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Produtor aproveita ao máximo o tempo bom que p�edom�no�\\os últimos dias, colhendo arr�z
à noite

Safra de arroz inicia no Norte,
�d -

idadmas com menor pl"d\\ utivi e
.

�
.

Cooperativa Ju.i:�, com sede em Massaranduba,
que no ano passfBó recebeu volume recorde de

grãos e teve que ampliar a capacidade de es

tocagem. Massaranduba lidera a produção com

1,3 milhão de sacas. Guaramirim vem em segundo,
PÁGINA 5

A safra de arroz está iniciando 'na Região Norte

do Estado e não deve repetir os bons índices de,
produtividade verificados no ano passado, quando
foram colhidas 3,6 milhões de sacas. O clima foi
menos favorável e também ocorreram perdas por
causa de pragas. A constatação é da direção. da

Ministro Ovídio de

Angelis estará em

JS, amanhã
PÁGINA 3

Trabalhadores sofrem

descarga elétrica e

são hospitalizados
PÁGINA 11

Homem' assaltou o

Posto Marcolla e

levou R$ 270,00
PÁGINA 11

"

A pequena Rafaela, uma das quadrigêmeas nascidas em dezembr.o As promoções realizadas depois do Natal no comércio local têm

último, já pode ficar nos braços da mãe, Rita Mamedio. PÁGINA 9 servido para aumentar as vendas e zerar os estoques. ' PÁGINA 9

o garoto José Furtado observa o

esgoto a céu aberto no Jaraguá 84

Bairro Jaraguá 84 vai

receber melhorias e

saneamento' básico
A assinatura do convênio en

tre a. Prefeitura e o Programa
Habitar-Brasil-BID, que será

oficializado nesta sexta-feira em

Jaraguá do Sul, vai beneficiar mais

de . cem famílias que vivem em

situação difícil no Bairro Jaraguá
84. O bairro, considerado Um dos

pontos críticos do Município no

que se refere ao risco social

devido à situação de miserabili

dade dos moradores, receberá'
melhorias na área de infra-estru

tura e saneamento básico.

PÁGINA 10

Douglas Bogo é tri

no Catarinense de

Automobilismo
,PÁGINA 12
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Com a desintegração social,
cai também por terra a crença
na aglomeração como fonte de

integração. A vida em coletivi

dade, agora, é constantemente

ameaçada pela fragmentação do

território, de nação e de ciddes,
em múltiplas micronações e

microidentidades. O entrcruzar

QUINTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2002

sua casa ou em uma

redoma veicular, éfigura
característica de uma

época marcadapela
incerteza epela barbár�

possível portador do germe da

destruição. Assim, o isolamento,
a supressão do outro, acaba ria

banalização da violência' e re

forçam o distanciamento entre'

as pessoas.
Os atos de violência pas-

, saratn nesta última década a ser

organizados como meios de

ação coletivos, transformando
a violência em urna nova forma

de sociabilidade. A organiza
ção privada da violência nas

cidades brasileiras, por exem

plo, constitui urn processo de

legitimação de novas regras de
convivência associadas a con

teúdos de relações sociais tam

bém originais, instituindo urn

novo padrão de sociabilidade.

Quer dizer, o p.rocesso� de orga
nização da criminalidade faz

parte da organização social da
violência possibilitada pela'
perda de seu monopólio pelo
Estado.

"
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CHRISTIANE HUFENÜSSLER - Presidente da,Acijs

Conquistas que se completam

Dentre os muitos resultados expressivos obtidos por
Jaraguá do Sul em 2001, dois fatos se sobressaem. A'inau

guração do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul) e

a reafirmação de nossa cidade como a que apresenta o

melhor índice de qualidade de vida, pelo terceiro ano con

secutivo, são conquistas que merecem ser comemoradas.
Mas elas não acontecem de maneira isolada. Ao

contrário, se completam, traduzindo um desempenho que
deixa claro os dois' caminhos que norteiam a ação
empresarial' através das entidades associativas, e a ação
político-administrativa, através dos poderes públicos.

A construção do Cejas, materializada definitivamente

pela inauguração de uma obra que começou em gestões
anteriores, marcou o ano porque solidificou valores do
associativismo. Neste novo e moderno ambiente, será

possível consolidar a união das entidades representativas.
O Cejas, ao lado de outro projeto grandioso como a Apolitec,
conjuga duas das missões propos!as pelas nossas entidades,
ou seja, informar - por meio das ferramentas de gestão
- e formar, através da melhor qualificação e

aperfeiçoamento da mão-de-obra. Porque, sem dúvida, o

aprimoramento profissional será, cada vez mais, moeda de
troca ou passaporte, como queiram, para a sobrevivência
das empresas num cenário de competitividade global cada
vez mais acirrado. Esta é uma condição inevitável

principalmente para os pequenos empreendedores, o que
será possível através da aglutinação das suas representações.

Vale destacar, também, os esforços que as nossas

lideranças empresariais desenvolveram ao longo de 2001'
em questões diretamente relacionadas com infra-estrutura.

A ativação do linhão, por exe�plo, assegura maior
autonomia às indústrias do Vale do Itapocu nas suas

demandas de energia elétrica ou a parceria com o sistema '

Fiesc e Prefeitura, para ampliação do número de creches
em Jaraguá do Sul.

É necessário incluir ainda neste elenco a' continuidade
do Projeto Âncora, a criação do 140 BPM, a estruturação
do consórcio intermunicipal que vai gerir a política da água
no Vale do Itapocu, a luta pelo asfaltamento da Rodovia
Rodolfo Jahn (Ioinville-c-Guaramirirn) e a duplicação das
BRs 280 e 370 como ações onde caminhamos juntos com

outras representações. Na questão específica das' duas
rodovias federais, é justo reconhecer o empenho da bancada
catarinense para que, a duplicação fosse assegurada através

da cota que cabe aos parlamentares na definição do

orçamento do próximo ano.

É desta maneira, através do entendimento com os

governos municipal, estadual e federal, mas defendendo
com convicção os interesses da região, que estamos

contribuindo para que Jaraguá do Sul pudesse alcançar o
,

desempenho divulgado há poucos dias, como a cidade com

melhor qualidade de vida do Estado.
Pensar no futuro, agindo no presente. É assim que vamos

, construir um lugar cada vez melhor para trabalhar e viver.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1:180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br, As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato,
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

A violência e o outro

r ohomem, isolado em

(I

As recentes discussões
sobre a dissolução social en-

contram-se muitas vezes na

crítica aos sistemas de comuni

cação instantânea - informá

ticos e urban , visto que
estes prom em um tipo de

relacion�filto no qual se evita
o con�:�direto" dispensando
se a "cliunicaçãb �a�e,

a face e

caus1ro uma paralisia corporal
do),iUáriO. Nesta quebra de

relíí �ão com a exterioridade, o

�indo dito real perde sua

q/6nsistência, o outro tórna-se
O;4tuna p,aisagem, urna construção

Wimaginária. O universo mediá
tico favorece, pois, o isolamen

to do homem, forçando-o à

ruptura com o social, que desa

parece enquanto espaço físico.
Esta supressão ou desvalo

rização da face a face pode ser

analisada como parte da lógica
do funcionamento destes siste
mas. O homem, isolado em sua

casa ou em urna redoma vei

cular, é figura característica de
uma época marcada pela in

certeza e pela barbárie, não só

em nome da defesa de sua in

tegridade física, mas, igual
mente, por ser considerado -

alguns mais do que outros -

destes códigos de convivência

predominantemente intergtu
pais não parece ser pacífico,
mas marcado pela ausência de
intercâmbio e pela tentativa de

afirmação violenta de identi
dades distintas. Assiste-se 'à

emergência de urna sociabilida
de da intolerância, ao fim da

troca, ao processo de violência,

interna, cega e desprovida de

ideologia.
Na-defesa do seu pedaço

casa, carro, território, convic

ção, time de futebol '-'-', o

homem generaliza e superdi
mensiona a natureza do ataque
e confunde-se ao definir o perfil
do usurpador. As ações violen
tas não têm ideologia ou pro
jeto universalista que se jus
tifique; explodem e se disse
minam no território sob o im

pulso da agressão pura, sob o

signo da violência irracional.
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I VISITA: MINISTRO CHEGA A CIDADE AMANHÃ, ACOMPANHADO DO GOVERNADOR ESPERIDIÃO AMIN

Ovídio deAngelis viabiliza o
!

Programa Habitar-Brasil, em JS
A pressão política ajuda e resolve. Até pouco tempo
atrás, a chegada da temporada de Verão era sinônimo

de sofrimento e intranqüilidade no trânsito para
milhares de jaraguaenses, com a formação de mas
intermináveis no entroncamento da BR-I0l com a

BR-280. Hoje, com a obra concluída, esse in

conveniente já não existe e o tráfego de veículos flui
com segurança no local. Pressionado pelas lideranças
políticas e empresariais do Vale do Itapocu, o

Ministério dos Transportes concluiu a obra do
entroncamento. O mesmo deverá acontecer com a

duplicação da BR-280, hoje reclamada. Basta que os

líderes da região fiquem mobilizados.

de Água e Esgoto) executa

na cidade.
OBRAS - A visita de

Ovídio de Angelis estava

sendo esperada ainda antes

do Natal, mas houve difi

culdades para definir uma

data. O adiamento em al

gumas semanas, porém, não

deve atrasar o cronograma
de obras da Prefeitura para
urbanização dos. bairros Ja
raguá 84 e Zita Roweder,
segundo o, prefeito lrineu

Pasold (PSDB). As me

lhorias previstas são amplas,
com obras de pavimen
tação, construções de mo

radias e de ginásio de. es-
,

portes na escola, além de di
versas outras obras para a

humanização do local (leia
mais à página 10). Pasold quer
publicar o editalpara a contra

tação das obras já na semana

que vem. (MILTON RAASCH)
"

]ARAGUÁ DO SUL - O

ministro Ovídio de Angelis
(PSDB), da Secretaria

Especial de Desenvolvi
mento Urbano, da Presi

dência da República, tem

chegada prevista para ama

nhã, às 9h30, emJaraguá do
. Sul, onde assina convênios,

assegurando recursos para
investimentos na infra-es
trutura da cidade e visita as

obras de construção do sis

tema de esgotos da cidade.
O ministro virá de Floria

nópolis, de helicóptero,
acompanhado pelo goverc
nadar Esperidião Amin

éPPB), e desembarca no ,

Clube Atlético Baependi,
onde concede entrevista.

