
Sinsep denuncia

indicações ilegais
nas escolas de JS
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Veja regulamento
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estofados eco/chões

Caixa abre crédito

especial a micros e

pequenas empresas
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Escola Homago faz

36 anos de fundação
com homenagens
PÁGINA 11

Jaraguá 84 receberá
melhorias através de
convênio com o BID

I
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Árbitros julgados e

punidos por fraude na
Divisão de Amadores
PÁGINA 15

Partidas finais do
Aberto de Futsal
neste fim de semana
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Fotos: Edson Junkes/CP

Teatreiros fazem a alegria da população, com apresentação na Praça Ângelo Piazera; espetáculos vão até domingo

Festival Catarinense de Teatro
traz cultura e alegria para JS

Grupos de artes cênicas vindos de todo o

Estado estão participando ao 12° Festival

Catarinense de Teatro, que iniciou terça-feira e

prossegue até domingo, em Jaraguá do Sul. As

apresentações estão acontecendo em vários

locais, inclusive no Parque Malwee (domingo).
"O festival insere a cidade definitivamente no

cenário cultural catarinense", diz Sérgio Leone,
diretor de Artes Cênicas da Scar,

PÁGINA 12

Exame de S�ão fAMEG 2002/1,
(onfira nas páginas 6 e 7

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos reuniu-se ontem com os Gorvalino dos Santos foipreso por es-

representantes da Patronal para rodada de-negociações. PÁGINA 13 pancar a mulher e os filhos. PÁGINA 14
FAM'EG,
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Articulações políticas
r

e poder

QUINTA-FEIRA, 29 de novemb.ro de 2001

A articulação
favorece o PFL, que
não tem um nome

viável a deputado
estadual, além do

risco em disputar a
vaga com o PSDB

..J

Do alto de sua influência

na política local e estadual

percebeu as manobras para
dificultar a caminhada. A

possível dobradinha com

Bauer, apesar de tudo, per
mite vislumbrar um outro

cenário em 2004.

Na realidade, a articulação
favorece o PFL, que não tem -,

um nome viável a deputado
estadual, além do risco em

disputar a vaga com o PSDB.

Bauer é uma candidatura do -

lúmen, que nass� da desespe
rança do partido e que nela se

encerra. Quanto maior o de

sespero, mais forte se tórna.

Já Caropreso estará conforta

velmente-nos braços da alia

nça que elegeu Amin, sem

correr risco dos lançamentos
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CLAUDIO ROBERTO NEUMANN

De bandido a herói
SEBASTIAo KIENEN - Acadêmico do curso de Administração com

especialização em Sistemas de Informações Gerenciais da Fameg (Faculdades
Metropolitanas de Guaramirim)

Os autores Ivan .Martins e Fabricia Peixoto relatam o lançamento do sistema

operacional da Microsoft, no artigo "Na onda do XP'� revistá IstoÉ, de 31/
10/2001, Páginas 51-53' -;

.

Reza uma das máximas da sabedoria popular que ''A ocasião faz o

ladrão!". No dia 25/10 deste ano, Bill Gates, dono da Microsoft,
provou que esta máxima, com pequenas modificações, é verdadeira.
Ficou comprovado que o grande administrador sabe aproveitar as ocasiões,
por pior que das se apresentem, em favor próprio e da próprià empresa.

Com o lançamento do novo sistema operacional para microcompu
tadores, o Windows XP, em plena praça pública, em Nova' York,
fragilizada pelos atentados do dia 11 de setembro, que paralisaram a

economia: mundial, a Microsoft conseguiu montar um cenário de
crescimento no mercado em crise.

O novo sistema operacional, mais moderno e com mais recursos,

exige computadores melhores. Com isto, novos produtos e; como

conseqüência, novos compradores chegam ao mercado, aumentando as

vendas. Até os mais acirrados críticos à filosofia de trabalho da Microsoft
acenaram com um olhar positivo e benevolente à iniciativa da empresa.
Bill Gates, criticado e rotulado como vilão em muitas ocasiões,
processado inúmeras vezes pela forma de imposição de seus

produtos ao mercado, passou a ser visto como salvador daJ pátria.
De bandido a herói em apenas um lance. A linha do produto é a

mesma, a filosofia da empresa conti�ua igual. O que mudou foi

apenas o cenário externo.

Com um lance de pura inspiração e genialidade, Bill Gates se

aproveitou da situação e, além de aumentar muito o faturamento
da empresa, usando um marketing sem custos, conseguiu o

consentimento geral da nação e, porque não, do mercado mundial.
Não basta ter uma grande empresa, nem um grande produto: É
necessário um grande administrador. Ficou mais uma vez provado
que, não basta saber, tem que saber fazer.

"A nova
• • • ,..,

mquisrçao

,Longe vão os tempos em que homens e mulheres, que ousavam

questionar conhecimentos, eram queimados em plena praça pública,
sob os urros de satisfação da massa, crente que ali se realizava uma

justiça necessária. As provas e fatos necessários à condenação, se é

que existiam, ficavam em poder de uma instituição que detinha o

poder na época, a igreja, contra a qual não havia questionamentos
nem dúvidas. Dizemos, com alívio, que essa época já está enterrada na

poeira do tempo. Entretanto parece que a inquisição nunca deixou de
existir. Embora hoje não se pratica a queima física do acusado, este é '

"queimado" moralmente por outra instituição que hoje detém o poder:
a mídia. Vê-se homens e mulheres que ousam questionar, que se
atrevem a.lutar contra o poder, serem "estraçalhados" por reportagens,
artigos e imagens. A massa, presente na "praça", assiste e anui a tudo,
certa de que a atitude mais correta é aquela, de que é uma "justiça
necessária". A massa não discute, não questiona, não duvida,
simplesmente acredita no que vê e ouve, estendendo seu braço com o

polegar apontado para baixo, selando a condenação e a execução, sem
nem sequer ter certeza da culpa do réu. Nosso mais atual caso é
Osama bin Laden, que após ter sua culpa imputada pela televisão -

objeto de massificação da opinião - e que até agora pão teve sua

culpa devidamente provada, está sendo "queimado em pr-aça pública'(
Ele e todo um povo, quê ardem sob os aplausos da massa que aprova

{

a execução. Pensemos na excessiva e cega credibilidade que estamos

dando à televisão e no qlJanto não so�os questionadores, no quanto
somos fáceis de ser convencidos. Pensemos em quantos homens já
queimamos e em quantos-ainda vamos queimar, no fogo da ignorância.

Culpa ubi non est, necpoena esse debet (Onde não existe culpa, não deve
haver pena).

.

I �
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cp.redacâo@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.

Os textos e co/unas assinados síio de responsabtlídades exclusivos dos autores, niio refletindo, necessariamente, a oplnüio do jornal.

Alguns novos componen
tes, inseridos no processo
eleitoral do próximo ano,
devem alterar significativa
mente todo o quadro político
na região; inclusive as rela

ções internas nos partidos e

coligações. O anúncio da pos
sível candidatura do presiden
te do PPS de Guaramirim,
Reinaldo Safanelli, a depu
tado federal, e da dobradinha
Paulo Bauer e Vicente Caro-

,preso, ao mesmo tempo que

provoca reações contrárias e

inquietações no ambiente

político,. suscita a reflexão

pára as eleições de 2004.

Navegando em águas
calmas até o início do ano,

Caropreso viu sua reeleição
ameaçada em razão das

divergências na coligação.
Sabe que necessitará do apoio
de todos os partidos aliados.
Ao despontar como líder

político na região, tornou-sé
num Dâmocles - conse

lheiro da corte do rei Dionísio,
da Siracusa, no século 4 a.c.

que, ao substituir o tirano

num banquete, viu que acima
do trono havia uma espada
pendendo sobre sua cabeça.

Opto. Comercial:

R�aCoronel ProcópioGomes deOliveira,
246, Centro - CEP 89251-200. 371-1919
370-8649.E-fl1aiCXlll'eb±poI.()@neII.n:l.a::mbr
Sucursal Guaramirim:
Rua28deAgosto, 2258,sala 1-Centro-CEP
89270-000 telefones 373-2005 - 373-2856

correiodopovogm@netuno.com.br

de outras candidaturas na

região.
A articul-ação exigirá dos

partidos mais cautela em rela

ção a candidaturas a deputado
estadual, atualmente são oito,
fruto de desentendimento e

futricas pessoais e de grupos,
que apostaram na receita de
um político mineiro: "Ou

bem todos comem ou haja
moralidade nessa terra", para
medir forças. A candidatura
de Safanelli não tem segredo.
O próprio PPS revelou que a

intenção é dar viabilidade ao

nome e fortalecer o partido às

eleições de 2004.

A se julgar pelas especula-
o

ções postas, percebe-se que o

quadro está indefinido e tudo

pode acontecer. A briga por

vagas e futuros cargos desen
cadeará uma infinidade de

,

ações e traições. A expecta
tiva, no entanto, é que o

processo eleitoral de 2002 se

dê no campo do debate polí
tico-administrativo, e não no

terreno do maniqueísmo
ideológico, com ingrediente
de irresponsabilidade, tão

característico da política na

cional.

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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o prefeito Irineu Pasold (PSDB) defende oIan

çamento de dois candidatos a deputado estadual pela
coligação Mais Jaraguá do Sul, um do PFL e outro

apontado por uma pesquisa interna; mesmo

confirmando a existência de um acordo para apoiar
o candidato do PFL.

A proposta não agrada os pefelistas, que insistem no

apoio da aliança a um postulante da legenda. Sabem
que o lançamento de mais de um candidato pela co

ligação divide os votos e põe em risco as chances em

eleger alguém.
Esta semana, o deputado federal Vicente Caropreso,
presidente estadual do PSDB, voltou a defender o

lançamento de apenas um candidato a deputado
'estadual pela coligação. Mais prudente, Caropreso sabe

o quanto é importante a união dos partidos.

,ELEiÇÃO
Pasold negou que esteja
patrocinando a candida

tura do vereador Vitória

Lazzaris à Presidência da

Câmara de Jaraguá do

Sul, conforme i�forma-
,

ções de fontes do PFL e

do PPB. "Não é o me

lhor momento para ele

(Lazzaris) assumir a

presidência. Está fazen

do um bom trabalho nas

comissões e deve per
manecer", justificou, ga
rantindo que os cinco

vereadores do PSDB

estão com ele (pasold).

íNDICE
Segundo Pasold, de cada 200 veículos que passam

pelos fotossensores de Jaraguá do Sul, apenas um é

flagrado em irregularidades - 0,4%. "Nos últimos

três meses, a redução de acidentes no trânsito foimuito

significante", comparou.

PROVOCAÇÃO
Provocado sobre as de
.nún cias de irregulari
dades no governo do PT

no Rio Grande do Sul, o

deputado federal Carlito

Merss (PT) afirmou que
errosde pessoas existem,
mas que não podem fi

car impunes. "O PT não

é o único partido sério e

honesto no Brasil, mas é

o único que não varre as

sujeiras internas para de

baixo do tapete. Já ex

pulsou deputados, go
vernadores e tantos ou

tros", lembrou.

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

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Bmnro, 637 - Sala 2 - Centro - Jamguá do Sul· se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

I CONFLITO: SINSEP DENUNCIA IRREGULARIDADES NA INDICAÇÃO DE DIRETORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Pasold atribuiu acusações a

picuinhas e desconhecimento
}ARAGuA DO SUL - O

prefeito IrineuPasold (PSDB)
rebateu com veemência as,
denúncias de burla ao Es

tatuto do Magistério feitas

pelo Sinsep (Sindicato dos

Servidores Públicos). Pasold
atribuiu as acusações a picui
nhas politicas e ao desconhe
cimento de causa. O sin

dicado assegura que as no

meações de Leonice To

rezani Maser, responsável
pelaEscolaMunicipalPadre
Alberto Jacobs, e Meika

Tereza Neves, diretora do

CentroMunicipal Infantil da
Vila Rau, são irregulares.

De acordo com o Sinsep,
as indicações infrigem o

Artigo 19 do Estatuto do

Magistério - Lei Comple
mentar 002/93 - que exige
dos indicados para cargos
de direção nas escolas da

redemunicipal curso de ad
ministração escolar, expe
tiência mínima de três anos

no magistério e ser fun

cionário de carreira da área.

Segundo o sindicato, Leo
nice não é efetiva do quadro

Edson Junkes/CP

Irineu Pasold se irrita com denúncias do sindicato

do magistério, tampouco
possui experiência e forma

ção superior. Já Meika não

tem curso de Pedagogia.
Leonice é esposa do ex

presidente do Conselho

Municipal de Educação, até
o dia 21 passado, Belini
Maser, eMeika do chefe de

Gabinete, José Carlos Ne

ves, o Gê. O Sinsep, afir
ma que o Edital 01/2001,
que fixa nomas para a rea

lização do processo de'

indicação para o cargo de

direção nas escolas munici

pais e dos centros de edu

cação infantil, omitiu o

centro da Vila Rau. "Será

esquecimento de quem ela

borou o edital ou uma farsa

para preservar a diretora
Meika no cargo?", indaga a

entidade.
Pasold garantiu que os

centros de educação infan
til não são regidos pelo
Estatuto do Magistério.

"Existe apenas um caso em

que o indicado não tem

curso supetior, que vai pre
valecer o critério de com

petência. As indicações fo

ram feita pelas APPs (As
sociações de Pais e Profes

sares), numa lista tríplice, da
qual cabe ao prefeito indicar
um", explicou, afirmando
que o sindicato demonstra

estar mal informado sobre

as regras e indicados. "As

escolhas são democráticas", '

completou.
Gê informou que a espo

sa tem 35 anos de experiên
cia no magistério estadual e

municipal e que cursou licen
ciatura curta em Educação
Física. "Nem iria responder
porque esse pessoal não
merece. Entretanto, como o
assunto foi abordado na

coletiva, me vi obrigado a

dar essas informações", afir
mou, fazendo coro com

Pasold sobre as acusações.
"Não passam de politica
gem, sem nenhuma relação
com os interesses públicos",
concluiu (MAuRíuoDECARVALHO)

Carlito Merss aponta receita contra corrupção no Brasil.
}ARAGuA DO SUL - O

deputado federal Carlito

Merss (PT) acredita que a

corrupção no Brasil pode
ser reduzida em 95%.caso

o Congresso aprove a refor

ma politica e o financiamen

to público de campanha. A
declaração foi feita na noite
de segunda-feira, na Câ

mara de Vereadores, onde
fez um balanço das ativi

dades parlamentares e se co

locou à disposição para

intermediações em Brasília.

