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Emenda do comércio
volta à cena em 2002
o vereadorMarcos Scarpato (P1)

promete reapresentar, em 2002, a

polêmica emenda à leimunicipal que
limita a abertura do comércio de Ja
raguá do Sul em 13 domingos por ano.

PÁGINA 3

Academia Impulso
é

destaque em travessia
Os nadadores Marlise Klemann,

Fernando Radunz e Geane Maria

Lenzi foram destaques na 19" edição
da Travessia Internacional da Lagoa
da Conceição, realizada no fim de

semana passado.
'

PÁGINA 12

Fotos: Cesar Junkes/CP

Presidente da Apae, Mônica Menegotti Schünke, recebe chave da Kombi comprada com dinheiro da Noite Alemã

Lions repassa lucro de evento
em benefício de duas entidades
A diretoria do Lions Club Centro' entregou

ontem uma Kombi nova para a Apae e dois

cheques, totalizando R$ 10 mil, além de SOO pe
ças de roupas, em benefício da Associação Novo
Amanhã, que constrói um centro para aten-

dimento de dependentes químicos em Rio da
Luz II. As doações são resultado da promoção
Noite Alemã, realizada em sua 16" edição, e

do apoio financeiro de diversas empresas.
PÁGINA 10

Edson Junkes/CP

TerminalRodoviário foiprojetado para atendermilhares de passageiros,
mas está com capacidade ociosa devido ao fraco movimento. PAGINA 9

Corporação da Polícia Militar ganhará reforço de 80 soldados no

ano que vem; concurso tem mais de mil inscritos. PAGINA 10
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Liderança da JaraguáAM
é ouvida no mundo todo
Frankfurt, 12 de outubro de 2001

À Rádio jaraguá AM - 1010
Hallo Fred, como vai, nós estamos bem. Já faz muito tempo que

não escrevemos para você e para a Rádio Jaraguá, mas isso não quer
dizer que não escutamos mais a Rádio Jaraguá, ao contrário, todo
tempinho que temos estamos na Internet escutando a rádio, que gostamos
muito de todos os programas e shows e as noticias, sempre.

Estamos bem informados com o que está acontecendo no Brasil

e, como sou de Corupá, também sempre tenho as noticias de lá, isso
graças a Rádio Jaraguá, que transmite seus programas na Internet.
Um abração a todos aí da rádio...

MARCIA HARRy UND MAURICIO PENZ

Ha.l!lo Fl1edi!!
Guten morgen. Wie Geht es euch In Brasilien?
Wir sind live im Internet und hôren deine Sendung "DeutscheMusik".
Meine Mutter mõche gerne das Rezept von ''Ar110Z Troperro" haben.
Unsere Faxnummer ist: 30853143 oder über E-mail:

Ari.Eichstaedt@-Online. dewirwünschenweiterhin eine gute Sendung
und hôren weirer z.y.

Vielen Dank

Deine Freunde aus Deutschlandaus Frankfurt am Main Familie
. Ari Eichstâdt

Nome: Artur Gomes

.

De onde: Zurique, Suíça, Europa
Mensagem: He galera, parabéns, e finalmente consigo ouvir urna

estação de rádio brasileira. via Internet, através da vossa websit! A

:vossa estação foi a primeira que eu encontrei. Pois a partir de agora.
vou ser urn ouvinte habitual da vossa rádio.
Um abraço a toda a equipe da Rádio JARAGUÁ AM
Artur Gomes - gomeza@freesurf.ch

<.'

Rádio Jaraguá - Programa "Hora Alemã"

Rádio Jarraguá AM, parabéns pelos 53 anos no dia 4 de setembro

Um abraço para a Rádio Jaraguá AM e para todo o pessoal.
Walter Briese, ouvinte de todos os dias.
Eu tinha 12 anos quando comecei aouviros programas daRádioJaraguá,

mas naquele tempp os meus pais não tinham rádio e eu só ouvia rios vizinhos.
Os meus pais, Max e Wanda Briese, eram pobres e criaram 12

filhos e não tinham dinheiro para comprar urn rádio. Às vezes, só
ouviam rádio nos vizinhos, e eles ficavam muito alegres.

E, depois disso, os filhosmais velhos começaram a trabalharnos vizinhos

e, então, um deles comprou um rádio e deu de presente aos meus pais. E
assim nós conseguimos ouvir rádio em casa e ficamos muito contentes.

Depois disso, eu, Walter Briese, comecei a escrever as cartinhas

para a Rádio Jaraguá.
Em 1969 eu escrevi as primeiras cartinhas e ofereci uma música

para a minha mãe, Wanda, que fez aniversário no dia 29 de agosto; e
meu pai, Max, que fez aniversário no dia 4 de setembro, junto com a

Rádio Jaraguá.
Naquele dia, quandoosmeus pais ouviram amúsica e os nomes deles e dos

filhos no rádio, eles ficaram muito contentes e quase começaram a chorar

Agora, já estamos em 2001; a minha mãe já completou 78 anos e

meu pai já completou 89 mos, e ainda estão ouvindo a Rádio Jaraguá.
Em 1969 eu escrevi as primeiras cartinhas e ainda continuo

escrevendo. Estou ouvindo rãdio já faz 32 anos. Não só eu, mas tam

bém meus pais, amigos e parentes.
Por isso, eu digo o meu muito obrigado e parabéns pelos 53 anos e

para todo o pessoal da Rádio Jaraguá AM.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt,.1.l80, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiododpovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

A educação na berlinda

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornaL

o resultado de duas pesqui
sas recentes sobre o desem

penho dos estudantes brasilei
ros põe em xeque a qualidade
do ensino no Pais e faz soar o

alarme em relação ao modelo
adotado pelo governo federal.
O Brasil ficou em último lugar
nos testes realizados pelo Pro

grama Internacional de Ava

liação de Alunos, feitos com

mais de 265 mil estudantes,
entre 15 e 16 anos, em 32 pai
ses. As provas do Enem deste
ano confirmaram o fraco

, desempenho dos alunos. A

média foi de 40,56 pontos, num
total de 100. Em 2000, amédia
foi de 51,85.
A constatação de que o

estudante brasileiro é o pior em
leitura do mundo e que não está

preparado para cursar uma

faculdade de qualidade, que
possa capacitá-lo para enfren

tar o mercado, suscita novos

questionamentos acerca da

politica educacional. Os nú

meros exigem um amplo debate
nacional, envolvendo os setores

ligados à educação e não apenas
ministros e secretários, mais
preocupados com o marketing
pessoal.

roBrasilestá atrasado
historicamente em

relação a outrospaíses
justamenteporque

negligencia a educação
.J

O Ministério da Educação
atribuiu a reprovação aos altos

índices de repetência nas

escolas. Uma desculpa esfar

rapada para esconder o fracasso
de um sistema que privilegia a

quantidade em detrimento da

qualidade. Até porque, esse

mesmo governo proíbe a re

provação dos alunos do ensino

fundamental. Medida que
contribui decisivamente para o

pífio e vergonhoso índice de

aprendizagem, culminando no

escândalo dos números.

As constantes alterações
(distorções) no modelo educa
cional transformaram as escolas
em fábrica de diplomas, sem

compromisso com o conteúdo

disciplinar. Não há nenhuma

surpresa nos resultados dos

testes, são reflexo do descaso e

da irresponsabilidade cente

nária dos governantes, que
apostam na ignorância do povo

CORREIO DO POVO Diretor: Eugênio V. Schmõckel
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para manter o status quo. O

Brasil está atrasado histori
camente em relação a outros

países justamente porque negli
gencia a educação.
A surpresa fica por conta da

confissão da secretária de En

sino Superior do MEC, Maria
Helena Guimarães, que "espe
rava um resultado pior". Ela, em
função do cargo, sabemuito bem

em que patamar está a educa

ção no Brasil. Por outro lado, o

próprio ministro Paulo Renato

admite "que a escola brasileira
não sabe ensinar a ler e ponto".
Mas o responsávelpelaeducação no
País é de, há oito anos, e, se está

nessas condições, dequeméaculpa?
O péssimo desempenho do

estudante brasileiro não se re

sume aos dois testes. Na rea

lidade, o ensino no Pais é de
baixa qualidade - salvo hon

rosas exceções, que deveriam

ser imitadas. As universidades
estão preocupadas em distri
buir diplomas e não em formar

consciências críticas, limitando
os estudantes que, quando muito,
conhecemaáreaestudada.Épreciso
uma revolução em corações e

mentes, aliada à vontade política
para transformar o triste quadro,

Teleassinaturas:
275-2853 - 275-0105 - 372-0533.
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PÁREO
O outro candidato, Ade
rnar Winter, também tu

cano, contabiliza nove

votos, precisando de

apenas mais um.' Entre

tanto, nas contas deWin

ter está incluído Bachmann.

As bancadas do j)MDB

e do PT, além dos ve

readores Jean Leutprecht
(pTB) e Tironi, prome
tem apoio aWinter. Resta

saber se a eleição do

presidente não vai imitar

a última ceia, com beijos,
mas também traições,
nos dois lados.

A se confiar nas promessas e nos acordos firmados

nos bastidores, o vereadorVitório Lazzaris (PPB) será
eleito hoje presidente da Câmara de Jaraguá do Sul.

O vereador Roque Bachmann (PSDB), que até a

semana passada prometia seguir o bloco que elegeu
Lio Tironi (PSDB) no ano passado, mudou de idéia e

garantiu voto a Lazzaris. "Estamos fechados com o

governo", declarou.
A mudança de rota foi percebida já' na sessão de

segunda-feira, quando acompanhou os governistas na

votação do projeto do Executivo, que altera a

composição de cargos de provimento e em comissão

da Prefeitura, contrariando Q próprio voto dado na

votação anterior.

- Fui verificar e constatei que os novos cargos são

para as áreas de saúde e educação -, justificou.

NÚMERO$
Cada deputado federal

custa ao País R$ 3,7 mil

por dia, R$ 1,3 milhão

por ano. Gasta-se dia

riamente R$ 71,9 mil com
�

um senador, ou R$ 26

milhões por ano. Na ou

tra ponta da distribuição
dos recursos da União,
cada brasileiro tem ape
nas R$ 0,36 por dia para
atendimento na saúde. A

educação é aindamais per
versa com o brasileiro. O

orçamento destina so

mente R$ 0,20 para cada

habitante por dia.

AVALIAÇÃO
O Diretório do PPS de Jaraguá do Sul faz reunião de

avaliação no próximo dia 21, no auditório do Sindicato
do Vestuário. Na oportunidade, discute a possível
candidatura do presid�nte do diretório de Guaramirim,
Reinaldo Safanelli, à Câmara Federal em 2002.