De acordo com asses

sores do deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB),
que viabilizou a vinda da

autoridade e participa da or

ganização da visita, o princi
pal ato que o ministro cum

prirá na cidade será a as

sinatura do contrato do Pro

grama Habitar-Brasil-BID,
para liberação de R$ 1,4
milhão para investimentos

em melhorias nos lotea

mentos Jaraguá 84 e Zita
Roweder. Os dois lotea
mentos constam entre os

que apresentam maior risco
social na cidade e, portanto,
são dos mais necessitados de
investimentos para melhoria

.. de infra-estrutura e das condi

ções de vida dos habitantes.
Na ocasião, o ministro

também autorizará 'a libera

ção de recursos federais

.provenientes do Orçamen
to da União de 2001, sendo

R$ 150 mil destinados para
obras do Programa Morar
Melhor e R$ 218 mil através
do Pro-Infra. Os atos serão

cumpridos no Restaurante

PPS REPARAÇÃO
O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB), em

entrevista concedida ao

CORREIO DO POVO, esta

semana, garantiu que deu
entrada em dezembro
com uma ação no Fó
rum de Jaraguá do Sul,
através da qual vai pedir
reparação da Câmara de
Vereadores por "danos
morais". Konell não

aceita o termo "insaná
veis" utilizado pelo Le

gislativo, na apreciação
das contas do exercício

administrativo da Prefei
tura de 1991 (ele era pre
feito na época), que ori

ginou desde então uma

polêmica interminável
sobre a inelegibilidade do'

deputado. Com evidente

desgaste. Advogado de

Florianópolis acompanha
o deputado no caso.

O ex-vereador Gilda
Alves (pPS)continuacan
didatíssimo a uma das

vagas à Assembléia Le

gislativa do Estado, para
as eleições deste ano. A

manifestação é do pre
sidente do diretório mu

nicipal do partido, João
Gomes da Cruz Filho, o

João do Táxi. Em reu

nião da liderança estadual
do PPS, realizada pouco
antes do Natal, garante,
o nome de Alves foi mais
do que homologado.
"Ele só, não será candi

dato por alguma razão

excepcional", conclui

João do Táxi. Por outro

lado, o PPS continua

contando também com

o nome dó empresário
Reinaldo Safanelli, de

Guaramirim, para depu
tado federal.

ministro percorrerá parte
das obras que o Samae (Ser
viço Autônomo Municipal

aeon r, erá o almoço das'

autorid es. Antes disso, o

Co\�� garan� verba para O Projeto do

������s��m�:�������:o
converuo amaiíha, em Jaragua do, Sul, no Sul Ja discute com Guararrunrn, Schroeder
valor aproximado de R$ 180 mil, ga- e Corupá, também será uma antecipação
rantindo suporte financeiro para o início à tendência de privatização no setor.

dos estudos visando a elaboração do � Não queremos perder essas con

Projeto do Consórcio das Águas, que as cessões c=, comenta Pasold, destacando

prefeituras do Vale do Itapocu cogitam que legislação recente aprovada no

instalar na região. Os estudos serão feitos Congresso "não privatizou os serviços na

com participação de técnicos do BID (Banco área, mas deixou muito perto disso".

Interamericano de Desenvolvimento) e da Pasold baseia-se no modelo bem

própria Sedu (Secretaria do Desenvol- sucedido do Samae, que não só garantiu
virnento Urbano), órgão do governo federal. água suficiente é em condições adequadas

A idéia, segundo o prefeito de Jaraguá de tratamento para Jaraguá do Sul como

do Sul, lrineu Pasold, um dos entusiastas também investimentos na instalação do

MÁGOA
As contas da Prefeitura de Jaraguá do Sul de 1991
foram analisadas e rejeitadas pela Câmara de
Vereadores em 1993. Passados quase 10 anos, o

quadro de vereadores mudou quase completamente
no Legislativo. Muitos dos atuais vereadores sequer
sabem o que aconteceu naquela época. Indagado
sobre os ressentimentos que ficaram, Konell não

esconde que pelo menos um dos vereadores da época
pegou fundo nessa questão e o incomodou muito.
"O .atual assessor de gabinete dó prefeito Irineu

Pasold, Gê Neves", revela.

do projeto, é constituir uma empresa, que
a exemplo do que faz o Samae, gerenciaria
o processo de utilização dos mananciais

para abastecimento das populações dos

municípios da região, além de executar,
obras também para dotar as cidades com

sistemas de esgotos. A formação do

sistema de esgotos.
A obra, parcialmente concluída, e que

o ministro irá conhecer nesta visita, coloca

Jaraguá do Sul na vanguarda em termos

de investimentos na construção de sistemas

de esgoto, em comparação com as demais
cidades no Estado. (MR)Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678 Dr. Antonio E. Menna

6FTALM6[6GtSTÃ.��;��;�����:����;���;���
ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN
BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Knut Anders Júnior
,

CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sala 2 • Centro· Jnraguá do �ul· se'
(el.: (41) 215-3515 ou 9992-9999
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.OPINIÃO: LfDER DO GOVERNO ANALISA DESEMPENHO DA COLIGAÇÃO PFL/PSDB EM MASSARANDUBA

Almir Trevisani diz que trabalho
,

� \

será intensificado em/ 2002
Lideranças de Massaranduba realizaram esta semana

a primeira reunião para iniciar a preparação da

Fecarroz (Festa Catarinense do Arroz), ainda neste

semestre. O evento ficou confirmado e também

foram constituídas as comissões de trabalho que
atuarão na organização da Fecarroz, um dos grandes
eventos festivos e de divulgação da potencialidade
econômica da região. A última edição da festa foi
realizada em 1999, no governo de Mário Sasse

(PMDB) e Alfredo Vavassori. Promover a festa

tornou-se compromisso social e até político de quem
está no governo em Massaranduba, e, e neste

momento, a responsabilidade é do prefeito Dávio

Leu (PFL).
'

e aguarda liberação do mi

nistro José Serra (PSDB),
"com grandes chances de

confirmação", segundo o

vereador. O investimento

será de R$ 700 mil e

converterá o PPA numa

das unidades desse tipo,
mais' modernas da região,
melhorando. muito as

condições para a prestação
de serviços médicos no

Município.
PROPOSTA - A coliga- ,

ção está acenando para o

PPB em Massaranduba. A

intenção é atrair o partido
para a aliança já existente
entre o PFL e o PSDB e

ampliar no Município a

'. .',. • _

Arquico/CP: EdSOnJUnke�cooperação entre as.siglas
Trevisani apoia a aproxirnaçao com o PPB �.

,

alinhadas com o governo
dores de que esta está '

na ligação com São I��;áo estadual. Os pefelistas já
sendo uma gdministraçâo do Itaperiú, e a viabi10frtção acenaram nesse sentido

atuante", Trevisani apon- do prédio próprio e�ra o para o presidente do

ta ainda outras metas de pronto atendime lia, que Diretório Municipal do
obras é serviços, que ele está funcionand yna Uni- PPB, Carmelino Dolsan, e

. .�

considera preponderantes, dade Sanitária, �aesde que outros membros do PPB

"para que o governo do foi transferido,�o hospital. local, e aguardam resposta.
prefeito Leu e do vice Fer- O pedido de �poio finan- "Vai depender mais deles

nando Reinke (PSDB) ceiro para aJbra do PA já do que de nós. Nós fi-

alcance plenamente os foi encamil.ilhado ao Minis- zemos nossa parte, abri-

objetivos". tério da Saiide, com apoio mos o flanco", avalia o lí-

São a conclusão do do deputado federal Vi- der do governo.
asfaltamento da SC-474, cente Caropreso ,(PSDB), (MILTON RAASCH)

( ,MAsSARANDUBA - Pa

ra o vereador Almir Tre

visani (PFL), líder do go
verno no Legislativo, os

contatos feitos pelo prefei
to Dávio Leu (PFL) para
garantir o apoio financeiro
dos governos estadual e

federal, através de projetos
e convênios, contemplan
do o Município em diver

sos setores, foi um dos as

pectos mais importantes da

atuação da coligação PFL/
PSDB, no primeiro ano de

governo. Na opinião dele,
cumprida esta etapa, e na

expectativa do aporte des
ses recursos, o ano que ini

cia tende a ser produtivo
para o governo municipal.

Ele cita as pavimen
tações de ruas, reformas

de máquinas e veículos e

obrás feitas e outras prestes
a serem iniciadas, como a

construção da creche na

Escola Ministro Pedro

Aleixo, e a conclusão do
asfalto na ligação do Cen

tro com o Hospital Sa

grado Coração de Jesus
(executado apenas parcial
mente), no Bairro Guara

ni-Mirim, como "indica-

OPOSiÇÃO
As críticas mais contun

dentes feitas ao governo
municipal em Massaran

duba estão partindo do

PPB, mais do que do
PMDB. A constatação é

do vereador Almir Tre

visani (PFL), afiado ao

prefeito Dávio Leu. E um

dos vereadores mais críti

cos é Horst Reck (PPB),
analisa o mesmo pefelis
ta. De qualquer forma,
Trevisani acredita que esta

situação ainda poderá ser

revertida. Acontece que o

PFL decidiu apostar na

reconciliação com o PPB,
que nas últimas eleições
esteve ao lado do PMDB.

TlP
O PMDB de Massaran

duba prepara-se para
questionar decisão con

fusa da Câmara de Ve

readores, concernente à
\

cobrança de valor a título

de pagamento da ilumi

nação pública. A pro
posta do Executivo para
reinstituir a taxa no Mu

nicípio não passou pela
comissão técnica da

Câmara, q�e apreciou a

matéria e apontou a me

sma como sendo incons

titucional. Análise que
também foi reconhecida
em plenário. A votação,
porém, foi favorável pela
criação da taxa.

PANFLETOS
Outra de Massaranduba:

aliados do prefeito Dávio
Leu (PFL) constaram que
razoável quantidade de
folhetos apócrifos foi

despejada na cidade, na

semana passada, contes

tando a atuação do go
verno municipal e con

vocando a população
para uma mobilização em

oposição ao Executivo,
para o próximo dia 20 de

janeiro. Pefelistas que viram

o material disperso pela
cidade não sabem dizer de
onde procedem os folhetos,
mas tem suas suspeitas.

RECANTO FELIZ'
Moradores do Bairro

Recanto Feliz farão

nova reunião para tratar

das atuais reivindicações
da comunidade, como

a pavimentação da Rua

Cláudio Tomaselli. Os

protestos pela execução
da pavimentação do

trecho, que dá acesso

também ao Bairro

Schroeder I e Vila Ami
.z ade, em Schroeder,
serão mantidos e até

intensificados, promete
o líder comunitário
Caubi dos Santos Pi
nheiro.