Segundo Merss, o troca

troca partidária e o finan

ciamento privado de cam

panha são dois focos de

corrupção.
Pelo projeto de financia

mento público, o candidato
a prefeito pode gastar R$
2,00 por eleitor e o vereador
R$ 0,20 - no caso de Ja
raguá do Sul, cerca' de R$
150 mil e R$ 15 mil, res
pectivamente. Segundo

Merss, a maiotia dos troca

trocas está relacionada a

acordos escusos, envol

vendo dinheiro público. "O
financiamento público de

campanha vai evitar que o

eleito cumpra os compro
missos com os financiadores
com verbas públicas", ex
plicou.

PROJFTOS - Merss

reforçou a defesa do pro

jeto que prevê formação
mínima - economia, ciên-

cias contábeis - e concurso

público para técnicos dos

tribunais de contas dos Es

tados e União. Outra pro
posta exige das indústrias

do tabaco o pagamento das

despesas do SUS (Sistema
Único de Saúde) com 'os
tratamentos de doenças
causadas pelo fumo. Segun
do Merss, de cada R$ 1,00
arrecadado com imposto
do cigarro, o SUS gasta R$
2,00 para tratamento. (Me)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IATIVIDADE: VEREADORES DE GUARÁMIRIM ACELERAM OS TRABALHOS ANTES DO PERíODO DE RECESSO

. Legislativo encerra trabalhos
I
do ano no dia 15 de dezembro

GUARAMIRIM - o

período de trabalho é in

tenso no LegislativoMuni
cipal, com os vereadores

acelerando as atividades

para votar todos os pro
jetos pendentes, antes do
início do recesso parla
mentar, em 15 de dezem
bro. Vários projetos im

portantes estão trami

tando, como o que auto

riza o Executivo a firmar

convênio com o Governo

do Estado para a execu

ção da Estrada Ilha da

Figueira e o que dispõe
sobre o orçamentomuni

cipalpara o ano que vem.
O primeiro deles já foi

aprovado em primeira vo
tação, terça-feira, e o do

orçamento, fixando recei

tas e despesas municipais
para 2002, em R$ 14 mi

lhões, está em discussão.A

matéria referente ao orça
mento, foi acrescida de
emenda de autoria do ve

reador Salim José De

quêch (PFL), exigindo que
todas as entidades contem

pladas com recursos pú-
(

blicos municipais fiquem
obrigadas a fazerem as

�I prestações regularmente,
assim como O Hospital

Arquivo/CP: Cesar Junkes

Projeto d.Q vereador Aguiar (PPB) 'restringe o tabagismo

Municipal Santo Antônio.
Outras matérias estão

ingressando esta semana,
como o projeto de autoria
do Executivo, que institui
a coleta seletiva de lixo no

Município, que terá etapa
educativa, orientando a

comunidade para partici
pação. Os recursos que
forem arrecadados com a

venda dos materiais reci

cláveis serão destinados

para entidades sociais e

divididos em partes iguais.
Está ingressando também
projeto de lei fixando as se

manas de atividades culturais

deGuaramirim, que irão de
fevereiro a dezembro.

Outro projeto de au

toria doExecutivo autoriza

remissão de lançamentos
de taxas de Alvarás de

Licença e Localização, nos
casos em que o estabe-

lecimento não c?egou a

iniciar atividades oucom

provadamente tenha en

cerrado atividades até 31

de dezembro do ano pas
sado. Para obter a re

missão, os interessados

deverão apresentar com

provantes, como blocos

de notas fiscais não utiliza

dos, prova de existência de
outro contribuinte.e confir

mação de baixa �e ativi
dade do empreendimen
to suspenso.

ESCOLAS - A Câmara

também deverá analisar

projeto do vereadorAltair
Aguiar (PPB), que proíbe
o comércio de cigarros,
cigarrilhas e charutos, nos
bares que atendem nas

escolas públicas e privadas
de Guaramirim. Confor

me o vereador, freqüente
mente observa-se a comer-

'

cialização de cigarros e

I produtos afins em cantinas

e lanchonetes, nos estabele
cimentos escolares, princi
palmente nas escolas pri
vadas, que dessa maneira,
fogem da finalidade es

pecífica que é prover ali

mentação para estudantes,
servidores e professores.
(MILTON RAASCH)

Prefeitura libera recursos beneficiando várias entidades
GUARAMIRIM - A

Administração Municipal
I enviou vários projetos para

a Câmara de Vereadores,
solicitando autorização para
conceder auxílios financei

ros, beneficiando várias.
entidades locais. A Apae
(Associação de Pais e

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Amigos dos Excepcionais)
está sendo contemplada
comR$15mil; aAssociação
BeneficenteSocorroAmigo
-recebeRâ 2mil; aAssociação
Diocesana de Promoção
Social, com atuação na lo

calidade de Guaramiranga,
está recebendo R$ 2 mil.

A liberação de recursos
públicos municipais para
entidades, ficará sujeita à

estreita fiscalização da Câ

mara deVereadores, apartir
do ano que vem.A Câmara

aprovou emenda, no intuito
de fazer controle adequado
sobre a liberação desses

auxílios.

Outro projeto de lei de

autoria do Executivo e já
aprovado, declara como

sendo de utilidade pública a

Associação dosMoradores
do Bairro Corticeira.AAs

sociação foi fundada em ou

tubro do ano passado. (MR)

QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2001

CONCURSOS

A cotação da saca de arroz chega aR$ 17,00 na região
e poderá chegar a R$ 20,00 até o início do grosso da

safra deste ano. O excedente de arroz no mercado,
queperdurou nos últimos dois anos, diminuiu e refle

tiu sobre os preços, animando os produtores. A
perspectiva é boa para os agricultores, melhor do
que em anos anteriores. Resta torcer para que o clima
mostre comportamento adequado e a colheita

corresponda em níveis satisfatórios também na

produtividade.

A Secretaria de Obras de Guaramirim instalou

tubulação de dois metros na estrada Rio Coati, que
vai diminuir os constantes problemas com

alagamentos na região e diminuir as perdas dos

arrozeiros. A secretaria também abriu mais de 300

metros de valos, para fazer o enxugamento da várzea.

As obras atendem insistente reivindicação dos

moradores, informa o secretáriomunicipal de Obras,
Lauro Frohlich.

ENTRE ASPAS, �

"É importante que a verdade seja dita."
(Vereador Marcos Scarpato- PT - reforçando
as declarações da colega Lorita Karsten -

PM DS - que disse que o vereador Carione Pa

vanello - PFL - deve se dedicar mais à Câmara
de Jaraguá do Sul)

BRUZONE
Agricultores que atuam
na extensão rural estão

preocupados com a

Bruzone, doença que já
prejudicou as plantações
de arroz em outros anos

e que está de volta à re

gião. Combinação de ca

lor e umidade registrada
nas últimas semanas fa

voreceu o ressurgimento
da doença, que já causou

perdasem algumas regiões.

OBRAS

Tudo indica que os

concursos públicos que

algumas prefeituras es

tavam anunciando para
este ano, ficarão mesmo

para 2002. As decisões

que deveriam ser toma

das em relação aos con

cursos estãomuito lentas

e faltará tempo hábil para
a realização dos mesmos.
Os servidores terão que
'ter paciência e esperar.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

c...uuAdv...... AuooIodooSIC 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
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•

.I A CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas)
divulgou ontem o

horário de

funcionamento do

comércio de Jaraguá do

Sul, em dezembro.

Sábado, 1, e domingo, 2,
normal. Nas duas

primeiras semanas do

mês, de segunda a sexta

feira, aberto até às 20

horas. Nos sábados 8 e

15, funciona até às 17

horas.

./ Os domingos9, 16e 23,
aberto entre 15 e 20
horas. Na segunda,jeira,
dia24, o comércio
funciona até às 13 horas.
Estaráfechado nos dias
25,26, 30 e31; e

funcionará normalmente
nos dias 27, 28 e 29.

./ Os supermercados e

shopping terão horários

próprios.

./ Opresidente da CDL,
Hilário Corrêa, informou
que asegunda edição do
((LiquidaJaraguá Verão"
inicia naprimeria quizena
demarço de2002. A

promoçãopromete
descontos de até50%. de
dados doMunicípio,
•

Acijs discute redução da

carga tributária no País
]ARAGuA DO SUL - Na

reunião de segunda-feira da
Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do

Sul), os empresários dis
cutiram as alternativas para
reduzir a carga tributária no

País, hoje em 32%, e mo fi
cicações no Simples (Sistema
Integrado de Imposto e

Contribuições de Micros e

Pequenas Empresa). Esteve
presente o deputado federal
Eni Voltolini, membro da
comissão parlamentar que
analisa a simplificação do
sistema tributário.

A partir do dia 11, a

comissão inicia a discussão

do assunto com a socie

dade, cujo objetivo é re

colher subsídios ao projeto
final. Voltolini aproveitou
para apresentar suas pro
postas e pedir sugestões aos
empresários. ''A luta pela
redução da carga tributária

acontece em todo mundo,
pois incomoda o empresa
riado tanto quanto a classe

trabalhadora", justificou, in
formando que a atual le

gislação tem 18,5 mil pá
ginas e os tributos con

somem 33,2% da renda do

trabalhador.
.

O parlamentar infor
mou que a renda per capita
no Brasil é de R$ 3,4mil

equivalente a do México--,
mas a carga tributária é o

dobro. Segundo a Fun

dação Getúlio Vargas, a

tributação dos alimentos

chega a 34,7%, enquanto a

média mundial é de 7%, os
assalariados respondem por
26% do PIB (Produto
Interno Bruto), mas são

responsáveis por 56% da

arrecadação do País. "Isso

prova que quem paga as

contas são os trabalhado

res", afirmou .

NOTAS
_

Estas crianças têm muitos motivos para estarem assim felizes. Elas têm
um lar confortável e seguro. Elas têm o que comer todos os dias.

E, ainda, têm muitos brinquedos para alegrar o Natal.

O Mercosul apresentou proposta de liberação do co-

.

mércio de bens e serviços e de compras governamentais
na qual oferece à União Européia a redução de tarifas

dos 9,41 mil itens alfandegários que compõem a

Nomenclatura Comum do Mercosul, sem exclusão de

nenhum produto .

I FINANCIAMENTO: CAIXA ABRE NOVA LINHA DE CRÉDITO PARA EMPRESAS

GiroCaixa Instantâneo tem

R$ 5mi para capital de giro

gramas de qualidade de vida
nas instituições. São pre
miadas organizações e par
cerias' de sucesso que reali

zam ações específicas e ino

vadoras de atuação e que
tenham êxito namelhoria da

qualidade de vida dos fun

cionários. Segundo a Asses

soria de Imprensa do Gru

po Weg; o case em disputa,
apresentado pela unidade de
Guarulhos, impressionou a

comissão julgadora pela.
criatividade e filosofia.

Os CCQs, implantados
em 1982, fazem parte da

cultura da empresa. Por

intermédio dos grupos, cada
funcionários pode apresentar
sugestões que resultam em

novos processos de produ
ção emáquinas, gerando eco
nomia e produtividade. ''A
conquista do prêmio depen
deu do envolvimento direto

dos colaboradores. Esta emo-

]ARAGuA DO SUL -- ceiras), seguro de crédito in- aquelas com faturamento

Desde quarta-feira, a CEF terno e tarifa de contratação, anual de até R$ 224 mil e

(Caixa Econômica Federal) são cobrados de acordo pequenas as que faturam por
está disponibilizando às mi- com os recursos utilizados. ano até R$ 1,2 milhão. Para
cros e pequenas empresas o O superintendente de Né- a operação serão aceitos no

GiroCaixa Instantâneo, uma gócios da Caixa, Carlos Ro- máximno quatro cheques
linha de crédito rotativo flu- bertoWengerkievicz, garantiu por emitentente, com pa-
tuante destinado à anteci- quenão existe limite máximo. gamento de utilização no

pação de fluxo de caixa (che- Ele informou que. a primeiro dia útil do mês

ques pré-datados), O finan- CEF fará análise da capaci- seguinte. "O recurso equi-
ciamento, específico para dade de endividamento das valente ao valor dos cheques
empresas do Município, empresas interessadas e caucionados fica à dispo-
disponibilizaráR$ 5 milhões. definirá o limite de crédito sição do empresário durante
A Caixa pega os cheques a ser oferecido. ''No final do a vigência do contrato",

pré dos empresários e os ano, a preocupação é pro- lembrouWengerkievicz.
conserva em custódia até o duzir para atender a de-" A Caixa definiu ainda li-

final da operação, ofere- manda que, muitas vezes, é mirede cheques pré-data-
cendo crédito no valor cor- uma interrogação. O ob- dos de acordo com o ramo

respondente. jetivo da operação é garantir de atividades das empresas.
O contrato tem validade fluxo de caixa às empresas "Para não permitir o mal

de 180 dias, podendo ser com cheques pré-datados, uso dos recursos do Gi-

prorrogado por igual pe- assegurando a produção e roCaixa e evitar transtornos

riodo. O prazo máximo pa- as vendas no crediário", financeiros para as partes",
ra os cheques caucionados é explicou, lembrando que a justificou o superintendente,
de cinco a 120 dias. Os juros custódia de cheques pré- informando que, nos próxi-
-- 2,5% ao mês, mais TR datado terá aval firmado mos dias, a operação será

