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Vereadora denuncia
chefe de Obras deJS

. Cesar Junkes/CP

Viaturas e motocicletas novas contribuem para a renovação da frota e preparaç�o para a instalação do 14° Batalhão

PolíciaMilitar é reaparelhada
com .12 carros e motocicletas
o comando-geral da Polícia Militar de Santa

Catarina está destinando 12 carros novos, San

tana e Corsa, e três motocicletas de 200cc, para \

o reequipamento da 3" Companhia de Polícia Mi
litar, em Jaraguá do Sul e unidades jurisdicio
nadas; que em janeiro do ano que vem estará

sendo transformada em Batalhão. O comandante

geral da corporação, coronel Walmor Backes,

compareceu quarta-feira em Jaraguá do Sul e

Guaramirim para fazer a entrega dos veículos. Os

prefeitos dos municípios do Vale do Itapocu par
ticiparam dos atos. Esta semana também ini

ciaram as inscrições para o concur�o da Polícia

Militar, visando a contratação de mais 80 soldados,
elevando o efetivo de 188 para 268 policiais.

PÁGINA 11

O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) prometeu apurar as

denúncias feitas pela verea

dora Lorita Karsten (pMDB),
contra o chefe de Obras,
Carlos Gelsi Engel.

PÁGINA 3

Alunos do Nova Era

mosmunconhecimento
Alunos do ensino médio

do Nova Era realizaram esta

semana a Feira das Ciências,
evento que envolveu os estu

dantes e a comunidade.

PÁGINA 9

Sociedade Diana

inicia campanha
A Sociedade Atiradores

Diana, de Guaramirim, está
iniciando a campanha "Sorte

solidária", para captar recur
sos e construir a sede.

PÁGINA 10

Dia da Saúde do Sesc

movimenta shopping
Dezenas de pessoas das mais

diversas idades foram até o shop
ping durante o dia de ontem para
conferir o estado de saúde. O

Sesc de Jaraguá do Sul promoveu
o Dia da Saúde, oferecendo exa

mes de diabete, colesterol e veri

ficação de pressão arterial
PÁGINA 9

Turismo regional é
produto lucrativo

O turismo como alternati

va de renda e de geração de

empregos foi um dos temas

abordados durante seminário
realizado ontem, na Scar.

PÁGINA 10
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Possamai, ex-líder. do govemo
na Câmara; considerado, por
ambos, um especialista no as

sunto.

O governo é acusado ainda

de desprezar parecer do

Conselho Gestor do FMPS e

assinar o contrato sem a auto

rização do órgão. Não há como

negar a existência de interesses

específicos em jogo, ainda mais
se se levar em conta a pos
sibilidade do acúmulo de ca

pital simbólico para as eleições
de 2002; mas daí creditar a

contenda à política partidária é

admitir a incapacidade de

enxergar um 'pouco além e a

inabilidade em tratar questões
incomuns.

A questão política é tão sem

propósito que até os servidores

municipais, maiores interes

sados no caso, não despertaram
para o assunto, sequer com

pareceram à assembléia da

categoria para se inteirar do

contrato. Talvez seja esse o

objetivo da inversão do eixo da

questão, desviar a atenção dos

funcionários públicos e empur
rar o problemapara frente. O

perigo reside na indiferença, cujos
reflexos serão sentidos no futuro.

QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2001

rCredita� a contenda à'
políticapartidária é

admitir a incapacidade
.
de enxergar umpouco
além e a inabilidade em

tratar questões
incomuns ...J

sentada. Alega que o maior
, I

beneficiário do contrato será o

banco, que receberá anual

mente 0,5% do montante do

FMPS - R$ 120mil-, além
de 4% da contribuição mensal

dos servidores - R$ 6,8 mil.

Todavia, -a cláusula que causa

mais restrição é a que assegura
ganhos de,30% nos lucros das

aplicações feitas com os re

cursos do Fundo e desobriga o

BB da responsabilidade caso

haja prejuízos.
O prefeito Irineu Pasold

sustenta que a manutenção do
atual modelo inviabiliza o fu

turo das aposentadorias. "Que
rem transformar o Fundo num

Inamps", diz, numa referência

à proposta do sindicato em criar

uma autarquia para administrar
o FMPS. O sindicato rebate e

lembra que a opção foi .ofere-
_'

cida pelo ex-vereador Ademar
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Mensagem do Pai altíssimo
" TEXTO PSICOGRAFAI)O PORG.M.A., DONA-DE-CASA

"Sou o Pai e vim em nome do meu Filho para falar que sou.o
\

Senhor vosso Deus e o que meus servos estão escrevendo são

revelações do alto, para chegar ao meu povo a vontade do meu

Filho, que é aminha vontade. Quero salvar o meu povo. Dei poder
ao homem para seguir com liberdade e agora o homem sente este

poder que eu lhe dei e quermedir forças com o Senhor seu Deus,
que criou tudo,o que existe. As cartas estão sendo escritas para que
entendam gue não vou tolerar estes abusos; o que estão fazendo é

procurar a morte. Quero dar a minha vida a todos, mas não vou
tolerar tantas ofensas.

Minha serva Maria está pedindo oraçôes, conversões e

misericórdia. Meu Filho está chorando por vossos pecados. Por
isso, eu, como Pai, criador do céu, da terra e de tudo o que existe,
vim pedir que se convertam e venham ouvir os apelos do meu

Filho. ISso é verdade, estasmensagens estão dentro dosmeus planos,
são mensagens que vão ficar no final da colheita. Os que são meus

serão recolhidos antes dos dias dapurificação. Estes que estão prontos.
Como lêem nas escrituras, Eu deixo que me encontrem, só que não

querometade;quero quevenhamcompletos.Derramareidomeuespírito,
todos os que desejarem receberão, por isso peço que levem a verdade.

Digama todos queprocuremaverdade doPai,doFilho edoEspíritoSanto.
São doismandamentos que salvam e levam à perfeição e faz que

os outros sejam cwnpridos. Pela boca do meu Filho foi deixado
estemandamento: 'Amar aDeus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo'. Eu sou o Pai e vim cI1�er que não aprovo que
ferem a fé dos irmãos. Aquela imagem de cor negr4l representa a

foto da mãe deJesus. Sei que os que veneram aimagem sabem do

poder que dei aMaria. Peçam graças, através delas receberão. Aprovo o
amor aDeus e aos irmãos. Só um deverá reinar ao meu lado, este venceu
amorte e vive, omeuen�do eFilhoJesus, como Espírito Santo.

- Filhos, souJesüs, filho deDeus altíssimo. Este é omomento

da graça; unam-se em oração para serem dignos domeu reino, que
preparei para vós. Logo não poderão se encontrar, porque os dias

de grandes aflições estão se aproximando. Os meus sacerdotes se

rão afastados de suas missões, serão condenados a viver sem o

sacrifíciomissal. Omeu santuário será invadido e o meu povo ficará
sem pastor, porque os que forem fiéis �erão escravizados, porque o
que não émeu será exaltado. Preparem-se porque tudo o que estou
escrevendo acontecerá. Será breve. Quero que saibam que estou
sofrendo porque sei que muitos vão se perder. Choro lágrimas de
sangue porque amo a cada um e é por isso que venho pedir que se

convertam e procurem conhecer averdade.Eu disse que sou averdade
e avida, quem crê emmimnão andará nas trevas.Não deixem o tempo
passar colocando em primeiro lugar as coisas domundo. Eu vos amo
evim anunciar omeu amor e o perigo que ronda vossas almas.

Sou o senhor, não duvides. Encontrei muitos corações prontos
parame servir. Amo a todos com amesma intensidade. Filhos, sou
rei. Estoupedindo para fazer doações ao meu Sagrado Coração, só
assim encontrarão rriisericórdia. Pois estoumuito triste com a falta
de amor e de ryspeito. Meus filhos, voltem ao meu coração, eu vos
amo. Quero salvar a todos. Meu povo é rebelde, por isso peço a

todos que -lêem esta mensagem, que ajudem com sua voz e seu

coração, trazendo os irmãos ao meu encontro na oração e adoração.
Estou presente no vosso altar, quero alimentar osmeus filhos com
meu corpo e sangue. Quero que creiam, assim serão salvos.

Eu sou o Senhor teuDeus e o Espírito Santo é o teuconfirmador".

·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 jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as' correções ortográficas e gramaticais necessárias.

De volta ao futuro
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Por mais que se tente trans

formar a discussão sobre o

FMPS '(Fundo Municipal de
Previdência Social) em questão
política, numa briga entre

governo - PSDB - e Sindi

cato dos Servidores - PT -,
não conseguirá. O, .assunto,
mesmo tendo conotações par
tidárias e viés ideológico, trans
cende o terreno das disputas
políticas, já que coloca em jogo
o futuro dos funcionários pú
blicos e seus dependentes. Ate
porque, se a pendenga for para
auferir vantagens, o que parece
improvável, ambos os lados

perderão.
O cerne de toda polêmica é

o contrato com o Banco do

Brasil para o gerenciamento do
FMPS. De um lado, o governo
que' tenta concertar um pro
blema criado no final da ad-.

ministração Vasel, quando fo

ram retiradC?s R$ 4,2milhões do
Fundo e transferido para a Pre

feitura, dinheiro que o Tribunal

de Contas exigiu que fosse

devolvido. A sangria colocou

em xeque o futuro do sistema

previdenciário municipal.
Do outro, o sindicato que

não _aceita a alternativa apre-
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o vereador Carione Pavanello (PFL) disse que

quer participar da pesquisa do partido para a

escolha do candidato a deputado estadual em

2002. "Quero entrar nessa briga", declarou.
Em reunião realizada na semana passada, em
Guaramirim, a coordenação regional da legenda
apontou inicialmente como pré-candidatos a ve-

( readora Maristela Menel, o prefeito de Mas

saranduba, Dávio Leu, e o superintendente da

Metalúrgica Menegotti, Eduardo Horn. O

presidente do Diretório de]araguá do Sul e co

ordenador' regional, Alcides Pavanello, desistiu
de concorrer à vaga.
O interesse de Carione pode acirrar a disputa
interna. Maristela deixou ó PMDB justamente
porque concorria com o deputado estadual Ivo
Konell. Esta semana, Horn confirmou a pré
candidatura, "dentro de um projeto regional".

IMPASSE
O prefeito Irineu Pa

'sold (PSDB) informou
esta semana que cami

nha para uma solução
negociada a questão
do Parque Municipal
de Eventos, reivindi
cada pela Salvita (So
ciedade As sis tencial
do Lavrador do Vale
do Itapocu), cujo pro
cesso se arrasta na

Justiça desde 1982.

Segundo Pasold, a

Prefeitura pretende
pagar à Salvita o valor
real do terreno, para
pôr fim ao impasse.

MAIS CARO

A recusa do governo de
Schroeder em aceitar a

passagem do novo tra

çado da linha férrea

pelo Município exigiu
revisão da proposta
inicial Segundo Pasold, o
projeto alternativo -

com a construção de dois
túneis, um em Jaraguá
do Sul e outro em

Guaramirim-, apesar
de reduzir a extensão

da ferrovia, vai enca
recer em cerca de R$
10 milhões a obra,
passando para R$ 50
milhões.