Peixer tenta encontrar uma saída para a dívida da TlP
GUARAMIRIM - o

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) disse ontem que está

tentando, sob todas as for

mas, encontrar uma saída

para a dívida da TIP (Taxa
de lluminação Pública), que
o Município tem acumula

do com a Celesc, superior
a R$ 700 mil. Ontem, ele foi

recebido em audiência pelo
vice-governador Paulo
Bauer (PFL), em Florianó

polis, quando tratou do
assunto. Sem fazer a quitação
desse valor, a Prefeitura não

estará habilitada a receber

recursos do ,governo esta

dual, comprometendo pro
gramas e projetos..

A dificuldade, segundo
o prefeito, é que o governo
municipal já tem que arcar

com as despesas normais de
consumo e manutenção do
sistema de iluminação pú
blica da cidade, de aproxi
madamente R$ 46 mil

mensais, e dificilmente po
derá assumir algum outro

valor em acréscimo, para
fazer o abatimento da dí-

vid�já acumulada.' O débito

decorre do fato de que o

Município ficou impedido,
por decisão judicial, assim

como outras cidades no Es

tado, de fazer o repasse dos
custos de iluminação pública
para o consumidor.

No final do ano pas
sado, Peixer enviou projeto
de lei para aprovação na

Câmara de Vereadores,
tentando reinstituir a cobran

ça da taxa em Guaramirirn,
na expectativa da aprova
ção de uma emenda cons-

, titucional no Congresso, o:

que, no entanto, ainda não

aconteceu. Em razão disso,
o projeto de lei doExecu
tive acabou rejeitado no

.

Legislativo Municipal.
Peixer pretende convocar

representantes da Aciag
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim) e das associa

ções de moradores para
\ -

A'expor a questao. inten-

ção é provocar a partici
pação espontânea da po
pulação nos custos. (MR)

SEJA COMPETITIVO NESTE 'MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
COUWlAdv............"""'9/C Rua Donaldo Gehring, 135 . ex. Postal· eEP 89251·470· Fone (47) 371·7511IFax: (47) 275·1820 . Jaraguá do Sul· se . Home Page: www.cassuli.adv.br . e·mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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ME
.I A presidente da Acijs
(Associação Comercial

e Industrial de]araguá
do Sul), Christiane

Hufenüssler,
participará do 12°

Congresso Nacional

das Associações
Comerciais, no período
de 26 a 28 de fevereiro,
em Brasília. Será o

primeiro grande
acontecimento da

nova diretoria da

Confederação das

Associações
Comerciais do Brasil,
que tem o alagoano

Luiz Octávio na

presidência, e vários'

catarinenses na

diretoria. Christiane é

diretora da

COnfederação. O

presidente Fernando

Henrique Cardoso e o

ministro da Fazenda"
Pedro Malan, estão

entre os convidados do

evento.

.. flariro Becki!r'Filho

.. Adolfo 1.\ Zimmermami

.fi(?r1Ji� �.1!ayt!r. .
.

Thiana D. B. Ratls,ls
." Fernauda da Silva

'_'So/a,;geNcircôs
,. I�an,ce CerveliiJ Flor

.:,Rosilitne Júnssen

.. Fáti",a'M. Ossowski

• VI!I�rijl(Jiàiits
• .ReJf.uita Béwhinock

,§llv4na Slinihen

f".Só/ange'Pereira
• G,yslaine C. C. de Mello

•. Daíane'de Moura
fi Jiiliatie da Cost�

• �li".na 1: . �eira \

·.LucilemdeJesus
.. Giftitina A, de Linui

• Gabriela C. Lopes
• Cristiàne Murara'

.• Mareei F. Depint!
• Sueli Pereira

I AGRICULTURA: COLHEITA ESTÁ INICIANDO NA REGIÃO; COOPERATIVA JURITI JÁ RECEBEU 15 MIL SACAS

'Safra de arroz não
()

de produtividade do
MAsSARANDUBA/GUARA

MIRIM - A safra de arroz
I

está iniciando na Região
Nortedo Estado, mas não de

ve confirmar os índices de

produtividade registrados na

colheita passada (2000/
2001). A constatação é do

presidente da CooperativaJuriti,
IrineuManke, após o recebi-

.

mento das primeiras 15 mil

sacas de arroz da nova safra.
No ano passado, a cooperativa,
que atua em dez municípios,
teve movimento recorde, com

o recebimento de mais de 1

milhão de sacas dos associados.
Esse desempenho foi em

.

decorrência do bom trabalho
dos produtores na safra ante

rior, com a adoção de técni

cas adequadas de cultivo e

condições climáticas favorá
veis. "Isso ajudou muito",
avalia Manke, na expectativa
de que mesmo não se repetin
do o volume de grãos da
safra passada (quando em to

da a região foram colhidas

confirma níveis
ano passado

3,6 milhões de sacas), a nova na Região Norte do Estado,
colheita seja bastante satisf,�om 1,3 milhão de sacas

tória. Dessa vez, o clima não' "ji�tlhidas na última safra, segui-
foi tão favorável como na a" de Guaramirim, com 95q
safra anterior, além de terem ma:

_
araguá do Sul colheu 3,6 milhões de sacas.

ocorrido problemas com in- 141 � .

sacas. Em toda a Re- A estimativa de Manke é

festações de pragas. gião � rte, compreendendo
'Massaranduba continua os muJ�ípios de Araquari,--�� \

'sendo o principal produtor Barra v�a, Corupá, Ga-

----------------------------------------------------�

Concurso
Artei na iu«

Edson Junkes/CP

.Massaranduba liderou produção na região no ano passado, com 1,3 milhão de sacas

ruva, . Guaramirim, J araguá
do Sul, Joinville, Massaran

duba, São João do Itaperiú e

Schroeder, foram colhidos

que o preç.o pago para o pro
dutor na abertura desta safra

ficará entre R$ 15,00 e R$

17,00 a saca de 50 quilos. A

cotação ainda não está de
finida e só sairá nos próximos
dias, após a realização de lei

lão já confirmado pelo go
verno, para abastecimento do
mercado no Rio Grande do
Sul e em Santa Catarina, além

de outros leilões programa
dos para serem realizados nos

Estados do Centro do País.

"De qualquer forma, se

os preços se confirmarem nos

valores estimados, será excelen

te", opina Manke, lembrando

que, no ano passado, os pro
dutores começara,m rece

bendo entre R$ 11,00 e R$
J2,00 a saca. Na assembléia

geral do último dia 15 de

dezembro, a cooperativa
anunciou em R$ 17,50 a

saca, com mais R$ 1,00 de

reajuste, o valor para fe

chamento de safra que será

pago aos sócios com pro
duto depositado e com pre
ço aberto (mais de 100 mil

sacas). (MILTON RAASCH) _

,
.

No último dia 28712 'folfelta'a.apUtà'çãO dos votos na presença: de
artistas e comunidade para o concurso Arte naLista Guia Fácil.
Total dos votos: 2.662.
�ar'ticiparaIll47' artistas com .54 trabalhos.
O... ve

... nced.ot'foi.1\IAURO BECKERiFILHO com 25% ·tlos :votos.•...

"- ...
'- _" ... " .-,,-", .' ... ,-

.

'

... :'-_' '
..

ÀGRAQECEM(}S A TOnoS os PÁRTICIPliNTES E'JN;FO�OS
'Q,UE SUAS:·.OBRAS' ESTAO...DISPONÍVErS NA SEDE DO J"ORNAL

.

CORREIO DO P(2JVO NA RUA <J.EL.,PROCÓPIO GOMES'DE
OLIVEIRA,'246'"

Reàllzltç�o: , Apolo:

.Sander

• ArletéSchwt;dlêr
.. Al4andreA/eldtlu
• Stanley,Dalllbroz
• Márco A. Pereira
.. Leopoldo Baratto

• Edva" Maggioni
• 'Rafaell/. Gradola
.' Caval"anti
.. Rosimery Pett,V;éira
.. Anderson D. Lõpes
,e Da;'ma Riechel

.'Janalna Nicocêlli

,
•. Caliuza Kralllbedi

.• Roberto Lanznaster

• .
E.�ter Corrê9' �Vanessa Cor�ea

• Lourival R; Péreiia
• Mônica .R. Souza
• Clévérton Ferreira.
• �"eSSI! T. Máchado
• Gilso« JiellÍiver
• Alfredo J;. Jll'edeiros'

"tq
, ..

,-. ,(I�I
Ll$ta� TelefÓnicás

CORREIO DO POVQ' lU SI:lOPPlri'
.. C.ê�le.... ,..

.. BREI"'HAUpr
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Diversão foi o que não faltou
nas praias catarinenses... muita

gente bonita e de outros Estados
.

também curtiram um som pra lá
de animado nas praias de "São
Chico", com as bandas PLAM, de
Joinville, e ALTA ROTAÇÃO, de

Jaraguá do Sul. O Surf Bar, o Bar
do Banana e o Banana Joe fo
ram os principais pontos de en

contro da galera que queria na

da mais nada menos que um

pouco de barulho...

Algumas fotos para vocês
curtirem ...

Joro ué do Sul, uinto feira, 10 de lenelrc de 2002 CORREI

Melhor- opção-c;la;�
• Diariamente à partir das 10 horas

• Músico ao vivo de Quarto a Sábado

Reservas 17..5166

VERÃO 2002

.' MAOE IN BRASI
••

M(
MAKENJ

Av. l'y1al Floriano Peixoto, 170 - Centro

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

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

www.icroinfonnatica.com

o melhor lanche da cidade

W'371-5309

icroinformatica.com
•• p. c;. I I , • d. e m I i • n d • ( • o c,
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NEGÓCIOS & OFERtAS:
Seguililli�eirll, às' Uh' .

•
, CtASSIÁUl'q::;

.

Jil�§c.-:.�ir�/il� l,�;

CLASSIMóVEI$;
.

Quiniu;"eira. ,à'sJ 211"I

PORTOCRED
Emprcstímo Pessoal

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.

,

completo - ar,
vermelho metálico.
Tratar: 9905-2848.

De 200 até 3.000 ReaisVende-se Fiat Palio
EX, 99, branco, 2

portas, pára-choque
personali'sados.
Tratar: 371-5343.

Com consulta e garalitia de cheques
.

Dinheiro em sua conta no dia!
* Não fechamos para a/mofo

I-R-ua-'-el-.'-ro-có-pio-G-o-me-s-"e-O-liv;-ei-ra,-8-3-'370-0417
275-3627

_

ua Barão do Rio Branco, 411· Edrríclo Klein· Sala 2 • Centro
Vende-se Palio EO,
98, 4p, dourado,
travas eleétricas,
rodas de liga.
Tratar: 371-5343.

