
interno, li o troca-troca de par
tidos revela a falta de com

promisso para com os interesses

públicos. A fogueira das vai

dades e as intrigas se sobres

saíram, confirmando o despre
zo pelos programas das legen
das e a dissonância entre a

intenção e o gesto. De ideologia
nem se fala. Na maioria dos

ambientes políticos, a palavra
soa como heresia, quando não

é simplesmente ignorada.
No PMDB, o deputado

estadual Ivo Konell reafirmou

a liderança e provou que co

manda - bem ou mal - o

partido. Apesar das constantes

desavenças, com desfiliação
dos vereadores Maristela Me

neli eVitório Lazzaris e o racha

da ala comandada pelo ex

secretário da Casa Civil Ademar

Duwe, mantém um eleitorado

cativo, assegurando o potencial
eleitoral no Municipio. Entre
tanto, a fadiga deslumbra um

futuro incerto.

Os petistas de carteirinha
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.'

destaque pela emergência das

circunstâncias, ávidas pelo
poder e vazias de autoridade.

O troca-troca partidário
serve apertas a interesses pes
soais ou de grupo, sem ne

nhuma relação com os projetos
políticos regionais. A maioria
das novas filiações é resultado
da incapacidade em admitir a

insignificância, somadas a

velhas pendengas e futricas

para a distração do distinto
I .

público. Enfeitiçados pelas
promessas dos neocorreligio
nários, relegaram a vontade

popular, migrando para posi
ções antes renitentemente

criticadas.

As legendas consideradas

pequenas noMunicípio seguem
o ritmo ditado pelas oscilações,
o que não quer dizer que se

exibem nas vitrines para ne

gócios futuros. Mas que apro
veitam a desorganização gene
ralizada para conquistar espaço.
Incomoda, quando não abor

rece, saber que toda articulação
não passa de conchavos e ma

nobrás para enganar o eleitor,
em ligações perigosas, cujos
únicos beneficiários serão os

próprios políticos.
r

Ligações perigosas

PROTECtO
NISMO

r De ideologia nem se

fala. Na maioria dos
. ambientespolíticos, a

palavra soa como

heresia, quando não é

simplesmente ignoradt;j
'. mais uma vez rejeitaram a li

derança do presidente do Sin

dicato dos Metalúrgicos, Jair
Mussinato, e referendaram o

comando de Dionei da Silva.

Mesmo pregando a resistência,
a ala de Mussinato pouco
poderá fazer para alterar os

rurnos dados ao partido a partir
da convenção. A insistência em

disputar o poder interno -

estendido a outras alas -

bloqueia a via de negociação,
trazendo prejuízos eleitorais.

Na coligação Mais Jaraguá
do Sul, os discursos conciliató
rios dos palanques contradizem
as articulações nos bastidores.

Por mais que prometam candi-
. daturas próprias, os partidos
aliados sabem que o caminho

será apontado pela mão in

visível do poder. O que se

percebe é urn certo entusiasmo

político de província, acome
tendo pessoas em posição de
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A Acijs (Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) está sugerindo às empresas que
incentivem os funcionários oriundos de outras

cidades e regiões a transferirem o título de

eleitor para o Município. A proposta foi

anunciada esta semana, durante reunião da

entidade.

O objetivo é ampliar a densidade eleitoral,
visando a escolha de um maior número de

deputados nas eleições de 2002.

Em 1998, a Acijs deflagrou uma campanha de

voto aos candidatos da região, consolidando a

opção do voto distrital no Estado. A associação
defende o lançamento de três candidatos a

deputado estad�al e um federal em Jaraguá do

Sul e região.

ELEiÇÃO
O presidente da Câ

mara de Jaraguá do

Sul, Lo Tironi (PSDB),
informou esta semana

que as eleições para a

renovação da Mesa

Diretora da Casa será

no dia 13 de dezem

bro; última sessão or

dinária do ano. Por en

quanto, os vereadores

AdemarWinter (PSDB),
MaristelaMenel (PFL)
e Vitório Lazzaris (PPB)
são candidatos, mas já
se fala no nome de

Pedro Garcia (PMDB) e

de Sílvio Celeste (PSDB).

AUSÊNCIA
O ministro da Saúde,
José Serra, um dos pre
sidenciáveis do PSDB,
cancelou a visita que
faria hoje a Jaraguá do

Sul, para participar da
entrega do certificado

"Hospital' amigo da

criança", ao Hospital e
Ma ternidade Jaràguá.
O cancelamento altera

os planos dos prefeitos
da região, que iriam

aproveitar a presença
do ministro para apre
sen tar as reivindica

ções para o setor dos

respectivos municípios.

CONFIRMADO
Segundo o chefe de Gabinete da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, José Carlos Neves, o Gê, o

governador Esperidião Amin (PPB) e o vice

Paulo. Bauer (PFL) confirmaram presenças na

solenidade de entrega do certificado ao Hospi
tal e Maternidade Jaraguá.

POLÍTICA CORREIODOPOVO 3

c I PREVIDÊNCIA SOCIAL: PASOLD ACUSA DIRIGENTES DO SINSEP DE MENTIR AOS SERVIDORES

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

Prefeito cumpre a promessa
e assina contrato com o BB

]ARAGUÁ DO SUL - o

prefeito lrineu Pasold

(PSDB) assinou ontem o

contrato gue permite ao

Banco do Brasil gerenciar
os recursos do FMPS (Fun
doMunicipal de Previdên
cia Social) - avaliado em

R$ 20 milhões. Na ava

liação de Pasold, o mon

tante do fundo não passa
.

de R$ 8 milhões. O go
verno conseguiu reduzir de
R$ 8 mil para R$ 6 mil o

preço do cálculo atuarial e

de 5 para 3 anos a vigência
do contrato. Expirou on

tem o prazo dado pelo
Banco Central às adminis

trações municipais para
iniciar o processo de segu
ridade e aposentadoria
dos funcionários.

O Sinsep (Sindicatos
dos Servidores Públicos)
acusá o governo de guerer

privatizar o fundo, afir
mando gue o contrato é

prejudicial aos servidores ..

Pasold nega e diz gue os

sindicalistas transforma

ram o caso numa guestão
política. "Estão mentindo

para os funcionários, não
tem nenhum fundamento

as argumentações. Quero
um contrato de 3 anos

com o Banco do Brasil e

devolver o dinheiro reti

rado do fundo no final de

199� (R$ 4,2 milhões)",
defende-se.

A presidente do Sinsep,
ldinei .Petry, rebate as crí

ticas afirmando gue o

sindicato existe para de

fender os interesses dos

(MAURíLIO DE CARVALHO)

saldo do patrimônio do

fundo mais 4% sobre

toda contribuição dos

servidores", completou.
Sobre o montante do

fundo, Müller disse gue a

avaliação é do consultor

de Previdência Fechada

do BB, Ricardo Cabral.

A LDO (Lei de Dire
trizes Orçamentárias) de

2002 projeta dívida de

Arquivo/CP: Edson Junkes R$ 24 milhões do FMPS.

Pasold diz que Sinsep quer criar outro Inamps

Pontos polêmicos do
contrato com o banco

servidores. "Se a proposta
não é prejudicial aos fun

cionários, porgue o gover
no não divulgou o con-

f teúdo do contrato e tentou

aprová-lo a togue de cai

xa?", indagou. O repre
sentante do Sinsep no Con
selho do FMPS, Rogério
Müller, denunciou gue,
desde 1996, a adminis

tração não repassa ao fun
do a parte patronal devida,
cerca de R$ 170 mil men

sais.

Pasold negou gue o BB

irá financiar a Prefeitura

para repor o dinheiro des

viado do fundo, gueo ban
co gerenciará os recursos e

gue poderá movimentá-los
em aplicações financeiras.

"Minha preocupação é

garantir a aposentadoria
dos funcionários", ga
rantiu. Müller assegura

gue o BB ficará com 30%

dos investimentos com

recursos do fundo. "Pelo

contrato, o banco vai
cobrar 0,5% ao ano do

O contrato prevê a assessotia para implementação de
sistema previdenciário dos servidores, como cálculo
atuarial e demais análises referentes às contribuições para
efeito de aposentadoria. Assessoria administrativa e

financeira, incluindo todos os serviços previstos nas duas

áreas, como elaboração de diagnóstico do atual sistema

de previdência; análise da estrutura organizacional,
funcional e operacional, e elaboração do projeto de lei

gue disporá sobre Plano de Custeio, criação e imple
mentação do Sistema Previdenciário de Jaraguá do Sul.

Pelo acordo, o BB administrará os recursos do fundo

de previdência; promoverá a gestão da liguidez e do fluxo
de caixa; prestará assessoria na elaboração da política e

diretrizes de investimentos, além de poder centralizar a
gestão da totalidade dos recursos financeiros do fundo
de previdência. Um d'os pontos gue gera mais resistência
é o gue permite ao banco administrar bens móveis e ativos
imobiliários "acaso existentes no portfólio de investimentos
do Sistema Previdenciário e promover a custódia dos
títulos mobiliários integrantes do fundo".

O Banco do Brasil administrará ainda o passivo do
fundo e processará a folha de pagamento dos servidores
assistidos e pensionistas.No entanto, o item gue causamaior

polêmica é o que trata das aplicações financeiras. "O banco
não será responsabilizado por guaisguer depreciações nos
bens dessa carteira, nem por eventuais prejuízos decorrentes
de alienação parcial ou total desses.bens ou, ainda, os
decorrentes de atos regulares de administração da carteira."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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11META: LIDERANÇA DOS TUCANOS QUER TOTALIZAR 300 FILIAÇÕES EM SCHROEDER, NO ANO QUE VEM

Partido reforça fileiras visando
as eleições municipais em 2004

SCHROEDER - o

PSDB quer chegar aos 300
filiados no ano que vem.

A estimativa é do presi
dente do diretório munici

pal do partido, ex-prefeito
Gregório Tietz, que desde
que assumiu a direção do
PSDB está empenhado em
reforçar a fileira tucana,
visando as eleições do ano

que vem, e principalmente
o próximo pleito munici

pal, em 2004. "Nós preten
d�mos lançar candidato a

prefeito ou, no mínimo,
para vice-prefeito", ante
cipaTietz, que ingressou no
PSDB após desligar-se do
PFL, em função de diver-

I .

I gências internas.
- Só nos últimos dois

meses foram feitas mais de
30 novas filiações -, ga
rante o ex-pré feito, tra
balho que o partido está

mantendo, através de con
tatos com as comunidades.

Com 58 anos de idade

e 25 de carreira política em
Schroeder, onde já foi ve
reador por três mandatos,
vice-prefeito e, finalmente,

I prefeito, tendo atuado no
Executivo no período de

1997 a 2000, quando não

conseguiu sair candidato à

reeleição como pretendia,
e também não elegeu o

sucessor (o que desenca

deou uma série crise interna
no Partido da Frente Li-

.
beral, noMunicípio), Tietz
afirma estar com bastante

tempo livre agora e tam

bém muita disposição para
dedicar-se à política.

- Estou fazendo po
lítica 24 horas por dia -,
diz, satisfeito corri. o fatode

Gregório Tietz faz política 24 horas por dia
.

estar sendo lembrado pelas
comunidades, que lhe enviam
convites para encontros e

reuniões, aosquais comparece
assiduamente.

