
Festas de outubro' de se terão

divulgação unificada" este ano
o presidente da Santur, Flávio de Almeida Coe- rismo, represe�lfes das maiores festas realiza-

lho, esteve ontem em Jaraguá do Sul para discutir das na região. No total, a Santur anuncia em seu

as estratégias de ação para a divulgação conjunta 'calendário 12 eventos. A iniciativa já foi aprova- .

das festas de outubro realizadas em Santa Catarina. da pelo governo do Estado, que solicita um pro-
r-----------, . Participaram da reunião, além do prefeito lrineu jeto para avaliar as formas de execução da idéia.

Pasold e secretários ligados à área de cultura e tu- PÁGINA 9

PSDB enfrenta PFL Vereadores contestam: Prefeitos têm reunião Procura pelo tênis
e lançará candidato contribuição para com o Bill sobre o de campo cresceu

estofados e colchões ,
,

a deputado estadual iluminação pública Consórcio das Aguas 20% em 2002
PÁGINA 3 PÁGINA 4 PÁGINA 10 PÁGINA 12

CARAGUÂ,
Fone: (47) 371-4000
Joraguá do Sul

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar! Todo Sábado

Crianças da reserva indígena
de Araquari: sobrevivência
cada vez mais difícil. PÁGINA 9'

Fotos: Edson Junkes/Cf>

Presidente da Santur, Flávio Coelho (E), esteve ontem na cidade para discutir ai divulgação das festas de outubro

Polícia Militar de Guaramirim
precisa de mais efetivo para aten
der todos os bairros. PÁGINA 11
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Homenagem a Santo Dias consagra /i?
'y

os metalúrgicos de Jaraguá do Sul

JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS - Metalúrgico e vereadorpelo PT

Após a largada da campanha salarial dos metalúrgicos, muitos debates foram

realizados pela comissão de negociação e demais membros da direção do sindicato,
sempre na busca pela melhoria do atendimento dos anseios da categoria.

Durante o processo de nego.ciação salarial, como metalúrgico, membro da

comissão de negociação, e vereador fiz questão de apresentar aos companheiros
a luta que Sarlto Dias travou, há anos, tanto no campo quanto na cidade em

favor dos trabalhadores. Santo Dias foi assassinado por agentes da Oban

(Operação Bandeirantes), uma das várias facções que serviram à ditadura militar.

Morreu como metalúrgico, mas iniciou sua militância na Igreja. Em 1962,
participou da luta dos trabalhadores rurais que reivindicavam seus direitos

assegurados pela lei, exigia que os patrões assinassem as carteiras profissionais
dos empregados, Por conta de sua participação nesse movimento, foi expulso da

terra. Decidiu então mudar-se para a cidade de São Paulo, onde empregou-se
numa empresa metalúrgica. Especializou-se em inspetoria de qualidade pelo Senai.

Hoje,21 anos após sua morte, as lições de vida e de perseverança de Santo Dias são

cada vez mais atuais. Quanto mais o dia de sua morte se afasta, mais presente se-faz o

Santo em nossos dias. Podem passar séculos que a memória de Santos Dias ficará. "O

passado não é o que passou, mas o que ficou." O Santo ficou em nossa memória.
Com esse espírito agregado à campanha salarial dos metalúrgicos, cujo slogan

foi a Ferro e fogo, fiz questão de' citar Santo Dias como modelo para nossa

causa. Devemos muito a esse companheiro qu_e travou muitas lutas contra o

capitalismo selvagem, gerador de injustiças sociais responsáveis pela violência

que assola os trabalhadores, no mundo inteiro.
,

Na assembléia geral do dia 15 de dezembro, propus aos companheiros a

possibilidade em homenagear Santo Dias com um busto, que deverá ser fixado

na sede recreativa do sindicato. A proposta foi bem aceita pelos trabalhadores,
o que contribuiu para definirmos a data da homenagem - 21 de abril próximo
'-, quando se comemora também o Dia dos Metalúrgicos. Obusto, mais do que
uma homenagem, manterá presente os ideais de lutas da classe trabalhadora.

discursoEntre
-

açaoo e a

de mais de R$ 1 milhão ao Mu

nicípio, e leis que os próprios
parlamentares reconheceram

inconstitucionais.

Os vereadores, com rarís

simas e honrosas exceções, des

prezam as funções parlamen
tares para atender a interesses

pessoais ou de grupos, gerando
desconfiança da verdadeira in

tenção, além de um clima de

distensão com a sociedade. De

alguns parlamentares sequer se

conhece a voz, de outros per
cebesse o comprometimento
com causas pouco nobres e de

três ou. quatro o espírito pú
blico, ap!;:sar de ser embalado

pela emoção.
O terceiro pólo econômico

do Estado, com indústrias de

tecnologiade ponta e referência

nacional, melhor cidade cata

rinense em qualidade de vida,
tem um Legislativo dissonante,

que não acompanhou o pro

gresso e a evolução de outros

setores. A esp�rança é que os

discursos sejam transformados
em ações e que a Câmara su

pere suas limitações e ineficiên

cia, deixando de promover no

vos espetáculos de teatro cus

teados pelo dinheiro público.

A se julgar pelas experiên
cias anteriores, as declarações
do presidente da Câmara de

Jaragu,á do Sul prometendo
austeridade e açõ�o passam
de discursos pará distrair a

platéia e .ocupar espaço. Até

porque, logo após ser eleito,
Vitório Lazzaris fez questão de
frisar que a eleição era resultado
de um acordo entre os partidos
aliados - articulado pelo pre
feito lrineu Pasold -, portan-

r Na realidade, a

Câmara
jaraguaense se

recusa a cumprir as

. atribuições
constitucionais de

fiscalizar e legislar
_J

I,

I

I,

sejam reflexo da política ado
tada pelo Legislativo, de 'ser

apenas um homologador das

decisões do Executivo. Na

realidade, a Câmara jaraguaen
se se recusa a cumprir as atri

buições constitucionais de fis

calizar e legislar. Limita-se a

referendar os projetos governa
mentais, além de denominar

vias públicas e reivindicar obras

e serviços, sem nenhum re

morso de consciência.
O que a população quer da

Câmara não são promessas de

austeridade - isso é o mínimo

que se .espera do parlamento
-, mas ações que justifiquem
os salários de quase R$ 3 mil

mensais pagos aos vereadores.
As duas últimas legislaturas
aprovaram verdadeiros absur

dos, como as contas da gestão
Durval Vasel, que deu prejuízo

Animais respeitomerecem

MARA REGINA KRAUSE - Ecologista do grupo Amigos da Natureza
to, existe um compromisso com

,
o bloco governista. Os anteces

� sores também geraram expecta
tivas antes de assumir, a maioria

frustrada.

A arara-azul chamava a atenção, presa em um viveiro improvisado. Quando os

fregueses de supermercado no Balneário de Barra Velha iam às compras, ficavam

penalizados ao ouvir a ave gritar, confinada no pequeno e inadequado viveiro,
localizado no quintal da' casa ao lado.

É muito difícil conter o comércio de animais silvestres porque a venda só vai

diminuir quando não houver compradores. Mas até agora algumas pessoas estão

mais interessadas em exibir espécies exóticas em suas residências do que pensar na

preservação da vida silvestre.

Vale a pena lembrar que não apenas quem vende animais silvestres pode ser

processado por tráfico ilegal. Também o dono do bicho está sujeito às penas

previstas pela lei ambiental. Diz a referida iei: "Quem vende, expõe à venda,
exporta ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória,
bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não

autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da. autoridade

competente, está sujeito às penalidades da legislação protetora do meio ambiente."

No livro ''Delitos ecológicos?', do professor de Direito Penal Carlos Emani

Consrantino, está a explicação da atual lei, comentada artigo por artigo. O aut?r
afirma: "Urge lembrar que o meio ambiente não é uma coisa de ninguém, como

preconizavam alguns doutrinadores, em épocas passadas, mas uma c�isa pertencente
a todos os homens, um precioso acervo que diz respeito não somente a determinado

.Iocal, a um país, porém, a toda a humanidade...

"

Na educação é que reside a esperança de modificar a mentalidade da população,
principalmente das crianças. Nas escolas e nos lares, professores e pais devem

ensinar as crianças a proteção e o amor aos animais. Além dos ensinamentos,
devem dar aos jovens o exemplo do respeitá'para com a natureza e suas criaturas.

Por isso, causa espanto que o Colégio Sion, de Curitiba, conserve no pátio um
J

grande viveiro com araras. Mesmo com autorização do Ibama, deveria prevalecer
o critério exemplo. Agora a questão �ca difícil de resolver, pois as aves, depois de

tanto tempo enclausuradas, não mais sobrevivem no meio ambiente.

;,; Desde a infãncia, porranto, é preciso ensinar o amor e o respeito aos animais, .

�endo eles silvestres ou domésticos. Estes últimos também sofrem toda sorte de

brutalidade se caem em mãos de pessoas insensíveis. Mas nem sempre o homem

agiu dessa maneira. Há relatos dos primeiros habitantes da Terra e a relação de

amor e respeito que mantinham com toda a natureza. Os seres humanos respeitavam
os costumes de vida dos animais, assim como estes também respeitavam a maneira

de vida dos seres humanos.

Lazzaris disse que não Ira

permitir o tratamento inade

quado e desrespeitoso entre os

parlamentares. A exigência: do

pronome Vossa Excelência,
entretanto, revela o estilo roco

có, já que não' tem nenhuma

relação com a essência das
atividades. Naturalmente a

intenção foi apenas reforçar a

tradição e mostrar-se afinado ao

costume da Casa, evitando ul- .

trapassar as fronteiras dó pos
sível paramanter a rotina.

Talvez as promessas -'

salvo melhor juízo, inócuas -
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A insistência do PSDB de Jaraguá do Sul em lançar
um candidato à deputado estadual este ano, mesmo

sob o risco de perder o apoio do PFL e de detonar

a coligação que sustenta o prefeito lrineu Pasold

(PSDB), pode ser uma estratégia tucana orquestrada
em Brasília.

Conf a governadora do Maranhão, Roseana Sarney
(PFL), subindo nas pesquisas - 21 % das intenções
de voto - e o ministro José Serra (PSDB) empacado
nos 7%, os partidos da base governi�ta estão rea

valiando a aliança, o que tem contrariado sobremaneira a

cúpula tucana. As trocas de farpas e de ironias com os /

pefelistas são frutos do princípio de ruptura.
Os sociais-democratas apostam que Serra atinja os

15% da intenção de votos exigidos pelo PMDB para
dar apoio. Com a máquina e a caneta na mão, nada-é

impossível. Assim romperia com o PFL.

No\EsTADO
Se o PSDB catarinense

perceber a viabilidade de
uma candidatura própria
ao Palácio Santa Catariha,
vai bancá-la, o que já 'foi
confirmado pelas prin
cipais lideranças tucanas,
deixando a coligação
com PFL e PPB. Os tu

canos sabem que a can

didatura fortalece o par
tido no Estado e o cacifa

para negociações no se-
"

gundo turno, além dear-
rastar votos para a el�i
ção proporcional.