RECURSOS
O Ministério da Saúde repassou à Prefeitura
de Jaraguá do Sul R$ 100 mil, ,que serão

destinados às obras do esgoto sanitário no Rio

Molha. Já na próxima terça-feira, recebe da
CEF (Caixa- Econômica Federal) R$ 400 mil

para a construção do túnel na BR-280,
próximo à Unerj.
Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

I ELEiÇÃO: PT TEM OFICIALMENTE DOIS PRÉ-CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL

Dionei confirma 'candidatura
a

. deputado estadual em 2002
]ARAGUA DO. SUL -

Acabou o mistério, O PT

vai lançar um candidato a

deputado federal, em 2002,
pela Região da Amvali

(Associação dosMunicípios
do Vale do Itapocu). O ve

reador Marcos Scarpato e

o professor Emerson Gon
çalves comunicaram ao di

retório a intenção em dispu
tar a vaga. Para deputado
estadual, o coordenadormi
crorregional do partido,
Dionei da Silva, confirmou
a pré-candidatura.A legenda
espera ainda a inscrição do

presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos.jairMussinato,
que se lançou candidato no
início de fevereiro.

O presiderite do dire

tório local, Rogério Müller,'
informou que as inscrições
podem ser feitas até junho,
quando acontece o encon

tro estadual. "Cada municí-

pio apresenta seus pré-can
didatos, que serão submeti

dos à apreciação da coorde
nação microrregional. A exe

cutiva estadual deve marcar

Dionei aposta no crescimento do PT na região para vencer as eleições
Edson Junkes/CP

uma plenária para discutir
candidaturas; Entretanto; a

palavra final será dada no

encontro .estadual", avisou,
lembrando que, no PT, a

convenção é apenas uma

formalidade para cumprir
determinação da Justiça
Eleitoral. "A convenção
apenas homologa a decisão

do encontro", reforçou.
PIONEIRO -- O co

ordenador rnicrorregional
do PT, Dionei da Silva, é um
dos 17 membros da execu-

fieira vez que um repre
sentante de Jaraguá 'do Sul

integra a direção estadualda
legenda. Ligado à ala lide

rada pelo deputado federal

Carlito Merss, Dionei inte

gra a executiva sem cargo
definido. ''A executiva faz

cumprir as deliberações do
partido, e o ingresso de um

integrante do Vale do Ita

pocu confirma o crescimento
dopartidona tegião", declarou

ESTADO -- A direção
estadual do partido definiu
o dia 17 de dezembro co-

mo data limite para se che

gar a um consenso sobre o

candidato a governador -
disputam os prefeitos de

Chapecó, José Fritsch, e de
Blumenau,Décio Lima. Não
havendo o consenso, o PT

realiza prévia em fevereiro

para definir o candidato. A

politica de alianças está atre
lada à escolha do candidato
a governador. Para o Sena

do, as deputadas federalLuci
Choinaski e estadual Ideli Sal-
vatti colocaram o nome à dis

posição (MAURÍUO DE CARVALHO)

Pasold promete investigar denúncia 'contra comissionado
]ARAGuA DO SUL -- o

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) prometeu investi

gar as denúncias feitas pela
vereadora Lorita Karsten

(PMDB), de que o chefe de
Obras do Município, Carlos
Gelsi Engel, é também

professor no Centro Uni
versitário de Jaraguá do Sul,
"em horário de expedien
te". Pasold garantiu que, se
forem confirmadas, o enge
nheiro, que ocupa cargo co-

tiva estadual. Essa é a pri-

missionado, será exonerado.
O prefeito solicitou ao secre
tário de Gestão, Sólon
Schrauth, que apure as de

núncias.
A acusação começou

com o vereador Paulo Flo

riani (PPB), que OqlpOU a

tribuna da Câmara, na noite
da última segunda-feira,
para reclamar da falta de

ações do Departamento de

Obras. Disse que sequer tapa .

os buracos da cidade e não

atende as solicitações dos'

vereadores. Lorita apro
veitou o gancho e disse:

''Não se faz nada porque o

chefe tem dois empregos e

não tem tempo para a

PrefeitUra". Ela garante que,
no primeiro semestre,Engel
lecionou na Unerj, pela
manhã.

Pasold disse que não

pode impedir que o· fun

cionário municipal exerça
outra atividade fora do

expediente da Prefeitura,
mas que investigará as de

núncias, "até para esclarecer
a opinião pública". Se

gundo Lorita, a legislação
proíbe o servidor público
de exercer outra atividade.
"É proibido por lei. Ainda
mais no mesmo horário",
reforçou, informando que,
no segundo semestre, Engel
pàSSOU a lecionar na parte da
tarde. O expediente da Pre
feitura termina às 13h30. (MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IPENDÊNCIA: PREFEITO RELATA NA CÂMARA SITUAÇÃO DA DíVIDA DA TAXA DE ,ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dívida acumulada na Celesc já
.

dura 3 anos e totalizaR$ 762 mil
GUARAMIRIM - o

"

prefeito Mário Sérgio Pei
xer (PFL) compareceu
terça-feira na Câmara de

Vereadores para relatar à
, situação da dívida do Mu

nicípio com a Celesc, por,
conta da TlP (Taxa de

Iluminação Pública). Gua
ramirim deve R$ 762 mil

de iluminação pública,
atualmente, confirmou o

prefeito, que voltou a tratar

do assunto diret�mente
com a direção da Celesc,
esta serrana, tentando ne

gociar uma saída. A pen
dência se arrasta há três

anos e está prejudicando a

liberação dos recursos de
convênios do governo

I estadual
li Conforme o prefeito,
II a maior parte do valor

pendente, cerca, de R$ 650

mil, refere-se a despesas de
consumo de iluminação
pública da população, acu
mulada nos últimos dois

anos, desde que a Prefei- '

tura ficou legalmente im,
I pedida de cobrar a TlP e

repassar o custo para a

I população. Pouco mais do

qu� a metade desse valor

Peixer esclareceu os vereadores sobre a questão da TlP

acumulou-se durante o go
verno passado, e IJ restante

(R$ 300mil) na atual admi-
-

nistração, admite Peixer. A

Prefeitura não pagou por
que não havia previsão de

receita para essa finalidade,
explicou.

Do montante total da

dívida, informou ainda o

prefeito, R$ 122 mil são de

um convêniS firmado em

1999 pela Prefeitura com

a Celesc, referente à presta- _

ção de serviços para ma

nutenção do sistema de

iluminação pública, mas
não pago. Atualmente a

Prefeitura continua contra

tando os serviços de ma-

nutenção, com gastos de

R$ 6 mil a R$ 7 mil, por
mês. Se não houver uma

saída para o problema da

TlP, cama a alteração da

legislação que trata do as

sunto e que está em dis
cussão no Senado, a situa
ção tende a ficar insus

tentável, admite o prefeito.
'\

Com o aumento recen

te sobre a energia elétrica,
o custo mensal, só com o

consumo de energia da ilu
minação pública, será de

R$ 35 mil por mês, em

Guaramirim. A si tuação
virou um problema, ad
mite o prefeito, que ainda

-

b
(

nao sa e exatamente como

irá proceder, e está consul
tando a assessoria jurídica
no caso. A Prefeitura pre
cisa negociar a dívida de

R$ 762mil, que poderá ser
{

parcelada, inclusive, dar
conta dos custos de ma

nutenção de redes e absor

ver a' nova parcela de

despesa com á TlP, que se

acumula a cada mês.
SAÍDA ___" Peixer aten-

'

deu ao convite dos verea

dores para participar da

sessão, ao comparecer na

Câmara de Vereadores ter

ça-feira, no final da tarde,
para acompanhar a entre

ga de duas viaturas pelo
governo do Estado à Po

líciaMilitar. Os vereadores
decidiram antecipar a ses

são da Câmara para poder
acompanhar a solenidade.

Segundo ele, a saída é

torcer pela aprovação de
uma alteração constitu

cional em discussão no

Senado, permitindo que as

prefeituras voltem a cobrar

a TlP. Isto poderá acon

tecer já a partir de janeiro,
segundo informações re

cebidas pelo prefeito.
(MILTON RAASCH)

LHS é esperado no encontro que o PMDB realiza hoje
GUARAMIRIM - o

prefeito de Joinville e pré
candidato do PMDB para

i as eleições ao Governo do
-

" Estado, Luiz Henrique da

,I Silveira, está sendo espe
rado no encontro que o

I partido realiza hoje, coml início às 11h30, no ginásio
II
de esportes do Bairro

Avaí. A informação sobre
i " a PC?ssível vinda foi dada
pelo próprio LHS, du

II
rante conversa com o ex

': prefeito e assessor de cam-

panha Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB),
terça-feira, em Florianó

polis. A direção do partido
estima em 200 pessoas o

público que virá para o

encontro; no encerramen

to das atividades do ano

no partido, em Guara
mirim.

Antes, já estavam con- -

firmadas as presenças do

ex-governadorPauloAfon
so Vieira, do ex-se-cretário
de Estado Adernar Duwe

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
eu...liAd....... Auool.... SlC 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

e dos deputados estaduais
AdelorVieira e Ivo Konell.

O presidente do Diretório
local do PMDB, Nilson
Bylaardt, pretende trans

formar o encontro num

evento de congraçamento
e otimização do partido,
visando a empreitada elei

toral do ano que vem. Ele

já delineou a programação
de atividades para o

PMDB em Guaramirim,
prevendo todos os even

tos do partido, reuniõ�s de

trabalho e convenções até

o ano 2003.

No encontro, também
acontecerá a posse da no

va executiva peemede
bis ta, recentemente eleita, e
serão anunciadas as novas

filiações, entre elas as dos

médicos Paulo Veloso e

Eduardo Pinto. Outras

adesões ainda deverão

acontecer, informa Byla
ardt, mas os nomes só

serão divulgados depois de
feitas as confirmações. (MR)

QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2001

ISENÇÃO
O coronel Walmor Backes, comandante geral da
PolíciaMilitar no Estado de Santa Catarina, enalteceu,
no breve discurso que fez na entrega de duas viaturas
novas para a PM de Guaramirim, a importância das

parcerias com a comunidade. É uma orientação geral
para a Polícia Militar, no Estado, comentou. Backes

compareceu em Guaràmirirn acompanhado do capitão
Amarildo de Assis Alves, comandante da 3a Companhia,
que está sendo transformada em Batalhão.

O ex-prefeito de Guaramirim Antonio Carlos

/

Zimmerman está definitivamente engajado na

campanha pela eleição do prefeito de Joinville e pré
candidato: do PMDB ao Governo do Estado, Luiz
Henrique da Silveira. Zimmermann, juntamente com

,

outros colaboradores diretos de LHS, é responsável
pela organização da agenda de compromissos do

candidato. Esta semana, ambos almoçaram juntos em

Florianópolis. Além da afinidade política, existe longa
amizade entre ambos; Não será de admirar que, na

hipótese de o PMDB vencer as eleições estaduais,
Zimmermann venha a ocupar função destacada na

equipe de governo de LHS.