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

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Braoro, 637 • Saln 2· (antro' Jarnguá do Sul· se

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

I RETORNO: SCARPATO PROMETE REAPRESENTAR PROJETO SOBRE ABERTURA' DE COMÉRCIO

Vereador pretende discutir

proposta com a comunidade
]ARAGuA DO SUL - O

vereador Marcos Scarpato
(PT) confirmou a intenção
de reapresentar, no pró
ximo ano, o projeto que
regulamenta a abertura do
comércio do Município
nos domingos e feriados.
Ele prevê para maio a data

que deve protocolar a pro
posta na Câmara de Ve

readores. Scarpato revelou
que. pretende discutir o

assunto com toda a co

munidade, estendendo o

debate para além das par
tes diretamente envolvidas
- Sindicato dos Comer

ciários e CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas).
No início do mês, por

nove votos contra e oito

favoráveis, o Legislativo
rejeitou a emenda à Lei

Municipal 2.397/97, que
versa sobre a abertura do
comércio aos domingos e

feriados. A proposta, apre
sentada .a pedido dos

comerciários, limitava o

funcionamento do comér

cio em 13 domingos por
ano. Desde a implantação
da lei, final de 1997, CDL

Arquivo/CP: Edson Junkes

Scarpato aposta na conscientização para mudar o placar

e sindicato travam uma

"guerra" particular. Os

lojistas argumentam que a

abertura do comércio gera

empregos e renda, o que é

contestado pela categoria.
Na opinião de Scar

pato, a abertura dos co-

mércios aos domingos e

feriados, em princípio,
deveria estar restrita aos

patrões e empregados.
"Isso deveria ser resolvido
entre eles. Entretanto,
como o governo se meteu

nesse meio, criando uma lei

para a questão, cabe a nós,
vereadores, ampliar essa

discussão com toda a

comunidade, já que somos
seus legítimos represen
tantes", justificou, acredi
tando que o assunto não é

tratado com a devida aten

ção e responsabilidade. "É
muito cômodo para nós

decidirmos o horário de

trabalho dos comerciários, já
que não trabalhamos nos

domingos e feriados", criticou.
O parlamentar acredita

que o debate com a co

munidade possa alterar a

posição de alguns verea

dores. �'A reação popular,
contrária à abertura do

comércio aos domingos,
deve servir de parâmetro
para os vereadores que se

dizem representantes do

povo", discursou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

com R$ 20.529.107.20 ..
A bancada do PMDB

apresentou três emendas

modificativas ao Artigo 6°

do projeto original. A
primeira reduz de 95 para
80% os gastos com exces

so de arrecadação. A outra

reduz de 30 para 20% do

orçamento a aplicação dos
recursos pelo Executivo
sem consulta ao Legisla
tivo. E a terceira mantém
a autorização da Câmara

para que o governo abra
créditos suplementares. As
emendas foram aprovadas

pelo plenário..
O orçamento para 2002

é 2% inferior ao deste ano.

A explicação, segundo o

secretário de Gestão, Sólon
Schrauth, é que os recursos

do Fumdef (Fundo de

'Manutenção e Desenvol

vimento do Ensino Fun

damental e Valorização do
Magistério) não são con

siderados receita, por
tanto, não contabilizados
no orçamento.

A Secretaria de Edu

cação e Cultura fica com

R$ 22.422.983,98 -

Câmara de Vereadores aprova orçamento para 2002
22,65% do orçamento

geral e 28,58% da admi

nistração direta, 3,58%
acima do mínimo exigido
por lei. Para a Saúde estão

previstos R$ 17.784.562,00
- 17,97% do orçamento

geral. O Gabinete do pre
feito receberá R$ 885.495,00
e do vice R$ 156.430,00.
À Câmara de Vereadores
serão R$ 3.239.000,00. A
Secretaria de Desenvolvi
mento Municipal vai ficar
com,14,94% do orça
mento geral do Município
ou R$ 14.786.485,97. (MC)

]ARAGuA DO SUL - A

Câmara de Vereadores de
ve confirmar na sessão

extraordinária de amanhã,
em segunda votação, a

aprovação do orçamento
do Município para 2002.

A proposta orçamentária
que fixa a receita e define

as ,despesas é de R$
98.965.081,20 e foi apro
vada em primeiro turno,

por unanimidade. A admi

nistração direta - Execu

tivo - fica com R$
78.435.974,00. Câmara,
autarquias e fundações

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ISAINDO: METADE DOS SERVIDORES DE GUARAMIRIM VAI REQUERER EXONERAÇÃO NA SEMANA QUE VEM

São funcionários contratados em

regime de serviço temporário
GUARAMIRIM - Cerca

de 150 servidores públi
cos municipais, quase a

metade dos atuais 332

funcionários, estará reque
rendo exoneração das res

pectivas funções na terça
feira da semana que vem.

São os funcionários con

tratados em caráter tem

porário, para cumprimento
de funções por período
determinado. A maioria é

professor. A partir do ano

que vem, só funcionários

aprovados em concurso

poderão cumprir funções
no serviço público.

Parte do pessoal in
gressou na Prefeitura este

ano, outros trabalham há

alguns anos. "Esta provi
dência vem regularizar a

situação geral dos servido
res públicos municipais em
Guaramirim e atende ao

que exige a Constituição,
diz o secretário de Admi

nistração e Finanças, Jair
Tomelin, atualizando o

quadro, corrigindo distor

ções e desdobrando algu
mas funções. Ele infor

mou que o concurso pú-

Prefeito Mário Sérgio Peixer confirma concurso em janeiro

blico já tem data marcada

e vai acontecer no dia 19

de janeiro.
As principais providên

cias para a realização do

concurso já foram to

madas, como a aprovação
pela Câmara de Vereado

res da lei que dispõe sobre

os cargos é' salários dos

servidores e a confirma

ção da Udesc (Universi-

dade do Estado de Santa

Catarina) para a aplicação
das provas do concurso. O

número de servidores de

verá permanecer estável,
com a recontratação de

pessoal aprovado em con

curso. As novas vagas são

poucas e atendem setores

que não podem prescindir
de profissionais em áreas

específicas. O último con-

curso realizado pela Pre

feitura aconteceu em 1996,
no governo do ex-prefeito
Victor Kleine (PPB).

Os servidores munici

pais estarão de férias á

partir do próximo dia 20

de dezembro, retornando
em 20 de janeiro. Mas se

rão mantidos plantões em

todos os serviços básicos,
como limpeza pública e

atendimento à saúde, inclu
sive na áreas de tributação,
na recepção e central te

lefônica da Prefeitura. Em

janeiro, o Executivo estará

reajustando os salários dos

servidores em 14%, con
forme o acordo feito para

fixação do novo Plano de

Cargos Salários. O piso do

servidormunicipal sobe de

R$ 210,00 para R$ 325,00.
SALÁRIO - A Prefeitu

ra pagará na terça-feira da

semana que vem a segunda
parcela do 13° salário dos

servidores municipais. A pri
meira parcela foi depositada
no dia 11 de outubro, in
forma o secretário de Ad

ministração e Finanças, Jair,
Tomelin. (MILTON RAASCH)

Zuco quer definição daCâmara sobre o programa de rádio
GUARAMIRIM - o pre- poucas apresentações. Aguiar (PPB), Salim José surgiu pelo -fato de que

sidente do Partido dos Zuco reclama providên- Dequêch (PFL) e Osni Longhi prestava o serviço
Trabalhadores e coordena- cias para que o programa Bylaardt, reclamaram da gratuitamente na rádio e o

dor da Rádio Comunitária, radiofônico volte a ser forma supostamente ten- Legislativo terá que buscar

Moacir José Mafra, o Zu- apresentado, tendo em denciosa com que o di- agora outro locutor, entre
co, enviou correspondên- vista que a rádio reservou retor geral da Câmara, profissionais do mercado.

cia para a Presidência do espaço específico para ser Charles Longhi, que as- Na sessão de terça-fei-
Legislativo Municipal co- ocupado para a divulgação sumiu a tarefa, vinha fa- ra, Aguiar sugeriu que se-

brando posição dos ve- das atos da Câmara, que não zendo a divulgação dos jam contratados os servi-

readores em relação ao está sendo ocupado. atos do Legislativo. "Só ços de um profissional da
programa de rádio inicia- o programa foi sus- divulgando atas do PT", área, que ficaria responsá-
do na emissora, mas inter- penso depois que alguns conforme queixou-se vel pela produção e apre-
rompido após algumas vereadores, como Altair Dequêch. A dificuldade sentação do programa. (MR)

TRANSPORTE

,"Estar em Jaraguá do Sul é como estar em outro

mundo." A declaração partiu do ministro José Serra

(PSDB) e foi feita por telefone para a Rádio Jaraguá
AM, ao comentar a posição conquistada novamente pela
cidade deJaraguá do Sul, de ostentar a melhor qualidade
de vida no Estado, segundo indicadores da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente. O ministro se encontrava em Chapecó, na
Região Oeste do Estado, em companhia do deputado
federal Vicente Caropreso (PSDB), onde participava da

inauguração de um centro de tratamento ao portador
de câncer, quando deu a declaração. "Considero JS uma

das cidades melhor organizadas e credito isso também
ao PSDB", acrescentou Serra.

O vereador Altair Aguiar
(PPB) encaminhou indica
ção ao Legislativo de

Guaramirim, esta semana,
solicitando a implantação
de linha regular de ônibus
no trajeto Avaí/Guami
ranga, no período notur

no. A finalidade é atender

aos alunos da Escola de

Educação Básica São Pe

dro, quenecessitamde trans

porte naquele horário. A

solicitação partiu dos alunos
e moradores da região.
Aguiar também encami

nhou indicação pedindo
a definição de equipe
específica da Prefeitura

para atender a população
guaramirense nas emer

gências causadas por en

xurradas.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879'

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

SEJA COMPETITIVO' 'NESTE ME'RCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Pefelistas de todo o Vale

do Itapocu estarão reu

nidos sábado, a partir das
10h30, no Parque de Ex

posições de Guaramirim,
para uma confraterniza

ção de encerramento do

ano. A iniciativa de reunir

o partido é do diretório

local, com José Dequêch
Neto na presidência, e

deve mobilizar coorde
nadores e convidados do

partido, além dos nomes

que disputam a candida
tura a deputado estadual:

o prefeito de Massaran

duba, Dávio Leu, e Ma

ristela Menel, vereadora
em J araguá do Sul. O

partido chega ao final do
ano mostrando muito pi
que e participação.

®
..

,U
.....

