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Turismo ecológico em
crescimento na região

Potencial turístico de Jara
guá do Sul começa a ser des-

.

vendado pela imprensa na

cional. Esta semana o pre
feito participa, em Brasília, de
Encontro Nacional de Turismo.

PÁGINA 8

Amanhãtem jogo no
estádio do Botafogo

Amanhã é dia de jogo da 9a

rodada do Campeonato das Es
colinhas, promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol, com
apoio da Caraguá Veículos. No
estádio do Botafogo, enfren
tam-se Meninos de Ouro e Vi

tória, nas categorias Dente-de
Leite, Mirim, Infantil e Juvenil.

PÁGINA 11

Automobilismo neste

final de semana emJS
o autódromo do Jaraguá

Motor Clube vai ser palco da

LO" e última etapa do Cam

peonato Catarinense de Au

tomobilismo. O evento vai

envolver aproximada!llente
80 pilotos de todo o Estado.

PÁGINA 12

Os projetos desenvolvidos pelos alunos e _professores da Escola Max
Schubert foram apresentados em congresso nacional. PAGINA 8
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Hospital está com toda a reforma do sistema elétrico emperrada, por não poder instalar transformador mais potente

Hospital Santo Antônio entra

com liminar contra a Celesc
A direção do HospitalMunicipal Santo Antônio,

de Guaramirim, ingressou com um pedido de
liminar no Fórum da Comarca para que a Celesc

autorize a ativação do novo sistema de energia
elétrica do estabelecimento. De acordo com a

direção, a empresa estaria se negando a liberar o

funcionamento da nova rede e atrasando a ins

talação de um novo transformador de 112,5 kVA

e de equipamentos necessários ao bom funcio

namento do hospital, para pressionar o pagamento
de uma dívida pendente no valor de R$ 100 mil.

PAGINA 10
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Ivan Bortolotti trabalha .corn manutenção d�_ máquinas de costura

e nas horas de folga atua como bombeiro voluntário. PAGINA 8
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Adiferença entre
países / populações

TEXTO DE ARNAlDO lABOR

Enviado para Wandér We�ge no dia 23 de outubro, pelo filho
Guilherme Weege.

Como de hábito, o industrial recebe diversos textos e, de acordo
com o teor, repassa aos amigos ou também a jornais locais, parceiros etc.

Este texto, em especial, por se tratar de assunto importante,
publicamos na íntegra:

I
I
I

A diferença entre os pobres e ricos não é antiguidade do País.
Prova disso é a Índia e o. Egito que são países com milhares de

anos e são pobres. Em compensação a Austrália e a Nova Zelândia,
,

que há pouco mais de 150 anos eram países quase desconhecidos,
hoje são desenvolvidos e ricos.

A diferença entre países pobres e ricos também não são os

recursos naturais de que dispõem; como é o caso do Japão. Embora
tenha uni território pequeno, com 80% de área montanhosa e

inadequada para agricultura e gado, é a segunda potência econômica
mundial. Seu território é como uma imensa fábrica flutuante que
recebe matéria-prima de todo o mundo e a exporta manufaturada
também para todo o mundo, conseguindo assim a sua riqueza.

Temos também a Suíça que, embora não tenha oceanos, possui
uma das maiores frotas navais do mundo. Não tem cacau mas tem

o melhor chocolate do mundo. Em seus poucos quilômetros
quadrados tem pasto e cultiva o solo apenas quatro meses por ano
devido ao inverno, e apesardisso tem os melhores produtos lácteos
da Europa. Assim como o Japão, tem poucos recursos náturais
mas dá e exporta: serviços com qualidade raramente superada. É
um país pequeno que vende uma imagem de segurança, ordem e

'trabalho que o tornaram a "caixa-forte" do mundo.
. Também aintdigência das pessoas não é a diferença, como o provam

. estudantes de países pobres que emigram para países ricos e conseguem
resultados excelentes nos seus estudos. Outro exemplo são os executivos
de países ricos que visitam nossas fábricas e.ao conversar com eles, nos
damos conta de que não existe diferença intelectual.

Nem é a raça que marca a diferença pois vemos, nos países
Nórdicos e da Europa Central, como os chamados "preguiçosos"
do Sul demonstram ser força produtiva de nossos países, Não o

são na sua própria terra, onde nunca souberam submeter-se às regras
básicas que tomam um país'grande.

A ATITUDE das pessoas é que é a diferença. Ao estudar a

conduta das pessoas nos países ricos, descobrimos que a maior

parte da população segue as seguintes regras:
1) A Moral como princípio básico

2) A Ordem e a Limpeza
3) A Honradez

4) A Pontualidade

5) A Responsabilidade
6) ODesejo de Superação
7) O Respeito pela Lei e pelos Regulamentos
8) O Respeito pelos Direitos dos outros

9) Seu Amor ao Trabalho

10) Seu ata de economizar e investir

Precisamos de mais leis? Não seria suficiente cumprirmos e fazer

cumprir estas 10 regras tão simples?
Não somos pobres porque faltam recursos naturais ao nosso

País, ou porque a natureza tenha sido cruel conosco. Simplesmente
nos falta caráter para cumprir estas premissas básicas de funcio

namento das sociedades.

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

animosidade na Câmara de

jaraguá do Sul está se transfor

mando numa caracteristica.

Não há uma só sessão sem as

discussões desnecessárias, quer
no plenário ou nos corredores;
a maioria fruto de picuinhas
pessoais e do desconhecimento
das funções para as quais foram
eleitos. As divergências sem

razão - regadas com ironias
- comprovam a falta de com

promisso dos parlamentares
com a sociedade. Com raris

simas e honrosas exceções, de
fendem interesses próprios ou

de grupos.
O que se percebe também

é que os projetos políticos
pessoais têm ditado a regq na

Casa de Leis, alterada ao sabor

das conveniências e do bom

humor dos lideres. O que mais

entristece é a falta de rumo dos
nobres vereadores, que pouco
ou nada têm feito para contri

buir com a administraçãomuni
cipal. Paradoxalmente, a gran
de maioria das propostas apre
sentadas foi da oposição. E ai

reside o cerne de toda a questão.
A bancada governista .

com 14 dos 19 vereadores -

QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 20
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Sem rumo

fÃ bancada �overnista
está maispreocupada

em defender a
administração do que
exercer a função
primordial do
legislador ...J

está mais preocupada em de

fender a administração do que
exercer a função primordial do
legislador, Neste quase um ano

de atividade, se perdeu em pa
lavrórios ocos e em discussões

vazias, cujo.único resultado foi
o acirramento das divergências
partidárias. A rejeição aos

projetos e pedidos de informa

ção da oposição tem como

objetivo apenas reforçar o

poder de mando.

Declarações preconceituo
sas e gestos de intolerância

marcaram os trabalhos. Paulo

Floriani criticou O repasse de

recursos ao Movimento de

Consciência Negra, mas de

fende com ardor a ajuda ao

Circulo Italiano, do qual faz
parte. É preconceito porque
outras entidades recebem au

xilio do governo. Além do mais,
no ano passado, foram repas-

sados R$ 230 mil à CCo.

intolerância fica por conta
arbitrariedades de quem se

democrata.

Apesar de estar na segun

legislatura, Carione Pavanell

demonstra desconhecer p

completo a função parlamen
Populistà - em 2000 ludibrio
a comunidade, em especial
idosos, com a CPI dos Ap
sentados, uma enorme en

ganação que lhe rendeu voto

- faz da tribuna uma mesa d

botequim. O pior é que es

fazendo escola. Outros, de olh
nas eleições .do próximo an

usam e abusam do ridículo P:
alcançar a midia.

-Na .contabilidade geral
saldo é negativo, resultad
principalmente da incom

petência geral. De alguns v

readores não se conhece sequ
a voz, quanto mais projeto
Limitam-se a acompanhar
maioria, inclusive nas boba

gens. A oposição tenta mud
o perfil desacreditado da Cas

mas a desvantagem numéri

impede qualquer reação.
persistir a irresponsabilidade
a falta de compromisso, refor
çará a repulsa popular.
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o deputado federal Vicente Caropreso (PSDB)
voltou a afirmar que não pretende continuar na

presidência estadual da legenda, apesar da

pressão dos correligionários. Ele defende que o

presidente não seja candidato nas eleições do

próximo ano, "para se dedicar exclusivamente ao

partido".
Entre os possíveis presidenciáveis apontados pelo
deputado estão o atual secretário estadual do

partido, Jacó Anderle, também superintendente
da Fatma (Fundação do Meio Ambiente), e o

prefeito de Tubarão, Carlos Stüpp. Esse último

lançado pelo prefeito lrineu Pasold.
A convenção estadual acontece no dia 16 de de

zembro, provavelmente na Assembléia Legislativa

REUNIÃO
A coordenação regio
nal do PFL esteve reu

nida na noite de on

tem, em Guaramirim,
para discutir os rumos
do partido às eleições
de 2002. O encontro,

que contou com as

presenças do vice-go
vernador Paulo Bauer,
prefeitos e vereadores,
reafirmou a disposição
em lançar candidato a

deputado estadual na

região. "O PFL terá

candidato, isso é cer

to", reforçou o secretá

rio de Comunicação,
Valdir Bordin.

BURACOS
O prefeito Irineu Pa

sold (pSDB) prometeu
mandar tapar os bura

cos nas ruas do centro

da cidade. A promessa
foi feita após ter sido

indagado sobre um

buraco com cerca de
um metro de compri
mento, na Ângelo '

Schiochet, que está

fazendo aniversário, e

outros na 25 de Julho,
na Vila Nova, asfal

tada há pouco mais de

um ano. 'Há registros
que as crateras já cau

saram prejuízos a mui-,
tos motoristas.

REFORMA
A reforma administrativa prometida por Pasold,
no início do semestre, "está em andamento". O

prefeito disse que toda nova estrutura instalada

está sendo avaliada e as alterações serão de
.

acordo com as necessidades. Entretanto,
adiantou que deve criar a Fundação Municipal
deMeio Ambiente. Especula-se que o presidente
da entidade �erá o gerente de Meio Ambiente,
Robin Pasold.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcor.reiodopovo.com.br

I ASSEMBLÉIA: SERVIDORES NÃO COMPARECEM PARA DISCUTIR CONTRATO COM BANCO DO BRASIL

Sinsep acredita que ausência
é fruto de pressão e descrença

}ARAGUÁ DO SUL -

Pouco mais de 30 funcio

nários públicos compare
ceram à assembléia geral,
realizada na noite de ontem,
no auditório do Sindicato

do Vestuário. Convocada

pelo Sinsep (Sindicato dos

Servidores Públicos), a as

sembléia discutiu, entre ou
tros assuntos, o contrato as

sinado pela Prefeitura com

o Banco do Brasil, que per
mite à instituição financeira

gerenciar os recursos do

FMPS (FundoMunicipal de
Previdência Social), avalia
dos em R$ 24 milhões, e

deliberou sobre qual cami
nho jurídico a ser percorrido
pela entidade.

A presidente do Sinsep,
Idinei Petry, lamentou a

ausência dos servidores,
principais interessados na

discussão do assunto. Ela

creditou o baixo quórum à

pressão da Prefeitura e à

descrença dos servidores
,

numa possível revogação do
contrato. "O povo está

descrente de tudo. É tanta

}ARAGUÁ DO SUL - O

vereador Marcos Scarpato
(PT) apresentou projeto que
institui a disciplina de Meio
Ambiente nas escolas muni

cipais de ensino fundamen
tal. A proposta, que deveria
ser votada na sessão de se

gunda-feira, deverá voltar
ao plenário somente na

próxima semana. O verea

dor Carione Pavanello (PFL)
pediu vistas ao projeto, ape
sar de ter �ido protocolado

Sindicalista discute contrato com servidores municipais
Cesar Junkes/CP

maracutaia e bandalheira

sem punição que não acre

dita em mais nada. Além

do mais, a pressão foimui
to grande. O próprio pre
feito foi pessoalmente nas

escolas atacar o sindicato",
reclamou, informando
que, apesar do número

reduzido de servidores, as
deliberações valem para
todos.

