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

estofados e colchões

Scarpato disputa
vaga de deputado
o vereador Marcos Scarpato

(PT)' confirmou esta semana que

pretende disputar a indicação do par
tido para candidatar-se a deputado
federal em 2002. Além dele, Emerson
Gonçalves também oficializou a can

didatura.

PÁGINA 3

Oposição reage à

criação de cargos
Vereadores do PMDB e PT pro

metem votar contra o projeto do

prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL),
criando as funções de secretários

municipais adjuntos e outros cargos
no serviço público municipal.

PÁGINA4

Jaraguá 84 inaugura
BibliotecaComunitária

Os moradores do Bairro Jara
guá 84 passam a contar com uma

biblioteca de uso comunitário, ins
talada na escolamunicipal do bairro.
A inauguração aconteceu segunda
feira, com a presença de dezenas de

moradores.

PÁGINA 8

Resultado dos jogos
das· Escolinhas

No fim de semana passado acon

teceram as finais do Campeonato
das Escolinhas, promovido pela liga
Jaraguaense de Futebol. As com

petições foram nas categorias Dente
de-Leite, Mirim, Infantil eJuvenil.

PÁGINA 14

Fotos: Edson Junkes/CP

Mulheres retidas em cercado, para não se afastarem do local, reforçam denúncias contra o estabelecimento

Justiça exige solução para asilo
o Poder Judiciário da Comarca de Gua

ramirim estipulou prazo, até o final de fevereiro,
para que a comunidade de Massaranduba apre
sente alternativa viável de manutenção para o

Recanto da Terceira Idade, asilo que atende 20

idosos, em precárias condições. Uma comissão

já está constituída para tomar providências.
PÁGINA 11

César Junkes/CP

A presidente Mônica MenegottiSchünke recebeu ontem
uma Kombizero movida a gás natural PAGINA 10

Mulher foi atropelada por moto na terça-feira, na Rua
Bernardo Dornbusch. Ela fraturou o fêmur. PAGINA l3
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fronteiras do desajuste e está

incólume às tempestades eco

nômicas.

Pesquisa divulgada esta

semana pela Confederação
Nacional da Indústria mostra

que os consumidores brasileiros
estão menos confiantes na

economia do País. O Índice
Nacional de Expectativa do

Consumidor, referente ao

quarto trimestre, registrou
queda de 3,5% em relação a

igual período do ano passado.
.

Na esteira da desconfiança pode
vir a recessão, gerada pela
desaceleração. do consumo

interno, refletindo na produção
de bens e serviços.

Não se trata de pessimismo
exacerbado, mas de mera cons-

I

tatação. OMercosulnão resistirá
a queda da Argentina, abrindo
caminho para a Alca, cujos
maiores beneficiários serão os

Estados Unidos. Assim, a

América Latina continuará

sendo coadjuvante (vítima) da

política eco,nômic� de mão

única, que já mostrou a quem
serve e qual o destino dos lucros
da globalização. A opção
brasileira é uma faca de dois

gumes, muito afiada.
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r Émuitapretensão
acreditarque oBrasil

ultrapassou asfronteiras
do desajuste e está,

incólume às tempestades
econômicas

dos Estados Unidos para a

instalação da Alca tem uma

razão de ser. O país quermanter
a hegemonia da economia

mundial, ameaçada pela reces

são interna e pela entrada em

vigor do euro - moeda do
mercado comum europeu - a

partir de janeiro. Não é preciso
ser, nenhum especialista em

economia para perceber as

manobras de interesses regio
nais, bastam apenas bom senso

e atenção no mercado.
A preocupação da equipe

econômica brasileira emmanter

distância da crise Argentina
revela a importância dada ao

Mercosul, Ou os países se unem

para buscar uma saída menos

traumática ou a crise Argentina
vai arrastar o mercado comum,
levando junto a perspectiva de
estabilidade nas respectivas
nações. É muita pretensão acre

ditar que o Brasil ultrapassou as
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Voluntários: uma

homenagem merecida
JAlMEDoouE�D:p.zta::b est:ad.El pelo PFS

Com o apoio de 123 países, a ONU instituiu neste ano de 2001 o ''Ano

InternacionaldoVoluntário".Ainiciativasurgiuápartirdeum pedido dogovemo
do Japão, após o terremoto ocorrido na cidade de Kobe, em 1995. Na época,
mais de ummilhão de voluntários foram mobilizados para socorrer as vítimas.

Na década de 90 tivemos agrande arrancada no Brasil para um trabalho·
voluntário. Sem dúvida, a ação do programa de cidadania contra amiséria e

pela vida foi ummomento de impulso. Esse movimento preocupou-se, no
princípio, em resolver problemas imediatos da vida nacional, no caso, um

dos mais graves: a fome.
SantaCatarina não poderia perder esta oportunidade para retribuir a sua

população, que tem uma tradição de solidariedade, e poder homenagear as
várias entidades e cidadãos que de maneira espontânea prestam serviços
voluntários em todas as regiões do Estado:

Os deputados catarinenses acolheram iniciativa de nossa autoria e o

governador sancionou a Lein° 11.848 de25 de julho de2001, ficando instituído
o dia 5 de dezembro, de cada ano, como a data para a entrega do Diploma
Benemérito por Serviços Relevantes às pessoas fisicas e jurídicas que prestem
serviços voluntários e sistemáticos às comunidades doEstado deSantaCatarina.

Nesta oportunidade, aAssembléiá Legislativa homenageou 691 entida
des e cidadãos, todos estes, com uma folha de serviços prestados às diversas

comunidades, contribuindo de maneira muito especial para a melhoria da

qualidade de vida dos catarinenses.
Ter participado de um.momento tão especial como esse foimotivomais

que suficiente para nos deixar felizes, pois sabemos como é importante a

participação das pessoas em uma atividade dessamagnitude.
.

Naturalmente, além de ajudar, confortar, recuperar outras pessoas, todo
voluntário, com certeza, recebe por cada ação que realiza, retribuição que não
é medida por valores monetários. Dinheiro nenhum paga a felicidade que
uma pessoa demonstra com um olhar, e este nós sabemos que os voluntários
diariamente estão receberido.'

Doutor Sugiro
WAUERFAUXJNE-M:ilico e� Em I2i.rei.to

Existe um hábito entre alguns radiologistas, ultra-sonografistas,
laboratoristas etc. durante a emissão do laudo, oumesmo oralmente ao

paciente, de sugerir aomédico-assistente (encaminhador) como proceder.
. É uma atitude que faz pouco caso domédico que encaminha o paciente,
por parecer que o colega está despreparado tecnicamente para solucionar
o caso; então, sugere este ou aquele procedimento. Isto está

completamente errado, além de ser uma atitude antiética, ferindo
frontalmente o nosso Código de Ética Médica em seus artigos 21 e 82.
"O Artigo 82 indica claramente que as informações devem ser efetuadas
aomédico-assistente e não ao paciente. A este pertencem, evidentemente,
os resultados dos exames, porém nestes não podem estar indicados
procedimentos cuja decisão cabe ao médico-assistente, sejam diagnósticos
ou terapêuticos. A) paciente é submetida a ultra-sonografia obstétrica e

no laudo está registrado: "Gestação de + ou - 39 semanas, feto em

posição transversa". Diz o médico ultra-sonografista à paciente: nenê é

grande e vai precisar de cesariana. Errado. Esta indicação cabe ao médico
assistente; b) endoscopista realiza exame solicitado por colega e escreve

ou diz ao paciente: "Há indicação de cirurgia". Errado. Deve se limitar a
descrever o exame, lesões existentes, diagnóstico se possível e nadamais.
Se julgar necessário deve contatar o médico e transmitir sua opinião. Se
solicitado pelo paciente, deve dizer que ao médico-assistente caberá a

interpretação do exame e a indicação terapêutica". Alguns laboratoristas
têm que termais ética ao entregar os resultados dos exames, mesmo que
seja o paciente conhecido dos mesmos, os comentários pertinentes aos
exames cabe unicamente ao médico-assistente e neste recai a

responsabilidade do tratamento. O ético e difícil para alguns laboratoristas
é ficar de boca fechada. Sentindo-se na obrigação de fazer comentários

. I

desnecessários e, muitas vezes, desatualizados.

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

Fé cega, faca amolada
Apesar do mercado interna

cional ter desassociado o Brasil

da crise econômica na Argen-\

.
tina, a ameaça de caos no país
vizinho terá implicações e11}
toda a economia dos países do
Cone Sul, principalmente nos

integrantes do Mercosul. A

euforia pelo descolamento do
Brasil da crise na Argentina, ao
mesmo tempo que comprova a

confiança externa no País,
mascara um problema muito

maior para a região: o futuro do
mercado comum. Talvez seja o

pretexto tão aguardado pelos
Estados Unidos para incentivar
a instalação da Alca.

Segundo projeções do FMI,
a economia dos países da
América Latina continuará

enfraquecida e o crescimento

em 2001 será de apenas 1%.
Para opróximo ano, as previsões
não são muito otimistas. O

crescimento econômico deve
ficar em 1,7%, percentual que
não desperta os investidores. O

perigo, todavia, é os dirigentes
latinos se encantarem pelo
canto das sereias americanas e

anteciparem a implantação do

mercado comum das Américas.
Na realidade, a insistência
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o prefeito Irineu Pasold (PSDB) assinou na manhã da
última terça-feira contrato para a construção de três novas
creches no Município - Tifa Martins, Jaraguá 99 e João
Pessoa. A empresa vencedora da licitação foi a Construtora
Viseu, de Joinville, que inicia as obras no dia 2 de janeiro,
com conclusão prevista para o início demaio, possibilitando
a abertura de mais 800 vagas para crianças até 6 anos.