(cerca de 0,2%) -- e demais em nota promissória. estendida aos demaismuni-

taxas, como IOF (Imposto CRITÉRIOS -- São con- cípios da região. (MAURíLIO
sobre Operações Finan- . sideradas microempresas DE CARVALHO)

Weg conquista o Prêmio Qualidade deVida
\

na categoria Custo Bene-

fício. A cerimônia de entrega
do prêmio acontece no dia

7, em São P;ulo. Concor
reramaoprêmio cercade cem
empresas de todo o País

O prêmio, em sua sexta

edição, tem como objetivo
estimular o desenvolvimen

to e a implantação de pro-

]ARAGuA DO SUL -- As

sociação Brasileira da Qua
lidade de Vida concedeu ao

Grupo Weg o Prêmio Na

cional da Qualidade de

Vida, na categoria CCQ
(Círculos de Controle de

Qualidade). Esta é a segunda
vez que a empresa conquista
o prêmio. Em 1999, venceu

ção, com certeza, rendeupon
tos na avaliação da associação,
pois comprovaa autenticidade
de tudo o que foi mostrado e

falado", dizum trecho na nota
da Weg:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ADRIANO MACHADO

ADRIANO SASSE

ALESSANDRA F. B. GROSSI<LAGS

ALESSANDRO DE JESUS

ALEX ALEXANDR E ODORIZZI

ALMANDO DOS SANTOS JUNIOR

BEATRIZ MUCHALSI<I

CARLA HANUS

CHRISTIAN CHARLES DA SILVA

CINTIA ADRIANA RUCI<ERT

DIRCEU SIDENI WEINFURTER

EDELEUSA DONIZETE SANTANA

ELEMAR LUIZ ROTERS
. EVANDRO JOSÉ PASQUALI
FABRICIO DAVI QUAIO GOETTEM

FERNANDO ALBERTO PEREIRA

FERNANDO ZONTA

GILMAR PIVA

INGOMAR JOSÉ I<OPP
IVAN CARLOS SPREDEMANN

IVOMIR STASS U N

JAIRO LISBOA
JEFERSON MATIAS DERETTI

JOÃO SERGIO SCHREDER

JOSÉ DE CARVALHO LAMOUR NETO

JULIANA DE BORTOLI

JULIANA ROSA ANACLETO

I<ELLY CRISTINA DE OLIVEIRA

I<ELY PAULINA SCHULZE

LU CIN EI MARIA BATISTI

LUIZ TADEU SANTANA

MAICO E. SILVEIRA DOS SANTOS

MANSUETO I<UI<LINSI<I

MARCOS ROBERTO RODRIGUES

MARCOS WARMLING

MARLI BURGER

NAIANA SOUSA PEREIRA

NEIMAR BISEWSI<I LUIZ

QUETINA ANDREIA PRETTI

RAFAEL MAII<ON VOSS

REGINALDO ALVES RODRIGUES

RICARDO AUGUSTO DIDZIAN

RICARDO RAFAEL MABA

SAMIR DE MATOS OLIVEIRA
• SANDRA SALETE B. GOLDACHERQ
TIAGO EMAN U E L STO LF

VALERIO G ESS ER

VALMOR HASS E

WALLADARES SERPA DE ALBUQUERQUE
ZENAIDE TEREZINHA M. DA SILVA

Matrículas: 5,6 e 7 - das 8 às 22 horas,
e 8, das 8 às 18 horas

ADM. RECURSOS
HUMANOS I

ADRIANA BAILICH

ADRIANA FORMIGARI

ALINE COELHO DA SILVA

ANA CAROLINA WARM ELING
ANDRE LUIZ HAOLICH FIDELIS
APARECIDA MOREIRA SILVA

ARLETE LUZIA 1<. LENZ

AUCIONETE I<IATROWSI<I SALVADOR

CAR LOS ED UARDO RAU LINO

CECILIA MARIA MARQU ES FOGAÇA
CHIRLEY SCHRAMM LINHARES

CIBÉLLE DIAS TIETIEN

CLAUDENIR SABEL
DAYANE ANDREZZA AVELINO

DEISE PERFIRA

DENILSON PIOVAN CARETTA

DIRCE PORATH
EDNA MARIA FELIPE

ELAINE LUIZA DE MIRA

ELENITA WERNER JUNI<ES

ELISETE LIESENBERG

EVANDRO ROEDER "

GELSON NOVELLO
GISELE MAAS

GIS ELE RAMOS
GISLEINE PILAT MACHADO

GLADES MACHADO

G LAUCIELE I<RISTIN N E LER N ER

GRASIELA APARECIDA SALVAQOR
HENRIQUE DE MENEZES OUTRA

INDIAMARA FLAVIA VOLTOLINI

INES DE SOU,ZA SIMM

ISAC ANTONIO B U RATTO
ISOLETE BONATTI
IVETE H. S. VI EIRA

IVONE MARIA CAMPREGHER

JAIME ROCHA
JANICE REGINA RACI<OW

JOEL CIDRAL VELLOSO

JOSÉ CARLOS BARCAROLO

JOS É CAR LOS CANDIDO RIB EIRO
JOSIAN E CRISTIN E B EB ER

JOSIANE DA SILVA RENERT

JOSIANE NEUMANN
JULIANE EGER
I<EILA FABIANE LOMBARDI

LEANDRO MARTINS
LEILA REGINA COBALCHINI
LUCENIRA HILLESHEIM
LUCIANA LEHMERT

ADM. RECURSOS
HUMANOS II

LUCIANA RADI<E I<OSLOWSI<I

LUCINEIDE MEIER DALPIAZ

LYANGE LISSA ZWOLINSI<I

MAGDA SEGUNDO

MARCELO MAIA
MARCIA I<LEMANN

MARCIO BYLAARDT

MARGARET I<OHLS MOHR

MARIA FERNANDA O. E PEREIRA

MARIANA GIOVAN E LLA

MARILÉIA APARECIDA DERETTI OTTO

MARILUCI VELASQUE
MARINA CRISTINA PINTO MULLER

MARINA SCHWEIG .

MARLI ROSA PIAZERA

MARTA BARRETO OLIVEIRA

MAURIVAN JORGE BIANCHINI

M EYI<EL I<USZ
MICHELLI TATIANY MACHADO

MIRIAN EVANIR FRITZI<E

MÔNICA I<ASMIRSI<I PRAWUTZI<I

NICE FOLLMANN

NILSON BORBA
PATRICIA ANDREA MOSER PETRY

REJANE NUNES BASSI

RICARDO FERRARI

ROGÉRIO PELLIS

ROSANG ELA MANOEL

ROS EAN E MARIA NORT

ROS EMARY DALCANALLI I<LIN I<OS 1<1

SALETE VIEIRA

SARAH CAROLINA COSTA

SIEGLINDA HEIDEI<E ORZECHOWSI<I

SORAIA VOLTOLINI SEIDEL

TAISE DEMARCHI

TALITA CRISTINA LEHMERT

TATIANE NICOCELLI

TERESINHA LUCIA B. FODI

TOMAS JOSE PETRY

VALDIR JOÃO DA SILVA

VANDERLEI DA ROSA'
VAN ESSA DEMATH E

VAN ESSA VOLLES
VERA LU CIA CANI
VERONICA MUNDALVA CISÉRIO
VILSON MAYER

VIVIAN RECCHZIEGEL

VIVIANE RAQUEL WEINFURTER

WILHELM SELL
WOLNEI DAS NEVES MACIEL

-

ADM.' SIST. INFORMACAO
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Aprovados no Exame de Sele�ão
"

(vestibular) FAMEG - 2002/1

Matrículas: 5,6 e 7 - das, 8 às 22 horas,
e 8, das 8 às 18 horas

TURMAS POR ORDEM ALFAB·ÉTICA
" ,

CIENCIAS CONTABEIS

ADEMIR MEES

ADERLEY FISCH ER

ALAM MARÇAL HOCHSTEIN

ALAN ÉZIA RI EG EL

CIBELE DERETI

CRISTIAN I<LITZI<E

DEEISE ORSI

D ENILSON WEISS

DIEGO CORREA FERNANDES

FABIANE PREUS

GEAN CARLO ALVES

GERSON DARCI BACHTOLD

G�DMAR FABIO PRAWUCI<I

JACIARA MORSCH

JEAN CARLOS SOARES

JOZIAN E WROB LEWSI<I

JUCIANE ERTHAL

JULIANO EGG ERT

LEVI I<UND LEMI<E

LIDIA MARIA MIODUTZI<I

LUCIANE FORMIGARI

LUCIANO ROBERTO FRANZ

MARCIO ESPINDOLA

MAURICIO'PERES

PAULO ROBERTO BERRI

PAU LO ROB ERTO DOS SANTOS

PEDRO INDALECIO DA COSTA

PEDRO ROBERTO SADZINSI<I

RAFAEL SPÉZIA DE OLIVEIRA

RENATO SASS É

RENE MANSI<E

RODRIGO LIMA VIEIRA

ROSELI JUNI<ES MAESTRI

RUDIMAR ALEXANDRE OLDONI

SANDRA BORGONHA

SANDRA MARIA PACH ECO

SILVIO LEMES PADILHA

SULMIRA I<REIS BRUCH

VANDERLEI SASSE

WILHELM LUIS LEHMERT

ZARA ILM EO DE SOUZA

ADM. MARKETING I ADM. MARKETING II

ADAEL JULIANO SCHULTZ

ADEMAR E. DE SOUZA

ADRIANA A. MOREIRA GODINHO
ADRIANA APARECIDA I<ONS

ALCIR UIDAU OLDENBURG
ALISSANDRA R. S. SOARES
ANDRÉ RICARDO HAFERMANN

ANDRÉIA APARECIDA PIANEZZER

AN D R ElA LU IZ DOS SANTOS

ANTONIO TORIZANI FILHO

ARIANO J U N I<ES

ARISTIDES ANTONIO I<IATI<OWSI<I
,

CARINA SIMOES DE SOUZA

CELSO LUIZ NAG E;L
CINTHYA DANIELE SCH ULZ

CINTIA H ELENA TOMAS ELLI

CRISTIA'N E FARIAS
CRISTIAN E LOPES

DAIANE DENI<
DANIELA MARTINS
DARLAN POLNON BASSI

DAVAN E PAVAN ELLO

DINALÉA DE AGUIAR CHAVES
EDISON LUIZ G. DOS SANTOS

EDNA APARECIDA BIAZUS

EDSON RENATO ONEDA

ELI TEIXEIRA DA ROCHA

ELISABETH WILL '

ESTELA MARIS MABA

'ESTELA MARIS S. MULLER
EVANDRO RODRIG U ES DA SILVA
FABIANA RAVACH E

FABIAN E MATH ES
FABIO ALEXANDER MAESTRI

FABIO ALEXANDRE ROSSWEILER

FABRICIA- MATHES.
FERNANDO LUIS ROCHA

FERNANDO QUERINO
GISELE BURIGO CORRÊA
GUILHERME ISAIAS SATLER

GUSTAVO ANTONIO TONISSI

HAROLD JUNIOR SATLER

ILSON JACI<SON MABA

IORAN I<ILLIAN SALAI SCHRAUTH

ISABEL C. FONSECA DE CASTRO

JANICE CISZ TIRONI
JEAN E TIZON
J EFERSON RAU L LENZI

JOAO CARLOS VENTURELLI JR

JOCEANE DA SILVA CARLOTO

JULIANA I<LITZI<E
JULIANA LEIER
LAU RO FRO H LICH
LEANDRO FROH LICH

LONIS SCHOLLEM B ERG ER

LUANA THOMAS PHILLIPPS

LUCIANE ALVES DA SILVA
\

LUCIMAR COELHO
LUIZ FERNANDO BARTH

MAIRON PIERRE PERON

MARCELO LUIS MANSI<E

MARCIA RAMOS MARTINS

MÁRCIO BERTOLDI
MARCIO ODAIR DALLA BRIDA.
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS MATOZO
MARCOS AURÉLIO SCHMITZ

MARCOS CARDOSO

MARIA J U R EMA PER EIRA DA SILVA

MARIA SALETE FACHINI

MARIELY CORRÊA PACHECO
MARILU GONÇALVçS
MARNICE I<U ESTER
MARTIN I<LAUS MAY
MELINA SATIE UETA
MILLY GABELHERE
MILTON I<LEIN JUNIOR
MIRIAM I<RUEGER
OILSON LUIZ DERETTI

PATRICIA DOS SANTOS
PAULO HENRIQUE.DA CUNHA'
PAU LO LISSA ZWOLINS 1<1

PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR
RAFAEL REITZ

RAQU EL WERN ER
RENATO PIECHONTCFOSI<I

RICARDO CESAR I<ITZBERGER

RODRIGO VALANDRO
SCHIRLEI CRISTINASCOZ
SÉRGIO ANTÔNIO VOLPI

SERGIO PANSTEIN
SIDNEI PAULO SCHROEDER
SIMON E SANSON
SOLANG E RITTER

TARCISIO FISCH ER
TATIANE MOHR

'

TIAGO ROGÉRIO HILGENSTIELLER
VAN ESSA RAQU EL PEI)ROTTI
VEVIANE VILVERT
VINICIUS GARCIA COITINHO
WALTER DIAS TIETJEN
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A
p Nome: Indiara Maestri Finochetti

Idade: 15 anos

, �iglio:'gêmeos
Profissão: estudante

D 9�,nid.: massas
Bebida: vinho

alidade: sinceridade
feit�;;kperfeG.�ion ísta
rêmió: para o George Bush

i:lstigo: ficar presa
lalllibs: para minha prima Débora
'ias: para o Osama bin laden
ui : dosmeus pais

a: daflllisériano Brasil
ia ou noite: noite e dia
ania.: roer urinas
é eito: contra os

;preconceituosos
'Amor: tenho muito a aprender
Sexo: deve ser bom
Deus: tudo
Saudade: da minha infância
Vida: é pra ser vivida
Morte: uma passagem
Drogas: acho que o nome já diz tudo
Lugar: a nova boate de Jaraguá do
Sul: HariOm
Sonho: a pazmundial
Cantada: acho interessante, quando
criativas
Futuro: a Deus pertence /

Jaraguá do Sul: lugar bom para se

morar
Brasil: maravilhoso
Uma frase: "Não é digno de comer o
mel, aquele que se afasta da colméia,
com medo das picadas das abelhas."
(William Shakeaspeare)

DICA da semana
, Com a proximidade do Natal, aparecem

vários gastos extras: amigo-secreto, /

presente pra fulano, pra cicrano ... Além
das dúvidas, é claro: o que eu vou dar?