R$ 350,00. Tratar:
9122-1157.

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

Tratar: 371-0742.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 Palio
Weekend - cor

vermelha, ano

2000,ar
condicioncdo.,
direção, trio

elétrico, air bag
duplo, completa.
Tratar: 9113-1011,
com Jaime.

Vende-se Fiorino
99/99. R$
9.000,00. Assumir
20 parco
R$ 148,00.
Tratar: 275-2825.

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

Vende-se Uno CS
1.3, ano 89,
ótimo estado.
Valor -

,.�.
$ 4.500,00,
'oito moto.

T/ .ar: 373-0131.

Vende-se Fiat 147,
ano 79,
documentação em

dia e motor novo.

Reparos na lataria.

Vende-se Polio 16Y,
4p, completo, 96.
Valor a combinar.

Vende-se Fiat Uno,
93, 2p, chumbo.

Vende-se Uno Mille,
98, 4 portas,

.\

A·o'i" :' ;5"·, E·U·,
. '. ,. ,.

. .�

�.
.

-»:
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�r.�370-3113
Av. Waldemar Grubba - Jaraguá do Sul- S(

Telefone:
(047) 376�0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Arduíno Fone:371-4225
Veiculos Fax:371-9720

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Comércio de Automóveis Novos e Usados
Gol Mi 1.0, 4p Azul 1999

Fone/Fax: (47) 376-1822 Corsa Wind 1.0, 4 Preto 1999
AI

MODELO ANO COR <' COMB. Parati CL 1 .6, 2R�' Branca 1997
1

vw
Bege 1992Gal MI 97 Branco G

Fusca 95 Azul G
Santana GLi, 4p, cf ar e dir.93 Prata G Vermelho 1996
Fusca· 82 Branco G
Brasllia 79 Cinza G

VermelhoGM 1995
Plck Up Corsa GL, i.6 96 Verde G
Pick Up 5-10, Deluxw 4.3 98 Prata, compl. G

Monza SL
I

Cinza 1990Corsa 96 Prata G , 2p
FORD f

Escort XR3 86 Vermelho G Uno S 1 1
, 2P Vermelho 1990FIAT "

Palio EDX, 4p, cornpl. 98 Azul G
MOTO Chevette SE 1.6 Vermelho 1987

Titan 97 Cinza G

Rua: Ângelo Rubini, 677 - BaITa do Rio CeITO - Jaraguá·do Sul- se NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

ar'-quente e frio,
desembaçador e

limpador traseiro.
Em perfeifO estado

d� conservcçõo.
Documento

pago até final
de 2002.

UTOS
CORIprIIl ventlt Itroel I fIIIIIgellf

I Vende-se Chevette
SCL ano 89 cor

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

Valor a combinar.
Tratar: 9104-4522.

Vende-se Vectra 97/
98, cor branco, com

oirboq no motorista,
a gasolina, com

aparelho de CD,
ar-condicionado,
trava elétrica,
estepe novo.

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

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

Fone: (47)
370-8622

WOLKSWAGnl
Bordô
Preto
Morron
Bordô
Branca

CHEIIROLET
Verde
Branca
Prata
Azul
Bordo
Branca
Azul
Branca
Azul
Vermelho

FIAT
Branco
Bordô
Verde
Branca
Vermelho
Cinza

FORO
Vermelho
Cinza
Azul
Bordô
Ouro

OUTROS
Branco
Roxa
Branca
Branca
Cinza

MOTOS
Vermelha
Preta
Branca

95
95
95
93
83

00
99
97
96
96

.

95
95
93
92
91

01
97
95
94
94
93

�.
95
89
87

97
96
95
94
75

00
98
95

Parati CL 1.B
Goll.O Plus
Saveiro CL 1.8i
Saveiro CL
Gol BX 1.6

Corsa Sedan 1.0, cf ar
Corsa Pick'Up
S-lO 2.2 + arfdir
S- 1 O DeLuxef campl. diesel
Corsa Wind .0, 2p ,

Corsa Wind 1.0, 2p
Vectra CD Automático
Omega GLS
Monza SLE 4p, compl.
Chevette DL 1.6/S

Palio Fire EX 2p
Weekend Stile 16V
Fiorino Pick up 1.0
Fiorino FU'llão r.5
Uno Mille Eletronic, 4p
Prêmio CS 1.5 IE, ve/te

Fiesta 1.0� 4p
Escor! GL 1.6 '

Versailles GL, 1 .8i, 4p
Belina GLX
Belina L 1.6

Chrysler Neon + couro
S- 1 O Luxo compl. Diesel
Peugeot 504 diesel
F- 1 000 S diesel
Maverick Super (relrquia)
Nx 400 Falcon
Suzuki DR 800S
Yamaha FZR-l 000

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Ruo Expedicionário Antônio Carlos Ferreiro, 865 - Frône

AUTOCENTER

Não fechamos para o almoço

* Pneus * Rbdos EsporJ
* Escopdmelitbs * Bolo

* Molas * SUSp
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AR-CONDICION�DO GRÁTIS.
.

E ainda Toda Linha Golf com 35% de 1trada + saldo em 24x.
.

.

·
.

POLO CLASSIC

financiamento em até 24 meles com juro de 1.79% ao mis para topa Linha Parati • 1.99% ao mês para toda Unha Golf com entrada a partir d. 35%. Para demais condições d. pagamento consulte a Caragu6 Veiculo•. Anonclamento pelo Bancó VoIbwagen. Promoção válida
até 17JOll2c;K>2 ou enquanto durar o estoque. Estoque mlnima disponrvel de 02 unidade. d. cada. Fotos meramentelustratival. Este. vefculOlestõo em conformidade com O PROCo"NVE • Programa d. Controle d. Poluição do Ar por VerculOl Automotores. ·Distâncio máxima d. 200 Km a contar da Concessionária.

PARATI

Toda Linha com

35% de entrada + saldo em 24x .

Preco de Fábrica
,

.

�
Banco Vollrowagen @ Con.6rcio Nacional Valbwag.n te

CARAGUÁENTREGAMOS
ONDE VOCÊ

.

ESTIVER*
Hor6rio de

atendimento:
De segunda a sexta: 7h30 às 20h

Sóbados: 8h às 17h

Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 -CORREIODO POVO Classiauto
Vende-se &01 MI,
9�, branco,
impecável.
Valor R$ 8.000,00
+ 24x R$ 170,00.
Tratar: 9117-5788,
com Aloir.

QUINTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2002

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$ 10.000,00.
Tratar: 371-2738 ou

9975-2328, com

Jaison.

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, alc.
R$ 6.300,00. '

Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

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

Troca-se Santana
Quantum, 87,
ótimo estado
conservação.
Motor novo, por
Fiorino 89/90, em

ótimo estado.
Tratar: 9903-000.6.

"VENDE-SE F/ESTA
98, preto, 4 portos, 1.0, tem

rava elétrica, estado impecável
Interessados tratar com Tales
pelo telefone 371-4509 ou

91025984, depois das
18 horas.

Vende-se Corsa
Wind, 96, 2p,
com opcionais.
R$ 10.500,00.
Tratar: 9118-2725.

Vende-se Astro, ano

2000, vermelho,
completo menos ar.

Valor R$ 22.500,00.
Tratar: 370-3113 ou

9973-5158.

Vende-se Corsa GL
1.6, ano 98, 4

portas, cor vermelho
perolizcdo, rodas
de liga leve, trava
elétrica e alarme.
Único dono,
excelente estado
de conservação.
Tratar: 372-0879
ou 9973-8135.

Vende-se Kadett,
94, bordô, com

roda 16, seguro
total válido até

junho 2002.
R$ 9.600,00.
Tratar:',275-2466.

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores de A/umíni0

para Automóveis e

Caminhões /ntercoo/er

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

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

Baependi - Jaragu6 do Sul - se

Vende-se Chevette,
ano 80, em bom'
estado. R$ 1.700,00,
aceito troca.

Tratar: 9122-1157
1

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 Corsa
Sedan Super 2000,
1.0, 16Y. Tratar:
9122-9528.

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

Vende-se Corsa Wind
1.0, 4p, 2.000,
branco, travas

elétricas, desemba

çador, limpador
trazeiro, km 22.000.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Logus
GU, 95, completo,
com ar

condicionado,
direção hidráulico.
trava, vidros
elétricos, desemb.
Tras., alarme,

Vende-se Corsa aros liga leve, com

bordô, 94, super engate, ótimo
lindo; R$ 8.600,00fiestado. Tratar:
Tratar: 370-0670. .

Ir 371-9311.
] .

______J'/

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

\"1
Vende-se Corsa
Wind, 1.0, 98,
bordô. Tratar: 371-
5343.

Vende-se Silverado
DLX, 98, completa, 6

cilindros, diesel,
bordô. R$
36.000,00. Tratar: .

371-5343.

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

Vende-se Corsa
1.4, ano 95,
completo - ar

,

iV

direção, com ,7

58.000km e �ireção,
com 58.00 Km.

Valor a co�'hinar.Tratar: 2ií,W�0845, .

com Sra. Maria.

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

Vende-se Parati CL
1.6, 90, azul met.,
gasolina. Tratar:
9905-2848.

Vende-se Gol CL
1.6, 88, prata.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Gol CL

1.6, 92, branco,
gasolina. Tratar:
9903-2936.

Vende-se Gol CL
1.6, 89, cinza,
gasolina. Tratar:
9905-2848.

Vende-s,e Porcti CL
.16, 2000, cor

branca, com

direção hidráulica.
Tratar: 371-5303.

Vende-se fusca, ano

74, branco, em

ótimo estado.
R$ 1.400,00 à vista.
Tratar: 373-0919,
com Lia.

Vende-se Variante,
ano 76, azul, em

bom estado.
R$ 900,00 à vista.
Tratar: 373-0919,
com Lia.

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,
1'6V, 4 portas.

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

Vende-se Gol 1000,
95, bege. Valor
R$ 7.500,00.
Tratar: 373-3298,
com Pedro.

."fO.RQ." ....

'

Vende-se Landaw
em peças ou inteiro,
ano 80. Valor a

combinar. Tratár:

(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.

NONDAS
Au'onJóveis

Corsa GL 1.6, 97,
4p, branco, travas

elétricas, limpador,
desembaçador, ar

quente, direção
hidraulica. Tratar
371-5343.

Vende-se Logus GU,
1.8, 96, branco,
direção hidráulica,
ar quente,
desem baçador,
rodas liga. Tratar:
371-5343.