SEQÜÊ�CIA
A se confirmar a estraté

gia proposta, não resta

outra saída no Município
senão acompanhar os

projetos nacional e esta

(dual. O lançamento de
um candidato do PSDB
à Assembléia Legislativa
conciliaria os interesses

pessoais e do partido. Até

porque, o risco de Pasold
enfrentar oposição na

Câmara é mínimo, já que
PFL e PPB 'são gover
nistas por vocação e têm

ojeriza pela oposição.

ApOSTA
Por outro, lado, analistas políticos consideram a

candidatura Roseana Sarney como um balão de ensaio,
que não resiste aos primeiros meses de ataque. Se

sucumbir, Sílvio Santos vem aí.

Sugestões para a coluna: 'cp.politica@jornalcorreiodop?vo.com.br

R
PARA

LINHA
, ,

TREINAMENTO/PR 'Rk
EM NOSS9JÁMPO DE PRO
COM'tRCAMINHAMENTO À

EMPREITEIRAS, ÚlTIMAS VAG

Inter{f$ados comparecerfi' ' ,
'

JARAGQA: Marechal Oeodor
1"
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I DISPUTA: SCARPATO NEGA RACHA NO PT EM FUNÇÁO DE CANDIDATURAS A DEPUTADO FEDERAL

Vereado1�� �ue nome.s foram

postos para discussão Interna
]ARAGUÁ DO SUL -

Scarpato revelou que
O vereador Marcos o PT está discutindo a

Scarpato (PT) negou que possibilidade de criar

haja "racha" no partido uma comissão regional,
por causa das pré-can- composta por filiados,

?didaturas a deputado fe- dos municípios da mi-
deral. Segundo ele, os crorregião, para discutir
nomes sugeridos pelos as pré-candidaturas e

grupos para a indicação avaliar as chances de

representam as tendên- cada uma delas, "Não há
cias internas e servirão '

-racha no partido. O que
acontece no PT é seme-

I

Ihante ao que aconteceu

no PFL, no ano passado,
quando três pré-candi
datos disputaram a indi

"cação do partido f'ara
concorrer à Assembléia
Legislativa", comparou,

/
assegurando que o pro
cesso de escolha do can

didat� petista se dará de

forma democrática, "on

de prevalecerá o con

, senso".

•

Em relaç� �s de�a- .
•

ESCOLHA -

s�gun- (MAURíLIO DE CARVALHO)

PSDB regional confirma candidatura a deputado estadual
", '

para medir a densidade

'<, eleitoral de cada um.

Scarpato confirmou a

candidatura a deputado
federal, mas prometeu
apoiar o indicado �o
diretório local e homo

logado pela plenária
estadual. Além dele, dis

putam a indicação o

profe ssor Emerson

Gonçalves e o líder sin

dical Narciso da Cruz,
lançado pela ''Ala Meta

lúrgica". J

]ARAGUÁ DO SUL -

Mesmo SGb as ameaças
do PFL e do risco da rllP
tura da aliança que elegeu
o prefeito Irineu Pasold,
o PSDB da Amvali (As
sociação dos Municípios
do Vale do Itapocu) de

verá lançar um candidato

a deputado estadual. Na

próxima quarta-feira, as

executivas municipais da

região, prefeitos; vices e

vereadores estarão reuni

dos em'Guaramirim para
,discutir o processo elei-

toral e iniciar os debates J

sobre as estrateglas e

diretrizes da campanha. '

De acordo com a pre
sidente do diretório

local, Niura dos Santos,'
também gerente de In

dústria, Comércio, Turis

mo e Serviçosda Prefei

tura, a definição sobre o

lançamento ou não de
,

candidato a deputado
estadual será em março.

/

''A única certeza é em

relação a candidatura do

Vicente (deputado fede
ral Vicente Caropreso) à

reeleição", afirmou,

rações do ex-presidente
da legenda Silvino Volz

apontando diferenças
de projetos e concep

ções políticas entre as

alas, para justificar o

lançam�nto de um pré
candidato ligado ao

setor metalúrgico, Scar

pato foi incisivo: "Só

temos um projeto polí
tico". Para ele, se exis

tissem outros, não) de

veriam estar no mesmo

partido. "O que existem

são diferenças de con

cepção e de prioridades
das propostas", com

pletou, 'garantindo que"I '/

não há sequer diferen-

ças pessoais entre os

postulantes. ''A diversi

dage de opinião enri

quece o debate inter

no", acredita.

informando que a coli

gação encomendou

pesquisa para avaliar as

chances dos postulan
tes da aliança. "Vai pre-

"

I
valecer a sensatez", as-

segurou.
Niura prometeu apoio

do PSDB ao candidato
de outrc? partido, caso os

tucanos não, estejam
bem colocados. "Assim

como o PSDB ptpmete
apoio vai cobrar apoio
dos aliados", avisou,
acrescentando que o

partido vai "bater o pé

do Scarpato, o processo
de escolha do candidato

a deputado, federal obe

decerá dois critérios

básicos: densidade elei

toral e poder de aglu\.'
tinação. Ele lembrou que
os pré-candidatos paL

ticiparão de debates,
abertos ao público,
quando sedo discutidos

prop-ostas e linha de

atuaç_ão. Sobre a disputa
à Assembléi� Legisla
tiva, Scarpato disse que
o nome de consenso e

com densidade eleitoral

é do coordenador mi

crorregional Dioriei da

Silva.' "Existem filiados

que não compartilha�
dos mesmos ideais, mas

que reconhecem seu

potencial eleitoral", de

fendeu.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
,

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da socie�ad� Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia

.

quando tiver que bater".

"O PSDB tem uma po
sição muito clara em re-

'lação às eleições deste ano

e quer que os demais par
tidos se posicionem tam

bém", cobrou, lembrando

que, em princípio, o PSDB

terá candidato a deputado
estadual.

Disputam a indicação
os vereadores Lio Tironi

e SílVIO Celeste Bard.

Mas Niura acredita que,
na' reunião da próxima
semana, surjam outros

pretendentes à vaga. (MC)

Dra, Christine Rebelo
CRO-PV'5952

Rua Barão do Rio Branal, 637 - Sala 2 - Centro· Jnraguá do Sul- se

CeI.: (41) 215-3515 ou 9992-9999
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IPOLÊMICA: PMDB E PPB CRrnCAM APROVAÇÃO DO PROJETO DA COSIP, ALEGANDO SER INCONSTITUCIONAL

OP?siç�o contesta?��buição
da iluminação em Massaranduba

O presidente da Câmara de Guaramirim, Evaldo

Junckes (P1), disse ontem que o advogado do Legislativo,
Cícero Dittrich, já estuda, a seu pedido, uma ação de

inconstitucionalidade 'com a finalidade de derrubar o

aumento salarial de 11,5%, que os vereadores

guaramirenses se autoconcederam no apagar das luzes

das ,atividades legislativas do ano passado. Junckes
reiterou ontem que não pagará a diferença do aumento

a não ser pordecisão da Justiça. Ele também defendeu

se das alegações de que ausentou-se intencionalmente

da sessão no dia em que o projeto do aumento 'foi votado.

MAsSARANDUBA - Ve

readores do PMDB e PPB

estão questionando a apro
vação do projeto de autoria

,

do Efecutivo que institui a

cobrança da Cosip (Contri
buição para custeio dos Ser

viços de iluminação Pública)
como alternativa para .os

gastos com fornecimento e

manutenção da iluminação
pública. O projeto foi apro
vado pelas bancadas gover
nistas (pR. e PSDB) no final
do ano passado, com parecer
contrário da Comissã� de Fi

nanças e Orçamento da Câ

mara, que considerou a ma

téria inconstitucional.
- Isso não existe -, afir

ma o vereador Armindo Se-
','

sarTassi, líder da bancada do

PMDB, criticando os vereá- Costa concordam com as

dores governistas pela apro- críticas de Tasste vão esperar'
vação do projeto, abrindo, I para ver o que o Executivo
se�ndo ele, "um precedeu- irá fazer para depois falar do

te nunca visto antes na Câma- assunto. Na opinião deles, o

ra Municipal". Tassi disse pagamento da contribuição
Ç}ue irá buscar oapoiç docole- para iluminação pública pode
ga Silvio Scabuni (PMDB) e do� ser questionada ainda em

vereadores Ivaldo da Costa' outros aspectos, na medida

e Horst Reck (ambos do PPB) em que "institui a cobrança
"para ver quais as providências ,para os consumidores de

�e podem ser tomadas". energia elétrica a 'partir, dos

Ele diz que primeiro irá 50 kWh (quilowatts-hora),
aguardar e ver como o Exe- também em [ocalidades ainda

cutive irá proced�r,'mas ga- não atendidas pelo serviço". '

rante que já está consul- Para Trevisani, a argu-
tando advogado. Tassi critica mentação dos vereadores da

a atuação dos governistas oposição "não.tem consistên-

dizendo que são vereadores cia e não passa de dor-de-

quel"só sabem dizer sim, sim, cotoV;elo porque eles sabem
e sim ao prefeito". O líder perfeitamente que, com o

dó governo, Almir Trevisani 'recolhimento das contribui-

(PFL), reage dizendo' que é ções da comunidade, através
o peemedebisra-quem "faz da Cosip, a administração mu-

, confusão',' e que a aprova- nicipal farágrandes melhorias

-ção dessa matéria só po� no sistema de iluminação
deria sofrer: algum tipo de; pública do Município, aten

impedimento se não tivesse dendo regiões importantes
, ,

passadopela Comissão de' comoo Centro.aáreaindustriàl

Legislação e Justiça, o que não "'e várias comunidades que hoje
ocorreu. não usufruem do beneficio".

Os vereadores Reck e (MILTON RAASCH)

SALÁRIOS IISALÁRIOS I
,

I

I
Mas o vereador Salim José
Dequêch (PFL) reage com

ceticismo às declarações
de Junckes afirmando que
"as dificuldades de posicio
namento dele, perante
aqueles acontecimentos,
decorrem do patrulha
mento que ele sofre do

PT". Para Dequêch, a ale

gação do petista é inconsis

tente porque, na, decisão\

sobre o aumento, por Oca

sião da segunda 'votação,
Junckes poderia ter ocu

pado á sessão para fazer

veemente oposição ao

projeto que reajustou os

salários dos vereadores, o

que não\ aconteceu. ,

Junckes afirma que não ha

via motivo para ele, ausen

tar-se da presidência dos
trabalhos pois os demais

vereadores, do PPB, PFL
'e PMDB, já haviàm de

cidido pelo reajuste ,de salá

rios na primeira votação da
matéria. E que todos eles

sabiam, 'antecipadamente,
que encontrariam ,resistên-

'

cia por parte da pr�sidência
da casa ao projeto do rea

juste. "Será que ninguém
tem direito de ficar doen-

, te", insiste Junckes, dizen-

do que na hora em que a

sessão da Câmara de Verea

dores acontecia ele estava

sendo atendido no hospi�.

Oposicionistas Ivaldo da Costa e Horst Reck criticam o projeto' Edson Junkes/CP

'� participação do cidadão
nos custos é a saída"

O prefeito Dávio Leu (PFL) já sancionou o projeto,
que dispõe sobre a cobrança da Cosip mas ainda não há

I definição sobre quando começará a ser cobrada. A in

formação é do secretário de Administração e Finanças de

Massaran�;ba, Hilário Fritzke, que vê na instituição dessa

contribuiçiS financeira da população "a saída para solu
cionar os problemas, relacionados com a Taxa de iluminação'
Pública", explicando que a Prefeitura não tem recursos para "i
dar conta dessa situação, herdad� de governos anteriores.