Cada uma das creches custará aos cofres públicos R$
287.947,45, num total de R$ 863.842,35.
Em 2002 a Prefeitura deverá construir, em parceria com

o Sesi (Serviço Social da Indústria), outra creche, em local
a ser definido, e firmar convênio com o Governo do
Estado para a construção de uma escola municipal no Rio
daLuz I, no valor de R$ 1;2milhão, sendo 80% dos recursos
do Estado e 20% do Municípioque doará o terreno.

NÃO QUERO IMPASSE
Apesar de aparecer em se

gundo lugar nas pesquisas de
intenção de votos à As

sembléiaLegislativa, em2002,
com índices próximos de

,
13,5%, o vice-prefeito
Moacir Bertoldi (PPB) tem
insistido que não pretende
candidatar-se a deputado
estadual. Pelas pesquisas, é o
único governista com

chances de se eleger. Os
demais pré-candidatos dos

partidos aliados apar:-cem
com menos de 6%.

A adesão de Pasold à
.

proposta de lançamento de
um candidato tucano à

Assembléia Legislativa aca

bou acirrando a divergência
com o PFL. O presidente do
diretório local" Alcides

Pavanello, sequer toca no

assunto, mas repete que se o

PSDB insistir em lançar
candidato a deputado esta

dual, perde o apoio do PFL.
''Não tem só a: candidatura a

deputado estadual, nem só as

eleições de 2002", avisa.

ESFORÇO
A Câmara de Jaraguá do Sul deverá encerrar as atividades no
dia 27 de dezembro, comum intervalo de férias deuma semana.
O atraso é em fimção de dois projetos de lei complementar
Código Tributário e Plano de Incentivo às Empresas -, que

exigem dez dias de prazo entre a primeira e segunda votações.

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

Dr. Antonio E. Menna
.............. - _ .

OFTALMOLOGISTA CRM:3059-CPF:468859357/00

ESPECIAUZAÇÁO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Dra. Christíne Rebelo
CRO-PV5952

Rua Barilo do Rio Branco, 637 • Sala 2 • r.ntro • Jaraguá do Sul· se

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

I PROJETO: PASOLD ADMITE SER CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR, CASO O PSDB SOLICITE

Prefeito diz que candidatura

diverge do projeto pessoal
}ARAGuA DO SUL - o

prefeito lrineu Pasold con
firmou a intenção em can

didatar-se vice-governa
dor, caso o PSDB decida

lançar candidatura própria
ao Governo do Estado,.
nas eleições do próximo
ano. A proposta foi apre
sentada à direção estadual
da legenda durante a con

venção, realizada no do

mingo, na Assembléia

Legislativa, quando os

tucanos lançaram o pre
feito de Balneário Cam

boriú, Leonel Pavan, can
didato a governador.
Pasold, no entanto, disse

que a candidatura não faz

parte do projeto pessoal,
mas que está disposto a

"aceitar a missão, caso o

PSDB solicite".
.,.- Não gostaria de me

afastar da administração
municipal, porque tenho

compromisso com Jara
guá do Sul. até o final de
2004. Mas, uma vez filiado,
estou compromissado
com os projetos do par
tido, que pretende provar
que não é um partido que
vai ficar a reboque de ou

tros, advertiu, apostando

Arquivo/CP: Edson Junkes

Pasold está certo que o PSDB terá candidato a governador

na candidatura própria ao

Governo do Estado. "Será
muito difícil o PSDB não

ter candidato próprio a go
vernador no ano que vem",
completou, acrescentando
que o partido não fechou
as portas às negociações
com os partidos govemistas
nem com o PMDB.

Pasold compartilha da

posição do presidente es

tadual do partido, deputa
do federal Vicente Caro

preso, que considera a

Prefeitura de Jaraguá do

Sul estratégia para o pro
jeto de consolidação e

fortalecimento do PSDB

em Santa Catarina. "Acho

que temos outros nomes

para compor a chapa ma

joritária, mas se o meuno

me for de consenso e

importante às pretensões
do partido, aceitarei",
admitiu, informando que o
PSDB já iniciou negocia
ções com PTB e PL, com
vistas às eleíções de 2002,
o que poderão indicar o

candidato a vice, numa
eventual coligação.

COUGAÇÃO - Em re

lação à Mais Santa Cata

rina, coligação que elegeu
o governador Esperidião
Amin (PPB), à qual o

PSDB está aliado, Pasold
disse que Q compromisso
é administrativo e não elei
toral. "Campanha política
é uma coisa e administra-·

ção é outra.O PSDB está

comprometido com a ad

ministração do Estado até

o final do ano que vem, mas
não está atrelado aos pro
jetos políticos dos outros

partidos", reforçou, afir
mando que o pouco espa
ço dado ao partido na ad

ministração estadual acabou

por incentivar o lançamento
decandidatumprópriaem2002.
(MAURrLlO DE CARVALHO)

. Scarpato confirma candidatura a deputado federal
}ARAGuA DO SUL - o nhou à direção da legenda foi divulgada por outros, não uma orquestração para

vereador Marcos Scarpato ofício comunicando o dese- não por mim. Até porque jogar o partido como vilão.

(PT) confirmou essa sema- jo em concorrer a uma vaga não tenho interesse em Candidaturas é o caminho

na que pretende disputar a à Câmara Federal, concorrer a qualquer cargo natural de qualquer p�dú
indicação do partido para O sindicalista Caubi Pi- eletivo", declarou. político. Por que o PT quer
candidatar-se adeputado fe- nheiro, candidato der- Scarpato negou que o atrapalhar o Vicente e o

deral no próximo ano. Até rotado a vice-prefeito de lançamento de um candi- PSDB não quer atrapalhar
ontem, eram duas' pré-can- Guaramirim ano passado, dato do PT a deputado fe- os demais partidos?, inda-
didaturas oficializadas na co- negou que pretenda dispu- deral tenha como objetivo gou, lembrando a "rixa"

ordenação microrregional. tar a .indicação, desmen- "atrapalhar" a reeleição do entre PSDB e PFL por cau-
Além de Scarpato, o pro- rindo informações de mili- deputado federal Vicente sa do possível lançamento
fessor Emerson Gonçal- tantes petistas. ''Nunca disse Caropreso (PSDB). "Isso é, de um candidato tucano à

ves, que se lançou candidato que gostaria de ser candi- no mínimo, urna falta de Assembléia Legislativa no

no início do ano, encami- dato, a minha candidatura respeito para com o PT, se próximo ano. (MC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IDEBATE: OPOSiÇÃO REAGE À PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS NO GOVERNO DE GUARAMIRIM

Projeto é o maispolêmico entre
os que tramitam no Legislativo

GUARAMIRIM - Os
vereadores das bancadas do
PT e PMDB deverão reagir
ao projeto de lei enviado pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) criando novos cargos
de confiança no governo
municipal e regularizando
outros. O projeto já poderia
ter sido votado ontem, mas

o presidente da Câmara,
EvaldoJunckes (P1), decidiu
reapresentá-lo só nesta

quinta-feira, para que os ve

readores da oposição ti-

.

vessem mais tempo para
analisar o assunto. Evaldo Junckes (PD questiona a intenção do Executivo em criar novos cargos

- O PMDB também,
em princípio, não está

concordando com o projeto
-, disse Junckes, ontem,
logo após presidir a segunda
sessão extraordinária rea

lizada pelo Legislativo, nesta
semana,

Conforme Junckes, esta
posição já lhe foi colocada

antecipadamente pelo verea

dor Francisco Luiz de Souza

(PMDB), o Chiquinho, líder
da bancada do PMDB, quan
do ficou combinado que eles
farão uma.reunião para tratar

do projeto, antes que amatéria

seja colocada em votação.
A reunião de Junckes

com os vereadores do PMDB
deverá acontecer hoje cedo,
antes que seja iniciada aquela
que será a terceira reunião
ordinária do Legislativo, nesta
semana, com início às 7h30.

Junckes diz que con

corda com algumas funções
comissionadas previstas no

projeto, mas discorda de
outras. Pelo projeto de lei

complementar 009/2001, o
Executivo confirma cargos
para Secretário Adjunto,
Assessora de Imprensa; As
sessorJurídico, Administrador
do ParqueMunicipal,Chefe de
Setor eDiretor de Escola entre
outros. No total são 12.

O petista questiona, por
exemplo, a necessidade de
confirmar secretários adjun
tos nas secretarias de Educa

ção e Obras, e até concorda

que seja necessário designar
alguém para exercer as fun
ções administrativas do Par

queMunicipal de Exposições
- local que recebeu muitos
investimentos com as refor
mas feitas para a realização
da Expofeira -, mas não

acha que o titular da função
,

tenha de ser, necessaria

mente, o ex-prefeito José
Prefeito de Aguiar, atual

Em pelo menos três municípios do Vale do Itapocu -

Jaraguá do Sul, Corupá e Guaramirim -, as datas para
a realização dos concursos públicos nas prefeituras estão
confirmadas. Jaraguá do Sul e Corupá já informaram

que farão os concursos no dia 27 de janeiro, e

Guaramirim fará um pouco antes, no dia 20. O prefeito
Osvaldo Jurck (PMDB) esteve reunido ontem com

alguns assessores para tratar do mesmo assunto, mas

ainda não tem definição de data para a realização do
concurso em Schroeder.

