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Clínica denuncia formação de cartel

pela associação médica jaraguaense
Política da AMJS (Asso

ciação Médica de Jaraguá do
Sul) proíbe a aceitação dos

planos de saúde emédicos de

clínicas novas, de acordo com

denúncia da diretora daGolden

Sul, Márcia Furtado. Ela diz

que os hospitais são orientados
pela associação a não receber

pacientes das empresas que
não fazem parte da entidade.

Antônio Beleza, presidente da
associação, nega as práticas. A
Nipomed também solicitou

espaço na Câmara de Verea

dores para se pronunciar a

respeito.
Página7

Fotos: Edson Junkes/CP

Saúde: SUS credencia três leitos da UTi Infantil. Página 8

Incêndio: casafoi destruída em quinze minutos. Página 10

PT vai à Justiça
contra licitação
feita pela Câmara
Página4

Grupo Sol Meliá
construirá hotel
em Jaraguá do Sul
PáginaS
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Razões escondidas
Se não bastassem as demonstrações de ineficiência e

desconhecimento da função parlamentar, os vereadores de

Jaraguá doSul ainda se dão o direito de abusarda paciência dos
munícipes e promover festival de baixaria e acusações pessoais,
que deveriam estar reservadas aos bate-bocas de botequim. Na
sessão de segunda-feira, os vereadoresCarionePavanello ePedro

Garciaocuparam a tribunadaCasa

paradisparar impropérios urn con
trao outro, sob o olharbeneplácito,
e talvez conivente, dos colegas.

Garcia iniciou o palavrório ao

responder declarações de Pa
vanello ajomais locais, onde este

o teria chamado de demagogo.
"Provavelmente o vereador tenha
sido mandado a agir dessa forma
para desviar a atenção dos
moradores de Nereu Ramos e

região sobre ainstalação do lixão",
disparou Garcia. Foi mais além,
lembrou as restrições apontadas
pelo Tribunal de Contas, que
identificou gastos excessivos com
combustíveis no veículo utilizado

porPavanello, quando este era funcionáriono governo Vasel,
Pavanellonão deixou pormenos, confirmou.adeclaraçãe e

acusou Garciade "toda vida fazer ameaças". Também remexeu

o baú das recordações para de lá tirar o episódio da 'briga' que
envolveu Garciae o então prefeitoGeraldoWeminghaus. ''Depois
de enxotado e pressionado, deixou a presidência", insultou
Pavanello se referindo à renúncia de Garciaem fevereiro de 1998,
depois de terenfrentado fortes pressões dos colegas sob um
suposto acordo entre eles e de ter si do, desafiado, por
Weminghaus.

O absurdo maior ficou por conta dos vereadores Adernar

Possamai, vice-presidente da Câmara, e Elisabet Mattedi.
Pediram aparte e atirarammais lenha à fogueira de desaforos
que, nestahora,já incendiava toda aCasa, atingindo também o

plenário. "A escolha do local para a instalação do aterro de

reciclagem industrial sedaráporcritérios técnicos e não políticos",
discursou empolgado Possamai, como sé isso solucionasse o

impasse ou esclarecesse qualquer coisanaquela hora. Foi de urna
infelicidade extrema.

Elisabet semeteu no qüiproquó e contribuiupara acirrar ainda
mais os ânimos. As declarações desconexas e sem propósitos
só alongaramo embate, que, aliás, nem deveria ter existido. Se o

presidente daCâmara fossemais enérgico, teriaevitado o áspero
debate, que não ajudou em nada. Muito pelo contrário, émais
urnanódoano jámanchado corpo parlamentarjaraguaense, que
se arrasta lento e preguiçoso nesses quase quatro anos de inépcia,
regado adinheiropúblico. Com raras e louváveis exceções.

Todavia, háuma saída honrosa. O afastamento de ambos e a
abertura de processo disciplinar por decoro parlamentar. O Artigospara Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As cartas devem conter

despautério é ofensivo à democracia e o nivelamento a que se
no máximo 30 Ii�has, o en�e�eço ou telefo�e�ara cont�t.o. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto
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••e fazer as correçoes ortográficas e gramaticais. neCe.fsanas, . •

submeteram dirime qualquer dúvida a respeito das mtenções. A
' .

Casa onde são elaboradas as leis não pode ser palco de cenas
tão grotescas. Porém, o mais provável é a presidência entender
que nada foi feito que não tivesse completamente de acordo com
os padrões de conduta daCasa, neste caso, só restao julgamento
dos eleitores.

•
•

Vendendo a pátria
* Aloysio Biondi

Em agosto, quando o Real já
havia começado a despencar outra
vez, o ING Barings aconselhou seus

clientes-investidores a vender os
títulos do governo e empresas
brasileiras. Motivo: o risco de

"calote", a dívida do Tesouro

passa dos R$ 400 bilhões e, como

os juros aqui dentro estavam na

casa dos 220/0, os juros chegariam
a R$ 100 bilhões por ano. Ouuns R$
10 bilhões pormês. Impossível de
pagar. O governo emitiu "papa
gaios" novos, que aumentam

a dívida.

políticas de apoio, mesmo quando Kuwait, Iraque.
é

evidente
.

que a situação O que significam dezmil barris
econômica continua em franca por dia? A US$ 20 o barril, o fatu-
deterioração e sem possibilida- ramentochegaaUS$200nillemum
de de reversão? A única resposta único poço. Em um dia. OuUS$ 6

possível continua a mesma: milhões por mês. Ou US$ 70 mi-
FMI e EUA estão apenas estican- lhões ao ano. Por poço. Uma das
do a corda do governo FHC, tentan- jazidas da Petrobras na bacia de
do adiar o ponto de ruptura que Campos, Estado do Rio de Janeiro,
fortaleceria a oposição, com um "tem 2S poços faturados em cada

objetivo -conseguirque, antes do poço, eles rendem USS
dilúvio, novas privatizações sejam 1,7 S bilhão por ano. São esses

feitas. Ou que haja no- campos de petróleo, os mais
vas privatizações nos setores produtivos do mundo, que o gover-
de exploração do petróleo e no FHC já começou a doar,
geração de energia elétrica. (O com a ajuda da imprensa. No
governo dos EUA lião vendeu suas primeiro leilão, o "prego simbólico"
empresas de energia elétrica, ao foideRS SOmilaRSlSOmiL

.

contrário do que se pensa).
O governo anunciou novos

leilões para as áreas do território
nacional em que a Petrobras
descobriu jazidas- fabulosas - e

inclui também os campos
de petróleo submarinos, o que
não estava previsto. O brasileiro
ainda não colocou na cabeça que o
Brasil possui es campos
de petróleo mais fantásticos do
mundo. A Petrobras, em fase de

exploração, tem poços capazes de

produzirdez milbarris por dia. Cada
poço. É um recorde mundial que
encontra concorrentes no Irã,

A iniciativa "agressiva" do

Barings - escondida pela im

prensa - apenas tornou pública a
desconfiança que os banqueiros
internacionais continuaram a

alimentar em relação ao Bra-
. si1. Desmentindo totalmen
te a "reconquista da credibilidade
internacional", lardeada pelo
governo. Os bancos internacionais

emprestaram apenas USS 3,5·
bilhões a empresas brasileiras. Ou
cinco vezes menos os USS 17,5
bilhões concedidos em igual pe
riodo de 1998.

Se as jazidas são as mais
fantásticas do mundo, se os lu
cros que elas vão proporcionar são
fabulosos, por que o governo não
vende ações da Petrobras amilhões
debrasileiros, juntando-se dinheiro
para acelerar as explorações egerar
empregos? Os EUA e o FMI não
deixam? Os campos petrolíferos
podem faturar USS 2 bilhões

por ano. ContraRS 150 milhõesuma
única vez. Há um novo assalto ao

petróleo nacional programado
por FHC, Clinton eFMI.