A dívida do Município com a Celesc, por conta da,

TIp' está acumulada em R$ 154 mil, informa Fritzke. Se

gundo ele, a administração municipal-de Massaranduba, a

exemplo do que acontece com outras prefeituras na região,
está compelida a acertar estas pendências. Por esse motivo

o prefeito Dávio Leu enviou o projeto de lei para a Câmara

'de Vereadores, na expectativa de que a emenda cons

titucional, que naquele mesmo momento (final do ano)
estava em votação no Senado, fosse aprovada.

Conforme Fritzke, os: valores que serão praticados na

cobrança da Cosip, conforme a tabela anexa ao projeto já
aprovado no Legislativo, são os menores possíveis,
justamente para não onerar mais a população. "Gdranto
que vai dar só para ,pagar as despesas de consumo e

manutenção da iluminação pública, praticamente sem

margem Ipara novos investimentos", diz. Ele informou

que a Prefeitura já negociou; parcelamento do atrasado
com a Celese. O desembolso será de R$ 5 mil mensais. (MR)

ÇONCURSO
A Prefeitura de Guaramirim só realizará o concurso

para a contratação dos servidores municipais no próximo
dia 3 de fevereiro. Mesma data em que será realizado o

concurso em Jaraguá do Sul. Junto, acontecerá o

Concurso para a contratação de servidores no Ijospital
Municipal Santo Antônio.'

-

VENDE-SE LINHAS

CONVENCIONAIS TRANSFERíVEIS .

• Instalação em até 48,horas.

Independente da localidade.

LIGUE GRÁTIS PARA:

9 023 47 360-8118

De segunda a segunda, 24 horas por dia.

,SEJA COMPETlrTIVO NESTE MER'CADO "GLOBALIZADO
,

FAÇAPLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
,

""""' .....pdooAAodadoo9IC Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-751l/Fax: (47) 275-1820 � Jaraguá do Sul- SC - Rome Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@éassúli,adv.com,br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Vo/'"râm "s ,,6111s'
E 10m. elas um mundo
de- oportunidades
pra'Ilotê!

f

A DATA TRÁI N I N G desenvolveu com

exclusividade um curso especialmente para crianças
a partir dos 7 ano� até 10 anosí

Após pesquisas realizadas com

pedagogos,concluímos que atualmente ascrianças
geram um grau inferior no ensino de
informática.desta tecnologia as crianças conseguiram
adquirir mais responsabilidade e mais criatividade
em seus estudos diários.
ENSINO APRENDIZAGEM
Muito mais vantagens para você e seu filho:

Acompanhamento pedagógico,por mestl�
em educação;

aulas ministradas por profissionais de alta

qualidade;
oferecemos transporte escolar.,

-

,

Período
de 'matriculas:

�. a partir do "ia
21.0J,até 03.03.02

D'AIA TRAINING

VOVÔ E VOVÓ:clr�garam seu

divertimento!
CURSO DE INFORMTICA
A DATA TRAININ'G buscou

- novas experiências eIi12001,uma
surpresa em retomo oplamível de

iIl�criç�o para 9s cursos de
informática parayovôs e vovós.

Contratamos'profi��i�nâis especiais para dirig�r'�ssa turma da
"PESADA".Pois eles são exigêntes.alem de se divertir com o

computador através da Internet.eles aprendem a cuidar dá

aposentadoria criando planilhásde cUstos,edita.l:-,umtexto no

computador.conhecei, novas turmas de 3aidade através de
bate- papo na. Internet

Inscrisões abertas:
.

àté .,'dia O�03.02

A DATÁ. TRAINING elegeu o desafio de formar e aperfeiçoar os professores da rede municipal.estadual e particular oferecendo-lhes cursos
I -

básicos e com a duração intensiva.com horários livres para treinamento.
Vale salientai que os módulos'dos cursos são dimensionados a atender desde os professores sem nenhuma experiência.até aqueles

que já tem certo conhecimento.
Período das matrículàs: 21.01 �3.03.02

â
Os cursos de informática de qualificação da
DATA TRAI N I N [3 capacitam e atualizam
executivos funcionários nos mais diversos
segmentos profissionais.
Capacitação Administrativa,
Autof.ad.Desenho Mecânico.Computação

Gráfica,Linux,Web Designer.Prôgramaçãoe Montagem e manutenção
qe computadores" Todos com qualificação profissional.

-

Secretária
Informatil \

Duralão: 6 Meses
Período de Matrículas: 22/02 à 03/03' DuralH: 6 Meses

Período de Matrículas: 22/02 à 03/03
-

.

We

DurGIão: 6 Mesês
Periodo de Matriculas: 22/02 à 03/03

til••• ,
Hcpras livres de labo�alórioiPlanlão TiraDúvidasiAmbienlesi cli.....íizadosiMalerial
Didálico Iodo modernizado emCDs Romi Encaminhamenlo ao emprego,conforme a

necessidade do mercado de IrabalhoiCu�SO de PPT(p,eparafão pará o m�rcado de
trabalho); Curs,s adicionais 'como: Recepcionista,Atendilllen.o ao

Clienle,Telefonia,Auxiliar Adlllinistrativo e ,oulros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jere ué do Sul, uinta feira, 17 de lenelre de 2002

MeL-\or- opç.io· �cida.,:l$
• Dinríameute ti pari;r tias 10 horas

, Músico 00 vivo de avaria a 5bhado

Mais uma vez estamos

aqui mostrando mo

mentos animados f/a

grados em "São Chi
co"...

E como não poderia
deixar de ser, a banda

representante de Ja

raguá do Sul, A/ta Ro

tação, fez todo mundo
sacudir o esque/eto...

icroil�formatica. com
" < I' � ': " :'.� » p. ".. , �"d., �"t!:

RU:l Venán(:Ít'J dr.! Sílv.:l Peno, 21
89252-130 Jaraguá do Sul � se

Fono .. 1471 :275.100<1 "ac 4/1 Bl1.64ZlB
E·:naii: aac@icroitlfool1atica.com

www.ieroinfMmstic:o.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHEVETTE - Vende-se,
82/82, branco, gasolina.
R$ 1.600,00. Tratar:

370-1778, ou na Rua
Francisco Hruschka, 10 I O,
São Luiz, Jguá Esquerdo,
com Dinarte.

CHEVETTE - Vende-se, SL

89, branco, álcool. R$
4.200,00. Tratar: 370-0690.

BLAZER _ Vende-se DLX

4.3, 16Y, 97, cinza,
completa, aceito troca.

Tratar: (47) 910 1-3070 ou

(47) 366-0146.

CORSA - Vende-se, GL,
1.4, ano 95, completo _ ar e

direção, com 58.000km e

direção, com 58.000km.
Valor a combinar.

Tratar: 275-0845,
com Sra. Maria. \

S-IO DE LUXE _ Vende-se,
96, cor branca, completa.
Tratar: 9997-5905.

,Ç_ORSA - Vende-se, bordô,
94, super lindo. R$
8.600,00. Tratar: 370-0670.

CHEVETTE - Vende-se, SL

89, branco, álcool. Valor a

combinar. Tratar: 370-0690.
I

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

CORSA - Vende-se, Wind

Super, 95, cl ar quente e

frio, desemb. e limpador
traseiro. Em perfeito
estado de conservação.
Documento pago
até final de 2002.
Valor a combinar.
Tratar: 9104-4522.

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

VECTRA - Vende-se, 97/98,
gas., branco, cl airbag pi
motorista, cl CD, ar

condicionado, trava .

elétrica, estepe novo.

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

ASTRA - Vende-se, 2000,
vermelho, completo menos

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

9973-5158.

Vende-se linhas convencionais
transferíveis. Instala ão em até 48 horas.

Independente da localidade.

Ligue grátis para:
9 023 47 360-8118

De segunda a Segunda, 24 horas

por dia.

CORSA - Vende-se, GL 1.6,
98, 4 portas, vermelho

perolizado, rodas de liga
leve, trava elétrica e

alarme. Único dono,.
excelente estado de

conservação. Tratar:
372-08790u9973-8135. '

KADETT - Vende-se, 94,
bordô, com roda 16,

.

seguro total válido
até junho 2002.

R$ 9.600,00. Tratar:
275-2466.

CHEVETTE - Vende-se, 80,
em bom estado. R$ 1.700,00,
aceito troca. Tratar:

9122-1157ou372-2402.

CHEVETTE - Vende-se, SE,
ano 87, branco. R$ 2.700,00
+ 15X R$ 178,00. Tratar:
9122-1157ou372-2402.

CORSA - Vende-se, Sedan

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

OPALA - Vende-se, 90,
SE, cornpl., Grafite.
Tratar: 370-31 10.

OPALA - Vende-se, 78,
cinza metálico, em

perfeito estado de'

conservação. Valor

R$ 1.600,00 negociável.
Tratar: 371-4758.

CORSA - Vende-se,
96, prata, gasolina.
Tratar: 376-1822. _-

OMEGA - Vende-se, 93,
GLS, completo. Tratar:
9975�Ó383 ou 370-8622.

MARAJÓ - Vende-se, 81,
cinza, barbada. R$ 1.400,00.
Tratar: 370-0670.

MONZA - Vende-se, 92,
SL/E, 4p, completo; Torro,
apenas R$ 7.800,00. Tratar:
276-3223.

MONZA - Vende-se, 90, SLI
R, 2p, cinza. Tratar: 371-4225.

-

VECTRA _ Vende-se, 97,
2.0, GL, completo: branco.
Tratar: 371-5343.

KADETT - Troca-se por
carro de maior valor, 92,
GSI, 2.0, completo, amarelo.
Tratar: 9903-0813, com Nei.

KADETT _ Vende-se, 91 ,

vidro elétrico, espelho
elétrico, volante
escamuteavel. R$ 4.000,00.
Aceito carro e moto de
menor valor. FifJtciO o

restante. Tratar�70-7703,
com Ademilson.

,

TEMPRA - Vende-se, 16Y,
Ouro, ano 95, verde met.,

completo. R$ 12.000,00.
Tratar: (47) 374-2016. I

ELBA _ Vende-se, 96, 4

portas, 1.6, completo, menos

ar. Valor a combinar.
Tratar: 370-8800 ou

(47) 363-2388.

(
.

UNO _ Vende-se ou troca-

se, turbo, 94, preto.
Tratar: 9953-9966.

275�3627
Rua Barão do Rio Branco, 411 • Edrrício Klein· Sala 2 • Centro

UNO _ Vende-se ELX, 95, 4

portas, bordô, completo,
com ar condicionado ..

Tratar: 9 I 02-8213 ou

275-3248, co!!, Albert.

PALIO - Vende-se, ED, 98,
4p, dourado, travas

eleétricas, rodas de liga.
Tratar: 371-5343.

UNO - Vende-se, Mille,
98, 4 portas; azul metálico,
completo _ ar.\
Tratar: 371-5343.

PALIO - Vende-se, EX, 99,
branco, 2 portas, pára
choque personalisados.
Tratar: 371-5343.

UNO - Vende-se, Mille,.98,
4 portas, completo= ar,

vermelho metálico.

Tratar: 9905-2848.

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

UNO - Vende-se, CS 1.3,
89, ótimo estado.
Valor R$ 4.500,00, aceito

moto. Tratar: 373-0131.