PARANDO
Com a cessação das atividades das prefeituras da região,
quase completamente, a partir desta semana, em função
do período de férias (apenas serviços básicos são

mantidos, com plantões) e a paralisação também de

algumas das principais empresas, o Vale do Itapocu
começa a viver o êxodo que sempre o caracteriza no

verão, com centenas de famílias seguindo para o

veraneio nas praias do litoral próximo, ou optando por
outros roteiros distantes. O descanso é merecido .

presidente do PPB no Mu

niápio.
- É muito arranjo po

lítico, a população não. gosta
disso -, critica Junckes,
condenando as manifesta

ções fãvoráveis ao projeto,
feitas por vereadores do
PPB e PFL, durante a sessão'

extraordinária do Legislativo,
'

na tarde de ontem.

COM ATRASO - Jun
ckes também criticou 'o go
verno municipal por enviar
tantos projetos para votação
no recesso, provocando a

discussão de afogadilho de
matérias bastante importan
tes, como é o caso do projeto
que trata dos cargos comis

sionados. Além deste, opina
o vereador, existem ainda

outras matérias, como a que
institui o novo Código Tri

butário Municipal, que de
veriam ter debate mais

prolongado. (MILTON RAASCH)

Neste Natal precisamos apenas um

pouco de alefria, esperan�a e

criatividade para encontrarmos
\

paz e harmonia. Que es�
�

feliz estend por lo,

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

•

ma.

Ano Novo!!!

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO·

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
CuoulIAdvo................ SIC Rua Donaldo Gehring, 135 . ex. Postal· eEP 89251,·470 . Fone (47) 371·75l1/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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INFORME
•

,/ Em 2002, 9 IPfU

(Imposto Predial e
Territorial Urbano) de
Jaraguá do Sul será

reajustado em 7,5%.
Segundo o secretário de

Gestão, Sólon Schrauth, o
reajuste foi baseado em
índices usados pelo
governo federal para
medir a inflação.

,

.IA expectativa é

arrecadar R$ 10

milhões com o imposto,
que poderá serpago em

todas as agências
bancárias e casas lotéricas
doMunicípio.A
inadimplência está

estimada entre 10 e 15%.

.I De acordo com o

prefeito Irineu Pasold, a
administração municipal
fecha o ano registrando
superávit de apro
ximadamente R$ 4

milhões, valor
equivalente à divida ativa
do Município.
•

Otimismo no mercado
financeiro para o fim do ano

. BRASíLIA - Analis
tas do mercado finan
ceiro estão otimistas em

relação às expectativas
para o fim de ano. Eles
acreditam que as previ
sões são asmelhores pos
síveis, sobretudo diante
do atual cenário interna
cional. A Bolsa de Va

lores de São Paulo tem

chances reais de elevar o

patamar de pontos para
14 mil nas próximas duas

semanas. No Brasil, o

Ibovespa deve acompa
nhar o movimento do
mercado americano, for
mado pela Nasdaq, pelo
DowJones, índice vincu
lado à economia tradicional.

As declarações do

presidente doBanco Cen
taral, Arrnínio Fraga,
projetando queda na taxa
de juros no País a médio

prazo, é outromotivo pa-

ra o otimismo do merca

do. ''Médio prazo não po
de ser amanhã", disse
Hedmilton Cardoso, da
Corretora Bittencourt,
lembrando que omercado

já precificou a manuten

ção da Selic em 19% ao

ano. A definição da taxa

Selic foi anunciada ontem,

logo após o encerramento

dQS �egócios.
Na opinião de Hed

milton, o volume da bolsa

paulista tende a ser de

crescente até o final do

ano. "Tudo indica que va

mos operar com baixo vo

lume, mas trabalhando

com umpouquinho de al
ta, algo na faixa de 1%",
avalia. O dólar abriu a se

mana mantendo a traje
tória de queda, registrada

. nos últimos dias, rever
tendo a ligeira elevação
apontada na segunda-feira.

I RANKING: CRESCIMENTO DA PETROBRAS É O 7° DO MUNDO

Estatal registrou lucro de

US$ 5,34 bilhões eIll 2000
BRASÍLIA - A Pe

trobras foi a sétima em

presa que mais cresceu

no mundo em 2000,
segundo o ranking
2001 das 500 maiores

companhias da "For

tune". Entre as maio

res, o avanço da Petro

bras, que coleciona re

cordes, também sur

preende. A brasileira,
que em 1999 ocupava
a 280a posição, termi
nou o século em 160a•

Na comparação dos

lucros, os US$ 5,34 bi
lhões a deixaram em

28° lugar, à frente de

gigantes como a Che

vron, do mesmo ramo,

da AT&T, de teleco

municações, e da Ge

neral Motors .

No quesito retorno
,

sobre o faturamento -

um indicador da va

lorização para os acio

nistas -, a estatal fi

cou em 15° lugar,
desbancando conglo
merados financeiros

como o Barclays e o

HSBC Holdings. A boa

performace da Petro

bras, culminando no

gigantismo registrado
de 1999 para cá (ges
tão do presidente Phi

lippe Reichstul), con
trasta com a polêmica
tentativa de mudar o

nome da empresa para
Petrobrax, por aciden
tes ambientais e com a

tragédia do afunda

mento da plataforma:
P-36, que deixou 11

mortos.

Para Reichstul, os

bons resultados regis
trados pela estatal não

foram apenas fruto das

altas do dólar e da co

tação do barril de pe
tróleo no ano passado.
"'Todas as petrolífe-

,

ras do mundo tiveram

acesso aos mesmos

, preços, mas a Petrobras

conseguiu uma valori

zação de mercado de

300%, contra 30 ou

40% das concorren

tes", lembrou. Já .o s

analistas do setor acre

ditam que "sem a pro
fissionalização da ges
tão da Petrobras e do

aumento de produção,
a disparada do lucro

não aconteceria.

o melhor do Natal
é estar perto de

quem a gente gosta.
Ma�s uma vez, a Marisol celebra a alegria

de estar em Jaraguádo Sul.
Feliz Natal � um ótimo 2002.

www.marlsol.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Nome: Roney Charles da Costa
Idade: 19 anos

Signo: peixes
Profissão: deixe de lado
Comida: lasanha
Bebida: cerveja
Qualidade: sincero
Defeito: teimoso
Prêmio: para o meus pais
Castigo: não ter nada pra fazer no Móis de sete mil pessoas foram à nõva casa

final de semana noturna de Jaraguó do Sul. A Hari Om, 'pelo jeito,
Aplausos: para as pessoas que veiopra ficar, estamos torcendopra isso...
estão do seu lado quando você
precisa
Vaias: para os falsos e invejosos
que falam de você sem te conhecer
Orgulho: dos amigos e dos meus

pais
Vergonha: dar uma cantada em

uma menina e levar um fora na

frente das outras pessoas
Dia ou noite: noite
Mania: festar
Preconceito: nenhum
Amor: minha família
Sexo: é bom, mas com a pessoa
que você gosta é melhorainda
Deus: tudo
Saudade: das pessoas amigas que
já se foram e daquelas que não
estão do seu lado há nrn certo tempo
Vida: uma passagem cheia de flo-'
res e espinhos
Morte: chega quando você termina
a sua missão na terra
Drogas: tô fora!!!
Lugar: qualquer lugar onde eu me

sinta bem
Sonho: alcançarmeus objetivos
Cantada: um olhar com um sorriso
J,araguá do Sul: sossegado para
morar

Brasil: a cada ano que passa cres

ce muito, mas tem muita coisa que
tem que se ajustar
Uma frase: "Nunca dê o passo
maior do que a perna"

MelharopçM-do.t�
• Diariamente li partir das 10 horas

•.Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservas ."'SI6'

o melhor lanche da cidade

.371·5309

Jere ué do Sul, uinta feira, 20 de dezembro de 2001
.

A banda Raimundos sacudiu o Big Bowlling quin
ta-feira passada, mesmo depois da saída do prin
cipal integrante da banda. Eles mostraram que
podem e querem muito continuar no ritmo que
estavqm até bempouco ,tempo atrás.