C_WiAd","MAa�i"o,SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br- e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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ISEMINÁRIO: COMISSÃO DE FUNDiÇÕES DISCUTE NOVAS TECNOLOGIASMetalúrgicos ameaçam entrarINF RME
•

./ o diretor da Pires &

Associados, Luiz Henrique
Pires, e o consultor dos

Núcleos Setoriais da Acijs
(Associação Comercial e
Industrial de ]araguá do
Sul), Osni Pincegher, irão
representar aApevi
(Associação dasMicros e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) no 22°

Encontro das Associações
de Micros e Pequenas
Empresas de Santa

Catarina, que acontece de
amanhã a domingo, no
Hotel Lê Canard, em

Caçador.

Evento vai reunirempresas
para troca de experiências

/ .

emgreve naprOXlffia semana
}ARAGUÁDO SUL-Os

metalúrgicos da região po
dem entrar em greve a

partir da próxima semana,
caso as negociações com

os patrões não avançarem.
A decisão será tomada
durante a assembléia geral
que acontece sábado, na
recreativa da categoria: O
Sindicato dos Trabalhado
res reivindica reposição do
ICV (Índice do Custo de

Vida), em torno de 10%,
mais aumento real de 6%,
em três vezes, além de
cláusulas sociais. Inicial

mente, exigiam 15% de

reajuste salarial.

A redução da jornada
de trabalho de 44 para
40 horas semanais e a

inclusão de nove requi
sitos para a implantação
do banco de horas são os

principais obstáculos

para o fechamento do

acordo. Os metalúrgicos
querem ainda a manu-

tenção da atual legislação
da Cipa (Comissão In

terna de Prevenção de

Acidentes). Para o presi
dente do Sindicato Patro

nal, Eduardo Horn, o

rea jus te reivindicado

pelos trabalhadores está

fora da realidade.
- Não temos con

dições de oferecer mais,
sem comprometer a com

petitividade das em

presas. Todos os grandes
acordos foram em cima

do INPC, algo em torno

de 8%, o que estamos

oferecendo, avisou, in
formando que a redução
da jornada de trabalho está

fora de discusão porque
depende de alteração na

legislação. Na tarde de on

tem, patrões e empre
gados do setor metalúr

gico estiveram reunidos no

Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul) para mais

uma rodada de negociação.

ferência Internacional de

Fundição da ABB, realiza
da em Dortmund, Ale
manha, nos dias 8 e 9 de

novembro.'
Na parte da tarde, es

tão previstas as palestras
"N ovas tecnologias de

moldagem em alta pres
são em areia verde, sem

caixas, com enfoque em

\ linhas de partição verti

cal" e "Aplicação de

refratários monolíticos

para revestimento de for

nos tipo cadinho, canal e
panelas de transferência".
A primeira apresentada
pelo diretor da Cerp Re

presentações, Renato de

Rezende Pierri, e a outra

pelo gerente de Vendas

Mercosul da Vesuvius do

Brasil (Fundição e Fá

bricas de Vidro), Victor
Hugo Gomes Aramayo. '

ção Tupy, Embraco

(Empresa Brasileira de

Compressores) e Grupo
Weg, as três últimas fun

dadoras da comissão.

,
Criada em 1997, a Coinfu
realiza regularmente reu

niões itinerantes para dis
cutir as novidades e pro

jetos para o setor de fun

dição.
O evento será aberto,

às 9 horas, pelo diretor

de Produção da Weg In
dústrias, MartinWerning
haus. Em seguida aconte
ce a palestra "Novas tec

nologias para a fundi

ção", realizada pelo ge
rente de negócios da área

de Fundição - ABB do

Brasil, Fernando Orsi, e

pelo gerente-geral de

Américas - LMISelcom,
Goran Lowback. Será

um resumo da 14' Con-

}ARAGUÁ DO SUL - A

Coinfu (Comissão Inter

municipal de Fundições)
realiza amanhã, no au

ditório da direção geral
do Grupo Weg, o 10 Se

minário de Novas Tec

nologias de Fundição. O
evento tem como objeti
vo a atualização dos inte

grantes da comissão so

bre as novas tecnologias
que estão surgindo no se

tor de fundição. A Coinfu

quer incentivar a troca de

experiências entre as

empresas, visando o de

senvolvimento e o conhe

cimento entre as empre
sas representadas.

Participam do semi

nário as empresas Eletro

Aço Altona, Máquinas
Omil, Metalúrgica Mene
gotti, Sociesc, ETT, Me
talúrgica Schulz, Fundi-

./ A balança
comercialbrasileira

registrou superávit de US$ 4
milhões naprimeira
semana de dezembro, entre
os dias 1 e 9. As exportações
somaram US$ 1,033 bilhão,
com média diária de US$
206,6milhões, enquanto as

importaçõesforam de US$
1,029 bilhão, com I Mia
diária de US$ 205,8
milhões.
•

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
parabenizo o empresa KLC Ele'ric Conexões

pela brilhante conquista do troféu de distinção pela excelência no fornecimento de componentes
para conectores, na indústria da comunicação, concedido nesta quarta-feira pela direção da

SI EMENS, em sua unidade de Curitiba.
Concorrendo com vários outros empresas fornecedoras, internacionais inclusive, o KlC ficou em

primeiro lugar em seu mmo, destacando-se pelo esmero e qualidade dos seus produtos, num feito

que é motivo de orgulho e satisfação paro todos os corupoenses.
É com pessoas imbuídas de espírito progressista e que incansavelmente sempre buscam fazer melhor,
como o empresário (urt linzmeyer, diretor-presidente da KlC, que construiremos uma Corupá forte e

em condições de gerar empregos e oportunidades de uma vida melhor poro todo o nossa gente.
Parabéns, empresário e família. Parabéns, funcionários.

II

II

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORUPÁ
Gestão 2001/2004

II
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, I'jome: Gabriela Francisconi

I de: 18 anos
: áquá,me
ssão: estudante

omida: massas (macarrão)
�ebida: cuba de Bacardi Lemon

,idade:a�iga
ito: p'r'egli!Jiçosa
lo: para os que ajudam ao pró-

HXimo
s

,

\, igo: acordar cedo
it : usos: PªJ� os meus amigos

,

s: para a corrupção
Orgulho: de ser:mulher

Y�J'gonha: da miséria do Brasil
.,

u nolte: dia e noite
la! deirnir sem roupa"

'conceito: não tenho
Amor: é bom amar e ser amado
Sexo: é bom com quem amamos

Deus: importante na nossa vida
Vida: gostaria de poder viver eter
namente
Morte: triste
Drogas: cada vez mais no meio dos
jovens
Lugar: uma ilha deserta a dois
Sonho: conseguir alcançar meus

objetivos
Cantada: as diretas
Futuro: depende só de nós';
Jaraguá do Sul: mudou meus planos
Brasil: precisa de muitas mudanças
Uma frase: "Nunca se afaste de seus

sonhos, pois se eles se forem, você
continuará vivendo, mas terá deixado
de existir."

DICA da semana '

Um dos bares da Boate Hari Om será
comandado pelo Tonho, proprietário do
bar Tonhonho, deMeia Praia.
Quem conhece o Tonhonho já deve ter
experimentado a caipirinha de uva que
eles fazem. Isso mesmo, de uva, e não
de vinhó! É coisa de outromundo!
Não deixem de aproveitarmais essa
surpresa na Hari Om!

Jaraguá do Sul, quinta feira, 13 de dezembro de 2001
AN'I'ENA

e-mail: antenaexterna@hotmail.com I"" XT!. 4

11

As formaturas do São Luís e da Escola Jaraguá esbanjaram
alegria. Confira algumas fotos das duas festas que embalaram a

última sexta-feira....

MA

DR. ANTONIO ROSA NETO
(lrurglõo Denlistn - eRO 2674

o Boticário
ORTODONTlA E

.

ORTOPEDIA
DOS MAX�"LARES

- ir (4n 275-2006
Rua Joóo Picolli, 153· (enfro . Joroguó do Sul

MeUuwopçMM.,�
• Diariamente à partir das 10 horas

• Música ao vivo d. Quarta a Sábado

icroinformatica. com
•• p. c I I I i • I d. Im' I • n d., • o c • 371·7365

Reservas 1JO.5266
Rua Venâncio da Silva Porto. 21
89252-230 Jaraguá do su- se

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

www.icroinfonnatica.com

Av. Marechal Deodoro, 153· Calçadõo
Ieníre- Jaraguó do Sul . SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

ass
CLASSIFI(AI)OS DO CP - Jaroguá do Sul e região � Quinto..feira, 13 de dezembro de 2001

Fechamento dos dassificados: NEGÓCIOS & OPORT�NIDA,DES: r feira., às 121y.C,LAS,SIAUT,O: 4° f,eira, às 1211; CLASSIMÓVEIS: SO feira, 12h
Para anunnar: 371-1919 ou cpclasslflcados@nefuno.com.br

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

UTOS
compNIl venda I troca I gOlagens

Vende-se Parati CL

1.8, 94, bordô,
gasolina.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol CL 1.6,
92, prata, motor
CHT, áleool.
Tratar: 9903-2936. Vende-se Gol CU 1.6

ano 96/96, a

gasolina, rodas de

liga leve, aparelho
de CD, cor branco.
Ótimo estado.
Valor R$ 6.0QO,OO e

assumir 34 vezes de
R$ 267,00.
Tratar: 371-2738
ou 9975-2328,
com Jaison.

Vende-se Passat, ano
81, vermelho, em
bom estado.
R$ 1.800,00.
Trator: 9122-1157
ou 372-2402.

Troca-se Santana

Quantum, 87, ótimo
estado conservação.
Motor novo, por

Fjórino 89/90, em
ótimo estado.
Tratar: 9903-0006.

Vende-se Gol MI, 97,
branco, impecável.
Valor R$ 8.000,00 +

24x R$ 170,00.
Tratar: 9117-5788,
com Aloir.

Vende-se Fusca, 70,
original.
Tratar: 370-3062.

Vende-se Gol 1000,

Vende-se Santana
Quantum, ano 91.
Valor R$ 4.000,00
entrada + parcelas
de 195,00 (1 o porcelo
só em fevereiro).
Tratar: 373-2563.

Vende-se Gol
geração III, ano 99/
00. Completo 1.0,
16Y, 4 portas.
Valor a combinar.
Tratar: 9'111-6878.

Vende-se Saveiro CL,
ano 93.
Valor R$ 6.000,00.
Tratar: 9902-8433.

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

Vende-se Gol 91,
azul metálico, ótimo
estado, motor CHT,
ale. R$ 6.300,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

2
7
5

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia c/e cheques
Dinheiro em sua conta no c/ia!

* Não fechamos para almOfO
-.

