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Mananciais da região, fonte de abastecimento para 250 mil pessoas na Região Norte, terão aproveitamento orientado

Macagnan instala o Comitê da
Bacia do Rio Itapocu, em JS
o secretário de Estado do Desenvolvimento

Urbano e Meio Ambiente de Santa Catarina, João
Macagnan, esteve ontem em Jaraguá do Sul proce
dendo a instalação oficial do Comitê de Geren

ciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu.

. O comitê tem 80 membros, entre suplentes e ti

tulares, e funcionará como órgão deliberativo,
tendo a atribuição de desenvolver a politica de

aproveitamento dos recursos hídricos na região.
PÁGINA 10

Cesar Junkes/CP

Zanghelini apresenta as moções na Regional Norte da Facisc. No evento,
foi realizada a posse da nova diretoria da Aciag,_em Guaramirim. PÁGINA 5

Os diretórios do PFL do

Norte e Nordeste estarão reu

nidos hoje em Joinville para
definir os candidatos das re

giões às eleições de 2002.
PÁGINA 3

HojeéDiaNacionalde e

, luta contra a Dengue
A coordenação do progra

ma municipal de combate à

dengue de Jaraguá do Sul man
tém as atividades de rotina, o

que inclui atividades diárias.
PÁGINA 9 '

,

Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Alaor Filho,
veio palestrar sobre a importância da resPl!nsabilidade técnica. PÁGINA 9
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mercado de trabalho. Vale

lembrar que não há nenhuma

garantia de emprego aos ter

ceirizados.
A realidade dos fatos reforça

as críticas ao modelo econô

mico implantado pelo governo
federal e revela a incapacidade
em encontrar alternativas

viáveis e justas pa,ra vencer os

desafios. A opção nada mais é

do que uma burla à Consti

tuição que trará sérios prejuízos
à população. A julgar pelas
possibilidades postas pelas
medidas, o cenário futuro é

sombrio, o trabalhador será

submetido a imposições carac

terísticas da idade média.
A retórica sobre a neces

sidade em modernizar a lei não

passa de um grande engodo. Os
argumentos usados são cha

vões liberais, que têm um único

objetivo: manter os privilégios
de meia dúzia em detrimento

da força produtiva. A coerção
impede a criatividade e a

substituição pura e simples e

\ relega a segundo plano a qua
lidade. A queda-de-braço per
mite entrever que educação e

saúde realmente não são prio
ridades deste governo.

QUINTA-FEIRA, 22 de novembro de 2001

r Aos poucos, os
direitos trabalhistas

conquistados na

Constituição de
1988 vão sendo

esfacelados ...J

votação no Congresso o pro
jeto do Executivo que altera o

Artigo 618 da CLT, que ofi

cializa. a livre negociação em

substituição à lei. Na prática, a
proposta põe fim ao seguro

desemprego, salário mínimo,
13°, férias, entre outros direitos,
já que permite aos patrões
negociar diretamente com a

categoria os benefícios.
A associação do pacote .

antigreve e a aprovação do

projeto govemamental é, sem
dúvida, um retrocesso, pois
coloca as relações de trabalho

no Brasil no patamar da década
de 1940. Com o conjunto de

medidas, o governo vai con

seguir seu intento, pôr fim às

greves. A terceirização do INSS
está em vigor. A solução, no
entanto, enfraquece os movi

mentos reivindicatórios e incita

a disputa pelas vagas no
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A equipe pobre
/. ARNoDERETTI -Professor de Educação Física

Eu já sabia!Aliás, eu sempre soube, todo trabalho sério, honesto I

. e com humildade colhe os melhores frutos,
Parabéns à equipe "pobre" do futsal de Jaraguá do Sul que,

jogando com amor à camisa, à cidade e, principalmente, em cima

deum salto "zero", conquistaram commuito orgulho o título dos

Jasc 20011 Ao contrário da equipe "rica" (seleção), que joga sem

amor e em cima de um salto 15, parecendo modelos desfilando

em cima de uma passarela, que nem ao menos conseguiram se

classificar entre os quatro melhores no Estadual de Futsal 2001.

Quero dizer ao povo de Jaraguá do Sul que estou orgulhoso e

realizado pelo trabalho que fizemos neste curto espaço de tempo
(8 meses), pois os resultados provam que fizemos um trabalho

sério e com amor. Amor ao esporte, à cidade e principalmente às

crianças e adolescentes da nossa querida Jaraguá do Sul.

Pena que existem pessoas mesquinhas e invejosas, que vivem
nestemundo só parapuxar o tapete daqueles quemostram trabalho
com competência. Mas meu paime ensinou, me educou e me dizia
o seguinte: "Filho,Deus não tarda, nem falha, Ele cobra as coisas na

hora certa." Portanto, os que riram aopuxaro nosso tapete, já sabem.
De coração, quero parabenizar os técnicos, atletas, dirigentes e

os patrocinadores que, juntos, representaram Jaraguá do Sul nos

Jasc 2001, na cidade de Itajaí, pelos excelentes resultados obtidos,
colocando a nossa cidade numa das suas melhores classificações
até hoje na história dos Jasc. "Prova de um trabalho honesto e

planejado", pena que certas pessoas nos deixaram apenas oito

meses no comando do Departamento Técnico da FME.
Parabéns a todos, meu muito obrigado. 'jaraguá do Sul, tu és

meu solo querido, um solo que sempre irei respeitar e amar."

EducaçãoOUpennissividade
NEUl .KARGER-Professora

A educação faz parte da formação do indivíduo, formação
esta que se adquire na família, na convivência humana em

sociedade, no trabalho, nas instituições de ensino.
A educação é um conjunto de fatores que compõe o todo do

indivíduo, como: educação intelectual, educação comportamental,
educação tisica, educação social e todo o tipo de educação que
contribui para a formação do homem.

Por este motivo, não vejo como a sociedade atribui à escola a

formação do indivíduo.Ela é urna parte do todo,mas não se pode
responsabilizar a escola pela educação na sua totalidade.

Está na hora das autoridades reverem as leis absurdas que
existem, privilegiando unicamente a criança, inocentando-ade toda
e qualquer responsabilidade e, ao mesmo tempo, desarmando pais
e professores. Não se pode educar sem cobranças, limites,
responsabilidade e respeito. Os métodos podem até modernizar

se, mas respeito e educação não são e nunca serão ultrapassados.
Depois que surgiram leis que só deram direitos e tiraram os

limites, as ''Febens'' têm aumentado muito sua clientela, e só não
vê quem não quer.

,

Enquanto se abre espaço para a conveniência com essas leis

que favorecem a delinqüência, fecha-se as portas para a superação
da violência moral, social e ditatorial de que ficam dependentes as

gerações mais jovens para satisfação de seu ego.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorrelododpovo.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.

Passa-se o ponto

Os textos e colunas assinados são dii responsabilidades exclusioos. dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jortllJL

O pacote antigreve, editado
pelo governo para fazer frente
à greve dos servidores, em
especial a dos professores e

I

servidores do INSS, suscita a

velha discussão entre direitos
constitucionais e serviços es

senciais. De um lado, o governo
que teima em não atender as

reivindicações dos grevistas; de
outro, funcionários públicos
que amargam a perda do poder
de compra em razão da falta de

reajuste salarial durante a era

FHC.

A medida, que permite
demissão em massa e con

tratação temporária de subs

titutos, torna ilegalmovimentos
que durem mais de 30 dias,
circunsc�eve ao plenário do

Supremo Tribunal Federal os

julgamentos sobre salários e

centraliza a decisão dos paga
mentos no Ministério do

Planejamento, fere o preceito
constitucional que garante a

estabilidade do funcionalismo

público. Pior! Põe em xeque o

futuro das relações de trabalho.
Aos poucos, os direitos

trabalhistas conquistados na

Constituição de 1988 vão

sendo esfacelados. Entrou em

--···---------··--·-P-u-bl-ica-do-d,-es-de 191§'
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I REUNIÃO: PFL DO NORTE E NORDESTE DI'SCUTE CANDIDATURAS ÀS ELEiÇÕES DE 2002

Pavanello diz que candidato
da Amvali será de consenso

I
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou o re

querimento, de autoria do vereador Paulo'
Floriani (PPE), que solicita à administração mu

nicipal informações acerca de multas aplicadas
pelos sensores eletrônicos do Município, desde
sua implantação, \

O requerimento pede que sejam informados o

total de multas aplicadas e o valor arrecadado'
com as; infrações até o dia 15 de novembro.

Segundo Floriani, o objetivo é acabar com as

especulações em torno dos número's e fiscalizar
a destinação dada aos recursos obtidos com as

multas.
- Extraoficialmente, fui informado que são três
mil multas, já existem pessoas que garantem que

chegam a 15 mil. Acho que a divulgação desses
números deveria ser rotina mensal do governo
-, cobrou.

não quis comentar as re

centes declarações da

presidente do Diretório do

PSDB, Niura dos Santos, que
o partido terá candidato a I

deputado estadual em 2002,
e do presidente da Câmara I
de Vereadores, Lio Tironi,
pré-candidato tucano à

Assembléia Legislativa, de
que não existe acordo entre I

os. partidos aliados para
apoiar o candidato do PFL. I

-�Sobre o acordo, o

PFL não tem mais nada a

declarar. Só desgasta. A única

coisa que queremos é o re

conhecimento do PSDB e

PPB, até porque não existe

somente a eleição do pró
ximo ano nem só a candi
datura de deputado estadual.
Tem a eleição de 2004, que
consideramos mais impor
tante, e a eleição de deputado
federal, ameaçou, afirmando
que o PFr; não vai mais

apoiar o PSDB sem ter a con

trapartida. "Queremos o

. apoio deles também", resu
miu. (MAURíLIO DE CARVALHO)

]ARAGuA DO SUL - Os

diretórios do PFL das regiões
Norte e Nordeste estarão

reunidos hoje na Sociedade

Glória, em Joinville, para
discutir as candidaturas às

eleições de 2002. G) encontro
regional vai .reunir cerca de
150 lideranças estaduais,
como os senadores Geraldo
Althoff e Jorge Bornhausen,
o vice-governador Paulo

Bauer, deputados e presiden
tes de diretórios de 25 mu

nicípios. O partido deve defi
nir o número de candidatos
nas regiões, as estratégias de

campanha e a política de
,

alianças.
O presidente do diretório

do Município, Alcides Pa

vanello, também coordena
dor regional da legenda,
voltou a insistir que o PFL

terá um candidato a depu
tado estadual na Região da
Amvali (Associação dos Mu
nicípios do Vale do Itapocu).
Atualmente disputam a in

dicação a vereadora Mariste
la Menel, o prefeito de Mas-

, Edson Junkes/CP

Pavanello diz que eleições de 2002 definirá aliança para 2004

CRíTICAS VIAGEM
O prefeito lrineu Pasold
(PSDB) esteve ontem

em Florianópolis, onde
foi discutir com técnicos
da Prosul, empresa

responsável pelo novo

traçado da ferrovia na'

região, possiveis altera

ções no projeto. A ini

ciativa é resultado da

recusa de Schroeder em

aceitar a pass�m da via

férrea pelo Município, A
opção - com dois túneis
- vai encarecer em R$
10milhões a obra, orçada
em R$ 40 milhões.

saranduba, Dávio Leu, e o

superintendente da Metalúr

gica Menegotti, Eduardo
Horn. ''A idéia é definir o can
didato até o dia 5 de dezem

bro, para trabalhar a cam

panha e o nome do candida

to", informou.
Pavanello garantiu que o

candidato a deputado esta

dual pelaAmvali será um no

me de consenso de todos os

diretórios e terá apoio da

região. "O PFL vai ter um

candidato a deputado esta

dual, independente do núme
ro de postulantes na região",
reforçou. Ele revelou que
existe dentro do partido um '

movimento de apoio à can

didatura do vice-governador
ao Senado. "Isso se ele

(Bauer) não foi confirmado
vice na chapa ao Governo
do Estado", completou,

ACORDO - Pavanello

o vereador diz que é

radicalrriente contrário

aos sensores eletrôni

cos. "Não estou pre

gando a desobediência

à lei, mas acho que são

muito caras as multas,
que podem chegar a R$
500,00. Vamos penali
zar quem faz 'rachas',
quem dirige embriaga
do, epão o trabalhador

que passou numa velo

cidade pouco acima dá,
permitida, quando não

há qualquer risco de
/ acidentes". Declarou.