O Boticário está com ótimas
sugestões de kits com cremes,

bronzeadores, além de vários outros
produtos, E o preço também está bem

acessível.
Está dada a dica. -

Jaraguá do Sul. quinta feira, 29 de novembro de 2001
AN'I'I�NA

e-mail: antenaexterna@hotmail.com

\7W-""W�"Cif"<': l
I� '1'x

o último final de semana foi de muito agito em Jaraguá do Sul.
Na sexta-feira (23), rolou a superfesta "Feel Free", no Big Bowlling. E
no sábado (24); "Sex Appeal", no àntigo Café Confusão( e "Hot
Summer", no La Santidad. Confira aqui alguns flashes dessas festas:

II DR. ANTONIO ROSA NETO
Cirurgião Dentisto - CRO 2674

o Boticário
ORlODONTlA E
ORTOPEDIA

DOS MAXILARES

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

Melhor opçM-a.a,�
• Diariamente à partir das 1D horas

• Música ao vivo de Quarta a Sábado

icroinformatica.com
• I � , e ; I I ; f • d. • m I t I n � I f • O e I 371·7365

Reservas ,,.5166
Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jaraguâ do Sul - se

Fone.: 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408
E-mail: sac:@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta"feira, 29 de novembro de 2001
"'"

Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: r feira, às 12h; ClASSIAUTO: 4° feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: 5° feira, 12h
.

Para anundar: 371-1919 ou cpclassificados@netuno.com.br

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal .

R$ 9.000,00 (aceita-se
carro demenor valor,
emplacado até

novembro/02.
Tratar: 9102-6772 ou

37'0-9772.

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

De 200 até 3.000 ReaisVende-se Logus GLI, 1.8,
96, branco, direção
hidráulica, ar quente,
desembaçador,
rodas liga. Tratar:
371-5343.

(o;" consulta e garantia de cheques
Dinheiro em sua conta no dia!

* Não fechamos para almofo
Vende-se Vectra, ano 98,
cor branco. Valor R$
21.000,00, aceita-se
troca. Tratar: 373- 1026.

, Vende-se Vectra 97/98,
cor branca, c/ airbag no

motorista, gas., com
aparelho de CD, ar
condicionado i trava
elétrica, estepe novo.

Varar R$ 22.000,00.
Tratar: 372-1680.

275-3627
370�0417-Rua Barão do Rio Branco, 411 - Edrrício Klein· Sala 2 • Centro Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83

Vende-se Chevette SE

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

Vende-se Chevette SE,
álcool, ano 87. Valor
R$ 2.700,00. Tratar:
370-4135 comI. ou
373-2689 resid., com
Alexandre.

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

Vende-se Omega CD

96, preto, 4.1, aut.
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.

UTOS
comprai vendI I troca I gO'Dgenl

Vende-se CorsaWind,
1.0, 4p, 2000, branco,
travas elétricas,
desembaçador, limpador
trazeiro c/ 22.000km.
Tratar: 371 c5343.

Vende-se Chevette, ano
80, gas. Valor
R$ 1.800,00. Tratar:
371-7761, com Marlene.

Vende-se Vectra GL 97,
branco, completo,
licenciamento e ipva
pagos, próximo
vencimento só outubro/
2002. Carro a disposição
para avaliação do seu

mecânico de confiança.
Valor R$ 21.000,00.
Tratar: 9962-1343.

,

Vende-se Chevette SE,
87. Valor $R 2.500,00 +

16x R$ 178,00. Aceito
. troca. Tratar: 9122-1157
ou 372-2402 ..

PROCURO CORSA

1.0, 2p, ano 95 à 98,
pago à visto.

Trotar com Morione,
370-7759 ou

372-3130, depois dos 18h

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

1.0, 4p, ano 2001, cor
branco, com 19.000km
rodados, assumir 24
parcelas de R$ 327,52 +

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

Vende-se Monza 83.
Valor a combinar. Tratar:
373-1695.

Vendo Vectra GLS, 2.0,
97, completo, bronco.,
Tratar: 371-5343.

�"OAR'A E PINTIlIi',
.. ti 371-2331

"4

SE ACONTECER

ALGO PARECID,O
AO SEU CARRO,

VOCÊ .JÁ SABE

ONDE LEVAR.

Rua Bernardo Dornbusch, 931 - Baependi
CEP 89256-100 - Jaraguá do Sul - se

e-mail: forlincar@netuno.com.br .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 -CORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2001

VW
Gal MI 97 Branco G
Fusca 95 Azul G (47) '222-1152Voyage 1.8 92 Branco G

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

-

GM
Corsa Wind 98 Azul G Corsa 2001 Fiesta 99

Grátis compra de
Corsa 96 Prata G

na Kadett SLE 89 Marrom G Vende-se Corsa Wind 4p, 1.0, Vendo Fiesta
automóveis FORD branco, c/ limpador e

Class 99,Escort XR3 86 Vermelho G desemb. traseiro, ar quente,

financiamento
Del Rey 84 Bege A 18.500km, revisão gratuito 4 Pts, cf dir.hidr.em FIAT. até 35.000km. Valor RS 13.300

até 48 vezes
Uno 1.5 92 Verde G RS 8.500,00 + 24x

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro -laraguá doSul- se RS 327,52. Tratar: 9102-6772. Tratar 9117-3580

� 370-3113
�t::'T'R':ff"CIIR. Av.WaldelllllrGrubba-JaraguódoSuI-SC

� automóveis

Arduíno Fone:371-4225
Ve íCu 108 Fax:371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba n� 1033

Saveiro CL 1.6 Branca 1999
Gol 1000, 16Y, 4p Branco 2000
Gol 1000, 16Y, 4p Azul 1999

..

Cli6 DL 1000, SY, 4p Azul 2000
Palio EX 1000, SY, 2p Branco ·2000
Pcroti CL 1.6, 2p Branca 1997
Parati CL 1.S Beg$ 1992
Escort GL, 16Y, 4p Vermelho 1997

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

Fiestc, 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 xs MARCAS

AUTOCENTER

Nõo fechamos poro o almoço

Comércio de Automóveis Novos e Usados
Fone/Fax:(47)376-1822

MODELO ANO COR COMB.

Dalfar
--,----------�-

VEICULOS LTDA
87a.aaaO CQMPRl�\IlG. tm·&IIlCIA·
MODELO ANO COR COMB.

FIAT

Palio EX .4p. 99 Prata G 12.500,00
Uno Eletr. 1.0 94 Verde G 7.500,00
Uno 91 Prata G 5.900.00

VW

Gal MI 1.0 98 Cinza G 11.500,00
Gal MI 1.0 98 Branca G 10.500,00
Gol 1.0 (mod. 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 l1.�OO,OO
Corsa Super cf opc. 97 Branco G �0.500,OO
Kadett GL 1.8 95 Azul G 8.900,00
Monza SLfE 4p, comp93 Azul A 8.800,00

FORD
Verona GL 96 Verde G 10.700,00
Escort Hobby 95 ' Azul G 7.500,00

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

-

1,G

* Pneus * Rodos Esportij.

. '.* Iscepememes * Bolontê
* Molas * Suspê·

Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fone; 37
"

CASA PRÓPRIA
Casa - Reforma - Construção

- . .

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

Fone: (47)
370-8622

WOI.KSWAGEIII
GolMI Vermelho 98
Parati CL 1.8 Bordô 95
Ga11.0 Plus Prata 95
Fusca 1.60.PL Bege 81
Fusca 1.500L Branco 70

CHEIIROI.ET
Corsa Sedan 1.0, 4p, compL Verde 00
S- 10 2.2 + ar/dir Prata 97
Corsa Su&,er 1.0 4p Branco 97
Corsa 1. 2:;r, Vermelho 96
Corsa 1.0, p Branco 95
Vecfra CD Automático Azul 95
Omega CD 3.0 Prata 93
Monza SLE 4�, 1.8 AZul 92
Chevette DL .6/S Vermelho 91
Monza SL/E 2p trio (g) Azul 89

FORO
Ka 1.0 zetec/rocan, Vermelho 00
Fiesta 1.0, 4p Vermelho 98
Escort GL Azul 87
Pampa L 1.6 Branca 96
Belina L 1.6 Ouro 87

FIAT
Palio EX 2p Branco 01
Uno EP 4p, compl + ar Azul 96
Fiarino Furgão 1.0 IE Bronca 95
Fiorino Fu�ãO 1.5 Branca 94
UnoMille \)( Vermelho 94
Uno Mille E 4f. Verde 94
Prêmio CS 1.5 I , VT Cinza 93
Pick Up City 1.5 Vermelho 88

OIESEI.

PeuBeat 504 diesel Branca 95
F- 1 00 S diesel Bronca 94
Capota Fibra D-20 Vermelha 00

OUTROS
Nx 400 Falcon Vermelha 00
Dadge Dakota Sf0rt CE Vermelha 99
Maverick GT 30 VE Branca 75

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Classiauto CORREIO DO POVOQUINTA-FEIRA,

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

Aqui você encontra veículos mulfirnorcos nacionais e importados Okm à faturar.
Melhor preco do mercado.

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

CONSULTE-NOS!

linha 1.0 Semi-novos
I
I

em Promoção:
Consulte-nos!

Vectra CD 2.0, 16V, 4p, Prata,
97/97, cornpl. (couro teto), gas.

Vectra CD 2.0; 16V, 4p, Prata,
97/97, campl. (coura teto], 90S.

Fiarina LX 1.6, 2p, azul, 93/
Corsa Wind 1.0, 2p, prata, 99499, 93, vidra e Irava elélr./ar

b6sica,9as. quente, ale.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondiéionamos

Radiadores de Alumínio
para Automóveis e

Caminhões Intercooler

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

Rua Bernardo Dornbusch, s/no
.

(ao lado do n? 1880)
Baependi - Jaraguá do Sul - se

Classiaut

.

. I

lIeJta���·
Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2001

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇAS UNMRSALLTOA.

Fone:
370-7184

371-7770

REVESTIMENTO

AUItWDBIÚSI1CO

EMCOUROE

TECIDO

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) • Barra do,Rio Molha - Jaraguá do Sul

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Empréstimo Pessoal
� FÁCILCRED
SOLUCÃO PARA VOCÊ

,
\

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

l&mBd

�
Não imporia a marca ou modelo,
seu carro preels, de seguro.

Basta apresentar:
Carteiro de identidade - Comprovante de residência -

Comprovante de renda - Talão de ç�eques
• olerta sujeita a aprovarão

Rua Reinoldo Rau, 60 (Market Ploce) 6º andar, sala 601 - Fone: 371-8464

ADDmakl8r.Harca
Seg.rol

www.addmalder.colD.br
Fone: 371-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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.

RA A.
AOE1ANO

Gol4P 16V
99/001- Branco

Astra GL
99 - Prata

Uno Mille SX
97 - Azul

Palio EL
96/97 - Azul

vsíe

MODELO ANO COR

Santana GL 2000 91/92 . Branco

94/95 Vermelho

Santana GLS 2000 94/95 Vermelho

Santana 97 Preto

Passat Variont 95 Prata

98/99

Parati Cl1.6 MI 2P 97 Branca

�Gol MI2P 98/99, Brohco

GolfGl 95 Roxo

Golf 1.6 99/00 Prata

GollOOO 96 Vermelho

Santana" ",98/99 Azul

MODELO ANO COR

Gol16V 4P 98/99 Branco

Gol1.64P 99/00 Branco

Gol1.64P 99/00 Branco

Gol16V 4P
%

99/00 Branco

Gol16V 4P
,

99/00 Branco
" @i\! ;ffi: ,I!tf"Gol r6V 4P 00 Cinza *

,,'

Kombi 98/99 Branca

Gol I 96 Vermelho

ssat VR6 96 Azul

Golf GL 96 Preto

Gol 1.8 TSI 2P 96 Vermelho

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

Sábados: 8h às 12h

RCAS

MODELO ANO COR

Kodett SL/E 91 Marrom

Kadett GSI MPFI 92/93 Cinzo

Astro GL 98/99 Azul

Vedra GLS 'Preto

Vedra GLS

Escort HL1I.6V

Escorf GL '\

Palio 16V Cinza

Corsa Wind 98/99 Branco

Astro GLS 98/99 Verde

Fiesta -, 98/99 Bronco

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ClasslautoQUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2001 CORREIODO POVO

VENDE-SE JOGO DE

RODAS MOMO,
símbolo 16, com pneus.
RS 1.800,00. Tratar

,

II VENDE-SE ESCORT SW

4p, ano 97, completo ou troco

por carro de menor valor.
R$ 17.000,00.

Tratar 370-0581 ou 9102- 1413.

VENDO LOGUS 7.8
GLI, 95, completo, cf dir.

hidr., ar cond., vidros, trovo
elétr., desemb. tros., alarme,

rodos ligo, com engate.
/ Irutcr: 370-4936,

horário comercial
\

VENDE-SE OU TROCA-SE S-10
estendida, de cor branca, impecável, completa,

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

Tratar: 373-2014, com Nei9118-0448, com Denis.

Rolamentos -

Retentores ';"

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos ,.