'

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

95, bege.
Valor R$ 7.500,00.
Tratar: 373-3298,
com Pedro.

Vende-se Fusca

1300L, ano 80,
branca. Em ótimo
estado. R$ 2.800,00.
Tratar: 9104-7873
ou 9122-9867.

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

Vende-se Gol 1000,
ano 2001, fun com

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

VENDE-SE F/ESTA
98, preto, 4 portos, 1.0, tem
rova elétrico, estado impecável
Interessados tratàr com Tales '

pelo telefone 371-4509 ou

91025984, depois dos
18 horas.

AO SEU

Rua Bernardo Dornbusch, 931 - Baependi - (EP 89256-100 - Jaraguó do Sul - S(
e-mail: forlincar@nefuno.com.br

_3
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2 -CORREIODOPOVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 13 de dezembro de 2001

Ruo 'Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fone: 3,71-7398

�E(c/if!! 370-3113
Av.WoldemorGrubbo -Joroguá do Sul-S(

'Prata
Branco

AUTOCENTER

Nõo fechamos para o almoço

* Pneus * Rodos Esportivos * Am
"'i': f* Escapamentos * Balanceamento - "Domet

.

* Molas * Suspensão * Freios

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTOA.

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

MODELO ANO COR COMB.
vw

Gol MI 97 Branco G
Fusca 95 Azul G

Voyage 1.8 92 Branco G
Santana GLi, 4p, cf ar ,

e dir. 93 Prata G
Fusca 82 Branco G

GM
Corsa Wind 9'8 Azul G
Corsa 96 Prata G

FORD
Escort XR3 86 Vermelho G
Del Rey 84 Bege A

MOTO
Titan 97 Cinza G

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Ba'rra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- se

Fone: (47)
370-8622

Atendemos linha geral:

... A"IU'�AA,I
11_��(U7�'

Telefone:
(047) 376 ...0251
RuaÂngelo Rubíní, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

WOI.KSWAGEN
Bordô
Bordô
Prelo
Proto
Bege

CHEVROl.ET
Corsa Sedan 1.0, 4p, compl. Verde
S· 1 O 2.2 + ar{dir Prata
Corsa Super .04p Branco
Corsa wind 1.0 2_p Bordo
Corsa Wind 1.0, Zp Branco
Corsa Wind 1.0, 2p. Branco
Vectra CD Aulom61ico Azul
Monza SLE 4p, 1.8 Azul
Chevette DL 1.6/S Vermelho
Monza SL/E 2p Iria (9) FI�ul
Palio Fire EX 2p Bronco
Weekend Slile 16V Bordô
Uno EP 4p compl + ar Azul
Fiorino Pick up 1.0 Verde
Fiorino Furgôo 1.0 IE Bronco
Fiorino Fur:gôo 1.5 Bronco
Uno Mille E1elronic 4p Vermelho
Uno Mille 2_p Bronco'
Prêmio CS r.s IE, VT Cinzo

FORO
Vermelho
Vermelho
Azul
Ouro
Azul

OUTROS
Copolo Fibra D·20 Vermelho
Peugeol 504 diesel Branco
F· 1000 S diesel Branco
Moverick Super (relíquia) Cinzo

MOTOS
Nx 400 Folcon Vermelho
Suzuki DR 800S Prelo
Yamoho FZR· 1000 Bronc:o

GolMI
Poroli CL 1.8
Goll.0 Plus
Goll.0 Plus
Fusco 1.300L

98
95
95
95
81

00
97
97
96
96

�
91
89

Fone: 371-4225
Fax: 371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Clio RL 1.0, air bag dp Azul 2000

Gol 1.0, 16Y, 4p Azul 1999

Corso Wind 1.0, 4p Preto 1999

Parati CL 1.6, 2p Branca 1997

Parati CL 1.8, 2P Bege 1992

Tempra HL.X, 2.0, 4P Branco 1997

Uno EP 1.0, 2P Vermelho 1996

Fiesta 1.0, 2P Vermelho 1995

Monza SL/R, 2p Cinza 1990

Uno S 1.3, 2P Vermelho 1990

Chevette SE 1 .6 Vermelho 1987 ,

Fusca 1300 Branco 1970

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

OI
97
96

�
94
93
93

00
98

ã1
87

�
01)4
75

Ko 1.0 zelec/rocon
Fieslo 1.0, 4p
Versoilles GL, 4p. ar
Belino L 1.6
Escort GL 1.6 (à)

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUINTA-FEIRA, 13 de dezembro de 2001 Classiauto CORREIO DO POVO - 3

Gol MI com trio 98
$oIMI1.0 98
Gol CL/1.6 97
GolMJ 1.0 97
Gol MI Plus compl. 97
Gol CU 1.6 95
Go/RST1.60PS. 95
GolGL 90

mqol�?< �q
�"�pmbi. Furgãõ 97

/úsca Reliquia 78
Fusca 73
FIAT

Tempra completo, 4p 95

Tempra completo, 4p 93

Tipo IE 1.6, 4p 95
Palio EX, 4p 01
!Fiorino Furgão 91
no SX, 4p, opcs. trio 98

Mille 94
o Mille 91

FORD
Ka 98
F�sm 97
F�sm 98
MOTOS
CG Titan 125
CG Titan 125
CG Titan 125
CG Titan 125

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

95
96
Q5

Agora, a Dream Car além de vender os melhores carros novos e

seminovos também traz toda a inovação dos veículos SSANC YONC.

Conheça-os e descubra que seu sonho tornou-se realidade!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4-CORREIODOPOVO Classlauto

NONDAS
Au"olnóveis

QUINTA-FEIRA, 13 de dezembro de 2001

novos. Valor do GLS
R$ 16.500,00.
Tratar: 9122-7399
ou 275-2010, falar
com Levi.

Vende-se monza 1.8
ano 86, a álcool, em
bom estado.
Valor R$ 3.400,00.
Tratar: 371-6238.

Vende-se corsa Wind

Super, ano 95, com ar '

quente e frio,
desembaçador e

limpador traseiro. Em

perfeito estado de

conservação.
Documento pago até
final de 2002.
Valor a combinar.
Tratar: 9104-4522.

UTOS
compra I "mi, 11rot. Ig.rllfsns

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

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores de Alumínio
para Automóveis e

Caminhões /ntercoo/er Corsa GL 1.6, 97, 4p,
branco, travas
elétricas, limpador,
desernbcçcdor, ar
quente, direção
hidraulica. Tratar
371-5343.

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

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

Boependi - Jaraguá do Sul � se
Vende-se Kadett GL,
1.8, prata, trio eletr.,

Vende-se Silverado
DLX, 98, completa, 6

S10, 2,4, duplo, 4.000km 2000

S10, 2.2, 15.000km 2000

S10, 2.2 Luxo 1997

Blazer OLX 4.3 1997

Blazer 2.2, único dono 1997

-Oakola Sporl, 15.000km 1999

Gran Caravan LE, 30.000km 1997

Explorer XLT ,
1997

Omega CO, baixo KM 1998

Slralus LX 1997

Fone: on 5062-6000
Fax: (II) 5062-8000

limp., desemb., ar
quente. Tratar:
9905-2848.

cilindros, diesel,
bordô. R$ 36.000,00.
Tratar: 371-5343.

� ZERO DE ENTRADA
ACELERE ESTA PROMOÇAO PARA TODA LINHA HONDA

Vende-se Silverado
DLX 98, branca,
completa, 6 cilindros,
diesel. R$ 37.000,00.
Tratar: 371-5343.

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

SCL ano 89 cor

branco, a álcool.
Valor a combinar.
Tratar: 370-0690.

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

Vende-se Vectra CD
ano 96, cor preto, em
ótimo estado,
completo mais
volante em couro,

computador de bordo
, freios ABS e pneus

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

��r,lÕpatrlt ,-'e ... ma......
.SIU oarro .1J'raCIS8/'dl SllIuro.

ADDDl8kl.,.H.rc.�
s r·ôs'

". '.,

... 1' ,

F P 7'
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NTIA
lANO

Gol4P16V
99/00 - Branco

Astra GL
99 - Prata

MODELO ANO COR'

Quantum 2000 MI 97 Verde

.�
Ban�o Volkswagen • Conl6rcio Nacional Volklwagen

Santana
98/99 - Azul

Fiesta
98/99 - Branco

MODELO ANO COR

Gol16V 4P 99/00 Cinza

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 20h
Sábados: 8h às 17h

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, serninovos e

usados, só na Caraguá.

GolfGL
96 - Preto

PassatVR6
96 - Azul

MODELO ANO COR

Astro GLS 95 Branco

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

o
E
'u
o
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13 !I i'; ;tij ! i -I
Vende-se Corsa Wind,
96, 2p, com
opcionais.
R$ 10.500,00.
Tratar: 9118-2725.

Vende-se Chevette,
ano 80, em bom
estado. R$ 1.700,00,
aceito troca.
Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

Vende-se Chevette SE,
ano 87, branco.
R$ 2.700,00 + 15X
R$ 178,00. Tratar:
9122-1157 ou

372-2402.

VENDE-SE ESCÂNIA
95/95 azul, top line,
trucada e engatada,
particular. Valor à vista
R$ 100.000,00 ou

entrada de R$ 18.500,00
+ pare. de R$ 1.454,00

consorciada.
Tratar: (43) 9107-7144

&I

371-7770

REVE$TIMENTO

AUIOMOBIÚSTICO

EMCOURO E

TECIDO

R. Bernardo Dombusch,
2222 - Vila Lalau

Vende-se Corsa Sedan Tratar: 370-3113 ou

Super 2000, 1.0, 16Y.· 9973-5158.
Tratar: 9122-9528.

Vende-se Prêmio
CSl, completíssimo,
cor preto, ano 94.
Valor R$ 7.500,00.

H FIAlH'''''''' :

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

Vende-se Uno Mille,
98, 4 portas, azul
metálico, completo -

ar. Tratar: 371-5343.

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

Vende-se Fiat Prêmio

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

Vende-se Fiat Palio
EX, 99, branco, 2

portas, pára-choque
personalisados.
Tratar: 371-5343.

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

Vende-se Palio 16Y,
4p, completo, 96.
Valor a combinar.
Tratar: 371-0742.

Vende-se Fiat Oge,
ano 84, bege.
R$ 1.200,00, aceito
troca. Tratar:
9122-1157 ou

372-2402.

Vende-se Escort XR3,
88, conversível,
vermelho, completo,
ar, rodas 15. Tratar:

?903-2936.

Vende-se landaw em

peças ou inteiro, ano
80. Valor a combinar.
Tratar: (47) 374-1935
falar com Adelcio.