APAE
A Apae de Guaramidm
reclama uma fatia dos

recursos economizados

(R$ 70 mil) pelos verea

dores no Legislativo. A
entidade tem dificuldades

para obter receita mensal'
e está construindo uma

sede própria, argumenta
-a diretoria da Apae, para
fazer o pedido.

R�AJUSTE
O prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) está preo
cupado com a rapidez
com que cresce a conta

da Prefeitura com a TlP

(TaxadelluminaçãoPública).
Com o último reajuste in
cidente sobre a energia
elétrica, os gastos doMuni

cípio com a TlP chegam
a R$ 35 mil por mês.

ENTRE ASPAS'---- _

"Milagres não acontecem. Milagres a gente
consegue com dedicação e trabalho."
(Presidente da Sociedade Atiradores Diana,
Ivaldo I<uczkowski, no lançamento da cam

panha de prêmios "Sorte solidária", sábado, que
está captando �ecurs�s para a construção da
sede social da entidade)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM �879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o maior da -região. Na
opinião dele, um piso
alto dificulta a con

tratação e inviabiliza as

pequenas empresas.
Hoje são três pisos sa

lariais, R$ 270,00 para
empresas com até 50

funcionários; R$ 321,00
entre 51 e 300, e R$ 275,00
para as que têm acima

de 300 empregados.
Os trabalhadores

metalúrgicos têm as

sembléia geral no dia
1 de dezembro, às 17

horas, na recreativa

do sindicato, quando
votam a pauta de rei

vindicação, que deli
neará as discussões
com o Sindicato Pa

tronal, com vistas à

data-base da catego
ria, 24 de janeiro.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

CORREIODOPOVO 5 .

IDATA-BASE: SINDICATO DOS METALÚRGICOS DA REGIÃO DISCUTE PAUTA DE REIVINDICAÇÃO COM TRABALHADORES

Patrões analisam proposta na segunda-feira
JARAGuA DO SUL -

Desde o início do mês,
integrantes da comissão

de negociação do Sin

dicato dos Metalúrgicos
tem realizado reuniões

nas empresas do setor

para apresentar e dis

cutir a pauta de reivin

dicações com os tra

balhadores. A entidade

reivindica reposição de

9% do ICV (Índice do
Custo de Vida), 15% de

produtividade, redução
da jornada de trabalho
de 44 para 40 horas

semanais, implantação
de dois pisos salariais -
R$ 400,00 para fábricas
com até 300 funcio

nários e R$ 500,00 para
as outras -, 20% de

participação nos lucros
e resultados e fim do
banco de horas.

Os patrões reúnem
se na próxima segunda
feira, no Centro Empre
sarial, para "uma análise

preliminar da pauta de

reivindicações", recebi
da no final de outubro.
Esta semana, o Sindica
to Patronal constituiu a

comissão de negocia
ções, composta por re

presentantes da Apevi
(Associação das Micros
e Pequenas Empresas
do Vàle do Itapocu), das
médias e grandes indús
trias metalúrgicas da

região. A entidade vai
realizar pesquisa de
mercado para ànalisar a
viabilidade das empre
sas de acordo com o seu

tamanho. A primeira
rodada de negociação
acontece no dia 21, às

17 horas, na sede do

Edson Junkes/CP

Sindicalistas fazem reuniões na troca de turnos das empresas

sindicato dos trabalha
dores.

O presidente do
Sindicato Patronal,
Eduardo Horn, adian
tou que a entidade vai

propor a criação de um

piso salarial para as mi

cros e pequenas empre-,
sas. "Faremos amelhor

oferta possível, sem

comprometer a compe-

titividade das empresas
e, assim, continuar
mos a gerar emprego e

renda", disse, garan
tindo que o salário pa
go em Jaraguá do Sul é

Concurso
Arte na Lista

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

60 - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand
montado no Shopping Center Breithaupt no periodo de
13/12/2001 a 28/12/2001, os quais serão julgados pela
comunidade através de uma urna que será aberta no dia

28112/2001, 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 noGuia Facil: (47) 222 1900.

8° - Premiação para obra escolhida:
a) Publicação do desenho na edição 200� doGuiaFácil.

b)Publicação no editorial da lista do histórico do,
autordaobra.
c) Prêmio deR$ 500,00

l° - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul,·Corupá, Guaramirim,: Massaranduba e Schroeder
artistasprofissionais 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 ou parcial de obras já existentes.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40
(50em na vertical e 40cm na horizontal). O material a ser

utilizado na confecção éde livre escolha.

4° - O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado
será o Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas, respeitando-se
'amenção do nome ou assinatura do autor.

5° - Todos os trabalhos passarão por uma prévia seleção através
deuma comissão avaliadora, nomeada peloGuia Fácil.

Apolo:

tff%i1;Guia
1(!7Fácil
LI.t•• T.I.féinlc••

CORREIO DO POVQ
1111 Shopplllfl Center
.0 BREITHAUPT

I,
I

I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e-mail: antenaexterna@hotmail.com

11
Festa da Semana da Comunicacão: ,

Show O Rappa:

Para fechar com chave de ouro a

2' Semana da Comunicação de

Jaraguá do Sul, aconteceu uma

superfesta no La Santidad, na quinta
feira, dia 8. A banda Thezorden, de

, Blumenau, mandou ver!

Festa do Talento Universitário:
fi Cetvejoria Continental (Blumenau), no
último dia 7, foi palco de muitos

premiados, inclusive de Jaraguá do Sul,
na Festa do f Talento Universitário.
Parabéns aos vencedores e também a

MclM.-opçMc(a,�
• Diariamente à partir das 10 horas

• Músico ao vivo de Quarta a Sábado

371·7365

o Boticário

icroinformatica. com
."p .. ,,1all.ada fim atender ,",cc,

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

Fone.: 1471 275.1968 Fax.: 1471371.6408
E-mail: saC@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Reservas 370..5166 Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadão
Centro - Jaroguó do Sul - se

O Big Bowlling
(9), com o show d
galera soube curtir
sucessos da band

DR. ANTONIO ROSA NETO
Cirurgião Oenflslo . CRO 2674

ORTODONTlA E
ORTOPEDIA

DOS MAXILARES

� (47) 275-2006
Ruo João Picolli, 153· Cenlro . Joroguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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275-3627
Rua Barão do Rio Branco,411· Edifício Klein· Sala 2· Centro

Vende-se Omega
CD 96, preto, 4.1,
auto Painel digital,
teto, comp. de
bordo, banco de
couro, piloto auto E
controle de tração,
revisado e com

polimento
espelhado, somente

R$ 22.500,00.
Tratar: 9122-7399,
com Levi.

Vende-se Monza 5LE,
ano 85, em ótimo
estado. Valor R$
3.000,00. Tratar:
(47) 9105-9172.

Procuro Corsa 1.0,
2p, ano 95 à 98,
pago à vista. Tratar,
com Mariane, 370-
7759 ou 372-3130,
depois das 18 horas.

Vendo Logus 1.8,
GLI, 95, completo,
ar - direção, vidros,
trava, alarme, cl
engate. Tratar: 370-
4936, com Henpy.

Vendo Vectra GL5,
2.2, 98, prata
'metálico, ar digital,
cf 61 .OOOKM.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Kadett
GL, l.8, prata, trio
eletr., limp.,

.

desemb., �r quente.
Tratar: 9905-2848.

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

, quente, limpador e

desembaçador,

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

Vende-se Chevette
5L, 1.6, 88, branco,
gasolina. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Chevette
SE 1.6, alcool, 87,
dourado.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Corsa

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

'

Vende-se Vectra SL5,
ano 97, completo,
azul. Tratar:
275-4081.

Vendo' urgente
Monza GLE, 86, em
perfeito estado,"
Valor R$ 3.500,Ob.
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.

branco, com

27.000krn.
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

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

Vende-se S-l O, ano
95. R$ 12.700,00. '

Tratar: 9902-7378,
com Marcos.

Vende-se Palio
Weekend, 98/98,
cinza stil, aceita-se
troca. Tratar:

370-8800, com

Paulinho.

Vende-se Tempra HLX,
2.0, 16Y, 4p, branco,
1997.
Tratar: 371-9720.

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,
completo - 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

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 F-1000,
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.

Vende-se Blazer 971
97, com direção e ar.

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

Vende-se Kadett GLS

98, completo._
Tratar: 9118-5820.

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

Vende-se Omega CD,

2
7
5

PORTOCRED
,

Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais

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

* Não fechamos para almo�o

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

portas, pára-choque
personalisados.
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 15 momo:

Tratar: 9118-5820.

FORDi!!
'

ií""

.

�""''''�: �:

Vendo Escort

Hobby, cor prata,
ano 94, aro
esportivo.
Em ótimo estado.
Valor R$ 6.200,00.
Tratar: 276-3288,
com Hélio.

Vende-se Versalles
94, excelente estado
de conservação,
azul. Tratar:
372-3388 ou

9973-9643, com

Tereza.

Vende-se Mondeo

Sedan, completo +

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

Vende-se Ranger XLT,
ano 98;, diesel,
completa, verde.
Tratar: 275-4081.

Vende-se Del Rey
Ghia, ano e modo

o

84. R$ 1 AOO,OO.
Tratar: 275-0782,
com Pedro ou Salete.

'

Vende-se Escort
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.

Vende-se Caravan,
79, pronta pi pintar.
R$ 1.000,00.
Tratar: 275-3642.

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.
Trotar cl Marcelo'
9111-6209.

Vende-se Escort

Hobby, 95,
muito bonito.
Tratar: 373-3001.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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
Gol 8Y, 4p, GIII Vermelha 00
Go116Y, 4p Bordô 99
Go116Y, 2p Prelo 98
Paroli 1.6 MI Branca 97
Gol Plus, 8Y, 2p Verde 95
Logus GL, compl. Praia 94
Kombi Furgão Branca 94
ApolloVip Branca 91
Saveiro CL Azul 88
Fusco 1300 Bronca 81

FIAT
Palio Weekend, 4p Cinza 00·

Tempra 16Y, compl. Azul 95
Uno Mille Azul 94

FORD
Verona GLX, 4p Verde 94
Escorl GL Bege 89

CHEVROLET

Aslra,2p Bordo 00
Corso Sedan, 4p Branca 99
Corso Super, 4p Verde 98
Omega CD Bordô 95
Monza 650, 4p Bordô 93
Kodett SL Praia 91
Monza SLE, compl. Bege 90
Monza SLE Marrom 89

Comércio de Automóveis Novos e Usados

FonefFax:(47)376-1822
MODELO ANO COR COMB.

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

GM
Corsa 99 Prata G
Corsa Wind 98 Azul G
KadettSLE 89 Marrom G

FORD
Del Rey 84 Bege A

FIAT
Uno SX, 4p 98 Bege G

(47) 222-1152: � I � I

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 opera�ões EM
DINHEIRO de imediato após consulta do cadastro.