Vende-se Chevette

SI O, 2.4, dupla, 4.000km 2000

SI O, 2.2, lS.OOOkm 2000

, S10, 2.2 Luxo 1997

Blazer DLX 4.3 1997

Blazer 2.2, único dono 1997

Dakota Sporl, lS.000km 1999

Gran (aravan LE, 30.000km 1997

Explorer XLT 1997

Omega CD, baixa KM
'

1998

Stratus LX 1997

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

COREMMA
AUTO PEÇA!i E PARAFU!iO!i Rua Jorge Czerniewicz, 42'- FONE: 275-2231
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e assumir 15

I!VERSOS
Ve.nde-se CB Hondo

IVENDE-Si ESCÂNIA � prestações fixas de 400, ono 83. Valer
95/95 azul, top line,

UTOS R$ 285,56. 1.800,00. Tratar:trucada e engatada, Vende-se Passat Peinter
.

particular. Valor à vista comp" I venrÚl Ilroca / gOlfgens Tratar: 373-0642, 91 21 @518G, cem 1.8, ono 88, ólcool,
R$ 100.000,00 ou cem Emersen. Jaisln· preto. R$ 5.000,00. Vende-se capeta de

entrada de R$ 18.500,00 Tratar: (47) 379-1062 fibra para Courier,
+ parco de R$ 1.454,00 Vende mete RP 350,

ê

Vende-se CG Titan, eu 9963-5090. neva. R$ 600,00.
consorciada. ono 88, em bem 98, azul metálica. Tratar: 376-1289.

Tratar: (43) 9107-7144 Vende-se Màrajó 81, estade, cer branca e R$ 2.800,00 eu

cinza, barbada. vermelha. 36x R$ 118;00. Vende-se [oqo de
R$ 1 AOO,OO. Tratar: R$ 2.500,00, aceite Tratar: 9111-5064. Vende-se Chevette rodos, are 13, rodõo
370-0670. treco. Tratar: 82/82, bronco, para Ferd, neva.

372-2402, com Vende-se eu troco gaselina. R$ R$ 300,00. Tratar:
Vende-se F- 1000, 93/ Mareie. .rnoto CBX 200, cem 1.600,00. Tratar: 376-0228.
94, gabine dupla, cer 9.000km. Valer 370-1778, cu na

371-7770 vermelha, diesel. Vende-se scooter R$ 2.800,00 + Rua Francisce Vende-se lancha
Tratar: (48) 631-8000 medeie super Fifity prestações, aceita-se Hruschka, 1010, Sôo Marajó 16 meter

REVESTIMENTO
eu (48) 9987-8041, (marca sundew), mete de menor valer. Luiz,-Jguá Esquerde, Everude 35, neva,
cem Gavin. ono 96. Valer Tratar: 373- 1580.

cem Dinarte. completo. Valer

AU1OMomI.ÍSl1CO R$ 1.300,00 R$ 8.700,00, cceito-se :

negeciável. Vende-se CG, 84, Vende-se Chevette treco. Tratar: 370-

EMCOUROE
Tratar: 370-8271 vermelha, ótimo- si. 89, bronco, 2227 eu 9975-1804.

Vende-se mete eu 9953-0413 estado. R$ 1.150,00. ólcool. R$ 4.200,00.
TECIDO Agralle, pronto para cem Genilse. Tratar: 372-0391 Tratar: 370-0690. Vende-se Karman Ghia,·

trilha, em perfeito eu 9965-887�. ano 70, cor vermelho,
estade, ono 93. Vende-se CBR 450, meter 1.600. Tratar:
R$ 1200,00. Tratar: ono 91. Valer Vende-se mete DT 275-1444, cem Marcele.
372-2402. R$ 7.500,00 eu 180, ono 83,

financiamente de �reparade para trilha. Vende-se Tempra Vende-se [oqo de
Vende-se moto CBX R$ 1.500,00 enlrada

�
.000,00, em Oure, 16Y, ono 95, rodos 16, marca BBS,

250, Twister, ono mais 36 vezes ó,� c estade. verde met., completo, cem pneus. Valer
R. Bernardo Dombusch, 2001/2002. R$ 273,18. TraIa r: Trà�: 9122-1157 R$ 12.000pO. Tratar: R$ 1.200,00. Tratar:

2222 - Vila Lalau
�

R$ 4.000,00 entrada 9111-5064. eu �!2-2402. (47) 374-2016. 275-2466, cem Marcie.
,
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 -CORREIO DO POVO Classiau'to
.

QUINTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2002 \

I
.

.

Bernardo D'ornbusch, 330 'pr6x. Clube Atlético Baependi
'r .

Rua Joinville, 41 70 71> pr6x. trevo de Schroeder
f'

'CIE NÃO IESTÁ
'O, ACORDADO�

L'INHA.' SSANS Y®Nê3 ,JÁ ESTA NA OREAI\II <JARI

onhecer alsJtANA, a fvlfJs:SO é O 1(bRANDO e SUrpreenda-se
a tecnologia, luxoe qualidude COmi os melhores preços ela categoria.
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.. ,fO,R�, ......

Vende-se Versalhes, Vende-se Opala, negociável. Tratar: - Valor Vende-,se Escort
ano 94, .cor azul. ano 78, cor cinza 371-4758. R$ 17.000,00 ou XR3, 88, conversível,
Excelente estado de metálico, em troco por carro de vermelho,
conservação. Tratar: perfeito estado de Ver;ile-se Escort SW, menor valor. completo, ar,

372-3388 ou 9973- conservcçôo. Valor 4 fortas, ano 97, Tratar: 370-0581 rodas 15.

9643, com Tereza. R$ 1.600,00 completo. ou 91 02 - 14 1 3. Tratar: 9903-2936.

FERRO VELHO UNIVERSAL
, AUTO PEÇAS UNMRSALLTOA.

Rolamentos -

Reieniores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa
Rua Bernardo Dorn usch, 2155 - Vila Baependi

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

.,

BSll.i... 1./•..rast
rolamen:

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

MODELO COMB COR

vw
Gol MI Gas. Vermelho
Santana Mi 1.8, compl. 4p Gas. Azul
Gol! GTI Completo Gas.. Azul
Passat TS 1.6 Gas. Verde

AAT
Palio EDX 1.0, 2p
Uno C.S. 1.5
Uno Mille 1,0, com ar

Uno 16 R
Escort L 1.6
Uno 1.5 R

Corsa Super 4p

Gas. Cinza
Gas. Verde
Gas. Azul
Gas. Branco
Ale. Azul
GaS. Prata

GM
Gas. Vermelho 1997

FORD

00/00
'

preta

98/98 prata

97/98 Prata

97/98 vermelha

97/97 vermelha

97/97 azul

91/91 azul

GM

95/95 branca

89/90 prata

PEUGEOT

99/99 cinza

Ford Ranger 100.

Escort GL 16VH

Escort GLX 16VH

Courier CLX

Escort GL 16V

Escort GL 16VH

Verona LX

020 Custom S

Gfv1 Chevy 500 SL

Peugeot 206 Soleil

Mondeo CLX FO

F 250 XLT L

97/97

99/00

azul

prata

Fone:
370-7184

Rua Arnoldo Leonardo Schmidl, 66 (Próximo ao Curtume,

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

diesel

gasoliné

diesel

gasolina

gasolina

Na MORETTI
r

AUTOMOVEIS

47) 376-1772 / 273-1001

_ '"J'jil,L D.r!;;§�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barrado Rio Cerro -Jaraguá'do Sui -SC CAJ _ ....

Lista de Veículos PARTICULARES

ANO Omega GLS 2.2 Gas. Cinza 1996'

S 10, comp. - ar - vidro Diesel Branco 1996
D-20 Conquest, compl. -ar Diesel Branco 1995

1998 Kadett GL 1.8, dir, hidr.

�'
Cinza 1994

1997 Kadell SL V.EL. rodas 001 Cinza 1993
1995 Kadell GSI 2.0

�Am"eJO
1992

1980 Chevette 1.6/S Gas. ' Branco 1989
F, "D

1998 Belina GLX Ale. r_ rde 1990
1995 Mustang GT Conversível Gas. � a 1995
1994 Verona LX 1.6 Gas. Be 1990
1990 Escort XR 3 1.8 Gas. 1989

,

1989 Escort L 1.6 Ale. 1989
1988

Branco\Gurgel/BR .800 SL Gas. 1991

•

eu semmovo co

[eito de novo
gasolina

I
I

� htique Piazera, 199 - Centro

rl�g.,IJ·"�'�It.n�)ll�
:0.:::f.>i:�11R<+: ,,' . 'K'<� �, ,

_7iliUii•••Ii;lifJ
iF••,s'...;QM71
,::" .. 8'···· ·.;;,"':·,�,'.. ;,._.,_.;_._.�_.,;-_�.it.· �,. ';;;:.<:, .:' ",'>.,,��, j,&, ,.,: "',.,.
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e-mail: antenaexterna@hotmail.com

dica da semana

371·7365

o Boticário

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

Tome uma caipirinha bem gelada,
curta um som bem animado, namore

bastante e aproveite todos os momentos

que puder, pois as férias estão aca

bando...

Se a sua diversão for mais "quente", seja
esperto, use camisinha.

L
RGO+

,?
•

?
•VALEU ?

•

Falta de bom senso...

Foi isso o que aconteceu
na virada do ano na

Prai isco
do ras do
dia 1 de janeiro, quandO
a Polícia Militar obrigoue primeira todas pessoas que es-

°f a Ban-
tavam com o som dos

l' �i�er- carros ligados em vo-
Musica) lum : -�'Qf!Fli Jiirem

g-Ios
/

anda, Tu o em que já no-
, animou a via passado das 10 no

galer freqüentou ras, como diz a lei, mas

o Bar do Banana e o em plena virada de ano,
Banana J é brincadeira, né?

Resumindo,
dar

passadin
Francisc

pr
Pr

cor irem

para casa dormir. ..
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Vivian Schmõckel

Buerger, estudante de

Fisioterapia, com o

"opa", Eugênio víctor e

Schmõckel, em troca '\
de presentes de Natal,
na bela residência dos

pais, Irineu e Rosane

Buerger, em Barra
Velha

1 DE JANEIRO
Ora. Ethei Taborda Ribas

Felipe Leir Peixer
Miriam Beatriz Sevegnane
Marialva Felisbino
Maira Laís Maier
Adair Schug
2 DE JANEIRO
Marília Carvalho Gonçalves
Edmundo Sei dei
3 DE JANEIRO
Astrid Menel
Diuvani Tecilla
Renato Lewerenz

Andrey Alves

Siegrid Neitzel
4 DE JANEIRO
Adalto G. Ossowsky
Agata Hiendlmayer
Afonso Kleinschmidt
5 DE JANEIRO
Luciana Rocha
Maicon Franzner

Rogério Gaos Schroeder
Vino Enke
6 DE JANEIRO
Anna Paula Lange
Rosana Murara Maser

Edite Schwartz -

Darci Hornburg
Waltrudes Pradi
7 DE JANEIRO
Karin Kançelica Gràndberg
Paulo S. Iwasaki

Maria Lucia Lamela Gracioli

8 DE JANEIRO
Alfredo Mohr
S ilvana Kuszkowski
Ivo Mohr
Arthur Zatele Junior

Dica Maser

Jaqueline Taise Krueger
9 DE JANEIRO
Márcia Blossfeld
Nicia Mara Vailatti

.