Io Boticário

371·7365
Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadõo

Centro - Jaraguó do Sul- SC

VERfto 2002

ir MAOE IN BRASI
••

• Para encerrar o ano com chave de
ouro, o Big Bowlling promove a festa "Fé
rias Coletivas" com nada mais, nada me
nos do que a banda Natiruts, que tocará
pela segunda vez em Jaraguá do Sul. O
clima de verão vaiajudar a agitar a galera
com um reggae de primeira. Vale a pena

-

curtir esta última festa do ano doBIG...

dica da semana

icroi1?formatica.com
• , li • , , • I , � • � 11 ,li: � f e e. d ,r y � <: 11

Av. Mal Floriano Peixoto, 170 • Centro

Rua Ven€lncio da Silva Porto, 21
89252·230 Jareçué do Sul- se

Fone.: 1471275.1968 PdX.: 1471371.6408
E-mail: sac@icroinformatica.com

www.icroinfonnatica.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Denize Scoz
Matheus Eduardo Gessner
17 DE DEZEMBRO
Sergio Lange
Marili Josiane Hafemann
Rosangela Werner
Maria Aurelia Lenzi
Cleverson Staffun
Paulo Bertol Marquardt
Bruna L. Simplicio
Eliane Hanemann
Teresa P. Schwartz
Maicon Roberto Maier
18 DE DEZEMBRO
Cristian Rudolfo Wackerhagen
Roni Michel Schroeder
Guisela S. Ristow
Arno Roepke
Marcilio M. da Cruz
Henrique Steffens
Rosângela Kepp
19 DE DEZEMBRO 0

Laerte A. Ramos Filho
Jaison Roepke
Ademar Froehlich
20 DE DEZEMBRO
Gilson Cesar Vailatti
Jair Luis Gerent
Vandresa Mara Pereira Teilacker
Vanderlei Aluizio Pacheco
José E. Braz de Oliveira
Werno Raasch
21 DE DEZEMBRO
Helena Scheneider
Leila Goulart
Sandra Regina Rath
AlineAmabile Pradi
Noemia Gonçalves Schroeder
22 DE DEZEMBRO
Elcio Elias Rozza

Ingelore Knaesel
Marli Maria Ventura
Willian Spieker
23 DE DEZEMBRO
Tânia A. Tomio Martins
Felippe Vicenzi Pedrotti

2L:�n� rg:�el:�i��
Natalino Menel
25 DE DEZEMBRO
Heino Albert Hauck
Eduardo Natalino Pelens
Sandira Volkmann
26 DE DEZEMBRO
Ademir Marquardt
27 DE DEZEMBRO
André Luis Cyriaco Lagedo
Anna Beatriz Souza Zanetti
Venilda Vieira
Jackson Silva
Elisa Beatriz Rosa
28 DE DEZEMBRO
Margarida Doubrawa
João Mário Rodrigues
29 DE DEZEMBRO
Flavia Caroline I<uster
Deonilde Tisse
Márcia Lemos
30 DE DEZEMBRO
Caio Contezini
31 DE DEZEMBRO
Juvana S. Bogo
Salete Winter
Roseni Bittencourt
Odilei Grutzmacher
Isaura Vasel Pelens
Suzan Steilen

- A

RESPEITE O TRANSITO
Nãomisture álcool e direção.

TeIllOS muito o que fazer em 2002!
I

Frederico. Mathias de Carvalho Junior e

Ingeburg de Carvalho comemoram Bodas de
Diamante no dia 30/12. A confraternização
familiar será na AABB, no dia 22/12. Terá
também um Culto de Ação de G raças na

, Comunidade Evangélica Luterana - Centro

Aconteceu no último dia 15 a festa de fim de
.

ano do Supermercado Angeloni. A confra

ternização ocorreu no Parque Aquático
I<rause, com jantar seguido de baile com a

dupla Sandro Luis e Clóvis. Na ocasião, fo
ram sorteados vários prêmios aos funcionários

Mareio Baader e Marilei Pereira

receberam a bênção matrimonial
no dia 1/12, às 20h15, na Capela
da Nossa Senhora do Rosário, Rio

Molha, com recepção na

Sociedade Desportiva Vieirense.
Fel icidades ao casal

Norberto Baumann e Fabiane Mineiro
comemoraram 5 anos de namoro no dia 15/
12. Parabéns do tio Mineiro

.

J

Dia 22 de dezembro de 2001, na Capela
São João Batista, na Vila Freitas, em
Guaramirim, às 20 horas, se realizará o

enlace matrimonial de Cleide Aparecida
Poltronieri e Pedro Cláudio Vaz Pereira. A
família deseja muitas felicidades ao casal

FB Fotografias

Casaram-se no último dia 8/12, às 20h15,
tia Igreja do Molha, Maria de Fátima

Soares e Claudinei Campestrini. Parabéns!

Foi comemorado em grande estilo, com

os familiares, dia 10/12, os 90 anos de
Alberto Maiochi. Parabéns!

Os proprietários da SOS Cidadão e ENPS,
Marcia e Everaldo Corrêa, estão felizes com a

cheqada.de Nathan Rother Corrêa, que nasceu

dia 14/11/01. Parabéns ao casal!

Aniversariou dia 18/12 o gatíssimo Rony M.
Schroeder. Os pais, Rosemari e Afonso, osmanos,
Rogério, Roderson, Rodrigo e dr. Roberto
Schroeder desejam-lhe muita saúde.r''Tcdos
nós te arriamos." Parabéns e felicidades!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IINTEGRAÇÃO: ESCOLA DISPONIBILIZA CONHECIMENTO PARA A COMUNIDADE

Biblioteca Comunitária ""

e

inaugurada no Juraguá 84
]ARAGuA DO SUL -

Dezenas de moradores da
comunidade do Bairro Ja
raguá 84 participaram da
cerimônia de inauguração
da Biblioteca Comunitária
Luís Alberto Leigue, ocor
rida na noite de segunda
feira. A biblioteca está ins

talada junto à Escola Mu

nicipal de Ensino Funda
mental e estará à dispo
sição de todos, tanto dos

alunos, pais e pessoas que
moram no bairro, confor
me esclareceu a diretora

do estabelecimento de en

sino, Valdete Scarparto.
A administração muni

cipal e o Rotary, segundo �

a diretora, foram os gran
des incentivadores do pro
jeto, que tem a finalidade
básica de servir como pon
to de partida para o pro
cesso de conscientização
social dos moradores. A

população do Jaraguá 84
é formada por pessoas hu

mildes, a grande maioria

operários, q�e não dispõe
de livros em casa e tam

bém tem dificuldades em

adquiri-los em livrarias. A

intenção da direção da
escola é preencher essa la-

Fotos: Edson Junkes/CP
Moradores têm opção próxima para leitura de obras pedagógicas e literárias

cuna e oferecer oportu
nidades de integração so

cial e acesso a informações.
as mais variadas possíveis.

Apesar de pequena, a

biblioteca oferece ao usuá

rio títulos em todas as áreas

do conhecimento humano,
tanto na área pedagógica
quanto de literatura. Tam
bém disponibiliza revistas,
jornais, fitas de vídeo e

Internet. "Esse espaço de
verá funcionar como um

pólo de aglutinação das"
<'

pessoas da comunidade
como forma de cresci

mento do cidadão. Afinal,

a leitura ainda é a melhor
forma de desenvolvimento
da pessoa", discursou o

rotariano Aseli.no Ramos.

Para a representante da
Secretaria de Educação ao

evento, Eunice Prüsse, a

iniciativa da direção da es

cola em abrir a biblioteca

para todos é de vital impor
tância para o fortalecimento
das relações da escola com
a comunidade do bairro.

O operário e morador
do Jaraguá 84 Valdomiro
Silva Atibaia, 37 anos, disse
que pretende ler alguma
coisa de vez em quando.

"Quando sobra tempo e

não estou muito cansado
eu gosto de ler alguma coi
sa", comenta. Ele afirma
não lembrar de nenhum

livro que já tenha lido, mas
que pretende mudar os

hábitos. "Agora vai ficar
mais fácil. Basta vir até a

escola e retirar alguma coisa
para ler em casa", adianta.'

Além da inauguração
da Biblioteca Comunitária,
também aconteceu apre
sentação de música e dan

ça, com direito inclusive à

presença do Papai Noel.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Campanha Natal Musical supera expectativa
]ARAGuA DO SUL - A carentes que escreveram resgatou o verdadeiro sen- garam os presentes no Can-

Campanha Natal Musical seus nomes nos cartões em tido do Natal. Ele informa to da Solidariedade recebe-
do Shopping Center Brei- forma de bolas de' Natal, que os presentes arrecada- ram um balão para estourar

thaupt terminou antecipada- pendurados nas árvores dos já estão sendo repas- contendo vale-compra no

mente devido ao sucesso da instaladas no 2° piso do sados às Secretarias de As- valor de R$ 5,00 e R$ 50,00.
promoção, iniciada no dia shopping. sistência Social dos mu- O superintendente destaca
10 de novembro. De acor- Nestes cartões consram nicípios de Jaraguá do Sul, que o ineditismo da cam-

do com o superintendente o nome e dados pessoais de Guaramirim, Corupá, Mas- panha foi o principal fator
do shopping, Heine Wi- crianças carentes e três su- saranduba e Schroeder, que para o sucesso da mesma.

thoeft, a campanha, ultra- gestões de presentes que farão o repasse às crianças ''Ao invés de sortear carros

passou as expectativas com cada uma delas desejara beneficiadas com a ação. e distribuir outros prêmios,
a entrega de mais de mil receber. Na avaliação do Como parte da cam- resolvemos valorizar o lado

presentes doados a crianças superintendente, promoção panha, os clientes que entre- social", argumenta.

Jornal CORREIODO POV�
• • A

. •

prermamais tres assinante:
]ARAGuA DO SUL -

Ontem pela manhã o COR
REIO DO POVO fez o úl
timo sorteio do ano da

campanha realizada pelo
departamento comercial

que teve por objetivo au

mentar o número de as

sinantes e premiar os leito.
res. O sorteio aconteceu

durante o programa "Fa
lando com o Ouvinte", do
radialista Celso Nagel, que
vai ao ar às 11 horas, pe
la Jaraguá AM. Foram

sorteados cinco passapor
tes para o Beta Carrero,
uma cesta de Natal e um

final de semana com direi
to a acompanhante no

Hotel-Fazenda Santo An

tônio, emMassaranduba.A

promoção, válida para p
soas físicas e jurídicas, d
prosseguir ano que vem.

O Colégio Teresa R:

mos, de Corupá, ganho
uma cesta de Natal.