Idinei disse ·que a inten

ção do sindicato foi cons

cientizar os servidores sobre
o contrato, mostrando os

pontos que considera preju-

na secretaria da Câmara

Municipal, no início de junho.
Scarpato lamentou o

pedido de vistas, que atribui
a divergências pessoais e

intrigas partidárias. Na opi
nião dele, nada justifica a

atitude de Pavanello, "já que
no projeto não existe qual
quer coisa que prejudique a

administração ou que possa

prejudicá-la, pelo contrário".
''Para efeito dessa lei, edu
cação ambiental é definida

diciais à categoria. ''A as

sembléia 'tem como obje
tivo também ouvir os traba

lhadores sobre o que fazer

diante da situação", infor
mou, lembrando que o úl

timo boletim da entidade
abordou o assunto, procu
rando explicar o cont�ato e

o futuro da aposentadoria
dos funcionários, bem co

mo a má-fé da administra

ção pública, "que tentou en
ganar os trabalhadores".

Atualmente, são aproxima
damente 2,4 mil servidores

públicos, destes 50% sin-

como o processo de for

mação e informação social,
orientado para o desenvol
vimento da consciência

crítica sobre os problemas
relacionados ao meio am-

biente", defendeu .

Outro projeto do ve

reador que foi pedido vis

tas - desta vez pela verea
doraMaristelaMenel (PFL)
- proíbe o Executivo a

conceder qualquer tipo de
incentivo financeiro, emprés-

dicalizados.

POSIÇÃO - A diretoria
_ do sindicato manteve a po
sição contrária ao contrato

com o Banco do Brasil,
classifica como privatização .

do FMPS. ''Na verdade, o
prefeito está empurrando
pra frente um problema
criado em 1996 pelo ex

prefeito Durval Vasel, de

quem foi secretário. O con

trato é prejudicial aos ser

vidores públicos, basta lê-lo
com atenção", reforçou,
lembrando que a decisão em

assinar o contrato não teve

autorização do Conselho

Gestor. ''A única favorável

foi a ElianeMaluta, que não
tem nenhum interesse na

previdência social, porque é

aposentada pelo Estado",
completou.

O, prefeito lrineu Pa

sold (PSDB) estava ontem
em Brasília, participando
do 7° Encontro do Pro

grama Nacional de Muni

cipalização do Turismo, e

não pôde ser ouvido.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

biente. "São 'aquelas que não
obedecem a legislação am

biental vigente, poluem e

degradam o meio ambien

te", explicou, lembrando
que setor competente da
Prefeitura deverá manter

cadastro atualizado das

empresas. (MC)

Projeto institui disciplina de Meio Ambiente em JS
timos, financiamento ou

qualquer transação imobiliá
rio (compra, venda e/ou
permuta) a empresas em

débito com o meio am-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ICONVIC:rO: DÁvlO LEU MANTÉM DISPOSiÇÃO DE CONCORRER À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM 2002

Prefeito de Massaranduba diz

i

MA�SARANDUBA/
GUARAMIRIM - o prefeito

, Dávio Leu (PFL) mantém
a condição de postulante à

candidatura para concorrer
a uma vaga na Assembléia

Legislativa, pela região.
Leu ficou ainda mais

convicto da posição após
receber informações de

,\
que seu nome teve boa

receptividade em reunião

do Conselho Político do

PFL, �m Florianópolis,
durante discussão e análise

I', � preliminar dos nomes que
o Partido da Frente Liberal

lOtem para concorrer às

I eleições no ano que vem.
o Ontem à noite ele par

ticipou de mais unia reu

nião envolvendo as lideran

ças pefelistas da micror

região, no restaurante do

Parque de Exposições, em
Guaramirim. O encontro

reuniu prefeitos, presiden
tes dos diretórios e verea-

I dores do partido no Vale

do Ítapocu, e contou tam

bém com a presença do

'vice-governador do Es

tado, Paulo Bauer. O as-

Ces.r Junkes/CP

Dávio Leu está animado com a possibilidade
sunto foi o encaminha

rnento das questões como
a confirmação das candi
daturas e composições pa
ra as eleições de 2002.

Leu defende que o

partido defina critérios pa
ra que todos os pré-candi
datos tenham igualdade
de condições para dispu
tar a indicação. Segundo
ele, para aporitar o candi-

.

dato a deputado pela re

gião, o partido precisa
considerar vátios aspectos,
como o potencial de votos
conquistados pelo postu-

lante em eleições já\ dis
putadas; a experiência 'acu
mulada na vida pública e

administrativa, o grau de

regionalização do nome do

pré-candidato, talvez, me
diante a realização de pes
quisas, entre outros fatores

e parâmetros.
Na opinião dele, à PFL

deveria se posicionar, no
máximo; até janeiro .do ano

que vem, na questão da

indicação dó candidato. a

prefeito, dando tempo
suficiente para que o nome

que vier a ser confirmado, e

que continua pré-candidato

GUARAMIRIM - A

Prefeitura está estimando
em R$ 14 milhões o orça
mento municipal para o

ano que vem. O Projeto
de Lei n? 153/2001,
contendo a proposta or

çamentária, já foi enviado
pára a Câmara de Verea
dores e tem prazo até o dia
15 de dezembro para
votação. O orçamento
deste ano, ainda em vigor,

� é de R$ 12 milhões. As

secretarias de Obras, com
R$ 4,3 milhões; de Edu-

cação e Cultura, com R$
3,1 milhões, e da Saúde e

Bem-Estar Social, com R$
1,8 milhão, são as con

templadas com as maiores

dotações.
Para a Câmara de Ve

readores estão sendo des

tinados R$ 539 mil, mais
do que a dotação deste

ano, de R$ 472 mil. A ver

ba do Gabinete do Exe

cutivo será de R$ 228 mil,
e da Secretaria de Plane

jamento e Desenvolvi

mento Urbano, de R$ 446

mil. Para a Secretaria de

Administração e Finanças
serão destinados R$ 1,6
milhão; Secretaria' de Es

portes, Lazer e Promoção
\ de Eventos, R$ 457 mil;
Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente,
R$ 371 mil, e para o

Desenvolvimento Econô

mico, R$ 208 mil. Para a

Reserva de Contingência
estão orçados R$ 677 mil.

Para os fundos munici

pais da Saúde e da Assis

tência Social são destinados

principalmente se for pre
feito, tenha tempo suficien

te para deixar tudo enca

minhado na administração
municipal, para solicitar afas
tamento do Executivo e p0-
der assumit a nova empreitada.

SUBSTITUTO
De acordo com o prefeito,
no caso de Massaranduba,
o vice-prefeito Fernando

Reinke (PSDB) estaria per
feitamente em condições
para assumir o Executivo e

dar continuidade ao go
verno municipal, se for o

caso de ficar confirmada a

candidatura do chefe do

Executivo, porque desde o

inicio da administração está

acompanhando as ações do
,

governo municipal, além de

a equipe administrativa já
estar formada.

- Meu nome perma
nece à disposição, como já
estava antes-, reiterou Leu,
ontem, quando se pre
parava para comparecer ao

segundo encontro micror

regional, organizado pelo
partido, em Guaramirim.

o

(MILTON RAASCH)

OrçamentodeGuaramirimpam2002estimadoemR$14milhões

O governo do Estado está concedendo novas viaturas
e armas para as polícias Civil e Militar de Guaramirim.
A informação foi destacada por vereadores na sessão

do Legislativo desta terça-feira, que aproveitaram para
lembrar que o reforço material atende solicitações que

partiram da própria Câmara de Vereadores, no inicio
do ano. Na época, a delegada de Policia da Comarca,

o
r

JuremaWulf, e o comandante do 5° Pelotão da Polícia

Militar, Rogério Vonk, apresentaram relatórios
contendo as deficiências do aparato policial na cidade,
que foi remetido para as autoridades do setor da

segurança pública no Estado.

"Nós SOMOS AQUELES QUE DÃO A CARA PRA

BATER." (Vereador Altair Aguiar - PPB -,
em tom de desabafo, comentando que falta

\

maior réconhecimento em relação à função
exercida pelos vereadores, na sessão da

Câmara de Guaramirim, terça-feira)

CONSEG
O presidente da As

sociação de Moradores

do Bairro Guamiranga,
)

Oswaldo Klein, vai

presidir o Conseg (Con
selho Comunitário de

\

Segurança); constitui_do na
segunda-feira à noite,
durante reunião realizada

ria Câmara de Verea

dores de Guaramirim.

Klein, juntamente com

outros colaboradores e

tendo o apoio direto da

delegada Jurema e do

tenente Vonk, terá a

missão de formular pro
postas que venham con

tribuir para melhor fun

cionamento das ações
voltadaspara a segurança
pública na comunidade.

E AS

O vice-governador Pau
loBauer (PFL) está sen

do' aguardado em Mas

saranduba para o Desfile

Cívico que será realizado

domingo (11), às 9h30,
na Rua 11 de Novem-

, -

bro, com a participação
do Clube dos Motoci

clistas, agricultores,
estudantes, entidades
diversas e do' 62° Ba

talhão de Infantaria de

Joinville. O desfile será

comemorativo ao 40°

aniversário de emanci

pação político-adminis
trativa do Município,
que transcorrerá naquele
dia. O prefeito Dávio

Leu (PFL) será o anfi

trião.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. - Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

R$ 380 mil e R$ 130 mil,
tespectivamente. O Fundo

Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente

terá R$ 35 mil e o do
Desenvolvimento Mu

nicipal, R$ 60 mil. O Hos

pital Municipal Santo

Antônio, da administração
indireta, contará, çom or

çamento próprio, elabora
do pelo respectivo órgão,
com valor já fixado de R$
1,5 milhão, mas poderá
receber suplementações.
(MR)

SEJA COMPETITIVO NEST'E MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C_"iAd"....�Auo<ladooSlC Rua Donaldo Gehring, 135'- Cx. PostaI - CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do SuI - SC - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-maiL cassuIi@cassuli.adv.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.NEGÓCIOS: ARGENTINOS CONFIRMAM INTERESSE EM MONTAR FÁBRICAS EM JS

R & O Vallé pretende iniciàr
atividades emjaneiro de 2002

.I As inscrições para a

aquisição dos 80

apartamentos do

Conjunto Habitacional
Amizade vão até o dia

23 de novembro, das
7h30 às 13h30, no

próprio local, no Bairro

Amizade.
A Gerência de

Habitação da Prefeitura

lembra que os 320

inscritos em 1994

devem atualizar as

inscrições.

associado da Acijs", disse
Janssen, informando que a

Vallé fez contatos com

advogados, contadores,
futuros clientes e possíveis
fornecedores.

LEISTUNG - Outra

empresa argentina, tam
bém de Córdoba, interes
sada em instalar uma

unidade no Município é a

Leistung, fabricante de

equipamentos hospitalares.
Assim como a Vallé,
aguarda o sinal verde da

Comissão de Análise de

Incentivos às Empresas,
com quem tem encontro

agendado para os próxi
�os dias. "A Lei stung

pretende firmar parceria
com a Vallé, produzindo
os equipamentos para se

rem instalados nas ambu

lâncias", informouJanssen,
acrescentando que o cres

cimento constante de

Jaraguá do Sul e o número

de escolas foram decisivos

para a escolha do Mu

nlclplO. (MAURíLIO DE

CARVALHO)

fábrica, mas a única par

ticipação no negócio é o

pagamento do aluguel da
área requisitada", in

formou Janssen, acrescen
tando que os argentinos
buscam joint-venture com

uma empresa 10cª1,. "As

negociações estão bastante
avançadas" e a Vallé tem

pressa, já que pretende ini
ciar as atividades em

janeiro do ano que vem",
completou.