Informa�ões (021-21) 2243-0677
OBS.: Mantemos sigilo absoluto

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

Fone: (47)
370-8622

li Arduino Fone: 371-4225
li Veículos Fax:371·9720

Av. Prefeito Woldernor Grubba nº -1033

Saveiro CL 1.6 Branca 2000

Gol 1000, 16V, 4p Branco 2000
)

Go11000, 16V, 4p Azul 1999

Gol 1000, 8V, 2p Branco 1998

Clio DL 1000, 8V, 4p Azul 2000
Palio EX 1000, 8V, 2p Branco 2000

Parati CL 1 .6, 2p Brancâ 1997

Parati CL i.e . Bege 1992

Escort GL, 16V, 4p Vermelho 1997

Fiesta,2p Vermelho 1995

Santana GL, compl., 4p Cinza 1994

Santana GLS, 4p Prata '1990
Monza SUR, 2p Cinza 1�90

NOVOSE USADOS, DE TODAS AS MARCAS

Daliar
WOlKSWAGEIII

Bordô
Praia
Bege
Bronco

CHEVROlET
Corso Sedan 1.9, 4p, compl. Verde
S-10 2.2 + or/dir .

Praia
Corso Super 4p Branco
Corso 1.0 2p Vermelho
Corsa 1.0, 2p Bronco
Veclro CD Aulomálico Azul
Omega CD 3.0 Praia
Monza SLE 4p, 1.8 Azul
Chevette DL 1,6/S Vermelho
Monza SL/E 2p Iria (g) Azul

FORO
Vermelho
Cinza
Verde
Vermelho
Branca
Branco
Ouro

FIAT
Branco
Azul
Verde
Branca
Branca
Vermelho
Cinza
Vermelho

OIESEl
Branca
Branca
Praia
'Vermelha

OUTROS
Nx 400 Falcon Vermelha 00
Dodge Dokolo Sporl CE Vermelha 99
Moverick GT 302 VE Bronco 75

95
95
81
70

Parali CL 1.8
Go11.0 Plus
Fusca 1.600L
Fusco 1.500L

MODELO ANO COR COMB.
RAT

Palio 4p. 99 Prata G
Uno Mille, 2p 94 Verde G

VW
Saveiro 1.6 MI 98 Branco G
GolMI 97 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.estendida comp. 96 Branca G
Kadett GL 95 Azul G
Monza GLS, compl, 4p 93. Azul A
Chevette 87 Branco A

FORD
Fiesta 4p 96 Laranja G
Escort Verona 1.8, cf dir.hidr 96 VerdeM. G
Escort Hobby 95 Azul G
VeronaGLX 90 Azul G

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

00
97
97
96
95
95
93
92
91
89

00
98
98
98
96
95
87

Ka 1,0 zelec/rocan
Ka 1.0 endura
Escorl SW 4p
Fiesla 1.01 4p
Pompa L .6
Fiesla CLX 1.3
Belino L 1,6

Dl
96
96
95
94
94
93
88

Palio EX 2p
Uno EP 4p, compl + ar
Uno EP 4p, compl + ar

Fiorino Furgão 1.0 IE
Fiorino Furgão 1.5
UnoMille4'p .

Prêmio CS 1.5 IE, VT
Pick Up Cily 1.5

Peugeol 504 diesel
F-I 000 S diesel
F-I 000 Cabo Dupla, diesel
Capolo Fibra D-20

95
94
86
00

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

*

*

Não fechamos para o almoço **

Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fone: 311-7398
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gol4P 16V
99 IDO - Branco

Uno Mille SX
97 - Az�1

Escort 2.01 R
96 - Verde

Corsa Wind
98 - Verde

Gol 2P Vermelho
95 - Vermelho

Astro GL
99 - Prata

Santana
. 98/99 Azul

,

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 Caraguá.

Gol MI2P
97 - Azul

Palio EL
96/97 - Azul

Verona 2.0i GLX
94/95 - Vermelho

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO Classiauto QU INTA-FEIRA, 15 de novembro de 2001

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇAS UNMRSALLlDA.

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores de Alumínio
para Automóveis e

Caminhões Intercoo/er

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

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

Baependi - Jaraguá do Sul - se

.. A.Ud·�"'Â I
VeJea����.

Te'lefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Fone:
370-7184

,
M

371-7770

REVESTIMENTO

AlIRWDBIúmco

EMCOUROE

TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
. 2222 - Vila Lalau

Rua Arnoldo Leonordo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

Empréstimo Pessoal
FÁCILCRED,

SOLUÇÃO PARA VOCÊ

Nãà ],mpolta a marca. ou modela,
seu carro precisa de seguro.

Simples, rápido e sem burocracia
Venha conferir
a menor taxo de juro!

.M,g
Basta apresentar:
Carteiro de identidade - Comprovante de residência -

Comprovante de rendo - Talão de Cheques
• o,'''. suj.ita II aprovarão

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

AIlDlllllklar.Harco
SegurO$

www.addinald.r.coOl.br
fone: 370-0147

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VERSOS

Vende-se capota
para Saveiro.
Valor R$ 50,00.
Tratar: 275-2364,
com Marlon,
horário comercial.

Vende-se capota
de fibra pi Pick-up
Courier, seminova.
Irotor: 376-0228.

Vende-se fiorino
furs:Óo�; emo 95/95,
em ótimo estado, cor
branca. M 7.700,00.
Tràtàr: (47)
379-1342.

Valor R$ 800,00.
Tratar: 9118-5820.

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.

.

Vende-se moto CG

Titan 97, azul,
R$ 2.500,00. Tratar:
371-5343.

VENDE-SE OU .TROCA-SE S-10
estendido, de cor bronco, impecável, completo,

com acessórios, à gás ncíurel veicular.
Valor RS 22.000,00.

Tratar: 373-2014, ct!_m Nei

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.

Vende-se Escort XR3,
87, motor 1.6, CHT,
gasolina, vidro
elétrico, teto solar, 'etc.
Entrada R$ 2.9,00,00
+ 22x R$ 229,00.
Tratar: (47) 374-
0136, com Vilmor,

,

Vende-se motor de

Poupa Yamaha, 2.8
C.v. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-7035.

I,

Corso 2001
Vende-se Corso Wind 4p, 1.0,

bronco, cf limpador e

desemb. traseiro, ar quente,
18.500km, revisão gratuito

até 35.000km. Valor
RS 8.500,00 +,24x

RS 327,52. Trotar: 9102-6772.

PeçM e II� (0**47) 371-5343 Rua Bernardo Dorn usch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

BSul./rast
rolamento

Rolamentos -

Retentores
Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

Fieslo 99
-

Vendo Fiesta
Class 99,

4 Pts, cf dir.hidr.
RS 13.300

Trotar 9117-3580

(47) 376-1772/ 273-1001

.A.u._ C.....r LT"�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAMI..HO........

FERRO VELHO UNIVERSAL
. AUTO PEÇAS UNIVERSALLTDA.

Fone:
370-7184

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

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

Opala Comodoro SUE 6CCGas. Branco 1989

Chevette 1.6/S I 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

MODELO COMB COR ANO

VW

Gol MI Gas. Vermelho 1998

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

Gol! GTI Cornp, Gas. Azul 1995

Fusca Gas, Bege 1981

RAT

Palio EDX 1.0, 2p Gas. Cinza 1998

Uno SX 10 Gas, Azul 1998

Palio EDX 1,0 Gas. Cinza 1996

Tipo 2,0, 4p Gas. Azul 1995

Uno C.S. 1.5 Gas. Verde 1995

Uno Mile 1.0, 4p Gas. Azul 1994

FORD
KA 00/00 prata
Ford Ranger 10D 00/00 preta
KA 99/99 prata
Ranger 14 E 99/99 cinza
F250 XL Super Duty �9/ cinza
KA 98/99 cinza
KA 97/98 azul
Escort GL 16V SW 97/98 azul
Escort GL 16V SW 97/98 azul
Fiesta �.O 97/98 verde
M_ondeo CLX FD 97/97 azul
Mondeo CLX 97/97 verde
Escort GL 16V Sedã Q7/97 branca
Mondeo CLX FD 97/97 azul
Mondeo CLX FD 96/97 preta
Ranger STX ·96/97 branca
Mondeo CLX 96/96 branca
Royale 2.0i .GL 96/96 azul
Ford Escort 1.81 GL 95/96 branca
Verona LX 91/91 azul

GM
Vectra GLS 97/98 cinza
S 10 Deluxe 96/96 azul
GM Astra GLS 95/95 verrn,

GM Chevy 500 SL 8'9/90 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

Na MORETTI
AUTOMÓVEIS

•

seu sernmovo co

[eito de' novo
enrique Piazera, 199 - Centro -

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

SUPER CONDIÇÕ�S
DE FINANCIAMENTO

AS MENORES TAXAS
DO MERCADO

A'TENDEMOS DAS
8h ÀS 19h

Veículos, peças e serviços , , I

'50 A FIAT DA 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

371-2,111
Rua Francisco Fischer, 100 .. Centro .. Jaraguá do Sul .. SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2001 Classiauto CORREIO DO POVO - 7

Temos toda a linha de veículos OKm,
com osmenores pre�os

Bernardo Dornbusch, 330 -, pr6x. Clube Atlético Baependi
Rua Joinville, 41 70 - pr6x. trevo de Schroeder

Aqui você encontro veiculos multimarcas nacionais e importados Okm ii faturar.
Melhor preço do mercado.

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

CONS'ULTE-NOS!
I

Mercedes Classe A Classic 160 Okm 4pts Preto 2001/02 Completo (ABS/Airg Bag) Gas
Gol LO, 16� Okm 4pts Azul Perolizado 2001/02 Dir. hidr. / roda 14 Gas.
Caravan LE 3.3 4ps Dourado 97/97 Completo Gas.
Renault Scenic RT 2.0 4pts Verde 99/99 Completo Gas.
Corsa Wind' 1 2pts Prato 99/99 Básico Gos.
CorsoWind 2pts Prato 99/00 Básico Gos.
Pàlio 1.0 . , ,2pts Bronco 99/00 ásico GdS .

Ford KA 1.0 2pts Vermelho 00/00 Básico Gas.
Uno Mille .EX 1.0 2pts Bronco 99/00 Básico Gos. ,

Vectro GlS 2.2 4pts Bronco 98/99 Completo Gos.
Vedra CD 2.0, 16V 4pts Prata 97/97 €ompleto (couro e teto) Gas.
BMW 323 A 4pts Azul , 01/01 Completo Gas.

Pajero GLS-B
J

2pts Branco 99/99 Completo Gos.

Pajero GlS-B 4pts Azul 95/95 Completo Gas.
Volvo V40 2.0T 4pts Prata . 00/00 Completo Gas.
Volvo V70 15 4pts Azul 00/00 Completo Gas.
S10 Cab 4.3 V 2pts Azul 97/98 Completo Gas.
Blazer EX€Jcúti'l 4pts 'Preto 97/98 Completo ci Kit de Gás Natural Gos.
Hondo CBX 200 Vermelho 00/00 Gos.