.

Esses dados e fatos ressus-.

citam a pergunta: por que
o FMI e Clinton insistem em ser

tolerantes com o Brasil, mantendo *Jomalista econômico

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. . CGC 00,1 OS.755/0001.50 - Administração, Redação, Departámento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1,180" CEP 89259-700 � Caixa Postal19 - CEP 89251-970- Jaraguá do Sul- SC
. Fones/F�x (047) 370-7919 - 37Q..8654 • 370-8649

Os textos e colunas assinados silo de responsabiJiJlmks exclusivos tJqs autores, não refktindo, necessariJJmente, a Ilpini40 do jornal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 11 DE MAIO DE 2000 CORREIO DO POVO POlÍTICA- 3

� "Quero deixar aquimeu repúdio
à falta de ética do vereador Carione

Pavanello, que vez declarações in
verídicasaomeu respeito." (Vereador
Pedro Garcia - PMDB - em pro
nunciamento na Câmara de Jaraguá do Sul

sobre o colega Carione Pavanello - PFL
- de o ter acusado de demagogo)

"Disse apenas que não concordava.
com a forma usada peloPedro de usar

a discussão do aterro para se promover politicamente."
(Vereador Carione Pavanello respondendo as críticas de Pedro Garcia)

"Os governos anteriores hão foram competentes para dar
uma destinação ideal ao lixo." (Vereador Ademar Possarnai -
PFL - defendendo a instalação do centro de reciclagem)

"O engenheiroWerner Zulaufgarantiu que Nereu Ramos
é o local mais apropriado tecnicamente para a instalação
do centro de reciclagem e destinação de resíduos." (Pre
sidente da Câmara de Vereadores Afonso Piazera Neto - PSDB),

;III as sessões dos dias '04/05/2000 e 08/05/2000 foram aprovados: pelos vereadores as

seguintes indicações e projetos:
Ademar Possarnai, solicitação de colocação de placa "proibido estacionar", lado direito da
Rua Angelo Schiochet, no Centro, no sentido da ponte.
Moacir Bertoldi, instalação de telefone público no pátio do Centro Cultural, na rua Jorge'
Czerniewicz. Patrolamento na servidão AnnaGorniackBuchmann.
Lorita Karsten, denomina as ruas 1017 e 452 de Alfredo Kuchenbecker e Eurico Duwe,
respectivamente, as vias 989 e 987 de Maria Anna Luiza Kreutzfeldt e Leopoldo
Kreutzfeldt, respectivamente, e as vias 1.0191.016 de Hilbert Radunz e Willy Henrique
Hardt. solicitação da faixa de pedestre nas duas extremidades da rua Enrico Fermi; bairro
Rio Molha, manutenção ( limpeza e substituição da grade) das bocas de lobo situadas ao

longo da rua João Januário Ayroso, bairro Jaraguá Esquerdo.
Maria E. Mateddi, implantação de área de lazer, com parque infantil, no 'bairro Estrada
Nova.
Niura dos Sautos, denomina as vias públicas 402, Albano Picolli, e a 404, Humberto
Clemente Rickem.
Adernar Winter e Niura Santos, denominam as ruas 402 e 404 como Albano Picolli e
Humberto Rickem.
Executivo Municipal, autorizado a adquirir, por permuta, terreno de propriedade do
Centro EmpresariaL Autorizado a celebrar convênio, através da secretaria de
Desenvolvimento Ecônomico, coma Votoran e a Cimento Rio Branco e a Associação de
Revendedores deMateriais de Construção de Jaraguá do Sul e Região (Arnaco), autorizando
a concessão administrativa de bens públicos municipais.
Legislativo, dispõe sobre a contribuição estatutária mensal à Associação Catarinense de
Câmaras Municipais; .designa vereadores para representar a Câmara no 5° Congresso
Brasileiro deMunicípios.

PALAVRAUVRE
Adernar Possamaiagradeceu à secretáriaClarice Coral pela sinalização da ciclovia. ,

Pedro.Garcia repudiou declarações deCarione Pavanello a um jomallocal, afirmando ter
assinado procuração para entrada de queixa-crime.
Niura dos Santos comentou sua satisfação como êxito do Jaraguá do Sul contra as drogas e

a violência", tecendo agradecimentos à presidência da Câmara, aos colegas Gildo Alves,
Maria Mateddi, Alcides Pavanello, Carione Pavanello, Lorita Karsten, Silvio Bard, Gildo
Alves e demais vereadores, e às empresas Malwee Malhas e ADD Makler, pela elaboração
de cartilha de perguntas e respostas sobre tóxicos,
Carione Pavenello confirmou 'as 'afirmações contrárias as declarações de garcia, obtendo
apoio dos colegas Adernar Possamai eMaria E. Mateddi,
Alcides Pavenello negou a participação do PFL em suposto."frentão" de partidos.
Moacir Bertoldi propôs uma homenagem ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá
do Sul, no dia 22 de agosto. Teceu comentários à profissão de médico, propondo que a

Comissão de Saúde da casa encontre a melhor solução para o atendimento, "desejo da
AssociaçãoMédica e das empresas de saúde". Solicitou envio de novo oficio à Engepasa,já
que o primeiro não foi atendido.
Maria E. Mattedi disse ter sido o evento centra as drogas bastante gratificante,
parabenizando a vereadora Niura dos Santos pela iniciativa e coordenação. Solicitou à
presidência agilização quanto às vindas do gerente regional da Telesc e do representante do
Procon a esta casa. Destacou a conquista do 3° Campeonato de Jet Ski pelo jaraguaense
Alessander Lenzi, parabenizando-o. Informou de sua participação e a do prefeito Irineu
Pasold na reunião da Associação de Moradores do bairro Estrada Nova, cujas prioridades
sohcitadas foram: travessia da BR-280; ruas carentes de sinalização de parada de ônibus e

respectivos abrigos, ponte de ligação dos loteamentos Garcia e Primavera. e polícia
interativa. .

Afonso Piazera Neto fez o registro do destaque da Revista Exame da cidade de Jaraguá do
Sul na 13" colocação entre as 100 melhores do BrasiL Citou a proposta de aquisição do
prédio do Cejas, que atendeu à proposta feita pela casa. O prédio tem 807,04 m2 e vale R$
300 mil, aserpagos em oitoparcelasdeR$ 37.500,00.

Hasse. assume a presidência" .

do Legislativo de Schroeder
Moritz renuncia

para cumprir
acordo entre o
PMDB e PFL

Francisco Alves/CP

Schroeder - O vereador Val
mor Hasse (PFL), 31 anos, é o

novo presidente da Câmara de

Vereadores, Ele foi eleito e

empossado na sessão ordinária
da última segunda-feira (7), com
oito votos favoráveis e um nulo.
Hasse substitui a Wilson Moritz

(PMDB), que renunciou para que
Hasse pudesse assumir, cumprin
do, dessa forma, acordo existente
entre as bancadas do PMDB e

PFL. Arlindo Döge, do PMDB,
foi eleito vice-presidente. As

demais funções na mesa diretora

permanecem inalteradas.
O acordo entre PMDB e PFL

estava pendente desde o final do
ano passado. Moritz acabou n,ão
renunciando na virada do ano

como estava previsto, porque o

vereadorJoão de Ávila (PSDB),
na época ainda no PMDB, acabou.
mudando de partido. Pelo acor-

do, os vereadores Ávi Ia e Hasse, Desafio: Hassepreside o Legislative nomomentopolíticomais conturbado

os únicos que ainda não haviam
assumido a presidência nesta le

gislatura, se alternariam na direção
da casa no últimoano.