UNO - Vende-se, EP. ano

96, verde escuro, a gasolina,
com vidros e travas /'

elétricas, alarme. Todo

original. Valor R$ 8.300,00.
Tratar: 91 13-1769.

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

combinar. Tratar: 371, -0742.

PALIO WEEKEND -

Vende-se, 2000, vermelha,
ar condicionado., direção,
trio elétrico, air bag duplo,
completa. Tratar:

91 13-10 I I , com Jaime.

FIAT 147 - Vende-se, 79,
documentação em dia

e motor novo. Reparos
na lataria.
R$ 350,00. Tratar:

'

9122-1157.

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

UNO - Vende-se, 93, 2p,
chumbo. Valor à vista.

R$ 6.000,00 ou R$ 3.000,00
de entro e assumir

19xR$ 173,00.
\
Tratar: 372-0663, com

Solange ou Rogério.

PALIO - Vende-se, EL, ,97,
1.5, 4p, vermelho.
Tratar: 370-3 I 10.

PALIO - Vende-se, EDX,
98, 4p, cornpl., azul, gasolina.
Tratar: 376-1822.

PICK-UP· FIORINO _

Vende-se, 95, 1.0, rodas liga,
verde metálico. Tratar:

9903-2936.

UNO - Vende-se, 96,' EP 1.0,
4P. vermelho. Tratar:

371-4225.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P.
vermelho, Tratar: 371-4225.

OGE - Vende-se, 84, bege.
R$ 1.200,00, aceito troca.

Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

"

TIPO - Vende-se, 1.6, 95,
Verde. Tratar: 370-31 13.

TEMPRA - Vende-se, 95,
16Y, 'compl., Azul.
Tratar: 370-3113.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais

370-0417-

Com consrilta e g�rantia de cheques
Dinheiro em sua canta no dia!

* Não fechamos para almaro

Rria CeI. Procópio Gomes rle Oliveira, 83

, I I \

FIORINO - Vende-se, 96/96,
furgão, impecável, branco.

R$ 8.000,00. Tratar:
PICK UP S-IO - Vende-se, �

379-7299 ou 9977-1666.
Delux 4.3,98, prata, cornpl.,
gasollna. Tratar: 376-1822.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GOL - Vende-se, geração III,
ano 99/00. Coriípleto I .0,
16Y, 4 portas. Valor a

combinar. Tratar:
9111-6878.

ESCORT - Vende-se,
98, SW, verde. Tratar:

370-3110.

FUSCA - Vende-se, 74,
branco, em ótimo estado.

R$ 1.400,00 à vista. Tratar:

373-0919, com Lia.370-3113
r F-IOOO SS - V��, SS,

93/94, die .ftabine �:"'1/ '

estendi '/ .notor MWM, '1

direção hidraulica e

81.000km, com vários
acessórios. Tratar: 370-0133
ou 9973-0559, com Sr.

'

Gavin.

PAMPA - Vende-se, 90, 1.8,
gasolina, com capô de fibra.
Tratar: 376-1772.

.

VARIANTE - Vende-se, 76,
azul, em bom estado.

R$ 900,00 à vista. Tratar:

373-0919, com Lia.

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

VERONA - Vende-se, 90,
LX, '1.6, gasolina. R$
2.150,00 + prestações.
Tratar: 376-1772.

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

Pedro.

PARATI - Vende-se, CL .16,
. 2000, cor branca, com dir.

hid .. Tratar: 371-5303.
ESCORT - Vende-se, 97/98,
GLX, 16VH, prata, gasol.ina.
Tratar: 371-1777.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0,
2P. vermelho.
Tratar: 371-4225.

SANTANA OUANTUM -

Vende-se, 91. Valor R$
4.000,00 entrada + parcelas
de 195,00 (10 parcela só em

fevereiro). Tratar: 373-2563.

FUSCA - Vende-se, 1300L,
ano 80, branca. Em ótimo

estado. R$ 2.800,00.
Tratar: 9 104-7873 ou

9122-9867.
RANGER - Vende-se, XLT,
4.0,99, c/ 34.000km, c/ gás
natural. Valor +

financiamento.
Tratar: (47) 9996-2525.

.RANGER - Vende-se, ao,
I ao, preta, diesel.
Tratar: 371-1777.

GOL - Vende-se, CU, 1.6,
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.

KARMAN GHIA - Vende

se, ano 70, cor vermelho,
motor 1.600. Tratar:

275-1444, com Marcelo.F-IOOO - Vende-se, 93/94,
gabine dupla, vermelha,
diesel. Tratar: (48) 631-8000
ou (48) 9987-8041, com

Gavin.

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

PARATI - Vende-se, 1.6 MI,
97, Branca. Tratar: 370-3110.

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

GOL - Vende-se, MI, 97,
branco, gasolina.
Tratar: 376-1822.

LANDAW - Vende-se, 80,
inteiro ou em peças.
Valor a combinar.
Tratar: (47) 374-1935 falar
com Adelcio .. \

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

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

GOlF - Troca-se, 95, GTI,
completo, por carro de

'menor valor.

Tratar: 273, I 00 I.

Y.g!J - Vende-se, CL I .6,
8Kprata. Tratar: 371-5343.

VERSALHES - Vende-se GL

1.8, ano 95, cor prata.
Completo menos ar. Valor a

combinar. Tratar: 370-4430.

GOL - Vende-se, 91, azul

metálico, ótimo estado,
motor CHT, ale.

R$ 6.300,00. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

GOL - Vende-se, CL 1.6,
92, branco, gasolina. Tratar:

9903-2936.

Atendemos linha geral: PARATI - Vende-se, 92, CL

1.8, 2P. bege. Tratar:

371-4225.

<'

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

ESCORT - Vende-se, SW, 4

portas, ano 97, completo.
Valor R$ 17.000,00 ou troco

por carro de menor valor.
Tratar: 370-0581 ou

9102-1413.

FUSCA - Vende-se, 80,
amarelo .claro. R$ 2.700,00.
Tratar: 370-9384.

PASSAT - Vende-se, 81,
vermelho, em bom estado.

R$ 1.800,00. Tratar:
. 9122-1157 pu 372-2402.PASSAT POINTER -

Vende-se, ,88, 1..8, álcool,
preto. R$ 5.000,00. Tratar:

(47) 379-1062 ou 9963-5090.

FUSCA - Vende-se, 77,
bege, ótimo estado, com aro

esportivo. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3545, com

Valdinei.

SANTANA QUANTUM -

Troca-se, 87, ótimo estado

conservação. Motor novo,

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

VERSAlH - Vende-se,
94, azul. E !��ente estado
de conservaç�o. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643,
com Tereza.

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

condicionado, direção
hidráulica, trava, vidros

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

engate, ótimo estado.
Tratar: 371-9311.

Telefone:
(047) 376-0251

li

GOL - Vende-se ou troca-se,

91, I .6, gas., verde metálico,
em ótimo estado. R$
6.700,00, negocia-se com

carro de menor valor.
Tratar: (47) 910 1-4214.

GOL - Vende-se, MI, 97,
branco, impecável. Valor

R$ 8.000,00 + 24x

R$ 170,00. Tratar:

9117-5788, com Aloir.

ESCORT - Vende-se, XR3,
88, conversível, vermelho,
completo, ar, rodas 15.

Tratar: 9903-2936.

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

Fone: (47)
370-8622

Arduíno Fone:371-4225
Ve í C u I OS Fax: 371�9720

CHEI/ROlET
Corsa Sedan 1.0', c/ or Verde 00
Corsa Pick'Up Branca 99
S-10 2.2 + ar/dir Cinza 97

.5- 10 DeLuxe, compl. diesel Azul 96
Corsa Wind 1.0, 2p Bordo 96
Vectra CD Automático Azul 95
Omega GLS Branca 93
Monza SLE 4p, compl. Azul 92
Chevette DL 1.6/S Vermelho 91

wOlKSWAGEH
Goll.0, 16'1, 4p Cinza 99
Paroti CL 1 .8 Bordô 95
Gol LO Plus Preto 95
Saveiro CL 1.6 Bordô 95

fORO
Fiesta 1.0, 4p Vermelho 98
Escorl GL 1.8 Azul 96
Escorl GL 1.8 Cinza 95
Versai,lIes GL, 1 .8i, 4p Azul 95
Belina GLX 1.6 Vermelha 89

flAT
Palio Fire EX, 1.0, Branco 01
Weekend Stile 16'1, 1.6 Bordô 97
Fiorino Pick up 1.0 Verde 95
Fiorino FU!1jãO 1.5 Branca 94
Uno Mille etronic,4p Vermelho 94
Prêmio CS 1.5 IE, ve/te Cinza 93

OUTROS
Chrysler Neon + couro Branco 97

Peuaeot 504 diesel Branca 95
F- 1 00 S diesel Branca 94
Maverick Super (relíquia) Cinza 75

MOTOS
Nx 400 Falcon Vermelha 00'
Suzuki DR 8005 Prelo 98

Av. Prefeito Waldemar Grubba nº 1033

Gol Mi 1.0, 4p , Azul 1999

Corsa Wind 1.0, 4p Preto 1999

Parati CL 1.8, 2P Bege 1992

Uno EP 1.0, 2P Vermelho ,1996

Fiesta 1.0, 2P Vermelho 1995

Monza SL/R, 4p Cinza 1990

Uno S 1.3� 2P Vermelho 1990

Chevette SE 1 .6 Vermelho 1987

Comércio de Auto'móveis Novos e Usados

Fone/Fax: (47) 376-1822

MODELO ANO COR COMB.

VW
97 Branco
95 Azul
95 Branca

e dir.93 Prata
90 Vermelha
82 Branco
79 Cinza

GM
Pick Up 5-10" Deluxw 4.3 98
Cors a 96

FIAT
98

MOTO
97

Gal MI G
G
G
G
G
G
G

Fusca
Kombi envidraçada
Santana GLi, 4p, cf ar

Parati
Fusca
Brasllla

Prata, compl. G
Prata G

Palio EDX, 4p, compl. Azul G

Titan Cinza G

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá d� Sul- SC NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

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

Descubra oue seu sonho
tornou-se realidade!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 17 de [anê iro de 2002

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores de Alumínio

para Automóveis e

Caminhões Intercooler

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

Ruo Bernardo Dornbusch, s/no
(00 Iodo do n? 1880)

Eraependi - Jaraguó do Sul - se

CB 450 - Vende-se, TR, ano CBX 200 - Vende-se ou

S7, bordô, super conservada. troco, com 9:000km. Valor

R$ 2.700,00. Tratar: R$ 2.800,00 + prestações,
..-"j - Vende- 9979-0605 . aceita-se moto de menor

BUGGE - Vende-se, 99, cor
se, 87, c ,'1ireção hid o,',

.

valor. Tratar: 373-1580.
azul. Valor a combianar. I � cC; - Vende-se, 84, vermelha, S10, 2.4, dupla,4.000km 2000
Tratar: 370-9282. rodoar, :.,iio estado de

ótimo estado. R$ 1.150,00. AGRALLE - Vende-se,conservação. R$ 20.000,00. S'1 0,2.2, 15.000km 2000
Tratar: 370-2328. Tratar: 372-0391 ou pronta para trilha, em

AUTO-CROSS - Vende-se, 9965-8875. perfeito estado, ano 93. R$
chassi VW, torro,

I SI O, 2.2 Luxo 1997
1200,00. Tratar: 372-2402.

apenas R$ 800,00. MOTO DT 180 - Vende-se,
Tratar: 9975-2522. 83, preparado para trilha. SUZUKI - Vende-se, 76,

Blazer DLX 4.3 1997

R$ 1.000,00, .ern ótimo vermelha, motor, caixa Blazer 2.2, único dono 1997
SCOOTER - Vende-se, estado. Tratar: 9122-1157 ou e pintura novas.

modelo super Fifity (marca 372-2402. Tratar: 370-1724. Dakola Sporl, 15.000km 1999
sundow), ano 96. Valor R$
1.300,00 negociável. Tratar: MOTO RP 350 - Vendo, 88, TITAN - Vende-se, 97, einza, Gran Caravan LE, 30.000km 1997

PEUGEOT 504 - Vende-se, 370-8271 ou 9953-0413 com em bom estado, cor branca e gasolina. Tratar:
95, diesel, branca. Genilso. vermelha. R$ 2.500,00, 376-1822. Explorer XLT 1997
Tratar: 9975-2522. aceito troca. Tratar: 372-2402,

CB HONDA 400 - Vende-se, com Mareio. HONDA - Vende-se, NX400 Omega CD, baixo KM 1998
MAZDA MX3 - Vende-se, 83. Valor 1.800,00. Trátar: Falcon, 00. Tratar: 9975-0383
95, GS, 1.6, 16Y, 3p, preto. 9121-5180, com jaison. MOTO CBX 250 - Vende- ou 370-8622.