Segundo Janssen, a em
presa argentina tem contra

to com as montadoras de

veículos.v'o que garante a

solidez do negócio". Pelas
projeções iniciais da VaUé,
serão criados 40 novos

empregos diretos. A dis

posição dos argentinos foi
confirmada com a visita à

Acijs (Associação Comer

cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), na Terça-feira,
onde foram recebidos pe
lo vice-presidente de Ser

viços, Luiz Fernando Mar
colla, "Foi uma apresen
tação de um possível novo

]ARAGUÁ DO SUL - O

empresário argentino Ri

cardo Vallé, proprietário
da R & O Vallé, empresa
fabricante de veículos es

peciais - ambulâncias,
carros de bombeiros e de

polícia -, confirmou esta

semana a disposição em

instalar uma unidade fabril

no Município. Ele e comi

tiva estiveram reunidos

com o secretário de Pro

dução, Dieter Janssen, na
segunda-feira, para discutir
os últimos J detalhes da

transação e possíveis incen
tivos fiscais. Na tarde de

terça-feira, os argentinos se

reuniram com "membros

da Comissão de Análise de

Incentivos às Empresas.
A VaUé reivindica da

administração, pública dois
anos de aluguel de um

galpão com dimensões

adequadas para a instalação
da empresa. ''A comissão

está analisando a proposta
e é ela quem vai dar a

palavra final. O Município
tem interesse em abrigar a

.I A CEF (Caixa
Econômica Federal)
financia até 8(J1!o do valor
dos imóveis, que varia de
acordo com o tamanho e a

localização, Os

apartamentos térreos de
dois donnitórios custam

R$22,5 mü, com entrada
de R$ 6116,00, sendo que
R$ 4.906,00podem ser

com recursos do FGTS

(Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço), com
prestação mensal de R$
160,00, em 20 anos.

Cesar Junkes/CP

Boehme diz que objetivo é buscar qualidade dos serviços

TIM Celular realiza reunião

do Conselho de Clientes
]ARAGUA DQ SUL - A

diretoria da TIM Celular

realizou no início da noite

de ontem, no Hotel Par

thenon, a segunda reunião

do Conselho de Clientes.

O evento teve como ob

jetivo ouvir dos conse

lheiros as críticas à empresa
e sugestões de novos ser

viços e produtos, além de

apresentar um balanço das

atividades da telefônica.

Integram Q Conselho de

Clientes representantes de

diferentes entidades de

classe dos municípios de

Jaraguá do Sul e Joinville,
como Procon, associações
comerciais, de pequenas

empresas, de moradores,
CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) e Prefeitura.

Na primeira reunião,
realizada em agosto, em

Joinville, a TIM Celular in- ,

formou que a empresa
atua em 102 municípios de
Santa Catarina, 92% da

população urbana do Es

tado; possui dois centros

de atendimentos - Flo

rianópolis e Curitiba -,
cinco lojas - três na Capi
tal, uma em Blumenau e

outra emJoinville - e três

franqueadas - Chapecó,
Jaraguá do Sul e Criciúma.

"O conselho é um canal de

comunicação, entre a em

presa e os clientes", resu
miu o superintendente da

TIM Celular em Santa

Catarina, Ari Boehme.
Na reunião de ontem,

o presidente da empresa,
Álvaro Pereira de Moraes

Filho, explanou sobre os

projetos previstos da tele

fônica, fazendo referência
ao futuro da TIM Celular.

Logo após, foi abordado
sobre o centro de aten

dimento e aberto espaço
para os conselheiros. A

próxima reunião acontece

em fevereiro, em Joinville.
(MC)"

.I Os apartamentos de

dois quartos nos

andares superiores
custam R$ 23.850,00,
com entrada de R$ 6,5
mil e prestação de R$
169,00. Os de três ,

dormitórios, térreos,
valem R$"27.300,00,
com entrada de R$
8.100,00 e prestação de

R$ 226,00. Os dos

andares superiores
custam R$ 28.600,00,
com entrada de R$
8.440,00 e prestação de

R$ 237,00.

Governo lança campanha para esclarecer
o acordo do Fundo de Garantia

BRASÍLIA - Os minis- tia do Tempo de Serviço). Federal).
tros do Trabalho e Empre- A partir de ontem, a Em fevereiro, o gover-

go, Francisco Dornelles, e campanha sobre a siste- no propôs reter a multa de

das Comunicações, Pimen- mática dos termos de ade- 40%, paga aos trabalha-

ta da Veiga, lançaram na são ao acordo será veicu- dores demitidos sem justa
terça-feira, na sede da Agên- lada nos meios de comu- causa, para cobrir o rombo

cia Central dos Correios, a nicação do País. O go- de R$ 38 bilhões do FGTS.

campanha de esclareci- vemo estima que 60 mi- As centrais sindicais rejeita-
menta sobre o acordo fir- lhões de trabalhadores ram a proposta e sugeri-
mado entre governo, cen- com carteira assinada em ram aumentar de 40 para
trais sindicais" e empresá- 1989 e 1990 têm direito à 50% a multa, transferindo

r�os para o pagamento aOS correção do FGTS. Os
,

10% para a dívida do fun-

trabalhadores das diferen- formulários de adesão do. De lá para cá, governo,
ças relativas aos Planos estão sendo distribuídos empresários e sindicalistas

Verão (janeiro de 1989) e em oito mil agências dos travaram um verdadeira

Collor 1 (março de 1990) no Correios e algumas da batalha para regularizar a

FGTS (Fundo de Garan- CEF (Caixa Econômica situação.

./ Os únicos requisitos
são; residir ou trabalhar
em jaraguá do Sul há

pelo menos dois anos e
não possuir casa
própria.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Médico OftalmologistaODONTOLOGIA
"

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de OfWmologia do Rio de Janeiro

AV. Mal. Deodoro 776· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

Transformando e

fazendo história Rua BorÕD do Rio Branco, 637 - Sola 2 - (8ntro - Jaraguó do Sul - se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-999_9 -'\
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, Nome: Anne Elise Deretti
IcJªde: 18 anos

D Sigho: sagitário
Profissão: secretária

'Comida: massasBebida: no verão, uma caipirinha desce
te9al -

ltI �:�:�:��p����:�a
Prêmio: para todos que alcançam seus

"oDjetivos '

'

.

'

..
'.

tli,stigo: ficar em casa naquele "dia" ma-
rJ/j ra:vi1hoso, é uma "deprê", hein ?!
R Aplausos: para todas as pessoas que sa-

bem ser humanas.
-

yai.iiS: para os políticos desonestos
Of8ulho: minha família
Vergonha: após 11 de setembro, o que o

mundo está passando é uma vergonha.
Dia ou noite: estando de bem com a vida,
os dois são perfeitos.

'

Preconceito: não leva a lugar algum
Amor: hummm ... ele nos engrandece. É
ótimo amar.
Sexo: deve ser feito com cofiscíência
Deus: indispensável
Vida: sempre nos lançando desafios
Morte: inevitável para todos
Drogas: algo desnecessário
Lugar: sabendo curtir, todos os lugares
nos deixam boas lembranças
Sonho: eu tenho vários
Cantada: são bem recebidas, sem gros
serias, é claro.
Futuro: é incerto, tomara que seja ótimo.
Jaraguá do Sul: desenvolvendo cada vez

mais. ------

Brasil: adoro
Uma frase: "Nada se tem, tudo se

conquista"

R
A
P

DICA da semana
Quem quiser publicar sua intimidade

no quadro Rapidinha, é só responder a
todas as perguntas do quadro e enviar
para o e-mail da coluna
(antenaexte rn a@hotmail.com),
juntamente com uma foto recente.
Faremos o possível para encaixar todos
os que apreciam o nosso trabalho.

.i\ N '1' I� N 1\

Jaraguá do Sul, quinta feira, 8 de novembro de 2001

I� X
PRIN€L

Inspirados neste gostoso clima
de sol, mar e verão, a Coca-Cola e

a Kaiser promoveram, no último
dia 1, a fes�a "5ummerDraft", no
Big Bowlling. A animação ficou
por conta da banda In Natura.
Confira alguns flashes da noite:

Eduardo e Paloma, ela é a aniversariante da
semana", Parabéns,

•

MelMt-opçMcU.t,�
• Diariamente à partir das IV haras

• Música ao vivo de Quarta a Sábado
I

Reservas Ue'!!!5.66 .

DR. ANTONIO ROSA NETO
Cirurgião Dentista - CRO 2674Io Boticário

ORTODONTlA E
ORTOPEDIA

DOS MAXILARES

ir (47) 275-2006
Rua João Picolli, 153· (enfro . Jaraguó do Sul

icroinformatica.com
e .. p." " 1 .. II: .. d.. .. m .. � " n d .. r 'I" c: • 371·7365

Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89292-230 Jaraguá do Sul - se

Fone.: 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408
E-mail: saC@icroinformatica.com

www.icroinfonnatica.cOm

Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadão
Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ClASSIFICADOS DO CP . Joraguá do Sul e região· Quinto-feiro, '8 de novembro de 2001

Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS &,OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12h; CLASSIAUTO: 4a feira, às 12hi CLASSIMÓVEIS: sa feira, 12h
Para anunciar: 371-1919 ou cpclassificados@netuno.com.br

UTOS
compla / venda /Irota I garageM

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 Palio ED,
98,'4p, dourado,
travas eleétricas,
rodas de liga.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Fiat Tipo
IE, 1.6, 95, 4p,
prata, completo - ar.

Tratar: 371-5343.

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

Vende-se Uno Mille,
98, 4 portas, compl.
- ar, vermelho
metálico. Tratar:
9905-2848.

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

Vende-se Fiat Palio
EX, 99, branco, 2
portas, pára-choque
personalisados.

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.

Tratar: 371-5343.

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

Vende-se Fiat 147,
ano 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 cf 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.

275-3627
Rua Barão do Rio Branco, 411 . Edifício �ein • Sala 2 • Centro

96, completo, cf
limp., desemb., ar
qte, ótimo estado.
R$ 9.900,00.
Tratar: 373-3001.

1.300, cor branca,
em perfeita
condições.
R$ 3.000,00,
negociável.
Tratar: 370-1961,
em horário
comercial.

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
18.000kh1. Entrada
R$ 6.000,00 +

33x R$ 241,92 ou

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

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

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

Vende-se Voyage,
branco,88,

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 1000,
branco, ano 93,
gasolina.
Valor R$ 7.000,00.
tratar: 371-2364 ou

9905-6476.

Vende-se Goll 000,
an02001.
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 prata.
Valor R$ 8.500,00.
Tratar: 373- 1.026.

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

Paga-se á vista.
Tratar: 370- 1462.

Vende-se Voyage
GL, 91, impecável.
Tratar: 373-3001.

Vende-se Goll 000,

Vende-se Parati,
ano 85. Valor
R$ 2.850,00
ou troco por CG
Titan. Tratar:
371-4547.

Vende-se Saveiro
GL 1.8, gasolina,
91, marrom.

Trotor;9905-2848 ..

Vende-se Gol 1000 I,
97, bordô,
rodas de liga.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol
CL 1 ;6, vermelho,
pára-choque
personalizado.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Brasília,
76. R$ 1.000,00,
branco. Tratar:
374-1103.

Vende-se Gol 1000,
97, completo.
Por R$ 13.000,00.
Tratar: 370-0464. ,

Vende-se Gol 2001,
completo. Por
R$ 19.000,00.
Aceita-se carro

menor valor.
Tratar: 370-0464.

Vende-ser Fusca,
ano 81, motor

cor vermelha, ano 2000, ar
condicionado., direção, trio elétrico" air

bage dupl'â� completo.
Tratar: 9"3-l01', com Jaime.

2
7
5

impecável, gasolina,
ou troco por carro

de maior valor.
Tratar: 370-0816 ou

9963-7710.

Vende-se Fiesfa, 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, Dorqe 100,
azul, 74. Valor à
combinàr. Tratar ao
lado da Igreja
Luterana da
Corticeira, após
17hs, com Gilson.

Vende-se Pampa 97,
único dono,
impecável. Tratar:
9975-2164.

Vende-se Ranger XLT,
ano 98, diesel, I

completa, verde.
Tratar: 275-4081.

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

Vende-se Escorf
GL SW, 4pts, com
ar e direção, cor
prata, ano 97 ou

troca-se por carro de
menor valor ou
financiado. Tratar:
370-0581
ou 9102 - 1413.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia de cheques
Dinheiro em sua conta no dia!