Câmara faz sessão solene

hoje no Museu Municipal
SemanadaConsciênciaNegra

]ARAGuA DO SUL - A
bancada do PT apresentou
projeto de lei que institui a

Semana da Consciência Ne

gra, no Município. Pela pro
posta, a programação de
eventos alusiva à data de
verá anteceder o dia 20 de
novembro - Dia Nacional
da Consciência Negra e de

ação anti-racista. No dia 20
de novembro de 1795,
morre Zumbi dos Palma

res, líder dos escravos e

símbolo da resistência à es

cravidão .

O projeto atrela a co

ordenação dos�ventos à

.
participação dos movimen-

tos negros da região. ''A luta

anti-racista e a consciência I
da igualdade de direitos I
com respeito às diferenças
é a base desse projeto, que
busca a construção já as

sinalada há duas décadas de

que é o 20 de novembro a

datamemorial dos negros no

Brasil", diz um trecho da

justificativa do projeto.
Para os vereadores, o

projeto resgata a história da

participação do negro na
.

construção dos municípios
da região e faz justiça à ra

ça, que é relegada em rela

ção às homenagens e festi
vidades étnicas. (MC)

tor da Câmara de Verea

dores, Ruy Lessmann, a' es
colha do museu para sediar
a sessão solene se deu em

� virtude do local ter abrigado
o Legislativo. "É uma tenta

tiva em resgatar um pouco
da história da Câmara de

Jaraguá do Súl, recordan
do as atividades de então

e os móveis usados na

época", justificou, lem
brando que o museu -

inaugurado na noite da úl
tima segunda-feira - abri

gou também' o Poder Judi
ciário. (MC)

]ARAGuA DO SUL - A

Câmara de Vereadores faz

hoje, a partir das 19 horas,
no MuseuMunicipal Emílio
da Silva, a segunda sessão

solene do ano. Serão home

nageados com placas distin
tivas os 30 ex-presidentes do
Legislativo, desde 1936. A

primeira sessão solene
aconteceu no dia 28 de se

tembro, quando foram ho

menageados com a Meda
lha de Mérito do Município
atletas e dirigentes que se

destacaram no esporte.
De acordo com o dire-

CONVÊNIOS
O governo de Corupá iniciou na segunda-feira a

pavimentação asfáltica das ruas Roberto Sei�l
e Padre Gabriel Lux até o Seminário Sagrado
Coração de Jesus. As obras estão orçadas em R$
230 mil, sendo R$ 180 mil' da Secretaria Estadual

.
de Transportes e o restante da Prefeitura;

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br
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IFALATÓRIO: VEREADOR DO PT FAZ PALESTRA EM ESCOLA E GERA CONTROVÉRSIA POLfTICA EM GUARAMIRIM

Junckes .

nega ter ofendido o

prefeito no pronunciamento
GUARAMIRIM - Palestra

proferida pelo presidente da
Câmara de Vereadores,
Evaldo Junckes (PT), na
Escola de Ensino Básico'
Almirante Tamandaré, por
ocasião da campanha pelo
Dia Nacional da Família na

Escola, na terça-feira da
semana passada, acabou ge�
rando controvérsia politica.
Declarações que o vereador
teria feito perante os alunos

foram o principal assunto
de debates, na sessão desta

terça-feira, no Legislativo
Municipal.

Na palestra, feita a con

vite de um professor do
estabelecimento, junckes
teria tocado em algumas das
principais questões levanta
das pelo PT no Município,
como a aquisição do carro

para o gabinete do Execu

tivo e o projeto de lei, de
origem petista, que propõe
a redução dos salários dos
vereadores e do prefeito em
50%, e extinção da remune

ração do vice-prefeito.
A presença na platéia de

uma filha do prefeito, de 11

anos, que estuda na escola e,

constrangida, se nega a voltar
para a sala de aula, deu co-

,

moçãoao fato. Ela queixou
se para a família sobre o

acontecido. O episódio

Peixer lamenta constrangimento da filha
Arquivo/CP: Edson JunkesiCP

Junckes nega declarações ofensivas

também incomodou o pre
feito, que desabafoú com o

vereador Salim José De-"

quêch (PFL), em relação ao

assunto. "As declarações fo
ram feitas na hora errada e

para o público errado", opi-<'

nau o vereador Salim José
Dequêch (PFL), que na

sessão de terça-feira criticou
a atitude do presidente da

Câmara. )
Outros vereadores tam

bém se manifestaram. "Sala
de aula não é local para dizer
essas coisas"; lamentou Al
tair Aguiar (PPB),' que
também não gostou da
alusão feita aos salários dos
vereadores. ''Aqui ninguém '

ganha de forma ilícita",
reagiu.Junckes, visivelmente
contrariado, negou as ale

gações. "Não chamei o
prefeito de ladrão", garante,
dizendo que os comentários
feitos no plenário são pre
cipitados e que, antes de

criticá-lo, Dequêch devia

esperar pela apuração dos
fatos. Ele contou que só

soube dá repercussão an

teontem, quando procurou
a direção da escola para
esclarecer os fatos, mas diz '

que nada ficou constatado.

ADVOGADOS - Junckes
pretende consultar o asses

sor jurídico da Câmara,
Cícero Dittrich, para ver se

cabe alguma providência le
gal no caso. Peixer já so

licitou orientação ao ad

vogado Irineu Bianchi. O

vereador Valdemar Vital

(PMDB) disse ter visto

cópias de documentos as

sinados por alunos, que
confirmam o discurso do

presidente da Câmara, mas
prefere ser evasivo: "O pa

pel aceita tudo", diz. Já os

vereadores Belmor Bernar

di (PPB) e Adilson Araújo
(PPB) preferiram esperar
por mais detalhes para opi
nar, mas concordam que,
situações como esta, "desa

creditam o Legislativo".
(MILTON RAASCH)

, Plano de Cargos e Salários é aprovado naprimeiravotação
I GUARAMIRIM - o pro- 10% para os funcionários, o enquadramento legal dos disse ontem' o presidente

I
jeto do Executivo que tra- retroativo a 1 de novem- servidores municipais, a do Conselho Deliberativo
ta do Plano de Cargos e bro, ficando a parcela res- partir do ano que vem. do hospital, Osnildo BarteI.
Salários dos servidores tante (14%) para ser con- Também não existe defini- BarteI diss� que tem

públicos municipais foi cedida em janeiro do ano ção de data para a rea- uma reunião prevista para
aprovado em primeira vo- que vem.

- 'lização do concurso pú- hoje com o prefeito Mário
tação na Câmara de Verea- O Executivo, porém, blico para os funcionários Sérgio Peixer (PFL), quan-
dores, terça-feira. Pelos não forneceu novas infor- do Hospital Municipal do deverá tratar do as-
termos/do projeto, a Pre- mações sobre a realização' Santo Antônio. "Nossa sunto. A expectativa dos
feitura estará concedendo do concurso público, ne- vontade é realizar o con- servidores do hospital é

reajuste salarial linear de cessário para que seja feito curso imediatamente", grande, diz Bartél. (MR)

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADQ

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C"""IAdv..... ....."...... SIC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul - se - Home-Page: www.cassuli,adv,br - e-mail: cassuli@cassuli,adv,com.br

Representantes da Rede Ferroviária Federal estão

sendo esperados nesta sexta-feira pela manhã, em

Guaramirim, quando deverãõ proceder aos atos que
confirmarão, definitivamente, a compra do imóvel

da Estação Rodoferroviária, A Prefeitura pretende
transformar o prédio em um centro cultural, para
funcionamento do Museu Histórico do Município, e

outros serviços afins. Em razão disso, a administração
terá que providenciar a transferência do Terminal

Rodoviário, que ainda funciona no antigo prédio, para
outro local. O Executivo já faz sondagem para

conseguir um terreno para essa finalidade.

POUCO ENTUSIASMO

O vereador Armindo

Sesar Tassi (pMDB) ocu
pou a tribuna da Câmara,
em Massaranduba, se

gunda-feira, para dizer,
entre outros comentátios,
que vê exagero do pre
feito Dávio Leu (PFL) em
deixar exposta a velha

patrola, f�bricada nos anos
60 e agora reformada,
exposta para apreciação'
dó público. Sem o mesmo

entusiasmo, Tassi cobra
outras reformas, como
dos ônibus que fazem o

transporte de alunos.

PAVIMENTAÇÃO
O prefei�o Dávio Leu

(PFL) confirmou na terça
feira que, na semana que
vem estará iniciando a se

qüência da pavimentação
da Rua 11 de Novembro,
no trecho compreendido
entre o Parque da 'Fecar
roz e a Igreja Evangélica
dos Apóstolos. Serão pa
vimentados mais 600

metros da rua, que consta

hoje como a via urbana

mais importante para/o
escoamento do tráfego na

cidade. O investimento
será de R$ 100 mil.

ÁGUA
O Executivo' de Massaranduba está confirmando a

liberação de verba, atrJvés da Caixa Econômica Fe

deral, que,viabilizará a implantação de um sistema de

abastecimento de água independente, com o uso de

poço artesiano, para aténder a comunidade de Gua

rani-Mirim Fundos. O sistema terá capacidade para
abastecer 30 famílias na área.

ENTRE ASPAS

"A gente precisa saber a hora de parar." (Pro
fessor Tito Flávio Teixeira da Fonseca infor-mando

que irá pedir exoneração da função que ocupa na

Secretaria do Desenvolvimento Econômico de

Guaramirim, por causa de problemas de saúde)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.f Técnicos do Sebrae

(Serviço de Apoio às

Micros e Pequenas
Empresas) apresentaram,
na noite de ontem, na

sede daAcias (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Schroeder) os
resultados das pesquisas

'

- Censo Domiciliar

Urbano e Censo

Empresarial.