Hasse assume a presidência
num momento difícil. Desde o

ano passado, o ex-presidente vi

nha sustentando uma "queda-de
braço" com o prefeito Gregório
Tietz (PFL), divergindo sobre

questões da autonomia funcional
e administrativa da Câmara de

Vereadores, que acabou deixando
as salas ocupadas nas. depen
dênci as. da Prefei tura para se

instalar num prédio alugado. A

qu�stã� ainda não se extinguiu,e

o repasse de uma verba suple
mentar, no valor de R$ 10 mil,
solicitada pela Câmara está sendo
discutida na Justiça.

A situação é complicada
também no plano político. Hasse
vê com preocupação a divisão
interna que se instalou no PFL,
desde que o partido apontou o ex

prefeito Hilmar Hertel como
candidato do PFL às eleições
municipais. O prefeito Gregório
Tietz não aceitou o resultado e

desde então ameaça apoiar o atual
vice-prefeito, Osvaldo Jurck,
virtual candidato da coligação
PMDB/PPB, em Schroeder.

Para o novo presidente da

Câmara, que tem oito meses de

trabalho pela frente, até o

encerramento da atuallegislatura,
Tietz deveria "reconsiderar os

fatos e acatar a decisão do Dire

tório do PFL". Hasse evoca o pas
sado político do prefeito, lem
brando que Tietz não pode esque
cer das pessoas que sempre teve

a seu lado, como o próprioHasse,
desde a época que deixou o PDS,
em 1988, por razões semelhantes
(perdeu a indicação da candida
tura para Ademar Piske), fundou
o PRN e, finalmente, ingressou
no PFL. (MILTON RAASCH)

Juíza eleitoral alerta sobre propaganda política
Guaramirim - A juíza

eleitoral Sônia Maria Mazzetto

Moroso está alertando sobre .a

propaganda pol ítica fora do prazo
previsto pela legislação, cuja
veiculação só poderá ser feita a

partir do próximo dia 6 de julho.
A divulgação de qualquer tipo de

propaganda eleitoral até aquela
data é i legal e está sujeita às penas
previstas em lei. A juíza fez a

advertência após .ter constatado,
em pelo menos um órgão de

imprensa da região, a publicação
de mensagens de lideranças

políticas, alusivas ao I" de maio,
contendo fotografias.

.

- Não pode, Isso não é

permitido - destaca ajuíza, que
no início desta semana enviou
ofício ao promotor público Victor
Emmendörfer Filho pedindo
providências, Ela cita a Resolução
n° 20.562 do Tribunal Superior
Eleitoral, publicada no início de

março, que faz constar: "Na fis

calização de propaganda eleitoral'
compete ao juiz eleitoral, no exer
cício do poder de polícia, tomar
as providências para coibir prä-

ticas ilegais".
A juíza também lembrou que

no dia 25 de junho vence o prazo
para que as empresas de publi
cidade informem os ·Iocais de

fixação de outdoors em áreas

públicas, para que seja provi
denciado o sorteio de utilização
dos mesmos entre os partidos. A
colocação de' propaganda em
terrenos. e prédios particulares,
poderá ser feita sern restrições,
no prazo legal previsto, desde que
autorizada pelos proprietários dos
imóveis. (MR)
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Pr promete recorrer à Justiça
para anular licitação da CMJS
Diretório tez.
contato com
MP e levanta

documentação
Jaraguá do Sul- O Diretó

rio do PT promete recorrer à Jus

tiça para tentar anular a licitação
realizada pela Câmara de Verea

dores, que teve apenas a proposta
da Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul).
O presidente licenciado da

legenda, Dionei da Silva, virtual
candidato a prefeito, classificou
o processo de "dirigido" por ter
o edital definido as medidas,
projeto arquitetônico e localização
iguais ao do prédio da associação.
A decisão saiu de reunião extraor
dinária da Executiva, no final da
tarde da última segunda-feira,
logo após a abertura do envelope.

Dionei informou que o partido
já fez contato com o Ministério
Público e que está juntando docu
mento - recortes de jornais, edi
taI de licitação e as especificações
do prédio da Acijs - para com

provar que a licitação foi dirigida.
"Só faltou o endereço da Asso

ciação Comercial, o restante do
texto do edital descreve exata

mente o prédio", garante, assegu
rando que a Comissão de Licita

ção da Câmara vistoriou - e

"aprovou"- o edifício da Acijs
antes da abertura do envelope.
"Isso é mais do que prova que o

processo estava definido em

favorda Associação Comercial",
completou.

Pelo prédio da Associação

Posição: Dionei promete esgotar os recursos para impedir a compra

Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul a Câmara vai pagarR$ 300

(lo

mil, divididos em oito parcelas de

R$ 37,5 mil, a primeira vence na

próxima segunda-feira, dia 15.

Segundo Dionei, este valor, mais
o que será gasto para as reformas
e adaptações necessárias, será

possível construir um novo pré
dio, funcional e com estacio
namento. "Não precisa nem fazer
muita conta, basta ser mais

lógico para se chegar à conclusão
que o dinheiro é demasiado para
comprar um prédio antigo, sem

estacionamento;com adaptações
a serem feitas", reforçou.

OUTRO LADO - O presi
dente da Câmara de Vereadores,
Afonso Piazera Neto (PSDB),
rebateu as críticas do PT ao

processo licitatório e disse que vai

aguardar o desenrolar da possível
ação para se pronunciar e elaborar
provável defesa. "Para todos os

efeitos, a licitação já aconteceu,
foi lícita e não há motivos para
ser anulada. Seo PT pensa dife

rente, que busque os recursos

que achar conveniente", descon-
.

versou, lembrando que a Asses

soria Jurídica da Câmara infor
mou que não cabe recurso por

que não foi feito dentro do prazo
legal, 72 horas antes de aberto o

envelope com a proposta.
-

EDITAL - O edital de licita

ção, divulgado no dia 4 de abril,
exigia Um imóvel de dois pavi
mentos, com estrutura de cOTÍ

ereto, que tivesse área entre 700
e 900 metros quadrados, conten
do obrigatoriamente uma sala
com área mínima de 140 metros

quadrados, no piso superior, com
largura mínima de 7,5 metros,
sem pilares no seu interior, para
a implantação de auditório, 'e
localizado no centro da cidade.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Bauer reúne Executiva paradiscutir aliança
Jaraguá do Sul- Em visita

à região Norte do Estado, na

segunda-feira, o vice-governador
Paulo Bauer (PFL) aproveitou
para discutir eleições municipais
com lideranças regionais. No
Município, Bauer se reuniu corri
a Executiva do partido em almoço
realizado na Associação dos

Canaricultores, cujo cardápio
incluiu coligações e estratégias de
campanha. Segundo o vereador
Adernar Possamai, o encontro

ratificou o compromisso da

legenda em manter a aliança com
o PSDB e tentar atrair o PPB.

Possamai garantiu que o PFL

está disposto a abdicar a indicação
do candidato a vice-prefeito na

chapa a ser encabeçada pelo
prefeito Irineu Pasold (PSDB) em
favor do PPB. Ö nome mais
cotado para compor a chapa
majoritária é do vereadorMoacir
Bertoldi (PPB). "O objetivo maior
do PFL é formar a coligação
Mais Santa Catarina no Mu

nicípio e unificar o discurso com
o do governo estadual", afirmou
Possamai.

Mesmo disposto a abrir mão
da candidatura a vice,' o PFL

pretende apresentar os nomes do
atual presidente da Executiva

municipal, vereador Alcides

Pavanello, do ex-presidente da

Associação Comercial Eduardo

Horn, do ex-presidente do

diretório local Augusto Müller e
da vereadora Elisabet Mattedi

para compor a ·chapa. "São

nomes para compor com o atual

prefeito, já que o PFL apóia a

candidatura dele à reeleição",
completou. (MC)

FONE: 370-0606

Especializado em cabelo afro,
alongamento, entrelaçamento,
relaxamento, fio a fio, mega hair

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

O Jornal CORREIO DO POVO contesta a nota distribuída pelos
presidentes do PSDB, PFL e PPB que acusa os jornais de Jara

guá do Sul de divulgarem notícias mentirosas a respeito de uma

possível aliança entre as três legendas e o PMDB, o "frentão".
A nota comete uma-injustiça com o Jornal CORREIO DO POVO

que, na mesma matéria em que divulgou a entrevista com o ex-

secretário da Casa Civil Ademar Duwe afirmando que foi

procurado por lideranças do PSDB, PPB e PFL, trouxe também a

negativa dos três presidentes, os mesmos que assinaram a nota.