Slralus LX 1997

Tratar: 9903-0813. se, Twister, ano 200 I /2002.
CG TITAN - Vende-se, 98, R$ 4.000,00 entrada e MOTO - Vende-se, çsx Fone: (1,1) 5062-6000TOYOTA - Vende-se, 94, azul metálica. R$ 2.800,00 ou assumir 15 prestações flxàs 200, 2000, preta.

Paseo Aut, gas., prata. 36x R$ 1'18,00. Tratar: de R$ 285,56. Tratar: Valor negociável. Tratar: Fax: (11) 5062-8000
Tratar: 376-1772. 9111-5064. 373-0642, com Emerson. 373-1580, com Marli.

IJH,eliar
- BATERIAS FREE ··um

RuaJorgeCzerniewicz,42- FONE: 275-2231

AO SEU

Rua Bernardo Dornbusch, 931 - Baependi - eEP 89256-100 - J(Jragua do Sul - se
e-mail: forlincar@nefuno.com.br

(

(
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Gol4P16V
99/00 - Branco

Santana
98/99 - Azul

MODELO ANO COR MODELO ANO' COR

VerdeQuantum 2000 MI 97 Go14P-16V 99/00 Branco

Horário de
atendimento:

Consórcio Nacional Volkswagen
-

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

Banco Volkswagen

IA qualidade dos veículos é

tõo grande, que a Ccroquó
,

oferece 1 ano de garantia,
além do compromisso de

devolver o seu dinheiro"
\

caso você não" fique satisfeito.
O que mais você quer?

Abra o olho, seminovos e

usados, só na Coroquó.
\

PassatVR6
96 - Azul

MODELQ ANO. COR

'-e
a
u,

c
c
'a

�

1
'U

"
li
o

I 'õ

�
w
v

�
<i(
'0
E

'o

.�

.------. ----o-._- --- _

92/93' - CinzaKadett GSI MPFI

i. Uno Mille EX

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

)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO
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QUINTA-FEIRA, 17 de jl1leiro de 2002

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

financiamento de R$ I .500,00
entrada mais 36 vezes

R$ 273,18. Tra?,": 9111-5064.

USADOS CI GARANTIA

Corsa 94 - R$ 620,00
+ 59x R$ 158,88

\

Gol Bola, 97 - R$ 750,00
+ 59x R$ 199,24

Uno 1.0, 90 - R$ 450,00
+ 59x R$ 99,30

Fusca 1.3 - R$ 368,80
+ 59x R$ 68,80

Infonnaçõe5 em horário comerciaf

(47) 369·550 I. Rua José Manoel Serpa,
135 - Centro - Porto Belo

NX 400 - Vende-se, 00,
Falcon, vermelha.
Tratar: 370-8622.\

SBX 200 - Vende-se; 00,
preta. Valor a negociar. Tratar:

373-1580, com Marli.

SUZUKI - Vende-se, 98, DR

800S, preta. Tratar: 370-8622.

CAPOTA DE FIBRA

Vende-se, para pick-up
Peugeout 504 D. Tratar:
9953-9966.

lOGO DE RODAS - Vende

se, aro 13, Rodão para Ford,
nova. R$ 300,00.

.

Tratar: 376-0228.

CAPOTA. DE FIBRA -

.

Vende-se paraCourier, nova.

R$ 600,00. Tratar: 376-1289.

-----�'JJ

LANCH�A
- 'i��.e-se,

-

Marajó I ,."tor

Evinrud �;, nova,

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

Tratar: 370-2227
ou 9975-1804.

4*�,

BS",úl,-["t:aSI .

rotame»

MOTOR - Vende-se,
popa Yamaha, 28 cv.

Valor R$ 1 ..300,00.
Tratar: 371-7035.

lOGO DE RODAS - Vende

se, aro 16, marca BBS,
com pneus.
Valor R$ 1.200,00.
Tratar: 275-2466,
com Marcio ..

Rolamentos - Retentores
Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

•.

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

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

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume
Schmitt - Barra do Rio Molha - Joro uá do Sul

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barrá dó Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

MODELO COMB COR ANO Omega GLS 2.2 Gas. Cinza 1996
J

D-20 Conquest, compl. -ar Diesel Branco 1995
VW Kadett GL 1.8, dir. hidr. Gas. �za 1994

Gal MI Gas. Vermelho 1998 Kadett SL V.EL. rodas Alcool nza 1993
Santana Mi 1.8, compl. 4p Gas. Azul 1997 Kadett GSI 2.0 Gas. Amarelo 1992
Gol! GTI Completo Gas. Azul 1995 Chevette 1 .6/S Gas. Branco 1989
Passat Autom. Gas. Cinza 1995 FORD
Passat TS 1.6 Gas. Verde 1980 Belina GLX Alc. Verde 1990

AAT <'
Mustang GT Conversível Gas. Prata 1995

Palio EDX) .0, .zp Gas. Cinza 1998 Verona LX 1.6 Gas. Bege 1990
Uno C.S. �.5 Gas. Verde 1995 I Pampa GL 1.8 Gas. Branco 1990
Uno Mille 1, .0, com ar Gas. Azul 1994 Escort XR 3 1.8 Gas. Cinza 1989
Uno 16 R Gas. Branco 1990
Uno 1.5 R' GaS. Prata 1988 Gurgel/BR 800 S.L Gas. Branco 1991

GM MX 3 GS 1.6, 16V, 3p Gas. Preto 1995
Corsa Super 4p Gas. Vermelho 1997 Toyota. Paseo Aut! , Gas. Prata 1994

'1JI'f1i(f'•• 'tnatCIJ;�U�",,,.IQ,,
'se:u câ'rró' preCisa tda,j's8guro.,

'

Aadmaklar..Ha'rc'a:
':$III"_ros ".'

.

........JI......Jd.r.cam�lÍr'
Fine:'37Q-OA7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSrAuto QUINTA-FEIRA, 17 de janeiro de 20027 CORREIO DO' 'OVO

Classificados Mais comnletos,
Mais dinâmicos e Mais .úceis de procurar! •

I
Toda terça-feira e sábado, só no CP

CORREIO DO POVO \
,

Toda autnta-teira, só no CP

rupo 437
)lssemóCéia em <IGo lo sue

<Dfq, 15/02/2.002

rupo436

\
.

Ctéditó Paxc�la '.,

)j:��1 ,QO 184,&8 '

i ij.4â1iOO ·'194"
, .

i,�2:8-14;QO 26
1�3;545,OO 27

. 1'5:USf;OO :3'09:41,';
14;900,00 3g6�4a:,:
15.427.00 317,�0

.

15.805,00 324.97
16.989,00 . 349,32
16.465,00 336,54

'17.9134,00 369,37
19.429,00 399;49<

Jls(Jn61:i:i4 f;'1!n Jaraguá LoSul
([)ia 13/02/2.002 .

• 01 • Sortl,\l<l1
• 01 ;Lance limitado em 10 parcelas;
•. 0.1 • Lance'Umltado em 20 parcelas;
• 1)1 • Lance livre.

Cfieque para
([)ia 11/02/2.002

Plano Bem Objeto
css C-i 00 BIZ ES
61 CG 125TiTAN,KS
CGS, CG 125 TITAN ES
XL XLR 125
X.lS XLR 125 ss
63 �c caX200
64 .XR200R
CBT

'

CBX 2$0 TWISTER

Crédito Pan:ela
3.79CMJO 78)60
4.031300 83,60
4.636�OO 96,1'5
4.859,00 100,77
5.169)00 1(7)20,
5.802l00 120133
6.41fM'O 133106

. 7.150,00 148,28
* 01 - Sorteio;
*' 03 - Lance livre.

Cheque FU'di:
tDia 08/02!2.,((J(}2

,

..!!!!�=eE'!Iata.tiiiiiiiiii � M O tos
Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquarclt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e-moil: ontenoexterno@hotmoil.com

[

dica da semana
Com esse calor imenso que esfá

rolando por aí, nada melhor do que um.
.

chope bem geladinho e, como não po-
. deria deixar de ser, a Cervejaria Bierkrug,

no Shopping Breithaupt, está refrescando
a garganta de muita gente neste verão.
Dê uma passadinha por lá, encontre sua

turma e tome aquele chope geladinho...

Quem foi à praia nes

sas tértas e teve que
comprar 01

ou

be stado,
pOis os preços não es

tavam
.

nada agradá
veis, mas sim em clima
de Veróo: "quentes". Por

eles es- que abusar dessa ma
.

da neir

as-I S isso,
. rainha ou

o m ndimento to-
má conta desses esta

belecimentos, que em

pregam pessoas sem o

mínimo de educação.
Higiene é outro pro-

ble ser
\

pegar
mãos e limpá

Ias na calça é com

plicado...

(I (

o melhor lanche da cidade

'2371-5309
I-A-v.M-al-FIOfiãilo Peixoto. 170 - Centro

371-9595

I o Boticário

371 ..7365
Av. Marechal Deodoro, 153 - Calçadão

(entro - Joroguó do Sul- S(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

Edson e Leila casaram-se no dia 29/12.
Felicidades!

Gêleor."..l1
Bom dia para

con uisf r a simpatia das .

outr s

..
TJá sucesso com vendas

e ed caç�. No campo amoroso,

tente surpre-;;;�er a quem ama.

Câncer - Tente deixar o

pmbiente de trabalho mais

Vet'i'Tflcure renovar as

ct�.!.O seu lado

�__
" r� se manifestar na

ptnxoo.« '.

Ãri'í\ - A5�
.•

I propício para

�ulg,r/s �t;}s idéias. Um
novo é��eendimento terá

grandéSjchances de sucesso.

No IJmeir, não faltará
cumplicidade.
To"lro - Q �ia seró promissor
no'(!Irea p�sional. Não perca
, s'"

}'oltun�'
ades que surgirão no

'Imin . As conquistes
estarao fa orecidas.