* Não fechamos para aImOfo

370-0417-Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ClassiautoI 2-CORREIODOPOVO QU INTA-FEIRA, 8 de novembro de 2001

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma - Construção

PARCELAS A
PARTIR DECRÉDITOS

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.

WOLKSWAGEN
Bordô
Bordô
Prelo
Praia
Branca
Branca
Branca
Praia

,

CHEVROLET

GolG11I
'

Go116V, 4p
Go116V, 2p
Logus GL, cornpl.
Kombi Furgão
Apollo Vip
Voyage CL
Porali CL

00
99
98
94
94
91
91
88

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 /vdr 98 Preta G
KadettSLE 89 Marrom G

FORD
Del Rey 84 Bege A

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

PEUGEOT
Peugeot, 404 97 Branca O

B�a
consórcios

(47) 222-1152Aslra, comp!. - ar

Corsa Sedon
Corsa Super, 4p
Omega CD, complelíssimo
Monza 650, 4p
Kadett SL
Kadett Ipanema
Monza SLE, cornpl.
Monza SLE

Vermelho 00
99
98
95
93
91
91
90
89

Branca
Verde
Bordô
Vermelho 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
08S.: Mantemos sigilo absoluto

Praia
Azul
Bege
Marrom

FORD
AzulVerona GLX, 4p 94

FIAT
Palio Weekend 1,0

Tempra 16V, cornpl,
Fiai Uno 1,51E

Cinza
Azul
Vermelho

00
95
93,

MOTOS
CBX 150 Branca 90

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

Fone: (47)
370-8622°

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

Da#íar
-"..".-......,...-..."..-=---:--=--

VEICULOS LTDA
2715r3DaO COUPBA· 'iNfJ&·tserA· �NANCIA WOlKSWAGEN

Saveiro CL, 1.6 Verde 97
Parali CL 1.8 Bordê 95
Gol 1,0 Plus Praia 95
Fusca 1.600L Bege 81
Fusca 1,500L Branco 70

CHEVROlET
Corsa Sedan 1.0, 4p, cornpl. Verde 00
Corsa SUcfer 4p Branco 97
Corsa 1. 21, Vermelho 96
Corsa 1.0, p Branco 95
Monza SLE 4�, 1.8 Azul 92
Monza SL/E p Iria (g) Azul 89

FORO
Ka 1. O zelecl roca n Vermelho 00
Ka 1.0 endura Cinza 98
Escorl SW GL 1.8, cl ar Verde 98
Fiesla 1.0, 4p Vermelho 98
Pampa L 1.6 Branco 96

FIAT
Palio EX 2p Branco Dl
Fiorino Furgão 1.5, lérmica Bronca 96
Fiorino Furgão 1.0 IE Branca 95
Fiorino Furgão 1.0 IE Bronca 94
Prêmio CS 1.5 IE Cinza 93
Pick Up Cily 1.5 Vermelho 88

IMPORTAOOS
Dodge Dakola V6 CE Vermelha 99
Daewoo espero Roxo 95

OIESEl
Peugeol 504 diesel Branca 95

Peu8eol 504 diesel Bordô 95
F- 1 00 S diesel Branca· 94
F- 1000 5S diesel Praia 93
F- 1000 Cabo Du�la, diesel Praia 86
Capolo Fibra D- O Vermelha 00

MOTOS
Nx 400 Falcon Vermelha 00

Av. Prefeito Waldemar Grubba nQ 1033

MODELO ANO COR COMB.

AAT
Palio 4p. 99 Prata G

VW
Saveiro 1.6 MI 98 Branco G
Gol 1000 (mod. ant), cf opc. 96 Grafite 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.estendidq comp. 96 Branca G
Corsa 96 Branco G
Kadett GL 95 Azul G
Chevette 87 Branco A

FORD
Fiesta 4p 96 Laranja G
Escort Verona 1.8, cf dir.hidr 96 Verde M. G
Escort Hobby 95 Azul G

Pampa 1.8, GL 94 Cinza G
VeronaGLX 90 Azul G

Saveiro CL 1 .6

Go11000, 16V, 4p
Go11000, 16V, 4p
Gol 1000, 8V, 2p
Clio DL 1000, 8V, 4p
Palio EX 1000, 8V, 2p
Parati CL 1.6, zp
Parati CL 1.8
Escort GL, 16V, 4p
Fiesta,2p
Santana GL, compl.,4p
Santana G LS, 4p
Monza SUR, 2p
Voyage Plus, 1.6, álcool

Branca
Branco
Azul
Branco
Azul
Branco

<'

Branca

Bege
Vermelho
Vermelho
Cinza
Prata
Cinza

Bege

2.000
2000
1999
'1998
2000
2000
1997
1992
1997
1995
1994
1990
1'990
1986

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS
Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto MimeRua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

I.

.

. ,<:.;&" ...

:J'c

* Pneus * Rodos Esportivos '.
* Amortecedores

* Escapamentos * Balanceamento * Geometria
. * Molas * Suspensão * Freios

AUTO CENTER

Não fechamos para o almoço

Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fone: '311-1398 / 311.;.0106
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MODELO
,

ANO COR
Kadett SL/E 91 Marrom

"

Kadett GSI MPFI 92/93 Cinza
,

"

Corsa Wind 98199 Prata "

li: Astro G,l ,98/99/ i, " .A!z1iJ1 ,,'

Astro GL 99 I Prata

Vli!ctraGLS, ,,99' >"
.'

"

iP':�tó ,., •.•••• ,

"

" ,

Vectra GLS 99 Vermelho

Ii" Verona 2.0i GLX , 94/95 ,'c •• , Verrrui!lh6
Escort HL 16V 97/98 Azul
Escort 2;01 R 96 " Verde,

Honda Civic LX 98 Preto

Fiôrin0 Furgã():1 E
'.

94 Brence.,
Uno Mille SX 97 Azul
PalioH 96/97 Azul

,
"

Santana
98/99 - Azul

PassatVR6
96' - Azul

- Golf GL
96 - Preto

Gol 1 .8 TSI 2P
96 - Vermelho

A qualidade dos veículos
é tão grande, que a

Caraguá oferece 1 ano de

garantia, além do

compromisso de devolver
o seu dinheiro" caso você

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

usados, só na Caraguá.

VEíCULOS VOlKSWAGEN

MODELO ANO COR
Santana GL 2000 91/92 Branco

Santana GL 2000 94/95 Vermelho '"

Santana GLS 2000
,

94/95 Vermelho

Santana GLS 2000
·'1i'

95 Ver;,.)elho' ,

, .,

Santana 97 Preto
, Pcssot VariQnt ,-',., 95 Prata _

Passat Turbo 98/99 Prata

.Pcrotí CU.6'MI 2P , ',' 97 "iBranca '"

Gol MI2P 98/99 Branco

GolfGL 95 !Roxo •

Golf 1.6 99/00 Prata

Goll.02P 95
'" ,-

-'" ,'"

,Vermelho ".'

Gol MI2P 97 Azul

Gol Special2P. .

'"

98/99 '" Prata ., ...
Gol16V 4P 98/99 Branco

Goll.64P ,99/00 Branco

Gol1.64P 99/00 Branco

Gol16V 4P 99/00 Branco

Gol16V 4P 99/00 Branco

,Gol16V 4P 99/00 Branco
Gol16V 4P 00 Cinza

Kombi 98/99 , Branca

,

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

Sábados: 8h às 12h

, Astro GLS
98/99 - Verde

Fiesta
98/99 - Branco

OUTRAS MARCAS

o
-o

t
E

� I

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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li' 4-CORREIODOPOVO

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? 1880)

Baependi - Jaroguá do Sui - se

Classiauto

.

I

1JeuIea���.

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2001

371-7770

REVESTIMENTO

AU1'OYDBIÚSI1CO

EMCOUROE

TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Vende-se Dodge/Dokofo Sport
Cabine estendida, motor 3.9 (6 cilíndros),
ano 99, cor branca, com opcionais, dir.
hidr., vidros e travas elétricas, ar
condicionado, santo antônio cromado,
spoiler lateral cromado, protetor de
caçamba, capota marítima, bancos de
couro, isofilme, alarme com acionamento
de vidros, gasolína.
Tratar: (47) 340-0104

Acesso a home page:
www.sateliteveicu/os.com.br

Não imporia a marca ou m'odelo,
seu carro precisa de seguro.

Empréstimo Pessoal
-r-; FÁCILCRED
SOLU�ÃO PARA VOCÊ

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

.IMlllji
Basta apresentar:
Corteiro de identidode - Comprovonte de residêncio -

Comprovonte de rendo - Tolão de Cheques
* alerta su;eila ti OP'OIfQfão

Ruo Reinoldo Rou, 60 (Morket Ploce) 62 ondor, solo 601 - Fone: 371-8464

ADDmakler.HarCD
Seguros

www.addRlald.r.com.br

Fone: 370-0M7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2001 Classiauto CORREIODOpovo. 5

UTOS
compra I venda I troca 19arogens

Vende-se Blazer 97/
97, com direção e

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

Vende-se Kadett GLS
98, completo.

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

Marcos.

Vende-se S-1 O, ano
95. R$ 12.700,00.
Tratar: 9902-7378,
com Marcos.

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 sub woofer
pioner, 12 pol.,
500wts, com caixa
dutada. R$ 160,00.
Tratar: 379- 1 Q62 ou

9963-5090, com

Ailton.

Vende-se rodas 1 7,
com .pneus marca

Procar. R$ 1.600,00.
Tratar: 9118-5.820.

Vende-se capota para
Saveiro. Valor
R$ 50,00. Tratar:
275-2364, com
Marlon, horório
comercial.
Vende-se capota de
fibra pi Pick-up

Courier, seminova.
Tratar: 376-0228.

Vende-se fiorino

furgão, ano 95/95,
em ótimo estado, cor
branca. R$ 7.700,00.
Tratar: (47)
379-1342.

Vende-se jogo de
rodas 1 7, com pneus
4 furos, marca
Prorale. Valor R$
1.500,00. Tratar:
9118-5820.

Vende-se capota de
fibra para Pick-Up
Peugeut 504.
Valor R$ 800,00.
Tratar: 9118-5820.

Fiesta 99
Vendo Fiesta

.

Class 99,
4 Pts, cf dir.hidr.

RS 13.300
Trafar 9117-3580

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

Rua Arnoldo Leonardo Schrnidt, 66 (Próximo ao Cl:Jrtu;"e
Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do SulRUA JOÃO J. ArROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

Rolamentos -

Reientores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇAS UNIVERSALLTDA.

(47) 376-1772 / 273-1001

......._ C r LT ....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CA .....

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 Diesel 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"

Chevette 1 .6/S Gas. Branco 1989

FORD'

F 1000 SS, comp. -ar Diesel Preto 1993

Escort XR 3 1.8 Gas. Azul 1989

gasolina
diesel
gasolina
gasolina
diesel

. gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
álcool

gasolina

gasolina
diesel

gasolina
gasolina
gasolina

gasolina
gasolina
álcool

gasolina

Fone:
370-7184

MODELO COMB COR ANO

VW

Gol 1.0, 16V Gas. Vermelho 1999

Gol MI Gas. Vermelho 1998

Santana Mi 1.8, comp. 4p Gas. Azul 1997

Gol! GTI Comp. Gas. Azul 1995

Fusca Gas. Bege 1986

Fusca Gas. Bege 1981

F1AT

Uno SX 10 Gas. Azul 1998

Uno SX 10 Gas. Roxo 1997

Tipo 2.0, 4p Gas. Azul 1995

Uno C.S. 1.5 Gas. Verde 1995

FORD
KA 00/00 prata
Ford Ranger 100 00/00 preta
KA 99/99 prata
Ranger 14 E 99/99 cinza
F250 XL Super Outy 99/ cinza
KA 98/99 cinza
KA 97/98 azul
Escort GL 16V SW 97/98 azul
Escort GL 16V SW 97/98 azul
Fiesta 1.0 97/98 verde

Mondeo CLX FO 97/97 azul

Mondeo CLX 97/97 verde
Escort GL 16V Sedã 97/97 branca

Mondeo CLX FO 97/97 azul

Mondeo CLX FO 96/97 preta
Ranger STX 96/97 branca

Mondeo CLX 96/96 branca

Royale 2.0i GL 96/96 azul

Ford Escort 1.8! GL 95/96 branca

Verona LX 91/91 azul
GM

Vectra GLS 97/98 cinza
S 10 Oeluxe 96/96 azul
GM Astra GLS 95/95 vermo ,

GM Cheyy 500 SL 89/90 prata
Opala Comodoro SL/E 89/89 prata

VW
Gol CL 1.8 94/94 prata
Voyage GL 1.8 90/91 prata
Saveiro CL 91/91 prata

HONOA
XLX 350 R 87/87 branca

•

seu semmovo co

ieito de novo

Na MORETTI
,

A·UTOMOVEIS

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



NA 2002
-

A RAzAO DO CLIENTE EM ,PRIMEIRO LUGAR.