O documento é um desrespeito ao Jornal que teve o cuidado de

ouvi-los e publicar suas declarações, bem como de dois outros

presidentes de diretórios do Município:
São essas trampas que jogam todos na mesma vala comum.

Aliás
A declaração dos presidentes é
no mínimo contraditória. Ao
mesmo tempo que acusam os

jornais de mentirosos,
confirmam a intenção de unir
as legendas para disputar as

eleições municipais deste ano.

Então o tal "frentão" está em

andamento, só que exclui a

participação do PMDB, não é

mesmo?

Reforço
As acusações dos líderes

políticos só reforçam as

críticas feitas. insistentemente

por essa coluna à relação
promíscua e subserviente da

imprensa e o poder, relegando o

profissionalismo, a ética e a

seriedade para embarcar em

projetos pessoais ou de

grupelhos, que mancham o

jornalismo.
Por outro lado

Ao lamentar "que tais-fatos tenham ocorrido, avalizados por
textos de profissionais que, devido ao papel de importância na

sociedade, acabam por confundir a opinião pública e lesar os
valores morais e éticos de da política ... ", deveriam ter a

hombridade de reconhecer, na mesma nota, o trabalho sério e

imparcial'do órgão de imprensa que os ouviu e divulgou suas -

versões, sob o risco de serem atingidos pelas mesmas acusações
que disparam contra os outros.

Sei não
O presidente do PPS de

Jaraguá do Sul, Edson Müller,
confundiu alhos com bugalhos
ao tentar definir direita e

'esquerda. Salvo erro do

repórter ou de digitação, o
líder do PPS acredita que
direita são os partidos que
estão no poder e esquerda os

de oposição. O conceito de

esquerda e direita surgiu na

revolução francesa. Definia os

políticos de acordo com as

posições populares, ounão.

Chororô
O vereadorMoacir Bertoldi

(PPB) ocupou a tribuna da
Câmara para reclamar da

resposta enviada pelo governo
sobre a Engepasa. Segundo o

parlamentar, as informações
prestadas não são objeti vas e

não conseguiram 'responder aos
,

questionamentos.
, .Se o vereador conhecesse um

pouco ruais a função que
exerce há quase quatro anos,

tomaria outras providências, e
evitaria ficar só reclamando.

Encontro

As executivas do PSDB, -PFL e PPB de Jaraguá do Sul se reúnem

hoje à noite na Revendedora de Veículos Javel (7) para discutir a
possibilidade de se coligarem nas eleições deste ano.

O presidente do PPB, José Carlos Neves, o Gê, informou que o

partido já está de posse dos resultados da pesquisa encomendada

pelo Diretório.

RESTAURANTE ITAJARA
Bufê Especial Dio das Mães

Presenteie sua mãe
com um delicioso almoço

Reservas de meso pelo fone 371-3121

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consultor quer promover a
transferência de tecnologia

Grupo Sol Meliá vai investir

R$ 5,5 mi em Jaraguá do SulJaraguá do Sul - o con

sultor de empresas Paulo Sprin
gmann esteve na noite da última

segunda-feira na reunião da Acijs
(Associação Comercial e Indus

trial de Jaraguá do Sul) para

apresentar e discutir o projeto que
pretende Fortalecer os laços
comerciais entre Brasil e Canadá.
A proposta é oportunizar a

transferência: de know-how,
aproveitando o potencial de troca
de produtos e tecnologia entre os

dois países, que têm como

principal parceiro econômico os

Estados Unidos.
.

- Pretendo identificar as

empresas de Jaraguá do Sul. e

região que possam receber

tecnologias do Canadá e os

produtos para exportação para

aquele país -, explicou Sprin
gmann, informando que os

principais produtos a serem

exportados são peças usinadas e

mecânicas e frutas. "Existe um

leque enorme de produtos que

podem ser inseridos", completou.
Sobre a transferência de

tecnologia do Canadá para o

Brasil, o consultor, que há J.1

anos mora no Canadá, acredita

que há uma defasagem grande
desfavorável ao Brasil. "Preci
samos garantir a transferência de

tecnologia de lá para cá, mas

assegurar a possibilidade de

reforçar as relações comerciais'

exportando bens e serviços",
declarou, lembrando que o ob

jetivo da visita dele aoMunicípio
é identificar "esses alvos". "Essa
,é uma viagem de avaliação de

oportunidades, com os olhos

voltados mais para pequenas e

médias empresas", definiu,
apostando no fortalecimento da

transferência de conhecimento e

de bens entre Canadá e Brasi 1.

(MC)

Rede hoteleira

espanhola atua
no Brasil há
dezanos

Jaraguá do Sul- o Grupo
Sol Meliá, com sede em Palma
de Mallorca, Espanha, pretende
investir R$ 5,5 milhões na

construção de um hotel no

Município. A informação foi
confirmada na noite da última

. .

segunda-feira pelo diretor de
Desenvolvimento da empresa,
Paulo Meira, durante reunião da

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul).
Segundo ele, o hotel seguirá o

padrão adotado pelo grupo em

todo o mundo - dois pavi
mentos, com aproximadamente
cinco mil metros quadrados de

terreno e 80 apartamentos, de 24

metros quadrados.
O início das obras está

previsto para meados de julho e

conclusão e implantação total em
20 meses. "A empresa ainda não

definiu o local pata a construção,
masjá nos foi oferecido um atrás

do Colégio São Luís, no centro

da cidade", revelou Meira, in
formando que o grupo vai im

plantar 60 hotéis-business em 36

regiões de São Paulo e nos

Estados de Minas Gerais, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Tocantins, Goiás, Paraná, Santa

.

Catarina e Rio Grande do Sul.
"São resultados dos mercados

Padrão: prédio do Hotel Meliá a ser construído no Município

Christiane Hufenüssler, a

implantação de mais um hotel no

Município é "uma boa notícia

para Jaraguá do Sul, que ainda

carece de maior infra-estrutura
neste setor".

PERFIL - A empresa ho
teleira Meliá, a maior rede da

Espanha e a segunda da Europa,
atua há mais de 10 anos no Brasil,
tendo hoje ] 2 hotéis sob sua

administração direta e mais 30

empreendimentos em fase de

construção: Em 1998, o Grupo
Sol Meliá contabilizou 20 mil

hóspedes em toda a rede hoteleira

espalhada pelo mundo, sendo a

primeira empresa a possuir o

certificado UNE-EN-ISO 9002",
informou Meira, acrescentando

que a empresa usa também como

parâmetros de escolha da

localização dos hotéis, municípios
situados ao longo dos principais
vetores e eixos rodoviários que

ligam as principais cidades às
'

capitais dos respectivos Estados,
a densidade populacional, que
deve ser superior a cem mil

habitantes e a proximidade a

distritos industriais, pólos gera
dores de negócios ou principais
aeroportos do País.