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇASUNMRSALLlDA

Sul.
B'r.aSll

rolamentõ;

Fone:
370-7184

Graxap� e II� (O**47) 371-5343 I

Rua Bernardo Dorn usch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5 f31 - Plantão 24hs 9979-3484

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do SulRUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

1

COMB COR

VW

Vermelho 1998

Azul 1997

Azul 1995

Verde 1994

RAT

Cinza 1998

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
I

Kadett GSI 2.0 Gas. Amarelo 1992

Opala Comodoro SUE 6CCGas. Branco 1989

Chevette 1.6/S Gas. Branco 1989

FORD

Fiesta 4p Gas. Vermelho 1995

F 1000 SS, comp. -ar Diesel Preto 1993

Belina GLX Ale. Verde 1990

Escort XR 3 1.8 Gas. Azul 1989

MODELO ANO

Gol MI Gas.

Santana Mi 1.8, comp. 4p Gás.
Golf GTI Comp. Gas.

Parati CL 1.8 Gas.

Palio EDX 1.0, 2p Gas.

Uno 1.5 R Gas.

Palio EDX 1.0 Gas.

Tipo 2.0, 4p Gas.

Uno C.S. 1.5 Gas.

Corsa Super 4p Gas.

Branco 1990

Cinza <' 1996

Azul 1995

Verde 1995

GM

Cinza 1997

FORD
00/00 prata
00/00 preta
99/99 prata
99/99 cinza
99/ cinza
98/99 cinza
97/98 azul
97/98 azul
97/98 azul
97/98 verde
97/97 azul
97/97 verde
97/97 branca
97/97 azul
96/97 preta
96/97 branca
96/96 branca
96/96 azul
95/96 branca
91/91 azul

GM
97/98 cinza
96/9'6 azul
95/95 vermo

89/90 prata
89/89 prata

VW
94/94 prata
90/91 prata
91/91 prata
HONDA

87/87 branca

KA
Ford Ranger 100
KA

Ranger 14 E
F250 XL Super Outy
KA
KA
Escort GL 16V SW
Escort GL 16V SW
Fiesta 1.0
Mondeo CLX FO
Mondeo CLX
Escort GL 16V Sedã
Mondeo CLX FD
Mondeo CLX FO
Ranger STX
Mondeo CLX

Royale 2.0i GL
Ford Escort 1.81 GL
Verona LX

gasolina
diesel

gasqlina
gasolina
diesel

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
álcool
gasolina

Na MORETTI
, ,

AUTOMOVEIS
I •

.seu semmcvo co
.

!

. [eito de novo

hrique Piazera, 199 - Centro - 3

VeCtra GLS
S .10 Deluxe

I

GM Astra GLS
GM chevv 500 SL

Opala Comodoro SL1E

gasolina
diesel

gasolina
gasolina
gasolina

Gol CL 1.8

Voyage GL 1.8
Saveiro CL

gasolina
gasolina
álcool

XLX 350 R gasolina
l

I
I

IJHeliar
BATERIAS FREE

f:!--=�-�!i-,§
Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Novo Uno
Mille 2002

Novo Brava SX 2002
Venha até a Javel conhecer de perto o carro feito

especialmente para você. E tem mais!!!

-

NA JAVEL VALE TUDO PARA VOCÊ SAIR DE CARRO ZERO.

íTENS DE SÉRIE:
• Direçõo hidráulica

----------1
. Trova elétrica
• Vidros elétricos
• FIAT code

'

• Limpador traseiro
• Desembaçador
traseiro

A PARTIR DE

R$20.750,!!
OU ENTRADA + 48X FIXAS

Veículos, peças e serviços 371·2111
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Os melhores seminovos estão, na Javel Multimarcas. Multimarcas

MARCA MODELO ANO COR MARCA MODELO ANO COR

FIAT PALIO ED
FIAT PALIO ED
FIAT

\.

PALIO EL
FIAT PALIO EX
FIAT PALIO EX

'

FIAT PALIO EX
FIAT PALIO EX
FIAT PALIO EX
FIAT PALIO WEEKEND
FIAT PALIO WEEKEND 1.0
FIAT STRADA WORKIN(]
FIAT UNO MILLE EX

CARROS USADOS

97/97 VERDE FIAT UNO MILLE IE 2P 96/96 � PRETO
98/98 VERMELHO FIAT UNO MILLE EP 4P 95/96 PRETO
'97/98 VERMELHO FIAT ' MAREA WEEKEND 99/00 VERDE
98/99 CINZA FIAT 'TEMPRA IE 95/96 CINZA
98/98 AZUL 'FIAT FIORINO FURGÃO 97/97 BRANCO
98/98 CINZA VW GOL 16V 99/99 BRANCO
98/98 AZUL VW GOLMI 98/99 VERDE
98/99 AZUL GM OMEGA GL 94/95 BRANCO
97/97 VERDE GM KADETT GL 96/97 VERDE
99/99 ALUL GM KADETT SPORT 2.0 97/97 VERMELHO
99/99 CINZA 'FORD PAMPA GL 91/91 VERDE
99/00 VERMELHO FORD ESCORT GHIA 90/90 PRATA

SUPER CONDiÇÕES
DE FINANCIAMENTO

ENTRADA DE 20%

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

JUROS PRÉ.FIXADOS

COMPRAMOS O SEU USADO PAGAMOS À VISTA

Financiament.o: Taxa de cadastro de R$ 90,00 - Crédito sujeito à aprovação,

Aceitamos seu usado na troca / Aberto de segunda à sexta das 8h às 18h30min Sábado das 8h às 12h Rua Fritz Bartel, 99

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

Classiauto QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2001

---------1 Vende-se ciclo motor
monark,86.
Valor R$ 250,00.
Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

4p, dourado, travas
elétricas, rodas de liga.
Tratar: 371-5343.

Vende-se FiatTipo IE,
1.6,95, 4p, prata,
completo - ar. Tratar:
371-5343.

Vende-se Fiat Prêmio

1.3, 85, branco. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Fiat Palio EX,
99, branco, 2 portos,
pára-choque
personalisados. Tratar:
371-5343.

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

Vendo Voyage CL, 90,
preto. R$ 5.500,00 ou

R$ 1.500,00 + 32x

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

Vendo Parati 1.0, 16
válvulas, ano 2001, cor
cinzo, grafite. Valor +
12x R$ 745,00. Aceito
carro. Tratar: (47) 9996-
2525.

Vendo Fusca, ano 70,
original, bom estado.
Tratar: 370-3062 ou

370-2130.

Vende-se Fusca, ano 81,
1300, cor branca. Tratar:
370-1961.

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

Vende-se Gol, ano 83,
motor AP. Valor R$
2.500,00, aceito troca.
Tratar: 9122-1157.

Vende-se Fusca, ano 72,
motor 1300, bom estado.
Valor R$ 1.600,00. Aceita.
troca. Tratar: 9122-1157.

Vende-se Goll 000, ano
93,·ótimo estado, ou
troca-se por veículo de
menor valor até R$

, 5.000,00 e assumir
financiamento. Tratar:
370-7703, com Valmir.

Vende-se Fusca 1300L,

ano 80, cor branca. Valor
R$ 2.800,00, em ótimo
estado. Tratar: 9104-
7873 ou 9122-9867.

9903-2936.

Vende-se Parati CL, 1.8,
94, bordô, gasolina.
Tratar: 371-5343.

Vendo Fiat 147, Spazio,
ano 86, ótimo estado.
Valor R$ 1.700,00, aceito
troca. Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

Vendo Fiat 147, Spazio,
ano 85, ótimo estado,
com rodas esportivas.
Valor R$ 1 :700,00.
Aceito troca. Tratar: 372-
2402 ou 9122-1157.

Vende-se Fiat 147, ano
83, motor e pintura nova,
estofamento em corvim
novo. Valor a combinar.
Tratar: 371-4284.

Vende-se Fiorino Furgão,
ano 88, ótimo estado.
R$ 2.000,00. Tratar:
9902-7317.

Vende-se Tipo, 94, 4 p,
teto solar. R$ 8.000,00.
Tratar: 9961-9055 ou

(47) 446-0556.

Vende-se Uno EP, ano 96,
cor verde escuro,

gasolina, c/ vidros e
travas elétr., alarme todo
original. Valor R$
8.300,00. Tratar: 9113-

. 1769.

Vende-se Fiat 147, ano
83, motor e pintura nova,
estofamento corvim novo.

Valor a combinar. Tratar:

371-4284, com Ferreira.

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

Vende-se Uno Mille 98,
4p, completo - ar,
vermelho metálico.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Uno Mille, 98,
4p, azul metálico,
completo, ar.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Palio ED, 98,

Vehde-se CB Honda 400,
a�o 83. R$ 1.800,00.
Tratar: 9121-5180,
com Jaison.

.

Vende-semoto Volka,
1.500 cc, ano 91, cor
preta. R$ 12.000,00
(relíquia). Tratar:
370-2227 ou

---------1
9975-1804.

COREMMA

Vende-se Passat, 81, bom
estado. Troca por moto
CG 125. Tratar: 273-
0221 (período manhã)

Vende-se Fusca 79, cor
branca, rodos de brasilia
e acento de couro
recicláveis. Troco por
moto. R$ 2.000,00 e

assumir 4 prestações.
Tratar: 370-2152.

Vende-se Gol CU 1.6,
cno 96/96 a gasolina,
roda de liga leve,
aparelho de CD, cor
branco. Ótimo estado.
Valor R$ 6.000,00 e

assumir 14 vezes de R$
267,00. Tratar: 371-
2738 ou 9975-2328,
com Jcison.

Vende-se Goll.6,
branco, 86, álcool, motor
AP. R$ 2.600,00 +

prestações. Tratar: 372-
8440 ou 370-5609.

Vendo ou troco por carro

de menor valor, gol
1000,95, completo, cor
bordô. Valor R$
9.500,00. Tratar:
373-3298, com Pedro.

Vende-se Saveiro GL.
1.8, gasolina, 91,
marrom. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Gol 1.6, 92,
prata, motor CHI, álcool.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol CL 1.6,
vermelho, pára-choque
personalizado. Tratar:

Vende-se Corcel li, cno
79. Valor R$ 1.600,00.
Tratar: 372-2402 ou

9122-1157.

Vendo Ford Ranger XLT
4.0, V6, ano 99, cor
preta. Com gás'
natural,29.000km, dois
anos de uso. Valor +
assumir 30 parcelas
R$ 565,00. Aceito carro.

Tratar: (47) 9996-2525.

Vende-se Verona GLX

1.8, ano 91,cor
dourada completo.
Valor R$ 6.500,00.
Tratar: 371-0588
com Ani.

Vende-se Escort GL, 1.8,
16Y, 97/97, com ar

condicionado, direção
hidráulica e travas

elétricas, alarmes, som.
R$ 13.990,00.
Tratar: 275-0405 ou

9973-3206.

Escort XR3, 88,
conversível, vermelho,
completo + ar, rodas 15.
Tratar: 371-5343.

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

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

VENDE-SE VOYAGE,
branco, ano 88,
impecável.

Valor a combinar.
Tratar: 370-0816 ou

9963-7710.

NONDAS
Autolnóveis

S10,2.4, duplo, 4.000km 2000

SI O, 2.2, 15.000km 2000

SI O, 2.2Luxo 1997

Rlazer OLX 4.3 1997

Rlazer 2.2, único dono 1997

Oakota Sporl, 15.000km 1999

Gran Caravan LE, 30.000km 1997

Explorer XLT 1997

Omega CD, baixo KM 1998

Slratus LX 1997

FDne: (11) 5062-6000
.Fax: un 5062-8000

Scânia 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 GOL a,
ano 88, branco, com rodos de ligo, acentos de
couro, CD Player. Observaçõo: movido à gás

natural. Valor RS 6.800,00.
Trator: 9973-5158, com Gilmar.

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 obs, 4 rodas,

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

Vendo Rarid_ade, 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.

AUTO PEÇA!i E PARAFU!iO!i Rua Jorge Czerniewicz, 42 - FONE: 275-2231
-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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+ A Hari Om, nova boate de - Embora Jaraguá do
Jaraguá do Sul, está mos- Sul não esteja acos
trando que está chegando
realmente para agitar a cida- tumada a enfrentar

de! grandes filas para entrar
A inauguração, marcada pa- em festas, quem foi na
ra o dia 14 de dezembro reabertura do 8ali Hai,
(sexta-feira), contará com a

. por exemplo, no último
presença de Marky Mark,
considerado e premiado co- dia 17, sentiu o que é

mo um dos melhores DJs do querer entrar num lugar
mundo. Além dele, a parte da 'e não conseguir.
boate contará com os DJs E não pensem que foi
Laia e Stuart. E na concha
acústica, shows com as ban-

uma coisa fora do GO-

das: "Os Chefes", "DickViga- mum! O verão está pí e
rista" e "Jam Pow". Mas as as filas tendem a cres

surpresas não param por cer!
al... Quem não quiser en
E, além de se preocupar com frentar toda a chatice e o
a diversão e o lazer dos jara-
guaenses, 'a Hari Om tam- estresse de ficar parado
bém está gerando novos em- numa fila, sendo que po
pregos. deria estar curtindo a
Nesta quinta-feira (29/11) e festa numa boa do lado
sexta-feira (30/11), das 14 às
18 horas, a Hari Om estará de dentro, tem uma so-

fazendo um recrutamento de lução: Passaporte Pla
pessoal, com experiência, neta Noite.
para trabalhar como garçom, O passaporte é con
atendente de bar e serviço veniado com várias ca
de limpeza, na festa de inau-
guração. sas de todo o Estado,
Essas' entrevistas serão fei- onde dá isenção de fila,
tas na própria boate (Rua além de outros benefí
Walter Marquardt, 1400), cios para cada lugar.
dentro do período acima cita-
do, e todos deverão estar Informações em Jara-

munidos da carteira de iden- guá do Sul pelo tele-
tidade. fone: 9993-0628.
Nada mal ganhar uma gra-
ninha extra antes do Natal,
ná?