,

I'

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

AS MENORES TAXAS
DO MERCADO

ATENDEMOS DAS
8h ÀS 19h

Veículos, peças e serviços

371-2111
Ruo Froncis(o Flsdier, 100 - Centro - Joroguá do Sul - se

SÓ A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

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

- A partir de 5 anos proteção de •
.

carroceria contra corrosão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ClassiautoQUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2001 CORREIO DO POVO - 7

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Rua Joinville, 4170 - próx. trevo de Schroeder Palio 97, opcs.

R$ 2.900,00 + 36x R$ 289,00
Uno S 1.3, 91, opcs.

R$1.900,00 + 36x R$ 226,00
Uno 98, 4p, completo - ar

R$ 2.900,00 + 36x R$ 299,00

Santana Sport, 93, completo
R$ 4.900,00 + 36x R$ 299,00

Gal 1.6, MI, 97, opcs.
R$ 4.900,00 + 36x R$ 299,00

Gal MI, 97, completo
R$ 4.900,00 + 36x R$ 349,00

Saara, 91 relíquiaSaveiro 1.8, MI, 98, compl. - ar

R$ 5.500,00 + 36x R$ 350,00
Logus GLS, completo, 93
R$ 3.900,00 + 36x R$ 245,00

Vectra GLS. completo, 97
R$19.900,00

Ford KA, 97, compl. - ar

R$ 4.200,00 + 36x R$ 29�,00

.

Temos toda à linha de veículos OKm, com os menores

Aqui você encontro veículos multimorcas nacionais e importados Okm ii fcturnr.
Melhor preço do mercado.

IIADQUIRA NA DREAM CAR VEíCULOS O CARRO DOS SEUS SONHOS"

CONSULTE-NOS!

Mercedes Classe A Classic 160 Okm 4pts Prata 2001/02 Completo (ABS/Airg Bag) Gas

Gol 1.0, 16Y, Okm 4pts Azul Perolizado 2001/02 Oiro hidr. / roda 14 Gas ..

Caravan LE 3.3 4ps Dourado 97/97 Completo Gas.

Renault Scenic RT 2.0 .4pts Verde 99/99 Cçmplete Gas.

Corsa Wind 1.0 2pts Prata 99/99 Básico Gas.

Corsa Wind 1.0 2pts PrClta 99/00 �sico Gas.

Palio 1,0 '2pts Branco 99/00 ' .

eo Gas.

Ford KA 1.0 2ptS Vermelho 00/00 'BQSlço Gas.

Uno Mille EX 1.0 �pts Verde 98/99 Ttcíva/alarme Gas.

Uno Mille EX 1.0 2pts Branco 99/00 Básico- Gas.

Vectra GLS 2.2 4pts Branco 98/99 Completo Gas.

Vectra CD 2.0, 16V 4pts Prata 97/97 Completo (couro e teto) Gas.

BMW 323 A 4pts Azul 01101 .Completo Gas.

Pajero GlS-B
.

2pts Branco 99/99 Completo Gas .:

Pajero GLS-B 4pts Azul 95/95 Completo Gas.

Volvo V40 z.or 4pts Prata 00/00 Completo Gas.

Volvo' V70 1 5
. 4pts Azul 00/00 Completo Gas.

S10 Cab 4.3 V6 2pts Azul 97/98
'

Completo Gas.

Honda CBX :200 Estrada Vermelha
'.

00/00 Gas.

Venha realizar o seu sonho na DREAM CAR:

Veículos novos à faturar Okm e ÓTIMOS PREÇOS NA LINHA DE SEMI-NOVOS 1.0
t

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,I 8-CORREIODOPOVO
I i

'ii Vende-se moto CBR

Ilji' 450, SR, ano 91. R$
, 7.500,00, ou R$

III 1.500,Oq entrada +

II! 36X R$ 273;18.
i, Tratar: 9111 -5064.

1" Vende-se moto CG
I, 125, ano 98. R$
� i 2.800,00 ou R$

I .

.' 300,00 entrada +

iii 36x R$ 118,15.

l'
Tratar9111-5064.
11-------

i� Vende-se moto CG,'
',I ano 98, em ótimo

,
estado. R$ 2.600,00,

'II�
Tratar: 373-0131.

I Compra-se moto,
.

"ii biz, scooter ou
jogue. Tratar: 372-

1112982.
'i,'11 Vende-se biz 100 c, ,

I 2000. R$ 3.000,00,

'�I[ i vermelha, 1.600km.
lill Tratar: 373-3001.

i I

'I Troco moto CG 98,
,

por consórcio não
i sorteado.
1 Tratar: 373-3001 .

,

Vende-se moto CG
li Titan 97, azul, _

'lo R$ 2.500,00.
I�ii Tratar: 371-5343.
li'

�i -----
----

:i�Vende-se CBX 200
I, o ,

III crno 2000, com

'18.000km. R$
2.600,00 +

prestações, ou
aceita-se moto de
menor valor. Tratar
com Etti, 373-1580,
à tarde;

conservada. Tratar:
9992-5253.

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 som de

competição
completo.
R$ 1.500,00 à viste, ,

ou à prazo, preço a

combinar .

Tratar: 9117-0266.

Vende-se moto CBX

750, 92. Tratar:
274..8191.

Vende-se moto CG
<'

Titan Ok, com
partida automática,
para tirar da loja.
De R$ 4.480,00 por
R$ 4.200,00 à vista.
Tratar: 275-0651"
éom Vilmar.

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

Vende-se CG Titan

125, ano 2000.
Tratar: 9963-4433.

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

Vende-se moto para
trilha DT, ano 87 -

R$ 900,00. Trotor;
371-3051, com
Marcos.

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

Vendo urgente Monza

GLE, 86, em perfeito
estado. Valor R$
3.500,00. Tratar: (47)
9119-4036.

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

Andreia.

Vende-se Vectra

completo, ano 98 +

rodas, magazine,
com 52.000km

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

Vende-se Corsa, 00/·
00, 4p, com ar

quente, limpador e

desembaçador,
branco, com

27.000kín. 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:
371-4758.

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

Vende-se Marcedes Benz Classe A 1602000/2001,
branco/banco de couro, CD player, aros 15', esportivos da
Mercedes, pneus 195, perfil baixo Bri4gestone, para
choques e grades pintados na cor do corro, clorme
integrado aos vidros elétricos, frisos laterais, baixa
quilometragem + airbag duplo, freios cbs, 4 rodas,

controle de tração. Motivo da venda: investimento em loja.
.

Vende-se Kcdett GL, Valor ii vista: RS 33.000,000. Tratar: 372-0749.
1.8, prata, trio eletr., ,......_-----------------'
limp., desernb., ar
quente. Tratar:
9905-2848.

Vende-se F-l 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-se Corsa Weng,
97, 4p, v. eletr., trava
eletr., impecável.
Aceita carro menor

valor. Tratar:
373-3001.

/
Vendq Vectra GLS,
2.2, 98, prata
metálico, ar digital, .c/
61.000KM.
Tratar: 371 -5343.

Vende-se Logus .GLI,
1.8, 96, branco,
direção hidráulica,
ar quente,
desembaçador,
rodas liga.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Chevette
SL, 1.6,' 88, branco,
qcsolino. Tratar:

.

9905-2848.

Vende-se Chevette SE

1.6, alcool, 87,
dourado. Tratar:
371-5343.

Vende-se Corsa Wind,
1.0, 98; bordô .

Trator: 371'-5343.

Vende..:se Corsa
Wind, 95/ GL, -

completo,
desembaçador,
limpador, ar quente,
pintura, metálico,
emplacamento pago.
R$ 8.900,00.

.

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

QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2001

Tratar: 9963-4433.

Vende-se Monza
GLS, completo, ar,
direção, troves, 4p -'

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

Vende-se Voyage,
branco, ano 88,
impecável.

Valor a combinar.
Tratar: 370-0816
ou 9963-7710.

Vende-se Corsa 98,
super, lirnpodor;
desernbcçodor, ar
quente. R$ 9.900,00.
Tratar: 9963-4433.
Vende-se Corsa

Vendo Raridade, FiaI Prêmio (SL 1.6,
IE, ano 94, preto, completo + ar

condicionado, com rodas de liga leve, .'

originais, impecável. Valor R$_7.500,OO,
sem troca. Tratar: 9973-3999.

/ Ch�vro.�uto7
MECÂNICA

I li,ar
BATERIAS FREE

�!J�
R�QJorgeCzerniewicz,42- FONE: 275-2231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



+ A terceira edição do Eco - Muita gente vem reclamando
Radical está a mil! Este dos horários de fechamento do
evento, que mistura não ape- shopping aqui na nossa. cida
nas ecologia e esportes, como de. Já aconteceram vários ca

também diversão e cultura, sos a serem registrados: certa
está agendado para os dias 17 quinta-feira, por volta das
e 18 de nove 23h30, du s não con-

Além da "Destino seguiram pela por-
Natureza", � pode con- ta da fren irem até a

ferir no estaci ento G2 do choperia encontrar com seus

Shopping Center Breithaupt, e respectivo rados. A
do "Festiva orlas Vôo entrada do amento, é
Livre", real! último dia claro, tamb estava fe-
3, no Mar ntenas, achada.
evento prom muito mais: Outra vez, ado, outra
dia 10, passeio ciclístico na garota, qu numa festa
Praça Ânge era; já dia no Big Bowlling, saiu de carona
14 acontec miná rio de com uma a " ,." ra fazer um
Turismo d o Itapocu; lanche e, oltou para
dias 15 e 16, a de roteiros buscar seu carro, encontrou a

ecoturís1icos e "Os Caminhos entrada e a saída do shopping
de Jaraguá ui"; dia 17, trancadas. de muito
além de o�

.

as de ro- chamar, ai., pareceu e,
teiros, apr es cultu- depois de explicar mil vezes
rais, Festival ndas e uma que só tin '

por meia
superfesta na Notre; e no dia hora para m lanche,
18, para ter'

.

ainda teve que assinar vários
das de ro papéis e enfrentar a maior bu-
Festival d rocracia pa retirar seu
pershow de e amento. veículo.
E, além de tudo isso, o Eco As perguntas que não querem
Radical tam e preocupa calar são a

.

tes: Afinal,
solidarie- a que hora estacio-
camiseta narnento q m festa? E

Eco Radical ude a Asso- onde está escrito este horá-

ciação Novo Amanhã. rio? Como
'

Parabéns aos organizadores, menta de u ue con-

principalmente pelo esforço térn lugare ete-
em manter o equilíbrio da nimento (boate, bar e cinema)
natureza com os esportes na pode fech ue o

cabeça das pessoas. último carr lá?