Vende-se Versalhes Gl
1.8, ano 95, cor
prata. Completo
menos ar.

Valor a combinar.
Tratar: 370-4430.

Vende-se Versalhes,
ano 94, cor azul.
Excelente estado de

conservação.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643, com
Tereza.

Vende-se Opala, ano
78, cor cinza
metálico, em perfeito
estado de

conservação.
Valor R$ 1.800,00
negociável.
Tratar: 371-4758.

Vende-se Escort SW, 4
portas, ano 97,
completo. Valor
R$ 17.000,00 ou

troco por carro de
menor valor.

Tratar: 370-0581 ou

9102-1413.

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.

Vende-se Corcel II,
ano 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.

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

Vende-se Escort

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

Vende-se scooter

modelo super Fifity
(marca sundow),
ano 96. Valor
R$ 1.300,00
negociável.
Tratar: 370-8271 ou

9953-0413 com

Genilso.

Vende-se CBR 450,
ano 91. Valor
R$ 7.500,00 ou

financiamento
de R$ 1.500,00
entrada mais 36
vezes R$ 273,18.
Tratar: 9111-5064.

Vende-se CB Honda
.

400, ano 83.
Valor 1.800,00.
Tratar: 9121-5180,
com Jaison.

Vende-se CG Titan,
98, azul metálica.
R$ 2.800,00 ou 36x
R$ 118,00.
Tratar: 9111-5064.

Vende-se ou troco

moto CBX 200, com
9.000km.
Valor R$ 2.800,00 +

prestações,
aceita-se moto de
menor valor.
Tratar: 373-1580.

Vende-se co.
84, vermelha,
ótimo estado.
R$ 1.150,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

Vende-se moto

DT 180, ano 83,
preparado para
trilha. R$ 1.000,00,
em ótimo estado.
Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

Vende-se CB Honda
400, ano 83.
R$ 1.800,00.
Tratar: 9121-5180,
com Jaison.

Vende-se moto

Volka, 1.500 cc, ano

91, cor preta.
R$ 12.000,00
(relíquia).
Tratar: 370-2227
ou 9975-1804.

Vende-se Uno CS
1.3, ano 8�" ótimo

. estado. Valor
R$ 4.500,00,
aceito moto.
Tratar: 373-0131.

Empréstimo Pessoal
FÁCILCRED

SOLUCÃO PARA VOCÊ
,

Simples, rápido e sem burocracia
Basta apresentar: Venha conferir
Carteiro de identidade - Comprovante de residência _

o menor luxo de juro!

��:!�:�n!��:!ndo - Talão de Cheques 162i4td
Ruo Reinoldo Rou, 60 (Morket Ploce) 62 andor, solo 601 . Fone: 311-8464

FERRO V-ELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇASUNMRSALLTDA

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jàraguá do Sul

Vende-se Uno EP, ano
96, cor verde escuro,
a gasolina, com
vidros e travas

elétricas, alarme.
Todo original.
Valor R$ 8.300,00.
Tratar: 9113-1769.

Vende-se motor

de poupa
Yamaha 28 cv.

Valor
R$ 1.300,00.
Tratar: 371-7035.

Vende-se lancha

Marajó 16 motor

Everude 35,
nova, completa.
Valor R$ 8.700,00,
aceita-se troca.

Tratar: 370-2227
ou 9975-1804.

Vende-se Karman

Ghia, ano 70, cor
vermelho, motor
1.600. Tratar:
275-1444, com

Marcelo.

Vende-se jogo de
rodas 16, marca
BBS, com pneus.
Valor R$ 1.200,00.
Tratar: 275-2466,
com Marcio.

Vende-se Blazer
Executivo, 99,
automat., preta,
único dono.
Tratar:
9977 - 1 738 ou

(47) 363-9999.

Vendo Toyota, 77,
traçada nas

4 rodas, com
carroceria

nova e cabine

impecável.
Tratar: 9975-4135.

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

Fone:
370-7184

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



7. CORREIO DO POVO Classiauto QUINTA-FEIRA, 13 de dezembro de 2001

Vende-se Vectra 97/ novo. Valor Valor R$ 22.500,00. perolizado, rodas de 9973-8135.

UTOS
98, cor branco, com R$ 22.000,00. Tratar: 370-3113 ou liga leve, trava
airbag no motorista, Tratar: 372-1680. 9973-5158. elétrica e alarme. Vende-se Kadett, 94"

·Ctlmprf / venda /Iro" / garllgenl a gasolina, com Único dono, bordô, com roda 16,
aparelho de CD, Vende-se Astro, ano Vende-se Corsa GL excelente estado de seguro total válido até
ar-condicionado, 2000, vermelho, 1.6, ano 98, 4 portas, conservação. junho 2002. R$ 9.600,00.
trava elétrica, estepe completo menos ar. cor vermelho Tratar: 372-0879 ou . Tratar: 275-2466.

p� e tI� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

(47) 376-1772/ 273-1001
�..._ C..... r LTID�

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAM.NH........

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

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

MODELO COMB COR ANO Omega GLS 2.2 Gas. Cinza 1996
5 10 Diesel Branco 1996

VW D-20 Conquest, compl. -ar Diesel Branco 1995
Gol MI Gas. Vermelho 1998 Kadett GL 1.8, dír. hidr. Gas. Cinza 1994
Santana Mi 1.8, compl. 4p Gas. Azul 1997 Omega CD Piloto Automat. Gas. Cinza 1993
Gol! GTI Completo Gas. Azul 1995 Kadett SL V.EL rodas Alcool Cinza 1993
Parati CL 1.8 Gas. Verde 1994 Kadett GSI 2.0 Gas. Amarelo 1992

AAT Opala Comodoro SUE 6CCGas. Prata 1991
Palio EDX 1.0, 2p Gas. Cinza 1998 Chevette 1.6/5 Gas. Branco 1989
Palio EDX 1.0, 4p Gas. Cinza 1996 FORD

Tipo 2.0, 4p, completo Gas. Azul 1995 Fiesta 4p Gas. Vermelho 1995
Uno C.S. 1.5

. .Gas. Verde 1995 F 1000 55, comp. -ar Diesel Preto 1993
Uno 1.5 A Gas. Branco 1990

"

Belina GLX Alc. Verde 1990
GM Escort XA 3 1.8 Gas. , Azul 1989

Corsa Super 4p Gas. Vermelho 1997 MOTO
Corsa Super, 4p Gas. Vermelho 1997 CBX 750F Gas. Preta 1987

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇASUNMRSALLTDA

FORD
KA 00/00 prata gasolina
Ford Ranger 100 00/00 preta diesel
Ford Courier 99/00 prata gasolina
Ranger 14 E 99/99 cinza gasolina
KA 98/99 cinza gasolina
KA 98/98 prata gasolina
Courier CLX 97/98 vermelha gasolina
Ford KA 97/98 prata gasolina
Mondeo CLX 97/97 verde gasolina
Escort 1.0 Hobby 95/96 prata gasolina
Verona LX 91/91 azul gasoliné

GM
S 10 Oeluxe 96/96 azul diesel

GM Corsa 96/96 vermelha
GM Chevy 500 SL 89/90 pratil

vw
Saveiro CL 91/91 prata álcool

FIAT
Fiat Uno Mille SX 97/98 branca
Fiat Uno Mille EP 95/96 vermelha

Lista de Veículos PARTICULARES
Mondeo CLX FO 97/97 azul

Fone:
370-7184

,
.

seu semmovo co

ieito de novo

hrique Piazera, 199 - Centro - 3

Na· MORETTI.
AUTOMÓVEIS

IjHeliar
BATERIAS FREE

,al�
"Rua)orgeCzerniewicz,42- FONE: 275-2231
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L.OGO MAIS....

QUINTA-FEIRA 13/12:

Big Bowlling: Show nacional com

"Raimundos" .

11 N 11
POR: CARLA MAURER

FOTOS: TÉo BOGO SEXTA-FEIRA 14/12:

Hari Om: Megafesta de inauquração.

Big Bowlling: Formatura do Colégio
Divina Providência

SÁBADO 15/12:

Big Bowlling: Show com a banda
Stigma

QUARTA-FEIRA 19/12:

Notre: Noite da. Solidariedade

( + Reta final! A mega- - Durante toda a nossa

boate Hari Om abrirá suas vida, acabamos tendo
portas pela primeira vez que tolerar várias coisas
nesta sexta-feira (14/12). das quais discordamos:
Além das atrações que inveja, mentira, medos,
você já sabe, como os arrogâncias, entre muitas
DJs Marky Mark, Laia e outras. Mas, quase que
Stuart e as bandas "Os por unanimidade, existe
Chefes", "Dick Vigarista" e algo que é difícil de su
"Jam Pow", haverá muitas portar: a falsidade.
outras surpresas, como A dor de confiar em al
um supershow de MPB guém e ser apunhalado
com Enéias Raasch na pelas costas é indeci
tenda. frável! Mesmo que, com o
Os ingressos antecipados tempo, acabemos percustam R$ 12,00 e podem doando quem nos foi fal
ser encontrados na Rede

so e nos traiu, é muito
de Postos Mime, Lojas complicado voltarmos a
Colcci, Smurfs Lanches e confiar nessa pessoa, e,Lanchonete Pingüim. Na

aí, a relação nunca será
hora, o preço será R$

como antes.
15,00.

Portanto, aí vai um reAlém disso, a Hari Om
cada geral: vamos protem três opções de áreas
curar manter o respeitovips, que podem ser com-
pelos outros, pois estepradas no escritório da
ainda é um dos sentiprópria boate em horário
mentos mais preciosos ecomercial ou na hora da

festa (se ainda tiver). dignos do ser humano!
A gente se encontra Iá. ..

o melhor lanche da cidade

ir371-5309 Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@netuno.com.brAv. Mal Floriano Peixoto. 170 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edson Junkes/CP

A rapaziada
alegre da

imprensa em

recente

confraternização
promovida pelo
sindicato da

categoria, no Bar
do Óca

Fotos. divulgação

Acontece no próximo sábado (15/12) o enlace
matrimonial de Celio Zatelli e Valdireni da Silva. A
cerimônia acontecerá na Igreja São Cristóvão,
juntamente com o batizado da fi lha, ThaunaAparecida
Zatelli. Logo após a cerimônia os convidados serão

recepcionados no salão da igreja. Felicidades!

Realizou-se no último sábado (8/
12) o enlace matrimonial de
Eduardo Rodrigues e Fabiola
Coelho. A cerimônia ocorreu na

Igreja Evangélica Assembléia de
Deus. Os convidados foram

recepcionados no Clube Atlético
Baependi. O casal passará a lua
de-mel em Florianópolis.
Felicidades ao casal é o desejo de
todos os familiares e amigos.
Parabéns!