VEíCULO À FATURAR OKM:
Scenic RXE 1.6, 16V 4pts Vários Cores 2002 Completo
Corso Sedon Wind Milenium 4pts Vários Cores 2002 Vários opcionais

Linha 1.0 Semi-novos em Promoção: Consulte-nos!
Rua José Teodoro Ribeiro, 658 -llha da Figueira - Jaraguó do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 -CORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2001

valor. Tratar com Etti,
373- 1580, à tarde.

Vende-se moto Honda
CG 125 Titan, 96/96,
documentação em

dia, bem conservada.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se moto

CBX 750,92.
Tratar: 274-8191.

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

371-3051, com
Marcos.

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, impecável.
Tratar: 373-3001.

Vende-se Gol 1000,
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.
.Trotor: 371-4547.

Vende-se Fusca 82,
branco perolizado,
ótimo estado.
R$ 2.400,00.
Tratar: 911,1-1831 ou

371-3409.

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

Vende-se ou troca-se

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

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

Vendo scoolter Palio

Ergon, ano 97.
R$ 1.500,00.
Tratar: 370-3306.

Compra-se moto, RD
350. Tratar: 372-
2402.

Vende-se Honda CG,
85, branca, bom
estado. R$ 1.300,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

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 vista, ou
à prazo, preço a

combinar. Tratar:
9117-0266.

Vende-se moto CBR
450, SR, ano 91. R$
7.500,00, ou R$
1.500,00 entrada +

36X R$ 273,18.
Tratar: 9111-5064.

Vende-se moto CG

125, ano 98. R$
,2.800,00 ou R$
300,00 entrada +

,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, scooter 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.

Vende-se CBX 200,
ano 2000, com
8.000km. R$
2.600,00 +

prestações, ou aceita
se moto de menor

�
branca, em perfeita

UTOS
condições.
R$ 3.000,00,

CIIIfIptf I venh IItotf I gDTIIgens negociável. Tratar:

370-1961, em

horário comercial.

Vende-se Gol 1000,
Vende-se Saveiro
GL 1.8, gasolina,

branco, ano 93, 91, marrom.

gasolina, 2° dono. Tratar: 9905-2848.
Valor R$ 6.600,00.
Tratar: 371-2364 ou Vende-se Gol 1000
9905-6476. I, 97, bordô, rodas

Vende-se Gol 91,
de liga. Tratar:
371-5343.

ótimo estado.
'R$ 6.600,00. Vende-se Gol CL
Tratar: 9965-8875 1..6, vermelho,
ou 372-0391. pára-choque

Parati GL -

personalizado.
Tratar: 9<1,03-2936.

Impecável - 1.6,
álcool, 87, branco, Vendo ou troco Golf
com opcronors, aros GLX, modo 95, 2.0,
de liga e pneus na cor champagne
garantia, licenciada dourado.

I até final de 2002. Tratar: 275-3409.

i R$ 4.900,00. Tratar:
371-9099. Vende-se Gol, ano 93,

ótimo estado.
Vende-se Brasília, 76. Valor R$ 6.800,00.
R$ 1.000,00, branco. Tratar: 373-0131.
Tratar: 374-1103.

Vende-se Gol 1000,
Vende-se Gol 1000,
ano 2001, fun com

97, completo. Por extras. Valor
R$ 13.000,00. R$ 19.000,00.
Tratar: 370-0464. Aceita-se carro de

Vende-se Gol 2001,
menor vclor,
Tratar: 370-0464.

completo. Por
R$ 19.000,00. Vende-se Gol 1000,
Aceita-se carro ano 97, completo.
menor valor. Valor R$ 13.500,00.
Tratar: 370-0464. Tratar: 370-0464.

Vende-se Fusca, ono Vende-se Parati 94,
81, motor 1.300, cor cor prata.

NONDAS
Au'onJóveis

S10, 2.4, duplo, 4.000km 2000

SI Õ, 2.2, 15.000km 2000

S10, 2.2 Luxo 1997

Blazer OLX 4.3 1997

Blazer 2.2, único dono 1997

Oakota Sport, 15.000km 1999

Gran Caravan tE, 30.000km 1997

, Explorer XLT 1997

Omega CO, baixo KM 1998

Stratus LX 1997

Fone: (lI) 5062-6000
Fax: (11) 5062-8000

Scônia '113
94/94, Branca, engatada,
trabalhando, particular.
À vista RS 84.000,00 ou

entrada RS 15.000,00 +

parcelas de RS 1.119,00
consorciada.

Tratar: (43) 9113-4971.

Vende-se Voyage, branco,
ano 88, impecável.
Valor a combinar.

Tratar: 370-0816 ou

9963-7710.

, Vende-se Marcedes Benz Classe A 160 2000/2001,
branco, banco de couro, CD player, aros 15', esportivos da
Mercedes, pneus 195, perfil baixo Bridgestone, para
choques e grades pintados na cor do carro, alarme
integrado aos vidros elétricos, frisos laterais, baixa
quilometragem + airbag duplo, freios abs, 4 rodas,

controle de tração. Motivo da venda: investimento em loja.
Valor à vista: RS 33.000,000. Tratar: 372-0749.

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

'

,

-

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

sem troca. Tratar: 9973-3999.

COREMMA
AUTO PEÇA!i E PARAFU!iO!i

•

Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231 I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Garota Studio FM: Mares do Sul:

POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO

u na sexta-feira

Rappa. A
vos e antigos

Nem a chuva conseguiu atrapalhar uma das festas mais tradicionais de

Jaraguá do Sul: Nos Mares do Sul. A cada ano, a festa parece melhor...
Também houve muito

agito na Notre na sexta
feira (9). Os locutores da
Studio FM fizeram a

maior festa na etapa
final do "Garota Studio".

pre ligado!
III Celular
SICO ••• te-nos em dois endereços:

a João Marcallo, 179 - (entro
estacionamento próprio
7) 370-0186o melhor lanche da cidade

if371-5309
Av. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro

, Depois de muito
suspense, o coluna abre,

. . -

em primeira moo, um

segredo guardado a sete

chaves em Jaraguó do Sul:
o nome.da nova boate.

Entõo, lá vai: HflRI OM
Sons do Universo!

.

\

flgoro, nos resta,
aguardar a inauquraçõo,
que acontece no dia 14

de dezembro.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 CORREIODOPOVO GENTE & INFORMAÇÃO

FELIZ ANIVERSÁRIO
I

11 DE NOVEMBRO

Joyce G. Barbi

Sllvérlo Kuszkowski

Dr. CézarRoberto Schoroeder

Rosane Mohr

Izabella E.G. Schoroeder

Diego Rosa

Anicia Lamela Gracioli

Rafaela de Albuquerque Ribeiro

12 DE NOVEMBRO
Helmuth Becker

Fernanda Fraga
Ricardo Feldens

Kangelica Grandberg
Gladis Hanemann

Gerold Meier

Daiane Mohr

Hugo Celso Mohr

Carlos Benedito de Souza

13 DE NOVEMBRO
Iandra Riboldi

14 DE NOVEMBRO
Glaucia Mayer
Arsanjo Paul Colaço
Marlise Müller

Oswaldo Steilen

15 DE NOVEMBRO

H umberto Wolf

Alexandra Piazera

Thomas H en ry G randberg
Cristina Colle

Ivan Marlon Nickel

Eloisa Steffens

16 DE NOVEMBRO
Romilda Winter

Edie Izeli de Carvalho

Sergio Neitzel

Fredolin Sasse II
II

Annita Hübner

Robson Mohr
II
I'

I'

17 DE NOVEMBRO
Marlnel Gaspar
Marilsa de Fátima Borges

I' Romilda Holler Winter
aniversaria amanhã
(16) e recebe um

abraço carinhoso do

esposo, Silvino, e dos
demais familiares.

Parabéns!

QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2001

Uniram-se em matrimônio no dia 27/10, às 19h30, na Igreja
São João, Santa Luzia, os jovens Jaison e Angela Simone.

Parabéns!

Foto Mathias

Wanderlei e lrinéia
casaram-se no dia

20/10, na Igreja
Apóstolo Paulo, Rio

da Luz II, com

recepção no Sítio
Amor e Tradição.

Felicidades!

Aniversaria amanhã
(16) o jovem Eder
Deocar Finta,
completando17 anos.

Os pais, Marceu e

Roseli, as irmãs,
Andressa e Jéssica, lhe

desejam felicidades e

que continues sendo
este filho querido e

dedicado ao trabalho,
como foi até hoje.
Parabéns!

gI Poderá iniciar ou
ns projetos que
o e determinação.
não poderia sermelhor.
rtire paqueror.

Câncer - Concentre-se nas

atividades de trabalho - tudo
erá cumprir os
issos. Um

'.

�'t9�:tNada como um

��s,difolrrro: o período seró
, radável e produlivo.

ajustaràs pessoas
.

vai facilitar as relações em geral.
Peixes - Seja sutil. Faça tudo

.

adequelheé
sequiró chegar
egócios imobiliários

tegidos. Bom astral a

Sogi
'

io - Ótimo astral
amizades,
rcerias ou firmar

om dia para mostrar

ividade. Você estará
ra do que quer e de
orlá. Na paixão, seró hora
m papo envolvente.

Virgem - A sua atenção
, todo para os

os e a vida
. À noite, você
atrair quem deseja.

om.cd, a para fazer as pazes.

Comece a levar os
a sério. Cargo de

,

ser descartado.

,�oitíl, com t�to e diálogo, você
vai estimularo seu romance.
Escorpião - Poderá ganhar

com atividades extras.
esforço será muito

i/bso. Não deixe a

�!\ença interferir na

relação a oÔis.

mpanheirismo vai surpreender.
Co icérnio - Não faça

ale. Demonstre mais
r suas atividades
No amor, as suas

poderão se renovar;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUINTA-FEIRA, 15 de novembro de 2001

Turismo ecológico valoriza

qualidade de vida na região
]ARAGuA DO SUL � o

turismo rural e a prática de

esportes radicais podem
servir de alavanca para a

valorização da cultura do

povo do interior e do res

gate da qualidade de vida

'para muitas famílias que
tiram seu sustento da ativi

dade agrícola. Esta foi urna
das mensagens dos pales
trantes do 10 Seminário de

Turismo do Vale do Itapo
cu, evento que aconteceu du

rante todo o dia de ontem

no auditório da Scar e que
teve como objetivo principal
mostrar e provar que o tu

rismo é um negócio eco

nomicamente interessante e

politicamente correto, con

forme definição do diretor

da Divisão de Turismo da

Prefeitura, Loreno Hage
dom.