1 DOPOVO

11 N 1\ POR: .CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO

DESTACANDO A SUA EMPRESA

sempre ligado!
a TIm Celular
ÉfASICO ...

o melhor lanche da cidade

li371·5309
Av. Mal Floriano Peixoto, 170· Centro

L.OGO MAIS•• ",

QUINTA·FEIRA 8/11:

- Big Bowlling: Baile-shaw com "Os Serranos"

- La Santidad: "A Festa" Festa da Semana da
Comunicação

SEXTA-FEIRA 9/11:

- Big Bowlling: Show nacional "O Rappa"

Notre: Etapa final da "Garota Studio FM",
com shaw da banda.lpsis Litteris

SÁBADO 10/11:

- Clube Atlético Baependi: Nos Mares do Sul

DU'[i!!]

L
AERO CARGO+

Sua carga na hora certa no lugar certo!
311-0363 brasil@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Em 30/10/2001, a empresa Gonçalves Contabilidade realizou encontro com

, seus clientes, oferecendo Café da Manhã na Recreativa Duas Rodas

Industrial, onde foi lançada a nova fase do escritório com a implantação do
Selo de Qualidade Total nos Serviços Contábeis, sendo que "nossa missão é
fornecer serviços contábeis diferenciados e com qualidade, buscando
aprimorar nossos serviços para oferecer segurança na tomada de decisões e

satisfação de nossos clientes". Sucesso!

I:

I I Este gato muito
I ,

inteligente é Alan

I Fernando Gessner, que
I: completou 13 anos

ontem (7). A família
lhe deseja muitas

fel icidades e sucesso!

'Gê�..
ée

....i.....
·� Poderá iniciar ou

ret6 ar'�guns projetos que

r�r:.:�����:::����r.ã�'7b�'aJr1ire paqueror.
Câncer - Concentre-se nas

atividades de trabalho - tudo
i 'S9perá cumprir os

ro�issos. Um
�,. ..•... , oroântico vai

estimtiJl�d"�ua noite.

.

tos om dia para mostrar

ividade. Você estorá
a do que quer e de
ar lá. Na paixão, será horo

de inv J)0m papo envolvente.

Virgem - A sua atenção
Ilada poro os

sos e a vida
. À noite.você
atrair quem deseja.

a para fazer as pazes.

para se envolver
ente: mergulhe de

I corpo e alma na paquera.
11 o -JllliJôo resista às

Terá boas chances
u pé-de-meia.
o a sua profissão vai
com as suas emoções.

o pessoal da Escola Rcdolpho Dornbusch (Sa 02) que
irá, no próximo dia 23, para Florianópolis, na viagem
de Formatura. Parabéns!

NOTAS -----------

GAROTA STUDio FM
Confira �manhã, a partir das 23 horas, a escolha da

Garota Studio FM e Garota Automobilismo, que
será realizada na Notre, em Jaraguá do Sul. Ao todo,
15 belíssimas garotas estarão concorrendo ao título.

AUTOMOBILISMO
Neste final de semana vá prestigiar a 10a etapa do

Campeonato Catarinense de Automobilismo, no

Jaraguá Motor Clube, em Nereu Ramos (BR-280
Km 74). Você terá área com infra-estrutura para

camping, show deWilling (manobra radical) e sorteio
de passeio no Pace-Car (Omega). Transmissão ao

vivo das baterias pela Rádio Studio FM. Vá lá!

o RAPPA
Amanhã, no Big Bowlling, show com O Rappa.
Ingressos para o showvocê encontra na Center Som,
Zulu Moda Fitness, Mime dó Kohlbach e no Big
Bowlling. A Fameg e o Parthenon Century Hotel

são os patrocinadores do evento.

Novo AMANHÃ
Também amanhã (9), a partir das 21h30, no Clubé
Atlético Baependi, acontece o 10 Jantar-show
Beneficente em prol da construção da sede da

Associação' Novo Amanhã. Os ingressos, a R$
30,00, podem ser adquiridos na Loja Kamisão,
Beck's Jeans Wear e Nelci Ana do Nascimento ou

pelo telefone 275-3744 ou 9952:5034.

FELIZ ANIVERSÁRIO
•

4 DE NOVEMBRO

Diogo 1<. Lessmann

Adriana G. I<lemann

Maikon Schwartz

Fernando Tubs
G riselda Krijeskle
5 DE NOVEMBRO
Hortencio Mattedi

Viviane Feldens

Charles Leandro H ornburg
Vergimárie Rodrigues
Ana Paula Huinka

Rosani Meldola

6 DE NOVEMBRO
Geix Macedo

Carla Beatriz Perin

Gilmara G. Mohr

Flavio J. Giovanella
-

7 DE NOVEMBRO
Nirce Spézia
Her.ta 1<leinschmidt

Dirceu Püttjer Schimitz
Adelaide Ender

Vitor Ioran

Jurema Dalpiaz
8 DE NOVEMBRO
Antonio C. Pedri

Amanda Grasiele Fagundes
Irma Vicenzi

Osmar Engel
Gerhard Schaffer
Catarina Zatelli Schimldt
Nelson Becker

9 DE NOVEMBRO
Flávia Herrmann

Elmo I<labunde

Eduarda Hufenussler

10 DE NOVEMBRO
Ana I<ariana da Silva

Renata Fraga
José Fernando Pradi

Mayane Gaspar II

Wandirene Zanqhellnl (com
\\W") aniversariou no dia

II 27/10. Os amigos
agradecem as festas.

II
Parabéns!

Aniversaria amanhã (9) .

Rubens Hafemann, vereador
em Corupá. A família e os

amigos desejam muitas
felicidades ao nobre

vereador.
•

omece a levar os
a sério. Cargo de
geverá serdescartado.

,n��t:�?mt�to e diálogo, você
vai estimulara seu romance.

Escorpião - Poderá ganhar
�

.....··.·�r�.i·
com otividcdes extras.

T�ofe esforço será muito

�'Ioveito o. Não deixe a
.

d.êsctn�n�a interferir na

relação a dóis.

Sagitório - Ótimo astral

para �ti��;1 amizades,
f��1 stgarceri�s ou firmar.
sacie . N"a porxoo, o grau

de$ctm icidade e

��mpanheirismo vai surpreender.
.Ca

.

córnio - Não faça
�,
o,\! ale. Demonstre mais

int or suas atividades

pr �i} Noornor, as suas
s{oderão se renovar.

�t{��.�Nada como um

�Ia�s��tro: o período será
radável e produtivo.
oiustor às pessoas

vai facilitar as relações em geral:
Peixes - Seia sutil Faça tudo

idadeque_lheé
nseguirá chegar
Negócios imobiliários
idos. Bom astral a
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Primeiro jantar beneficente
terá presenças ilustres

]ARAGUÁ DO SUL - As

artistas plásticas Tânia

Cotrim e Elizabeth Dona

do participam, nesta sexta
'feira, do 1 ° jantar-shaw
beneficente em prol da
construção do Centro de

Recuperação de Depen
dentes Químicos e Alco

ólatras Novo Amanhã,
que acontece a partir das
21 horas, no Clube Atléti

co Baependi. O centro vai

atender toda a comunida-
I de do Vale do Itapocu e a

I esperança é de que esteja
concluído ano que vem.

A coordenação do jan
tar é da prometerNelci Ana
de Mendonça, que con

firmou a presença do

empresário e músico Al

berto das Harmônicas

Hering, de Blumenau, e da
condessa Fátima Scarpa e

seus pais. Espera-se a pre-

sença de 200 participantes
de ]araguá do Sul e região.
Ingressos a R$ 30,00. Ha
verá sorteio de uma me

sa de mosaico.

O projeto de implan-
) tação d� um Centro de

.

Reabilitação\pari Depen
dentes Químicos e Alco
ólatras foi idealizado atra

vés da iniciativa do Con

selho Municipal de En

torpecentes, que fundou a

Sociedade Beneficente'
Novo Amanhã, em 1998.
A preocupação do con

selho e da sociedade é a de

oferecer possibilidade de

recuperação aos depen
dentes de drogas. Estima
se que na região 11 mil pes
soas são alcoolistas e 6.750

jovens, com idade entre 10

e 18 anos, têm problemas
com outros tipos de entor

pecentes.

Grupo FolclóricoHúngaro
faz apresentação emBrasília

]ARAGUÁ DO SUL - o

Grupo Folclórico de Dan-
,

ça Húngara Donantül, da
Associação Húngara de ]a
raguá do Sul, 'apresenta-se
nesta sexta-feira e sábado'
em Brasília, durante o 7°

Encontro Nacional de Tu_l
rismo, evento que come

çou ontem 'e encerra no

domingo. O diretor de Tu

rismo da Prefeitura, Lo
reno Hagedorn, comenta
que a opção pelo grupo
húngaro justifica-se por ser
o único organizado em

todo o Brasil.
Durante o encontro,

que 'também terá a par
ticipação do prefeito Irineu
Pasold, será feita uma ava

liação do Programa Na

cional de Turismo, que
envolve municípios cre-

denciados com o selo do

programa por suas InI

ciativas relativas ao assunto.

Na avaliação de' Hage
dom, ]araguá do Sul está

começando a colher os pri
meiros resultados posi
tivos de uma politica ado

tada já há alguns anos. Ele

cita como exemplo as re

centes publicações em

jornais nacionais enfocan

do o turismo em ]araguá
do Sul e na região e seu

potencial de crescimento e

de possibilidades econô

micas. A reportagem na

imprensa nacional foi via

bilizada através de convite

feito a jornalistas especia
lizados para que conheces
sem os roteiros turísticos

do Município, implantados
em agosto deste ano.

GERAL CORREIODO POVO 9

Festa comemora

que se dedicam
atuação dos
sociedade

I DOAÇÃO: VOLUNTÁRIOS SÃO HOMENAGEADOS NESTA SEXTA-FEIRA, EM JARAGUÃ DO SUL
, ' ,

]ARAGUÁ DO SUL -

Voluntário é toda a pessoa
que dedica parte de seu

tempo e de seu trabalho em

prol da sociedade sem no

entanto exigir nenhum tipo
de remuneração. Para ho

menagear toda essa gente a

Secretaria de Desenvolvi

mento Social está organi
zando uma festa, marcada

para as 20 horas desta sexta

feira, no Centro de Convi

vência da Terceira Idade.

Aproximadamente duasmil
pessoas estão sendo espera
das, segundo a previsão da

gerente de Assuntos Sociais,
Nilda Bertoldi.

De acordo com Nilda,
não se tem o número exato

de pessoas que trabalham

como voluntárias em ]ara
guá do Sul, mas somente

junto aos grupos de idosos

da cidade atuam 240 pes
soas. A gerente adianta que
todos os participantes da
festa receberão uma ficha

cadastral, que deverá ser

preenchida e depositada em
uma urna. "O objetivo é sa

ber exatamente quantos e

onde atuam", explicaNilda.
Uma das entidades com

,

a
Roberto Bortolotti, 25 anos,
o importante é a sensação
de estar ajudando alguém
no momento, em que ela

mais precisa. ''Além disso, a
gente aprende muita coisa

interessante e necessária para
.

a vida toda", acrescenta.
VOLUNTARIADO EM

PRESARIAL � O volun

tariado também está cres

cendo entre as empresas da

região. A ADVB (Associa
ção dos Dirigentes de Ven

das do Brasil) premia em

presas, fundações e associa

ções públicas ou privadas
que se destacam em projetos
de Rre�ervação ambiental,
participação comunitária e

desenvolvimento cultural, in
cluídos na responsabilidade
social.

AWegMotores de ]ara
guá do Sul promove regu
larmente ações comunitárias

abrangendo profissionais de
várias áreas à serviço da

comunidade. Este ano, a

ADVB premiou oBreithaupt
e a Marisol por suas realiza

ções consideradas de cunho
social e comunitário, realiza
das durante o ano de 2000.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Arquivo/CP: Edson Junkes/CP

Ajudar a comunidade é a principal tarefa dos bombeiros voluntários
)

maior reconhecimento e vi-

sibilidade diante, do públi
cq é o Corpo de Bombei

ros, que tem em seu quadro
,

80 socorristas que' traba
lham voluntariamente.