Galera de

professores de

Educação Física em

noite agitada no La

Santidad

re dar

SOMMERFEST FELIZ ANIVERSÁRIO
A Sociedade Esportiva e Recreativa 9 DE DEZEMBRO

I

Guarani, Rio da Luz II, estará rea- Antônio J. da Silva

lizando a 2a Sommerfest neste final Roberta Bertoldi

de semana. Sábado, às 15 horas, será
Emerson Alexandre Gonçalves
Beno Baade

realizado desfile da sociedade acorn-
Wally Roweder

panhado pelo grupo de idosos e as- Tarcísio Freiberg
sociação de moradores do bairro, Sueli Volkmann

seguido da Tarde dos Idosos e com- Wigando Wendorff

petição de tiro (chumbinho Rei e Rai- 10 DE DEZEMBRO

nha). A Abertura será às 19 horas, Adolar Konell.

com presença de autoridades municipais.
Renilda Resner

Rogério- LunelliÀs 19h30 será servido jantar com Ingart Michel
churrasco e porco no rolete; às 20 ,Anayde S. Mahfud
horas concurso de escolha do casal Karina Leigue
mirim e, às 21 horas, coroação da Ga- 11 DE DEZEMBRO

rota Sommerfest. O baile inicia às Leoni Fátima da Silva

22h30, com animação da banda Blue 12 DE DEZEMBRO
Oswaldo Bridaroli

Star (RS). Ana Cristina Rozza
Domingo (16), reinicia, às 9 horas, as Maria Gabriela Rozza

competições de tiro. Às 10 horas Sílvio Piazera
desfile dos reis e rainhas da Sociedade Ketlirn Cleila D.N. Damas

Guarani e convidados. Às 11 h30 Irene Schulze
. show tom Carla e Ketlin; 12 horas, 13 DE DEZEMBRO

almoço; à tarde, terá desfile de mo-
Marli Kruqer

das, shaw com Fritz e seu bandonhão
Vera Lúcia Moreira
Eduardo Schiochet

e Cavalo Véio e seu berrante; show 14 DE DEZEMBRO
com Vox 3, soirée com Estrela de Rogério João Rocha
Ouro e coroação dos reis e rainhas 15 DE DEZEMBRO
do tiro; divulgação da equipe campeã Irineu H. Enke

e sorteio da rifa. O encerramento será Cassia Adriana Mass

às 22 horas, com queima de fogos e
Beatriz Ender Lunell i

surpresa reservada pela Sociedade
Wilson Diego Titz

Guarani. E mais: durante toda a festa Jacimar irá se formar na sa

haverá exposição de carros, motos, série amanhã (14). Parabéns

máquinas agrícolas e outros, com da tia Leoni de Fátima da Silva.

completo serviço de bar e cozinha. I

DIRETORIA
No último dia 7, foi eleita a nova diretoria da ACSTVI (Associação dos

Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu): presidente, Henrietta
Brownrigg Neves; 1 ° tesoureiro, Dieter Grützmacher, 20 secretário, Walter

Goetzke. Edelberto Schwanz foi aclamado 20 vice-presidente, uma vez que
o cargo estava vago pela desistência de Ivanir Schwanz, e Daniela Angela
Lenzi foi aclamada la secretária, cargo ocupado por Henrietta Neves, eleita

presidente.
'

ocê estará mais

que de costume:

m as reações
as! A vida íntima e

famili<tp.:oderá ficar abalada.
Virgem - Dia tenso e

om dificuldades e

. Nada vai acontecer

planejou. Problemas
ação poderão afetar

dote uma postura
ndida. O dinheiro
for aplicado de

��!iJJ?86�4C!lt�. Insegurança a

dOl�: cUI�a�o com o ciúme.

Escorpião - O desejo de
arasuaindependênda
cê a romper laços
Evite tomar atitudes

.�a:- O astral indica

�(f'�ra'� surgir imprevistos
issionol, Manter o

enciol,
principalmente se quiserficar

.

em paz com o seu par.
•

erá ter

inesperados.Você
livrordascoisas que
a vida. Falta deânimo,
área sentimental.

ra não gercir
Se agir com rebeldia,
ar mal. No campo
rá vontade de

chutar o balde.
Câncer - A área amorosa

ítcdo. Uma aventura
maus lençóis-
o terreno em que

se envolver.

or puro
. Na vida amorosa,
rá disfarçar a sua

o: reaja!
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• DESCASO: USUÁRIO DO TRAN9i?ORTE INTERMUNICIPAL RECLAMA DE FALTA DE INFRA-ESTRUTURADesembargadorAmaral e Silva eleito presidente
doTribunaldeJustiçadoEstado de SantaCatarina

Pouco movimento no Terminal.

Com votação secreta composta por 29 desembargadores que
compõem o pleno do TJ (Tribunal de Justiça) de Santa Catarina,
realizou-se a escolha do novo presidente do Poder Judiciário que
assumirá no dia 1 de fevereiro d� 2002 e permanecerá até 2004.

Ao pleito disputatam acadeiraos desembargadoresAntonioFernando
do Amaral e Silva, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado, e o desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Filho.

Realizada a votação, resultou a contagem de 22 votos a favor do

desembargador Amaral e Silva, enquanto que, sete a favor do

desembargador FranciscoJosé Rodrigues de Oliveira Filho, elegendo
se, portanto, o desembargador Amaral e Silva, presidente da mais
alta Corte de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Antes, era norma, o critério para escolha do chefe do Poder

Judiciário catarinense, a antiguidade, ou seja, assumiria o cargo o

desembargadormais antigo.
Não obstante, o desembargador Oliveira Filho, que esperava

prevalecer o critério de antiguidade, ainda hoje adotado pelo STF

(Supremo Tribunal Federal) e S1] (Superior Tribunal de Justiça),
não encontrou receptividade a essa norma e tradição adotada,
elegendo-se, então, Amaral e Silva, com significativa maioria de 22

votos contra sete do concorrente.

Destarte, o pleito serviu ao rompimento da tradição, cuja eleição
concorreu para dar continuidade ao processo de democratização do
Judiciário catarinense.

A plataforma de gestão do desembargador Amaral e Silva,
elaborada com a participação de vários desembargadores, bem
ressalta: "Não é um projeto pessoal, mas da maioria que prima pela
qualidade dos serviços da Justiça catarinense."

Eis, entre outras, as propostas de gestão:
1 ° - Manutenção do sistema participativo de gestão; ,

2° - Edição de um novo Código Judiciário e Lei de Organização
Judiciária;
3° - Disponibilizar à sociedade informações sobre o PoderJudiciário,
via Internet e televisão.

Seu panegirico:
1° - Antonio Fern., 1" do Amaral e Silva, filho de Cantídio do
Amaral e Silva, magistrado, e Irine do Amaral e Silva (In memoriam);
2° - Natural de Laguna - SC;
3° - Nascido em 31/8/1939;
4° - Pós-graduado em Direito Processual pela Furb (Universidade
da Fundação Regional de Blumenau);
5° - Bacharel emDireito pelaUniversidade Federal de Santa Catarina;
6° - Promotor de Justiça;
7° - Juiz de Direito;
8° - Desembargador doTribunal de Justiça (SC);
9° - Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;
10° - Professor da Escola deMagistrarura do Estado de SantaCatarina;
11 ° - Delegado doBrasil aoCongresso deConsulta daONU (Organização
das Nações Unidas);
12° - Membro do Grupo de Redatores do ECA (Estatuto da Criança e

do Adolescente);
13° - Presidente da Associação dos Magistrados e Promotores de

Justiça, da Infância e da Juventude;
14° - Integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança;
15° - Presidente do ConselhodeAdrrúnistração doReapareIhamento daJustiça

Recorde-se que o desembargador Amaral e Silva, quando juiz
de Direito Substituto em exercício na Comarca de Guaramirim,
várias vezes teve presença judicante em diversas audiências no foro
da nossa Comarca, aliado ao fato de, ainda, contar com seu irmão,
Clemenceau do Amaral e Silva, ex Adj. e promotor público desta

Comarca, aqui residente há longos anos.

es

.Rodoviário afasta comerciantes
tuação poderia sei: melhor.
''Vendemos a média de cem

bilhetes por dia e as pessoas
chegam sempre em cima da

hora, por isso a Rodoviária

fica vazia quando não chega
hora de embarque ou desem
barque", explica. Ele con

corda que falta um pouco
.

mais de atrativo para os usu

ários, que não contam nem

comum bebedouro parama
tar a sede. ''A lanchonete está

fechada faz tempo", afirma.
De acordo com o ad

ministrador da Rodoviária,
Ivo Bayer, o pouco movi

mento registrado �o local de
ve-se ao preço elevado das

passagens. "Compensa mui

to mais viajar de carro", afir
ma o administrador. Segun
do ele, a média é de 10 mil

passageiros mês, um núme

ro pequeno se compararmos
com o tamanho do Terminal.

'Temos espaço para atender
a demanda por mais 500

anos", ironiza Bayer. (MARIA
HELENE DE MORAES)

]ARAGuA DO SUL - O

final do ano .está chegando
e a lanchonete continua fe
chada. A constatação é do

motorista de táxi Osmar

Porath, ao se referir ao es

tado de abandono do Ter

minal Rodoviário de Jara
guá do Sul e ao fechamento
da única lanchonete do local,
há cincomeses, pelaVigilân
cia Sanitária. "Não tem se

quer uma banca de revista,
som ambiente e até tiraram

um das televisões da sala de

espera", reclama o eletricista
João Cláudio da Silva.

De acordo com a ad

vogada da Prefeitura, Lu
célia Araldi, além da lan

chonete ter sido fechada

pela Vigilância Sanitária, a

administração municipal
entrou com ordem de des

pejo contra o proprietário
do estabelecimento por falta

de pagamento de aluguel.
Ela explica que a ação de

despejo é posterior ao fe

chamento e que em breve

Edson Junkes/CP

Rodoviária tem capacidade de ocupação superior à demanda

inúmeras salas, construídas

para servirem de pontos co

merciais, estão desocupa
das. Algumas foram cedidas

pela Prefeitura para entida

des assistenciais de classe,
como é o caso da Ajadefi
(Associação Jaraguaense de

Deficientes Físicos), Liga
Jaraguaense, Associação dos
Taxistas, entre outras, que

ocupam uma das 12 salas

do Terminal Rodoviário.

Na avaliação do bilhe

teiro da empresa Catari

nense Cristiano Konell, a si-

deverá sair nova licitação
para os interessados em

obter o direto a explorar co
mercialmente o ponto.