Aproximadamente 200

pessoas ligadas ao setor

compareceram ao seminá

rio, que começou às 8 ho

ras com a palestra do pro
fessor Cássio Garkalns de

Souza Oliveira, de Piraci

cabal São Paulo. Ele abor

dou' o assunto ''A impor
tância do Planejamento
Turístico' no Espaço Ru

ral". Segundo ele, o turismo
rural pode servir como

incentivo ao homem do

campo e como barreira ao

êxodo rural. "O planeja
mento é a chance de ma

ximizar as chances de suces

so", define o professor, ao
colocar o lucro como ponto
de partida para qualquer
empreendUnento. ''A pes
soa do interior tem que va

lorizar sua cultura, seus há
bitos, seus costumes e seu

modo de vida", afirma

Oliveira.
Na avaliação de Olivei

ra, as coisas modernas são

símbolos de modernidade e

GERAL CORREIODOPOVO 9 l

l�I INTEGRAÇÃO: FEIRA DAS CIÊNCIAS MOVIMENTA ALUNOS E PROFESSORES DO NOVA ERA

..Alunosmostram conhecimentos I
de evolução, e, por isso,
muitas pessoas do interior

acabam sentindo vergonha
de suas' raízes. "A sim

plicidade, hoje em dia, tem ]ARAGuA DO SUL -

valor de mercado e gera
Temas polêmicos e expe-

renda para muitas famílias riências científicas inusitadas

que souberam superar os
fizeram parte das apresen-

obstáculos, planejar suas tações dos grupos de

atividades e trabalhar com alunos ,do Colégio Nova

dignidade e certeza de renda Era, que realizaram nos

últimos dois dias a Feira
e produtividade", explica.

das Ciências.A atividade foiAlém de Oliveira, par- realizada por 150 alunos
ticiparam do evento, como

do primeiro e segundo anopalestrantes, o presidente do do ensino médio, distribuíSindicato das Empresas de
dos em 11 grupos, e teve

Turismo do Rio de Janeiro,
por objetivo, além da inte

professor George Irrnes, .

gração entre os. estudantes
que falou sobre a impor- e comunidade, mostrar os
tância das entidades re-

conhecimentos científicos
presentativas do trade tu-

adquiridos pelos alunos
rístico; Otto Hassler, diretor durante o ano letivo.
daAtivaRafting,deApiú�a Os temas abordados
(SC); Renato Brandão Bra- foram os mais diversos
vo, proprietário do Res- possíveis; abrangendo

. taurante Trem da Serra, em várias áreas do conheci
Brasília, e finalizou com a

.rnento, desde misticismo a

participação do deputa-' folclore. Um dos trabalhos
do federal Vicente Ca- mais polêmicos foi apre-
ropreso e do prefeito de sentado pela estudante
Balneário Camboriú, Leo- Suelen SusanaSchuenke.do
nel Pavan. segundo ano do ensino

Para o chefe da Divisão médio. Com 16 anos de
de Agricultura e Meio idade, ela fez tudo o que
Ambiente do Município de esteve ao seu alcance para

Campo Alegre, Dénilson tentar provar que a história

Souza Bandeira, o turismo da 2a Guerra Mundial está

rural, aliado à prática de mal contada.

esportes radicais, pode re- De acordo com o dis-

presentar a salvação não curso da estudante, os

apenas para os empresários
do setor, mas também para
as administrações públicas,
que não sabem o que fazer

com a precariedade e falên

cia do setor rural. Ele afirma

que oMunicípio de Campo
Alegre está começando a

investir e acreditar na

possibilidade de geração de

emprego' e renda através

do ecoturimo e do apro
veitamento das potencia
lidades naturais e culturais

da região. (MHM)

e experiências interessantes

químicas que não semistu

ram são colocadas ·juntas.
"Quando duas substâncias

não se misturam e mesmo

assim são colocadas juntas,
o que acontece é a forma

ção de pequenos resíduos

sólidos, que, em grande
quantidade, podem até

matar", explica Luís Fer

nando. Segundo ele, esta
composlçao perigosa
acontece quando alguém
ingere leite com vinho, por
exemplo, ou mistura sul

fato de cobre com carbo
nato de sódio.
(MARIA HELENA DE KORAES)

de apoio, ela trouxe de casa.

diversos livros sobre a

Alemanha de Hitler e sobre

os judeus na Europa. "São
livros proibidos. Não pos
so expor demais", afirma
Suelen, que também mos

trou fotos dos Alpes e ou

tras publicações sobre a

Alemanha.

As reações químicas
foram o foco de interesse

dos estudantes Luís Fer

nando Bertoldi, Erico

Müllere Fabiana Stein, alu
nos do primeiro ano; Eles

mostraram o que acontece

quando duas substâncias

Suelen Schuenke, no centro, explica aos colegas a verdadeira história da 2a Guerra

e médio prazos. Todos os

exames são gratuitos e fa
zem parte da promoção
Dia da Saúde, realizado

freqüentemente-pelo Sesc.

A aposentada Alma

Milke, 79 anos, afirma que

sempre verifica a pressão
arterial para evitar proble
mas futuros. "Nesta idade

todo o cuidado é pouco",
afirma Alma. A dona-de
casa Verônica Santos, 38

nazistas não eram tão ruins

assim, Hitler até que era

gente boa e os judeus, por
serem judeus, devem' ter
merecido o destino que a

AI�manha de Hitler lhes

deu: "Hitler não sabia do

massacre aos judeus. So
mente ficou sabendo de

tudo no final da guerra",
afirma a garota. Apesar do
trabalho ter sido em gru

po, apenas ela explicou ao

público o objetivo do tra

balho. "Queremos mostrar
o lado da História que não

se ensina na� escolas", jus
tifica Suelen.Como ponto

GráficaCP
370�7919

anos, também estava na fila

de espera para verificar a

pressão, junto com o ma

rido, Roberto Santos. ''Ve
rificar a pressão e fazer

exames de vez em quando
deixa a gente mais segura",
argumenta Verônica.

Além dos exames de

diabete, colesterol e verifi
cação da pressão arterial, o
Dia da Saúde também
reservou espaço para a di-

Dia da Saúde movimentou o shopping de Jaraguá do Sul
vulgação do trabalho de

recuperação de drogados,
desenvolvido por Samuel
Barreto. Ele pretende cons
truir urna casa para abrigar
dependentes químicos em

Corupá. De acordo com

Barreto, a Prefeitura de Co
rupá já doou urn terreno de
25 mil metros quadrados
para a entidade que repre
senta, e a obra deve começar
ano que vem. (MHM)

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

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV. Mal. Deodoro n6· Sala 12 • Ed. Maximunn Center Fone: 047 275·1150

]ARAGuADO SUL-Du
rante todo o dia de ontem,
o Sesc oportunizou exames

de diabete, colesterol e

verificação de pressão a

todos os interessados. A

iniciativa é do Sesc de Jara
guá do Sul em parceria com
laboratório e farmácias da

cidade. O objetivo é alertar'

a população sobre os cuida

dos com a saúde e os bene

fícios da prevenção, a longo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IINICIANDO: SOCIEDADE DIANA INICIA CAMPANHA PARA CONSTRUIR A SEDE SOCIAL, EM GUARAMIRIM

Entidade quer vender 1 milhão
de .bilhetes e sortear 5 prêmios

GUARAMIRIM - A dire
toria da Sociedade de Atira

dores Diana fez no sábado
o lançamento da promoção
"Sorte solidária", através da

I qual pretende sortear cinco

prêmios (uma caminhonete

Toyota Hylux, um automó

vel Gol, duas motocicletas

Honda Titan e um micro

; computador Pentium) e co

I mercializar R$ 1 milhão de

: bilhetes, no valor de R$ 1,00
aunidade, destinando a renda

para a construção da nova

I sede social da entidade.

. GUARAMIRIM '- A dire-
toria da Aciag (Associação
Comercial, Industrial eAgrí
cola de Guaramirim) tomará
posse na próxima terça-feira
(20), durante a reunião ple-

I nária da Facisc (Federação
das Associações Comerciais
e Industriais de Santa Cata-

I rina), que vai acontecer em

Guaramirim. O atual presi
li dente, Maurici Zanghelini,
tendo Mário Glasenapp de

vice, está sendo reconduzido

I à direção da entidade,. para
I mais um ano de mandato.

. A reunião vai acontecer.

Edson Junkes/CP
Presidente Ivaldo Kuczkowski (em pé) quer a participação de entidades

.. \
- Por isso a denomi- tas entidades o alcance da

nação de "Sorte solidária"
para a campanha +. ex
plicou Kuczkowski, desta
cando que a promoção já
conta com a participação
da Aadav (Associação
Assistencial dos Deficientes
Auditivos e Visuais) e das

unidades daApae (Associa
ção de Pais e Amigos dos

Excepcionais) e busca o

envolvimento de outras en-

tidades interessadas,. em
Guaramirim, Jaraguá do
Sul e demais cidades do
Vale do Itapocu, assim co

mo de outras regiões.
Com a participação des-

no Parque de Exposições,
às 19 horas, C::, além da fun

ção preparatória para a ple
nária ela Facisc, já prevista
para os dias 30 de novem
bro e 1 de dezembro, em
Blumenau, terá também
caráter festivo em função
da posse. Participarão o

presidente e o vice-presi
dente da Facisc, Antônio
Rebelatto e Ninfa K6nig,
respectivamente, além de

representantes das associa

ções comerciais do Vale do
ltapocu e Região Norte.
A Aciag está elaboran-

Sua melhor" opç:ão de pr"azer"

v4..,.....�,-,e�;.� 24 �';""A;!o
Atendetnos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteir"o,

tnassasens er"óticas

rONE: (·47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

comercialização de bilhetes
da promoção será maior,
calcula o presidente, que
também está mobilizando

equipe própria de vendedo
res da Sociedade Diana, que
ficará em permanente ativi
dade até 18 demaio, quando
acontecerá o sorteio dos

prêmios oferecidos na cam
panha, pela Loteria do Es

tado. Conforme o presiden
te, a meta é arrecadar cerca
de R$ 500 mil, mas se for

obtido lucro líquido deR$ 200
mil, a diretoria ficaci satisfeita.

OBRA - A construção
da sede própria, com

do oito moções para discu-
rir no encontro, com suges
tões diversas. Numa delas,
a entidade defende o fim do

monopólio do Besc (Banco
do Estado de Santa Catari

na) no recebimento dos tri
butos estaduais. Essa exclusi
vidade causa problemas pa
ra as empresas, como acon

. tece nomomento, com agre
vequeaiêtaainstituiçãodeaédito.