"Gostamos de ajudar a

quem precisa", argumenta
Mário Jung, bombeiro que
começou na entidade há

dois anos como voluntário

e que agora é efetivo. Na

avaliação de Mário, todas as
,

pessoas deveriam experi
mentar o trabalho voluntá

rido "Além de ajudar os

outros a gente ajuda a si

mesmo", afirma o bom

beiro. Para ele, a colabo

ração gratuita exige bas

tante força de vontade.

"Ajudar faz parte da mi

nha personalidade",' ga
rante o bombeiro.

Para o voluntário do

Corpo de Bombeiros Ivan

Projeto daEscola� Schubert é reconhecido nacionalmente
]ARAGUÁDO SUL-OS entadora educacional da ' informática na Educação, quedas como campo de

Projetos Cooperativos de Max Schuber, professora Paula salienta que o projeto estudo. De acordo com a

Aprendizado desenvolvi- Paula Clarice Schneider, o }
é desenvolvido a partir de professora, todos esco-

das no ambiente de tecno- programa foi implantado temas, escolhidos pelos lheram brinquedos dife-

logia da Escola de Ensino há dois anos e envolve próprios alunos. Os alunos rentes e pesquisaram como

Fundamental Max Schu- professores e alunos de to- da 8a série, por exemplo, são feitos. O trabalho co-

bert, do Bairro Amizade, das as séries. Ela salienta resolveram estudar .as pro- meçou com a pesquisa so-

foi selecionado' para ser que o projeto é voltado ao fissões. A turma foi divi- bre os tipos e como são

apresentado como exem- desenvolvimento da pes- dida em grupos e cada feitos e chegou à fase de

pIo durante a 1 a Conferên- quisa com a ajuda de todos grupo escolheu um tipo de formação de texto sobre

cia Internacional de Telemá- . os materiais e recursos atividade para pesquisar. o assunto. "Eles se interes-

tica na Educação, ocorrido disponíveis na unidade de ]á os alunos de primei- sam em escrever sobre o

de 22 a 26 de outubro, na ci- ensino e, em especial, no ra série da professora Iliana que lhes diz respeito e fica

dade de Fortaleza, no Ceará. ambiente de informática. Maria Antunes Lourenço mais fácil o aprendizado",
De acordo com a ori- Como especialista em escolheram o temabrin-

I
avalia a professora. (MHM)
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IMANDADO: HOSPITAL PEDE LIMINAR NA JUSTiÇA PARA OBTER LIBERAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO À CELESC
I

r' Impasse está sendo motivado

!I:· por dívida pendente na empresa
GUARAMIRIM - o

I

Hospital Municipal Santo
Antônio águarda pela de
cisão da Justiça sobre um

pedido de liminar encami
nhado através do Fórum

da Comarca para obter li

beração da Celesc para ati-.
vação do novo sistema elé

trico, mais potente, que
atenda o estabelecimento
de saúde.' O pedido de

liminar ingressou através

do assessor jurídico do

hospital, advogado Adeli

no Sávio dos Santos, após
a direção ter tentado várias
vezes, sem êxito, conseguir
o serviço da empresa.

O motivo do impasse
é uma dívida que o hospital
municipal tem pendente
com a companhia, estima
da em R$ 100 mil, confor
me manifestação da admi

nistração regional da Ce

lese, em Jaraguá do Sul. A

situação se arrasta desde o

inicio do ano, quando a no

va direção do Hospital
Santo Antônio, que as

sumiu em janeiro, solicitou
, a desativação da atual rede
de energização do estabe

lecimento, de 220, que foi
substituída por outra de
380.

Como as solicitações
feitas insistentemente não

,

Arquivo/CP: Edson Junkes/

Hospital Municipal Santo Antônio precisa colocar transformador novo

deram resultados, a dire

ção do hospital decidiu
levar o caso para o julga
mento da juíza de Direito

Substituta, Candida Inês

Zollner. "O problema é

que a posição da Celesc está
.'

comprometendo todo o

, projeto de reforma do sis
tema elétrico do hospital,
com prejuízo do funciona
mento do mesmo e do

próprio serviço à comuni

dade", disse ontem o ges
tor do hospital, João Alceu
Butschardt, preocupado
em conseguir uma solução
para o Impasse.

Conforme o gestor, em

função disso, o hospital'
ainda não está conseguindo
colocar em funcionamento

o novo transformador de

112 kVA, doado pela Weg,
que possibilitará a insta

lação de diversos novos

equipamentos, em vários

setores de serviços e mes

mo nas alas de atendimen

to ao público, como no

berçário e na sala de cirur

gia. "Sem mudar o trans

formador não existe a

mínima condição de usar

os novos aparelhos, sob

pena de provocar uma

pane e.m todo o sistema",
explica Butschardf

DÍVIDA - A dificul

dade é maior porque a

direção do Hospital Santo
Antônio não reconhece o

montante da dívida ale

gado pela Celesc, herdada
ainda da administração
antérior do estabelecimen
to de s�úde, e relativa ao

período compreendido
pelos últimos quatro anos.

"Eles falam em R$ 100

mil" mas não apres.entam
comprovantes escritos de

que o hospital deve essa

quantia", diz o presidente
do Conselho Deliberativo

do Hospital, Osnildo

Bartel. (MILTON RAASCH)

Construção de,galeria evitaráalagamentos naRua28 deAgosto
GUARAMIRIM - A Se- Pastor Lorenz Jahn. O A execução destas laterais no Bairro Cor-

cretaria de Obras inicia nos início da obra foi confir- obras, lembra o secretário, ticeira, além de tubulação
próximos dias a constru- mado ontem pelo secretá- implicará no fechamento para escoamento pluvial na
ção da galeria na Rua 28 rio Lauro Frôhlich, expli- do tráfego de veículos, no estrada geral da mesma

de
\ Agosto, que deverá cando que a solução só local,' temporariamente. localidade. Também es-

evitar os constantes alaga- não será completa na área Ele informou que diversos tão sendo colocadas tu-

mentos quê ocorrem nas porque vai depender da outros serviços também bulação na Estrada Bana-

proximidades do Cernité- colocação de mais uma estão em andamento no nal do Sul, também com

rio Municipal, reduzindo tubulação, o que também setor rodoviário, como a a finalidade de amenizar

os problemas, inclusive, deverá ser feito, posterior- colocação de saibro (ma- os problemas com en-

para os.moradores na Rua mente. cadame) em diversas ruas xurradas. (MR)

Sua Melhor" opção de pr"azer"

�t"��••'>'lmf.", 24 �';r�5 .

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidàs de Solteiro,

massagens àr'"6ticas

FON E: (47) 9991-8SSB
Jaraguá do Sul e região Jhony

CAMPANHA BENEFICENTE
Prezado(a) Associado(a),
A senhora ANA MARIA DA CONCEiÇÃO BISPO precisa URGENTE de sangue
tipo O negativo. Os(as) doadores(as) devem se encaminhar ao BANCO DE
SANGUE DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, que funciona das 8 ÔS 1 Oh30min e das
13h30min às 15h30min, indicando o nome completo da PACIENTE.
Ela é parente de D. Terezinha, do Escritório de Contabilidade ASTECA, nosso
associado (fone 371 6109).
Agradecemos a atenção dispensada a este.

,

Atenciosamente,
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS

GUARAMIRIM - O se

cretário de Obras, Lauro
Frôhlich, disse ontem que
a Prefeitura tem dificul
dades para atender os mo

radores do Bairro Gua

miranga e da Estrada Ba

nanal do Sul que reclamam

do excesso de poeira nas

duas localidades. Ele ex

plicou que o problema
com a estiagem e poeira
excessiva está acontecendo

em várias localidades e

que, em razão disso, fica
difícil para a secretaria

atender os moradores em

diversos bairros, ao mes-'
mo tempo.

Segundo ele, dois ca

minhões estão em ativida
de quase ininterrupta no

momento, transportando
mais de 20 tanques de

água, cada um, mas ainda

assim não tem sido sufi

ciente para conter o ex

cesso de pó nos níveis

QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2001

Secretaria temdificuldadespara
sanarproblemas com apoeira

desejados pelos morado

res, conforme solicitações
que chegam de diversas
comunidades. Ele infor
mou que mais um cami

nhão, com capacidade para
transportar sete mil litros,
está sendo preparado, e

nos próximos dias já estará
em condições de ser

utilizado.
- ,O problema então

será amenizado, mas so

lução completa não pode
mos prometer -, des

tacando que o tráfego de
veículos pesados é muito

intenso em algumas comu
nidades, onde a situação torna
se quase insustentável.

O desconforto do for
te calor e poeira intensa foi

assunto destacado pelos
vereadores na sessão da

Câmara Municipal, desta
terça-feira. As reclamações
recebidas de moradores

são muitas. (MR)

A Gráfica CP está admitindo
IMPRESSOR cf Experiência

para operarmáquina off-set,modelo Roland 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 informações no telefone 370-7919.

PRAZO 00 EOITAl: 20 vinte dias

Espécie e número do processo: Indenização por OonosMoro�, 005.99.007660·6
Autor: RAC Indústria e Comércio ltdo.
Réu: Tecnoplostlndústrio e Comércio ltdo. e outro
Citondo(o)(s): Réu: Márcio Thrun, brasileiro, comerciante, inserito no CPF n'746.744.719·15, com endereço
à Ruo Sírio, 927 dos Noções - CEP 88330·000, 80lneário Comboriú·SC Brasil

Prazo Fixado pro o Resposta: 15 (qyinze) dias.
Por intermédio do presente, o(s) pessoaIs) acima identilkodo(s), atualmente em local incerto ou niio sobido, fico(m)
cienie(s) de que, neste Juízo de Oireito, tromilom os autos do processo epigrafado, bem como CITAOA(S) poro
respond!�em) à ação, querendo, no �pso de tempo supromencionado, contado do tronscursodo prazo deste ednol.

• ADVERTENCIA: Nãosendo contestado o ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdodeirosos fotos
articulados pelo autor no peticõo iniciol.(ort. 2B5, c/c art. 319 do CPC). RESUMO DA INICIAl A autora é empresa
comercial otuonte no cidade de Joroguá do Sul, onde comercializo equipamentos poro oficinas e peças em geral,
desde iulhode 1995. Em ioneiro de 1999, 00 efetuar compro de mercadorias, foi informado que estava com seu

nome incluído no Seroso, onde constava o existência de protesto de dois títulos registrados com seu CGC,
dificultando suo atividade comercial, iustificondo·se peronte seus credores, que ditos restrições eram fruto de
inscrições irregulares e indevidos. Possondo o investigar desrobriu que os titulas forom protestados iuntooo Oficio
de ProtestosWoltrick de Balneário (omboriú-SC, onde obteve certidão constando que os protestos foram lovrodos
contraMarcia Trum, mos com p número de inscriçãó de CGCdo autora, sendo o credor o empresa Tecnoplostlnd.
Com. lido. A outoro procurou o Oelegocio de Polícia Ovil de Balneário Comboriú, comunicando que estava sendo
vítima de estelionoto e poro que o mesmo apurasse os fotos. Tentou, também, entrar em contato com os requeridos,
via t�lefone poro tentar encontrar u"10 solução, sendo ignorodos nos tentativas de consertara erro. Não restando
outro alternativo venho buseor o iudiciário\ uma satisfação poro seus direitos de ver suo imagem restituído iunto
de seus credores e de Iodo o po�, e uma inaenização de ordemmorol causado pelo mácula do protesto irregular,
face o utilização indevido de seu número de CGC pelos réus, Requereu oontecipoção do Me� poro retirar o restricão
iunto aos órgãos 00 crédito e poro oOficioWoltrick, o citação dos requeridos Irem como o que mo� de direno lhe
cabia. üeu-se o valor o couso OE RS 56B,40, OB/l0/1999. Ass. Oro Jackson do Costa Bostas. OAB/SC 11433.
E, poro que chegue 00 conhecimento de todos, portes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado
no local de costume e publicado no formo ao lei.
Comorto de Balneário Comboriú (SC� 04 de outubro de 2001.