O Escritório de Conf
bilidade Zimmermarm, d
Guaramirim, ganhou G

cinco passaportes para
Beta Carrero, e a Malhâ
San Remo levou o final d
semana no hotel-fazenda

Na avaliação da fuf
cionária do telemarketingd
CORREIODO POVOMelat

Guse, a campanha foi

sucesso e as metas foraf

atingidas. Segundo ela, for
conquistados, somente n

mês de dezembro, mil no
vos assinantes.

Sorteio dos prêmios do CP no programa de Celso NagE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul

PRAZO DO EDITAL: 20 dias

EDITAL DE CITAÇÃO

Q(A) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fomerolli, Juiz(a) de Direito,
FAZ SABER Réu: Omar Flavio Lenzi, o qual se encontra em local incerto e não sabido que,
neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova,:
'CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, tramita a Ação Sustação de Protesto, sob n°

036.01.000646-5, aforada por Sigmar Guenther, em desfavor de Omar Flavio Lenii. Assim,
fica o mesmo CITADO para responder à ação, querendo, no prazo de 05 dias, contados do
transcurso do prazo deste edital. ADVERTltNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). SíNTESE DA INICIAL: Pretendia o requerido,
através do protesto de título cambial, receber o crédito de RS 980,00, .representado pelo
cheque sustado n° 500075, que declarou ter sido emitido em 30/1112000, mas apresentou
para protesto apenas 67 dias após aquela data. O referido título é de origem desconhecida

para o requerente, uma vez que este nunca manteve relações comerciais com o requerido,
e tão pouco emitiu ou assinou o referido título de crédito. O cheque n" 346916 do requerido,
Banco HSBC (assinado e preenchido) e os cheques n" 500071 até 500078 do Banco Unibancc

(em branco e não assinados), foram extraviados no dia 29/1112000 pelo requerente, que
efetuou o devido Registro de Perda de Documentos e Objetos na Delegacia Geral da Polícia
Civil desta Comarca, em seguida dirigiu-se ao Banco Unibanco e efetuou a Sustação dos

cheques citados, ou seja, pode-se constatar que, ou o requerido ou terceiro, emitiu o cheque
n" 500075 sem preencher os seus requisitos legais de forma e constituição, uma vez que o

mesmo foi emitido sem a assinatura verdadeira do ora requerente. Além disso, o requerente
nem sequer saber como encontrar o requerido, sendo que conhece-o somente pelo nome

das "rodas sociais"da cidade, e aquele nada deve e também nunca manteve relações
comerciais com o requerido, pois nem mesmo sabe o que este faz da vida, ou seja, qual é
a sua fonte de renda. Portanto, em nenhum momento o requerido deveria ter levado à

protesto um título devidamente sustado por perda/extravio, uma vez que também o requerente
nada deve ao requerido, sendo que o cheque nem mesmo foi assinado pelo requerente. E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Christiane Korn Alves,
o digitei, e eu, Édie Izeli de Carvalho, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca
de Jaraguá do Sul (SC), 18 de setembro de 2001.

Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLASSI FICA0C6 DOCP -Jarag'Uá 00 Sul e regioo - t\Jiríta4eira, 20 de dezenino de 2001

Fechamento dos cla�ificadoSl NEGÓCIOS & OP()RTUNlDAOESI 2a feira, às 12h· a.ASSIAUTO, 4a feira àsUh; CLASsIMÓVEIS, 5· ferra, 12h
Para anuhCiarl 371-1919 ou cpclassilicados@netuno.com6r

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

,-

Vende-se Santana

Quantum,
ano 91. Valor
R$ 4.000,00
entrada + parcelas
de 195,00
(10 parcela
só em fevereiro).
Tratar: 373-2563.

Vende-se Gol

geração III, ano 99/
00. Completo 1.0,
16Y, 4 portas. Valor a

combinar. Tratar:
9111-6878.

Vende-se Gol CU 1.6
ano 96/96, a

gasolina, rodas de

liga leve, aparelho de
CD, cor branco.
Ótimo estado. Valor
R$ 6.000,00 e

assumir 34 vezes de
R$ 267,00.

Tratar: 371-2738 ou

9975-2328, com
Jaison.

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

Troca-se Santana

Quantum, 87, ótimo
estado conservação.
Motor novo, por
Fiorino 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,
95, bege. Valor
R$ 7.500,00.
Tratar: 373-3298,
com Pedro.

Vende-se Fusca
1300L, ano 80,

2
7

� ,

370-0417

PORTOCRED
Empróstímo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia tle cheques
Dinheiro em sua conta no tlia!

* Não fechamos para almofõ

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83

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

Vende-se Parati CL

.16, 2000, cor
branca, com direção
hidráulica.
Tratar: 371-5303.

Vende-se Logus GU,
95, completo,
com ar-condicionado,
direção hidráulica,
trava, vidros

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.

Vende-se Passat,
ano 81, vermelho,
em bom estado.
R$ l.800,OO.

I Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

elétricos, desemb.
Tras., alarme,
aros liga leve,
com engate, .

ótimo estado.
Tratar: 371-9311.

Vende-se Parati CL

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

Vende-se Gol CL

1.6, 92, prata,
motor CHT, álcool.
Tratar: 9903-2936.

AO SEU

Rua Bernardo Dornbusch, 931 .

- Baependi - CEP 89256-100 - Jpraguá do Sul - S(
e-mail: forlincar@nefuno.com ..br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ruo ExpeáiciOllório Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Fonet 3f.

��370-3113
Av.Waldemar Grubba - Jaraguá doSul- se

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax: (47) 376-1822

MODELO ANO COR tOMBo
vw

Gal 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 98 Azul G
Pick Up Corsa GL, 1.6 96 Verde G
Corsa 96 Prata G

I FORD
Escort XR3 ' , 86 Vermelho G
Del Rey

I I 84 Bege A

Palio EDX, 4p, corhpl.
FIAT
98 Azul fI G

J MOTO
Titan 97 Cinza G

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

o.
AUTO CENTER

Não fechamos paro o almoço

* Pneus * Rodos Esporttvg�s<�w=tr "'

* Escapamentos * Balant�amen
* Molas * Suspensão

Classiauto

fp /C;J. II••

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Fone: 371-4225
Fax: 371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Clio RL 1.0 Azul 2000

Gol Mi 1.0, 4p Azul 1999

Corsa Wind 1.0, 4p Preto 1999
Parati CL 1.6, 2p Branca 1997

Parati CL 1.8, 2P Bege 1992

Tempra HLX, 2.0, 4P Branco 1997

Uno EP 1.0, 4P 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

, I

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

...FIAT. ... n....

" Vende-se Fiat Prêmio
1.3,85, branco.
Tratar: 9905-2848.Vende-se Fiorino 99/99.

R$ 9.000,00. Assumir
20 pare. R$ 148,00.
Tratar: 275-2825.

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

Vende-se Fiat Uno, 93,
2p, chumbo. Valor à
vista. R$ 6.000,00 ou

R$ 3.000,00 de entro e

assumir 19x R$ 173,00.
Tratar: 372-0663, com
Solange ou Rogério.
Vende-se Fiat Palio EX,
99, branco, 2 portas,
pára-choque
personalisados.
Tratar: 371-5343.

.Vende-se Uno Mille,
98, 4 portas, azul
metálico, completo
ar. Tratar: .

371-5343.

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

Fone: (47)
370-8622

WOI.KSWAGEIII

gPRrlalli C8LpI1.8 Bparldôa . us re o
a 1. P us Praia

Fusca 1.300L CHEVlõ��T
Corsa Sedan 1.0, 4p, compl. Verde
5·10 2.2 + ar{dir Praia

�orsa
Sypt;lr ÓO 4p Branca

arsa wind 1. ZP Bardo
arsawinll.0, 2p Branca
arsa Win 1.0,2R Branca
edro CD utornétíco AzulMonza SLE 4p, 1 8 . Azu

Cheveft.l' DL 1 .6/5 �TelhaMonza �L/E 2p Iria (g) FIATu,
Branco

Bor�ô��de
Branca

�����ho
Branca
Cinza

FORO
Vermelho
Vermelho
Azul
Ouro
Azul

OUTROS
Capala �'bra D·20 Verl]1elha
Milsubis i Galanl VR.6 coura Verde
Chrysler eon + coura Branca

Peuge81 5g,4 diesel Branca
F· 100 5 iesel Branca
Maverick uper (relíquia) Cinza

MOTOS

�z�P.P6iá83s t;::-fa'elhaYamaha FZR·l 000 Branca

95

�3
81

Palia FirEl EX 2p
Weekend Stile 16V
U.nQ EP 4.p, campl + ar
Fionno PICK up 1.0
Fiarino Furgão 1.0 IE
Fiorina FU(Qão 1.5
Uno Mille tlelranic, 4p
UnaM, e 2p
Prêmio cs 1.5 IE, VT
Ka 1.O zelec/roca n
Fiesla J .0, 4pVer.sai! es G�, 4p . ar
Belino L 1.6
Escarf GL 1.6 (à)

00

��
87
87

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se uma serra de 370-7881, com surround e 1 central), 3 . playstation + 2 com Benício.
cortar carne. Excelente Leonel. amplificadores, 1 controles analógicos,
preço. Tratar: 376- controle, lugar para 5 1 memory cord, 38 Vende-se 1 scanner de
0168, com Amilton. Vende-se aparelho de cd's, 4.000W PMPO. CDs de jogos e 4 mão genius color SE, à

som Panasonic SFAK Valor a combinar. meses de garantia. À vista R$ 70,00.
Vende-se telefone 376. 78, com kit de 5 caixas Tratar: 370-9005. vista R$ 350,00. Tratar: 9975-1517,
R$ 300,00. Tratar: acústicas (2 frontais, 2 Vende-se vídeogame Tratar: 9975-1517, com Benício.

p� e II� (0**47) 371·5343
·BSu1./·rast

rolamentos,
'"

...... <:l<

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTOPEÇASUNMRSALLTDA

Fone:
370-7184

RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

.
Rua Bernardo Dor�5usch, 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

(47) 376-1772/ 273-1001
�.... C__._r L �

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -Jaraguá do Sul- sc CAMINHO ......