- Para demonstrar a

grande oportunidade de negó
cio, face à deficiência existente
no mercado hoteleiro do interior
dos Estados brasileiros, foi
detectada através de pesquisa.
A oferta média é de um quarto
de hotel para cada 660 ha

bitantes, quando nos Estados
Unidos esse índice é um quarto
para cada 70 habitantes

comparou.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

pesquisados pela empresa, que
levou em consideração a renda per

capita e o desenvolvimento

indústrial", lembrou.
Em Santa Catarina, além de

Jaraguá do Sul, o Grupo Meliá

vai construir também um hotel em

Joinville. "As cidades atendem os

requisitos estabelecidos pela
empresa e a pujança industrial é

inquestionável:', argumentou,
lembrando que, no caso de Jara

guá do Sul, apesar da construção
da apart-hotel Century Suíte

Hotel, do Grupo Parthenon, o

mercado ai�da abriga outros
investimentos. "Faltam alter

nativas. Os executivos, consul
tores e técnicos que vêm à cidade

são obrigados a dormir em

Joinville", aposta.
Para a presidenta da Acijs,

r-- ���@��W�]� "�� ----------,
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o A Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) promove na próxima terça-feira, às 19 horas, no
auditório da entidade, palestra com o diretor-superintendente
da Weg Química, Jaime Richter, sobre o tema "Planejamento
estratégico na pequena e média empresa".

O, O curso, dividido em conceito, fundamentos, modelo,
desdobramento e execução de um planejamento, foi
elaborado especialmente para capacitar empresários de

pequenos e médios empreendimentos.
Maiores informações pelo telefone 373-0037..

o A Expofeira Agroindustrial de Guaramirim não acontecerá

este ano. A comissão organizadora decidiu não realizá-Ia

alegando proximidade com a Expo 2000 de Jaraguá do Sul,
"que poderia comprometer o principal objetivo da Expofeira
,que é divulgar os produtos e empresas da região".

A A.P.P. E.M.E.F. Marcos
Emílio Verbinnen Estrada Nova

o o consultor do Sebrae (Serviço de Apoio às Micros

e Pequenas Empresas), Ivaldo Mund, apresentou os

princípios fundamentais do Programa Sebrae de

Qualidade Total, na noite da última segunda-feira, na
Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim).
Durante a palestra, Mund lembrou a importância da

qualidade em todos os processos de produção "como

necessidade básica de sobrevivência".

PROMOVE
Jantar Dançante

'Data: 13/05/00
Horário: 20 horas
Local: Salão da Igreja Sagrado Coração de Jesus
- Estrada Nova
Jantar: 4 tipos de carne, .6 tipos de salada,
macarronada, arroz, aipim, farofa
Animação: Banda Gerasom 2000

Preço do jantar e Baile: R$ 6,00
Preço do Baile: R$ 2,00

Completo serviço de bar e cantina no local

o Pelo sexto mês consecutivo a produção industrial brasileira·
apresentou resultado positivo. O crescimento nos últimos nove

meses foi de 5,5%, 'fato que não acontecia desde 1997. Na

comparação com igual período do ano passado o aumento é

ainda maior, 8%.

o A inflação de abril medida pelo IGPDI (Índice Geral

de Preços de Disponibilidade Interna) foi de 0,13%. A

lnf'o rrnação foi divulgada esta semana pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
L �
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Investimento - A
semana começou com

úrna boa notícia para
Jaraquá do Sul. Na
reunião semanal da

Associação
Comercial, diretores
da Interhotel, da
conceituada rede

Meliá, anunciaram a

construção de um

hotel, em breve, na

cidade. Só falta
definir o local. Vale
lembrar que já
encontra-se em

construção em

Jaraguá do Sul o

.

Parthenon Century, o

primeiro flat da
região.

Festival � A
Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer,
agora sob o comando
de Alcides da Nova

Peixoto, está
ultimando os

preparativos para a

4a edição do Festival
Estudantil da Canção.
O evento. deve reunir
um público de quatro
mil pessoas nesta

sexta-feira, às
19h30, no Ginásio de

Esportes Arthur
Müller.

Reunião - Hoje, às
19h30, está marcada
reunião do Núcleo de

Fotografia
Profissional da Acijs.
Em pauta o projeto
de divulgação dos
profissionais da área
que será
desenvolvido em três
etapas: confecção de
selos adesivos de
identificação,
panfletos e cartazes
e a exibição de slides
nos cinemas do

Shopping Center

Breithaupt. O novo

coordenador do
núcleo é Odair Bosse,
de Corupá.

Mara Bini Prada e Sidnei Marcelo Lopes na linha

de.frente da organização do 4° Festival Estudantil

Dra. Isabel Cristine Moretti Cimardi
aniversariou no último dia 8 de maio.

Parabéns dos familiares

FLnç"Eç on e.onoE

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE MAIO DE 2000

FOCO
• Encontram-se aber
tas as inscrições para
os Jogos do Sesi 2000.
O"evento será rea

lizado de' 16 de junho
a 16 de setembro, em
Jaraquá do Sul, nas

categorias Livre e

Sênior. Será dispu
tada em 19 moda
lidades. Inscrições no

Sesi. Info rm ações:
370 7899.

Edgar e .Alrina Schmitt comemoraram Bodas
de Ouro 1'10 último sábado • Festa de Inverno - A

Sociedade Alvorada
realiza neste final de

semana, dias 13 e 14,
a 12a Winterfest, con
siderada a mais au

têntica festa das tra

dições germânicas,
com comida típica,
competições de tiro,
desfiles, baile, tarde
dançante, apresenta
ções folclóricas e mui
tas outras diversões. A
Sociedade Alvorada

. está localizada no Km

16, às margens da SC-

416, rodovia de aces

so a Pomerode.

• Neste sábado (13),
dez colaboradores da

empresa Duas Rodas
Industrial disputam o

Festival Interno da

Canção. A promoção
inicia às 21 horas e, na

-seqüência, está pro
gramado baile com o

grupo Cantos do Sul.

O Rotary Club Iaraguá do Sul, em noite de gala, admitia em

11/4 /lOVOS sócios, /lO Restauranteltajara, revigorando as
.

estruturas do veterano clube local

Joice Lilian Lehmert recebeu

os cumprimentos pela idade

nova no dia 4 de maio

• A Federação Catari
nense de Bl cl cros s.

promove no dia 27 de

maio, no Parque Mal

wee, mais uma edição
do Campeonato Inte

rescolar em todas as

modalidades. E no últi
mo domingo, mesmo

embaixo de muito frio
e lama, a equipe Mal
wée de Bicicross fatu
rou cinco títulos no Sul
brasileiro de Bietcross.

.

disputado em Venâncio

Aires, no Rio Grande
do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GIRASSOL - 371-7931

VENDE - Casa em alvenaria (falta
reboco externo) 7üm2 (2 quar
tos), garagem para 2 carros, lote
com 6üüm (esquina), próximo
Cayman Malhas - R$ 20..0.0.0.,0.0.

VENDE - Casa de 2üüm2 na Rua
Francisco Winter, próx. Ju

ventus, c/3 dorrn., 2 bwc, coz.
sala, lav., 2 dips, garagem (2) e
demais deps. R$ 70.00.0,00 -

Aceita apto: centro

VENDE - Terreno comercial de

13x26ri12, na Rua Bernardo
VENDE - Casa em Santa Luzia - Dorn-busch, com rancho de
próximo Frigumz (Centro). Entrada madeira. R$ 40..0.0.0.,0.0 -

R$ 20.0.,0.0. e R$ 150.,0.0. mensais ,negociável

VENDE - Casa no Centro - terreno VENDE - Casa alv. no Ana Paula
com 3.366m2, casa em alvenaria. III, 3 dorm., sala, copa, bwc e
- 1.5üm2 - R$ 165.0.0.0.,00. demais dep. R$ 30..0.0.0.,0.0.

VENDE - Casa na Vila Lenzi -

1.15m2, 2 quartos, 2 vg. gar. - R$
55.0.0.0,0.0.

VEND,E - Casa no Centro - terreno
com 1üüüm2, casa com 23üm2.
Aceita apto. - R$ 150..00.0,00.