GERSON CHEREM /I
JU/Z DE D/RE/TO

ESTADO DESANTA CATAR/NA /PODER JUDIC/ÁR/O
Comarca de BDlneário Camboriú / l' Varo Cível
Avenida dos Flores, s/n' dos Eslados, CEP 88330-000,
Ba/neário Camboriú-SC
Juiz!a) de'Direilo: Gerson Cherem /I
Escrivã!o} Judicial: Raul Gomes

ED/TAL DE C/TAÇÃO I!
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LOTERIAS

6/11/2001

Duplasena
concurso: n° 1

1° prêmio:
07 -15 - 24 - 41 - 48 -50

2° prêmio:
> 09 - 37 - 41 - 43 - 44 - 49

1/11/2001

Megasena
concurso: 311

22 - 24 - 30 - 32 - 38 - 41

Lotomania

concurso: 164

12 - 15 - 24 - 40 - 45 -

47 - 49 - 54 - 55 - 59 -

63 - 64 - 69 - 73 - 77 -

80 - 81 - 84 - 87 - 96. -

Loteria Federal

conc.03592

1° - Prêmio: 27.200
2° - Prêmio: 09.387

3° - Prêmio: 41.500
4° - Prêmio: 01.681

5° - Prêmio: 02.280

,

Equipes da Chave A da
1 aDivisão jogam domingo

]ARAGUÁ DO SUL
Este fim de semana tam

bém acontece rodada do

Campeonato da Primeira
Divisão de Amadores,
promovido pela ligaJara-

.

guaense de Futebol, com
patrocínio da Rede de Pos

tos Mime. No domingo
acontecem jogos da 13a ro

dada da Chave A. Os con
frontos que seriam realiza
dos no estádio do Guarani
foram transferidos para o

estádio do cruz de Malta.

Esta foi a penalidade im
posta ao clube, pela J1J1lta
de Justiça Desportiva, por
estarem comercializando
bebidas'alcoólicas em gar-

rafasdevidro. ''Nós sempre
. .

avisamos, sempre onen-

tamos os clubes sobre o

perigo de vender cerveja
em garrafa, avisados todos
estavam", diz o presidente
da liga, Rogério Tomazelli.

No estádio do Cruz de

Malta, enfrentam-se Ponte

Preta xAlvorada, nos aspi
rantes, e Guarani joga com
Cruz de Malta, nos titula

res. No estádio da Ponte

Preta confrontam-se Ali

ança x Cruz de Malta, nos

aspirantes, e nos titul�es
jogam Ponte Preta e Gari

baldi, jogos estes que acon
tecem no sábado, em ho

rário habitual. (FR)

I JOGOS: PROMOVIDO PELA LJF E APOIO DA CARAGUA, RODADA TEM BONS JOG

Amanhã acontece a 9a rodada
do Campeonato das Escolinhas

]ARAGUÁ DO SUL -

Amanhã é dia de jogo da
9a rodada do Campeo
nato das Escolinhas,
promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol,
com' apoio da Caraguá
Veículos. No estádio do

Botafogo enfrentam-se

Meninos de Ouro e Vi

tória, nas categorias
Dente-de-Leite, Mirim,
Infantil e Juvenil, com
partidas a partir das 15

. horas. Os árbitros serão

Eldemar e Gilda de An

drade, e o delegado será

Elvis Batista.

No domingo acon

tecem os outros jogos
referentes à mesma ro

dada de amanhã. No

estádio do aliança, en
frentam-se Aliança e

Rubtar; no estádio do
Santo Antônio, Santo

Antônio entra em cam

po contra o Acaraí, e, no
estádio do João Pessoa,
confrontam-se Nova

Geração x Avaí, As par
tidas têm início às 8h15,
nas quatro categorias .

Na terça-feira será a vez

das equipes Meninos de
Ouro x Aliança, no es-

tádio do Botafogo.
Na classificação ge-

I
.

ral do Dente-de-Leite, a

equipe do Pequeno e a

Bola está na frente, com
11 pontos, seguido de

Rubtar, Meninos de Ou
ro, Acaraí, Vitória, Ali
ança, Avai, Nova Ge

ração e Santo Antônio.

No Mirim, quem está na

liderança até o momento
é o time do Pequeno e a

Bola, à frente de Rubtar,
Aliança, Meninos de

Ouro, Acaraí, Vitória,
Santo Antônio, Avai eNo
va Geração.' (FABIANE RIBAS) .

Fal. (onosco

147)222 1900
www.gulafacil·net.com.br
guiafaci[@terra.com.br L-,";:::::_'---�

Concurso
Arte na Lista

Crie o centro da capa.
.

Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"

Regulamento:
1 o - Poderá participar do concurso toda
comunidade de Jaraguá dó Sul, Corupá,
Guaramirim, Massaranduba e Schroeder artistas

profissionais e amadores.
.

..

2° - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é
"Tradição, Cultura, Paisagens", O trabalho deverá
ser inédito e original. É vedada a reprodução total
oupardal de obras já existentes.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de
50 x 40 (50cmna vertical e 40cmna 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
Tel-efônicas, 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 peloGuiaFácil.

Realização:

�brGuia\(�:, Fácil
Listas TelefónIcas

Apolo:

o
CORREIO DO POVO

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em

stand montado no Shopping Center Breithaupt no
período de 13/12/2001 a 28/12/2001, os quais
serão julgados pela comunidade através de uma

uma que 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 e 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 noGuiaFacil: (47)2221900.

8° - Premiação para obra escolhida:
a) Publicação do desenho na edição 2002 do

GuiaFácil.
b)Publicação no editorial da listado histórico do

autor da obra.

c) Prêmio de R$ 500,00

110 Shopping Centar
PJ BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FINAL: CERCA DE 80 PILOTOS DE TODO O ESTADO IRÃO PARTICIPAR DA ÚLTIMA ETAPA DO CATARlNENSE

JaraguáMotor Clube será palco
Ida loa etapa do Automobilismo

Campeão, do catarinense será conhecido nesta prova

]ARAGuA DO SUL

O autódromo do Jara
guá Motor Clube vai

estar a toda velocidade
neste fim, de semana

com a realização da 10a

e última etapa do Cam

peonato Catarinense de

Automobilismo. O even

to vai envolver aproxi
madamente 80 pilotos
vindos de diversas ci-

I dades de Santa Catarina,
que vão disputar, nas

I categorias Marcas A, B,
Novatos e Stock Caro

Para melhorar a estru-

tura do local e o aten

dimento ao público que
for prestigiar o auto

mobilismo, um dos orga
nizadores do evento,

I Raulino I<reis Júnior, in
forma que foram feitas
várias mudanças no au

tódromo.

Fotos: Divulgação
Raulino Kreis \Júnior vai disputar a vice-colocação na categoria Novatos

- A pista toda pas- menos, 800 pessoas, Automobilismo, junta
sou por melhorias, fi- entre outros detalhes, mente com a Garota
zemos trabalho de dre- como pintura -, diz, Studio, na Notre, a par
nagem; também foi feito agradecendo o apoio da tir das 23 horas. Ao
trabalho para que o solo Prefeitura, Câmara de todo.d S meninas estarão

ficasse mais compacto;'
melhoramos a estética

do autódromo, foi cons
truída uma arquibanca
da compatível para, pelo

concorrendo ao título. A

movimentação no autó

dromo tem início nama

nhã de sábado, por volta
das 10 horas, e pros

segue até às 17 horas.

No domingo, as provas
acontecem no mesmo

horário.

KreisJúnior corre nes
te final de semana para

conquistar a vice-lideran
ça da Novatos; Dirceu
Raússis busca 'a mesma

classificação, nà Marcas

B, eDouglas Bago busca

o título de campeão na

Marcas A. (FABIANE RIBAS)

Vereadores e demais

colaboradores.
Kreis Júnior informa

que as pessoas que ad

quirirem ingressos ante

cipados - no valor de

R$ 8,00, mais um quilo
de alimento não pere
cível - irão concorrer

a três passeios no Pace-
�

car (Omega rebaixado).
Os ingressos podem ser

.

adquiridos na Rádio
Studio FM ou na Cara

guá Veículos, patrocina
dora oficial do evento.

Amanhã à noite será

realizada a festa Garota

Atletas jaraguaenses vão a Itajaí para os Jogos Abertos
]ARAGuA DO SUL - diversas cidades do Es- tes, Luderitz Gonçalves ra, especificamente para

Cerca de 140 pessoas, tado, a partir dos 15 Filho, informa que apro- conquistar o título dos
entre atletas, dirigentes anos. Jaraguá do Sul será ximadamente 80 cida- Jogos Abertos", explica,
e comissão técnica, via- representada nas moda- des efetuaram inscrições enfatizando que o foco

ja hoje, amanhã e du- lidades de atletismo, ju- para as competições e principal de Jaraguá do
rante o fim de semana dô e xadrez, no mascu- 76 já confirmaran; pre- Sul sempre foi a Olesc

para a cidade de Itajaí, 000 e feminino; basquete, senças. "Nós temos ex- (Olimpíadas Estudantis
onde vão participar das futsal e tiro, nomasculino, pectativa de ficar entre de Santa Catarina) e Jogui-
disputas da 41 a edição e bolão 16, bolão 23, ca- os dez primeiros colo- nhos Abertos do Estado.
dos Jogos Abertos de ratê, natação e tênis de cados, o problema é que A solenidade de aber-
Santa Catarina, fase mesa, no feminino. Florianópolis, Blume- tura do evento será reali-
estadual. Os jogos ini- O superintendente nau, Joinville, Brusque, zada na noite de hoje, a

ciam hoje e prosseguem do Departamento de entre outras cidades, in- partir das 20 horas, no
até dia 17 de novembro Rendimento da Funda- .vestem pesado na con- Estádio do Clube Náuti-

I
e vai reunir atletas de çãoMunicipal de Espor- tratação de atletas de fo- co Marcílio bias. (FR)

BRASILEIRO DE BICICROSS
Entre os dias 15 e 18 de novembro, 3� pilotos do
bicicross jaraguaense vão para Pirapora, em Minas

Gerais, buscar o título de campeão do Campeonato
Brasileiro de Bicicross, competição que, até o

momento, estão na liderança.

PASSEIO CICLíSTICO
Neste fim de semana, dia 10, será realizado passeio
ciclístico emJaiaguá do Sul, evento promovido pela
empresa Ação Livre. As inscrições podem ser

efetuadas na sede da empresa, na exposição
Destino 'Natureza, que acontece até o dia 22, no
G2 do Shopping Breithaupt, ou até uma hora antes

do início do evento, sem custo algum. Os or

ganizadores do passeio acreditam que apro
ximadamente 80 pessoas vão prestigiar esta

promoção.

ABERTO DE FUTSAL
A segunda fase do Campeonato Aberto de Futsal/
2001, Troféu 125 Anos de jaraguá do Sul, inicia na

noite de amanhã, com dois jogos da Chave F, no

ginásio de esportes da Arsepum. Enfrentam-se
2000 Auto Center x Kiferro, a partir das 19h30, e

KLC xAcaraí/Móveis Kagenor, às 20h30. A rodada

prossegue mi tarde de sábado, com as partidas da
Chave E, sendo disputadas também na Arsepum:
Verdureira Dimar x Eletropol jogam às 15h30, e

Roger Rent a Car x Independentes às 16h30.

FESTIVAL PRÉ-MIRIM
\

Mais de mil atletas deZf unidades escolares estão

inscritos no Festival Escolar/Pré-Mirim, promovido
pela Fundação Municipal de Esportes. O evento é

destinado a estudantes nascidos a partir de 1990 e

vai envolver competições nas modalidades! de
futebol de salão, handebol, vôlei, xadrez e tênis de

mesa, que serão, disputadas de hoje até domingo, e
ó atletismo e basquete serão realizados nos próximos
dias 20 e 22, respectivamente.

,

.

,::;/;_
"AQUI É O SEU LUGAR!

ACADEMIA IMPULSO PROMOVE:

II GINCANA IMPULSa,
(crianças de 6 a 13 anos) Dia: 24/11 - 9:0� horas

)K
Mais um evento exclusivo aos clientes Impulso. '\;Inscrições na secretaria até 22/11 J;'

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

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
'-----,
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