GENTE & INFORMAÇÃO
I

FELIZ ANIVERSÁlRIO
•

13 DE JANEIRO
Hilário Althoff
Ademir Avelino Fagundes
Jaqueline Baade
Edir Konell

Osimir I<risanski
Arnilda Scoz

Valdir Sipert
Márcia Regina da Silva
Vani Adriano
14 DE JANEIRO
Gertrudes Behling
Maristela Marangoni
Lucineide Siewerdt
Sueli Henke
Altevir Simplicio
15 DE JANEIRO'
Antonio Normario Bona Filho

Adolar João Bertoli
Dr. Maurício Boga
Norbert I<naesel

Carlos Eduardo Rosa
16 DE JANEIRO·
Elis Regina Pradi ,

M i riam Bernadete Kupas
Oswaldo Winter ,

17 DE JANEIRO
Juliana Gneipel
Claudemir José Pereira
Irineu Bockor

I

Vanderlei G rutzmacher
Josiane Schwartz

Amauri Formlqari
Angelina Schinke

II
� 18 DE JANEIRO

Roselene Peters

Mery Herrmann Cardozo
S ieglene H auck
Ana Carolina de Albuquerque
Ribeiro II

19 DE JANEIRO
I

João Cesar da Luz

Margrid Ehnke Barato
Elfi Marquardt Teilack

I

Nilza Martendal aniversariou
dia 15/1. Os familiares lhe

desejam felicidades! I

II

-

As pessoas beneficiadas

agradecem a ajuda de

Margarete Tonin

(proprietária do II

Supermercado Tonin)
I

•

QUINTA-FEIR-A, 17 de jan�ro de 2002

Casaram-se no dia 8/12 Eduardo e Suzana. Parabéns!

" Irobolho ligado à
são anhará um novo

( ssim como as relações
as jovens. A noite pro

mete
. _ esquecível na paquera.

Virgem :__ Organize a sua

� pois você terá um dia
mpromisso. Há
envolvimento com

e faz pa rte da sua

Emilio e Florentina
Tironi

comemoraram 50

anos de casados no

dia 12/1.
Cumprimentos dos
familiares e amigos

Esta poderá ser

de melhorar os

�t_I'Ai1rn familiares e

�íÍÍ1go�r;m,alho ligado ao

público estará protegido.
Muita harmonia no amor.

Há chance de se dar

,

sentrr
if2E!!) s outros e

!��rta,i�12&patias. Lance

legal no amor. Procure se

divertir mais.

iõo - Fugir da rotina

ificante, principalmente
r na sua originalidade.

sentimental, você vai
s segura.

Sagi
'

io - Você não vai

des produções
idência. Bom dia

seu cotidiano. Na
imo será de descontração.

apricórnio - Você terá
bo ortunidades de

s. Bom astral para
a quem ama. Um

rme e mistério vai

o desejado. o seu coração

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• INSEGURANÇA: RESERVA INDíGENA DE ARAQUARI EM PROCESSO DE DISPUTA JUDICIAL
�

Indios guaranis temem perder
, '. (I ��.

a posse das .terras em Araquari
]ARAGuA �O SUL - Os

índios da reserva de Ara

quari estão com medo de

perder a terra em que estão

devido a uma disputa ju
dicial sobre a posse da �rea,
localizada às margens da

BR-280 e ocupada há cer

ca de quatro'anos por ín

dios da 'tribo guarani, que
se dizem pressionados por
um suposto proprietário
da terra para que aban

donem o local. A situação
de insegurança da tribo,
composta por aproxima-

,

damente 48 pessoas, foi

relatada ontem pelo ca

cique Artêmio Brizola ao

pajé Márcio GaudinoJesus
dos Santos, 30 anos. Már

cio, que é pataxó, veio até

Jaraguá do Sul para divul

gar a campanha da frater

nidade deste ano, cujo
tema centraliza a situação

" do índio: "Por uma Terra

sem males", e também

para mobilizar as tribos na

luta pela demarcação das

terras.

E é exatamente a não
demarcação das terras

9cupadas pela tribo do

cacique Artêmio que está

preocupando os índios,
que não sabem como vai

acabar a história sobre a

posse da área, que, segun-
/

do avaliação do cacique,
deve ter de 12 a 16 margas.

A/ situação envolve o pa�
dre Luís Fachini, ex-pr?
prietário da área. De acor

do com o coordenador do

CDH (Centro de Direitos

Humanos) de Jaraguá do

Sul, Mário Pappen, padre
Fachini havia vencÍido estas

terras, mas o comprador
não chegou a saldar toda a

dívida. "Como os índios

estavam ,morando à mar-;

Fotos: Edson Juhkes/CP

Pajé pataxó e cacique guarani: unidos na luta pela preservação da área da reserva

gem do asfalto, correndo

risco de vida, o pad�e re

'solveu ceder o local para
eles", relata o coordenador.
De acordo com Pappen,
o CDH está acompanhan
do esse caso desde 6 final

do ano passado. '

De acotdo com o dire- I

tor de Comunicação do

CDH, Sérgio Homrich
dos Santos, os responsáveis-,

pelo escritório da Funai em

Curitiba, através de conta

to por' telefone, assegura
ram que a permanência na

terra está garantida até que
se chegue a uma decisão
em relação à disputa e que
o processo de desapro
priação está em Brasília,
Também se comprometeu
a intensificar as visitas da

Funai à região.A, repor
tagem do COR�EIO DO
,POVO tentou entrar em

contato com este escritório

da Funai em Curitiba, mas
I

sem sucesso.

DIFICULDADES - Além
de viverem sob o medo da

desapropriação, a tribo

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA ��:��;���;�:�������;;;�o

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLÍNICAS ESTADO
.

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA iZ)0 RIO DE JANEIRO

convive com outras di

ficuldades do dia-a-dia, a

maioria relacionadas à

sobrevivência. De acordo

com o cacique, a comida

enviada pela F�ai é pouca
e os índios contam mesmo

é com a ajuda vinda atra

vés de campanhas de ar

recadação' de alimentos e

\ roupas. O atendimento de
I saúde, segundo eles, tam-

, bém não.corresponde às

necessidades da tribo.

Segundo o odontólo

go da Funasa, Aparecido
Geraldo da Costa, os ín

dios não têm motivos para
reclamar. "Eles têm água,
energia elétrica e bahheiro",
exemplifica Costa. Em sua

avaliação, os };;jdios "têm

necessidade {I falar mal,
de reclamar", afirma.

I

Pajé cobra dignidade
O pajé Márcio Gaudino Jesus dos Santos cobrou

das instituições civis e religiosas uma solução para os

índio,s q:\le estão morando embaixo da ponte Reinaldo

Rau, no centro da cidade. Ele está buscando ajuda da

Igreja Católica e da Prefeitura do Município. Os índios,
segundo .Márcio, deveriam receber um abrigo para
passarem a noite e-durante o dia liberdade para venderem
seu artesanato.

São aproximadamente 11 índios, também guaranis,
que vieram de uma reserva do Rio Grande do Sul. O

receio do pajé � que ,eles acabem se envolvendo, com
alcoolismo e prostituição',Márcio considera ser obrigação
da Igreja e do Estado oferecer, as mínimas condições
aos índios e citai como exemplo a cidade gaúcha de

Gramado, onde existe uma casa de passagem para os

índios ficarem enquanto vendem seu artesanato.

GráficaCP
370�7919

Festas de outubro terão

divulgação conjunta '

]ARAGuA DO SUL - Marejada (Itajaf), Fenarreco

Representantes das cinco (Brusque), Fenachopp
maiores festas de outubro (Ioinville) e da Schützenfest,
de' Santa Catarina estive- de Jaraguá do Sul.

ram ontem emJaraguá do Atualmente, 12 festas

Sul para discutirem as es-< integram o calendário ofi

tratégias que poderão ser
<

cial de divulgação da Saritur.

utilizadas para a divul->' Além das já citadas, o. turista

.gação conjunta das festas ainda tem à. disposição os-
realizadas durante o mês eventos realizados em Rio

de outubro, em Santa Ca- do Sul (Kegelfest - ou

tarina. O presidente da Festa Nacional do Bolão);
Santur, Flávio de Almeida Itapiranga (que também

.

Coelho, esteve presente ao tem Oktoberfest), São
encontro e garantiu o apoio ) Bento do Sul (Musikfest

'do Governo do Esta'do ou Festa das Nações),
ao plano de divulgação Timbó (Festa do lmigran
conjunta dos festejos. A te), Florianópolis (Fe
reunião aconteceu na Pré- naostra), Rio Negrinho
feitura, também com à (Oberlandfest) e- Treze Ti-

participação de prefeito lias (Tirolerfest).
Irineu Pasold e secretários Na avaliação da recém

ligados ao setor de cultura empossada presidente da
e turismo. Associação das Sociedades

De acordo com o pre- de Caça e Tiro do Vale do

sidente da Santur, o Go- Itapocu, Henrietta Neves, a

verno do Estado está proposta de unificação já
disposto a apoiar a idéia foi aprovada e agora o que
- através da Santur - falta é organizar um plano
desde que seja realizado de trabalho, analisar as es-

um projeto de custos e tratégias possíveis e elabo-

possibilidades. Coelho es- rar o projeto final. De acor-

clarece que a iniciativa tem do com Henrietta, a inte-

'tudo para dar certo, por- graçãQ das ações vai for-

que vai gerar mais públi- talecer as festas. Ela es-·

co e um melhor aprovei- clarece que, apesar disso, a

tamento nOS dias mais 'Schützenfest continua pre-
fracos. Ele sugere a im- servando sua característica

plantação de um pas- regional, mas estará no

saporte, que daria acesso mesmo nível de reconheci-

a todas as festas, propor- menta que as festas maio-

cionando maior integra- res, como a Oktoberfest,
ção entre os eventos, Es- realizada em Blumenau.

tiveram presentes à reu- "De mãos. dadas a gente
nião representantes da consegue fazer um trabalho

Oktoberfest (Blumenau), mais eficiente", resume.

Flávio de Almeida Coelho (C) aprova a unificação:
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.TENTATIVA: IMPEDIDO DE COBRAR A TlP, PREFEITO BUSCA PARTICIPAÇÃO DA POPULAçÃO NOS CUSTOS
,

,

Peixer reune comunidade para
, I J � � ,

\1

bre ilumi (!;/ _, "I .", blitratar 80 re ,.1 urrunaçao pu rca
/

GUARAMoIRIM - o pre-
feito Mário Sérgio Peixer

e assessores reuniram-se

terça-feira à noite com

empresários, representaf!_
tes de entidades e associa- '

- I

ções de moradorés na se-

de da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim)
para debater a questão da

iluminação pública no Mu

nicípio. Impedido de re

passar os custos do serviço
para a população, confor
me decisão judicial que

extinguiu a TlP (Taxa de

Iluminação Pública}, em vi

gor desde governos ante

riores, Peixes alega que a

administração não tem

condições de arcarcom os
,

valores sozinha, e quer di
vidir a responsabilidade
com a comunidade.

.