VENDE - Ponto comercial, Pontos
de venda da Panificadora PÃO
QUENTE (Equipadas)
* Rua Reinaldo Rau (Próx. Posto
Mime)
* RUa Epitáeio Pessoa (Próx.
Bombeiros)
Preço de venda sob consulta

VENDE - .Casa cl 6üm2, 2 qtos -

Schroeder - Prox. Cayman - R$
20..0.0.0.,0.0. ParceladolAceita carro

VENDE - Casa c/113m2, 3 qtos
Champaghat - R. Irmão Leão - R$
65.0.0.0,0.0 - Troca por apto (-)
valor

VENDE - Casa cl 149m2 - 3 qtos -

Centenário - Próx. Zanotti - R$
40..0.00,0.0. - parcela/aceita carro

VENDE - Casa cl 7üm2, 3 qtos -

Figueira - R. Avelino Borba - R$
18.0.0.0.,0.0. - Aceita imóvel (-) valor

VENDE- Terrenoe/483m2- Santa
,

Luzia - Res. Geraníurn 8.0.0.0.,0.0.
Ent. 20.0.,0.0. + 150.,0.0. mensais

DEJA - 275-2990
VENDE - Casa alv. no São Luiz, 3
dorm., copa, e demais dep. +

galpão e salas - R$ 70..0.0.0.,0.0.

VENDE - Casa alv. Ilha da Figueira,
cl 14üm2, cl 1 suíte, 2 dorm, 2

salas, 2 bwc e demais dep. Lote
de 35üm2. R$ 32.0.00.,0.0.

TROCA - 1 casa alv. residencial
de 18üm2em Florianópolis próximo
a praia, universidade, por
automóvel, caminhão ou imóvel na

região de Joinville ou Jaraguá

VENDE - Casa alto padrão, bairro
Czerniewicz, lote 'de 727m2. R$.
130..0.0.0,0.0

VENDE - BARBADÃO - Chácara
na ilha da figueira. Negócio da
'china. Preço de ocasião

.

VENDE - Aptos Edifício Morada
do Solbairro Vila Nov.a, em fase
de acabamento

VENDE - Casa de 12üm2 no bairro

Czerniewicz, lote de 45üm2 - R$
48.000,00

VENDE - VILA LENZI- Ed. São
Gabriel - cl 72m2, 3 qtos, ALUGA _ Apto. 3 dorms., R. Dr.cozinha cl armário sob medida

,Waldemiro Mazureehen. R$
- R$ 30.000,00 + fino .

335,0.0

ALUGA - Apto na Reinoldo Rau,
em frente a Disapel, com 1 dorm.
R$ 280,00. + condomínio.

JARDIM - 371-0768
VENDE - GIARÓINE LENZI -

CASA ALVENARIA cl 21üm2, 1

suíte cl banheira + 2 quartos,
sala, garagem pl 2 carros cl

portão eletrônico - toda murada
- R$ 60..0.0.0.,0.0. (frente ao

Colégio)

VENDE - NOVA BRASILlA -

CASA ALVENARIA - cl 28üm2 -

suíte + 3 dorm. - R$ 65.0.0.0.,0.0. -

Rua José Emmendoerfer

VENDE - VILA NOVA
SOBRADO EM ALV. c/2üüm2 -

terreno 778m2 - suíte' + 2

quartos, 2 salas - R$ 93.0.0.0.,0.0.

VENDE - NOVA BRASILlA -

(NOVO) - APARTAMENTO c/3

quartos + dep. - R$ 46.0.0.0.,0.0.
ou c/2 quartos R$ 43.50.0.,0.0.

VENDE" ILHA DA FIGUEIRA
Terreno cl 5o.o.m2 - próx. CoI.
Marcelino Gonçalves - R$
16.000.,00

VENDE - AMIZADE - Cond.
Versailhes - Terreno cl 42o.m2 -

R$ 13.000.,00.
.

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
Ed. Mariane Cristine - suíte + 2

,dorm. cl garagem - R$ 310,0.0.

ALUGA - VILA LALAU - APTO ..

Próx. Lider Club - 2 dorm. cl

garagem - R$ 250.,0.0

ALUGA - VILA LALAU - Apto.
- Ed. Giovana - suíte + 2 dorm.,
cl garagem - R$ 330.,0.0.

BARRASUL· 376-0015
VENDE - Casamistaclaproxima
damente lo.,üüm2 (dois quartos
e demais dependências),
terreno cl 5üü,üüm2 (frente
zo.oom, lados25,üü). Rua 1 0.0.2,
lote nº 9, Lot. Satler, na Barra -

R$ 23.0.00.,0.0.

VENDE - Casade alvenariae/1
suíte + 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, bwc, garagem. RLÍa

•

Botafogo, 44, na Barra. R$
55.00.0.,00..

VENDE - Casa de alvenaria cl
13ü,Oüm2, 3 qtos, 2 bwc.jsala,
copa, cozinha e garagem,
terrenoc/525. RuaAngelo Rubini,
na Barra. R$ 90.0.0.0.,0.0..

.
VENDE-Casadealvenariasemi- .

acabada, cl 18o.,o.o.m2, terreno
c/389.,43m2, na Rua Ervin Doege,
lote 44. Lo!. Cecílio Steinke, na
Barra - R$ 45.0.0.0.,0.0..

VENDE - Casade alvenaria semi
acabada, cl aproximadamente
tso.oo-s, casa nos fundos cl

35,o.o.m2, terreno cl 35o.,o.üm2,
na Rua Emílio Schulz, São Luis
R$ 30..0.0.0.,0.0.

VENDE - Apartamento c175m2, 2
quartos, garagem e demais

dependências, Rua Egídio
Busarello, Área nobre, na Barra
- R$ 30..0.00.,0.0

VENDE - Terreno c/358,6üm2
(14x27,6D), l.ot. Jardim da

Barra, Rua Marcos Girolla - R$
19.0.0.0.,0.0.

VENDE - Terreno c/6ü8,o.üm2-
Rua Pastor Schneider, na Barra,
defronte Papagaio- R$18.DDü,DD

VENDE - Terreno cl 383,63m2,
Rua 564, Lot. Marquardt, lote 28,
na Barra - R$ 12.00.0,0.0.
(parcelado)

VENDE - Terreno c/3ü3,8üm2
(14,0.0. x 21,0.0.), no Lot. Alfredo

Butzke, Rua 993, Jaraguá 99 -

R$ 10..0.0.0.,0.0. (R$ 5.00.0.,0.0. de
entrada + saldo em até 6x)

LEIER - 371-9165

ALUGA - Apto. 3 dorms., 2

salas, final da R. Jorge
Czerniewicz. R$ 350.,0.0.

ALUGA - Aptos. 3 dorms., Ed.

D Alzira, lateral Barão Brancol
Centro. R$ 280.,0.0.

ALUGA - Apto. 3 dorrns., Ed.

Neno Pradilfinal da Marechal. R$
330.,0.0. '

ALUGA - Apto. 3 dorms., sala,
cozinha, lavanderia, garagem.
Ed. Mattedi. R$ 280.,0.0.

ALUGA - Apto. suíte + 2 dorms.,
Ed. Maximum Center. R.
Marechal Deodoro. R$ 550.,0.0.

ALUGA - Apto. suíte + 2 dorms,
Ed. Dona Alzira, lat. Barão do

Rio Branco. R$ 330.,0.0.

ALUGA - Apto. suíte + 2 dorms.,
Ed. schícchet. R. Barão do Rio
Branco. R$ 60.0.,0.0.

ALUGA - Apto. 2 dorms., sala,
cozinha, banheiro, lav.,
garagem. BR-28o.. R$ 240.,0.0.

ALUGA - Casa alv., 1 dorm.
cozinha, bwc, lav., BR-28o.,
entrada Rodeio Crioulo. R$
150.,00..

MARCATTO - 371m1136

VENDE - TERRENO com 2.4o.üm>

(6o.x4ü) sito na Bairro Jaraguá
Esquerdo R$ 30..0.0.0.,0.0.