Com relação às eleições
do ano que verri, quandof'

serão eleitos os deputados

Arquivo/CP: Edson Junkes/CP

estaduais e federais, gover
nadores e vices, senadores
e o presidente da Repú
blica, "a única definição já
tomada no diretório. em

Schroeder é o apoio para a

reeleição do deputado fe
deral Vicente Caropreso",

diz, explicando que o par
tido· ainda aguarda pelas
confirmações dos nomes

de pretendentes na região
e ao Governo do Estado,
para só então anunciar po
sicionamento.

NOMES - Tietz diz

que prefere não comentar
nomes, mas garante que se

as eleições municipais fos
sem realizadas já no ano

que vem, o PSDB teria

"doze bons candidatos pa
ra serem lançados". Ele
não comenta o governo do

prefeito Osvaldo Jurck
(PMDB), do qual consta
atualmente como aliado,
mas diz ter acompanhado
as posições tomadas pelo
chefe do Executivo Mu

nicipal, como no caso da

polêmica que envolve a

instalação do contorno

ferroviário, em Schroeder.
(MILTON RAASCH)

TietzdizqueoExecutivo deve seoporà ferrovia
Se depender da posição do ex-prefeito

Gregório Tietz o contorno ferroviário

jamais será instalado no território de
Schroeder. Ele reiterou ontem a posição
contrária ao projeto, que já ostentava na

época em que ainda estava no Executivo

Municipal. ''Não existe vantagemnenhuma

para a população do nossoMunicípio em

receber o desvio, que na realidade é um

problema deJaraguá do Sul e Guaramirim
e que tem de ser solucionado lá entre eles",
comenta.

Para Tietz, o prefeito Osvaldo Jurck
(PMDB) precisa "bater o pé" contra o

projeto, assim como já acontece por parte
da Prefeitura, que esta semana enviou
documento à diretoria geral da Fatma

(Fundação doMeioAmbiente), lembrando
a unanimidade damanifestação contrária
dos moradores do Bairro Schroeder I, que

será atingido pelo contorno, e fazendo

contestações.
Segundo o ex-prefeito, os técnicos do

consórcio de empresas, que elaborou o

projeto pela implantação do contorno

ferroviário em Schroeder I, cometem um

equívoco ao argumentar que o estudo levou
em conta a adequação com redução de
custos exigida pelo Ministério dos

Transportes, porque eS'luecem que
"indenizar propriedades e benfeitorias em

Schroeder é bem mais caro do que pagar
indenizações emGuaramirim.

Os terrenos agrícolas estão muito

valorizados em Schroeder, argumenta
Tietz, que na semana passada compareceu
na audiência pública promovida na Capela
Nossa Senhora das Graças, no Bairro

Schroeder I, para acompanhar a situação
I

de perto. (MR)

"Se ele quer mesmo regularizar o Fundo Muni
cipal de Previdência Social, deveria começar
repassando a parte patronal devida, o que não é
feito desde 1996." (Representante do Sindicato dos
Servidores no FM PS, Rogério Müller, em resposta
ao prefeito Irineu Pasold - PSDB - que justificou
a assinatura do contrato com o Banco do Brasil,
afirmando que a intenção é regularizar o fundo)

ALOA (LeiOrçamentáriaAnual) já tramitanaCâmara de
Vereadores de Massaranduba para fixar as bases do

orçamento público municipal para 2002. A proposta de

orçamento para o novo exercício é de R$ 8,7 milhões,
ligeiramente inferiorà desteano, deR$ 8,8milhões,Amatéria

deu entrada segunda-feira no LegislativoMunicipal e está
em análisenaComissão de Finanças eOrçamento.O prazo

para aprovação vai até o final do ano, ou pelo menos até

antes do início do recesso dos vereadores, que começa em
15 de dezembro. Massaranduba cresceu no desempenho
do movimento econômico este ano, segundo os índices

ainda provisórios de retomo do ICMS no Estado.

COMÉRCIOVETADO
O projeto instituindo a

obrigatoriedade da insta
lação de portas giratórias
nos estabelecimentos ban

cários de Massaranduba,
de autoria dos vereado

res da oposição, acabou
vetado pelo prefeito
Dávio Leu (PFL). O chefe

do Executivo argumen
tou para o veto que ame

dida é regulamentada por
legislação federal jáexistente
e de responsabilidade da

federação dos bancos.

Na Associação Comercial
Industrial e Agrícola d

Massaranduba continu

em pé a proposta de qu

seja ampliada a oferta d

linhas regulares de ônibus
trazendo a população ru

ral para a cidade, com
alternativa para o fortale

cimento do movimento

das vendas no comérci

local. Falta só a idéia se

vista com mais entusias
mo pelos que podem de
cidir nesse sentido.

SERVIDORES
Expectativa em relação ao que o prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer (PFL), poderá anunciar na entrevista
coletiva de hoje, no que diz respeito à proposta elaborada

peloExecutivo, na questão que envolve adefinição do plano
de cargos e salários dos servidoresmunicipais.

ENTRE

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo "Knut Anders Júnior
CRM 8879'

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia eTraumatologia

SEJA COMPETITI�O NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Cu.uIiAd"gad•• "'••".d"S'C Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 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
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'

.IA Fampesc (Federação
das Associações das Micros
e PequenasEmpresas de
Santa Catarina) firmou
convênio com o Badesc

(Agência Catarinens.e de

Fomento) assegurando
. financiamento para o
setor.

.IEstarão disponíwispara OS
.

empresáriosrecursosentreR$
10milaR$I00mi4 comum
ano de carêndaejuros de 16%'
ao ano, sendo que nos .

primeiros12mesesoassociado
pagaráapenasosjuros.Além
dissó,parafinanciamentosde
capitllJdegiro o conrenio
estabelece valoresdeR$10mil'
aR$20mil.

.IA Apevi (Associação de
Micros e Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu) está interme
diando os financiamentos.
Mais informações pelo
telefone 371-1044.

.I A Campa1fha 'Jaraguá do
Sul- InadimplênciaZero",
deflagradopelo SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito) da
CDL (Câmara deDirigentes
Lojistas) dejaraguá do Sul,

, estendida também 'ao setor
deprestação de serviços,
quer reduzirà
inadimplência no comércio
local, hoje nafaixa de 12%,
e evitar o seu crescimento.

Segundo o diretor do SPG,
WaldemarScbroeden a
entidadejá registra saldo
positivo com a campanha..

.I O presidente da
Embratur (Empresa
Brasileira de Turismó),
Caio Luiz de Carvalho,
anunciou esta semana,
durante o 5° Seminário
Internacional de
Investimentos em Hotéis

_,
& Resorts, realizado em

São Paulo, que, até
dezembro, será lançado o
Prodetur-Sul (programa de
Desenvolvimento do

Turismo no Sul); uma
linha de financiamento de

US$ 460 milhões para
projetos turísticos da
Região Sul e Mato Grosso
do Sul.'
iii

Palestra alerta para as

exigências do mercado
. ]ARAGuA DO SUL -

Em palestra proferida na

noite da última terça-feira,
no Centro Empresarial,

.

para vendedores, crediaris
tas, chefias e pessoas que
tenham contato com clien

tes, direta ou indiretamente,
à diretora da Oficina de
Vendas de Florianópolis, ,

Marl{ Guichard, abordou
a necessidade de mudanças
de mentalidade para
acompanhar as exigências
pelo mercado moderno.
N a segunda parte do

evento,Marli, que é autora

de três livros para a área

de vendas, apresentou téc
nicas de vendas.

A diretora insistiu na

oecessidade em' mudar os
hábitos, mas frisou a im

portância da mudança da

mentalidade. "São coisas

que se completam e não

podem ser exercidas sepa
radamente. O importante
é perceber que não existe

outra maneira, que o mer

cado exige profissionais'
integrados e adaptados à

nova ordem", explicou,
lembrando que o grande
desafio do comerciante é

transformar o cliente hum

vendedor ativo.
Marli está noMunicípio

há uma semana, fazendo
análise do mercado local e

com ela, o trabalho consiste
em levantar os pontos po-
sitivos e negativos para se-,
rem discutidos na palestra.
''A intenção é reforçar os
pontos positivos e apresen
tar formas de como su-

perar os negativos", .disse.
:r;>urante a palestra, Marli
apresentou técnicas de ven

das, trabalhando o conceito
de sondagem, apoio e fe

chamento, dentro doProjeto
.pss, siglaeminglês que significa
treinamentoparaprofissionais
de vendas.

Contribuição ao Incra pode
ser inconstitucional

]ARAGuA DO SUL -

o assessor jurídico da

Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Ja
raguá do Sul) e da 'Apevi
(Associação das Micros e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu), Irineu
Bianchi, acredita que a con
tribuição social de 0,2%
sobre a folha de paga
mento destinado ao Incra

(Instituto Nacional de

"
Colonização e Reforma

Agrária), pago pelas em

presas, pode ser ques
tionada na Justiça. De
acordo �om ele, existe
entendimento de que o

repasse éinconstitucional,
Bianchi informou que

o STJ (Superior Tribunal
de Justiça) entende que

nem todas as empresas
são obrigadas a contribuir

para o Incra, pela falta de

vínculo da atividade com

O órgão federal. "Isto su

põe que podem buscar,
através de uma ação di

reta de inconstituciona

lidade, individual ou co

letiva, o ressarcimento da
valor pago nos últimos
dez anos", alerta, lem
brando que a decisão do

STJ não é definitiva, mas
.

reconhece que jurídica
mente uma ação é viável.

Na opinião do asses

sor jurídico, apésar da

viabilidade, as empresas
precisam ter cautela. En

tretanto, diz que a ação
"fica a critério de cada

uma".

IPIONEIRA: MARJSOL RECEBE O P�MIO CNI DE QUAUDADE E PRODUTIVIDADE

Empresa conquistou também o.

PrêmioTop deVendasdaADVB
]ARAGuA DO SUL - A

CNI (Confederação Na-
.

cional da Indústria) con

cedeu à Marisol o Prêmio
de Qualidade e Produti

vidade. A premiação,
ocorrida no dia 22, é o re

conhecimento da entidade

da Qualidade) Unidos em

Massa, da unidade fabril

de Massaranduba. Os

funcionários apresentaram
o aparelho para fazer

bainha passando galão. A
iniciativa consistiu na

adequação e no aprimora
mento de procedimentos
operacionais, com redução
de custos, aperfeiçoando a

. qualidade dos produtos.
''Tudo com muita criati

vidade", lembrou Beatriz

Fontenélle, do Departa
mento de Marketing.

O Prêmio CNI é des

tinado a todos os setores

industriais, incentivando o

aprimoramento. Este ano;
foram 8.294 projetos
inscritos, de 666 indústrias,
de todo o País, dividido

nas categorias Qualidade e

Produtividade, Design,
Ecologia e Interação Uni

versidade Indústria, o prê
mio teve etapas dd seleção
regional, estadual e nacio
nal, em cada qual era im

prescindível que se con

quistasse o primeiro lugar
para continuar na disputa.

TOP - Em outubro, a

Marísol, que comercializa as

marcas Marisol, Lilica Ri

pilica, Tigor T. Tigre, Cria
tiva,Maju eMineral, além de

lojas franqueadas em todo

o País, recebeu também o

Prêmio Top de Vendas
2001, da'ADVB (Associa-

.

ção dos Dirigentes de Ven

das é Marketing do Brasil),
o prêmio nacional mais

cobiçado da área de vendas.