10 DE JANEIRO
Everaldo Pedro Alves
Jonathan Barg
Gustavo Pfiffer

Alberto Gustavo Marquardt
Gabriela Bourscheidt

Charles Schmauch
11 DE JANEIRO
Angela Gisela Manfrini
Oswin Bublitz
Cristiani Nagel
Osmar Prusse Junior
Osmari Prüsse
Francisco Daniel Imhof

-

12 DE JANEIRO
Alex Laffin
Leo Gadotti
Tais Danna
João Vitor Quirino Sarti
Adriano Schwirkowski

I I

Marialva Boga,
proprietária do Lava

Rápido Jaraguá,
aniversariou no dia 5,

recebendo um seleto

grupo de amigos

DEZ MANDAMENTOS PARA NSTRUIR A PAZ
7 - De _nde'r a natureza, plantando árvores e flores.
Econ" izar água, luz e praticando a reciclagem.
Evitando o consumismo.

1 - Respeitar os direitos humanos, sendo rlcos em

humanismo seremos artífices da paz. Quem defende os

direitos humanos, defende a humanidade.

2 - Rejeitar todas ás formas de agressividades,violências
e impaciências. Um aperto de mão, um abraço, um gesto
de perdão e de reconci I iação poderão registrar nosso

compromisso com a paz.

8 - Defender os direitos da criança, a dignidade das

!ssoas
e lutar para implantar uma nova ordem política

econômica. Comecemos com pequenos gestos de

artilha, desapego e participação. .

9 - Lutar' para vencer todas as manifestações de

preconceito e racismo. \\ Nãofaça aos outros o que não

queres que façam a ti. /I

3 - Ao dirigir, evite o álcool. Este gesto contribuirá com a

paz no trânsito.

4 - Acolher os pobres, migrantes, mendigos, hóspedes,
turistas, a hospitalidade tornar-se-á instrumento de paz. 10 - Lutar por uma nova ordem econômica e política.

Acreditar que um mundo diferente é 'possível. Um mundo
de Justiça, Paz e Sol idariedade, onde todos poderão
usufruir das riquezas produzidas.

5 - Desligar a TV em caso de filmes deviolência.Sejamos
profetas da não-violência e multiplicadores da paz.

6 - Acolher o perdão de Deus, permitindo que Ele possa
, I·

manifestar-se em seu ponto mais fraco. Ter paz na

consciência. Não basta quereria paz, mas estar em paz
consigo mesmo.

LOURIVAL CHARLES LONGHI - Diretor da Câmara de

Gueremirim. cursi/hisfa e acadêmico no curso de
Htstária. rsemestre/ na Furb

Ílf hover convites

lira te reciclar o seu

círcul cial, pois poderá
.fazer tatos i m porta ntes.

Conq as Iovorecidos.
Touro - Você estará mais

.

nt udo o quefizer,

ocê poderá se ver

rea I iza r certas

invés de descansar
aria. No romance, o

clima e companheirismo.
Virgem - Lua e Mercúrio vão,

m você o desejo de se

ão se deixe levar
enor

is nem tudo vai cair

Hoje vai ser um

ra tomar medidas
s com relação a sua

essoal. No a mo, r,
.

01 de forte erotismo,
Câncer - Você deverá pensar
mais no bem-estar dosoutros

as próprias
No amor, alguém
i atrair a sua

Tendência a se

fechada com

ao seu redor, O
tará mais para o

isolamento. No romance, saia
de cena.

icar em casa terá as

ens: você poderá
um bom livro e se

.Íj��I�,iilà família. Vida

conlugãlbastante protegida.
Escorpião - Ho]e, você

is decidida e

da em todos os

, O diálogo vai

relação a dois.
pessoa mais velha.

o risco de

pessoa amada. Evite

egartanto no pé. !

ce icérnie -Você estará

cidido, mas também
a certa melancolia.

panhia dos

Você vai se

com pessoas mais

uém do. seu círculo
erá conquistar o seu

ucesso com Virgem.
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I OPORTUNIDADE: PERíODO PÓS-FÉRIAS MOTIVA LOJISTAS E CONSUMIDORES
(()

.
.

/ .

Promoções movimentam comercio
,

. /J

da cidade e aumentam as vendas
]ARAGUÁ DO SUL -

A comerciária Rosimara

Souza, 35 anos, esperou'
o início do ano para
fazer as compras de Na

tal. Ela fez questão de

esperar o período pós
férias para aproveitar as

liquidações de Verão,
como a promovida por
uma loja de eletro

domésticos localizada

no Calçadão da Mare

chal, que durante dois
dias consecutivos ofere

ceu mercadorias com

descontos de até 40%:
''Andei a cidade toda em

busca de preços mais

baixos e acabei encon

trando", afirma Rosima

ra, que comprou, a�com
panhada do marido e

dos filhos, uma máquina
de lavar roupas e uma

centrífuga. Rosimara,
que também é funcio

nária do comércio, co

menta que sempre es

pera pelas liquidações.
"É uma maneira de fa-

.

,zer economia e adqui
rir o que se necessita",
ensina.

De acordo com a

gerente da loja, Nadir

.

Galvan, este é o segun
do ano que acontece a

liquidação, mas nunca as

�endas foram tão boas
como agora. Segundo
Nad1r, somente no pri
meiro dia da promoção
aproximadamente 600

pessoas entraram na loja
e "praticamente todas

compraram alguma coi

sa". Nadir informa ainda

que, em três anos de

Fotos: Edson Junkes/CP

Rosi�ara Souza esperou pel� l�qUi�ação para comprar

laVà����a.de.
roupa e centrífuga

funcionamento, nunca tao Intenso. A gerente es;. que para repor no-.

havia sido registrado um explica que o objetivo vas ercadorias. (MARIA

movimen to de vendas da liquidação é zerar o HELE�j� DE MORAES)

Maioria dos lojistas faz liquidação em março
De acordo com o presidente da

CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)
de Jaraguá do Sul, Hilário Corrêa, a:

entidade estará promovendo, du
ranté a primeira quinzena de março,
o "Liquida Jaraguá", pela segunda

.

vez consecutiva. Corrêa salienta ,que
esta é uma oportunidade que os

lojistas têm de liquidar seus estoques
e oferecer mercadorias de qualidade
a preços mais acessíveis. "Cada co
merciante tem liberdade de fazer sua

própria política de vendas \ optar
pelo tipo de promoção que deseja
fazer", explica o presidente. Segun
do ele, podem participar do Liquida
Jaraguá todos os lojistas do Muni

cípio, inclusive os não associados à

CDL. "Os não sócios podem ad

quirir o kit de participação", in-

forma. �\ .

O presidente da CD� .anuncia

ainda para este ano a realização da

Convenção Estadual de Lojistas, que
nesta edição acontecerá em Jaraguá
do Sul, no período de 30 de maio a 1

de junho, e que tem como tema

central "Focar para crescer". A

previsão é de que mil lojistas,
vindos de todas as cidades do
Estado de Santa Catarina, par
ticipem do evento. Durante a con

venção haverá palestras, seminá

rios e ainda a escolha do presidente
da Federação. De acordo com

Corrêa, a eleição deverá referendar

•
.c..norne de Cido Guessner Júnior,
de Timbó, que é o atual presidente
e concorre com chapa única à re

, eleição. (MHM)

Quadrigêmeas nascidas em

dezembro continuam naUTI
beradas. Rita explica que
está confiante quanto à

sobrevivência das crian

ças e não vê a hora de
levá-las para casa. Ape

e Eduarda, que nasce- sar do cansaço, ela não

ram no dia 18 de de- esquece de retirar o leite

materno para as filhas,
que mamam, através de

sondas, de duas em duas
horas. "Estou muito

cansada mas tudo vale a

]ARAGUÁ DO SUL -

Continuam na UTI do

Hospital e Maternidade

Jaraguá as quadrigêmeas ,

Rafaela,Stefani, Heloísa

zernbro do ano passado.
Na terça-feira a mãe das

meninas, Rita Alves Ma-

media, 28 anos, iniciou

o processo denominado
de Mãe Canguru, que
consiste no contato

físico pelo maior tempo
possível entre a mãe e o

bebê. A .primeira a ir

para os braços da mãe

foi Rafaela, que já se

encontra em condições
.

de sair da incubadora.

De acordo com Rita,
as crianças estão se de

senvolvendo bem mas

os médicos não deram

prazo para a saída delas
-do hospital porque ain

da não têm peso nem

condições físicas satis

fatórias para serem li-

pena", afirma Ri ta.

Para ajudar na manu

tenção das crianças, Rlta
conta com o apóio de di
versas pessoas da comu

nidade, que enviaram

roupas em abundância.

O que preocupa a mãe

são as fraldas descar

táveis, que estão aca

bando. Ela assinala que

quem estiver disposto a,

colaborar doando fral

das, pode entrar em con

tato com a maternidade
ou com os familiares de

la através do telefone
número 275-3049. (MHM)

�VIAÇA�CANARINHO��. -

rub�('nlirH�BófPatli8tB\ítE*vYJ�p.S,"
'

lazer � Turismo � Fretamento

Rita e Rafaela começaram o processo de 'Mãe Canguru'

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Ziemann, 460

.
Czernlewicz - Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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IINVESTIMENTOS: ASSINATURA DE CONV�NIO PREV� MELHORIAS PARA BAIRRO CARENTE

.laraguá '84 será beneficiado
�

com obras de infra-estrutura
]ARAGUÁ DO SUL -

A dona de casa Vally
Von Zeschau, moradora
do Bairro J araguá 84,
está ansiosa com a pos
sibilidade de morar em

uma casa melhor e ver o

bairro com mais qualida
de de vida. Vally, que
tem 43 anos e mora há
8 no Jaraguá 84, terá a

atual residência indeni
zada pela Prefeitura e

deverá ocupar uma das
casas populares que
serão construídas no lo

cal, através do Programa
Habitar-Brasil-BID, que
vai financiar o projeto de
melhorias nos lotea

mentos Jaraguá 84 e

Zita Roweder. A as

sinatura do convênio

acontece nesta sexta

feira, com a presença do
ministro da. Secretaria

Especial de Desenvol

vimento Urbano da Pre

sidência da República,
Ovídio de Angelis. O
ministro vem especial
mente para a assinatura
.do convênio, que auto

riza o repasse de mais de

R$1,4 milhão para as obras,
que devem iniciar ainda
em fevereiro deste ano.