Acontece que a LRF

(Lei de Reseonsabilidade
Fiscal) exige à quitação dos

compromissos assumidos
,

dentro do exercício admi

,

nistrativo e a própria legis
lação estabelece que os

municípios não podem
I deixar pendências com os

. órgãos estaduais (com a

Celesc, no caso), sob peGa
de não conseguirem as li

berações de verbas do Go

verno do Estado, previstas
t-

em programas e cori-

vênias. Além disso, a Pre

feitura alega dificuldades
para dar conta dos valores

pendentes. No final do ano

passado, movido pela ex

pectativa 'da aprovação de

emenda no Senado (nào
I '

.

concluída), Peixer enviou

projeto de lei à Câmara de

Vereadores para reinstituir

a taxa de contribuição, mas

que não pôde ser apro
vado.

Para sanear esta situa

ção a Prefeitura terá que
desembolsar, a partir deste

mês, R$. 36 mil mensais

par� pagar o consumo de

energia na iluminação
pública; R$ 10- mil paraI

atender aos custos de
I

manutenção no setor e R$
22, mil do parcelamento
negociado com a Celesc,
pa:ra abatimento da dívida

já acumulada. "No total a

despesa chega a R$ 68 mil

mensais", inform'a o) se

cretári� de Administração
e Finanças, Jair Tomelin,

, que acompanhou o prefei
to na explanação feita à

população, terça-feira" in

compatível com a vontade
da Prefeitura de descem
prometer ao máximo as fi

nanças públicas, p�� poder
investir mais em obras e

serviços que a cidade recla-ma.

(MILTON RAASCH)

Evaldo João Junckes (E) expõe dúvidas ao secretário Tomelin

Valorespropostos são elevados
I

O presidente da Câmara de Vereadores, Evaldo João
Junckes (P1j, considera os valores contidos no projeto que
o Executivo colocou em debate, terça-feira à noite, com a

comunidade para instituir a cobrança de contribuições sobre

a iluminação pública, são muito elevados. "Não sou contra a

cobrança de contribuições, como é do interesse do Executivo,
mas questiono os valores propostofPara a taxa", dizJunckes.

Ele faz comparação entre a tabelaque o Executivo tem

para Gc{aramirim canil a proposta que o prefeito Dávio

Leu pretende�locar em funcionamento em Massaranduba.
"Em Massaranduba, quem consome até 50 kW/h ,(qui
lowatts-hora) de energia elétrica fica isento, em Guaramirim,
quem consome de 31 a 50 kW/h pagará R$ 3,00",
exemplifica. "Em Massaranduba, o consumidor com 100

a 200 kW/h 'de consumo pagará R$ 1,50 de iluminação
pública, em Guaramirir'n será de R$ 5,00, compara.

- Além de inconstitucional, é muito alto -, opina
Junckes,

§e tam,bém
não concorda'com as dificuldades

alegadas I Executivo para solucionar o problema da
TlP. "Que �arrecada R$ 1,1 milhão em receitas mensais

.pode destinar R$ 50 mil para pagar a iluminação pública",
argumenta. Na opinião dele, o prefeito deveria gastar menos

em outros setores, como na reforma da praça, com R$ 27 mil

de investiniento, para atender os,gastos com iluminação pública.
Junckes lfmbém acusa o Executivo de "empurrar a

situação com a barriga esperando um ano, para depois levar

o problema à comunidade". (MR) ,

, ,

�Projeto amplia as opções de lazer em São'Francisco do Sul
,I

En�ada e Ubatuba.SAo FRANCISCO DO SUL Prefeitura. teatro, com acompanha-
- Desde o início de janeiro São diversas atividades De terça-feira a-do- menta de profissionais de

até 3 de fevereiro veranistas destinadas à população e mingo, das 9 horas ao meio- educação física e deedu-
\ '

que estão passando a tem- aos visitantes de São Fran- dia e das 16 às 20 horas, cação infantil.

parada no balneário deEn- cisco do Sul, que beneficiam acontecem atividades es- O projeto complementa
seada, em Sã..,o Francisco do também os, veranistas que portivas, de recreação in- a Tenda Petrobras, instalada

Sul, podem aproveitar as freqüentam outras praias fantil, caminhadas e ginás- em Enseada, �om o objeti-
I ,

próximas, como Itaguaçu,opções de lazer do Projeto ticas na praia, além de apre- vo de estimular as pessoas a
I

Verão Petrobras 2002 - Prainha e Praia Grande, no sentações de capoeira e de adotarem um estilo de vida

em parceria com o Sesi e entorno dos balneários de grupos de danças e de mais ativo e saudável.

QUINTA-FEIRA, 17 de jan�irO de 2002

Prefeitosdebatemo Consórcio
/ -

dasAguasmmtécnimsdoBID
, JARAGUA DO SUL/FLO

RIANÓPOLIS - Os prefeitos
do Vale do Itapocu parti
cipam hoje de reunião com

técnicos do governo federal,
representantes da Casan e

do BID (Banco Interame

ricano de Desenvolvimento)
para debater sobre as con

dições pa:ra a formação do

Consórcio das Águas, pro

posta que está sendo levan

tada pelas prefeituras na mi

crorregião. Na semana pas
sada, ficou assegurado o

apoio financeiro do gover-
/ no federal, através da Se-

\ '

cretaria Especial do Desen-

volvimentoUrbano, ao projeto.
A reunião inicia às 16

h�ras e vai acontecer na'sala

de reuniões do secretariado,
no Palácio do Governo, em

I

Florianópolis. Participarão
do encontro os prefeitos
dos sete in�cípios do Vale

do Itapocu, o presidente da

Casan,José Carlos Vieira, o

D?ordenador do Programa
de Modernização do Setor

Saneamento, do gov�rno
, federal, Marcos Thadeu

Abicalil, e o gerente de pro

gramas do Banco Mundial,
Carlos Velez. Os dois úl

timos virão de Brasília es-

, pecialmente para a reunião. -

De acordo com o pre
feito de Jaraguá do Sul, lri

neu Pasold, que durante a

semana mobilizou os cole

gas da região para a reunião

desta quinta-feira, na Capi
tal, neste encontro serão

confinnadas as primeiras
providências para a concre
tização da parceria. Ele

çalcula em R$,35 milhões os

recursos necessários, para
contemplar as cidades con

sorciadas, das obras que

precisam nos setores' de

abastecimento de água e

saneamento. (MR)

Projeto inicia o ano lançando
200 tartarugas ,no mar

Campos, os trabalhos do ,I
projeto Tamar começaram
em outubro de '1992 e co

brem 150 km do litoral, en

tre. Espírito Santo e o Mu

nicípio de Carapebus, no

Estado do Rio de Janeiro,
I

Além de salvas suas es

pécies aquáticas, o projeto
cria fontes alternativas' de

renda e desenvolve progra
mas epucativos nas comuci:
dades do Norte Fluminense.

Além do Tamar, a Petro
\

bras patrocina outros pro-

jetos de preservação de es

pécies marinhas ameaça
das de �xtinção, como o pei
xe-boi, um animal raro -'

hoje existem 400 exem

plares cuja.origem remonta

a 45 milhões de anos _. ,e

a baleia jubarte, Dutra espécie
rara e ameaçada de extinção.

RIo DE JANEIRO _'_ O

Projeto Tamar, patrocinado
pela Petrobras, realizou, nos

dias 12 e 13 últimos, a pri
meira soltura de tartarugas
do ano em Macaé, litoral,

Norte do Estado do Rio de

Janeiro. Foram soltos,1 na

.Praia dos Cavalheiros, 200
I
filhotes que se juntam a mais

quatro milhões dê tartarugas
já lançadas ao mar nos 21

atias do projeto.
,
Criado pelo Ibarna (Ins

tituto Brasileiro do Meio

Ambiente) o Tamar é, hoje,
referência mundial na pre- _

servação de tartarugas ma- ,

(
rinhas. São 20 bases de

pesquisa em oito Estados,
organizadas em estações de

proteção, cobrindo mil qui
lômetros' de praias.

Na região da Bacia de

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�YIAÇA� CANARINHO�. "

�i*�mll'nli1i�Bó1th'A&aE� 8�E'v)��p'S",
lazer � Turismo � Fret�mento

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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I SOLU�ÃO: TENENTE ROGÉRIO VONK DIZ QUE O TRABALHO É A CURA PARA OS PROBLEMAS GERADOS PELA EMBRIAGUEZ

� .

. .

Alcool é O principal vilão d�ocorrências policiais
,. .

.

.--"---��'

GUARAMIRIM - O

álcool ainda é o principal
vilão causador de aciden

tes, crimes e contraven

ções registrados no decor
rer do ano 2001 no Muni

cípio. Esta constatação é

perceptível no relatório
de atividades da Polícia
Militar de Guaramirim do
ano de 2001, confeccio
nado pelo tenente Ro

gério Vonk. Através de

gráficos e tabelas é pos
sível traçar análise de to

das as ocorrências que os

policiais atenderam e per
ceber que houve aumento

de 13% no número de

chamadas, entre serviços
como auxílio, acidentes de

trânsito, averiguações,
policiamentos preventi
vos, ocorrências CrIm1-

nais, além das prejudi
cadas - que são resolvi
das no local sem inter
ferência dos policiais.

No gráfico que com

para a atuação dos poli
ciais nos anos de 1997 e

2001, percebe-se redução
de 12% no número de
acidentes de trânsito e

aumento de 1.378% nas

chamadas prejudicadas.
"Este acréscimo é decor
rente do trabalho de cons

cientização quê venho
efetuando desde 1998,
quando fizemos visitas
em escolas e entidades

pedindo para que as pes
soas participem mais da

comunidade, que des
confiem mais das' coisas

que acontecem fora da

rotina, que denunciem

pessoas que não conhe
cem e considerem sus

peitas. Estas denúncias

previnem o acontecimen

to de crimes e contraven

ções", justifica o tenente.

Vonk frisa que 65%
das ocorrências registra-

Edson Junkes/CP

Policiais militares precisam ampliar quadro de efetivos para atender mais os bairros

das têm em média uma

pessoa embriagada �n- .

volvida e que, em geral,
as imprudências aconte

cem nos fins de semana.

"Percebo que o trabalho
é a' cura para todo esse

problema. Durante a se

mana as pessoas estão

A voluntária Rosinha agradece aos empresários e famílias que
ajudaram a realizar o 8° Natal Comunitário, dia 15/12/2001:

Rádio Jaraguá AM;
Jornal Correio do Povo;
Jornal A Gazeta;
Polícia Militar;

.

Prefeitura de Jaraguá do Sul;
Repórter Augustinho;
Apresentador Celso Luiz Nagel;
Apresentador Valério Borges;
Secretaria Cris;
Malwee Malhas;
Loja Klearte;
Tintas Maba;
Relojoaria Optica Avenida;
Móveis Rabello;
Lojas Colombo;
Foto Milênio;
Multi Ótica Visão;

Loja Salfer;
Olho Vivo;
Gatos e Atos;
Stela Calçados
Restaurante Mime;
ABCCelesc;
Juju Moda Baby;
Hort e Reimer;

Relojoaria Seifert;
Pointer Modas;
Loja Da Hilária;
Loja Safari;
Heimar Confecção;
Papelaria Crafípel:
Marisol Malhas;
Mercado Araucária;

II

II

Loja Jomar;
Refrigeração VW;
Sadefe Malhas;
Oficina Yamoto, de Otavio Junkes;
Escola Datilografia
Nossa Senhora Aparecida;
Carrocerias Argi;
Panificadora Silvestre;
Vidraçaria Dal Piaz;
Cia. Embalagens;
Posto Mime;
Empresa Zanotti;
Funerária Hass;
Veredor Zé da Farmácia;
Italy Turismo;
Vieira Móveis;
Supermercado Angeloni;
Madeireira Flórida;
Big Pé Calçados;
Sr. Gervásio da Silva e Esposa;
Sra. Thekla Fruet;
Sra .. Herta Frenzel;
Sra. Elsa Lorencetti:
Sra. Ilse Kamchen;
Sra. Ida Witcoski;
Sra. Marlene Gomes;
Sra. Alaide de Oliveira Silveira;
Sra. Sandra, Taci, Cleonides e Doris;
Sra. Elvira de Souza;
Sra. Odila Moretti;

\ Colégio São Luiz

Jovem Daniela A. Lenzi;
Sra. Itamar V. Chiodini.

ocupadas com seus afa

zeres e não têm tempo
p�ra sair", destacà.