Em outra proposta, a

entidade pede que seja rever
tida a cobrança das taxas

incidentes sobre o protesto
de títulos, de maneira que

aproximadamente 2,4.mil
metros quadrados de área,
é a principal meta da atuàl

diretoria, que assumiu em

abril do ano passado. A
antiga sede da Sociedade

. Diana, na Rua dos Atira-

dores, Centro, está com as

instalações precárias e já não
oferece condições de uso. A
obra será executada no mes

mo terreno da sede campes
tre, onde está instal�da a

-quadra de futebol suíço, que
será transferida. O projeto
beneficia a comunidade to-

da, pois abre opção de am

biente para eventos sociais e

festivos. (MILTON RAASCH)'

estes valores sejam pagos
pelo devedor e não pelo cre
dor, o que configura distor
ção. Em outras moções,
está sendo sugerido que os

postos policiais rodoviários
não mantenham mais os

aglomerados de veículos
batidos ou recolhidos, que
causam má impressão aos

turistas em visita à região, e
que as construções de pon
tes em rodovias federais e

estaduais sejam dotadas de

passagens adequadas para
ciclistas e pedestres, evitando
acidentes. (MR)

A Gráfico e Editora CP Uda. está admitindo:
,/ Impressor de Off-Set plana c/ experiência
,/ Operador de guilhotina c/ experiência
Os interessados deverão comparecer na empresa, à Rua
WalterMarquardt, 1.180, Rio Molha, defronte à Prefeitura
de Jorcquó do Sul.

roupas repassadas pela
Receita Federal, destinando
a arrecadação em benefício

destas entidades .

A comercialização vai

acontecer no Parque de

Eventos, em Jaraguá do

Sul, e as peças serão ven

didas a R$ 2,00 a unidade.
No total, são 20 mil peças
de vestuário importadas
que a Receita Federal

repassou para o Município
de Schroeder, e que estarão

sendo colocadas à dispo
sição do público interes

sado. (MR)

QUINTA-FEIRA, 8 de novembro de 2001

. Roupas doadas pela RF
revertem para entidades

SC�ROEDER/JARAGUÁ
DO SUL - A Prefeitura de

Schroeder, através da Se
.

cretaria de Saúde, Sanea
mento e Bem-Estar Social,
em parceria com a Aadav

(Associação Assistencial

dos Deficientes Auditivos

e Visuais) e Apae (As
sociação de Pais e Amigos
dos Excepcionais), de Ja
raguá do Sul, e Pastoral da
Criança de Schroeder I,
promoverão nos dias 24 e

25 de novembro o "Bazar
...

da Solidariedade", Trata-se
da comercialização de

Prefeitura faz pavimentações
emSchroeder, ainda este ano

SCHROEDER - A Pre- Secretaria de Obras esteve

feitura vai acelerar os ser- envolvida com a recupe
viços de colocação de tu- \ ração de diversos trechos
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.

Comarca de 8alneário Comboriú (SC), 04 de outubro de 2001.

GERSON CHERE'" /I
JU/Z DE D/RE/TO

bulações para escoamento

pluvial nas ruas Ponte Pênsil
e Germano Müller, para
posterior pavimentação
com lajotas, o que deverá

acontecer ainda este ano. A

informação é do vice-pre
feito Orlando Tecilla, des
tacando que está havendo

redobrado empenho �o
governomunicipal para q4e
as duas obras previstas sejam
executadas dentro do prazo

previsto.
Durante esta semana, a

() ato reuniu membros

i da diretoria, sócios e con

vidados no restaurante da
Sede Campestre da Socie

dade Diana, no Bairro

Amizade, e teve 'pronuncia
mentos do presidente da

entidade, Ivaldo Kuczkows
ki, explicando o funcio
namento e os objetivos da

promoção, e do prefeito
Mário Sérgio Peixer, que
manifestou apoio. A sacie

i dade busca a participação
I das entidades sociais na rea
I

lização da campanha e estará

I
I destinando parte do valor

arrecadado, com a venda de

I bilhetes, para as mesmas.

t Diretoria daAciag toma posse durante a reunião da Facisc

I

rodoviários, em diferentes

localidades, conforme in

formou o vice-prefeito, exe
cutando serviços que vão

desde o patrolamento e

colocação de macadame até

a instalação de novas tubu

lações para melhor escoa

mento de enxurradas. Ao

mesmo tempo, já estão sen

do feitas limpezas e serviços
gerais, para a preparação
adequada da cidade, com
vistas-ao período de festas

do final de ano. (MR)
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Jaraguá do Sul está em 8°

lugar n?s Jogos Abertos
]ARAGuA DO SUL -

Até ontem à noite, o Mu

nicípio estava na 8" colo

cação na 41 a edição dos

Jasc a ogos Abertos de

Santa Catarina), somando
16 pontos. Na classifica

ção geral, Jaraguá do Sul

está em 7° lugar no qua
dro de medalhas, com to

tal de 12, sendo três de ou

ro, quatro de prata e cinco

de bronze. Ontem à tarde,
a equipe jaraguaense de

bolão feminino Bola 16

garantiu a primeira coloca

ção na modalidade, com

1.452 pontos, à frente de

Itajaí, que conseguiu
1.445.

A Natação feminina fi

cou em terceiro lugar no

geral e traz para J araguá
do Sul sete medalhas, sen
do duas de ouro, três de

prata e duas de bronze.
Como a cidade de Itajaí

não conta com estande de

tiro, as competições desta
modalidade foram realiza
das em Blumenau, tam
bém na tarde de ontem.

Jaraguá do Sul garantiu o

título de campeã do Tiro

Carabina, ficando em pri
meiro lugar na D'eitado;
em segundo, na em Pé, e,
em terceiro, na Ar Com

primido. O atirador Sa

muel Lopes conquistou a

medalha de ouro, um

troféu, além de ter batido
recorde da modalidade,
marcando 1.742 pontos.

Hoje à tarde, o basque
te masculino vai entrar em

quadra para jogar com o

Concórdia; o time de fut
sal tem a eliminatória com

Blumenau; também acon

tecem as últimas disputas
do judô; tem início as

competições do bolão
Bola 23 feminino, e pr,?s
seguem as partidas de Xa
drez. (FR)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguó do Sul
2º Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

Juiz de Direito

\

POLÍCIA/EsPORTE CORREIODOPOvoll �
I APARELHAMENTO: COMANDO-GERAL ENTREGA 12 CARROS E TRts MOTOCICLETAS PARA A PM, NA REGIÃO :f
Material prepara a companhia I

I

para transformação em batalhão]
]ARAGuA DO SUL/GUA

RAMIRIM -- O comando

geral da Polícia Militar no
Estado de Santa Catarina

entregou, terça-feira, 12

carros e três motocicletas
200cc para a reequipagern
das unidades da Polícia Mi-

,

litar na região. O coronel
Walmor Backes, coman
dante da corporação, parti
cipou pessoalmente da

entrega dos veículos, inicial
mente na sede da 3" Com

panhia de PolíciaMilitar, em
Jaraguá do Sul, e, em se

guida, em Guaramirim. A

renovação da frota faz

parte do reforço das con

dições de funcionamento da
Companhia, que está sendo

transformada em Batalhão.

Da remessa, Jaraguá do

Sul, sede do futuro 14° Ba

talhão, está recebendo cinco

LOTERIAS
13/11/2001

Dupla sena
concurso: 3
1° prêmio:

11 - 34 - 42 - 44 - 45 - 47

2° prêmio:
12 - 24::-30 - 40 - 47 - 48

7/11/2001

Megasena
concurso: 313

14 - 16 - 24 - 37 - 38 - 53

Lotomania

concurso: 166

12 - 15 - 17 - 21 - 22 -

24 - 30 - 31 - 34 - 38 -

62 - 70 - 72 - 76 - 77 -

81 - 87 - 89 - 92 - 94 "

Loteria Federal

conc.03592

1 ° - Prêmio: 27.200
2° - Prêmio: 09.387
3° - Prêmio: 41 .500
4° - Prêmio: 01.681

5° - Prêmio: Q_�.280

Identificado co1po de homem esfaqueado na ;�
Vila Lalau, encontrado na segunda-feira

o

I,
"

automóveis Santana, dois
Corsa e as três motocicletas.
Para Guaramirim foram
destinados dois Corsa e, as

r

demais cidades, Schroeder,
Corupá e Massaranduba,
também receberão um

automóvel Corsa, cada um.
Em todo o Estado estão

sendo entregues 464 carros

novos, entre unidades para
serviço de patrulha e

transporte de tropas, além
de motocicletas, lanchas e

botes infláveis. O investi
mento, dessa vez, chega a

R$ 8 milhões, segundo o

coronel Backes. Outros R$
26 milhões já haviam sido

investidos em reaparelha
mento, nos últimos três anos.

Ele destacou que a

renovação parcial da frota

da PM na região (mais três

motocicletas de 125cc serão

]ARAGuA DO SUL --

Assassinado na sexta-feira,
dia '9, à noite, com quatro
facadas no peito e três na

cabeça, Vanderlei Rodri
gues, 25 anos, natural de

Pinhalzinho, foi encon
trado no meio de' um ma

tagal, já em estado de pu
trefação, na tarde de se

gunda-feira. O corpo foi

avistado. por um morador

da Rua Dom Bosco, pró
ximo à Sociedade Espor
tiva e Recreativa Vieiren

se, no Bairro Vila Lalau.

,O metalúrgico Alécio Ga

luppo, 37 anos, informou
a vizinhança e comunicou

a Polícia Militar.

A identificação do cor
po foi feita por um irmão

da vítima, que prestou
queixa na terça-feira. A
Delegacia de Polícia de Ja-

fornecidas em dezembro)
faz parte do reforço e pre

paração da 3" Companhia,
para funcionamento como

Batalhão, a partir de janeiro
do ano que vem. A chegada
dos veículos completa o

processo de reequipagem
que iniciou com o rece

bimento de novas armas,

metralhadoras, carabinas e

pistolas recebidas com o

apoio dos empresários lo
cais. Além da abertura de

inscrições ao concurso da
Polícia Militar, para a con

tratação de mais 80 solda

dos, com elevação do atual

efetivo, de 188 policiais para
268.

PARCERIAS Em

Guaramirim, a entrega dos
dois carros para o 5° Pelotão

da PM aconteceu em frente

ao prédio da Câmara de

raguá do Sul está investi

gando o caso. Suspeita-se
que o assassino seja um

homem que, há dois me

ses, tinha alugado um esta

belecimento comercial na
Rua Dona Matilde.

A mulher do acusado
há mais de uma semana

teria fugido dele por sofrer
constantes espancamentos e

ameaças de morte.

Especula-se que, na
noite da última quinta para
sexta-feira, o acusado, a

vítima e mais dois homens
teriam bebido e jogado
sinuca com a porta fe

chada até a hora do crime.