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

VW D-20 Conquest, cornpí. -ar Diesel Branco 1995
Gol MI Gas. Vermelho 199B Kadett GL 1.B, dir. hidr. Gas. Cinza 1994
Santana Mi 1.B, 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.B Gas. Verde 1994 Kadett GSI 2.0 Gas. Amarelo 1992

RAT Opala Comodoro SUE 6CCGas. Prata 1991
Palio EDX 1.0, 2p Gas. Cinza 199B Chevette 1.6/S Gas. Branco 19B9
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 SS, comp. -ar Diesel Preto 1993
Uno 1.5 R Gas. Branco 1990 Belina GLX Ale. Verde 1990

GM Escort XR 3 1.B Gas. Azul 19B9
Corsa Super 4p . Gas. Vermelho 1997 MOTO
Corsa Super, 4p Gas. Vermelho 1997 CElX 750 F Gas. Preta 19B7

KA
Ford Ranger 100
Ford Courier

Ranger 14 E
KA
KA
Courier CLX
Ford KA
Mondeo CLX
Escort 1.0 Hobby
Verona LX

S 10 Oeluxe

GM Corsa
'

GM Chevy 500 SL

Saveiro CL

Fiat Uno Mille SX
Fiat Uno Mille EP

FORD
00/00
00/00
99/00
99/99
98/99
98/98
97/98
97/98
97/97
95/96
91/91

GM

96/96

96/96
89/90

vw

91/91

FIAT

97/98
95/96

prata
preta
prata
cinza
cinza

prata
vermelha

prata
verde

prata
azul

azul

vermelha

prata

prata

branca
vermelha

, Lista de Veículos PARTICULARES
Mona'eo CLX FO 97/97 azul

gasolina
diesel

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolinc

diesel

álcool

gasolina
gasolina

Na MORETTI
r

AU'TOMOVEIS
•

seu semmovo co

[eito de novo
gasolina

,

I

nrique Piazera, 199 - Centro - 3

Não Impona ,a marC'_ ou modelO,
seu carro precisa de seguro.

.

AQD.Dlakl.r.H.rC8
••g.ro�

.. ..

..._........'....:.1.11
F"8:�1
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anfidad: La Última Fies

e-mail: antenaexterna@hotmail.com

Essa idéia. de abrirem Alguém já reparou na
as lojas fora dó horário nova pintura das faixas
normal g�Pêumuitas cri- da Rua Presidente Epi
ticq§, mas fcunbéffi·:está táci�PessoQ ?

ajudandp muito àquelas O'que vemos ali é um

pessoas que precisavam trabalho feito com uma

de um trabalho para po- má vontade incrível. Co
derem passar um Natal mo é que deixam uma

melhor e mais confor- pessoa dessas pintar
táve/. uma rua vista por todas

Pena que V�lnOS pes- as pesSOas que visitam

:���f,�:ca;:ossz: I ������� :o!b�o�:;,e/�:
que está sendo gerada, quais devem se sentir
mesmo _q(,le temporária, desrespeitados vendo

porque isso vale, e umaporcariapintada na
muito... O que é difícil de frente da sua casa. Ou
entender é porque tem será que é a máquina
pessoas contra uma que está estragada?
idéio d�ssas... Será que é Não nos interessa o que
dor�tle-cotove/o pôr não é, o que interessa é ver

terem Pfn�(jIdo nisso on- as ruas pintadas como

tes ??? deve ser, e não RABIS-
CADAS.. -.

DR. ANTONIO ROSA NETO
Clrurglõo Dentisto _ CRO 2674

ORTODONTIA E
ORTOPEDIA

DOS MAXIlARES

;'.'>(4]) 2l5.;20'lil1'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MÉRITO: JARAGUAENSES DEMONSTRAM SOLIDARIEDADE E RECEBEM DIPLOMA Apaepassaausarveículomovido agás natural
Trabalho voluntário é reconhecido
no Estado de Santa Catarina

]ARAGUA DO SUL - A

presidente da Apae de

Jaraguá do Sul, Mônica
Menegotti Schünke, rece
beu na tarde de terça-feira
uma Kombi zero-quilô
metro movida a gás natu
ral. A conversão foi feita

graças a iniciativa do pro
prietário do único posto
de abastecimento de gás
natural da região, Paulo
Chiodini, que doou o kit

de conversão, e também
do proprietário da Usagás,
Edson Müller, que fez a

conversão sem cobrar na

da. A U sagás foi a pri
meira especializada do

Estado em conversão de
motores para uso de gás
natural.

A compra do veículo

foi feita na Caraguá Veí

culos com recursos pró
prio da Apae. De acordo
com Mônica, o dinheiro

para a compra do veículo
foi conseguido através de

promoções, doações e

eventos variados, como o

tradicional Lanche da

Primavera, realizado todos

mãe do tenista Guga.
Na avaliação do de

putado Jaime Duarte, o

diploma representa o

reconhecimento e uma

maneira de incentivar o

voluntariado, sem onerar
os cofres públicos. "O tra

balho não remunerado do

voluntário é um ato de

solidariedade humana e

precisa ser amplamente
difundido", acrescenta o

.deputado,
A voluntária Geraldina

da Silva é natural de São

Francisco do Sul mas

reside em Jaraguá do Sul

há mais de 50 anos, onde

dedica-se a ajudar, de for
ma especial, as pessoas
carentes da região. Paraplé
gica há 14 anos, tem dois

livros de poesia publicados
e mais um em andamento.
Sua casa é uma referência

,
.

para a comunidade carente

do bairro onde mora.

]ARAGuA DO SUL - A

Assembléia Legislativa do
Estado homenageou, no
início deste mês, 691 en

tidades físicas e jurídicas
de Santa Catarina que
prestam serviços voluntá
rios. De Jaraguá do Sul

receberam o diploma em

homenagem ao Dia In

ternacional do Vóluntário
as mulheres Geraldina da

Silva Pereira, Glacilda
Hornburg Schramm, Re

gina Feustel, Maria Te

rezinha Zimmermann e

Sônia Conzatti.

De acordo com o de

putado Jaime Duarte

autor da lei que institui o

diploma anualmente, no
dia 5 de dezembro, o

Legislativo premiará pes
soas e entidades indica
das por parlamentares,
governador do Estado, se
cretários e presidentes de
estatais.

Podem receber o di

ploma pessoas físicas que

prestam serviços volun

tários em associações de

moradores, de pais e pro
fessores ou estudantes,
entidades ou estabeleci

mentos de saúde e de edu

cação especial beneficentes
.

e organizações não-gover
namentais que atuam na

área social. Quanto à pes
soa jurídica, serão conside
radas as entidades-civis sem
fins lucrativos.

Foram homenageados,
entre outros, o Corpo de
Bombeiros Voluntários e a

Biblioteca Pública Muni

cipal Rolf Colin, de Join
ville; Banco de Olhos, de
Criciúrna; Associação dos

Voluntários da Saúde do

Hospital Joanna de Gus

mão, de Florianópolis;
Associação de Deficientes

Físicos, de Blumenau, e a

senhora Alice Kuerten,

Mônica Schünke, recebe as chaves da Kombi zero quilômetro
os anos com o objetivo de

angariar fundos para a Apae.
Com a conversão deste

veículo em gás natural, a

Apae vai economizar cerca
de 70% do que gastava em
combustível no transporte
dos alunos. Mônica infor

ma que a frota da Apae,
composta por três veí

culos, roda aproximada
mente 500 quilômetros
por dia. A intenção da pre
sidente é renovar a frota e

passar a usar o gás natural
como combustível.

O proprietário do Pos

toMime de abastecimento

a gás natural, Paulo Chio

dini, informa que atual

mente Jaraguá do Sul tem

aproximadamente 400 veí- .

culos rodando com gás
natural. Ele cita como

exemplo o Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul e de Gua

ramirim, que também

foram beneficiados com a

conversão, feitas gratuita
mente pelo posto de com

bustível e pela Usagás.
"Colaborar com as causas
sociais sempre fez parte da

filosofia da empresa",
resume Chiodini.

ESTOJO CAMOMILA E MALVA

S 35 00
ClIII'''ul601voEiIl,Is4f

R ., CooII 411111+Coooioo,a"I64os.UI.asl�+
GoI, ;........ 'SIg

ESTOJO CONNEXION

S 38 SO DtsodOlOlll,edOi....I.
R , Dosolor...S"ir( nal:' I'ona.CD

ESTOJO FLORATTA IN GOLD ESTOJO BOTI MENINO
S· 53 SO DoHd'''''''. C4100lalllnl +R DlIlllli.Blt.,Av.h

, a,oIioD.,I. 3S Ág.,dolólGooIalllll.
RS SO 5oIo..allqli<l> lnlll •

, 1Dt1.lIIOdt Pllia.