,

Entre os pontos da
cidade onde registraram
se maior índice de ocor

rências estão a BR-280, a

Rua 28 de Agosto e a SC-

4;13, responsáveis por
\

LOTERIAS
15/1/2002

Dupla -1J,a
concurÚ 19

1° prêmio:
05-10-19-25-33-34

2° prêmio:
15 - 24 - 27 - 32 - 39 - 47

16/1/2001

Megasena
concurso: 329

10 - 11 - 12 - 24 - 35 - 40

Lotornanla
concurso: 182

01 - 08 - 10 - 12 - 18 -

25-26-30-35-44-

55 - 61 -,62 - 65 - 67 -

69-84-85-93-00

Loteria Federal

Gonc.03608

1° - Prêmio: 14.251

2° - Prêmio: 48.972

3° - Prêmio: 22.464

4° - Prêmio: 42.531

5° - Prêmio: 49.476

55% dos casos. "Mas este

ano o atendimentovai ser

ainda melhor e mais com

pleto, agora que conta

mos com duas' viaturas

novas. O que ainda es

tamos precisando é au

mentar o quadro de efeti

vos, pelo menos mais 12

policiais, ,e substituir o

armamento porpistolas",
informa.

PROJETO - O tenen

te ressalta que com a

criação do Clic (Conselho
de Líderes Comunitários)
e do Conseg (Conselho de

Se;gurança de Guarami-
.

rim) a comunidade conta

mais espaço para contri

buir com a questão da se

gurança da cidade. "Este
ano vamos fazer uma

reunião com as polícias
Civil, Militar, entidades,
instituições e associações
de bairro para discutir os

efeitos causados pelo
álcool. As pessoas preci
sam perceber que na ca

deia apenas se cura a res

saca, mas não se solucio
na o problema. Isso é uma

questão social que precisa
de esclarecimentos, orien

tação e conscientização",
argumenta. (FABIANE RIBAS)

NOTA DE
/

AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA

MISSA DE 7° DIA

A família enlutada de'
\

, \,

JOSE MODESTINO JUNKES,

ainda profundamente
- consternada com o seu

falecimento ocorrido no último
dia 10 de janeiro, agradece as

manlfestações de pesar
recebidas através de presença
pessoal, de coroas, flores e a

todos que o acompanharam o

extinto até a sua última morada.
Convidam a todos para Missa de

7° dia, que será celebrada no

próximo sábado, 19 de janeiro,
às 19 horas, na Paróquia São

Judas Tadeu.

\ Agradece a esposa, Flórida,
filha, Loreta, genro, Rafael, e

netos Rafael e Adriana.

Sua melhor'" opç:ão de prazeI'

c.74tCt"t�I"'\ir.,f� 24 �';V-""'.!II
Atendemos Eles. Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro.

massasens eróticas

�ClNE= (47) 9991-'E3e.e.S
Jaraguá do Sul e região J'hony

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·QUINTA-FEIRA, 17 de janeiro de 2002

I COMPETiÇÃO: PRIMEIRA ETAPA DO ESTADUAL INFANTO':'JUVENIL SERÁ NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO
.

r

Procura pelo tênis de.eàmpo tem
, ,,'

previsão de aumentar em 20%
. JARAGUÁ DO SUL - o

número de atletas adeptos
do tênis de campo deve
aumentar pelo menos 20%
este ano, comparando com

2001, que fechou com

aproximadamente 120 te-.

nistas. Esta é a previsão do

técnico da modalidade pelo
Clube Atlético Baependi;
Marcílio Silva. Ele destaca

que além do efeito Guga, o

interesse pelo tênis aumen

tou porque as pessoas estão

mais conscientes da impor
tância de praticar alguma
atividade esportiva e manter

boa saúde. "O tênis é um

esporte individual que pode
ser disputado entre famílias,
não depende de mais cinco

ou dez jogadores", diz.
Os treinos e aulas tive

ram inicio no dia 7 e a pri
meira competição está agen
dada para os dias 25 a 27

de janeiro, quando será rea

ljzada: a primeira etapa do

Campeonato Estadual de
.

Tênis de Campo Infanto

juvenil, no Itapemirim Clube

de Campo, na �idade de

Itajai. Cerca de dez jara
guaenses vão participar desta

disputa - que envolve

Edson Junkes/CP

Silva diz que o clube pretende ampliar o número de quadras

aproximadamente 300 te

nistas de Santa Catarina -

e defender o Município,
com apoio da Malwee Ma

lhas, que renovou patrocínio
para este ano.

- Apesar do período
de férias, os jogadores vol-

taram bem dispostos e com

ânimo total para trazer no

vos titulos para Jaraguá do

Sul-, c�sidera, A equipe
Baependif),)alwee Malhas

entrou em 2002 com resul

tados positivos conquis-
\

tados na Copa de Encer-

ramento de 2001. Garantiu

a sexta colocação geral no

ranking estadual de clubes e

classificou 14 tenistas entre

os dez primeiros.
Entre os atletas em des

taque Silva menciona o no

me de três tenistas que pro
metem bons resultados para
o clube: Arthur Sonnerhohl,
15 anos; João Santos, 14, e

Paulo Coral, 14. "Esses
atletas vão dar trabalho para
os adversários, eles estão

bem preparados para dis

putarosJoguinhos eas Olim

píadas Estudantis de Santa
.

Catarina", avalia o técnico.

c-}002
- Projetos para

este ano não 'faltam. Segun
do Marcilio Silva,'os respon
sáveis pelo Clube Atlético

Baependi têm intenção de

ampliar o número de quadras
de tênis de campo e ter es

trutura suficiente para sediar

um campeonato estadual.
"Precisamos de pelo menos

mais duas quadras", diz.
Silva enfatiza que tam- .:

bém precisam de patrocínio
ainda maior para .ter condi

ções de inscrever atletas em

competições fora da cidade
e ,E�tado. (FABIANE RIBAS)

Intelbras/SãoJosé muda para Nadadores da Impulso vão

receberbicampeãodaSuperliga participar de travessias
SÃOJOSÉ - A Intelbras/

São José estréia em casa na

Superliga Masculina de
Vôlei 01/02 hoje, a partir
das 20 horas, no Ginásio

Municipal de São José, con

tra um dos candidatos ao

titulo da temporada. O ad

versário é o Telemig/Minas,
atual bicampeão da Super
liga. Um desafio redobrado

para o time catarinense que
tenta a primeira vitória. O

técnico Djalma Cardoso vai

confirmar uma alteração na

equipe que inicia a partida
com a escalação do expe�
riente Índio. "Precisamos

melhorar a qualidade do

passe e também do ataque
em relação aos jogos ante

riores", destaca Djalma, que

confia no bom aproveita-\" JARAGUÁ DO SUL - Na

mento do ponta Índio para dad�res jaraguaenses da

dar mais equilíbrio ao time. Academia. Impulso vão

Totalmente recuperado participar de duas travessias

da cirurgia de menisco, Índio que serão realizadas neste fi-,
tem um dos melhores per- nal de semana no litoral

centuais de aproveitamento catarinen�e. A primeira será

do time no fundamento de no sábado, a partir das 9

horas, na praia de Piçarras.
Os' nadadores vão percorrer
cerca de 1,4 mil metros. A

outra travessia está agendada
,

para as 9 horas de domingo,
na praia, de Barra Velha, e

conta com percursos de 2,2
rrÍil metros.

- Aproveitamos a opor
tunidade para convidar to

das as pessoas que estejam
veraneando para prestigiar o

evento e torcer pelos conter

râneos-, diz acoordenadora

passe e fundamentos. E nos

treinamentos. da semana,

Djalma deu ênfase especial
ao passe e ataque onde a

Intelbras/São José apresen
tou menor aproveitamento
nos primeiros dois jogos da

Superliga.
E contra um time que

tem o levantador Maurício

e os pontas Dante e André

Nascimento, todos 'da se

leção brasileira, essa exi

gência é ainda maior.

de natação, da academia,
Marlise Klemann. Ela ex

plica que as provas não são

válidas para ranking, ma�
são promovidas p::bra apro
ximar o homem da natu

reza e incentivar a prática
esportiva.

Os interessados em par
ticipar de uma dessas tra
vessias podem efetuar as

inscrições até hoje, na Acade-
. \

mia Impulso. O valor para a

prova de Piçarras é de R$
15,00, e R$ 20,00 para Barra

Velha.

Os cinco primeiros ven

cedores de cada categoria
vão receber troféus e os na

dadores que ficarem entre

a sexta e décima colocação
vão ganhar medalhas. (FR)

Nadadores Ajinc/Urbano/
PMEdestacam-seem travessia

JARAGUÁ DO SUL -

Adetas da equipe, Ajinc/
Urbano/FME partici-
param da 1 a Travessia Ilha'

do Mel, válida pela 4a

etapa do Circuito Merco

sul, realizada no domingo
passado. O evento reuniu

nadadores de São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul

e Santa Catarina. Ao todo,
17 atletas representaram o

Município e conquistaram
dez troféus na competição.

Entre os destaques,
Aline Ossowski garantiu o

4a lugar no geral feminino.
Na categoria Sardinha (11-
13 anos), no feminino, 1°

lugar para Bárbara Hei

mann, 4° lugar para Aline

Franzner; no masculino, 2°

lugar. para Janos Franzner
_;

da Silva e 3° lugar para
Willian Maul; na categoria
Peixe"Voador (14-16 anos),
feminino, 2° lugar para Ana

Zanandrea, 4° lugar para
Juliana Vicente, e Q 5° lugar

\

ficou Talita Hermann; no

masculino, 2° lugar para
Eduardo Marcatto. Na

categoria Robalo (17-19
anos), 3° lugar para Belisa

Franzner, e em 5° lugar
ficou Elisiane Franzner.

- Apesar da equipe
estar de férias (retornamos
em 4 de fevereiro), os

-

resultados são muito bons.

Não pudemos contar com

toda a equipe para esta

competição, mas mesmo

assim conquistamos dez
troféus. Começamos o ano

bem e temos uma grande
expectativa para a equipe
em 2002 -, destaca o

técnico' Ronaldo Fructuo

soo O próximo desafio da

equipe será neste sábado,
com a Travessia de Piçar
ras, e no domingo com a

Travessia de Barra Velha.

"Estas travessias são isola

das e não fazem parte do

Circuito Mercosul de Tra-

vessias, mas servem como

um bom treino para as

férias", considera.
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