POVO
POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO

11 N li

e-nos em dois endereços:
o Joõo Marcalto, 179 - Centro

estacionamento próprio
7) 370-0186

DESTACANDO A SUA EMPRESA

o melhor lanche da cidade

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

LOGO MAIS•••

QUINTA-FEIRA 29/11:

Notre: Boate normal

SEXTA-FEIRA,,;'jfJt11:
BigBowlling: Snt<>wcom Creedence Cover

SÁBADO 1/12:
w--

Big Bowlling� Show com a banda Stigma

Notre:. "NOi..1G BRANCO". Até a 1 no-
ra, as pessoa. estiverem trajadas de'
branco entram na faixa

lU

.

- L
AERO CARGd+

Sua carga na hora certa no lugar certo!
.

371-0363 brasil@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Júnior; lembramos nesta data (29/11/1985)
quando você nasceu. Quanta emoção!

Hoje, passadosré anos, viemos te desejar
toda a felicidade e te dizer que muito nos

orgulhamos de você. Parabéns, meu filho,
dos seus pais, João Luiz e Rita de Cássia,

e do irmão, Cássio

Meri Laise e o marido, Adalton, aniversariaram
no dia 16 de novembro. Ela completou �4 anos,
e ele 30. Felicidades!

)

Cleuza Maria Goulart aniversariou no dia
28/11. Parabéns de seus familiares!

Nilo Garcia está em Jaraguá do Sul
comemorando seus 7,3 anos, hoje (29), ao
lado dos filhos, Soraia Garcia Freitas e

Djair Ramos Garcia
(

Talvez seja hora
s seus contatos.

uiiá se organizarmais
urante a tarde. Clima
vonoamor.

Câncer - O trabalho vai
absorver grande parte das suas

será o momento
sua carreira. Na
onvém se cbrír.co

prazer de fazer o
vai motivar este dia.
ntrolar o seu ciúme e

essividade poro /vitor
brigá o seu cmor,

Virgem _ISe estiver pensando
r de casa, não deixe,
is, A Lua ingressará

e deixará você
sável na relação

A simpática telefonista/recepcionista aqui
.do CP, Cintia, e Evilásio completaram 3

anos de namoro no dia 27/11. Estamos

esperando o casamento. "Tá bão? /I

Aniversariou ia 27/11 a jovem Alessandra
Luize Müller. Os pais, Luís e Márcia, e as

irmãs, Aline e Andressa, lhe desejam muita
saúde e felicidade

Antenor Gonzaga dos Santos e Catarina
Holler dos Santos completarem 32 anos de
casados no dia 22/11. Parabéns ao casal!

FELIZ ANIVERSÁRIO
•

25 DE NO'VEMBRO'
,

Norma Ewald

I I ivete 1<. Sardagna
Alexandra Gonzaga
Catarina Gonzaga
Fabiana Braz de Oliveira

Alessandra Cristina dos Santos

Catarina Holler dos Santos

26 DE NÓVEMBRO'
Sulmira Bruch

Maria Irma Bortolini
I

Ivana Boettcher

27 DE NOVEMBRO'
Rosa Maria Sarti

Alessandra Luize Muller
Álvaro Heitor Delmonego
28 DE NO'VEMBRO'
Fabricia Massaneiro II

Dr. Leonardo Henrique Mar-

ques Lehmann

Rosane Gonçalves
Elizabethe S. Rodrigues

, Roysa Valério de Aquiro
29 DE NO'VEMBRO'
Ernestina Dultra Fernandes

Ana Laura Curiaco Lagedo
Decio Paulo Dalpiaz FO

Adam Gustavo Franzner

Marcílio Maria

30' DE NO'VEMBRO' II

Rose Maria Frippi Kappaun
aniversariou dia 24/11. O

esposo, Sadi Kappaun, e as
,I filhas, Sabrina e Francieli, a

parabenizam.

José Antônio Gascho

Maltair Voltolini

Giovane Dalpiaz
Doriléia Hornburg
Nathália Pauli

I' Fridalina Becker

Daniel dos Anjos
1 DE DEZEMBRO'
Elídia P. Pereira

Iracema Colle

II

•

ravolta nas finanças.
a medo de lutar pelos

es. Analise os prós e

a vida sentimental.

Sagit' ia - Astral benéfico
para t isões importantes.

nal estará
convém sermenos

omquemama.
apricórnia - Sua cabeça

ar a mil e você terá
ade para relaxar.

-

uas limitações e se

r. Boas novas no

[mentol.

�_''q..-- Hoje, você vai

_. .' f-almsciente do que
ado prático e

rão em deitaque.
A vida amorosa pedirá mais

descontração.
Sua ambição estará

-

o tenha medo de

iço, Na relação
ão adianta fazer
. seja você mesma.

ua habilidade em se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Loteamentos da periferia
receberão melhorias

]ARAGuA DO SUL -

Ainda este ano o prefeito
Irineu Pasold deve assinar

contrato com o BID para
obras de recuperação nos

loteamentos Jaraguá 84 e

Zita Roweder, no Bairro

Garibaldi. A informação
foi dada pelo próprio
prefeito durante a entre

vista coletiva desta semana.

Para a assinatura do con

trato está sendo esperado
o ministro da Secretaria

Especial de Desenvolvi

mento Urbano, órgão vin
culado a presidência da

República, Ovídio Antô

nio de Angelis. A verba

esperada é de R$ 1,487
milhão e as obras devem

começar em fevereiro do
ano que vem. A contra

partida da Prefeitura é de

R$ 384.858,72, dinheiro

que será usado na reur

banização e reformas de

casas e melhorias nos re-

feridos loteamentos. De
acordo com o gerente de

Habitação da Prefeitura,
Afonso Piazera Neto, 39
casas do loteamento Jara
guá 84 serão reconstruídas.

As melhorias dos lo
teamentos inclui recapea
mento asfáltico em todas
as ruas dos loteamentos,
construção de um Centro

de Educação Infantil, uma
Escola de Ensino Funda

mental, uma área esportiva
e uma cooperativa para
atender as mulheres e

ainda serão viabilizados
155 lotes populares do
tados de toda a infra

estrutura necessária. A

verba é a fundo perdido,
mas a Prefeitura tem que
se comprometer em in

vestir por mais 24 meses

em programas de assis

tência social nos lotea

mentos onde serão reali

zadas as melhorias. (MHM)

Colégio Marista São Luís
Investe em laboratórios

TRADiÇÃO: ESCOLA HOMAGO COMEMORA 36 ANOS DE FUNDAÇÃO

Alunos e professores prestam
homenagem aos fundadores

]ARAGuA DO SUL -

Ainda este ano devem co

meçar as obras de am

pliação da Escola Holan

do Marcelino Gonçalves.
São mais duas salas com

espaço para a biblioteca e

laboratório de informática.
O projeto de ampliação já
foi aprovado pelo gover
no do Estado e a expecta
tiva é de que os trabalhos

tenham início ainda nomês

de dezembro deste ano.

"Esperamos começar o

próximo ano letivo com a

ampliação já executada",
acredita a diretoraMarlene

Gonçalves, que comemo

rou no dia 26 deste mês

os 36 anos de fundação da

Escola HolandoMarcelino

Gonçalves, fundado pelo
próprio pai da diretora.

Além do aniversário da

unidade de ensino a dire

ção e os alunos também

comemoraram o aniversá-

Divulgação
Feira fez parte das comemorações realizadas esta semana

rio do fundador e patrono
da escola com màis uma

edição do Movimento de

Artes, Ciências e Cultura,
bingo e apresentações
artísticas como dança,mú
sica e capoeira. Na mesma

oportunidade foram re

ceberam homenagens os

fundadores da Escola.

"Temos lima longa tradi

ção na área da educação",
afirma a diretora, que tra

balha há 27 anos no mes-

mo colégio. Além desse

longo tempo de serviço
prestado na mesma unida

de de ensino Marlene tam

bém foi uma das primeiras
alunas a frequentar o Ho
lando Marcelino Gonçal-·
ves. ''Boa parte daminha vida
tenho dedicado a esta escola.

É como se fosse minha fa

mília", admite a diretora.

A Escola Holando
Marcelino Gonçalves foi
fundado graças a persis-

tência dos moradores do

Bairro Ilha da Figueira, que
ergueram o prédio durante
as férias de verão do ano

de 1964 para que no início

do ano seguinte pudesse
ser ocupada pelas crianças
do Bairro em idade es

colar. "Foi tudo feito atra

vés de mutirão por uma

comissão encabeçada por
meu pai", conta a diretora.

A comissão que construiu

a escola era formada por
Siefried Krentzfeld, Rudolfo
Kreis e Miguel Petry, além, é
claro do patrono Gonçalves.

Atualmente a Escola

Holando Marcelino Gon

çalves tem perto demil alu

nos divididos entre o en

sino fundamental e ensino

médio. Nesta sexta-feira,
promove o já tradicional

Natal Luz, evento que reú
ne toda a comunidade do

bairro. (MARIA HELENA DE

MORAES)

EscolaMunicipalJonas Alves prova que aunião faz a força

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

]ARAGuA DO SUL - A positiva não apenas dentro 1.121 peças. Além disso, os de plástico; 4.876 quilos de

direção da Escola de Ensi- da unidade de ensino, mas . estudantes conseguiram papel; 4.140 quilos de vidro
no Fundamental Jonas também na comunidade doação de livros para a Bi- além de 246 garrafóes e 1.550
Alves de Souza provou que onde a escola atua. blioteca da Escola, canecas, vidros de conserva. Tudo isso
a união realmente faz a for- A orientadora educacio- panos de pratos, vaso de será vendido e Odinheiro se-

ça. Através de uma gincana nal daJonas Alves de Souza, flores e revistas. rá usado para a compra de

que envolveu toda a comu- professora Joseane Garcia A coleta de material material pedagógico.
cidade estudantil, incluindo destaca a distribuição de reciclado também fez parte A equipe vencedora -

funcionários e pais de alu- roupas e calçados para as fa- das atividades desenvolvi- equipe Rosa - recebeu como

nos, foi possível desenvolver milias carentes da Vila Ma- das durante a gincana. Atra- prêmio um dia de lazer na

projetos com atividades chado. A coleta do material vés do esforço das equipes recreativa dos funcionários

culturais, sociais e recreativas foi realizada junto com a foram recolhidos 4.910 públicosmunicipais.As outras
que repercutiram de forma gincana, o que resultou em quilos demetais;1.468 quilos equipes receberam medalhas.

O ano de 2001 foi de muitas mudanças e inovações dentro do Colégio Marista São luís.
Entre asmelhorias realizadas, está a refonnulação das laboratórios de Química e Gências,
que foram totalmente refonnadas e reequipadas.
De acordo com o Irmão diretor do Colégio, Délcio Balestrin, foram investidosmais ôe 40
mil reais nos dois laboratórios. "Para esta obra o ColégioMarista São luís entrou com as

recursos que custearam a parte física e de equipamentos, já parte dos materiais para
experiências, foram adquiridos em parceria com a APP do Colégio", infonnou o Irmão.

Os alunas já estão usufruindo das instalações e, segundo a professora de Química, Cormen
Schwartz, as novas laboratórios deixaram as alunas mais interessadas. "Agora consegui
mos aliar a teoria com a prática. Isto faz o aluno se interessar muito mais pelas aulas,
aumentando consideravelmente e o rendimento no aprendizado, pois assim, eles conse
guem visualizar aquilo que aprendem na teoria", assinala a professoro.
O laboratório de Ciências está em sendo u111izado desdemarço, já o de Química, foi ativado
em agosto, ambos estão em pleno funcionamento para atender os alunas.
São com ações desse tipo que o Colégio Marista São luís mostra ser uma instituição de
ensino de ponto, modema e�inômica, mantendo sempre compromisso de tradição com a

qualidade.

SEU FUTURO MER�CE O ,MELHOR. �
VISITE-NOS NO PLANTA0 DE MATRICULAS

.

POSITIUO
04 E 05/12 JOINVILLE

Av. Marechal Deodoro da Fonseca 320 em Jara uá do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ATRAÇÃO: FESTIVAL CATARINENSE DE TEATRO REÚNE GRUPOS DE TODO O ESTADO EM JS

Programação com 20 espetáculos
traz cultura e alegria para a cidade

]ARAGUA DO SUL - o
12° Festival Catarinense de

Teatro, que iniciou terça
feira à noite, com a apre
sentação da peça ''A Vida

Muda", com o grupo con

vidado Cia. Etceteratral, de
Porto Alegre, no Teatro da

Scar, no Centro Cultural,
prossegue até domingo,
com uma programação va

riada de 20 espetáculos, que
poderão ser apreciados pela
população. o festival, que
não acontecia há dois anos,
trouxe alguns dos principais
grupos de artes cênicas do

Estado, para pouco mais de
cinco dias de espetáculos,
troca de experiências e

debates, em Jaraguá do Sul.
"O festival é o momen

to de encontro dos grupos
de teatro do Estado, a

oportunidade paramostrar
o trabalho do ano, discutir a

produção e debater as con

quistas e as dificuldades, diz
Sulanger Bavaresco, repre
sentante da federação. O
evento não tem caráter

competitivo, servindo antes

para o intercâmbio dos gru
pos, explica. Hoje existem
mais de 30 grupos em ativi
dade no Estado, a maioria

em busca da profissiona
lização. "A produção é boa

mostra infantil Fábrica de

Sonhos, às9h30, no Teatro
da Scar, e encerrando a

apresentação do Grupo
Acontecendo Por Aí, de

Itajaí, com uma adaptação
de textos de Nelson Ro

drigues e direção de Lou- .

rival de Andrade J r. Para

amanhã, outros seis espetá
culos estão previstos. No
domingo, duas apresenta
ções acontecerão no Parque
Malwee. O festival será

encerrado domingo, com
um concerto de Natal, no
Teatro da Scar, com apre
sentações da Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do

Sul, Orquestra de Cordas e

Camerata da Scar e Coral

Infanto-Juvenil da Escola

Municipal Anna Tôwe

Nagel. (MILTON RAASCH)

Edson Junkes/CP

Companhia Desterrados, em ação, na Praça Ângelo Piazera

gostar".
Segundo ,ela, o festival

ficou suspenso nos últimos

dois anos, para melhor

organização do evento e

estruturação dos grupos.
Este ano, pela primeira vez,
o festival.conta com uma

verba de apoio do Gover
no do Estado, no valor de

R$ 125 mil, para ajudar nos
custos Se realização do

festival, como despesas de

viagem, alimentação e, hos

pedagem dos grupos. A�
apresentações, que acontece
rão até domingo à tarde,
acontecerão em vários
locais: PraçaÂngelo Piazera,
Calçadão, Teatro da Scar,
Parque Malwee e escolas.