Av. Getúlio Vargas; 158 • 21.5-0.583
Av. Mal. Deodoro, i 83 • 311-136.5

Shopping Center Breilhaupt • 312-2618
Guaramirim· 313-106.5
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GERAL

I ASILO: JUDICIÁRIO ESTIPULA PRAZO PARA QUE MASSARANDUBA VIABILIZE O RECANTO DA TERCEIRA IDADE

Posição foi tomada na Audiência Pública

Edson Junkes/CP

Asilo atende 20 idosos, precariamente, na Linha Sete de Janeiro

MASSARANDUBA -

.Representantes do Ju
diciário e do Ministério

Público estipularam
prazo até o final de

fevereiro para que a

comunidade apresente
solução para viabilizar

o Recanto da Terceira

Idade, asilo que abriga.
20 idosos. As provi
dências estão sendo

exigidas, em função das

precárias condições de

instalações e funcio

namento do asilo, uma

instituição particular,
instalada na localidade

de Sete de Janeiro.
A posição foi toma

da durante Audiência

Pública realizada na

Câmara de Vereadores,
segunda-feira. A au

diência foi convocada

pelos juízes Pedro Cae-

tano e Candida Inês

Zoellnel e pelo Promo
tor Victor Emmen

doerfer Filho, da Co

marca de Guaramirim,
interessados em dis

cutir com a população,
uma saída para o es

tabelecimento de Sônia

Wanzilit. Na ocasião,
ficou constituída uma

comissão que ficou

incumbida de propor
uma solução, dentro
desse prazo.
A comissão conta

com a participação de

representantes do Po

der Público, entidades
e organizações reli

giosas e está sob a co

ordenação do advoga
do Dirlei Tonet, como

representante da OAB.

A idéia, em princípio,
conforme a juiza Can-

dida, é conseguIr a

transformação do asilo

em uma entidade de

utilidade pública, para
que tenha mais facilida

de na captação de ver

bas para auxílio finan

ceiro da instituição.
Relatório feito por

assistentes sociais da

Prefeitura de Massaran

duba, há dois anos,

detectaram a precarie
dade das instalações e

as limitações em ter

mos de recursos mate

riais e humanos, para
dar atendimento aos ido

sos, vários deles doentes.

Situação que foi enca

minhada para conheci

mento do Ministério

Público e que originou
o Auto de Verificação de

Situação de Risco, em
curso no Judiciário.

DENÚNCIA - O re

gistro de pelo menos

dois casos de mulheres

portadoras de distúr-
-

bios psicológicos, que
ficam retidas em um

cercado de madeira, fe
chado a cadeado, para
não se afastarem do

- I

estabelecimento, torna
mais deprimente os

relatos sobre as defi

ciências do asilo. "B um

problema social",
constata a juíza Candi

da, que junta�ente com
o colega Pedro Cae

tano e promotor Em

mendoerfer, prefe
riram antes convocar a

população para partici
par da busca de solução
para o problema, do
que simplesmente de

terminar o fechamento do

local. (MILTON RAASCH)

Que o espírito ÕO Nata{ ·faça renascer as

esperanças õe um futuro me{bor fazenõo
eto õe

•

com que o ano novo seja re

prosperiõaõe e granões

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IALERTA: SINDICATO RECLAMA PARA FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MESMO REAJUSTE DADO AOS SERVIDORES

Entidade recorre ao vereador
Dequêch, pedindo providências

GUARAMIRIM - o
Sindicato dos Empre
gados em Estabeleci
mentos de Serviços de
Saúde de Joinville e Re

gião enviou correspon
dência ao vereador Salim

José 'Dequêch solicitan
do que ele interceda

junto ao Executivo, com
a finalidade de escla
recer porque os funcio
nários do Hospital Mu
nicipal Santo Antônio
não receberam o reajuste
salarial de 10%, já con
cedido para os demais
servidores públicos mu
nlClpals.
- A legislação esta

belece que a revisão de

remuneração deverá
acontecer sempre na

mesma data para todos e

sem distinção de índices
entre servidores -, des-

taca o presidente do sin

dicato, Lorival Pisetta,
acrescentando que nisso
cabe "o princípio consti

tucional da isonomia

salarial, estabelecido no

IncisoXdoArtigo 370 da

Constituição da Repúbli
ca Federativa do Brasil".
Pisetta diz ter recebido
várias reclamações de
servidores do hospital,
tanto pessoalmentequanto
por telefone.

Conforme Pisetta, o
mesmo princípio não

poderia ser reclamado,
no caso, com relação aos

14% que o Executivo

comprometeu-se de con
ceder em janeiro, quando
será realizado o concurso

público, para a aplicação
do novo Plano de Cargos
e Salários. Mas o mesmo

não acontece com o

reajuste concedido em no

vembro, "que é
_

uma si

tuação diferente e que de
ve abranger todos os ser

vidores do serviço públi
co municipal, incluindo os

do hospital", argumenta
Pisetta.

- Desde 1998 a lei
não permite mais essa

diferenciação, até para
que não aconteçam favo
recimentos ou persegui
ções políticas -, at;gu
menta o sindicalista,
acrescentando que deci
diu recorrer ao vereador
- do qual afirma sempre
tem tido respostas nestas

questões - mesmo não
sendo o sindicato deJoin
ville reconhecido oficial
mente como representan
te dos funcionários do

hospital nas negociações
dessas questões, "por

causa das reclamações
recebidas" .

CRíTICAS - Lorival

Pisetta, que acompanha
as questões que envol
vem os interesses dos
funcionários do Hospital
Municipal SantoAntônio,
desde que se estabeleceu
a polêmica em torno da
demissão de sete servi
dores aposentados, afas
tados sem o pagamento
dos direitos trabalhistas,
estranha "o silêncio e a

ausência quase completa
de mobilização nessas

questões". As críticas são

dirigidas à diretoria do
Sindicato dos Servidores
PúblicosMunicipais, com
sede em Jaragtiá do Sul,
que é a entidade que
representa legalmente os

.

funcionários do hospital.
(MILTON RAASCH)

Hoj€ €: da d€ com€morar. Há dez anos,
nascia €m Jaraquá do Sul um

ernoreendimerrto qU€ ajudaria a

construir a tecne oqi a T€mos muita
história para contar. Aqrcdecemos a

todos os dientcs por esse SUC€SSo €

desejemos a todos um T€liz Natal e um

Ano Novo repleto d€ conquistas

Bartel diz que salários da

autarquianãopodem exceder
o presidente do Conselho Deliberativo do

Hospital Municipal Santo Antônio, Osnildo Bartel,
disse que não estava completamente inteirado
sobre o assunto, mas explicou que, se o reajuste
não foi concedido aos funcionários do Hospital
Municipal Santo Antônio, foi porque os salários

praticados para o pessoal da instituição (uma
autarquia) não podem exceder aos valores pagos
para os funcionários municipais. "Trata-se do

simples cumprimento da legislação no caso",
garante Bartel, apesar da opinião totalmente

oposta do sindicalista;
Para ele, Lorival Pisetta está apenas "fazendo

demagogia no caso", porque "sequer tem algo a ver

com os funcionários do Hospital SantoAntônio, pois
a entidade que dirige não é oficialmente reconhecida

para tratar destas questões". Ele lamentou o

questionamento levantado por Pisetta, dizendo que
o hospital superou os episódios que marcaram o

funcionamento da instituição durante alguns meses,
este ano, com forte oposição de alguns dos médicos
do corpo clínico. "O hospital está funcionando bem
e vai ter desempenho aindamelhor, apesar de tudo",
destaca Bartel.

Na opinião de Bartel, o atual governo "colocou
o hospital no rumo certo" e o Executivo está con

duzindo as questões administrativas do estabele
cimento com "total transparência". (MR)

Vendas e Assistêntio Támico ellllnformõtiro
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Sua melhor op�ão de prazer
v4tC"l�b"YtC",tiO 24 ��l"'AS

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens erótiças

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

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1 g Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAIO DO EDITAL: 30 dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Roch�, Juiz(a) de Direito,

FAI SABER Réu: PAULO ROBERTO BATISTA, Solteiro, Consultor de Empresas,
o qual se encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado
à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
doSul-SC, tramita a Ação Rescisão de Controlo, sob nO 036.00.004455-0, aforada
porMauro Veículos lida, em desfavor de Paulo Roberto Batista. Assim, fica o mesmo

CITADO para responder à ação, querendo, no pr�zo de quinze (15) dias, contados
do transcurso do prazo deste edita}. ADVERTENCIA: Não sendo conteslada a

ação no prazomarcado, presumir-se-ão aceilos como verdadeiros os falos articulados
pelo aulor na pelicão inicial (art. 285, c/c art. 319 do C PCl. SINTESE DA INICIAL:
Aàutora é revendedora de veiculas novos e usados nesta ddade. No final do imo

passado (outubro de 1999), a aulora negociou com o réu, através de conlralo, o
veiculo Ford/Mondeo CLX 2.0, ano/modelo 96197. O negócio foi efelivodo,
transferindo-se a propriedade do veiculo paro o réu. São 21 notas promissórias
assinados e ainda não pagas. O réu, 20/0612000, devolveu para o aulora o corro

acima descrilo, sendo que posteriormenle enlrou com ação de Reinlegração de Posse
contra a autora. E, para que chegue ao conhecimento de Iodos, partes e terceiros, eu,
Glaucimar Popp de Malas, o digilei, e eu, aáudio Jenichen Janssen, Escrivã(o) Judicial
o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SCl, 20 de novembro de 2001.