.f Realizadas no

Município entre os meses
de maio e junho, dentro do
Proder ConCenso

'

(Programa de Emprego e

Renda), aspesquisas
apontaram operfil
empresarial, o retrato
socioeconômico/cultural
dasfamílias e o

diagnóstico do nível de

satisfação dos moradores
deSchroeder, além de
indicar as oportunidades
de investimento, vazios
econômicos epossíveis
empreendedorismo local.

./ Foi sugerida ainda a

elaboração de uma rede de

informações e do banco

de dados do Município.

./ Segundo estudos daFunda
ÇÕfJGetúlio Vatgas, emparce
ria comaCâmaraAmericana
de Corrzérr;W, oBrasildeixa de
exportaranualmente US$20
bilhõesem razão da ineflciên
da de logfstica, acarretando
umgasto excedentedaordem

·

de US$3 bilhões,porperda de
tempo.

./ Das 129 mil empresas
brasileiras inscritas no
Refis (programa de

Refinanciamento Fiscal),
56 mil não recolhem os

tributos correntes ao

INSS. Na próxima
semana, a lista dos

inadimplentes chega à

Receita.Federal para
providências e possíveis
descredenciamentos.
A Receita já cancelou a

inscrição de 489

empresas por falta de

pagamento.
•

Prefeitura assina convênio

de R$ 400 mil com a CEF
]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura assinou com a

CEF (Caixa Econômica

Federal), na manhã de ter

ça-feira, convênio de R$
400 mil para a construção
do túnel e acessos na BR-

280, próximo .ao Unerj
(Centro Universitário). A
obra está orçada em R$
515 mil, com contrapartida
de �$ 115 mil da Prefeitu
ra. O superintendente da

Caixa, Carlos Roberto

Wengerkievicz, assegurou
que o recurso do Orça
mento da União "está ga
rantido" e será liberado
conforme o cronograma
da obra, prevista para oito
meses.

Durante a assinatura do ,

convênio, o prefeito Irineu
Pasold lembrou que. o

edital de licitação para a

execução da obra foi pu
blicado no início de ou

tubro, cujo projeto foi

elaborado pela Le Padron._
"Se tudo correr dentro das

previsões, iniciaremos os

trabalhos ainda este ano",
assegurou, informando

que existe um outro pro

jeto para a construção de

um segundo túnel, a 500

metros do primeiro.
Pasold informou ainda

que oMinistério dos Trans

portes deve repassar ao

Município, por intermédio
da Caixa, R$ 540 mil para
a pavimentação de estrada

no Bairro Santa Luzia, or

çada em R$ 678 mil, num
trecho de' 3,2 quilômetros,
dos quais, 1,5 está pronto,-

de um total de dez quilô
metros. Wengerkievicz
disse que a liberação da
verba depende da aprova
ção do projeto e da per
missão dos órgãos am

bientais.

]ARAGuA 84 - A Caixa

vai intermediar o repasse
de R$ 1,35 milhão do

Programa Habitar/Brasil/
BID (Banco Interame
ricano de Desenvolvi

mento) para obras de in

fra-estrutura no Bairro Ja
raguá 84. O projeto, que
prevê a revitalização do

bairro, considerado pelos
técnicos do BID como o

único do Município em

"estado de favelização",
vai exigir da Prefeitura

contrapartida de R$ 135
mil.

Segundo Pasold, serão
realizadas obras de infra

estrutura, pavimentação,
calçadas, além de reformas
e construções de casas. "Os

moradores pagarão um

percentual de acordo com
as melhorias feitas nas res

pectivas casas", informou,
acrescentando que o bairro

abriga 1 04 famílias. Wen

gerkievicz lembrou que o

BID exige das adminis

trações públicas a elabora

ção de projetos "consisten
tes" para as áreas a serem

beneficiadas com recursos

do banco .

O edital de licitação fica

pronto em janeiro, com o

início das obras previsto pa
ra o primeiro trimestre de
2002. (MAuRfuo DE CARVALHO)

IREBELATO: PRESIDENTE DA FACJSC DIZ QUE ENTIDADE PREOCiA DE REESTRUTURAÇÃO

Regional Norte foi realizada
terça-feira; em Guaramirim

GUARAMIRIM .;_ Re

presentantes das associa

ções comerci�is e indus
triais dos municípios'de
Joinville, São Francisco do
.Sul, Piçarras,' Penha, Co
rupá, Schroeder, Gua
ramirim e Jaraguá do Sul

<participaram terça-feira à

noite da reunião Regional
Narte da Facisc (Federação
das Associações Comer
ciais e Industriais de Santa

Catarina). O evento foi rea
lizado no Parque de Ex

posições Perfeito Manoel
de Aguiar e reuniu cerca de
90 pessoas. O presidente
da Federação, Antônio
Rebelato, explanou sobre
a reestruturação que pre
tende fazer na entidade ---:

uma das maiores do Esta

do, que abrange cerca de
155 municípios .

- A Facisc ainda é po
bre, nós arrecadamos

aproximadamente R$ 13

mil por mês, mas gas
tamos R$ 20 mil. Então

precisamos repensar algu
mas coisas, fazer alguns
cortes e trabalhar com o

que temos -, diz Rebela-,
to. Ele enfatiza que uma

das principais, metas é dar
continuidade e incentivar o

Projeto Empreender, em
parceria com o Sebrae, e

dar início aoProjeto Escola
do Empreendedor, que
visa preparar pessoas que
têm intenção de abrir em

presa ou aquelas que já são

proprietárias de negócios.
"Queremos abrir, pelo
menos, 20 escolas no Esta

do e oportunizar a capaci
tação dos empreendedo
res, dar suporte e condi

ções para que possammanter

suas empresas", destaca.
Na oportunidade, cada,

representante de Aci apre
sentou as moções que vai
encaminhar para a lisa

plenária da Facisc, que será

realizada nos dias 30 de no
vembro e 1 de dezembro,
em Blumenau.

NOVA DIRETORIA

Ao final da apresentação
das moções foi realizada a

posse oficial da nova

diretoria da Aciag (As-.
sociação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guara

mirim). O presidente da
entidade de classe empresa
rial,Maurici Zanghelini, foi
reeleito e diz que, nesta

nova gestão, pretende bus
car mais convênios, be
nefícios para os associados

e, desta- forma, atingir o

número de 350 sócios até o

mês de novembro de 2002.

''AAciag está há 23 anos em
Guaramirim, incentivando o
associativismo e contribuin
do com o desenvolvimento
socioe-conômico da cída- I

de", considera Zanghelini.
(FABIANE RIBAS)

ADVB confere àDuas Rodas Industrial
o Prêmio Top de Marketing 2001

]ARAGuA DOSUL-Pelo

segundo ano consecutivo, a
Duas Rodas Industrial re- ,

cebe da ADVB (Associa
ção dos Dirigentes de Ven
das do Brasil) o Prêmio Top
de Marketing. O título é o

reconhecimento do setor às
maiores e mais inovadoras

estratégias demarketing que
possibilitem o crescimento
das vendas de produtos e

'

serviços no mercado. A

empresa jaraguaense con

correu com o case "Pro-
� grama Fidelidade - Selecta
& AIgemix".

O programa foi criado

pela Divisão de Produtos

para Sorvetes - que atua

com uma rede de 1 ,5 mil

distribuidores em' todo o

País - e tem como obje
tivo oferecer um diferencial
aos seus clientes, emummer

cada onde produtos e quali
dade tendem a equiparar-se.
No ano passado, a empresa
conquistou o prêmio com

o case ''Promoção de vendas
de produtos para sorvetes",
realizada durante o inverno.

Mesmo antes de instituir
o novo projeto, a empresa
já comportava um comple
to mix de marketing inte

grado, do qual fazem parte
produtos básicos e dife
renciados para a fabricação
de sorvetes, assistência téc

nica contínua, equipe de ven
das treinada e um vasto

portfólio c4= material pro
mocional, além da participa
ção nos principais eventos e

feiras do setor.

- Mas a Duas Rodas

queria uma estratégia dife

renciada, algo realmente
decisivo para a compra e

fidelidade por parte do
cliente.Assim, apósmeses de
pesquisa, logística e levanta
mento de pesquisa, criou-se
o Programa Fidelidade -,
informou o superintendente
da Duas Rodas, Leonardo'
Zipf, lembrando que a pro
moção foi lançada em setem

bro de 2000 para todos os

clientes, em distintos grupos
de distribuidores exclusivos,
atacadistas e sorveteiros.s

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV5952

Rua Barão do Rio Bmnro; 637 - Sola 2 - Centro· Jnroguó do Sul- se

CeI-: (47) 275':3575 ou 9992-9999

Sala de Assistência em Jaraguá

Material atualizado

Ambiente moderno e adequado

MATRíCULAS ABERTAS.
Melhor equipe de professores Transporte Jaraguá/ Joinville incluído

(47) 4220848
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



p Nome: L�íz Sérgio de Assis Pereira Júnior!

(Feel Free)

, Id,4;;Jd,�;,,19 anos ' O coquetel de lançamento da Boate Hari .Om,
Signofà'ries

'

realizado no último dia 13 no barLa Santidad su-

Pro ,,-

o: técnico em informática e pro- .'. 'h
D perou todas as expectativas. Asszm como o s ow

, nuggets com batata-frita do Engenheiros do Hawaii e a segunda edição do
"

eb uba e, para momentos especiais, Eco Radical na Notre. Jaraguá do Sul é só suces-

� rol

R
A

1&
ti>,

,

'

:1fje'querertudo na Hora

Preceneelto: de quem tem preconceito
Amor: Talita Maba
Sexo: fica inesquecível com a pessoa certa
Deus: o centro de tudo
Vida: presente
Morte: uma passagem
Drogas: nada contra e muito menos a favor
Lugar: a companhia faz o lugar certo
Sonho: demelhorar o mundo <'

Cantada: depende do lugar, do clima ... Falar

o que vem do coração
Futuro: a Deus pertence, basta batalharmos
para sermelhor

Jaraguá do Sul: um grande pólo industrial,
que tende a crescer cada vez mais. Uma boa
cidade
Brasil: quem olhar de Norte a Sul, verá que o

nosso País tem mais coisas boas do que
ruins
Uma frase: "Os que esperam do Senhor, re
novam suas forças; sobem com asas como

águias, correm e não se cansam ...

"

(Isaías
40-31 )

DICA da semana
-

Um olhar pode expressar muita
coisa, mas ele não vê tudo o que olha.
Se você, quiser ficar mais ligado nas

coisas que vê e descobrir o que está
escondido por trás de tudo isso,
fazendo com que você fique paralisado
em algo, é só acessar o site:

www.mensagemsubliminar.com.br
Você não vai acreditar no que
encontrará lá!

Co

Jaraguá do Sul, quinta feira, 22 de novembro de 2001
AN'I'ENll

e-mail: antenaexterna@hotmail�com I� x I� N11
""""'

""c.'..
'
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"'l';'} <- -it_ •
-

..
(}:>:,

, -*

LOGO MAIS ....