De acordo com in

formações prestadas

Fotos: Edson Junkes/CP

Dona de casa Vally Von Zeschau espera melhorias em sua residência

pelo prefeito Irineu-Pasold
em novembro do ano

passado, há dois anos a

administração pública
vem realizando pesqui
sas sobre a realidade social
do Município e consta

tou a necessidade de

recuperação e melhorias
no Jaraguá 84, conside

rado um dos locais de
maior risco social. Ain

da de acordo com as in

formações prestadas
pelo prefeito, serão be
neficiadas 104' famílias,
que terão melhorias em

suas casas, Gomo cons

trução de banheiros, ins

talação de energia elétrica
e saneamento básico.

Além disso, todas as ))'li intermediar o re

ruas do bairro devem ser,,;L7passe é a Caixa Econô

asfaltadas e tambémf{s' mica Federal. O edital

prevista a construçã e de licitação deverá sair

d d ;_ ind
A

um centro e e u�;fao ain a este mes. 'J

infantil, uma esc�,a de Para a dona de casa
/

ensino -fundam ental, Maria Gorete Furtado,
área esportiva e de lazer 23 anos' e dois filhos
e até uma cooperativa. menores, qualquer me

Também faz parte do lhoria é bem-vinda.

projeto de F�cuperação Assim como grande par
a viabiliza�r de 80 10- te dos moradores do Ja
tes populafés. As obras raguá 84, Maria Gorete

de melhoria do bairro convive com as dificul-
devem estar prontas
dentro de dois anos. A

Prefeitura participa do

projeto com uma contra

partida de, no mínimo,
10% do valor que será
cedido pelo BID. Quem

dades financeiras e com

falta de infra-estrutura
. do local, onde é comum

ver crianças brincando

próximas aos esgotos a

céu aberto. (MARIA HELENA

DE MORAES)

Congresso vai reunir empresários de renome no Brasil
]ARAGUÁ DO SUL -

De 20 a 23 de m�rço,
Joinville recebe empre
sários, executivos, em

preendedores, profis
sionais liberais e gesto
res em várias áreas de

negócios durante o Con

gresso Sul-Brasileiro de

Atualização em Gestão

e Liderança. A inicia

tiva é da Associação
Comercial e Industrial
de Joinville, através da

Acij Jovem, e contará

com a presença de pai
nelistas, como os em-

presários Antônio Er-'
mírio de Moraes, Ri

cardo Semler, Abílio

Diniz, Júlio Ribeiro,
Antônio Trevisan, Júlio
Sérgio Moreira, Luiz
Fernando Levy e Luiz

Fernando Furlan, entre

outros.

O congresso var

acontecer no Centre

ventos Cau Hansen,
onde também seráreali

zada a Franchising Sul
- Feira de Franquias e

Novos Negócios. Os

dois eventos serão rea-

lizados simultaneamen

te, com o objetivo de

permitir a reflexão sobre
temas atuais da agenda
nacional, como tomadas
de decisão, liderança,
responsabilidade social,
economia conjuntural,
criatividade e inovação,
gestão de marcas, novas

tecnologias ao mesmo

tempo em que as em

presas do setor de fran

chising poderão apre
sentar aos interessados
novas oportunidades no

segmento.

A Franchising Sul

pretende reunir 50 ex

positores, assegurando
maior qualidade ao

evento e variadas op-
, ções de negócios, como

modelos de gestão mais

seguros para .investi
mentos. Estima-se um

investimento de R$ 3

milhões em novos negó
cios. A programação
inclui ainda curso de

simulação de um pregão
da Bolsa de Valores e

visita às empresas da

região.

QUINTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2002

Conselho Tutelar pretende
priorizarttabalho deprevenção

]ARAGUÁ DO SUL - A

agressão psicológica é o

fato mais corriqueiro re

gistrado pelo Conselho

Tutelar de Jaraguá do Sul.
De acordo com' a presi
dente da entidade, Tânia

Griselda Krause, a de
sestrutura familiar é a

principal causa dos pro
blemas enfrentados pelas
pessoas que procuram o

Conselho, que atende

crianças e adolescentes
em situação de risco

social ou pessoal ou que'
tenham seus direitos

desrespeitados. Tânia cita

ainda a alta incidência de
atendimento a crianças

.

pequenas, que são deixa
das sozinhas ou que são

negligenciadas pelos fa

miliares, sem contar as

fugas de casa e a evasão

escolar como outros fatos

bastante comuns.

Durante o ano pas
sado, o Conselho Tutelar

de Jaraguá do Sul regis
trou 744 novos fatos, ou

seja, novas famílias fo

ramatendidas, sem contar

os retornos. Os casos

chegam ao conhecimen

to do Conselho através

de denúncias ou por ini

ciativa da própria família.

"Quando a família decide

pedir ajuda é sinal que
nem tudo está perdido",
afuma a conselheira, que
conta com as denúncias

para apurar fatos �ais
graves, como estupro, es-

I

pan_camento ou negli-

gência e abandono.
Na avaliação de Tâ

nia, o período do Natal

foi bastante conturbado.
''Normalmente o período
natalino é tranqüilo, mas

neste Natal a situação foi

atípica, com muitos aten

dimentos emergenciais e

situações comprome-'
tidas", argumenta a pre
sidente. Segundo ela, os

casos de negligência'ou

abandono são encami

nhados ao Centro de Pro

teção à Criança, que fun

ciona no Jaraguá Esquer
do, enquanto as situações
que.envolvem os adoles
centes são encaminhadas
à Casa de Apoio ao Ado

lescente, localizada no

Bairro Nova Brasília.

"Quando é o caso de ne

cessidade econômica, en

caminhamos para o Pro

grama Sócio Familiar"
explica Tânia.

Para este ano, a inten

ção da presidente do
Conselho Tutelar é inves

tir em palestras nas es

colas e em parcerias com

associações de mora

dores. Outra iniciativa é

a ampliação do Projeto
Cidadão, que atualmente
é desenvolvido em ape
nas alguns bairros, como

o Boa Vista, Jaraguá 84 e

Tifa dos Martins. ''Vamos

priorizar o trabalho pre
ventivo", afirma Tânia,
que assumiu o. cargo em

outubro do ano passa-.
do. (MHM)

Tânia Krause: desestrutura familiar é .causa dos problemas
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COLUNA WARM - UP

Tensões na Fórmula 1
Não tomem essa manifestação de funcionários da Prost

diante do Ministério das. Finanças e da Indústria da França
como algo isolado. Há urn movimento, surdo ainda, entre os

milhares de funcionários anônimos das equipes de F-I, que
pretende ao longo de 2002 exigir seus direitos das maneiras
mais heterodoxas possíveis.

Alguns grupos são pacíficos, quase ONGs, com pleitos
inofensivos. Os empregados da BAR, por exemplo, que
pedem apenas que Villeneuve não pinte mais os cabelos porque
o que sobra de tinta não é biodegradável. Mas há agrerriiações
potencialmente perigosas, como a facção do IRA instalada na

Jaguar. Dizem que Irvine é a eminência parda da trupe, que
quer tomar o poder na equipe detrubando Niki Lauda e seu boné
da Parmalat, a cúpula da Ford, Pedro de La Rosa e o cozinheiro da

equipe, que só sabe fazer carneiro assado com batatas.
Na Williams, equipe britanicamente organizada, os

trabalhadores priorizam a via diplomática para resolver seus

problemas, apesar de certas ações de guerrilha comandadas por
correligionários colombianos de Montoya. Fazem abaixo
assinados. Como o último, dirigido a Frank Williams, pedindo
o afastamento de Ralf Schurnacher. O texto, dos mais civilizados

para evitar distensões internas, justifica a reivindicação alegando
que o mau relacionamento entre os dois pilotos pode prejudicar
o bom andamento dos trabalhos na fábrica e a limpeza dos
toilettes. Atribui-se aos revolucionários montoístas, no entanto,
documento apócrifo que chegou às mãos do dono da equipe
com urna mensagem de cunho indesejadamente agressivo,
dizendo apenas Fora Ralfl Chega de viadagem aqui dentrol

A Minardi controlou os ânimos exaltados de seus

operários no início do ano passado, quando a equipe foi

comprada por um australiano. Depois de seguidas pichações
nos muros da fãbnica.ique segundo as autoridades italianas
foram feitas com molho de tomate fresco e manjericão, o dito
australiano emitiu um comunicado assegurando que as

macarronadas não seriam trocadas por paillard de canguru no

cardápio do refeitório.

Já na McLaren a preocupação é reintegrar à empresa urn

antigo funcionário que, dizem, era o responsável pelo
departamento de compras da equipe. Ele foi demitido quando
a direção do time notouque caixas e mais caixas de vodca

chegavam semanalmente a Woking e ninguém as consumia.
O estoque começou a subir, coincidentemente, quando
Hakkinen deixou a F-1. Ron Dennis achou aquilo um

desperdício e mandou o sujeito embora. Os colegas querem
que a demissão seja revista, Agora que vai sobrar pra gente '

não querem compri:!r mais! , reclamou um mecâni�o que pediu
para não ser identificado.

As coisas andam mais calmas em equipes como a Jordan, a

Arrows, a Sauber e a Renault --'- nesta, registre-se, há até urn

certo alívio com a perspectiva de uniformes menos

espalhafatosos, com a saída da Benetton. Na Toyota, por sua

vez, há dificuldade na criação de urn sindicato de funcionários

porque eles vêm de 30 países diferentes e a direção já avisou que
só atende <IS solicitações que chegarein por escrito em japonês.

Problema, mesmo, vive a Ferrari. E por um motivo que
nada tem a ver com o esporte propriamente dito. Tudo

começou quando o decano do grupo responsável pelos
motores, cidadãoque conviveu com Enzo Ferrari e Juan Manuel

Fangio, recebeu seu último holerite. O salário veio em euros. Mas
o homem, acostumado com o monte de zeros da finada lira, não
se conformou. Convocou urna assembléia e seus argumentos
foram irrefutáveis: Eu ganhava vinte milhão e agora ganho dez
mil! Vamos parar esta porcaria! Cazzo! Greve generale!