PROGR,4MAÇÃO - A

programação do 12° Fes

tival Catarinense de Teatro

este ano, que assistir aos, assinala cinco espetáculos
espetáculos do festival, vai para hoje, iniciando com a

NOTA DE AGRADEC/MENTO

Os familiares enlutados de
ANTÔNIO JOÃO KRAWULSKI

convidam parentes e amigos para missa em sua

memória no próximo dia 08 de dezembro, na Igreja
Matriz São Sebastiõo, em Jaraguá do Sul, às 19:00hs.

Pai,
inúmeros,foram os dias que se passaram desde que Deus o
es<olheu para que o senhor subisse ao reu e sentasse a sua

direita...
Em nossas corações, a saudade persiste, as lembranças do
Senhor em vida, afagam um pouco, a dor desta que é o
saudade mais doída que um ser humano pode sentir;

Estamos todos tocando nossas vidas, seus netos, dois que nem
/

chegastes a conhecer; mas com certeza estavas presente na
hora em que vieram ao mundo, jamais vão perder a imagem
do "Võ Tonho" como carinhosamente ensinamos a chamá-lo,

pois sempre ensinaremos a eles sua bondade, sua
honestidade, seu amor pelos filhos... É pai, a vida vaí

possando, a cada acontecimento novo, sempre lembramOs,
,

·pôxa o pai ia ficar contente"... ti que podemos fazer pelo
senhor hoje é rezar, para que Deus continue lhe dando o

merecido descansa eterno...

Debate entre os grupos é

parte importante do festival
I

Vários debates, com a participação de diretores e

artistas, acontecerão até domingo, para avaliação técnica

dos trabalhos que estão sendo trazidos para o 12° Festival

Catarinense de Teatro. As reuniões estão sendo realizadas

à tarde e têm o acompanhamento de orientadores

experientes, como Pita Belli,de Curitiba, que é professora
no curso de Artes Cênicas da Furb CUniversidade Regional
de Blumenau), dirige o grupo de teatro da universidade e

coordena o Festival Universitário de Blumenau.

O diretor de Artes Cênicas da Scar, Leone da Silva,
disse que a realização do festival emJaraguá do Sul,mostra
que a cidade está definitivamente inserida no cenário

cultural catarinense. Ele lembrou que há pouco tempo, a
cidade sediou o festival de formas animadas, também
com a finalidade de sedimentar o aspecto cultural. (MR)

Sindicalistas da Bélgica
visitam Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - O
'_ Serviços Públicos da Bélgica,

assistencialisrno não pode Luc Hamelinck, uma das'
ser a principal preocupação opções para melhorar a

dos sindicatos. A afirmação atuação sindical seria a uni-

é da diretora de Relações In- ficação entre os sindicatos.
ternacionais da Central Sin- Neste caso, ele faz questão
dical Cristiana, (amaior cen- de salientar que não se trata

tral sindical da Bélgica) Ve- de unificar todos os sindica-

ronique Rousseau. Ela es- tos em um só, mas unir as

teve emJaraguá do Sul junto estratégias de ação. Ele colo-
com o presidente do setor ca como a maior diferença
dos Serviços Públicos Luc entre a situação da Bélgica e

Hamelinck (também da a encontrada aqui é a defini-
Bélgica) para conhecerem de ção dos papéis dos trabalha-
perto as condições de tra- 'dores e dos empregadores.
balhoe as relações entre pa- Ele alerta para a necessidade

trões e trabalhadores nas de garantir direitos adquiri-
.indústrias da região. Acom- dos para que haja crescimen-
panhados pelo coordenador to nas relações de trabalho

da regional sul da CAT e na condição de vida dos

(Central Autônoma de Tra- trabalhadores.

balhadores) Rogério Dalló,
.

A visita da comitiva bel-

eles foram recepcionados ga ao Sindicato dos Traba-

pela direção do Sindicato lhadores nas Indústrias do
dos Trabalhadores nas In- Vestuário faz parte de um

dústrias do Vestuário de Ja- intercâmbio promovido
raguá do Sul. Na avaliação pelaCAT brasileira (Central
de Veronique, a trilogia po- Autônoma de Trabalhado-

der público, trabalhadores e res) que possuiparceria com
sindicato ela considera que a Central belga, principal-
aqui no Brasil a parte mais mente na concessão de re-

pesada está a cargo dos cursos para a área de progra-
sindicatos, que têm ocupado mas de formação dos traba-
o lugar do poder público lhadores e na publicação da

no que se refere a manu- revista Autonomia. A CAT

tenção dos serviços básicos, possui hoje 800 sindicatos

como a saúde: Ela acrescen- filiados em todo o Brasil e

ta que a função primordial está estruturada em 12 Esta-

do sindicato é a formação dos do Brasil. Tanto a CAT

do trabalhador, trabalho que quanto a Central belga são

está sendo feito com muita filiadas à Confederação
timidez devido a sobrecarga Mundial do Trabalho, a mais
em assistencialismo. ,antiga e uma das cinco centrais

Para o presidente dos sindicaismundiais. (MHM)

Paulo Roberto Schroeder
Presidente da Associação Novo Amanhõ

CGC 02.846.626/0001-49

Associação Novo Amanhã
Comunic/ac/e Terapêutica
Jaraguá c/o Sul· SC

Edital de Convocação

Através do presente edital e de acordo com seus Estatutos, a

Associaçõo Beneficente Novo Amanhõ convida seus associados para'
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 10
(dez) de dezembro de 2001 (segunda-feira), na Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, às 18 horas em primeira convocaçõo. Na falta de
quórúm far-se-á uma segunda convocaçõo às 18h 15min, com qualquer
número de associados presentes.

'

Ordem do Dia:
1. Formaçõo das chapas para nova diretoria.
2. Prestação de contas.

Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 2001.

ESTADO DESANTA CATARINA
Prefeitura Municipal c/e Jaraguá c/o Sul
Secretaria c/e Planejamento
Aviso c/e Publicação

Licita�ão: Edital nº 130/2001
Moda/idade: Concorrência Pública

Tipo:Menor preço
Data da Entrega das Propostas: dia 30 de dezembro
de 2001
Horário: 09:00 horas no setor de Protocolo
Loca/: RuaWaherMarquardt, nº 1111, Jaraguá do Sul/SC
Objeto: Contrataçõo dos serviços de execuçõo de obras
de infra-estrutura ferroviária nos Municípios de Jaraguá
do Sul e Guaramirim_
Abertura: dia 30 de dezembro de 2001 às 09: 15 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Metalúrgicos negociam
reivindicações com apatronal

JARAGuA DO SUL - A

comissão de negociação
do Sindicato dos Traba

lhadores nas Indústrias

Metalúrgicas de Jaraguá do
Sul e região reuniu-se na

tarde de ontem com os re

presentantes da patronal
para mais uma rodada de

negociações para deftnição
da negociação salarial. O

prazo para fechar o acor

do encerra em 30 de janei
ro, mas expectativa é de se

chegar a um consenso até

15 de dezembro, segundo
informações do secretário

de formação, Silvino. N<;>
próximo sábado a catego
ria se reúne em assembléia

para avaliação das pro
postas.

Os trabalhadores que
rem aumento de 100% do'
ICV (Índice do Custo de

Vida), 15% de aumento

real, salário normativo de

R$ 500,00 para empresas
'com mais de 300 funcio
nários e redução da jorna
da de trabalho de 44 para
40 horas semanais. Além

disso, os trabalhadores
também discutem cláusulas

sociais, como licença ma

ternidade de 120 dias para
mulheres que adotam crian

ças até seis anos de idade e

fimabsoluto dobancodehoras.

(MARIA HELENA DE MORAES)
- Edson Junkes/CP

Os jornalistas de Jaraguá do Sul realizaram manifestação
pública na tarde de ontem para contestar a decisão da juíza
Carla Rister, de São Paulo, que suspendeu liminarmente a

exigência do diploma de jornalismo para o exercício da

profissão em todo o território nacional. O representante da

categoria no município, jornalista Sérgio Homrich, liderou
o movimento, que consistiu na entrega de panfletos em defesa
da profissão como forma de sensibilizar a comunidade sobre
a situação em que se encontra a categoria,

I VISITA: GOVERNADOR DO ESTADO ESTARÁ AMANHÃ EM GUARAMIRIM, ONDE PARTICIPA DE DOIS ATOS

.Amin
•

vai entregar carta
Conseg e reinaugurar a praça

GUARAMIRIM - o go
vernador do Estado, Es
peridião Amin, estará ama

nhã na cidade, no final da

tarde, quando cumprirá dois
atos: às 18h15 ele faz a en

trega da carta constitutiva do

Conseg (Conselho Comuni
tário de Segurança), recen
temente instalado no Muni

cípio, e em seguida, participa
da reinauguração da Praça
Cantalicio Flores, no Centro,
reformada pela Prefeitura.

O governador chegará de

helicóptero, segundo a Po
lícia Militar.

O conselho, um dos pri
meiros formados no Vale
do Itapocu, é composto de
14 pessoas e tem Osvaldo

José Klein, na presidência.A
instalação desses conselhos
está prevista pelo decreto
estadual2.136, de 12 março
deste ano e visa formar
entidades de apoio às po
lícias estaduais nas relações
com a comunidade, para a

solução integrada dos

problemas de segurança,
com base na filosofia da Po
lícia Comunitária.

Klein foi confirmado na

presidência, em reunião
convocada pelas autorida

des locais das polícias Civil
e Militar, e que teve a parti
cipação de várias entidades.
Ele é presidente da Associa
ção de Moradores do
Baitro Guamiranga. Na ter-

ça-feira à noite, foram apro
vados os estatutos do con

selho. A instalação do con

selho foi favorecida pela boa
integração que existe entre as

corporações policiais e do

estágio avançado que o,
modelo de segurança inte

rativa conseguiu em Guara

mirim, em 1998, seguido da
Polícia Comunitária, março
deste ano.

Esse trabalho sincroniza

do não significa, entretanto,
o arrefecimento dos índices

de criminalidade em Guara

mirim. Com entroncamen

to' rodoviário que permite
acesso para vários regiões,
o Município tem sido rota

de fuga constante de cri-

ao

minosos que atuam na

região, além de bastante

procurado por migrantes
que chegam de vários Es

tados. Situações que contri
buem paramanter elevados
os índices de ocorrências

policiais. Só naDelegacia da
Comarca, este ano já foram
feitos 1.012 boletins de

ocorrência, 433 registros de
extravios diversos e 23 furtos

de veículos e motocicletas.

PRAÇA - A reforma da

praça será inaugurada às

18h50. A Prefeitura colocou

pisos, brinquedos novos e

bancos novos, construiu pas
seios e está fazerido o ajar
dinamento. O investimento é

deR$ 35 mil. (MILTON RAASCH)

Sistemademonitoramentovaiorientar serviços depulverização
JARAGuA DO SUL - A

Epagri (Empresa de Pes

quisa Agropecuária e de Ex

tensão Rural de Santa Cata

rina) está monitorando ba-
,

nanais no Estado, para de
tectar as ,épocas mais apro
priada e aumentar a eficiên
cia das pulverizações de ba

nanais, no combate a doen

ças fúngicas, como a Síga
toka Amarela (lvIycosphaere/1a
musico/a). Essa prática já
funciona nos municípios de

Luís Alves, Criciúma e Si

derópolis e deverá ser es

tendida para todo o Estado:
até 2004, nosmunicípios on
de os bananicultores estão

organizados em associações.
O uso do sistema foi

tema da palestra proferida
anteontem pelo engenheiro
agrônomo RobertHartiHinz,
durante o "Seminário esta-'
dual' sobre o Mal-de-Siga
toka e pesquisa de mercado
de banana". O seminário foi

realizado no Clube Atlético

Baependi, com a participa
ção de 200 produtores e

técnicos dos municípios da

região. O monitoramento é

feito através de parâmetros
biológicos e climáticos rela
cionados à planta e ao fun

go, explica Hinz.
Conforme o engenheiro,

"com o sistema, o produtor
sabe o momento certo de
fazer a pulverização, conse
guindo mais efeito no com-

bate às doenças, com o uso

de menos produtos quími
cos e menor custo de pro
dução." No Vale do Itapo
cu, os produtores fazem em

média seis pulverizações por
ano e aplicam cerca de 90

litros de óleo mineral por
hectare, no controle da Siga
toka, doença que seca as fo
lhas da bananeira, diminuin
do a produtividade. O semi

nário trouxevários especialistas
para Jaraguá do Sul. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IAGRESSÃO: AS VfTIMAS FORAM ENCAMINHADAS AO HOSPITAL.

Homem embriagado espanca
mulher grávida e dois filhos

,

]ARAGUÁ DO SUL-
o lavrador Gorvalino
dos Santos, 39 anos,
natural de Ata1anta, foi
preso em flagrante pela
Polícia Militar na noite

de terça-feira, às 21 ho
ras, depois de espancár
dois filhos e a mulher,
que está grávida de seis

meses do oitavo filho

do casal. Segundo in

formações do delegado
IlsonJosé da Silva, San
tos chegou em casa, lo

calizada no Alto da Ser

ra, na divisa entre Po-
.

merode e Jaraguá do

Sul, em estado de em

briaguez, e passou a

desferir socos na mu

lher, Denicia Aparecida
Miranda, 32 anos, dona

de casa.