As reclamações dos

poucos usuários do Terrni

nalRodoviário tem razão de

ser. Construído há quase 10

anos com capacidade para
atender a demanda por
mais 20, encontra-se hoje
com sua capacidade de ocu
pação ociosa em pratica
mente 60%. Dos 14 boxes

de ónibus, nem a metade

está sendo utilizada. As

Sesc homenageia Nobel de Literatura com exposição
dos

]ARAGuADOSUL-Atéo Sesc Regional, que assina 18. Seus pais imigraram para nidade de conclui-los em

dia 21 deste mês, continua à também a concepção gráfica Lisboa quando ele ainda não função de dificuldades fi-

disposição do público a ex- da exposição, que pode ser tinha três anos de idade. nanceiras. Publicou seu pri-
posição 'José Saramago: A vista no horário das 8 às 22 Toda a sua vida morou na meiro livro --'- um romance

Trajetória de um Nobel da horas, com entrada franca. capital, 'embora até o prin- chamado Terra do Pecado,
Literatura". A mostra faz José Saramago nasceu na cípio da idade madura tives- em 1947, e somente voltou

parte do Projeto Arte Sesc aldeia ribatejana de Azi- se passado muito tempo a ter um livro publicado em

e consiste em 17 painéis de nhaga, no dia 16 de novem- em sua aldeia natal. 1966. Saramago é o único

SOcm por 100cm, organiza- bro de 1922, embora o re- Iniciou os estudos secun- escritor de LínguaPortugue-
dos pelo setor de Cultura do gistro oficialmencione o dia dários mas não teve oportu- sa agraciado com o Nobel.
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IDOAÇÕES: LIONS REPASSA LUCRO DA 16A NOITE ALEMÃ

Novo Amanhã e Apae são
\

as entidades' contempladas
}ARAGuA DO SUL - A

diretoria do Lions Jaraguá
do Sul Centro entregou
ontem à tarde o resultado
financeiro da promoção da
163 Noite Alemã, realizada
em setembro, em benefício
da Apae, que recebeu urna

Kombi nova, no valor de
R$ 27,5 mil, e da Associa

çãoNovoAmanhãque está

construindo um centro para

recuperação de dependentes
químicos, na localidade de
Rio da Luz II. O ato acon-

Concurso para ingresso ria PolíciaMilitar
recebeu mais de mil inscrições em JS

}ARAGuA DO SUL - A

3" Companhia de Polícia

Militar recebeu 1.083 ins

crições de candidatos inte
ressados no concurso para

ingresso na corporação,
encerradas anteontem. O

movimento de procura foi

grande durante toda a

semana no quartel, com a

chegada de pretendentes
de vários municípios, e

inclusive de Dionísio Cer

queira, no Extremo Oeste

do Estado, que enviou um
ônibus conduzindo candi

datos.

Essa procura já era

prevista, segundo o tenen

te Fabiano Dias Perfeito,
responsável pela organiza
ção do concurso em Jara
guá do Sul, porque há três

anos não acontecia concur

so na PolíciaMilitar e a de

'manda ficou reprimida.
Apenas 80 dos futuros po
liciais militares (76 ho

mens e quatro mulheres)
serão aproveitados para
reforço do contingente na

3"Companhia, que está sendo
transformada em Batalhão.

Em todo o Estado
estão sendo oferecidas 396

vagas. A lista dos can

didatos considerados ap
tos só sairá em 14 de fe

vereiro, depois de realiza

dos todos os exames, que
vão desde os conhecimen-

.

tos de escolaridade até as

provas de aptidão física,
seguido de curso no Cen

tro de Ensino da Polícia

Militar, em Florianópolis,

com cinco meses de dura
ção e estágio no serviço de

policiamento, que é o úl
timo teste, para ver se o

candidato se adapta à função.
Há poucas semanas, a

3" Companhia recebeu sete

viaturas novas, aumentan.

do para 12 os veículos que
a Polícia Militar utiliza na

região. Antes já havia re

cebido várias novas armas,
,

com aquisições patrocina
das por empresários, e

tem previsão de receber
ainda submetralhadoras e

carabinas de precisão
(adaptadas com lunetas).
As instalações físicas do

quartel são no padrão para
funcionamento do bata

lhão, sem precisar de adap
tações ou ampliação. (MR)

Cesar Junkes/CP

Fernando Rêgo entrega cheque a Paulo Schroeder

médico Paulo Schroeder,
que preside a Associação
Novo Amanhã, cQmpare
ceu para receber dois che

ques, totalizando R$ 10mil,
e 500 peças de vestuário
doadas pela Anti-Doppe,
no valor de R$ 5 mil.

Com o auxilio, aumen
tam as chances da associa

ção de iniciar logo a obra

civil, no terreno com 168

mil metros quadrados, que
já está recebendo terrapla
nagem. O custo total da obra
está estimado em R$ 250

mil, e a entidade já conse

guiu arrecadar R$ 32 mil

para a obra, conforme
Schroeder. Para receber o

veículo novo, compareceu

a presidente da Apae, Mô
nicaMenegotti Schünke, que
agradeceu a iniciativa e lem

brou que este é o segundo
ano em que a entidade re

corre ao Lions e obtém ajuda.
Ela informou que a Kombi
nova substituirá um outro

veículo, já obsoleto e sem

condições de uso. A Kom
bi tem 15 lugares, vem com

adaptação para usargás como
combustível, além de gasolina.

No ano passado, a pro
moção do Lions possibi
litou a entrega de uma am

bulância para o Corpo de
Bombeiros Voluntários e,
em 1999, a entrega de uma

UTI Infantil para o Hospital
São José. (MILTON RAASCH)

teceu nas dependências da

Caraguá Veículos, na Rua

Bernardo Dornbusch, nas
presenças de representantes
das entidades e convidados.

O presidente do Lions,
publicitário Fernando Mo

raes Rêgo, destacou o apoio
de diversas empresas que

apoiaram a entidade na rea

lização da promoção, que
aconteceu em sua 16" edi

ção, de maneira que ficasse

garantido lucro suficiente

para apoiar entidades as

sistenciais locais. "É essa

visão social dos nossos em

presários que permite que o
Lions tenha iniciativas co

mo essa", comentou. O

LOTERIAS
11/12/2001

Dupla sena
concurso: 11

1° prêmio:
02 - 04 - 08 - 27 - 36 - 43

2° prêmio:
05 -'08 - 17 - 40 - 43 - 45

5/12/2001

Megasena
concurso: 321

04 - 11 - 31 - 32 - 48 - 49

Lotomania I

concurso: 174

05 - 11 - 12 - 17 - 23 -

26 - 31 - 33 - 35 - 41 -

58-63-68-69-72-

76 - 83 - 91 - 92 - 00

Loteria Federal

cone. 03601
II

1° - Prêmio: 34.863

2° - Prêmio: 43:518

3° - Prêmio: 05.082

4° - Prêmio: 67.187

5° - Prêmio: 58.724

COMUNICADO
A empresa MENEGOTTlINDS. METAlÚRGICA lTDA., sito à
Rua Erwino Menegotti, 381, na cidade de Jaraguá do

Sul(SCt inscrita no CNPJ sob nº 84.431.154/0001-28 li

Inscrição Estadual sob nº 250.028.638, comunica o

extravio dos documentos fiscais de série I, totalmente
utilizados, de nº 39922 e 39924.

Empresa de Corupárecebe Troféu PAP gosta de
enIo VIP,
to padrõo
alídade,
(a quem

CORUPÁ - A KLC
Eletric Conexões recebeu

prêmio' de distinção pela
excelência e qualidade dos

produtos como fornece
dora da Siemens. A empresa
concorreu com outras 12

fornecedoras nacionais e

internacionais, e no seg
mento de componentes
para conectores na indústria
da comunicação, superou a

concorrência de outras

fornecedoras que têm sede
nos Estados Unidos. O
Troféu PAF (programa de

Acompanhamento de

Fornecedores) foi entregue

ontem à noite, em ato

realizado na sede da uni
dade da Siemens, em Cu

ritiba, com as presenças de
diretores da empresa e

convidados.
O empresário Curt

Linzmeyer, 53 anos, co

memorou a conquista di
zendo que ela é resultado do

esforço da direç�o e fun
cionários da empresa na

busca diária da melhor

qualidade na elaboração
dos produtos. Linzmeyer
instalou-se em Corupá em

1983, depois de já ter fun
cionado antes em São Pau-

lo, nesse ramo, onde acu

mulou experiência. Atual
mente, a KLC gera 140

empregos em Corupá e

distribui 'seus produtos
praticamente em todo o

País, atendendo indústrias,
principalmente no setor da
telefonia e comunicações.

Conforme o empresá
rio, a conquista ganha mais

relevância pelo fato de que
a empresa corupaense e�a a
única empresa brasileira con

correndo neste segmento,
e garantiu o troféu. "É a

minha realização profis
sional", diz. (MR)

�VIAÇA�CANARINHO-=._"""-,_.._d,,,, _

U�inltnYiRBõlra'âlJr:f dtevYJ�j!S�
lazer � Turismo m fretamento
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NOTAS _

TIRO
No sábado passado foi

realizada a cerimônia de

encerramento do ano de

2001 nos estandes da Fe

deração Catarinense de

Tiro Esportivo, na capital
do Estado. Na oportu
nidade foram entregues os

certificados e premiações
aos melhores atiradores do

ano, de acordo com o

ranking final de cada

modalidade. A equipe
PME/Magna Logística
obteve excelentes resulta

dos no decorrer do ano e

conseguiuclassificar alguns
atletas.NaCarabinaApoiado,
Arno Utpadel sagrou-se
vice-campeão na categoria
Master, eÂngelo Siewerdt,
vice-campeão na Júnior.
Na Carabina Deitado,
Samuel Lopes foi cam

peão na categoria A; Claiton

Bihr, na C, e a ci.l de de

Jaraguá do Sul acabou em

terceiro lugar por equipes.

AtletismoMirim jaraguaense
é 'vice-campeão estadual

I FINAL: EQUIPE PRÉ-MIRIM ESTÁ DISPUTANDO ÚLTIMA ETAPA DO ESTADUAL

Vôlei masculino é vice na

Copa Prurnná da lllodoodooe]ARAGuA DO SUL - A

equipeMirim masculina de

atletismo da Fundação
Municipal de Esportes sa

grou-se vice-campeã do

Campeonato Estadual de

Atletismo, disputado sába

do passado, em Timbó,
onde foi disputado tam

bém na categoria Pré-mi

rim, com a participação de

540 atletas de todo o Es

tado. "Perdemos o primei
ro lugar por apenas 11

pontos", lamentou o técni
co Adriano Moras.