QUINTA-FEIRA - 22/11

- Notre: boate normal. Mulheres.coma
livre a noite inteira.

SÁBADO - 24/11

- La Santidad: Festa "Hot Summer"-A
mais quente de verão.

- Antigo Café Confusão: Festa "SexAp

- Notre: Festa da galera do Ter:cei(
Homago

1'1

Melhor opçã&cUt,dM.d,e,
• Diariamente à partir das 10 horas

• Músico ao vivo de Quarta a Sábado

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

ORTODONTlA E
ORTOPEDIA

DOS MAXILARES

� (47) 275-2006
Rua Joõo Picolli, 153 . Centro - Jaraguá do Sul

icroitiformatica.com
•• peeiallzada a .... tender você

371·7365
Rua Venâncio da Silva Porto. 21
89252·230 Jaraguá do Sul- se

Fone,: 1471275.1968 Fax .. 1471371,6408
E-mail: sac@icroinformatica.com

www.icroinformatica.com·

Av. Morechol Deodoro, 153 - Colçodão
Centro - Joroguó do Sul- SC

Reservas 110,,5166

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguó do Sul e região - Quinta.feira, 22 de novembro de 2001

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

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

UTOS
comprtl/ venda /Iroc§ !garagens

Vende-se Chevette SE,
87. Valor R$
2.500,00 + 16x
R$ 178,00. Aceito
troca. Tratar: 9122-
1157 ou 372-2402.

Vende-se Monza 83.
Valor a combinar.

,

Tratar: 373-1695.

Vende-se Omega CO

96, preto, 4.1, auto
Painel digital, teto,
cornp. 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 SLE,
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 1 8 horas.

Vendo Logus 1.8, GLI,
95, completo, ar -

direção, vidros, trava,
alarme, c/ engate.
Tratar: 370-4936,
com Henpy.

Vende-se Vectro SLS,

Vende-se F-1000, 66,
guincho. R$ 3.000,00.
Tratar: 9118-5820.'

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
27.000km. Valor
R$ 14.000,.00.
Tratar: 9117-2518.

Vende-se Chevette,
87, SE, R$ 2.300,00 .

+ 17x R$ 170,00.
Aceito troca.

Tratar: 9122-1157

Vende-se Opala, ano
78, cinza-met., em
perfeito estado. R$
1,.800,00 negociável.
Tratar: 371 -4758.

Vende-se Monza, verde
metálico, 89. Valor à

combinar. Tratar:
372-0984, com Lia,
após 20 horas.

Vende-se Corsa

Super, ano 97, cor
bordô, 4 portas,
super inteiro, único
dono. Valor
R$ 12.000,00,
aceita troca.

Tratar: 9118-2725.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

Vende-se Corsa

Weng, 97, 4p, V.

eletr., trava eletr.,
impecável. Aceita
carro menor valor.
Tratar: 373-3001.

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

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

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

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

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

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

Vendo Vectra GLS,
2.2, 98, prata
metálico, ar digital,
c/ 61 .OOOKM.
Tratar: 371-5343.

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

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,

,

gasolina. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Chevette SE

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

De 200 até 3.000 Reais

Vende-se Corsa Wind,
1.0, 98, bordô.
Tratar: 371-5343.

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

Vende-se Tempra IE, R$ 6.200,00.
2.0! completo, 8 Tratar: 276�3288,

Vendo Fiat 147, válvulas, verde. com Hélio.

Spazio, ano 86, ótimo metálico. Tratar:

estado. Valor 371-5343. Vende-se Versalles 94,
R$ 1.700,00,

Vende-se Uno Mille, 92,
excelente estodo de

aceito troca. conservação, azul.
Tratar: 9122-1157 ou verde metálico, limpa- Tratar: 372-3388 ou

372-2402. dor, desemb., ar quente. 9973-9643, com

Tratar: 371-5343. Tereza.
Vendo Fiat 147,

Vende-se Palio ED,Spazio, ano 85, ótimo Vende-se Escort XR3,
estado, com rodas 98, 4p, dourado, 87, motor 1.6, CHT,
esportivas. Valor" travas eleétricas, gasolina, vidro-
R$ 1.700,00. rodas de ligo. elétrico, teto solar, etc.

Aceito troca. TI alar. 97 � -59:49. Entrada R$ 2.900,00
Tratar: 372-2402 ou + 22x R$ 229,00.
9122-1157. Vende-se fiat Tipo IE, Tratar: (47) 374-

1.6, 95, 4p, prata, 0136, com Vilmar.
Vende-se Palio completo - ar. Tratar:

Weekend, 98/98, 371-5343. Vende-se Corcel II,
cinza stil, aceita-se ano 79. Valor
troca. Tratar: Vende-se Uno 1.5S, R$ 1.600,00.
370-8800, com branco, 93. Tratar: Tratar: 372-2402 ou

Paulinho. 371-5343. 9122-1157.

Vende-se Tempra HLX, Vende-se Uno Mille, Vendo Ford Ranger
2.0, 16Y, 4p, branco, 98, 4 portas, XLT 4.0, V6, ano 99,
1997. Tratar: completo - ar, cor preta. Com gás
371-9720. vermelho metálico. natural, 29.000km,

Tratar: 9905-2848. dois anos de uso.

Vende-se Fiat 147, Valor + assumir 30
ano 86, perfeito Vende-se Fiat Prêmio' parcelas R$ 565,00;
estado. R$ 1.700,00. 1.3, 85, branco. Aceito carro. Tratar:
Aceito troca. Tratar: 9905-2848. (47) 9996-2525.
Tratar: 9122-1157.

Vende-se Fiat Palio Vende-se Verona GLX
Vende-se Fiat Oge, EX, 99, branco, 2 1.8, ano 91, cor
84, R$ 1.100,00. portas, pára-choque dourada completo.
Tratar: 9122-1157. personalisados.

.

Valor R$ 6.500,00.
Tratar: 371-5343. Tratar: 371-0588

Vende-se Fiat 147, com Ani.
79. R$ 550,00. Vende-se Uno 1 �3,
Tratar: 9122-1157. ano 89, branco, Vende-se Ranger XLT,

gasolina. Tratar: ano 98, diesel,
Vende-se Uno Turbo, 371-5343. completa, verde.
94, preto, completo. Tratar: 275-4081.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Uno Turbo Vendo Escort Hobby,
94, preto, com rodas cor prata', ano 94, aro
15 momo. esportivo. Em ótimo
Tratar: 9118-5820. estado. Valor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, � 370-3113
�t:;'m,::e-CIlR. Av.WaldemarGrubba-JaraguádoSuI-SC

� automóveis

WOLKSWAGEN
. Gol 8Y, 4p, GIII Vermelho 00
Go116Y, 4p Bordô 99
Go116Y, 2p Prelo 98
Poroli 1.6 MI Bronco 97
GolMI Verde 97
Poinler GLI, compl. Verde 96
Gol Plus, 8Y, 2p Verde 95

Logus GL, compl. Prato 94
Kombi Furgão Bronca 94

ApolloVip Bronco 91
Fusco 1300 Branco 81

FIAT
Polia Weekend, 4p Cinza 00

Tempra 16Y, compl. Azul 95
FORD

Ve,rono GLX, 4p Verde 94
CHEVROLET

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Saveiro CL 1.6 Branca 1999
.

Gol1000, 16'1, 4p Branco 2000

Gol1000, 16'1, 4p Azul 1999
Clio DL 1000, 8'1, 4p Azul 2000
Palio EX 1000,8'1, 2p Branco 2000
Parati CL 1.6, 2p Branca 1997
Parati CL 1.8 Bege <' 1992
Escorl GL, 1 6'1, 4 p Vermelho 1997

Tempra HLX 2.0, 16'1, 4p Branco 1997
Uno SX 1.0, 4p Azul 1997

Fiesta, 2p Vermelho 1995
Santana GL, compl., 4p Cinza 1994
Santana GLS, 4p / Prata 1990
Monza SL/R, 2p Cinza 1990

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax: (47) 376-1,822
MODELO ANO COR COMB:

VW
Gol 16V,. 4p 99 Vermelho G
Fusca 95 Azul G
Voyage 1.8 92 Branco G

Santana GLi, 4p, cl ar e dir.93 Prata G

GM
Corsa 99 Prata G
Corsa Wind 98 Azul G
Kadett 91 Branco G
Kadett SLE 89 . Marrom G

FORD·
Del Rey 84 Bege A

FIAT
Uno SX, 4p 98 Bege G

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

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma - Construção

. . . . .

Dalfar

MODELO ANO COR COMB.
FIAT

Palio EX 4p. 99 Prata G 12.500,00
Uno Eletr. 1.0 94 Verde G 7.500,00

VW
Gal MI 1.0 98 Cinza G 11.500,00
Gal MI 1.0

.

97 Branca G 10.500,00
Gol 1.0 (rnod. ant) 96 Grafite G

.

7.500,00
Logus CL 1.8 93 Cinza G 8.500,00

GM
Corsa Super 4p 99 Vermo G 12.800,00
Corsa Wind 99 Prata G 13.300,00
Corsa Wind 98 Prata G 11.500,00
5-10, gab.est. comp. 96 Branca G 18.500,00
Kadett GL 1.8 95 Azul G 8.900,00
Monza SL/E 4p, comp93 Azul A 8:800,00
Chevetté 87 ' Branco A 4.000,00

FORD
Fiesta 4p 96 Laranja G 9.600,00
Verona GL 96 Verde G 10.700,00
Escort Hobby 95 Azul G 7.500,00
Verona GLX 90 Azul G 6.500,00

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

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

:' I" I (47) 222�1152,
Corsa 2001

Vende·se Corso Wind 4p, 1.0,
bronco, cl limpador e '

desemb. troseiro, ar quente,
l8.500km, revisão gratuito

até 35.000km. Valor
RS 8.500,00 + 24x

RS 327,52.Trotar: 9102-6772.