Após, o dono do bar teria
saído do estabelecimento
com o corpo da vítima nas

costas, com os outros dois
o acompanhando, e a in

tenção deles era jogar o

Vereadores, em ato que teve 1:
a participação dos oficiais

e

responsáveis pelas unidades Is
da PM em Jaraguá do Sul e

Guaramirim, do prefeito Il1-Mário Sérgio Peixer, do

presidente do Legislativo, ,:

Evaldo João Junckes, e
o

,

vereadores. A Câmara an- �-

tecipou a sessão do dia para ts

realizar o ato. O presidente :

do Conseg (Conselho Co- IS

munitário de Guaramirim), rs

Oswaldo Klein, entregou ao
comandante Backes cópia
da ata de criação do con

selho, recentemente forma
do, junto com o pedido de o

outorga da carta constitu-
o

tiva. Backes destacou a im- ,
-,

portância das parcerias entre a
o

Polícia Militar e a comuni-
é

dade, que serão mantidas e
e

ampliadas.
(MILTON RAASCH)

corpo no Rio Itapocu, mas,
cansados e bêbados, decidi-

O(A) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER 0(0) Oni/son Rog�rio Scheuer, solteiro, empresário, o qual se encontro

em local incerto e não sabido que, neste Juizo de Dieito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wockerhogen, 87, Vila Novo, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, tramita a Ação Busca e

Apreensão - Alienação Fiduciário, sob n' 036.0J.003461-2, aforada por Banco Bradesco
S/A, em desfavor de Onilson Rogério Scheuer. Assim, fica o mesmo CITADO para responder
à ação, querendo, no prazo de 3(três) dias ou; se iá tiver pago 40% do preço financiado,
requerer o purgação da mora (art. § 1', do Decreto-lei n' 911/69), contados do transcurso
do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, no prazo marcado,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os falos articulados pelo autor na petição inicial
(art. 285, c/c art. 319 do CPC). SÍNTESE DA INICIAL: o suplicado obrigou-se a pagar
à autora a importância de RS 10.596,41 em 36 parcelas mensais e consecutivas de RS
436,67, ai incluidos os acréscimos pactuados, vencendo-se o primeira em dato de 09/01/
2001, emitindo e entregando ao Banco uma Noto Promissória no valor de RS 15.720,12;
em garantia do operação realizado, o suplicado transmitiu em alienação fiduciária à autora
o veiculo Ford/Escort J.81 L, a gasolina, ano 1994/1994, placa KFI8019/SC, chassi n'
9BFZZZ54ZRB569622, Código Renavam n' 625110030, Certificado de Registro n'

4582393780; o suplicado nõo pagou nenhuma das prestoçães, estando em atraso com os

parcelas vencidos o partir de 09/01/2001, tendo sido constituido em moro através do
protesto do titulo em doto de 08/03/2001; em face o inadiplêncio do suplicado, cujo débito
totalizo o importância de RS 12.103,00, atualizado até adoto de 23 de maio de 2001, cabe
à autora o direito de fazer apreender o bem que lhe está fiducioriomente alienado. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu Édie Izeli de Carvalho, o digitei,
e eu, Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaroguá do Sul
(SC), 29 de outubro de 2001.

li

If-

ram jogar no matagal.
RECLAMAÇÃO -- As

pessoas que moram próxi
mas do local onde o corpo
foi abandonado estão in

dignadas com a sujeira
deixada pelos profissionais
que fizeram a perícia do

cadáver, no matagal. Se- s

gundo informações do

representante Roberto Sil- ',

va, que mora em frente ao II

local, foram deixadas lu
vas e outros materiais jo
gados no mato e na rua. a

"Eles deixaram tudo aqui C>

exposto ao ar livre, isso é a

falta de respeito, de edu- 1-
cação e higiene. Deveriam
ter recolhido porque tem

muitas crianças que brin
cam naquele local", recla
ma. (FABIANE RIBAS)

uru1n�nl!jRBA1ra'lI��f d'e(àV\��lS�'
Lazer M Turismo - Fretamento
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DISPUTA: ATLETAS JARAGUAENSES VÃO PARTICIPAR DAS COMPETiÇÕES NOS DIAS 22 A 28 DE NOVEMBRO

Colégio Marista São Luís na

Olimpíada Colegial Brasileira
]ARAGuA DO SUL - A

equipe de basquetebol
masculino do Colégio
Marista São Luís vai

representar Santa Catarina
na la Olimpíada Colegial
Brasileira, que acontece em
Poços de Caldas, Minas
Gerais, entre os dias 22 e

28 de novembro.
Fazem parte da equipe

os alunos atletas: Eduardo
Massaneiro, Mateus Pires,

.

Paulo Negri, Gabriel Berri,
Ricardo Joaquim, Helton
Salai, Tiago Farat, Ricardo
Lemke, Fábio Kiatkowski

e Rafael Baptista. A equipe
será dirigida pelo profes
sor Airton Luís Schiochet.

O Colégio Marista São

Luís orgulha-se por mais
este êxito. "Isso só ratifica

Divulgação
Atletas do Colé�io São Luís preparados para o desafio em Minas Gerais

nosso compromisso em

evidenciar o caráter edu
cativo do esporte dentro

da formação integral,
bem como representar
Jaraguá do Sul entre os

melhores atletas no esporte
escolar", ressalta o co

ordenador de esportes do

Colégio Marista São Luís,
professor Cláudio Tubbs.

A la Olimpíada Cole-

gial Brasileira é patroci
nada pelo MET - Minis-

.

tério do Esporte e Turis

mo -, através do Indesp
- Instituto Nacional do

Desporto.
.

Jaraguá do Sul foi destaque no Estadual dos Jogos do Sesi
]ARAGuA DO SUL -

Empresas do Município se

destacaram na fase estadual
dos Jogos do Sesi, realiza
dos nó último final de

semana, em Lages. Entre as

várias modalidades, as

empresas jaraguaenses ob
tiveram seis primeiros lu

, gares. No basquete mascu

,
lino, quemgarantiu a vitória

foi a Weg Indústrias; no
dominó masculino, a Celesc;

no femininoequernconquis
tou o título foi a Kohlbach;
a Duas Rodas ficou em pri
meiro .no vôlei feminino; a
Marisol, no futebol sete fe

minino, e Malwee, na bo

cha, também feminino. A

Weg ainda obteve o 2° lugar
no tênis de mesa feminino e

3° no dominó feminino.
As empresas de Jaraguá

do Sul estarão represen
tadas em cinco modali-

dustrial, ganhou o 1 ° lugar
na categoria sertaneja.

AMarisol também se des

tacou ao receber o 2° lugar
do Prêmio Sesi de Qualidade
no Trabalho. A gerente re

gional do Sesi, Izabel de
Freitas Selene, disse durante
reunião naAcijs (Associação
Comercial e Industrial deJa
raguá do Sul), que essas con

quistas sãoçmotivos de ale

gria e orgulho para todos.

dades nos Jogos Sul-Bra

sileiros do Sesi, que aconte
cem entre 7 e 9 de dezem

bro, em Caxias do Sul, Rio
Grande do Sul.

Além do destaque nos

esportes, oMunicípio possui
bons cantores. No Festival

Sesiano da Canção, fase

Estadual, SinaraWebber, da

Weg, ficou em 3° lugar na
categoria popular, e Suelen

Nitzke, da Urbano Agroin-

FinaldaCopaNorte deVôlei Projetopara construção do
acontece hoje, na Arweg complexo olímpico deJS

]ARAGuA DO SUL - A '\ No feminino, as equipes ]ARAGuA DO SUL - O aproximadamente 12 mil

terceira e última etapa da que vão participar das dis- prefeito de Jaraguá do Sul, metros quadrados de área

Copa Norte Mirim de Vo- putas são: FME/Marisol, de Irineu Pasold, aproveitou a construída, num terreno de

leibol feminino emasculino, Jaraguá do Sul; BomJesus/ presença do ministro do 96 mil metros quadrados,
promovida pela Liga Norte BCN, de Joinville; FME/ Esporte e Turismo, Carlos localizado na Tifa dosMar-

Catarinense de Voleibol, tem Araquari, de Araquari, e Melles, na solenidade de tins, será denominado Vila
início hoje, no Ginásio de FME/Rio Negrinho, de abertura dos Jasc/2001 Olímpica Prefeito Geraldo

Esportes da Associação Rio Negrinho. No mascu- (Jogos Abertos de Santa Werninghaus, em homena-

Recreativa Weg. As com- lino, enfrentam-se FMD/ Catarina), na semana pas- gem ao idealizadordo projeto.
I petições vão envolver Cimecar/Dom Bosco, de sada, em Irajaí, e entregou Pasold informou que

aproximadamente 120 atle- Rio do Sul; FME/Joinville, o projeto para construção as obras' iniciam no pri-
tas, até 14 anos, no mascu- de Joinville; FME/Marisol, do complexo dlímpico do meiro trimestre do ano

lino, e 13, no feminino, de Jaraguá do Sul, e Escola Município, orçado em R$ que vem, com a conclusão

I vindos deJoinville,Araquari, Municipal de Ensino Fun- 7,5 milhões. prevista para 2004. ''A Vila

II Rio Negrinho, Rio do Sul e damental Renato Pradi, de A Prefeitura reivindica Olímpica atenderá toda a

I Jaraguá do Sul. Ao todo se- Jaraguá do Sul. Após a rea- doministério R$ 6 milhões, Microrregião do Vale do

rão realizadas 12 partidas, lização dos jogos será feita a prometendo bancar os Itapocu", lembrou, acres-
que têm início às' %30 e entrega dos troféus e meda- outros R$ 1,5 milhão. O centando que a intenção é

prosseguem até às 16h30. lhas às equipes campeãs. (FR) complexo esportivo, com abrigar os Jasc/2004.

CAMPEONATO SÊNIOR
No último final de semana ocorreram jogos do Cam

peonato Sênior 'A Gazeta'. Nesta rodada, a. equipe
do Santo Antônio entrou em campo contra o João
Pessoa e não conseguiu vencer a partida, que acabou
em 2 a 1. Hoje, enfrentam-se Vitória x Kiferro,

BRASILEIRO DE BICICROSS
Teve início o Campeonato Brasileiro de Bicicross, que
prossegue até domingo (18). Ao todo, 38 pilotos do
bicicross jaraguaense estão em Pirapora, em Minas

Gerais, na busca pelo título de campeão desta compe
tição que, até o momento, estão na liderança.

AUTOMOBILISMO
A última etapa do Campeonato Catarinense de

Automobilismo, que estava marcada para acontecer no

final de semana passado, foi transferida·para os dias 24 e

25 destemês, noJaraguáMotorClube, emNereuRamos.
A prova foi cancelada devido ao mau tempo do

domingo. Os resultados dos treinos realizados no sábado,
dia 10, valem para o próximo fim de semana.

PASSEIO CICLíSTICO
O passeio ciclístico que seria realizado em Jaraguá do
Sul, neste final de semana, foi adiado devido ao mau

'tempo e transferido para hoje, a partir das 10 horas.
O evento é 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.

TIRO CARABINA AR
Luiz Bork, de Florianópolis, fez 578 pontos e bateu
o recorde dos Jogos Abertos na prova de Tiro Ar

Carabina, realizada na tarde de terça-feira, no Clube

Caça e Tiro, em Blumenau. Aliseu Faria, de Timbó,
ocupou a segunda colocação com 573 pontos. A
medalha de bronze ficou com Paulo Müller, de

Timbó, que somou 572 pontos. Na classificação por
equipes,Timbó atingiu 1.709 pontos e ficou em primeiro
lugar. Joinville, com 1.645 pontos foi o segundo, e, em
terceiro, está Jaraguá do Sul, com 1.641.pontos.

Informações: 275-1862
Rua Preso Epítácío Pessoa, .1081 - Jaraguá doSul - se

E-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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