Mussinato é eleito vice-presidente da

Confederação dos Metalúrgicos da CUT
SÃO PAULO - o presi

dente do Sindicato dos

Metalúrgicos de Jaraguá
do Sul e Região, Jair Mus
sinato, foi eleito vice-pre
sidente da Confederação
Naciqn;U dos Metalúrgicos
da CUT (Central Única
dos Trabalhadores). A
eleição aconteceu durante

o 5° Congresso Nacional

dos Trabalhadores Meta

lúrgicos, realizado entre os

dias 26 e 28, na antiga fá

brica da Mararazzo, no
Brás, São Paulo. O evento

reuniu 529 delegados de

todo o Brasil, além de re

presentantes de 12 países .

O atual presidente da

entidade sindical, Heguiber
to Della Bella Navarro, o
Guiba, foi reeleito presi
dente para mais um man-

'

dato de três anos. Além de

Mussinato, outro catarinen
se integra a executivá da

empresarial às ações e

levantando as possíveis contribuições da empresa
deficiências. De acordo .

jaraguaense para o setor

têxtil. A Marisol, conside
rada uma das maiores e

mais importantes indústrias
brasileiras do ramo do

. vestuário, foi a única re

presentante de Santa Cata
rina a conquistar o prêmio
este ano.

O grupo responsável
pelo desenvolvimento do

projeto vencedor foi o'
CCQ (Círculo de Controle

Dra. Christiné Rebelo
CRO-PV5952

'_.-;--. \ -

.

rUà lill'liD do ltIo Iranto, 637 • Sala 2 • (enfio • JOlllQlIÓ do Sul· se
Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

Confederação Nacional,
João Batista de Souza, que
exercia a vice-presidência
da entidade.

.

Entre as deliberações
do congresso estão a in-

,tensificação da campanha
"Emprego, salários e di

reitos sociais", a luta pela
implantação do sindicato

nacional da categoria e do

contrato coletivo de traba

lho para os trabalhadores

metalúrgicos. "O sindicato

nacional deverá garantir a

todos os trabalhadores

direitos coletivos mínimos,
assegurar os salários e con

dições dignas' de trabalho,
por meio do contrato co

letivo unificado nacional

mente para o setor", ex

plicou Mussinato.
A _Confederação dos

Metal�rgicos da CUT

prepara uma greve nacio

nal nos próximos meses

flõ)9JJv�&�\__/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

pata protestar contra a

política "neoliberal do pre
sidente Fernando Henrique
Cardoso" e contra o pro
jeto que extingue os artigos
7 da 'Constituição Federal'
e 618 daCLT (Consoli
dação das Leis Trabalhis

tas), onde estão previstas os
direitos trabalhistas e sociais

básicos, deixando à livre

negociação entre patrões e

empregados o pagamento
de direitos como férias e

13° salário.

Mussinato lembrou

que o projeto de extinção
dos artigos está no Con

gresso Nacional para aná-'
lise e votação dos parla
mentares. "A ·gteve será

também em defesa do

artigo da OIT (Organiza
ção Internacional do Tra

balho), que prevê os di

reitos sociais básicos do

trabalhador", completou.

Médico Oftalmologista
�peci8lização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

"
.

e Curso,ila Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
\

AV. Mal. Deodoro n6· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 i7S·11S0
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, M��e: �e.ls��ReIehel Jr.

l{jade: 2;� �(iI(1)�

D Signo� sagitário,
JProfis,são: vepdeoor
, Gomida: pizza

$é Bebida: uísque

/fi.
Qualidàde: honestidade

,

Defeito: ser baixinho
t "primio:'paraÇ>s meus pais, ....

stigo: aco�dªr cedo
usoSl;\n�V:!il'r;nente para meus pais
s: pa.r:aospólfticos desonestos

OFg�lho: de ser feliz
Vergonha� de alguns erros que eu co

meti no passado
Dia ou noite: depende da ocasião
Mania: roer unhas
Preconceito: acho uma besteira
Amor: estou à procura
Sexo: é muito bom
Deus: faz parte do dia a dia
Vida: viver para sempre
Morte: uma nova vida
Drogas: nada contra
Lugar: um lugar sossegado a dois
Sonho: ser o melhor vendedor do
mundo
Cantada: a mais romântica de todas
Futuro: mais humildade para toda a

sociedade
Jaraguá do Sul: a cidade com as mais
belas gatas de todo o Brasil ,

Brasil: cada vezmelhor
Uma frase: Nada é para sempre, por
isso aproveite o seu dia a dia, com
pensamentos positivos, e seja feliz!

DICA da semana
Numa das edições anteriores desta

coluna, o item "_" do quadro "+ou-", des
creveu o quanto é pequena e baixa a preo
cupação que muitas pessoas dedicam a

vidas alheias e o quanto é perigoso soltar
ou passar adiante um boato.

Se você quiser acompanhar um roteiro
que trata desta questão, uma boa dica é
locar o filme "Intrigas".

Assista que vale a pena!

COR

A N '.' .I� N A

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

Bruxas, diabinhas, mascarados... Deu de tudo na Noite Halloween
realizada na Notre, no último dia 27.

Sucesso total!!!

II

. ..

DR. ANTONIO ROSA NETO
Cirurgião Dentista - CRD 2674---I

Estej
Uso Boticário

,
ORTODONTlA E
ORTOPEDIA

DOS MAXILARES

Wt (47) 275-2006
Ruo Joõo Picolli" 153 . Cenfro . Joroguó do Sul

371·7365MeDuwopç:M-da,�
• Diariamente à partir das 1D horas

, • Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservas !1�SH6

icroinformatica. com
• I P I.C i • I I ,. d a em" t e n d .' • o e I

R�a Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jaraguá do Sul- se

Fone.: 1471 275.1968 Fax.: 1471 371.6408
Ernail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadão
Cenlro - Jaraguá do Sul- SC
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CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta-feira, 1 de novembro de 2001·
. -,

ento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2° feira', às 12h; CLAS.SIAUTO: 4a feira às 12hi CLASSIMÓVEIS: 5Q feira, 12h
Para anunciar: 371-1919 ou cpdassificados@neluno.com.�r

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

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

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

Tratar: 371-5343.

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

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

Tratar: 9905-2848.

Vende-se Fiat P�êmio
1.3, 85, branco.
Tratar: 9905-2848.'

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

Vende-se Fiat 1 47,
anq 86, perfeito
estado. R$ 1.700,00.
Aceito troca. Tratar:
9122-1157

Vende-se Fiat Oge,
84, R$ 1.100,00. '

Tratar: 9122-1157.

Vende-se Fiat 147,
79. R$ 550,00.
Tratar: 9122-1157.

Vende-se Uno Turbo,
94, preto, completo.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Uno Turbo
94, preto, com
rodas 1 5 momo.

Tratar: 9118-5820.

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 de
bordo, check
control, película e

ingate.
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$ 1 73,00.
Tratar: 371-9186,
com Luiz.

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
personalizado.
Tratar: 9903-2936.'

Vendo ou troco Golf
GLX, modo 95,2.0,
cor champagne
dourado. Tratar:
275-3409.

Vende-se Gol, ano.
.93, ótimo estado.
Valor R$ 6.800,00.
Tratar: 373-0131.

Vende-se Gol 1 000,
branco, ano 93,

gasolina. Valor
R$ 7.000,OO .. tratar:

371-2364 ou 9905-
6476.

Vende-se Gol1 000,
ano 2001, fun com

extras. Valor
R$ 19.000,00.
Aceita-se carro de
menor valor.
Tratar: 370-0464.

Vende-se Goll 000,
ano 97, completo.
Valor R$ 13.500,00.
Tratar: 370-0464.

Vende-se Parati 94,
cor-preto. Valor
R$ 8.500,00.
Tratar: 373-1026 ..

Compra-se Parati,
ano 95 ou 96, na
cor clara.

Paga-se á vista.
Tratar: 370-1462.
Vende-se Voyage
GL, 91, impecáv.el.
Tratar: 373-3001.

Vende-se Goll 000,
96, completo, c/
limp., desemb., ar

\ qte, ótimo. estado.\

R$ 9.900,00.
Tratar: 373-3001.

Vende-se Parati,
ano 85. Valor
R$ 2.850,00 ou

troco por CG Titan.
Tratar: 371-4547.

Vende-se Fusca 82,
branco perolizcdo,
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:
91.17-0266.

Vende-se Gol1 000,
96, completo,
Iirnpcdor,
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 moto CBR

450, SR, ano 91.
R$ 7.500,00, ou
R$ 1.500,00
entrado. + 36X
R$ 273,18. Tratar:
9111-5064'.

Vende-se moto CG
125, ano 98.
R$ 2.800,00 ou

R$ 300,00 entrudo
+ 36x R$ 118,15.
Tratar 9111-5064.

Vende-se moto CG,
ano 98, em ótimo
estado.
R$ 2.600,00.
Tratar: 373-0131.

Compra-se moto,
biz, sccoter ou
jogue. Tratar:
372-2982.

Vende-se biz, 100 c,
2000. R$ 3.000,00,
vermelha,
1.600km. Tratar:
373-3001.

Troco moto CG 98,
por, consórcio não

sorteado. Tratar:
373-3001.

2
7
5

275-3627
Rua Baráo do Rio Branco,411· Edifício Klein· Sala 2· Centro

Vendo, Raridade, Fiat Prêmio (SL '.6,
IE, ano 94, preto, completo + ar ,

condicionado, com rodas de liga leve,
originais, impecável. Valor RS 7.500,00,

sem troca. Tratar: 9973-3999.

. � 370-3113
�c;,p':ff"CllR. Av.Waldemor Grubbo· Jaroguó do Sul· se

� automóveis

Gol GIII Bordô 00
Gol 1 6Y, 4p Bordô 99

Go116Y, 2p Prelo 98
Logus GL, compl. Prato 94
Kombi Furgão Bronca 94

Apollo Vip Branca 91

Voyage CL Branca 91
Parali CL Preto

•

88
CHEVROLET

Aslra, compl. . ar Vermelho 00
Corsa Sedan' Branca 99
Corsa Super, 4p Verde 98

Omega CD, complelíssimo Bordô 95
Monza 650, 4p Vermelho 93
Kadett SL Prata 91
Kadett Ipanema Azul 91
Monza SLE, compl. Bege 90
Monza SLE Marrom fE

Vende-se moto titan,
99/00. R$ 2.800,00.
Tratar: 376-0035,
com Samir.

Troco CBX 200,
Estrada, com
7000km, por uma
moto de menor

valor. Valor
negociável.
Tratar: 373-1580,
com Etti, ligar na
parte de tarde.

Vende-se moto biz/
2000. Tratar:
9963-4433.

Verona GLX, 4p

PalioWeekend 1 .0

Tempra 16Y, compl.
Fiai Uno 1.51E

CBX 150 Branca 90

Vende-se sub woofer

pioner, 12 pol.,
500wts, com
caixa dutada.
R$ 160,00.
Tratar: 379- 1062
ou 9963-5090,
com Ailton.

Vende-se rodas 1 7,
com -pneus marca

Procar. R$ 1.600,00.
Tratar: 9118-5820.

WOLKSWAGEN

FORD
Azul 94

FIAT
Cinza
Azul
Vermelho

00
95
93

MOTOS
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Arduíno Fone:371-4225
Veículos Fax:371-9720

NOVOS E l)SADOS DE TODAS AS MARCAS

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Marea 2000
Clio 2000
Vectra 1998
Parati 1997

pa\\O 2000
GO\ ,999
corsa ,999

GO/1998
Palio 1997

Santana 1994

Fone: 371-4225
Fax: 371-9720

Santana 1990
Monza 1990
Parati 1992

Saveiro 1999
Fiesta 1995
Escort 1997

Dalíar
---������=--

VEICULaS LTDA
87&4080 fDIRA�Vi&·llIQCA·�"

ANO COR COMB.