VENDE - TERRENO de esquina
com 4.2üo.m2 - Fazendo frente
com a Rua Bernardo Dorn
busch.

,

VENDE - Dois TERRENOS no

Loteamento São Cristóvão 11·

Bairro Amizade R$ 10..0.0.0.,0.0.

VENDE - TERRENO com 1.üo.üm>
de esquina - Rua João Carlos
Stein - Próx. Juventus

VENDE - TERRENO com 476m2
- Loteamento Ana Paula II - Lote
nº 151 - R$ 12.50.0.,0.0.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
. com 89m2 - Sito a Rua Horácio
Pradi - Jguá Esquerdo - R$
32.0.0.0.,0.0.

.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
- com 16üm2 - Tifa Martins -

Loteamento Fredolino Martins -

R$ 40..0.0.0.,0.0.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
com 6o.m2, em construção, sito
à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote
121 - R$ 23.0.0.0.,0.0.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
- com 7o.m2, na Rua 40.2, nº 63 -

toda murada - R$ 30.,0.0.0.,0.0.

VENDE - CASA DE MADEIRA -

Lote 91 - Lotea. Liodoro

Rodrigues (Financ. de ,16x R$
160.,0.0.) - R$ 15.0.00.,0.0.

PREMIER - 370-7798

VENDE - Chácara - com

16.85üm2, com casa mista com

12üm2, na Rua Manoel F. da
Costa - R$ 35.0.0.0.,00.

VENDE - Rio da Luz - Chácara
com 37.o.o.o.m2, com casa de
madeira com 18üm2 - R$
32.50.0.,0.0.

VENDE - Amizade - 13:o.üüm2
na Rua Roberto Ziemann - R$
150..0.0.0

VENDE - Amizade - 378m2 na

Rua Roberto Ziemann - R$
15.000

VENDE - Nereu Ramos - 65.0.0.0.
m2 na Rua Luiz Sarti, com

Bananal - R$ 180..0.0.0 .

VENDE - Rio Cerro - 1187m2 na
Rua Pe.Aluisio Boening - R$
10..50.0.,0.0.

VENDE - Praia de Itajuba -

Terreno a 3üüm da praia. R$
5.200,00

VENDE - Nova Brasília - 392m2,
na Rua José Emmendorfer - R$
25.0.0.0.

VEN,DE - Nereu Ramos - Ponto
Comercial próprio para l.ancho
nete, com 17üm2, na Rua Luiz
Sarti - R$ 40.0.0.0.

'

VENDE - Terreno com 45o.m2 no
Lot. Versalhes' Amizade - R$

VENDE - Apto: 86m2, 2 quartos, . 15.50.0,0.0.
-dep, Edif. Maguilú. Centro. R$
35.0.0.0.,0.0.

VENDE - Vila Nova - Terreno de
esquina com 8ü9m2, com casa

madeira 96m2 na Rua 25 Julho
R$ 10.0..0.0.0,0.0.

VASEL - 275-0153

VENDE - Apto: 115m2, 2

quartos, -dap. Edif. Petunia.
Centro. R$ 54.0.0.0.,00.

VENDE - Apto: 47m2, 2 quartos,
-dep. Res. Águas Claras. Vila
Rau. R$ 8.50.0.,00. ent. + fine.

VENDE - Casa alv.: 30.1 m2, 1
suíte cl closet e hidro, 3 quartos,
-dep. Vila Lenzi. R$15D.DDD,OD

VENDE - Prédio crnl.: 2 salas-e

apto cl 3 quartos, -dep. Vila
Lalau. R$ 10.0..0.0.0.,0.0.

VENDE - Casa alv.: 175m2, 1

suíte, 2 quartos, -dep, Jguá
Esquerdo. R$ 58.0.0.0.,0.0.

VENDE - Casa alv.: 12o.m2, 3
quartos, -dep. Jguá Esquerdo.
R$ 42.0.0.0.,0.0.

VENDE - Casa de madeira:
81 m2, 3 quartos, -dep. Figueira.
R$ 21.50.0.,00.

VENDE - Casa mista: 3 quartos,
-dep, Figueira. R$ 20..0.0.0.,0.0.

VENDE - Terreno: 25.üüOm2. Rio
Cerro II. R$ 90..0.0.0.,0.0.

RANCHO - 371-8799

VENDE - Duas casas de
madeira com 42m2 num terreno
com 397,5m2 - Ilha da Figueira
- R$ 25.0.0.0.,0.0..

.

VENDE - Casa de alvenaria com
6üm2 num terreno com

359,ü5m2 - Bairro Rau - Entrada
de R$ 10..0.0.0.,0.0. + financia

mento.

VENDE - Casa mista com

11o.,72m2 num terreno com

34ü,8üm2 -R$ 35.0.0.0.,0.0. - Vila

Nova - Terreno c/14. 118,0.0. no
valor R$ 55.0.0.0.,0.0.

VENDE - Terreno com 6o.üm2-
Paralela Rua Domingos da Rosa
- Morro Boa Vista - R$ 8.0.0.0.,0.0.

VENDE - Casa de alvenaria
com 32o.m2 dois lances com

sete quartos , dois banheiros.
Terreno com 6o.o.m2 - Jaraguá
Esquerdo- Á$ 55.0.0.0,0.0

VENDE - Casa de alvenaria de
1o.6m2 com 0.2 quartos. Terren
com 432m2. Localizado na Ru
Paulo Schrnidt - Bairro AvaL R

35.0.0.0,0.0. (Aceita carro com

parte do pagamento)

VENDE - Casa de alvenaria com
128m2, três quartos, terreno
com 5o.4m2 localizado na Rua
João Sotter Corrêa - Avaí - R$
45.0.0.0.,0.0..

VENDE - Terreno com 50.1 ,98m2
- Ilha da Figueira - R$15.DDD,DD

VENDE - Sobrado de alvenaria
com 155m2 num terreno com

.

597m2 - Rua Sergipe - Ilha da

Figueira. R$ 53.0.0.0.;0.0. à vista ou
R$ 18.0.0.0.,0.0. entrada +

financiamento

INTERIMÓVEIS·275·0153
VENDE:apto. cl área zos.oons.
Cobertura do Ed. Riviera (Próx.
Clube Beira Rio). R$1DD.DDD,DD

VENDE: Casa mista c/1 o.ü,o.o.m2,
terreno cl sro.oo-« Schroeder

(próx. Met. MenegottL)
R$ 22.0.0.0.,0.0.

VENDE: alvenaria cl 11üm2,
terreno cl 45o.m2 - Rua Mathias

Ruysan, 20.5 - Ilha da Figueira -

45.0.0.0.,0.0.

VENDE: Sobrado em alvenaria cl

256,o.üm>, terrenoc/36o.,33m>. Rua
Richart Piske (em frente nº 134) -

Czemiewicz. R$ 75.0.0.0.,0.0.

VENDE: Apto. 3 quartos, cl área
de 87m2 - residencial Maguilú -

Apto. 31 A - R$ 42.0.0.0.,0.0.

ALUGA: sala comercial cl aprox.
72,üo.m2. Rua Reinoldo Rau, 86 -

1 º andar. R$ 250.,0.0.

Prédio em alvenaria cl 382m2 +

galpão cl 352m2 em terreno de
48üm2 - Rua José Emmen

doerfer - 130..0.0.0.,00. (super
negociável)

VENDE: 2 casas cl 7üm2 (sendo
um em alv. e outra de madeira) em
terreno de 525m2. Rua lateral
Estrada Rio Molha - R$ 18.50.0.,00.

VENDE: Alvenaria cl 12üm2.
Rua José Picoili (Estrada Nova)
R$ 28.0.0.0.,0.0.