I COBRANÇA: DEPOIS DE ATROPELAR MULHER, MOTOQUEIRO APANHA DO NAMORADO DA VfTIMA

Motoqueiro atropela mulher
na Rua Bernardo Dornbusch

]ARAGuA DO SUL - o

soldador José Lobina, 27

anos, estava trafegando
pela- Rua Bernardo Dorn

busch, no Bairro Vila La

lau, próximo à loja Mari

sol, com a moto CG Titan

125, placa LYR-9292, de

J araguá do'Sul, quando
atropelou Daniele Eliza da

Cruz, 20 anos. A moto-ain

da chocou-se contra o veí

culo Chevette, placa
MAN-4640, de Jaraguá do

Sul, que estava estacionado.

O Corpo de Bombei

ros Voluntários de Jaraguá
do Sul foi acionado e pres
tarou atendimento à ví

tima. Daniele sofreu fratura

do fêmur, suspeita de fra

tura na clavícula, além de

escoriações pelo corpo.
"Não chegou a ser fratura

exposta, mas o mais grave
era essa lesão na perna. Ela

"estava meio inconsciente,
Edson Junkes/CP

Vítima sofreu fratura no fêmur e suspeita de fratura na clavícula

Jovemmorre ao bater de frente com um

caminhão-tanque na BR-280, !<m 52

falavá coisas sem senti

do", diz um dos socor

ristas, informando que a

moça foi encaminhada ao

Pronto-Socorro do Hos

pital São José.
Segundo informações

da Polícia Militar, depois
do ocorrido, o moto

queiro levou uma surra

do namorado de Danie

le, que estava com ela no

momento do acidente.

"Não tive culpa pelo que
aconteceu, foi um aciden

te, ela não prestou aten

ção ao atravessar a rua e

eu deveria ter sido mais

atencioso", defendeu-se
Lobino.

Outra ambulância dos

bombeiros foi solicitada

e o motoqueiro foi enca

minhado para o hospital
por estar sentindo fortes

dores no peito.
(FABIANE RIBAS)

Homem é

atropelado
no Rio Cerro

]ARAGuA DO SUL - Na

manhã de ontem, às 1° ho

ras, aconteceumais um atro

pelamento noMunicípio. O
acidente aconteceu na Rua

BerthaWeege,noBairroBarra
doRio Cerro. ClaudioneiLuís

Falinski,21 anos, foi atraves

sar a rua e acabou sendo

atropelado pelo veículo

Pampa, placa BNS-5663,
de Jaraguá do Sul, conduzi
do por Rosmael Bainstein,
19 anos. Avítima e a sofreu
fratura na costela, corte na

coxa e braço esquerdo. (FR)

Que o 'seu coraçõo transborde, pleno de paz e amor. E a profunda alegria deste dia de Natal
ilumine cada dia do Ano Novo que vai chegar. Feliz Natal e Próspero Ano 1001!

]ARAGuA DO SUL - A

colisão frontal entre um

caminhão e um carro oca

sionou a morte de mais

uma pessoa na BR-280, Km
52, próximo à revendedora

Breitkopf e o trevo de aces

so ao Guamiranga. A coli

são aconteceu na madruga
da de quarta-feira, por vol
ta das 5h40. Segundo in

formações do relatório da

Polícia Rodoviária Federal,
o motorista do veículo Pa

lio, placa MBG-1398, de

Jaraguá do Sul, Rafael

Pauli, 18 anos, perdeu o

controle do carro e inva-

diu a outra pista, baten
do de frente com o ca

minhão-tanque, placa
MEU-1422, de Pome

rode, conduzido por
Lourival Drews, 45

anos.

O Corpo de Bom

beiros Voluntários de

Jaraguá do Sul foi acio

nado para prestar aten
dimento à vítima. Ra

fael, que residia em

Guaramirim, entrou em

óbito no caminho para
o Pronto-Socorro do

Hospital São José; Ele
sofreu fratura no fêmur,

no braço e hemorragia
interna. O motorista do

caminhão nada sofreu.
- Agora que come

çam as festas de fim de

ano, Natal e ano-novo, as

pessoas precisam tomar

cuidado redobrado nas

estradas porque o movi

mento será grande, prin
cipalmente "próximo a

essas datas comemora

tivas. Para as pessoas que
costumam beber, que não

dirijam para evitar maio

res problemas", aconse
lha um dos 'bombeiros

-

voluntários. (FR)

Homenagem ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (Vereador PPB)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I
I COMPETiÇÃO: CERCA DE 900 CRIANÇAS FORJIM ENVOLVIDAS NAS 39 P:RTIDAS REALIZADAS

Campeonato das Escohnhas
finalizou no fim de semana

]ARAGuA DO SUL -

No final de semana pas
sado foi realizada a final

do Campeonato das Es

colinhas 2001, promovi
do pela Liga Jaraguaense
de Futebol, com patro
cínio da Caraguá Veícu

los, nas quatro categori
as, Dente-de-Leite, Mi
rim, Infantil e Juvenil. As
partidas foram disputa
das no Estádio João Mar
catto (juventus).

Na categoria Dente

de-Leite, O Pequeno e a

Bola entrou em campo

para enfrentar o time da

Rubtar e venceu a parti
da por 1 a O. O artilheiro

desta categoria foi Jona
than, da Rubtar, que mar
cou 16 gols, e a defesa

menos vazada foi do go
leiro Rafael, do O Peque
no 'e a Bola, que sofreu

seis gols em nove parti
das. No Mirim, Rubtar

jogaria com Meninos de

Ouro, mas acabaram ga
rantindo Q título porWO.

''Acho que os responsá
veis pela equipe agiram
de má-fé, porque haviam

assumido compromisso
nesta competição e não

r

César Junkes/CP

Avaí (camisa verde) empata com Rubtar, no Infantil, e garante o título da competição

compareceram na última

hora", diz o presidente
da Liga JaragUaense de

Futebol, Rogério Toma

zelli. Ele informa que o

caso pode ser enquadra
do no Artigo 249 -

abandono de torneio sem

justa causa -, podendo
.

pegar de 1 a 2 anos de

suspensão, além de pagar
multa de 200 a 800 U firs.

"Agora a procuradoria
vai encaminhar o caso à

Junta de Justiça Despor
tiva, que vai julgar o caso

provavelmente em janei
ro do próximo ano",

destaca. O artilheiro da

categoriaMirim foi o Ca

fezinho, do O Pequeno e

a Bola, com 12 gols, e a

defesa menos vazada foi

do Rodrigo, do Aliança.
No Infantil, Avaí e

Rubtar se ettfrentaram e

empataram por O a O. Este

resultado i,garantiu para o

time de Guaramir�m, o

Avaí, o título do campeo
nato, por ter feito melhor

campanha na primeira fase

da competição. Três atle

tas foram os artilheiros,
Denis e Rafael, do Acaraí,
e Adriano, do Avaí, 'que

marcaram oito gols cada.

A defesamenos vazada foi

de jogador Paulo, do Avaí,
com cinco gols em dez

partidas.
No Juvenil, o Acaraí

goleou o time O Pequeno
e a Bola, por 4 a O, e ga
rantiu o título. Fernando,
do Avaí, foi o artilheiro, e

Rodrigo, do Acaraí, foi o

goleiro responsável pela
defesa menos vazada.

Com início no dia 9 de

setembro, o Campeonato
das Escolinhas realizou 39

jogos e envolveu 900 cri

anças. (FABIANE RIBAS)

Equipe Infanto-juvenil sagrou-se campeã do Estadual
]ARAGuA DO SUL - A 2, gols de Paulo e Gio. O pecó e empatou por 1 a 1, . 165. O artilheiro do

equipe Infanto-juvenil da jogador Ederson foi res- e, na sexta-feira à noite, campeonato foi o joga-
Malwee/FMp sagrou-se ponsável pelos dois gols venceram o Joaçaba, por dor Fernando, da Mal�

campeã por antecipação do time de fora. O resul- 5 a 3. wee, que n:arcou 54 gols.
do Campeonato Estadual tado garantiu a vitória dos Com esses resultados O técnico Augustinho
da modalidade depois de jaraguaenses por terem a equipe Malwee/FME Ferrari contou com os

disputar a final no sábado desenvolvidomelhor cam- encerrou o campeonato atletas André, Fernando,
pela manhã. O time jara- panha no campeonato. com 26 vitórias, três em- Gio, Nivaldo, Adriano,
guaense entrou em quadra No sábado à tarde o pates, três derrotas, com Evilásio, Juninho, Jack-
contra a AABB/Joaçaba e time da Malwee jogou ain- média de 215 gols, 50 son, Kauê, lsrael e Célia. Ná__
empatou a partida por 2 a da contra a AABB/Cha- gols s'ofridos e saldo de (FR)

./

NOTAS __

ENCONTRO DE VÔLEI
Na terça-feira foi realizado o último encontro de pó
los de voleibol do ano, que teve início na manhã de

segunda-feira, na Associação Recreativa da Marisol.
Ao todo, participaram do evento aproximadamente
410 atletas que praticam a modalidade nos dez pólos
existentes no Município. Promovido pela Fundação
Municipalde Esportes, as competições tiveram cerca

de 110 jogos nas categorias 9 a 11 anos, 12 a 13 anos,
e 14 a 15 anos, todos no masculino e feminino. O

técnico do vôlei da FME, Benhur Sperotto, destaca
que para o próximo ano pretende ampliar ainda mais
o número de pólos em Jaraguá do Sul para envolver

o maior número de atletas.

Este ano PAPAI NOEL
e toda a sua equipe

está bem preparada, pois
todos passaram pela

�.�.;;
�
(7......
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