Diego Ricardo Peiter,
Alan Quedes de Macedo,
Rafael Peiter e Lauro Ratke

Júnior conquistaram me

dalha de ouro nas duas

provas de revezamento (4
x 75 metros e 4 x 250).
Diego, que também levou

ouro nos 75 metros e 250

metros rasos, foi o desta

que individual da equipe

jaraguaense.Jaraguá do Sul
faturou mais cinco meda

lhas no Mirim: prata nos

75 metros rasos, com Alan;
nos 100 metros com bar

reiras, com Rafael; e no

salto em altura, com Lauro,
que também ficou com

bronze no salto em dis

tância. Outro bronze foi

conseguido por Thiago de

Souza nos 100 metros com

barreiras.

Adriano Moras elogiou
a participação da equipe
Pré-mirim, que ganhou
quatro medalhas. Das três

de ouro, duas vieram das

mãos de Valmir Vargas,
nas provas de lançamento
da pelota e arremesso do

peso, enquanto que a outra

foi conquistada por Ka

mila Glowatski, nos 60

metros com barreiras.

Géssica Caglioni ficou
com prata nos 600 metros.

Carlos, Diego, Wagner,
Éder, Valdecir,Jean, Tiago,
Carlos e Rolf.

MIRIM - O time mas

culino da FME/Marisol
ficou com o segundo lugar
da 1 a Copa Paraná de

Vôlei Mirim, disputada de

7 a 9 deste mês, na cidade

de Curitiba. Para obter esta

classificação, o time jara
guaense venceu duas das

quatro partidas que dispu
tou - 3 a O contra a

Quadra Sete/PR e 3 a 2

sobre a AABB/Curitiba,
que terminou na terceira

colocação. As derrotas

foram para Miraflores/RJ
(3 a 2) e Santa Mônica/PR
(3 a O), equipe campeã da

competição. O técnico do

vôlei, Benhur Sperotto,
comandou a representação
deJaraguá do Sul, que par-

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Pré-mirim mas

culina da FME/Marisol
está participando da última

etapa do Campeonato
Estadual de Vôlei de sua

categoria, que teve início

ontem e prossegue hoje, na
cidade de Blumenau. Além

dos jaraguaenses, a com

petição reúne as equipes da
Unisul/Florianópolis, Ba
rão/Blumenau, FME/Jo
inville, FME/Brusque e

Dom Bosco/Rio do Sul.

''Temos equipe para ganhar
do Barão/Blumenau, que
é considerado o time mais

forte da competição, e

chegar ao titulo estadual",
considera o técnico Valdir

Amorim da Silva. Para

atingir este objetivo, ele vai
contar com os atletas Alcir,
Gustavo, Bruno, Luiz

ticipou com os seguintes
atletas: Leomar, João
Felipe, Thiago, Ivandro,
Anderson, Era, alcir,
Gustavo, Luiz Carlos e

Bruno.

O time Mirim femi

nino da FME/Marisol,
que também participou
nesta competição, conse
guiu uma vitória (3 a O em:

cima da Quadra Sete/PR)
e conseguiu o terceiro lu

gar. As meninas perderam
para as equipes do Paraná

(3 a 2), do vice Cancún/
PR (3 a 2) e da campeã
Miraflores/RJ. As jogado
ras Drielly, Cristiane, Ste
fany, Tatiane, Rosângela,
Solange, Caroline, Da
maris, Scheila e Tarnires in

tegraram o time que esteve

sob o comando de Valdir

Amorim da Silva.

UAU! SÃO ATIVIDADES RECREATIVAS. CULTURAIS, ESPORTIVAS ENVOLVENDO
AS CRIANÇAS NO RESGATE DE BRINCADEIRAS LÚDICAS!

O ACAMiPAMENTO É DIRIGIDO ÀS CRIANÇAS ENTRE 6 A
·12 ANOS E ACONTECERÁ DE 17 A 21 DE 'DEZEMBRO

(PERiODO DE FÉRIAS ESCOLARES).
TEREMOS ATIVIDADES TODOS OS DIAS DA SEMANA, DE 2° A 6° FEIRA, NO

PERloDO DA TARDE, DAS 13H30 ÀS 17H30.
SERÁ OFERECIDO LANCHE TODAS AS TARDE E TODAS AS CRIANÇASRECEBERÃO

UMA CAMISETA DO EVENTO.
NA 5° FEIRA, DIA 20 DE DEZEMBRO, IREMOS AUM PASSEIONO HOTEL FAZENDA

SANTO ANTÓNIO.
SAIREMOS DE MANHÃ E Só VOLTAREMOS NO FINAL DA TARDE.

LÁ PASSEAREMOS A CAVALO, IREMOS NA PISCINA E VAMOS BRINCAR DE
MONTÃO!

NESTA SEMANA, C-OM esrA DIVERSÃO TODAI POR UM
CUSTO DE APENAS:

.
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TRAVESSIAS: ATLETAS DA ACADEMIA VOLTAM A PARTICIPAR DE COMPETiÇÕES DIA 13 DE JANEIRO

Nadadores daAcademia Impulso
trazem resultados positivos

]ARAGuA DO SUL - Os
nadadores da Academia

Impulso Marlise Klemann,
Fernando Radunz e Geane
Maria Lenzi se destacaram
nas competições da 19"

edição da Travessia Interna
cional da Lagoa da Concei

ção, realizada no fim de

semana passado. O evento

contou com a participação
de aproximadamente 500

adeptos desta prática espor
tiva, vindo de diversas ci

dades do Sul do País. Ao

todo, 11 pessoas representa
ram a academia jaraguaense
na travessia.

Divulgação
Marlisé, Fernando e Geane se destacaram na travessia

Na categoria de 35 a 39

anos, Marlise conseguiu ga
rantir amedalha de segundo
lugar, fazendo tempo de
43'32. Na categoria entre 20
e 24 anos, Fernando nadou

e conquistou a quinta colo
cação, e, na categoria entre

30 e 34 anos, Geane nadou
em 47'23 e garantiu a quinta
colocação.

A Travessia Interna-

São Luis promoveu a 1 a Copa de Futsal
]ARAGuA DO SUL - O

,

Colégio Marista São Luís

promoveu a 1" Copa Ma

rista de Futsal nas catego
rias Fraldinha e Pré-Mirim,
em parceria com a LJFS
(Liga Jaraguaense de Fute

bol de Salão). As disputas
tiveram início no mês de

outubro, sendo que os jo
gos aconteciam todas as ter

ças e quintas-feiras no Com
plexo Esportivo do Colé

gio Marista São Luís. Ao

todo, sete equipes na cate

goria Fraldinha, com 25

jogos, e dez equipes na

categoriaPré-Mirim com 24

jogos participaram da copa.
Na semana passada acon

teceu a fase final, onde fo
ram conhecidos os campe
ões de ambas as categorias.

Na categoria Fraldinha,
a equipe que sagrou-se
campeã foi CE Contra

Chama; vice-campeão foi
FME Corupá, e terceiro

lugar ficou.com o Colégio
Divina Providência. Na

categoria Pré-Mirim o time

do Joinville Esporte Clube

Basquete MasculinoMirim
é vice-campeão estadual
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Mirim masculina da

Unerj/Duas Rodas/FME
conquistou a segunda colo
cação do campeonato esta

dual da categoria, ao superar
dois de seus três adversários
na etapa final da competi
ção, que foi disputada no

fim de semana passado, em
Joinville. Os jaraguaenses
venceram o Ipiranga/Blu
menau (63 x 36) e a Liga
Sul/Criciúma (58 x 54),
perdendo apenas para o

BomJesus/Joinville (68x52),
que ficou com o título.

-

Para obter este resul

tado, a Unerj/Duas Ro

das/FME, comandada

pelo técnico Christian Kos

chinski, atuou com os atletas

Paulo Negri, Eduardo Mas

sanero, Helton Salai, Rafael
Valle, Fábio Wittkowski,
Rodrigo Correa, Gustavo
Bertoli, Mateus Pires, Ri
cardo Lernke e Ricardo

Braun. Na avaliação do co

ordenador de basquete da

FME, Airton Schiochet, o
'time de J araguá do Sul

realizou uma excelente cam

panha este ano. "Dispu
tamos 18 jogos, dos quais
vencemos 15 e perdemos
apenas três, sendo que as

derrotas foram para o Bom

Jesus/Joinville, equipe cam
peã estadual", salienta.

conquistou a primeira co

locação, vice-campeão foi
CE Contra-Chama e o ter

ceiro lugar ficou com o

Colégio Evangélico Jaraguá.
A direção e coordena

ção de esportes do Colégio
Marista, juntamente com a

LJFS, agradece a partici
pação das equipes, em es

pecial aos colaboradores

esportivos do Colégio Ma
rista: O Boticário, Tintas
Maba, FTD, Instaladora
Osvaldo e Martelinho de

Ouro.

cional Lagoa da Conceição,
considerada uma das mais

conhecidas do Brasil, consis
te em um percurso de 2,3
mil metros e acontece sem

pre no mês de dezembro.
No próximo fim de se

mana, dia 16, os nadadores
da Academia Impulso iriam
participar da Travessia da
Baía da Babitonga, São
Francisco do Sul, com per
curso de 4,5mil metros,mas
esta atividade foi cancelada.
Os nadadores voltam a

participar de competições
apenas no dia 13 de janeiro.
(FABIANE RIBAS)

NOTAS

FINAL DA la DIVISÃO
O próximo domingo

será o dia da decisão do

Campeonato da Primeira

Divisão de Amadores,
promovido pela Liga Ja
raguaense de Futebol e

apoio da Rede de Posi:os
Mime. Às 14 horas acon

tece o jogo dos aspirantes
e, às 16 horas, será a vez

dos titulares. A finalíssima
vai acontecer no Estádio
Cruz de Malta e será co

brado R$ 2,00 de entrada.

,

làla
'Iusica�..._,.;:

Porque nada toca mais
que sorriso de criança

,,.,.,,... 271-1.
Rua· Pra Epitáda PeSSGi, lOS!- laraguá dtJ SUl w se

E-mail: academiaim.ij$so@terra.com.nr

Escolha em uma das árvores do Natal Musical do

Shopping Center Breithaupt um cartão contendo

o nome de uma criança carente da sua cidade.

Ao comprar um presente para essa criança e

entregá-lo no "Canto da Solidariedade" do

Shopping, você estoura um balão e ganha,
na hora, um vale compras de até R$ 50,00,
para as suas compras de Natal em qualquer
loja (*) do Shopping Center Breithaupt.

n
.......-
BREITHAUPT I

O Shopping da Melhor Cidade de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