AAT
99 Prata G

VW
Saveiro 1.6 MI 98 Branco G
Gol1000 (mod. ant), cf opc. 96 Grafite G
Gol1000 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, gab.estendida comp. 96 Branca G
Kadett GL 95 Azul G
Monza SLE, - dir. hidr, 4p 92 Bordô G

FORD
I Fiesta 4p 96 Laranja G

Escort Verona 1.8; cf dir.hidr 96 VerdeM. G
ESC0rt Hobby 95 Azul G
Pampat.s, GL 94 Cinza G
VeronaGLX 90 Azul G

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

AUTO CENTER

Não fechamos para o almoço

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax: (47) 376-1822

MODELO ANO COR COMB.
VW

Gol 96 Vermelho G
Fusca 95 Azul G
Voyage 1.8 92 Branco G
Santana GLi, 4p, cf ar e dir. 93 Prata G

GM
Corsa Wind 98 Azul G
Pick-up Corsa GL 1.6, ar fvdr 98 Preta G
KadettSLE 89 Marrom G

FORD
Del Rey 84 Bege A

FIAT
UnoSX,4p 98 Bege G
Uno 2p, 1.3 91 Vermelho G

PEUGEOT
Peugeot, 404 97 Branca D

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

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma - Construção

- . .

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.

:' I I (47) 222-1152
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 operações EM
DINHEIRO de imediato após consulta do cadastro.

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

Fone: (47)
370-8622

WOLK6WAGEN
Verde
Bordô
Prato
Bege
Bronco
Bronco

GHEIIROLET
Corso Sedon 1.0, 4p, compl. Verde 00
Corso Super 4p Bronco 97
Corso 1.0 2p Vermelho 96
Corso Wind, 2p Bronco 95
2 Monza SLE 4p, 1.8 AzullVermelho 92

fORO
Vermelho
Cinzo
Verde
Vermelho
Bronco

Saveiro CL, 1.6
Poroti CL 1.8
Gol 1.0 Plus
Fusco 1.300L
Fusco 1.600L
Fusco 1.500L

97
95
95
81
77
70

Ko 1.0 zetecfrocon
Ko 1.0
Escort SW GL 1.8, c/ ar
Fiesto 1.0, 4p
Pompa L 1.6

00
98
98
98
96

flAT
Fiorino Fur9ão 1.5, térmico Branca 96
Fiorino Furgão 1.0 IE Branco 95
Fiorino Fur1ão 1.0 IE Branco 94
Prêmio CS .5 IE Cinzo 93
Pick Up City 1.5 Vermelho 88

IMPORTAOO6
Dodge Dakoto V6 CE Vermelho 99
Doewoo espero Roxo 95

.OIE6EL
Peugeot 504 diesel Branco 95

Peuaeot 504 diesel Bordô 95
F- 1 00 5 diesel Branca 94
F- 1000 55 diesel Prato 93
F-1000 Cabo Duplo, diesel Prato 86

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

.. * Pneus * Rôdas Esportivas .* AIln
* Escapamentos * Balanceaméntâ

* Molas * Suspensão * Fnu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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 QUALIDAD. E SEGURANÇA

- CONFIAT, ctendimento 24 horas '

- Revisões periódicas a partir de 20.000Km
- FIAT PLUS - 2° ano de garantia estendida

- A partir de 5 anos proteção de
carroceria contra corrosão

37,1-2111
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO Classiauto '.

QUINTA-FEIRA, 1 de novembro de 2'001

Vende-se Dodge/Dokoto Sport
Cabine estendido, motor 3.9 (6 cilíndrosl,
ano 99, cor branca, com opcionais, dir.
hidr., vidros e travas elétricas, ar
condicionado, santo antônio cromado,
spoiler lateral cromado, protetor de
caçamba, capota maritima, bancos de

.

couro, isofilme, alarme com acionamento
de vidros, gasolína .

Tratar: (47) 340-0104
Acesso a home page:

www.sateliteveiculos.com.br

"., '." ," ."t,bIAO'O""
. } ,

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
- Recondicionamos

Radiadores de Alumínio

para Automóveis e

Caminhões Intercooler

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

Rua Bernardo Dornbusch, s/no "

(ao iodo do n? 188'0)
Baependi - Jaraguó do Sui - se

r..
'

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:
REVESTIMENTO

'AUIQYDBIÚSI1CO

EMCOUROE

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

371-7770

.

.

I
1/eJra���'

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

�
Não impona a m,arca ou modelo,
seu carro precisa de seguro.

Empréstimo Pessoal
"

FÁCIL
SOLUÇÃO PARA VOCÊ

TECIDO

Simples, rápido e sem burocracia
Venha conferir
o menor taxa de juro!

14kWl&3
Basta apresentar:
Carteiro de identidade - Comprovante de residência -

Comprovante de renda - Talão de Cheques

Ruo Reinoldo Rou, 60 (Market Plote) 6º andar, solo 601 - Fone: 371-8464

'......,-�"'iiii.lli
ADDmakl8r.Harco
Seuuros

www.addmakler.com.br

Fone: 370-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QU INTA-FEIRA, 1 de novembro de 2001 Class,iauto CORREIODO pOVO. 5

p� e II� (O**47) 371-5343
RUA JOÃO J. ArROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

BSu1·lrast
rolamentos.

Rolamentos

Retentores

'Buchas -

Mancais - Anéis
Elást.ià::s
'Graxa

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇAS UNIVERSALLTDA

Fone:
"""'j

370-7184

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Rua Arnoldo Leonàrdo Schmidt, 66 (Próximo.oo Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

(47) 376-1772/ 273-1001

.._..._ C.n••• L...a....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC CA .INHOH......

KA
KA

Ranger 14 E.
'F250 XL Super Duty
KA
Escort GL' 16V SW
Escort GL 16V SW
Courier CLX 1.4 16V
Fiesta 1.0
Eséort GL 16V Sedã
Mondeo CLX FD

Mondeo CLX
Mondeo CLX FD

Ranger STX
Mondeo CLX FD

Mondeo CLX

Royale 2.0i GL
Ford Escort 1.81 GL

Verona LX

S 10 Deluxe
GM Astra GLS

Opala Comodoro SL/E

Gol CL 1.8

Voyage GL 1.8
Saveiro CL
Kombi

Fiat Palio EX

XLX 350 R eririquePiazera, 199 - Centro - 3

FORD

00/00
99/99
99/99
99/99
98/99
97/98
97/98
97/98
97/98
97/97 I

97/97
97/97
97/97
96/97
96/97
96/96
96/96
95/96
91/91

GM

96/96
95/95
89/89

VW

94/94
90/91
91/91
85/85

FIAT

98/98
HONOA

87/87

prata
prata
cinza
cinza
cinza
azul
azul'

prata
verde
branca
azul
verde
azul

, branca

preta
branca
azul
branca
azul

azul
vermo

prata

Prata

prata
prata
bege

verde

branca

gasolina
gasolina
gasolina
diesel

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gaSOlina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
álcool
gasolina

diesel
qasollna
gasolina

gasoliná
qasolina
álcool
gasolina

gasolina

gasolina

88/88 Gas.
87/87 Gas.
93/93 Gas.
94/94 Gas.
82/83 Gas.

FORD
GL 1.8, l6V 96/97 Cas.
L 93/94 Gas.
EFI 98/98 Gas.
XLT Compl. 97/98) Diesel
GU 95/95 Gas
GL 88/88 Gas.
Cabine Dupla 86/86 Dies.

FIAT
99/99 Gas.
98/99 Gas.
97/97 Gas.
97/97 Gas.
96/96 Gas.
95/95 Gas.
94/94 Gas.
87/87 Ale.

OUTRAS MARCAS
RXE 2.0 O,QjOO Gas.
160 Classic 00/00 Gas.

Classic
SL/E
SL
SLE
SL

EX
SX
SX
SX

Trekking
SLX 2.0
1.6 compl.
S

Na MORETTI
AUTOMÓVEIS

•

seu semmovo co

[eito de' novo

Cinza
Azul
Vermelha
Bordô
Vermelho

Vermo Perol.
Azul
Prata

!Azul
Cinza fi
Azul IIAzul

Preto IBorbô I
Preto
Bordô
Branca
Preto
Azul
Preto

Verde
Branco

MODELO COMB COR ANO Uno C,S. 1.5 Gas. Verde 1995

Tipo IE 1,6, 4p Gas. Cinza 1995

VW GM

Gol 1.0, 16V Gas. Vermelho 1999 Omega GLS 2,2 Gas. Cinza 1996

Gol MI Gas. Vermelho 1998 Corsa Wind 1.0 Gas. Branco / 1996

Santana Mi 1.8, comp. 4p Gas. Azul 1997 D-20 Conquest, com. diesel Diesel Branco 1995

Gol! GTI Comp. Gas. Azul 1995 S 10 Diesel Branco 1996

Fusca Gas, Bege 1986 Kadett GL 1.8 Gas. Cinza 1994

Fusca Gas. Bege 1981 Kadett SL V,EL. rodas Alcool Cinza 1993

AAT Kadett GSI 2.0 Gas. Amarelo 1992

Uno SX 10 Gas. Azul 1998 Monza SUE 1,8 Gas. Azul 1990

Tipo 2.0, 4p Gas. Azul 1995 FORD

Uno SX 10 Gas. Roxo 1997 F 1000 SS, comp. -ar Diesel Preto 1993

Uno EP, 4p Gas. Vermelho 1996 Escort XR 3 1.8 Gas. Azul 1989

VEÍCULOS MODELO ANO Co.MB. COR Monza
VW Monza

Gol Special GIl 01/01 Gas. Cinza Quasar Monza
Gol Special GIl 01/01 Gas. Prata Kadett
Gol Special GHI 01/01 'Gas. Cinza Quasar Chevette

Gol4p GHI, MI l6V 99/00 Gas. Verde
Saveiro ÇL Mi, 1.6 99/99 Cas. Azul I;lscort
Gol CL 1.6 97/97 Gas. Prata Escort

ZECA
Gol 1.0 I 96/97 Cas. Branca Fiesta
Gol CLi 1.6 96/96 Gas. Azul F-IODO
Gol GLi 1.8 Com dh 96/96 Gas. Bordô Versalles

Automóveis
Gol 1000 mod. ant.96/96 Gas. Branco Del Rey
Gol Rolling Ston 1.6 95/95 Gas. Azul F-IODO MWM

Logus CL. compl. 94/94 Gas. Bordô

Logus CL 93/93 Gas. Prata Uno 4 portas

Novos - Usados
Parati CL 1.6 92/92 Ale. Prata Uno c/ar
Saveiro CL 1.6 92/92 Gas. Prata Uno 2 portas

de todas as
Kombi 1.6 87/87 Gas. Branca Uno 2 portas
Passat 1.8 87/87 Ale. Branco Fíorino

Marcas GM Tipo
Corsa Sedan Super 99/99 Gas. Prata Elba
Vectra GL 96/97 Gas. Cinza Uno 2 portas

275 3507
Corsa Wind 95/96 Gas. Roxo
D-20 Custom Completa 93/94 Diesel Bege Senic
D-20 Conquest Comp.4p 93/93 Diesel Branca Mercedes Classe A

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Santana
98/99 - Azul

MODELO

PassatVR6
96 - Azul

ANO

<'

COR MODELO ANO COR
Kadett SL/E 91 Marrom

Kadett GSI MPFI 92/93 Cinza

Corsa Wind 98/99 Prata

Astro GL 98/99 Azul

Astro GL 99 Prata

Vectra GLS 99 Preto

Vectra GLS 99 Vermelho
Verona 2.0i GLX 94/95 Vermelho
Escort HL 16V 97/98 Azul

.... Uno Mille EP 95/96 Cinza

Uno Mille EP 96 Azul
Honda Civic LX 98 Preto

Fiorino Furgão IE 94 Branca

Uno MilleSX 97 Azul

VEíCULOS VOLKSWAGEN'

Golf GL
96 ,- Preto

Goll.8 TSI 2P
96 -: Vermelho

-

Santana GL 2000

Sanfand GL 2000

Santana GLS 2000

91/92

94/95

Branco

Vermelho
Vermelho

.'