Fiesta 99
Vendo Fiesta
Iloss 99,

4 Pts, cf dir.hidr.
RS 13.300

Tratar 9117-3580

II,
II

Fone: (47)
370-8622

WOlKSWAGEH
GolMI Vermelho 98
Parati CL 1:8 Bordô 95
Go11.0 Plus Preto 95
Fusco 1.600L Bege 81
Fusca 1.500L Branco 70

CHEIIROlET
00Corsa Sedan 1.0, 4p, compl. Verde

S- 1 02.2 +' or/dir Praia 97
Corso SU8er 1.0 4p Bronco 97
Corso 1. 2l, Vermelho 96
Corso 1.0, p Bronco 95
Veclro CD Automálico Azul 95
Omega CO 3.0 Prato 93
Monza SLE 4�, 1.8 Azul 92
Chevette DL .6/S Vermelha 91
Monza SLlE 2p Iria (g) Azul 89

fORO
Ka 1.0 zelec/rocon Vermelho 00
Fieslo 1.0, 4p Vermelho 98
Escor! GL Azul g7
Pampa L 1.6 Bronco 96
Belino L 1.6 Ouro 87

FIAT
Palio EX 2p Bronco 01
Uno EP 4p, compl + ar Azul 96
Fiorino Furgão 1.0 IE Branco 95
Fiorino FU�ãO 1.5 Branca 94
UnaMille Ex Vermelho 94
Uno Mille E 4f Verde 94
.Prêrnio CS 1.5 I ,VT Cinzo 93
Pick Up Cily 1.5 . Vermelho 88

OIESEl

Peuaeol 504 diesel Branca 95
F-1 00 S diesel Bronca 94
Capolo Fibra D-20 Vermelho 00

OUTROS
Nx 400 Falcon Vermelho 00
Dodge Dakola Sf0r! CE Vermelho 99
Maverick GT 30 VE Branco 75

Rua Walter Marquardt, 518 . Em frente ao Posto Mime

Nõo fechamos poro o almoço

* Pneus * Rodos Esporti9Q4s,&
* Esmpomentos * 8aloncê ( r

* Molos· * Suspeg
Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 865 -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A quolidode 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 Coroqué.

Gol4P16V
99/00 - Branco

Uno Mille SX
97 - Azul

Escort 2.01 R
96 - Verde

Palio EL
96/97 - Azul

Gol 2P Vermelho
95 - Vermelho

Astra GL
99 - Prata

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

Sábados: 8h às 12h

Gol MI2P
97 - Azul

Verona 2.0i GLX
94/95 - Vermel ho

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 -CORREIODOPOVO Classiauto QU INTA-FEIRA, 22 de novembro de 2001

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

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/n°
(ao lado do nO 1880)

Baependi - Jaraguó do Sul " se

Ao

AUTOMECAN ICA
DA BARRA LTDA.

Nã'ô 'Imp,orla a marca ou modelo,
,'11;1 oarro precisa de seguro.

Atendemos linha geral:

_.��.fJ"'·

�IlIedta�� 7'

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇAS UNIVERSALLTDA.

'<c

Fon_e:
370-7184

Empré�timo Pessoal
-;

FACILCRED
SOLUÇÃO PARA VOCÊ

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

làt:lwQ
Basta apresentar:
Carteira de identidade _ Comprovante de residência ..

Comprovante de renda . Talão de Cheques
• oferta sujeita a aprovarão

Rua Reinoldo Rau, 60 (Market Placel 62 andar, sala 601 . Fone: 371-8464

,iIli
-

371-7770

REVESTIMENTO

EMCOUROE

TECIDO

R ..Bernardo Dombusch,
2222 - Vila Lalau

ADBRlakler.Har,CD,
Seuuros

....addRlalder.coníJlr
Fone: 371-0047

--Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�INTA-FEIRA, 22,de novembro de 2001

Vende-se fiorino
.

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

Vende-se capota de
fibra para Pick-Up
Peugeut 504.

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

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

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

'P� e II� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. ArROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

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

Vende-se jogo de
rodas momo, símbolo
16, com pneus.
R$ 1.800,00. Tratar
9118-0448,
com Dinis.

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

Vende-se sub woofer
proner, 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 Iupick Asia,
98/99. R$ 15.000,00.
Tratar: 371-7725 ou

9975-4668.

Vende-se pick-up

Peugeout 504, diesel,
93. Tratar: 9118-5820.

Vende-se som de

competição
completo. R$
1.500,00 à vista, ou à

. prazo, preço a

combinar. Tratar:
9117-0266.

CORREJO DO POVO. 5

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa
Rua Bernardo Dom usch, 2155 - Vila Baependi

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

VENDO LOGUS 1.8

GlI, 95, completo, cldir.
hidr., ar cond., vidros,
trava elétr., desemb.

tras., elerme, rodas liga,
com engate.

Tratar: 370-4936,
,

horário comercial

VENDE-SE OU TROCA-SE S-'O
estendida, de cor branca, impecóvel, completa,

com acessórios, à gós natural veicular.
Valor RS 22.000,00.

Tratar: 373-2014, com Nei

FERRO VELHO UNIVERSAl'
AlITO PEÇASUNMRSALLlDA.

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

Fone:
370-7184'

(47) 376-1:772/ 273-1001

Au•• C.....r LT"�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -Jaraguá do Sul '- sc CAM.NH........

I MODELO COMB COR ANO GM

Omega GLS 2,2 QaS, Cinza 1996

VW Corsa wiro. 1. O .

Gas. Branco 1996

Gol MI Gas. Ve:-me1ho 1998 D-20 Ccn:;p.Jest, cem, diesel. Diesel. Branco 1995

Santana Mi 1. 8, CCI(p. 4p Gas. Azul 1997 S 10 Diesel. Branco 1996

Golf GI'I Canp. Gas. Azul 1995 Kadett GL 1.8 Gas. Cinza 1994

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

RAT Kadett· GSI 2. O Gas. Amarelo 1992

Palio EIJX 1.0, 2p Gas. Cinza 1998 Opala Comodoro SL/E 6CCGas. Branco 1989

Uno SX 10 Gas. Azul 1998 ClJevette 1. 6/S oas. Branco 1989

Palio EIJX' 1. O ces. Cinza 1996 FORD

'l'ilXl 2.0, 4p Gas. Azul 1995 F 1000 SS, cmp. -ar Diesel. Pret() 1993

Um C,S. 1.5 Gas. Verde 1S195 'Escbrt XR 3 1. 8 Gas. Azul 1989

Um Mile 1. O, 4p Gas. Azul 1994

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

Na MORETTIMondeo CLX 97/97 verde" gasolina
Escort GL 16V Sedã 97/97 branca gasolina
Mondeo CLX FO 97/97 azul gasolina
Mondeo CLX FO 96/97 preta gasolina ,
Ranger STX 96/97 branca gasolina

AUTOMOVE ISMondeo CLX 96/96 branca gasolina
Royale 2.0i GL 96/96 azul gasolina
Ford Escort 1.81 GL 95/96 branca álcool
Verona LX 91/91 azul gasolina

GM •
Vectra GLS 97/98 cinza gasolina eu semmovo COS 10 Oeluxe 96/96 azul diesel
GM Astra GLS 95/95 verrn. gasolina
Gf:'I Chevy 500 SL 89/90 prata gasolina
Opala, Comodoro SL/E 89/89 prata gasolina • •

deVW leito novoGol CL 1.8 94/94 prata gasolina IVoyage GL 1.8 90/91 prata gasolina I
Saveiro CL 91/91 pratá álcool E

IHONDA

ohrique Piazera, 199 - Centro _
AXLX 350 R 87/87 branca gasoliha

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NA 2002
-

ARAzAO DO CLIENTE'EM PRIMEIRO 'LUGAR.'

SUPERCONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO -

AS MENORES TAXAS
. DO MERCADO

ATENDEMOS DAS
.

8h ÀS.19h

Veículos, peças e serviços

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

SÓ A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

- CONFIAT, atendimenfo 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 c;orrosão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Classiauto CORREIO DO POVO - 7QUINTA-FEIRA, 22 de novembro de 2001

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

Aqui você encontra veículos multimarcas nacionais e importados Okm à faturar.
, Melh'or preço do mercado.

"ADQUIRA NA DREAM CAR VEíCULOS O CARRO DOS SEUS SONHOS"
. CONSULTE-NOS!

Rua Josê Teodoro Ribeiro, 658 - Ilha da fi.gueira - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cla,ssiauto8 -CORREIODOPOVO QUINTA-FEIRA, 22 de novembro de 2001

NONDAS
AutonJóveis

96, completo, c/
limp., desemb., or qte,
ótimo. estcdo.
R$ 9.900,00.
Tratar: 373-3001.

9111-5064.Tratar: 374- 1103.

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

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

SI O, 2.4, dupla, 4.000km 2000

5 ro, 2.2, ] 5.000km 2000

SI O, 2.2 Luxo 1997

Blozer DLX 4.3 1997

.

Blozer 2.2, único dono 1997

Dokolo Sport, 15.000km 1999

Gron Corovon LE, 30.000km 1997

Explorer XLT 1997

Omego CD, boixo KM .1998

Slrolus LX 1997

Vende-se Parati, ano.

85. Valer R$ 2.850,00
eu treco. per CG Titan.
Tratar: 371-4547.

Compro-se mete, biz,
scooter eu [oque..
Tratar: 372-2982.

Vende-se Gól 2001,
completo. Per
R$ 19.000,00. Aceita"
se corre menor valer.
Tratar: 370-0464. Vende-se Fusca 82,

branco. perolizcdo,
ótimo. estado.
R$ 2.400,00.
Tratar: 9111-1831 eu

371-3409.

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

88, bronco, cem
rodos de liga, acentes
de couro, CD Player.
Observcçõo: movido
à gás natural.
Valer R$ 6.800,00.·
Tratar: 9973-5158,
cem Gilmar.

Vende-se Fusca, ano.

81, motor 1.300, cer
branca, em perfeita
condições.
R$ 3.000,00,
negeciável. Tratar:

370-1961, em

horário comercio].

UTOS
compra I venda I tl'O!tll gorageftl

Treco. mete CG 98,
per consórcio não.

sorteado. Tratar:
373-3001..

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

Fone: (11) 5062-6000
Fax: (11) 5062-8000Vende Veyage CL, 90,

, preto. R$ 5.500,00 eu

R$ 1.500,00 + 32x
.

R$ 225,00. Tratar:
9952-6889.

Vende scoolter Palie

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

Vende-se Gel 1.6,
bronco, 86, ólcool,
meter AP. R$ 2.600,00
+ prestações.
Tratar: 372-8440 eu

370-5609.

Vende eu treco. Gelf
GLX, medo 95, 2.0,
cor champagne
dourado.
Tratar: 275-3409.

ScâniQ 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 eu treco-se

Gel 1.0, 99, cem
18.000km'. Entrada
R$ 6.000,00 + 33x
R$ 241,92 eu

R$' 11.500,00 quitcdo.
Tratar: 9117-0266.

Vende Parati 1.0, 16
válvulas, ano. 2001,
cor cinza, grafite.
Valer + 12x
R$ 745,00.
Aceite corre. Tratar:

(47) 9996-2525.

Compro-se mete, RD·
350. Tratar:
372-2402.Vende eu treco. per

corre de menor valer,
gel 1000, 95,
completo, cor bordô.
Valer R$ 9.500,00.
Tratar: 373-3298,
cem Pedro.

Vende-se Gel, eno 93,
ótimo. estado.
Valer R$ 6.800,00.
Tratar: 373-0131.

Vende-se Hondo CG,
85, branca, bem
estcdo. R$ 1.300,00.
Tratar: 372-0391 eu

9965-8875.
Vende-se Gel 1000,
ano. 2001, fun cem

extras. Valer
R$ 19.000,00.
Aceita-se corre de
menor valer..
Tratar: 370-0464.

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

Tratar: 370-0816 ou

9963-771 O�

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

prestações, ou aceita
se mete de menor

valer. Tratar cem Etti,
373-1580, à tarde.