A greve foi aprovada por unanimidade. Por isso o carro

novo está atrasado. (FLÁVIO GOMES) •

Sua melhor oP9ão de prazer
'

..

�tj".;ttiwi��l> t4 ;.;"'�-
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro,
'

..•......'

massagens e,..óti�as
.

'

tiFIlN·E: (471 9991-8668
i(Jaraguá do Sul e região Jh()ny

/

I AUDÁCIA: ASSALTANTE PEGOU QUANTIDADE DE R$ 270,00 EM DINHEIRO E FUGIU A PÉ

Homem J1Ssalta Posto Marcolla
na madrugada de quarta-feira

Trabalhadores atingidos por
descarga foramhospitalizados

]ARAGuA DO SUL -

Dois funcionários da Koe

rich, empresa que presta
serviços de manutenção de
redes para a Celesc, tiveram

que ser hospitalizados na

tarde de ontem, após terem

sofrido descarga- elétrica,
quando trabalhavam na Rua
Antônio Carlos Ferreira. A
ocorrência foi atendida por
policiais militares, que após
constatarem o acontecido
imediatamente providencia-"

ram a remoção de ambos

para o Hospital SãoJosé.
O incidente envolvendo

os trabalhadores Elison

Gonçalves de Oliveira, de
30 anos, e Edilson deJesus,
26, ocorreu logo no começo

]ARAGuA DO SUL -

O Posto Marcolla, lo
calizado no Bairro Água
Verde, foi palco de as

salto na madrugada de

ontem, por volta das
3h30. No momento,
dois funcionários (um
caixa e ,um frentista)
estavam no local, além
de um cliente que es

tava abastecendo a mo

to. Um homem moreno,
de aproximadamente
1,70m de altura, magro,

,de porte de um revólver
calibre 38, entrou no

posto, agrediu o mot\)
queiro e o prendeu jun- '"\

Silvio Maes diz que assal�ante trancou um cliente e funcionários numa sala

tamente com um dos '4ç>s responsáveis pela dou os mesmos fun- \ camiseta enrolada na

trabalhadores numa sala té;�uraria da posto, cionários, que reconhe- cabeça", conta. Depois
nos fundos do estabele- Si�::�Maes. Ele reclama ceram a voz. de alguns minutos, os

cimento. que i�o foi a primeira Naquela oportuni- funcionários consegui-
'Ameaçando o outro vez que o estabeleci- dade, levou cerca de R$ ram sair da sala onde es

funcionário com a arma, mento é assaltado. "Esta 600,00", destaca Maes, tavam . presos e aciona
o assaltante pediu para é, pelo. menos, a quinta informando que a movi- ram a Policia Militar.

que o caixa o levasse até vez que isso acontece. .mentação do ladrão foi Os responsáveis pelo
o local onde estava o Est� ladrãc\que. esteve registrada pelo sistema posto registraram queixa
dinheiro. "Ele pegou aqU1 ontem J O mesmo de monitoramento inter- na Delegacia de Polida

. u�a quantia de R$ que entrou no posto no no. "Não dá para ver de Jaraguá do Sul, que �

/

270,00 em dinheiro e segundo semestre do muito bem o rosto dele vai investigar o caso.

fugiu a pé", relata um ano passado, ele abor- porque estava com uma (FABIANE RIBAS)

datarde,parvoltadas 13h15,�
segundo o registro feito pelo
Capam (Comando de Ope
rações da Polícia :Militar), que
no entanto não tinha por
menores sobre como acon

teceu a descarga. A Koerich
é uma das três empresas
contratadas pela Celesc para
serviços de manutenção de
redes na região.

Funcionários do hos

pital informaram no início
da noite que Elison e Edilson

.

receberam atendimento
médico e que eles perma
necem hospitalizados, mas

estão fora de perigo. Não

foram prestadas. informa

ções sobre os ferimentos que
receberam. (MR)

A Prefeitura Municipal de Guaramirim,
através da Secretaria Municipal dé
Administração e Finanças - Setor de Compras,
comunica para os devidos fins e a quem possa
interessar que, em virtude da realização
freqüente de licitações, está efetuando
CHAMAMENTO PÚBLICO para a atualização
dos Registros Cadastrais de fornecedores
existentes bem como para .Ingresso de novos

interessados, conforme preceitua o Art. 34.da
lei n? 8.666/93 e soas alterações posteriores.

As informações necessárias para tal

procedimento poderão ser obtidas junto à
Prefeitura Municipal, sita na Rua 28 de Agosto,
n? 2042i Centro, ou pelo fone/fax (47) 373-
0247, no horário comercial.

Guaramirim/SC, 07 de Janeiro de 2002
Mário Sérgio Peixer
Prefeito MuniCipál

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARAMIRIM

COMUNICADO
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o rendimento do passe
ficou abaixo da média e

nem jogadores impor
tantes nesse fundamen
to conseguiram bom

percentual de aprovei
tamento. "Será urn jogo
equilibrado onde quem
tiver menos erros vai

" levar vantagem", acredi
ta o técnico da Intel

bras/São José.
Ele deve confirmar o

time que iniciou a par
tida de estréia com

Fabiano e Boi; Juliano e

Negâo.Evandro e Zago,
além do libero Alan. Um
dos trunfos é o' meio-de
rede Juliano, que foi

apontado pela CBV

(Confederação Brasi
leira de Vôlei) com o

melhor percentual de

saque e o segundo de

bloqueio da rodada

inaugural. Ainda no sa

que, a Intelbras/São
José tem o terceiro me

lhor aproveitamento,
com o ponta Zago.

QUINTA-FEIRA, 10 de janeiro de 2002

ITRI: RESULTADO DO JULGAMENTO, QUE ACONTECEU NA TERÇA-FEIRA, EM FLORIANÓPOLIS, FOI 3 A 2

]ARAGuA DO SUL- O

piloto jaraguaense Dou

glas Bogo garantiu o titulo

de tricampeão do Cam

peonato Catarinense de
Automobilismo nesta

terça-feira, depois de pas
sar por julgamento na

sede da Fauesc (Federa
ção de Automobilismo do

Estado de Santa Catari

na). Bogo foi desclas
sificado da nona etapa do

Estadual, realizada na

cidade de Lontras. ''No

domingo, dia da prova,
acusaram ausência de la

cre no cabeçote do veí

culo, mas ninguém colo

cou lacre no meu carro, do

contrário estária ali", ale

ga o piloto, ressaltando

que com o resultado ob
tido naquela prova -

conquistou a pole e ficou
em primeiro lugar na cor

rida-' garantia o tricam

peonato por antecipação.
Bogo não concordou

com a acusação e recorreu

judicialmente ao Tribunal

de Justiça Desportiva.
"Pedi que fosse realiza

da urna pericia técnica no

cabeçote para perceber se

havia vestígios de lacre e

se era recente ou não.

Acabei vencendo por 3

Douglas Bogo garante o título
. '(-

de tricampeão catarinense

Fotos: Edson junk�/CP
.

Organizadores acusaram ausência de lacre no cabeçote do veículo de Douglas Bogo
::!I

de fevereiro, na cidade de Ppassado, que está em

Chapecó. "Estou em fa��' bom estado, mas para a

de negociação com P?e:>- segunda pretendo estar

cinadores. Particip��ães- com veículo novo", des
ta modalidade ;fusta taca. A intenção do piloto
aproximadamente 'R$ 5,5 é conquistar o título de
mil por mês, em um ano. campeão brasileiro, já
Para esta primeira prova que ano passado foi vice.

vou usar o carro do ano (FABIANE RIBAS)

votos a 2", destaca o
,

piloto. ''Não sei se agiram
de má-fé comigo, o fato é

<'

que me acusaram injusta>
mente, foi um equivoco
da Federação", enfatiza.

Há quatro anos prati
cando este esporte, Dou

glas Bogo sflgtou-se cam-

peão em 1999 pela cate-
"

.\

P----� --------------�

goria Marcas N; em 2000 '

e 2001 ficou em primeiro
lugar na Marcas A, elite

do automobilismo catari-

nense.

O campeonato de au

tomobilismo de 2002 tem

previsão de iniciar na se

gunda quinzena do mês

I' Piloto está em' fase de negociação com patrocinadores

Pilotog são responsáveis pelo
setoresportivo do autódromo

A data de início do Campeonato Catarinense de
Automobilismo ainda não está estipulada, mas existe

um pré-calendário que aponta a primeira prova no

dia 17 de fevereiro, em Chapecó. Este imo, o

campeonato vai contar com 11 etapas, que serão

disputadas nas cidades de Joaçaba, Lontras, Jaraguá
do Sul, São Bento do Sul, Joinville e Chapecó. O

Brasileiro em pista de terra vai ser realizado em

quatro dias, com previsão de ser no mês de julho.
AUTÓDROMO - A realização dos eventos

esportivos do AutódromoJaraguá Motor Clube está

sob o comando de quatro pilotos: Douglas Bogo,
Dirceu Raussis, Marcos Prestes e Raulino Kreis

Júnior. Os pilotos têm planos de trazer para o

Município uma etapa do Catarinense de Mo

tovelocidade, no mês de março, além de arrancadão
de 400 metros. "Estamos trabalhando na melhoria
da estrutura do local. Ano passado, recebemos
incentivo muito bom da Prefeitura. Este ano

precisamos recapar a pista com terra nova em alguns
pontos, faremos manutenção constante nos drenos
e temos intenção de alargar o acesso para facilitar o

tráfego dos veículos", informa Bogo. (FR)

Intelbras/São José busca

recuperação no jogo de hoje
GUARULHOS - o

time da Intelbras/São
José volta à quadra na

noite de hoje pela Su

perliga Masculina 01/
02 tentando recuperar
se da derrota na estréia.
A partir das 20 horas,
enfrenta o Palmeiras/
Guarulhos, no Ginásio

João do Pulo, em Gua
rulhos (SP), na abertura
da 2a rodada. O técnico

Djálma Cardoso espera,
mais urna partida difícil,
principalmente porque
o adversário também

perdeu na estréia da

Superliga. A Intelbras/
São José é o quinto
colocado no Grupo B e

o Palmeiras o quarto no

Grupo A, ambos com

um ponto. "Precisamos

corrigi! as falhas de de
fesa e recepção do jogo
anterior, que foram de
terminantes para o re

sultado final", salienta
Cardoso.

Diante do Banespa,

Inf. ce- 275-1
,

Rua Preso Epitácio Pessoal 10131 • Jaraguá do Sul· se
e-mail: academiaimpulso@terra.com.br
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