Sanfona GLS 2000 95 Vermelho
Santana

PàssatVàriant

Passat Turbo

I Parati CL 1;6MI 2P
Gol MI2P

GólfGL

97 Preto

98/99 Prata
....

"" 97·,', Brança
98/99 Branco

.

.

.,'. 95·
, Rox()

,

Golf 1.6 99/00 Prata

,

Gol MI 2P 97
'

Azul
.''' Gol Special 2P •

,98/99 ,�'
,

Gol 16V 4P 98/99
,.P�(]ta
Branco

I

, GÓll.6,4P 99/00 '.

' Branco
Gol Spedal 2P 99/00 Prata
.GoIL64P 99/00
Gol16V 4P 99/00 Branco
Gok1l6V4P ',99/00 Branco '","

Gol16V 4P 99/00 Branco
"

GoI16V''4P __

'

.. ,,'Cinza
"

"

Kombi 98/99 Branca

Horário de atendimento:
De segunda a sexta: 7h30 às 19h

Sábados: 8h às 12h

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'Corcquó.

Astra GLS
98/99 - Verde

Fiesta
98/99 - Branco

.�

!Iu �----------------------------------�----------------------------------------------------------------------�

OUTRAS MARCAS

CARÁGUÁ
fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QU INTA-FEIRA, 1 de novembro de 2001 Classia:uto CORREIO DO POVO - 7

VEíCULO COMB.COR ANO VALOR
VW

Gol Plus, \1 000 Gas. Branco 96 R$ 10.500,00
Gol Plus, 1000 Gas. Azul 96

Voyage CL 1.8 Gas. Prata 95 R$ 8.800,00
Saveiro Alc. Prata 91 R$ 6.300,00

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

D-20, compi. Die. Verde 94 R$ 31 .000,00

Compra Kadett GL, compl. - ar Gas. Azul 96 R$ 10.000,00
Chevette Alc. Prata 93 R$ 6.500,00

Vende FORD

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

Troca Escort L 1.6 Gas. Prata 93 R$ 8.500,00
AAT

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

(47) 371-3608 CGTitan Gas. Verde. 00 R$ 3.100,00
Virago250 Gas. Prata 01 R$ 9.500,00

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379
Virago250 Gas. Prata 01 eíÍtr.R$ 4.000,00

- Centro - Jaraguá do Sul - SC + 31 x R$ 255,00

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

"ADQUIRA NA DREAM CAR VEíCULOS O CARRO DOS SEUS SONHOS"

CONSULTE-NOS!

Linha 1.0 Semi-novos an Praroçã.o: Consulte-nos

-

Ruo José Teodoro Ribeiro, 658 - Ilha do Figueira - Joroguá do S�I- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8-CORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 1 de novembro de 2001

Vende-se Ranger XLT,
ano 98, diesel,
completo, verde.
Tratar: 275-408l.

Vende-se Del Rey
Ghia, ano e modo
84. R$ 1.400,00.
Tratar: 275-0782,
com Pedro ou Salete.

Vende-se Escort GL
SW, 4pts, com ar e

direção, cor prata,
-cno 97 ou troca-se

por carro de menor

valor ou financiado.
Tratar: 370-0581 ou

9102-1413.

Vende-se Caravan,
79, pronta pi pintar.
R$ 1.000,00.

, Tratar: 275-3642.

Vende-se moto CBX
750, 92. Tratar:
274-8191.

Vende-se moto CG
, Titan Ok, com
partida automótica,
para tirar da loja.
De R$ 4.480,00 por
R$ 4.200,00 à vista.
Tratar: 275-0651"
com Vilmar.

Vende-se Today 92,
vermelha - R$
1.800,00.
Tratar: 372-8877,
com Jonas.

Vende�se moto poro
trilha, DT, ano 87 -

R$ 900,00. Tratar:
371-3051, com
Marcos.

IIVERSOS I
l

Vende-se som de

competição
completo. R$
1.500,00 à vista, ou
à prazo, preço a

combinar. Tratar:
, 9117-0266.

�i Vende-se Tupick
Asia, 98/99.
R$ 15.000,00.
Tratar: 371-7725
ou 9975-4668.

Vende-se Voyoge,
bronco, ano 88,
impecável.

Valor o combinar.
Trotar: 370-0816
ou 9963-7710.

I"

completo, ano 98 +

rodas, magazine,
com 52.'000km

originais. Valor
R$ 22.500,00.
Tratar: 373-1026.

Vende-se Corsa, 001
00, 4p, com ar

quente, limpador e
desembaçador,
branco, com
27.000km.
Valor R$ 14.000,00.
Tratar: 9117-2518.

Vende-se Chevette,
87, SE, R$ 2.300,00
+ 17x R$ 170,00.
Aceito troca.
Tratar: 9122-1157

Vende-se Opala,
ano 78, cinza-met.,
em perfeito estado.
R$ 1.800,00
negociável. Tratar:
371-734l.

Vende-se Monza,
verde metálico, 89.
Valor à combinar.
Tratar: 372-0984,
com Lic, após 20
horas.

Vende-s'e Blazer 97/
97, com direção e

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

1

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

Vende�se Kcdett 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 Corso

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

Vende-se Véctra SLS,
ano 97, completo,
azul. Tratar:
275-4081.

Vendo urgente
Monza GLE, 86,' em
perfeito estado.
Valor R$ 3.500,00.
Tratar: (47)
9-119-4036.

Vendo monza, 86,
1.8, a álcool.
Valor R$ 3.500,00.
Tratar: 371-6238,
com Andreia.

Vende-se Vectra

Vende-se F-1 000, '

66, guincho.
<,

'R$ 3.000,00..
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Corsa

Super, ano 97, cor
bordô, 4 portas, '

super 'inteiro, único
dono. Valor
R$ 12.000,00, aceita
troca. Tratar:
9118-2725.

Vende-sé Corsa

Weng, 97, 4p, V.

eletr., trava eletr.,
impecável. Aceita
carro menor valor.
Tratar: 373-300l.

Vende-se Kadett GLS
98, completo.
Trotor: 9118-5820.

Vende-se Kadett 93,
trio elétrico,
limpador e
desemboçcdor
traseiro. Ótimo
estado, prata.
R$ 8.00.0,00. Tratar:
371-401-5. '

Vende-se Omega
1

CD, ano 93,
completo.
Tratar: 9902-7378,
com Marcos.

Vende-se S� 10, ano
95. R$ 12.700,00.
Tratar: 9902-7378,
C9m Marcos.

Vende-se Corsa

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

Vende-se Monza
GLS, completo, ar,
direção, travas, 4p -

R$ 10.900,00.
Tratar: 9963-4433.

Vende-se Corsa 98,
super, limpador,
desembaçador, ar
quente. R$ 9.900,00.
Tratar: 9963-4433.

Vende-se Corsa

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

ji
,I
I'

Vende-se Escort 95,
1.8, GLI, gasolina,
cor marrom met.,
em ótimo estado.
Valor R$ 9.500,00,
aceita-se carro até
R$ 2.000,00.
Tratar cl Marcelo

'

9111-6209.

Vende:-se Escort Hobby,
95, muito bonito.
Tratar: 373-3001.

Vende-se Mondeo
Sedan, completo +

duplo erbegue + cd

magazine, 'ono 97/

97, azul, único
dono. Carro de

I

Jaraguá do Sul.
R$ 22.000,00.
Tratar: 9101-9728.

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, Dorge 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.

Fiesfa 99
Vendo Fiesto
Ilass 99,

4 Pts, cj dir.hidr.
RS 13.300

Trotar 9117-3580

Vende-se Nlarcedes Benz Classe A 1602000/2001,
branco, banco de couro, CD player, aros 15', esportivos da
Mercedes, pneus 195, perfil baixo Bridgestone, para
choques e grades pintados na cor do corro, alarme
integrado aos vidros elétriCos, frisos laterais, baixo
quilometragem + oirbog duplo, freios obs, 4 rodos,

controle de tração. Mo.tivo do vendo: investimento em loja.
Valor à visto: RS 33.000,000. Trotar: 372-0749.

IJHeliar
BATERIAS FAEE

Sl-,-.·�-'�"""�-ii"",�-'
Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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11 POR: CARLA MAURER

FO+os: TÉo BOGO

sempre ligado!
a TIm Celular
É BÁSICO 000

Av. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro

o melhor lanche da cidade

�371-5309

�. �AERO CARGO
Sua carga nà hora certa no lugar certo!

371-0363 brasil@netuno.com.br

+ Com o calor do verão já
mostrando a sua cara, mui
tos jaragua
veitando o

seus finai ana nas

praias da redon eza.

Não existe r para esse ti-

po de curti s d,gamo$
que a mai seguinte:
em primeiro r, convoca a

galera; depois estes divi-
dem-se no rros, equi-
pados de ida e be-
bida; entã , roteiro já
marcado (ge ente a casa

de um(a) deles(as)), a "car-
reata" cheg

.

seu destino,
faz a divis

- A

modos e,
-a partir da sta! Chur-
rasco e bar dificilmente

.

deixam de fazer parte disso
tudo!

.

Muitos ne para boa-
tes ou bar a essa al-
tura a casa uestão já vi-
rou a melhor opção.
Descanso, a panhadode
boas co , comida,
bebida, jo uito papo
furado. Tudo num cená-
rio agradável e refrescante.
Tá cada vez mais difícil com
petir com essas festas ...

- =

DU
- Quantos anos você tem?
Se você tem entre 20 e 30,
com toda lembra da
época da as ameri-
canas", não é mesmo? As re
gras eram claras: meninas le
vavam sal s e rnenl
nos refrige n &, meninas fi
cavam sentadas de um lado e

meninos ; além, é
claro, de er apenas
um tipo de som: as clássicas
músicas le , e o horá-
rio de iní as festas,
que eram as em ga- I

ragens, era em torno das 18
horas.Bon�s, né?
Pena que�d dessa mu

dança de estilos e invenção
de novos não haja
espaço pa festinhas .

Aliás, os adolescentes que .1
estão lend vem estar L

rindo e ac o ridículo!
Como seri, , uma festi-
nha? Numa boate, com início
à meia-noi muito álco-
ol e som t Que pena,
não era disso que eu estava
falando ...

.

É até trist que os

adolescen gora não
irão viver os bons e velhos
tempos da s

festinhas ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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QUINTA-FEIRA, 1 de novembro de 2001

No último la 22/10 OI Inaugurado a enerix Farma

(a farmácia do genérico). Do lado esquerdo, Givanildo
Trindade, .0 proprietário, e o farmacêutico Juliano

Castagna Cervi. Sucesso no novo empreendimento

Romilda Strelow aniversaria dia 3/11. Recebe com

carinho o abraço do esposo, Edgar, das filhas,
genros e netos. Parabéns!