Vende Fusca, ano. 7.0,
eriginal, bem estodo.

, Tratar: 370-3062 eu

370-2130.
Vende-se ciclo. meter
rnonork, 86. Valer R$
250,00. Tratar: 9122-
1.157 eu 372-2402.

Vende-se Gel 1000,
bronco, ano. 93,
gaselina, 2° dono.
Valer R$ 6.600,00.
Tratar: 371-2364 eu

9905-6476.

"

,
Vende-se Fusca, ano.

81,1300, cor branca.
Tratar: 370- 1961. Vende-se Gel 1000,

ano. 97, completo.
Valer R$ 13.500,00.
Trafar: 370-0464.

Vende-se Marcedes Benz ClasseA 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.

Vende-se mete Henda
CG 125 Titan, 96/96,
decumentaçãe em

dia, bem censervada'.
Tratar: 9992-5253.

I
Vende-se Santana, 86,
preço. super especial.
Tratar: 376- 1148.

Vende-se Gel 91,
ótimo. estado.
R$ 6.600,00. Tratar:
9965-8875 eu

372-0391.
Vende-se 'Parati 94,
cor prata. Valer
R$ 8.500,00.
Tratar: 373-1026.

,
Vende-se Gel, ano. 83,
meter AP. Valor
R$ 2.500,00, aceite
treco. Tratar:

i 9122-1157.

Vende-se Fusca, ano.

m 72, meter 1300, bom
HI estade .. Valer

R$ 1.600,0.0.

Vende-se mete CBR
450, SR, ano. 91.
R$ 7.500,00, eu
R$ 1.500,00 entrada
+ 36X R$ 273,18.
Tratar: 9111-5064.

Parati GL - Impecável
- 1.6, ólcool, 87,
bronco, cem

opcionais, ares de
liga e pneus na

garantia, licenciada
até final de 2002.
R$ 4.900,00.
Tratar: 371-9099.

Compro-se Poroti,
,

ano. 95 eu 96, na cer

clara. Paga-se á vista.
Tratar: 370-1462.

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.

Vende"se mete CG

125, ano. 98.
R$ 2.800,00 eu

R$ 300,00 entrada +

36x R$ 118,15. Tratar

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

Aceita treco. Tratar:
9122-1157.

Vende-se Brasília, 76.
R$ 1.000,00, bronco.Vende-se. Gol CL,' ano. Vende-se Gel 1000,

.

RuaJorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



sempre ligado!
Q Tim Celular
'&'ASICO 000

POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO

L
AERO CARGO+

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

DESTACANiJO A SUA EMPRESA
.

e-nos em dois

endereços:�
a João Marmlto, 179: C�ntro

estacionamento propno

) 370-0186
doro Ribeiro, 657

.

eira. -

(4n 3 "",-8876 !

.

O melhor lanche da cidade

a371-5309
Ay. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 CORREIODOPOVO

A jovem Fernanda Assumpção, representante do Bairro

Jaraguá Esquerdo, é a Rainha dos Bairros de Jaraguá
do Sul. Ela foi eleita em concurso realizado sábado

passado; no Parque Municipal de Eventos. Fernanda
tem 23 anos, trabalha na agência central do H S B C e é
natural de Jaraguá do Sul. Além de )evar o título

máximo, o Bairro Jaraguá Esquerdo também ficou com

o prêmio de melhor torcida.

GENTE & INFORMAÇÃO

FELIZ ANIVERSÁRIO
I

18 DE NOVEMBRO
Gilmar Antônio Moretti
Si Ivana Mendonça
Maikorr L.C. Barbi

Dayane de Abreu
Iraci Goulart
19 DE NOVEMBRO
Carina G. Coelho da Silva Tomaz
Geraldo Ender

Rodrigo Gonçalves
Bruna Paula Bittencourt
Valdir Chiodini
20 DE NOVEMBRO
Domingos Savio Tirone

C i dei Vanessa Pacheco
Ivan P rawutzki
Cristiane L. Pradi
Antônio Delmonego
21 DE NOVEMBRO
Valdino Tecilla
Wanda Picinini
Osni Nagel
Rosa Maria Sarti
22 DE NOVEMBRO
Vilmar I<eieckhoefel
Silvia de Oliveira.
23 DE NOVEMBRO
Mariza B. Krause

Gerson Bublitz
Beatriz M.C. Weber
Mística G iovanella Barbosa

Adolpho Oswaldo Saade
24 DE NOVEMBRO
Ingo Krause
Ediane Demathe
Iris Barg Piazera
Fátima Cunha
Patrícia dos Santos de Carvalho

Rosália Odelli
Evelise Hofmann Pontes •
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Foto Mathias

Dia 24 de novembro, em Massaranduba, casam-se em grande estilo Rosana

Chrast e Marlon E. Wüerges, data em que ela também aniversaria.

Felicidades!

ajuda q ue precisa
1

e menos espera. Bom
Itivar a sua espirituali
onflito interior poderá

dificulto: g»aquera.
Virgem - Evite os excessos

'da ou bebida - isso
uma tentativa de
a sua cárência
coisas estarão meio

MISS SANTA CATARINA 2002 JANTAR DANÇANTE
. Amanhã (23), Daniele Priebe, nossa
atual Miss Jaraguá do Sul, e Kellin

Bisewski, Miss Massaranduba,
participam do concurso Miss Santa

Catarina 2002, rio Grande Hotel

Blumenau. A transmissão será ao vivo,
a partir das 20h30, pela TVCOM,
Os trajes das misses fora� confec

cionados pelo estilista J.Moser; as

bijuterias exclusivas da Bela Catarina,
e receberam ainda orientação de

etiqueta e postura da JHB Eventos,
no Restaurante Antibes,

A Ambavin (Associação de Morado
res do Bairro Vila Nova) está convi

dando a população em geral para
participar de Jantar Dançante neste

sábado (24), no salão da Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz, à Rua José
Marangoni, s/na, às 20 horas, com
animação de Sandro Luis e Clóvis. O

convite custa R$ 10,00 por casal e tem
como objetivo angariar recursos pata o '

parque infantil na nova área de lazer.

Ingressos com Sérgio.Zapella, pelo te

lefone 370-7474. Prestigie!

Parabéns ao casal Protásio e Jane que comemora no

mês de novembro 22 anos de feliz união matrimonial.
Quem lhe deseja felicidades são os filhos, Diego,
Ai Iton, e a norinha, I<elly

, oderá pintar
desentendimentos.
Câncer - Viagem a lugar

á boas influências.
odo

Si 7'ê3óéios com

ll1ó ii taL(#J favorecidos.
Pode r dificuldade em

exp
distân everá esfriaro romance.
Touro - Poderá fazer

decorar a casa,
çamento sofrerá
s. O romance

Você estará mais
das suas limitações,

, A supergatinha
Patrícia Santos

Carvalho completa 13

anos no próximo
sábado (24). Os

orgulhosos pais,
Samuel e Maria José,

e o irmão, Samuel
Júnior, desejam um

feliz aniversário

Concertos da
Filarmônica de
Jaraguá do Sul

DATA: 24.11
LOCAL: Igreja Luterana

Paróquia Cristo - Schroeder
HORÁRIO: 20:00h
DATA: 25.11
LOCAL: Seminário Sagrado
Coração de Jesus - Corupá
HORÁRIO: 17:00h
REGÊNCIA: Maestro Daniel Bortolossi

Libra,�.
ão exagere na sua

a ão. 'e a braçar tudo de

'ti ! 'lião dará conta do

�cado. �trqJ desmo�ivado para
as questoes Jo coroçco.
Escorpião - Você tem fé e

a de sobra, mas será
onsiderar os obstáculos
A relação

p>derá passar por uma

��}Jr(lir n�campo
. �fisrroJ6tEvite, porém, medir

"�ssoas de poder.
ctolivas no romance

vão se frustrar.
Peixes - Pela manhã, você

rotirnisto. Cuidado
ssumirmais

s do que possa
caspoderão

eus desejos,
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Semináriosdebatem qualidade
récnica dos veterinários

• SEGURANÇA: PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE ,EXISTE DESDE 1998 EM JARAGUÁ DO SUL

Prefeitura mantém, rotina no

Dia de Combate à Dengue
são, além da 'revisão do
Manual de Responsabilida
de Técnica, A necessidade
de padronizar as ações e

procedimentos ,ficou mais
forte com o crescimento
dos programas de defesa do

consumidor, gue exigem
gualidade comprovada e

atestada através da assinatura'
de um profissional da área

de medicina veterinária nos

produtos de origem animal. ,

O presidente do conse

lho afirma gue o objetivo é

dar um formato, esclarecen-
,

do o gue é responsabilidade
técnica e o gue faz um res

ponsável técnico em um

estabelecimento. "Vamos
mostrar as implicações gue
estão diretamente ligadas ao
Código de Defesa do Con

sumidor", explicao presidente.
Silva Filho alerta para o

caso das agropecuárias,que,
por desconhecimento? mui
tas vezes deixam de cumprir
as normas exigidas. (MHM)

JARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente 140 ve

terinários da Regiãó do Ita-,

pocu e do Norte de Santa

Catarina participaram do Se

minário Regional de Res

ponsabilidade Técnica, gue
aconteceu ontem à tarde no

auditório do CPL (Centro
Integrado de Profissionais

Liberais). O evento,promo
vido pelo Conselho Regio
nal de Medicina Veterinária

de Santa Catarina, teve por
objetivo discutir a responsa
bilidade técnica da profissão.
O seminário está acontecen

do em todo o Estado e an

tes deJaraguá do Sul foi rea
lizado em Chapecó, Lages e

Içara.A última cidade a sediar

oseminário seráFlorianópolis.
De acordo com o presi

dente do,ConselhoRegional
de Medicina Veterinária de
Santa Catarina,Alaor Corrêa
da Silva Filho, a intenção é

orientar os médicos sobre a

legislação gue rege a profis-

bota-fora deste sábado

para, além do levanta

mento do índice, informar
as pessoas sobre os cui

'dados gue se deve ter para
evitar a presença do mos

guito causador da dengue.
Este ano, foram detec

tados dois focos do mos

guito da dengue 'em Jara
gUá do Sul, ambos na Vila

Lalau. Os focos foram

encontrados nas armadi
lhas colocadas pelos agen
tes de saúde. Márcia explica
gue sempre gue uni foco

é encontrado, os agentes
providenciam a colocação
de larvicidas num raio de

300 metros, a partir do
local onde a larva é encon

trada. A coordenação do

programa de combate à

dengue instalou 120 ar

madilhas em diversos pon-

tos da cidade.

MASSARANDUBA - o

fiscal sanitário da Pre

feitura, Iverson Sadzinski,
informou gue serão reali

zadas palestras nas escolas

e distribuição de material
informativq à comuni

dade, além de orientações
e visitas domiciliares. Ela

salienta gue a Prefeitura

mantém 24 armadilhas ins

taladas em diversos pontos
do Município e gue a equi
pe de fiscais tem atuado

diariamente na prevenção
e no combate ao mosquito
transmissor da dengue.