- Ele pegou a c�
beça de Denícia e da
menor L.S., 12 anos, e

batia uma contra a ou

tra. Na distração do

companheiro, ela con
seguiu fugir da casa

para pedir ajuda. Nes
te período, ele passou
a espancar também o

menor E.S., de 3 anos

-, diz. O agressor já
havia respondido ter

mo circunstanciado na

Delegacia de. Polícia de

Jaraguá do Sul, por
ameaça.
A Polícia Militar che

gou no local, prendeu
Santos em flagrante e

ainda apreendeu uma es
pingarda. O inquérito foi

instaurado e o lavrador

vai responder por tenta
tiva de homicídio, lesões
corporais e maus-tratos.

"Ele pode pegar de 6 a 20
anos de detenção", infor
ma o delegado.

. Ainda na noite de

terça-feira, Denicia e os

filhos foram encaminha

dos para o Pronto-Socor
ro do Hospital SãoJosé.
O Conselho Tutelar foi

avisado e, ontem pela
manhã, foram para um

"

abrigo provisório, onde
receberam alimentação
e tratamento básico de

higiene. No período da

tarde, foram para o IML

(InstitutoMédico Legal)
para fazer exame de cor

po delito. (FABIANE RIBAS)

,

QUINTA-FEIRA, 29 de novembro de 2001

Edson J unkes/C P ,

lavrador pode pegar de 6 a 20 anos de detenção

LOTERIAS

28/11/2001

27/11/2001

Dupla sena
concurso: 7
1° prêmio:

06 - 09 -17 - 23 - 24 - 32

2° prêmio:
05 - 08 - 28 - 30 - 32 - 45

Megasena
concurso: 317

16 - 20 - 27 - 30 - 35 - 48

Lotomania

concurso: 170

13 - 14 - 22 - 27 - 29 -

34 - 36 - 47 - 53 - 56 -

61 - 65 - 66 - 69 - 73 -

77 - 89 - 97 - 98 - 00

'Loteria Federal

conc.03597

10_ Prêmio: 08.433
2° - Prêmio: 21.597
3° - Prêmio: 63.538
4° - Prêmio: 55.891

50 - Prêmio: 09.657

I" - Poderá participar do concurso toda comunidade de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder
artistasprofissionais e amadores,

Concurso
Arte na liste

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

6" - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand
montado no Shopping Centcr Breithaupt no período de

13/12/2001 a 28/12/2001, os quais serão julgados pela
comunidade através de uma urna 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 ou parcial de obrasjá 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

utilizado na confecção é de livre escolha.
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, 2460u informações no Guia Facil: (47) 2221900.

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

5° - Todos os trabálhos passarão por umaprévia seleção através
deuma comissão avaliadora, nomeadapelo Guia Fácil.

Realização:

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

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

Apolo:

CORREIO DO POVO IRO Shopping Center

I� BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CatarinensedeFutsal Infanto
]ARAGUA DO SUL - A

equipe infanto-juvenil da
Malwee/FME garantiu
passagem para as finais do

Campeonato Estadual de

Fusal ao vencer dois de seus

três compromissos no retur

no da quarta fase da compe
tição, realizado no último final
de semana, em Lages.

Pela outra chave, clas
sificaram-seAABB/Chape
có e AABB/Joaçaba. O
primeiro turno do quadran
gular final acontece amanhã

e no sábado, em Chapecó,
enquanto que o returno está
marcado para os dias 14 e

15 de dezembro, em Jara
guá doSul.A equipe daMal
wee/FME obteve o direito
de sediar a decisão do título

porque terminou a fase elas
sificatória em primeiro lugar,
somando 78 pontos nos 26

jogos que disputou no cam
peonato. Foram 23 vitórias,
três derrotas, 192 gols mar
alda;e37soíiidos.seodoadefesa
menosvazadada competição.

Sua melhor oP9ão de prazer

c.At(,"'�"""'I!"';'C> 24 b�""�5
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massasens eróti"as

F'ONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FAlENCIA, faca saber ao

responsavel pelos Titulas abaixo relacionados, que os mesmos se'

acham neste Oficio de Protestos para serem PROTESTADOS no pra
zo da lei se nao forem pagos.
Ao intimado e facultado pagar, ou postular judicialmente a sustacoo

de protesto ao apresentar declaracoo de resposta por escrito.

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR

VENCIMENTO VALOR SACADORESPECIE NUMERO

LUIZ KIENEN BEBIDAS LIDA 84.429.844/0001·42INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N . 05/10 26/06/2001 5.656,30 O MESMO

LUIZ KIENEN BEBIDAS LIDA84.429.844/0001·42 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N 06/10 ,26/07/2001 5.656,30 O MESMO

LUIZ KIENEN BEBIDAS LIDA 84.429.844/0001·42 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N 07/10 26/08/2001 5.656,30 O MESMO

LUIZ KIENEN BEBIDAS LIDA 84.429.844/0001·42 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N 08/10 26/09/2001 5.656,30 O MESMO

LUIZ KIENEN BEBIDAS LIDA 84.429.844/0001·�2 INJEPET EMBALAGENS LIMITADA

N 09/10 26/09/2001.5.656,30 O MESMO

Na forma do Art. 883 do Código de Processo[ivil e Decreto Lei nr.

7.661/45 - Art. la, e Provimento 16/93 da CGJSc.

Jaraguá do Sul 29 de Novembro de 2001

I ILEGALIDADE: ÁRBITROS, DIRIGENTES, ASSISTENTES E DELEGADO FORAM SUSPENSOS PElAS FRAUDES

Responsáveis pelas fraudes

foram julgados e punidos

FME promove Encontro dos Pólos deVôlei no Divina

]ARAGuADO SUL-OS
responsáveis pelas fraudes
de dois jogos do Cam

peonato da Primeira Divi

são de Amadores, promo
vido pela LigaJaraguaense
de Futebol, foram julga
dos e devidamente puni
dos, na noite de terça-feira.
O julgamento de sexta

feira teve duração de 4,5
horas, mas não chegaram
a conclusão por falta de

provas. Anteontem, depois
de 2,5 horas, o árbitro Luis
Carlos Uber confessou

que, no dia 15 de novem

bro, a equipedoCruz deMalta
havia vencido o Alvorada,
por 1 a O, nos aspirantes.
Ele havia adulterado a sú-

\ muila da partida, registran
do empate, por 1 a 1.

O empate favorecia a

equipe do Garibaldi, que
garantia automaticamente a

vaga para a semifinal das

competições, e eliminava o
Ponte Preta.

O veredito final pena-

lizou o árbitro Luiz Carlos

Uber com suspensão de

360 dias, de acordo com

Artigo 336 do CBDF; Ro
semir Pauli, em 200 dias;
Marinelson Dias, em 200

dias, e o delegado José Ân
gelo de Andrade, em 180

dias. O dirigente do Gari

baldi também foi suspenso

por 360 dias.
Todos eles, árbitros, as

sistente, delegado e diri

gente já haviam sido pena
lizados pela fraude da sú

mula da partida entre

Garibaldi e Cruz de Malta,
realizada também no dia

15 de novembro. O jogo
não aconteceupor falta de

jogadores, mas a LigaJara
guaense recebeu súmula da

partida, com resultado de
1 a O para o Cruz de Malta,
nos titulares, inclusive com
detalhes de quem havia

marcado gol e os tempos.
Ao todo, Luis Carlos

Uber vai cumprir suspen
são de 540 dias; Rosemir

reunir mais de 400 crianças
com idade entre 9 e 15
anos que freqüentam os

dez pólos de vôlei man
tidos pela FME, em

parceria com a Marisol.
De acordo com o co

ordenador de vôlei da

Seleciona para
admissão Imediata

� �:�:���������a de 2 anos como Gerente no lnosso ramo. �
II

Jogos que acontecem
neste final de semana
Neste sábado acontece o confronto entre Vitória e

João Pessoa, válido pela partida de volta do Campeonato
Senior A·Gazeta, a partir das 16 horas, no estádio do

Vitória. Na preliminar, às 14 horas, será realizado o jogo
entre da semifinal entre Ponte Preta e Vitoria.

No domingo, acontece segunda rodada da semi
final entre Vitória e Aliança e Cruz de Malta entra em

campo para enfrentar o Alvoarada. No estádio do

Vitória, enfrentam-se Ponte Preta x Vitória e Cruz de
Malta x Tupy. (FR)

Pauli, 380 dias;Marinelson
Pires, 380 dias;JoséÂngelo
de Andrade, 360 dias, e o

dirigente do Garibaldi,
Admir Stuy, 540 dias, por
se co-autor da ilegalidade.
O Grêmio Esportivo Gari

baldi não foi eliminado, mas
vai pagarmulta de R$ 300,00.

JUSTIÇA - Na opinião
do presidente da Liga Ja
raguaense de Futebol, Ro
gério Tomazelli, no jul
gamento prevaleceu a jus
tiça e a verdade, como for-

FME, Benhur Sperotto, o
encontro tem como obje
tivo promover a confrater

nização entre os atletas, os
quais também terão a

oportunidade de mostrar

seu potencial para integrar
as equipes de rendimento. '

ma de moralizar o fu

tebol. "Gostaria de agra
decer as pessoas que traba

lharam voluntariamente

neste julgamento, que atua
ram por amor ao esporte
e à profissão", diz Toma

zelli, referindo-se ao presi
dente José Benedito de

Campos; o procurador,
Fabrício de Bardosa, Rui
Lessmann, auditotes Nels
on Sjoeerg, Ivo Ersching,
Cesar Lauth e Ditemar

Volkmann. (FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul - A

Fundação Muncipal de
Esportes promove, nos

próximos dias 11 e 12, no
ginásio de esportes do Co

légioDivina Providência, o
Encontro dos Pólos de
Voleibol. O evento deverá

Os interessados devem entregar currículo ou
preencher ficha de inscrição na Rua Reinoldo Rau

nO 170 - Centro, dias 26 e 27/11, no horário comercial.

Estão previstos 253 jogos
disputados em três cate

gorias masculinas e femi
ninas. Haverá medalhas

para as equipes classifica
das até o quarto lugar em
cada categoria dos dois

naipes.

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇA�CANARINHO-.-_...............

Uma Tr�Sllorlad,ora deVYdidas"uma rransporrsuora de I ãS�

Lazer· Turismo - Fretamento

Ônibus Leito Turismo
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Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC.
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ICONFRONTO: ELETROPOL X VERDUREIRA DIMAR E KLC X 2000 AUTO CENTER

Independentes e Kiferro vão à

próxima fase doAberto deHutsal
]ARAGuA DO SUL - As

equipes Independentes e

Kiferro já garantiram vaga

para a próxima fase do

Campeonato Aberto de

Futsal/2001, Troféu 125

Anos de Jaraguá do Sul, na
rodada do último no final de
semana. O time Independen
tes venceu o Eletropol por 5
a 2, somou seis pontós e as

su'miu o primeiro lugar da
chave E, e a Kiferro, que tam
bém chegou a seis pontos e

à liderança do grupo F, ao

derrotar por 4 a 2 o time do

Acaraí/Móveis Kagenor.
Verdureira Dirnar 7 x 2 Ro

ger Rent a Car e KLC 5 x 6

Auto Center foram os outros

dois resultados da rodada,
completando 23 jogos dispu
tados na competição em que
já foram marcados 203 gols,
uma média de 8,8 por partida.

Quatro equipes brigam
pelas outras duas vagas à

etapa seguinte do campeona
to. Este fim de semana tem

rodada decisiva. O Eletropol

entra em, campo. contra o'

Verdureira Dirnar, na chave

E, KLC joga com 2000Auto

Center, no grupoE Amanhã,
no ginásio de esportes da

Arsepum, Eletropol enfrenta
Roger Rent a Car, a partir
das 19h30, enquanto que o

time do 2000 Auto Center

pega oAcaraí/Móveis Kage
nor, em jogo marcado para
as 20h30. As partidas de

sábado serão disputadas no

Arthur Müller, reunindo
Kiferro x KLC, às 15h30, e

Independentes x Verdureira

Dimar, às 16h30.

Cinco jogadores estão

empatados em sete gols na

briga pela artilharia do Cam

peonato Aberto' de Futsal:
Daniel de Almeida, Valdenir
da Cruz, Edemilson Frediano
(os três da Verdure�ra Di-

.

mar), Gilliardi Fiamoncini
(Acaraí/Móveis Kagenor) e

Elói Basegio (Eletropol).
Promovido pela PME, o

Aberto de Futsal/2001 encerra

no dia 8 de dezembro.

Sf'L.A$ Ot.IMATI%t""CAâ., L.Aeot;!AT6�IQ$,
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VJ"""tsE:",,!lii O.E: SSTUCO., rOFa'MAçÃO 1-14MA�A in' CRIST..a..
'97,S% CE: APF;U::,lVAgÃÔ NO VElIiSTH!U..,Jl-Afl •• :.

'

Nosso Bairro Bota Fora

Dia Local
17/11 Recanto Feliz II.ni rantes e Nova Es eran a

SECRETARIAMUNICIPAL
DE SAÚDE E BEM-ESTAR

SOCIAL

24/11 Amizade e Avaí
01/12 Caixa D'Á ua Serenata e Brüderthal

a
GUARAMIRIM

AtlMIII!ISTS!AÇAo- �ur<lC.I""!.1�Qt{�.�

I Trabalho e Transparência I

08/12 Poço Grande, Qu�t� e C�rtic_ei_ra__
_1�5/_12_._G_ua��·_ra_nB_B�!r�JJ�io��_Ba_g.ªna_I ,

,,��__
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