\

Jackson e Rosângela comemoraram 2 anos de

sucesso da Lanches Júnior. Agradece aos cllentes
e amigos por esta data

.

ades de rotina

Todas as

homenagens
amanhã (2) vão

para o diretor

presidente do
CORREIODOPOVO,

Eugênio Victor

Schmõckel, que
completa 80 anos.

Fel icidades é à
que desejam os

funcionários do CP
Dia 27/10 foi um dia detesta na família Meinerz. Os casais
Aloísio Meinerz e-Eni Wagner, Elcio Meinerz e Elenir H.

Meinerz, e Celso Lopes e Ivanir Meinerz Lopes receberam
seus convidados numa chique cerimônia religiosa na Igreja
São Cristóvão. Felicidades são os votos da Photo Cia.

queira impor os
a morro, você não
ar nenhum. Na área
seu lado aven�reiro

Subiu ao altar no dia 20/10 o casal Edileusa
Maura e Odair José. Ela foi vestida pela
estilista curitibana Sandra Nitta e o penteado
e maquiagem por Cali Cabeleireiros

arabéns pe o seu noivado, Elaine Moura e

Marson Berndt "Podemos experimentar um
novo tempo em nossas vidas, se.permltírmos
que esse tempo, preparado para nós, aconteça
a cada instante." Felicidades, Lídia

Débora Luiza Hornbuig completou 15

anos no dia 30. Os parabéns são dos

pais, Arno e Eleonai, da irmã, Jéssyca,
e dos avós, Alfredo e Gertrudes, e da
avó paterna, l.isberta, tios e primas

Vera, parabéns, é seu aniversário. Agradeço
por ser a esposa e mãe, maravilhosa que você é.
Nós te amamos. De sua fámília: Mineiro,
Heloisa e Laisa

omente através do
.

conseguirá melhorar
ças. Não se iluda com
saçóes orriscodos. A

dois, f cornplicoções.
Virgem - Hoje você será

umprír os seus
mais precisão. Já
o bicho poderá
ir a vide vai ser o seu

arquem ama.

Tenha calma!
Câncer - Dedique-se a uma

vez, senão terá .

cumpri r os seus
. Nõo sejç

no relacionamento.

FELIZ ANt

28 DE OUTUBRO
Bruno Luis R'ósa·
Vilson Titz

Juliane Grassmenn Barbosa

Jackson Rodrig,9 Borchardt

29 DE OUTUBRO
Jarlei Lúcio Tisse

lvaniria Tecilla Guirratáes Souza

André L. U. Medeiros

Teno Klein

30 DE OUTUBRO
Lino A. Demathe

Juceli Borchardt

Elaine Adriane Bier

Janio I<alfers

31 DE OUTUBRO
Camila Lernke

Arlindo Norllles

Pa:trícia Hernacke
Thekla Deretti

João Bernardlno Pelens

1 DE NOVEMB;RO
Bertoldo E. Neto (Tóti)
2 DE NOVEMBRO

/

Flávia Pegoraro
Douglas David .Pradi

Sandro Otacílio deOliveira Motta
Braulio Freiberg
3 DE NOVEMBRO
Priscila Baade
Roland Hauck ..

Romilda Strelow

Jonas Mareei Demathe
aniversariou dia .20/10.

.

Os pais, Renato e Irene,
e a irmã, Janta, desejam

felicidades!
(.

BODAS DE P.RATA - 30/

10/1976, após-esta data, já
se passaram 25 anos de

união e muita alegria entre

Alirio e Ivone l.' de Souza,
comemorando nesté 30/10/
2001 Bodasde Prata.

Parabéns e toda a felicida-

.de do mundo. De seus fi-
o' ".",

lhos,' Fernarido-e :R,icardo.

uidado com

ilesos. Um coleçe
uerendo puxar o

�l!arronhar a sua

�tJeVerá ter

aborrecimentos o dois.
o - Hora de usar mais

Sagit' '0 - Astral excelente
m projetos
ntretanto, não
os imediatos.

s deverão ser feitos. '

omance morno.

Ca r'córnio - As vibraçães
-

o muito animadoras. Será

har a relação: fique
nto do seu par.

o. No romance, a

Prócure cvclicr o

Risa. Mudanças
trabalho deverão
�s.Umacerta

apatia vái pihtar no pedaço.
,Peixes - Mostre o seu' valar,

comoscoleqos. No
ite fugir das suas

.

lidodes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HospitalJaraguá recebe hoje
título deAmigo da Criança

]ARAGuA DO SUL � o

Hospital e Maternidade

Jaraguá recebe hoje, às 12

horas, o título de Hospital
Amigo da Criança, conce
dido pelo Unicef às ins

riruiçôes que promovem o

aleitamento materno atra

vés da implantação de nor

mas estabelecidas peloUnicef.
Ao todo, são dez passos que
as entidades devem seguir.
O Hospital e Maternidade
Jaraguá conquistou o últi

mo passo com a implan
tação do Centro de Incen

tivo ao Aleitamento Ma

temo, um espaço criado dentro

da maternidade para ofere
cer auxílio e orientação às

mães depois que elas vão

embora da maternidade.

A conquista do título é

encarada como uma gran
de realização profissional
para a enfermeira Luciana
Nascimento, que, junto
com a colega de trabalho

Vilma Alves Júnior, to
maram a iniciativa de lutar

pelo título ainda em 1999,
quando iniciaram um pro

jeto de monografia volta

do para o assunto. Segun
do Luciana, o título é uma

conquista de todos os fun

cionários do hospital. "Para
seguirmos os procedimen
tos foi necessário mobilizar

todos que trabalham aqui.
Todos têm que falar a mes

ma linguagem", explica a

enfermeira.

Na avaliação da enfer

meira, uma das etapas mais
difíceis é orientar a mãe a

manter a amamentação
mesmo quando termina a

licença-maternidade e há

necessidade de separação.
Estarão presentes à

solenidade de entrega do

título autoridades do Mu

nicípio e o governador do
Estado, Esperidião Amin,
e do vice Paulo Bauer.

Limpeza de túmulos

caracterizaDia de Finados
]ARAGuA DO SUL - A

limpeza dos túmulos em

razão do Dia de Finados

aconteceu durante toda a se

mana, especialmente nos

últimos dias que antece

dem a data. Apesar do calor
e do sol forte o casal Leoni
da e João Alves foi ao ce

mitério do Centro para
limpar a sepultura dos pais
de uma vizinha, que é idosa
e está doente. "É sempre
bom fazer alguma coisa pe
los outros", justifica Leonida.

A viúva. Isabel Vieira
também aproveitou a enso

larada manhã de ontem

para providenciar algumas
pequenas reformas no tú

mulo do marido, falecido .

em 1997. Ela afirma que
todos os anos, na épocade
Finados, ela limpa e ornamenta

o túmulo do marido.

Quem não se dispõe a

fazer o trabalho de limpeza
por conta própria pode
contar com o serviço de

profissionais. Luzia Maria

Zimmermann é especiali
zada no assunto e diz ter

sempre a agenda cheia, pelo
menos por ocasião do Fi

nados, Natal e Ano-novo.

Somente ontem pelamanhã
ela fez a limpeza de cinco

túmulos e um jazigo.
As floriculturas da re

gião aumentaram seus es

toques e esperam vender al

go em torno de 10% acima

do que foi comercializado

ano passado. A Prefeitura

fez o cadastramento de 19

vendedores que vão comer

cializar flores 'e velas em

frente aos cemitérios.

I INICIATIVA: SEMINÁRIO DISCUTE SITUAÇÃO DO ARTESANATO NA MICRORREGIÃO

Comercialização dos produtos é

o principal problema dos artesãos
]ARAGuA DO SUL - A

comercialização é o ponto
crítico da atividade artesa

nal. A afirmação é do gestor
do Programa de Turismo e

Artesanato do Sebrae de

Santa Catarina, RobertoMe
nezes. Ele esteve ontem em

Jaraguá do Sul para parti
cipar do 10 Encontro Re

gional de Artesãos, promo
vido pela Secretaria de Pro
dução da Prefeitura, e anun
ciar a parceria do Sebrae

com a administração pública
para a capacitação dos arte

sãos da região. Participaram
do evento aproximadamente
cem profissionais da área que
atuam na microrregião.

Na avaliação de Mene

zes, apesar de existirem 8

milhões de artesãos no
Brasil, a categoria ainda não
é organizada e enfrenta sé

rios problemas de compe
titividade e qualidade. Me
nezes alerta para a neces

sidade de se encarar a ati

vidade como um setor eco-

Edson Junkes/CP

Menezes, do Sebrae, acredita ria profissionalização do setor

nômico de grandes pos
sibilidades de trabalho e de

renda. "O artesão deve ser

um empresário em peque
na escala. A atividade não

pode ser vista como um

bico para quem está desem

pregado ou hobby", res

salta. Além de Menezes, i

participaram do evento,
como palestrantes, a con

sultora de produtos Rosana
Fuhrmann e a consultora de

gestão Vívian Brandão, am
bas do Sebrae.

A necessidade de pro
dução diferenciada e ao

mesmo tempo que se iden

tifica com a cultura regional,
através de matérias-primas
locais, também foi um

ponto bastante discutido.

"Para diminuir custos o ar

tesão deve sempre buscar

matéria-prima que possa
identificar o local e ao

mesmo tempo divulgar a

cultura da região", enfatiza
Menezes. Segundo ele, essa
identidade artesanal é que

deve ser buscada aqui na
região para o sucesso do

setor. A partir da parceria
firmada entre a Prefeitura e

o Sebrae, os artesãos de

Jaraguá do Sul terão opor
tunidade de receber apoio
técnico dos consultores de

gestão, de produtos, funcio
namento e comercialização.
"A categoria tem que se

profissionalizar se quiser
sobreviver", ensina o gestor.

Segundo o presidente da
Associação dos Artesãos de

Jaraguá do Sul, Silvano

Schappo, a entidade está

passando por uma fase de

reestruturação. "Estamos
tentando superar a fase difícil

e buscando alternativas para
o setor", afirma o presi
dente, eleito em abril deste

ano. Ele cita como exemplo
dessa reestruturação o apoio
da Prefeitura, que cedeu um

.

espaço para comercialização
permanente de produtos
em prédio localizado nos

fundos da antiga Prefeitura.

SindicatodoComércio intensifica campanhacontrahorário livre
]ARAGuA DO SUL - A

presidente do Sindicato

dos Empregados do Co

mércio, Ana Roeder, ga
rantiu em entrevista cole

tiva, realizada esta semana,

que pretende intensificar a
campanha de combate ao

horário livre do comércio.

Projeto de autoria do ve

reador Marcos Scarpatto
está na Câmara de Ve

readores para votação. A
intenção, segundo Ana, é

assegurar aos trabalha

dores o direito ao descan

so do final de semana e

acabar com a interferência
dos vereadores em assun

tos que dizem respeito à

categoria. "O que o sin

dicato quer é o direito de

intermediar as negociações
nesse sentido, não deixar .

que apenas os vereadores

decidam", explica.
Na avaliação da sin

dicalista, a abertura do co

mércio aos domingos não

representa benefício para
a categoria nem para o

empregador. "O trabalho
aos domingos beneficia

apenas os grandes em

presários, que somente ga
nham mais porque acabam

competindo com os pe
quenos comerciantes de

bairros";' argumenta.
Outro motivo aponta-

do pelo assessor jurídico
do sindicato, Dionei da

Silva, para o fim do ho

rário livre, é o aumento do
número de desemprega
dos. Ao contrário do que

alegam os empresários, o
fechamento dos super
mercados aos domingos
não acabaria gerando de

semprego. O assessor

jurídico afirma que em

1999 o número de comer

ciários que perdeu o em

prego foi de 621, e que
somente no primeiro se

mestre deste ano esse nú

mero chegou a 862.