Este ano, segundo ele,
foram detectados três casos

de suspeita da doença, to
dos em pessoas adultas. _

Apesar disso, ele garante gue
a situação está sob controle.
(MARIA HELENA DE MORAES)

JARAGUÁ DO SUL -

No Dia Nacional de
Combate à Dengue (co
memorado hoje) a coorde
nação do progra1T\a muni

cipal de combate à doenra
em Jaraguá do Sul preten
de manter os serviços de

rotina, sem nenhuma pro
gramação específica para a

data. Segundo a coordena
dora dei programa, Márcia

Cardoso, a única atividade

fora da rotina foi a colo

cação de um painel infor
mativo sobre o assunto

instalado na entrada do

prédio da Prefeituta. ''Nosso

programa de combate à

dengue foi implantado em

1998 pela Vigilância Epide
miológica, com atividades diá

rias", argumenta Márcia.
O programa municipal

de combate à dengue fun-

ciona com uma eguipe for
mada por seis, agentes
sanitários, gue todos os

dias saem às ruas para
manter a rotina de trabalho,
gue consiste no levanta

mento do índice amostral

e fiscalização das armadi

lhas e dos pontos conside
rados estratégicos, como
depósitos de materiais de

construção, cemitérios,
borracharias e outros locais

onde as larvas possam en

contrar ambiente propício
a sua proliferação.

Ela adianta gue neste

sábado haverá levantamen
to do índice amostral du
rante o bota-fora, gue está

programado para aconte

cer nos bairros Estrada
Nova e Chico de Paulo.

Márcia salienta gue os

agentes vão aproveitar o

Concurso
Arte na Lista

Crie o centro da capa.
Tema: "TRADIÇÃO, CULTURA E PAISAGENS"
Regulamento:
10_ Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Compá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
artistas profissionais e amadores.

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em, stand
montado no Snopping Center Breithaupt no período de
l3/12/2001 a 28/1212001, 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.

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 ouparcial de obras já existentes.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40

(50cm na vertical e 40cm na horizontal). O material a ser

util izado naconfecção é de livre escolha.
70 - Os trabalhos deverão ser entregues.até o dia 07/121200 I , na

sede do jornal Correio do Povo, na rua CeI. Procópio Gomes de
'Oliveira, 246 ou informações noGuiaFacil: (47) 222 1900.

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�utor.

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

.

'b)Publicação no editorial da lista do histórico do
autor da obra.

c) Prêmio deR$ 500,00
50 - Todos os trabalhos passarão por uma prévia seleção através
de uma comissão avaliadora, nomeada pelo GuiaFácil.

Realização: Apolo:

�Guia\(�v Fácil
Listas Tetefônlcas

_ Shopping Cantar

I�.l BREITHAUPTCORREIO DO POVO
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IÁGUA: COMIT� DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPOCU FOI INSTALADO ONTEM EM JARAGUA DO SUL

Secretário João Macagnandeu
posse ao grupO de 80 membros

]ARAGuA DO SUL - o
Comitê da Bacia Hidrográ
fica do Rio Itapocu tomou
posse ontem à tarde, em
solenidade realizada no

auditório do Sési, O ato

contou com a presença do

secretário de Estado de

Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente, João
Macagnan, que considerou
o novo órgão, responsável
pela implementação da

politica que orientará a uti

lização dos recursos hí

dricos na região, oficial
mente instalado.

O comitê está oficiali

zado pelo Decreto 2.919,
de 4 de setembro de 2001,
e funciona vinculado ao

Conselho Estadual de
Recursos Hídricos. Ele está

composto de 80 membros,

titulares e suplentes, entre
representantes dos usuá

rios de água (40%), enti
dades (40%) e órgãos do

setor público (20%). A
movimentação pela for

mação do comitê iniciou

em junho do ano passado,
e várias

-

reuniões foram

realizadas desde então,
com este objetivo, tendo a

participação direta daAmvali
(Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu).

O engenheiro agrôno
mo da Epagri Sérgio
Victor Santini presidiu a

comissão provisória pró
formação do comitê, ago
ra substituído por Ronal
do Klitzke, diretor da Di
visão Florestal da Weg
Indústrias. A função do

comitê é deliberativa e

consultiva e compete ao

órgão a definição de toda

a política de gerenciamento
da Bacia do Rio Itapocu,
desde a nascente, em Co

rupá, até a ligação com o

Oceano Atlântico, na lo

calidade de Morro Gran

de, em Barra Velha.
As atribuições são o

gerenciamento de toda a

política de preservação e

uso dos recursos ofereci

d�s pelo rio e afluentes.

"Este é o nono comitê de

bacia hidrográfica consti

tuído no Estado", infor
mou o secretário Macag
nan, destacando que Santa
Catarina consta'como uma
das regiões do País onde a

ativação desse serviço está

mais adiantada. Outros

três comitês serão instala-

dos até o final do ano, in

formou, par;,), atender as

bacias hidrográficas nas

regiões de Araranguá,
Urussanga e Canoinhas.

,
O comitê deverá reali

zar reuniões periódicas e

abertas à participação do

público. Uma das primei
ras providências deverá ser
a formação de uma agên
cia que representará os

interesses do comitê regio
nal, habilitando-o para a

captação de recursos e exe

cução das ações considera
das mais urgentes no setor.

O governo estadual está

destinando R$ 1 milhão

para o fundo comum' que
atenderá o programa de

gerenciamento dos recur

sos hidrográficos no

Estado. (MILTON RAASCH)

I
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Bacia do Rio ltapocu atende

reg1ãocom250milhabitantes
A Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu abastece a

chamada Região Norte Báixa e atende população
estimada em 250 mil habitantes, compreendendo vários

municípios da regiao. O rio tem 116 quilômetros de

extensão, desde a,nascente em Corupá até a foz em Barra
Velha, e recebe os cursos d'água de 12municípios. Alguns
municípios, como Corupá, Jaraguá do Sul, Schroeder e
Guaramirim, são abrangidos na totalidade, além da
metade de Araquari e um terço de Joinville.

A formação do comitê de gerenciamento chega no

momento em que o rio dá visíveis sinais de degradação,
devido ao despejo de esgotos sanitários, escoamento de
resíduos de defensivos agrícolas e de efluentes industriais,
aponta estudo elaborado pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente,
atualmente empenhada na formação de grupos de
trabalho em várias regiões de Santa Catarina. O objetivo
é instrumentalizar cada região, para que cada bacia possa
receber as medidas e ações mais eficazes.

Entre os cursos d'água que desembocam no Rio

Itapocu e contribuem na formação da bacia, estão os

rios Pedra de Amolar, Jaraguá, Putanga, Ano Bom,
Itapocuzinho e Piraí. A utilizaçãomúltipla da água cresce

rapidamente na região, na medida em que' aumentam a

população e os novos empreendimentos no corr{ércio
e indústria. Futuramente, a utilização da água funcionará
mediante outorga para uso dos mananciais, com

acompanhamento do Comitê de Gerenciamento. (MR)

'FIESC
CIESC
SESI
SENAI
IEL

Suelen Nitzlce, da Urbano
Agroindustrial - Campeã do

Festival-da Canfão, modalidade
sertaneia

Equipe de Dominó da Celese (da
esq. p/ direita): Eraldo, Jurandir,

Ivo e prof. Marcelo, do Sesi

Equipe de Basquetebol da Weg
Indústrias

<'

Empresas de 'Jaraguá do Sul realizem

feito inédito nos Jogos Estaduais do SESI

Os Jogos do SESI repre
sentam a maior organização
esportiva classista do Brasil,
sendo que em Santa Catarina
são atendidas pOO empresas
nos _jogos estaduais, envol
vendo milhares de trabalha
dores da indústria inscritos em

div,ersas modalidades espor
tivas.

Em 2001 a etapa final dos
Jogos do SESI, ocorrida em

Lages, nos dias 1 O e 11 de
novembro, foi um momento

ímpar para a delegação
jaraguaense: todas as empre
sas participantes conquis
taram os primeiros lugares!

A WEG Indústrias S/A,
conquistou o 10 lugar na

modalidade Basquetebol Mas-

culino, 20 lugar no Tênis de
Mesa Feminino, 30 lugar no
Bolão e Dominó Feminino.

A
'

Kohlbach ,Motores
Ltda. conquistou o 10 lugar
no Dominó Feminino.

A empresa Duas Rodas
Industrial Ltda. obteve o 10

lugar na modalidade Voleibol
Feminino.

. A CELESC conquistou o

10 lugar com o Dominó
Masculino.

A empresa Malwee Ma
lhas Ltda. obteve o 10 lugar
na modalidade Bocha Femi
nina e a Marisol S/A con

quistou o 10 lugar no Futebol;
Sete Feminino.

Além das conquistas es

portivas já mencionadas,

Sulbrasileiro dos Jogos do SESI

Nos dias 07,08 e 09 de dezembro de 2001, em Caxias do Sul - RS
acontecer6 o Sulbrasileiro dos Jogos do SESI. A delegação de Santa
Catarina contar6 com as esquipes [crcqucenses nas seguintes
modalidades:

BASQUETEBOL MASCULINO - WEG INDÚSTRIAS S/A
TÊNIS DE MESA FEMININO - WEG INDÚSTRIAS S/A

DOMINÓ MASCULINO - CELESC S/A
DOMINÓ FEMININO - KOHLBACH MOTORES LTDA.

VOLEIBOL FEMININO - DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA.

Jaraguá do Sul também brilhou
na Final Estadual do Festival
Sesiano da Canção, ocorrida
nos mesmos dias e local. Na
categoria Sertaneja, Suelen
Nitzke, da Urbano Agroin-

•

dustrial Ltda., conquistou o

10 lugar, e Sinara Regina
Weber, da WEG Indústrias
SA,obteve o ,30 lugar na co

tegoria Popular.
Sem dúvida, um final de

semana coroado de glórias
para os talentos de Jaraguá do
Sul, e as unidades do SESI -

Centro deAtividades. Serviço de
Alimentação e Farmácia pa
rabenizam todas as empresas
e seus representantes nesses

significativos eventos esportivo e
artístico/cultu;al.

Equipe voleibol Feminino da Duas
Rodas

Dupla de dominó da Kohlbach
Motores - Ivoni Meier (esq.) e Lucia

I. G. Von (dir.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dr. Antonio E. Menna
oFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO
�

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Extravio c/e. Nota Fiscal
N9 do Boletim de Ocorrência: 2.064/2001

ESQUADRIAS GRAHL LTDA.ME., (NPJ sob nº 76.377.621/0001-50, e
no estado sob nº 250.924.927, comunica que foram extraviados os

seguintes documentos fiscais desta empresa: 01 bloco de NJ.
Série E-I, modo 01, nº 000001 à 000050 e notas fiscais nº 000001,

000002, 000003, 000051,000052, modelo 01, série AI.