Além do projeto que
se encontra na Câmara de

Vereadores, os comerciá

rios contam ainda com um

abaixo-assinado, que já tem
mais de três mil assinatu

ras. De acordo com Ana,
se os vereadores votarem

contra, o sindicato vai

enviar projeto popular,
que consiste em abaixo

assinado com a partici
pação de 5% do número

de eleitores do Município,
com identificação. Outra
estratégia que poderá ser

usada pelo sindicato é a

instalação de outdoors na

cidade com os nomes

dos vereadores que vota

rem contra o projeto dos

comerciários.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
�VIAÇA�CANARINHO-=.

,

Ónibus Leito Turismo
Ónibus Executivo

Microônibus

�'1jma n.Ym8oríádo�a d��VíJ�r.(#�
lazer - Turismo - Fretamento

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

Tel; (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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viárias da Secretaria de

Obras, no recolhimento e

transpolte do lixo e entulhos,
com separação dos ma

teriais recicláveis, inclusive.A

empresa Serrana Engenha
ria, responsável pela limpeza
pública na cidade, colabo
rará nessa tarefa destinando
o dinheiro da venda dos

materiais sólidos, menos
madeira, em benefício da

Ação Social.

A intenção é realizar os

mutirões até o dia 15 de de

zembro, contemplando
também vários outros bair

ros, que ainda serão confir

mados, informaFerreira. (MR)

QUINTA-FEIRA, 1 de novembro de 2001

etapa foram definidas
ontem pela manhã, entre o

secretário municipal de
Saúde, Luiz Carlos Pereira,
e o chefe do Setor de Plane

jamento,]osé Carlos Ferreira,
também encarregado do

atendimento às associações
de moradores, na Secretaria
Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Urba

no. Haverá divulgação ante
cipada nos meios de comu

nicação, vi�ando esclarecer e
buscar o apoio da popu
lação dos bairros.

A limpeza contará com

o apoio da frota de ca

minhões e máquinas rodo-

vagas em cada um dos qua
tro cursos que já estão

funcionando - Marketing,
Sistemas de Informação,
Recursos Humanos e Ci
ências Contábeis.

As inscrições estarão

sendo recebidas até o dia 16

de novembro, nas agências
da Caixa Econômica Fede
ral e nas casas lotéricas, me-

Regulamento:

Apoio:

o
CORREIO DO POVO

iii] Shopping Conter
IIH] BREITHAUPT

IEVENTO: ENCONTRO MARCA O DIA DO TÉCNICO AGRíCOLA

Classe reorganiza núcleo e quer
fortalecer a atividade na região

GUARAMIRIM/JARAGUÁ
DO SUL-Técnicos agríco
las dosmunicipios do Litoral
Norte e Vale do .Itapocu
estarão reunidos no próxi
mo dia 10 de novembro, na
Recreativa Seara, no Bairro
Rio da Luz. O encontro, que
está sendo organizado pela
nova diretoria do núcleo da

categoria na região, recen
temente eleita, deverá reunir
cerca de uma centena de

convidados, entre profissio
nais da área e convidados, e
servirá para a comemo

ração do Dia do Técnico

Agrícola, naquela data.

Estarão presentes os

presidentes da Associação
dos Técnicos Agrícolas de
Santa Catarina, Florindo
Testoni Filho; do Sindicato

dos Técnicos Agrícolas do

Estado, Neri Flavio Dias, e
da Cooperativa Unitagri,
Luiz Carlos Ferreira, além de

representantes do Crea

(Conselho Regional de En
genharia, Arquitetura e

Agronomia) e do deputado
federal Hugo Matias Biehl,
que na década de 80 partici
pou do moviménto pela re
gulamentação da profissão.

O evento visa também
marcar o inicio da nova fase
de organização dos técnicos
agrícolas na região -, des

taca o ex-vice-prefeito de

Massaranduba Alfredo Va

vassori, que no último en-

Curso de

MEDITAÇAO
Dia 10/11/01
Local: Inti-Liceu da VidaYF

VAGAS LIMITADAS
INSCREVA-SE

Informações: 275-1141
Rua Emílio Stein, 300eur
Centro- Jaraguá do Sul-SC

370-0816

Alfredo Vavassori preside o núcleo
Arquivo/CP: Edson Junkes

contra dos técnicos agrí
colas, realizado em Guara

mirim, teve o nome confir

mado para responder pela
direção do núcleo regional.

O objetivo ne�te mo

mento, segundo Vavassori,
émobilizar os profissionais
da área que estão dispersos
na região, convocando-os a

terem participaçãomais ativa
na discussão dos assuntos

da classe, sejam eles técnicos

agrícolas que prestam servi

ços em órgãos públicos,
cooperativas, empresas pri
vadas ou empreendedores
particulares. Conforme Va

vassori, existem cerca de 300

profissionais radicados nesta
.

região do Estado, mas que
estão tendo todo o engaja
mento necessário,

A primeira providência,
conforme Vavassori, será o

recadastramento destes

profissionais para identificar

os técnicos agrícolas que
estão atuando na região, se

permanecem ativos ou não

e onde trabalham. Com

base neste levantamento, o
núcleo pretende implemen
tarpropostas de trabalho que
beneficiem a classe, como a

instalação do Banco de

Oferta e Procura de Em

pregos, que atuará interli

gado com a Cooperativa
Unitagri. Vavassori também
defende que a categoria seja
mais atuante, acompa
nhando os eventos técnicos

na região, e propõe orient

ação e atualização dos no

vos profissionais que in

gressam no mercado.

"Mas a principal bandeira
é pela formação de um

conselho regional próprio
para representar a cate

goria, que hoje está vincu

lada ao Crea.", diz. (MILTON
RAASCH)

ED/TAL DE CITAÇÃO

, 'Bota-Fora" aconteceno dia 17 de novembro
GUARAMIRIM A

Secretaria Municipal de
Saúde confirmou para o

próximo dia 17 de novem

bro (sábado) o primeiro
mutirão de limpeza "Bota

Fora", com recolhimento de

resíduos e entulhos, nos
bairros Imigrantes, Recanto
Feliz e Nova Esperança, O
serviço envolverá a partici
pação da Prefeitura, através
das diversas secretarias, e das
associações de moradores,
que deverão mobilizar a

população dos respectivos
bairros.

As providências para a

realização desta primeira

Fameg recebe inscrições paravestibular 2002

Concurso
Arte na Lista

Crie o centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"

GUARAMIRIM A

Fameg (Faculdades Metro
politanas de Guaramirim)
iniciou segunda-feira as ins

crições para o Exame de

Seleção, o segundo a ser pro
movido pela instituição, que
realizará no próximo dia 25

de novembro, no campus,
localizado no Km 60 da
BR-280. Serão oferecidas 50

�...Gu;a\'c..'!� Fácil
Listas Telefónicas

I." - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá do Sul,
Corupá, Guararnirim, Massaranduba c Schrocdcr artistas profissionais c

amadores.

2" - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é "Tradição, Cultura,
Paisagens". O trabalho deverá ser inédito c original. É vedada a

reprodução total ou parcial de obrasjá existentes.

3" - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40 (SOem na

vertical e40em na horizontal). O material a ser utilizado na confecção é de
livre escolha.

4" - O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado será o Guia
Fácil Editora de Listas Telefônicas, respeitando-se a menção do nome ou

assinatura do autor.
...

5" - Todos os trabalhos passarão por uma prévia seleção através de uma

• comissão avaliadora, nomeada pelo Guia Fácil.

6" - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand montado no

Shopping Center Breithaupt no período de 13/12/200 I a 28/121200 I. os
quais serão julgados pela comunidade através de uma urna quc será aberta
no dia 28/12/2001, em horário a ser definido. Em caso de empate, a

decisão será feita pela diretoria do Guia Fácil. A decisão é soberana c

irrecorrível.

7" - Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 07/12/2001, na sede do

jornal Correio do Povo, na rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 ou

informações no Guia Facil: (47)2221900.

8" - Premiação para obra escolhida:
a) Publicação do desenho na edição 2002 do Guia Fácil.

b)Publicação no editorial da lista do histórico do autor da obra.
c) PrêmiodeR$500,00

diante o recolhimento de

taxa no valor ele R$ 50,00.
As matrículas serão efetua

das no período de 5 a 8 de

dezembro, diretamente na

Fameg, e a mensalidade cus

tará R$ 245,00. A divulgação
da lista dos aprovados vai

acontecer no dia 30 de no

vembro, de acordo com o ca

lendário já traçado pelaFameg.

OlA) Doutor(a) Jorge luis Costa Beber, Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc.

FAZ SABER da Ré Euroline Cozinhas ltda. Com endereço a Rodovia BR 280, km 56,
Guoramirim-SC, a(o)(s) quol(is) se encontra(m) em local incerto ou não sabido que, neste
Juizo de Direito, situado no Ruo Elesbão Pinto, 620. Fórum Central. Velho CEP 89036-
260, Blumenou-SC, tramitam os autos do Ação de Anulação/Cancelamento de Protesto/
Ordinário, sob n' 008.99.011669-4/000, em que Assim fico o mesmo CITADO para
responder à oçqo, querendo, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo deste
edital. ADVERTENCIA: Não sendo constestado o ação no prazo marcado, presumir-se-ão
aceitos como verdo,deiros os fatos articulados pelo autor no petição inicial (ort. 285, c/c
ort. 319 do CP(). SINTESE DA INICIAL: foi surpreendido com o existência de um protesto
em seu nome, junto 00 l' Tabelionato de Natos e Protestos destaComarca ... o requerente
jamais manteve 'diretamente qualquer tipo de transação comercial com o requerido .. o que
efetivamente houve foi uma transação envolvendo a esposo do requérente. Sra. Michoelo

.

Hosse Nascimento e o requerida, onde aquela adquiriu um conjunto de cozinho e uma área
de serviço, sob medido .. tendo inclusive, esclarecido que havia realizado o pagamento
pelos bens adquiridos, não tendo porem, os recebimentos, eis que o empresa encerrou suas

atividades não cumprindo o compromisso com vários consumidores. Ante o exposto requer
deferir o antecipação do tuteio ... o citação do requerido .. Dá-se à couso poro fins meramente
fiscais, o valor de RS 550,00. 'E, poro que chegue 00 conhecimento de todos, portes e

terceiros em José Vonderlei Martins do Silva o digitei, e eu, Patricia Klemme de Souza.
Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de 8lumenou, 28 de Agosto de 2001.

Jorge luis Costa Beber
Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de 81umenou
I' Varo Cível

2002 liii3l Lista Telefanlca

_o�Gula Fácil
=:i
<n�
O
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PRAZO DO EDITAL: 20 Dias

Realização:
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Futsalde Schroederé�
SCHROEDER - A equi

peMirim de futsal conquis
tou o título de campeã do

6° Campeonato Regional
de Futsal, depois de vencer

três adversários na fase final

realizada na semana passa
da; nas cidades de Blumenau
e São João Batista. O cam

peonato, que teve início em

abril, contou com a partici
pação de 16 equipes, divi
didas em quatro chaves com

quatro equipes.
Na fase final, a CME

Schroeder venceu a AD

Bering, por 3 ai; o time de

São João Batista, por 3 a 2,
.
e o time da Spaca Blu, de
Blumenau, por 7 a 3. Na

classificação geral, CME
Schroeder ficou em primei
ro, seguido de AD Hering,
SãoJoão Batista, Spaca Blu,
Apama. A defesa menos

vazada foi do goleiro Dou
glas Alves de Lima, do time
de Schroeder, com 17 gols.

Neste fim de semana, a

equipe schroedense vai par
ticipar da fase final da Copa
Diário Catarinense/Lojas
Colombo de Futsal, que
serádisputada em Ituporanga.

Malweeprecisa de duas vitórias
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infantil da Malwee/
FME precisa de duas vitó
rias neste fim de semana

para garantir a, participação
na fase final do Campeona
to Estadual da modalidade.

O grupo, que está numa

chave bastante equilibrada,
precisa fazer nomínimo seis

pontos em três jogos. O
time de Jaraguá do Sul

soma, até o momento, qua
tro pontos, enquanto que o

Jider da chave (Metisa, de
Timbó) soma cinco. O ter

ceiro colocado é o Chapecó,

que tem três pontos, segui
dodaAABB/Joaçaba,mmdois.

Amanhã, o grupo en

frenta a AABB/Chapecó, a
partir das 20h30; no sábado,
às 11 horas, entra em quadra
contra a AABB/Joaçaba e,
às 17 horas, pega a AA/
Metisa.

A outra chave está dis

putando partidas na Capital
do Estado. Dos resultados

obtidos, saem os dois pri-
.
meiros times de cada chave

para se confrontarem na

fase final, que será realizada
ainda em novembro.

...
.. tCOHAB/SC
.... COl'!PANHI!'> DE IlABITAÇAO DO eSTAOO DE SANTA CATAltlNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GERENC/A DE HABITAÇÃO

I FCFS: REGULAMENTO DA COMPETiÇÃO PERMITE DIVERSAS INTERPRETAÇÕES

Malwee/FME vence a Unoesc
e aguarda decisão da Federação

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee/FME ven

ceu ontem à noite Unoesc,
de São Miguel do Oeste,
por 6 a 4, e agora aguarda a

decisão da Federação Cata

rinense de Futsal para saber

seu futuro na Divisão Es

pecial do Campeonato Ca

tarinense. Segundo os diri

gentes da Associação dos

Amigos do Esporte Ama

dor, o regulamento da com

petição permite diversas

interpretações que seriam

analisadas junto aos diretores

da entidade. Os jogadores
e o técnico Fernando Ferreti,
cedidos ao Fluminense, do
Rio deJaneiro, para disputar
o Torneio Rio/Minas/São

Paulo, viajam hoje e estreiam

na competição no sábado,
contra o São Paulo.

.A partida contra a
.

Unoesc mostrou o time ja
raguaense preocupado em

fazer gols e atento ao desen

volvimento dos jogos entre
Chapecó x Concórdia e

Seara contra Curitibanos.

Do lado de dentro da qua
dra o pivô Micky mostrava

jogadas de categoria e, numa _

delas, abriu o marcador para
a Malwee, aos 5 minutos.

Aos 7 minutos, Micky, mais
uma vez, completou de

peito para o gol fazendo 2

a O. Em seguida, Manoel
Tobias fez 3 a O cobrando

Cesar Junkes/CP

Malwee/FME mostrou-se bastante preocupada em fazer gols e garantir a vitória

Jogadores da Malwee /

cedidos ao Fluminense

COMUNICADO PARA INSCRIÇÃO

A COHAB/SC - Companhia Habitacional do Estado de Santa
Catarina e a PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul,
comunicam aos inscritos em 1994/ interessados em adquirir
apartamento no Conjunto Habitacional Vila Amizadel que
tem o prazo de 01/11/2001 a 23/11/20011 para
atualizar e confirmar sua intenção de comprai munidos dos

seguintes documentos do «sul, quando o caso:

* Comprovante de rendimento;
* Comprovante de residência;
* Carteira de Identidade;
* CPF·I
* Senha da inscrição efetuada em 1994.

As inscrições serão efetuadas no próprio Conjunto
Habitacional Vila Amizadel apartamento 2011 bloco O 11 no
horário das lh30min às 13h30min.
Também serão aceitas novas lnsrrkões, porém será dada

preferência aos inscritos anteriormente.

tiro livre. Aos 11 minutos,
Cacá diminuiu.

Dois minutos depois o

goleiro Mano, da Unoesc,
foi expulso após atingir o
fixo Euler violentamente

com um chute no braço
direito. Manoel Tobias

cobrou o tiro livre e fez 4 a

1. Sertão descontou para a

Unoesc. Aos 18minutos,Jú
nioraumentou avantagem da

Malwee, e 24 segundos de

pois Lavardinha fez o terceiro
gol de São Miguel do Oeste.

O segundo tempo co

meçou de forma desorde
nada com as duas defesas

superando as iniciativas de

ataque dos dois times.
Somente aos 12 minutos

Cacau conseguiu mexer no
marcador fazendo 6 a 3

para a Malwee. Aos 15

minutos Cacá diminuiu

para a Unoese,

31/10/2001

Megasena
concurso: 309

04 - 11 - 25 - 39 - 50 - 55

[otomania
concurso: 162

01
25
49 - 61 - 62
74 - 80 - 81
86 - 91 - 95 -

-08-12-
- 27 - 29 -

18 -

41 -

- 70 -

83 -

98

Com remotas chances de classificação para a fase final do

Campeonato Catarinense de Futsal, Divisão Especial, seis

jogadores da Malwee de Jaraguá do Sul foram cedidos por
empréstimo ao Fluminense, do Rio de Janeiro, para a disputa
do Torneio Rio/São Paulo/Minas, que será realizado a partir
do próximo sábado. Manoel Tobias, Franklin, Cacau, Euler,
Rodrigo eMicky irão defender o time carioca,mas continuarão
treinando normalmente com o restante do elenco emJaraguá
do Sul, nos dias em que estiverem fora de quadra. O torneio

será disputado até o dia 30 de dezembro.

Paulinho, Chico, Xande, Júnior e alguns juvenis serão a

base do time para os Jogos Abertos de Santa Catarina, que
serão disputados em Itajaí. "Tanto oCampeonato Catarinense
quanto os Jogos Abertos deixaram de ser o foco da nossa

equipe à medida que não teremos nossos principais adetas.
Vamos nos preparar para o calendário de 2002 com mais

afinco e buscando novas conquistas."
Ferreti terá, somente para os Jogos Abertos de Santa

catarina,o retomo dos alasChiquinho eRafael, que não puderam
participar do restante do Estadual desde a conquista do título

de campeão pela seleção catarinenseno Campeonato Brasileiro
de Seleções, disputado em Alagoas.

A Gráfica CP está admitindo
IMPRESSOR cf Experiência

para operarmáquina off-set,modeloRoland 1h folha.

Salário compatível com a função.
Contato, seleção e admissão na Rua Walter

Marquardt, 1180, Bairro Rio Molha, a partir do dia
15. Mais informa ões no telefone 370-7919.

B'LA� ii- �APi'A�
Sua Melhor- opç�o de pr-azer

u4t-c ....�...�c�'"t,:.'" 24 b';'r""s
AtendeMOS Eles, Elas e Casais

Oespedidas d� S91teiro,

Massagens erõticoas

FC NE: {47} 9991-8668
Jaraguá do Sul e região .Jhony
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ICONVOCAÇÃO: TENISTA PERDE OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE SELETIVA PARA SUL -AMERICANO Basquete Mirim
A equipe MirimJangada/Roland Dombusch/FME venceu

a Abaj por 69 a 24, em partida realizada em Joinville, no
sábado passado, mantendo a vice-liderança do Campeonato
Estadual de Basquete desta categoria. Esta é a sexta vitória

do time jaraguaense em nove jogos disputados nesta com

petição, que é liderada pela invicú AABB/Chapecó, Para
. obter este resultado, o técnico da equipe de Jaraguá do Sul,
Luís Roberto da Silva, contou com as atletas Jéssica Souza,
Rafaela Anton, Maria Helena, Luiza Nascimento; Jucinéia
Fornúgari, CristinaTravi,JulianaPommenering,AnneEggert,
Ana Nascimento, Priscila Brolese eMarcela Fillipe.

Falta de incentivo ao esporte
prejudica atleta jaraguaense

]ARAGuA DO SUL -

Considerada uma das me
lhores atletas do tênis de
mesa do Brasil, a jaragua
ense Emanuela Krüger foi
convidada pela Confede

ração Brasileira de Tênis

de Mesa para participar
de seletiva para o Campe
onato Sul-Americano,
que seria realizada neste

fim de semana, em São
Paulo. A tenista adquiriu
direito de disputar esta
vaga pelo excelente de

sempenho mostrado na

modalidade, mas não

pôde comparecer ao teste.
por falta de recursos e pre
paro técnico. Indignado
com a falta de apoio ao

esporte local, o técnico

de Emanuela, Marcos

Albino, diz que o pior
problema não é a falta de

recursos,mas de interesse
em investir no esporte.
- As empresas não

estão interessadas em

fazer investimentos nas

categorias de base porque
acreditam não ter retorno,

preferem depositar di
nheiro em atletas que não

são de Jaraguá do Sul. E

quando tem uma atleta
do próprio Muniípio se

destacando, não apóiam.
Parece que as pessoas não
acreditam no potencial
dos atletas da cidade.
Precisam perceber que o

retorno não é financeiro,
mas social -, critica.

Albino destaca que o

tênis de mesa está com

jámandam trabalharpara
ajudar na economia fa

miliar, é típico dessa

cultura industrial que a

cidade tem. Os pais pre
cisam perceber que o

esporte e o estudo prepa
ram os filhos para um fu

turo melhor", ressalta.
A partir deste mês, o

pólo de tênis de mesa do
centro de treinamento

passará a atender as

crianças no João Mar

catto Quventus), onde
terão mais espaço e

mesas disponíveis. Jara
guá do Sul conta hoje
com dez pólos damodali
dade, somando aproxi
madamente 385 crianças
com idade entre 8 e 15

anos. (FABIANE RIBAS) .

vários projetos novos e o

que está sendo trabalhado
é a questão social.
- Nós estamos dan

do mais atenção a crian

ças, oportunizando que
elas desenvolvam uma

atividade esportiva em

paralelo com a escola.

Através do esporte, a cri

ança desenvolve a ques
tão da autoconfiança, tra
balha o lado psicológico,
onde aprende a enfrentar o
estresse, administramelhor
as vitórias e derrotas, além
de aprender a lidar com ad

versidades logo cedo -,

explica.
Ele enfatiza que falta

cultura esportiva na ci

dade. "Quando a pessoa
chega aos 15 anos, os pais

AQUI É O SEU LUGAR!

ACADEMIA IMPULSO DESEJA BOA SORTE
AOS SEUS NADADORES NA 3° TRAVESSIA
INTERNACIONAL DE BOMBINHAS
DIA: 03/11 PERCURSO: 2.300m

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

E-mail: academiaimpulso@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!

CONSERVE O SEU BAIRRO:
- Use lixeiras suspensas
- 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 anaeróbio e efetue a manutenção periódica

�
.

O que separar?
"«�9 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. .-

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.

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

casa no dia da coleta em seu bairro.

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

�

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

"

a
GUARAMIRIM

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2001/2004

I Trabalho e Transparência I

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E BEM-ESTAR

SOCIAL
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