COMUNICADO
KCEl CONDUTORES ElETROlíTICOS lTDA, pessoa jurídíca de direito privado
situado à Ruo Ponte Pênsil, 743, centro, no município de Schroeder/SC,

inscrito no CNPJ n2 80.474.307/0001-63 e Inscriçõo Estadual 251.609.391,
comunico o perda de seus livros fiscais, os quais sõo: Entrados n2 07 ano

1996, contendo 219 páginas; Entrados n2 08 ano J 997, contendo 273

páginas; Saídos n2 07 ano 1996, contendo 270 páginas; Saídos ni 08 ano

1997, contendo 303 páginas, totalmente utilizados.

Tecnocad Admite:
Para Departamento Comercial, na
úren publicitória, ambos sexos ..

'Tratar: 370-8833 ou 9107-6151.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM INSTlTUICÕES
DE ENSINO PARTICULAR E FUNDAÇÕES

.

EDUCAOONAIS DO NORTE
DO ESTADO DE S.e.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Ednal, ficam convocados Iodos osTrabalhadores das Insfnuições de EnSino Particular e Fundações
EdulllÓOnais do Norte do Eslado deSanlo Catarina representados poreste Sindicoto, poro se reunirem emAssemb�ia
Geral Extraordinária, a realizarem·se nos loca�, datas e horários abaixo distriminados para deliberarem sobre a
seguinte:

ORDEM DO DIA
" • Discussão e votafão c/as relvinc/icaflies que serão apresentac/as 'sobre a Implantafão
c/a Convenfão Coletiva c/e Trabalho, acorc/os ou instaurafão c/e Dissic/lo com os

empregac/ores ou suas enfic/ac/es c/e classe;
2'. Outorga de poderes á Diretoria do Sindicato para o encaminhamenlo dos reivindicações, bem como para
format�açõo e re�broçõo de Convenção Coleliva, amrdosou, se necesslioo, o inslouJ1J!iiode Di�ílio Coletivo, tudo
referente aosTrabalhadores representados pelo Sindicato.

'

3'· fIXação do valor da Contribuição Assisfendal e data's poro seu desconlo.

Joraguá do Sul
São Bento do Sul
Joinville

� � �
UNERJ - Av. Dos Imigranles, 500· Rau 22/11/2001 '13:30 h
UNIVILLE- BR 280, s/n - Colonial 23/11/2001 20:15 h
SINPRONORTE 24/11/2001 8:30 h
Dr.João Colin, 23591' andar-América

E nõo havendo númera legai em primeira convocação, os Assembléias serãó realizadas l-1 (meia) hQra após, com
qualquer número de presentes.

Joinville, 19 de novembro de 2001.

Prol. José Luiz Soares
Preslc/ente c/o SINPRONORTE

FINALíSSIMA: PRÓXIMO CONFRONTO SERÁ REALIZADO NO DIA 8 DE DEZEMBRO, EM JARAGUA DO SUL

Equipe Ma1weeJFME empata
com o Colegial por 2 a 2

II

]ARAGuA DO SUL - A

equipe juvenil daMalwee/
FME entrou em quadra
ontem à noite contra o

Colegial!Florianópolis
para decidir o título do

Campeonato Catarinense

de Futsal da categoria, no
ginásio de esportes do

Parque Malwee. A partida,
bastante equilibrada; com
muitos contra-ataques e

chutes a gol, acabou em

patada, por 2 a 2. Com

este resultado, será reali

zado um terceiro jogo,
marcado para o dia 8 de

dezembro, em: Jaraguá do
Sul - devido à boa cam

panha d� time jaraguaense
na primeira fase do cam

peonato.

LOTERIAS
20/11/2001

Dúplàsena
concurso: 5
1° prêmio:

07 -12 -16 - 25·32·40

2° prêmio:
12 - 21 - 22 - 28·47·50

21/11/2001

Megasena
concurso: 315

12-21 -22-28·43-50

Lotomania

concurso: 168

01 - 13 - 14 . 15 - 19 -

20-23-25·27-40-

46 - 53 - 55 . 57 - 69 .

77 - 79 . 83, - 89 - 00 .

Loteria Federal

conc.03595

1 ° - Prêmio: 18.762
2° - Prêmio: 66.8à5
3° - Prêmio: 10.811
4° - Prêmio: 51.407
5° � Prêmio: 09.933

Os gols ao confronto

aconteceram apenas no

segundo tempo. Aos 11

minutos, alguns jogadores
se desentenderam, pratica
mente toda a defesa estava

dentro da área, quando
Júnior arriscou de fora e

abriu o placar para o time

da Malwee. A partir deste
gol, os torcedores jara
guaenses" empolgados,
animaram e estimulavam

os jogadores da Malwee.

Pouco depois dos 10 mi

nutos, Rodrigo, do Cole

gial, aproveitou erro da

.

defesa de Jaraguá do Sul e

empatou a partida. Quan
do faltavam dois minutos

para finalizar o jogo, para
desespero dos torcedores

da casa, Fábio desempata
o jogo e amplia para o

Colegial. Segundos depois,
o time da Capital comete
falta e o juiz dá pênalti a
favor de Jaraguá do Sul
Ricardo bate e o goleiro
Arruda defende. Faltando

dez segundos para o fim

da partida, Ricardo em

pata a partida e garante a

oportunidade de o time

brigar pelo título de

campeão da 'competição.
Antes do juiz apitar, tor
cedores entram em quadra
para brigar com os jo-
'gadores e a confusão

àpenas foi: sanada com a

chegada dos policiais mi

litares.

Na opinião do técnico

Augustinho Ferrari, o time
de Florianópolis conta

com jogadores mais velhos
e experientes, mas o time

dé J araguá do Sul tem

grandes chances de sagrar
se campeão estadual. "Os

nossos jogadores precisam
ter mais calma e tran

qüilidade", considera.
A invencibilidade da

Malwee/FME nesta com

petição, em jogos .dispu
tados em casa - 11 vi

tórias e dois empates, em
12 partidas -, credencia a

equipe de Jaraguá do Sul

como favorita ao título de

tricampeã, já que venceu as

edições de 1999 e de 2000

.

do Campeonato Catari

nense. (FABIANE RIBAS)

HomemlevapauJada'esofretnn.:rnarismocrnniano
]ARAGuA DO SUL - A

Polícia Militar prendeu
em flagrante na noite de

segunda-feira, por volta
das 22h30, Wilson Ro

berto da Silva, 18 anos, e

].G.S., 17. Eles são acu-

, sados de tentativa de ho

micídio contra o desem

pregado Celso.Cordeiro,
33 anos, que está em

estado grave no Hospital
São José, com trauma

tismo craniano.

Cordeiro estava há

oito dias em liberdade __;,

cumpriu pena no Presí-

dia de Jaraguá do Sul por
furto -, quando resolveu
ir até a casa da ex-mulher

pegar seus pertences. Ao

chegar na residência, lo
calizada na Rua José
Picolli, no Bairro Estrada

Nova, constatou que a

ex-esposa estava convi

vendo com o menor ].G.S.
Os dois se desenten

deram e, no meio da con

fusão, o menor acabou

pegando uma faca e

atingiu Cordeiro na altura

da cintura, superficial
mente. Neste momento,

Sua melhor" oP9ão de pr"azer"

v4tt,.,�.,.,yt.Mt., 24- �';'''''A�
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteir-o,
massagens er-óticas

F'ClNE: (471 9991-9669
Jaraguá do Sul e região Jbony

Silva, amigo do menor

que estava no local, pegou
um pedaço de madeira e

desferiu na cabeça do ex

presidiário. A vítima so

freu afundamento de crânio.

A polícia foi acionada,
mas o menor e o amigo
fugiram do local. Eles

foram encontrados reti

rando dinheiro do caixa

. eletrônico do Banco Bra

desco, em frente ao

Shopping Breithaupt, e

vão responder inquérito
por tentativa de homi

cídio. (FR)

AGráfim e EOltom CP
, lJda. esIó oomitindo:

./ Impressor de Off·Set plana
cf experiência

.

Os interessados deverão com

parecer na empresa, à Roo Walter

Marquardt, 1.180, Rio Molha,
defronte à Prefeitura de Jaraguá
do Sul.
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12 CORREIO DOPOVO ESPORTE

CINGAPURA: FRANKUN, MANOEL TOBIAS, EULER E MICKY VÃO DISPUTAR O MUNDIALITO DE FUTSAL

Malwee conquista' 1o lugar na
. \

Copa Rio/São Paulo/Minas
]ARAGuA DO SUL - Mes- última segunda-feira, por 2 a delegação ao Brasil está com os atletas cedidos pela

mo afastados do tricam- 2, em São Paulo. Com a pri- prevista para 4 de dezembro. Malwee para a disputa da

peonato estadual catarinense meira colocação, o Fluminense O restante da equipe, Copa Rio/Sã� Paulo/Mi-
de futsal, a equipe Malwee é o cabeça-de-chave do Grupo que sagrou-se bicampeã dos nas, o técnico Ferreti diz
continua conquistando vitó- D e jogará contra o Palmeiras, Jasc, começa a trabalhar que existe o interesse do

I rias importantes. Depois da AABB/BCP e Olaria. hoje com um novo contra- time carioca mas acredita

conquista do bicampeonato Os quatro jogadores da tado: o ex-supervisor do Vas- que, tão logo o torneio aca-

da modalidade nos Jogos Malwee que foram convo- co da Gama Cléber Rangel,
.

be, em dezembro, todos os

Abertos de Santa Catarina, cados para a seleção brasi- que acertou sua permanên- atletas cedidos retornarão a

no último sábado, em ltajaí, leira, Franklin, Manoel To- cia em jaraguá do Sul, irá Santa Catarina para inicia-

os jogadores da equipe [ara- bias, Euler e Micky,viajam coordenar todas as categorias rem os preparativos para a

guaense conseguiram o pri- amanhã para Cingapura, I da Malwee. disputa da fase regional da
meiro lugar do grupo na para disputar o Mundialito Questionado sobre o Taça Brasil de Futsal, que
Copa Rio/São Paulo/Minas, de Futsal, com o técnico Fer- provável intere�se do Flu- será realizada em fevereiro,
ao empatar com o Banespana nando Ferreti. A chegada da minense em permanecer em Jaraguá do Sul.

.

COLÉC3'C:t É O DIVINA

'E_Á VIDA ME ENSINA.
QUE O· IMPORTANTE É ESTUDAR,

APRENDER., ME FORMAR

Nosso Bairro Bota Fora

QUINTA-FEIRA, 22 de novembro de 2001

AQUI É O SEU LUGAR!

Rua Preso Epitádo Pessoa, 1081 - Jaraguã do Sul - se
E�mail: academiaimpulso@terra.com.br
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I Trabalho e Transparência I

Dia Local
11/11 .�.�Çª�1�Tf�U�,J_mlg�ª�1_�ª� Ng�ª Eª�,�ªgçª.
24/11 Amizade e Avaí
01/12 Caixa D'Á ua Serenata e Brüderthal
08/12 ,1��_Gr�n��f!,_Quati _e Ç�r�icei ta _��_. �.. ,,�._.. .: �

_1__;5/;__1_2��_G_uamiranga, Beira Rio e Bananal
,� _
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