,

VENDE: Em alvenaria; c/7o.,o.o.m2,
e terreno cl 496,Oo.m2. RUil
Amandos Rengel (Rio Cerro I). R$
28.0.0.0.,0.0..

CHALÉ - 275-15'00
VENDE - Ap. Rua Ferolnando
Pradi, 45 - Centro. 2 dorm., cl
garagem. R$ 20..0.0.0.,0.0. + finan
ciamento

VENDE - Ap. R. Marina Frutuoso,
30.0. - Ed. Dianthus - 1 suíte + 2
dorrn + sala + eoz. 7- bwe social +

dep. emp. + área de serviço +

garagem cl 2 vagas - R$
119.0.0.0.,0.0.

.

VENDE - Sobrado alvenaria. RUil-
753, nº 27 - Residencial Renas
cença - Vila Rau. Área: 364,7üm2
- Constr.: 21ü,o.o.m2 1 suíte + 2

dorrn., cl garagem. R$13D.DDD,DO

VENDE - Terreno Rua José Papp,
esq. com rua 539. Loteamento D.
Juliana. Área: 485,62m2.
R$ 25.0.0.0.,0.0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE-SE Voyage, 4 portas,
ano 95, gasolina, 1.8. R$
8.900,00. Tratar 372-2316.
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VENDE - Salas comerciais Av. Mal.
Deodoro, 1594 - R$ 350,00

VENDE - Casa alvenaria - Rua
Maximiliano Hindelmeier, 41.
Constr. 128m�, área 451,71m2, 3
dorrn., + dep. empregada cl

garagem. R$ 71.000,00

ALUGA - Ap. R. Guilherme

Weege, nº 72 2 dorrn cl garagem
- R$ 280,00

VENDE - Casa alvenaria - Rua das

Nações Unidas, 25 - Schroeder -

área 480m2, constr. +Otf-

100,00m2, 2 dorrn., cl garagem.
R$ 30.000,00

VENDE - Ap. Barão do Rio Branco
- Ed. Klein - 130m2, 1 suíte + 2

dorrn., cl garagem. R$ 75.000,00

ALUGA - Sala comercial: Av. Mal.
Deodoro nº 499 - frente ao

Colégio São Luis - cl 250m2 - R$
1.950,00

ENGETEC - 370-0919

VENDE -ITAPOÁ - PRAIA
Apartamento, com 2 quartos, a
300mts do mar, com garagem,
valor R$ 30;000,00 em condições.

VENDE - VILA LENZI
Próximo ao ColégioGiardine Lenzi,
lote com meia água, T% 5.000,00
entrada + R$ 8.000,00 parcelado,
condições à combinar

VENDE - AMIZADE - Apartamento
com 3 quartos, demais

depanências e garagem; no

Condomínio Residencial Amizade
- R$ 22.500,00 entrada.e assumir
saldo de R$ 300,00 mensais

VENDE - BARRA DO RIO CERRO

Sítio próximo a Malwee, Com

170.000,00m2 - valor R$ 90.000,00

VENDE -I3ARRA DO RIO CERRO
Terreno com 1.636,00m2, com
20,00 metros de frente para BR-

416 (Jaraguá-Pomerode) - Preço
R$ 15.000,00

VENDE - VILA NOVA - Terreno cl
. 425m2 próximo ao Fórum
Valor: R$ 33.000,00

VENDE - VILA LENZI - Terreno

localizado na Rua Josephina
Vavassori nº 1307, com 800,00m2
no valor de R$ 20.000,00

VENDE - RUA MAXWILHELM
Frente a futura Prefeitura Munici

pal, esquina com 60,00 metros

para Rua Ney Franco e 15,60m
para Rua Max Willein, medindo

aprox. 1.000,00m2, contendo um

galpão e um sobrado - R$
150.000,00 (Negociável)

VENDE-CENTRO
Edifício Gardênia, apartamento
108, bloco 4, contendo 3 quartos,
2 bwcs, sala,. €:opa, cozinha,
lavanderialárea de, serviço e

garagem R$ 48.000,00 à vista ou

em condições a combinar

SÉCULUS - 371-8814

VENDE - Edifíclo Tower Center
Rua JoãoMarcatto, esquina com
Clemente Baratte - Apto. n° 703 e

1103: suítes + 1qto e demals dep.
com 1 vaga de garagem - Preço:
R$ 65.000,00
- Salas comerciais executivas, em
diversos tamanhos, com preços
a partir de: R$ 38.000,00

VENDE - Residencial Don
Lorenzo - Rua Marina Frutuoso

esq, com Rua LeopoldoMalheiro
- Apto (tipo 4),1 suíte + 1 qto de
mais dep., todos têm sacada
com churrasqueira. Entrada a

partir de R$ 24.635,00 +

parcelas a partir de R$ 724,31
corrigidas pelo cubo

VENDE -Condomínio Residencial
Phoenix - Rua Barão do Rio
Branco - Apto. nº 202, cl

153,46m2 (cl 2 vagas de

garagem) - Entrada de 39,696
Cub's (R$19.285,90) e assumir
parcelas de condomínio de

construção' até final de obra.
- Apto nº 501, cl 155,02m2 (cl 2
vagas de garagem) - Entrada de

42,430 Cub's (R$ 20,514,02) e
assumir parcelas de condomínio
de construção até final de obra.

VENDE - Condomínio Residencial
Prímula - Rua Arthur Gumz, Vila
Nova (Próx. ao Fórum)" - Apto
(tipo 2) cl suíte + 1 quarto e

demals dep., cl t vaga de

garagem - Entrada de R$
37.706,73 e assumir parcelas
de condomínio de construção
de 925,43).

VENDE - Residencial Ama
ranthus Rua Adolfo Sacari -

Lateral da Rua Amazonas

(SCAR) - Apto cl 306,00m2, com
suíte + 2 quartos,�,dep. empre
gadacompleta, e demais dep., cl
2 vagas de garagem. Edifício
com grande áreasocial (piscinas
térmicas, salões de festas, sala
de jogos, quadra de esportes,
quiosques)

VENDE - Em início de Obra -

Residencial Sunflower - R.

José Emmendoerfer (Próx. a

Marechal) - Apto. nº 101, 106 cl
suíte + 1 qto e demais dep.,
sacada ci churrasqueira. En!. a
partir de R$ 5.084,80 e assumir

parcelasdeR$723,87 corrigidas
peloCub.

VENDE - .Residencial Amaryllis,
Vila Nova - Aptos novos com

sacada, churrasqueira, 1 vaga
de garagem - suíte + 1 quarto e

demais dep., R$ 59.000,00 -

suíte + 2 quartos e demals dep.
- R$ 75.000,00

VENDE - Casa em alvenaria cl
140m2, 3quartos, sala, cozinha,
bwc, terreno cl 600m2 - Rua
Luiz Pícolli - R$ 50.000,00 -

Aceita sítio Jaraguá do Sul

ITAIVAN - 275s3412

VENDE - CZERNIEWICZ com

195,73m2 - suíte cl hidra + 2

dorm. R$ 25.000,00 + financ.

VENDE -JARAGUÁ ESQUERDO
com 106m2 - 3 darm.' R$
2�.OOO,00

VENDE - NEREU RAMOS com

96m2 - 3 dorm., terreno com

690m2. R$ 17.000,00 + financ.

R$ 356,00 plm

VENDE - NEREU RAMOS com

1 0.123,75m2 R$ 55.000,00 ótimo
para indústria

VENDE - CENTRO - Casa com
200m2 - terreno com 2.500m2.
R$ 350.000,00

VENDE - PRÉDIO RESID.
ESTRADA NOVA - 3 quartos
com 100m2 cada.
R$ 70.000,00

VENDE - ED. FLORESTA - VILA
LENZI 2 dorrn.,' 1 bwc - R$
12.000,00 + financ. R$ 150,00
p/m.

VENDE - AMIZADE - VERSA
LHES II, com 288m2, suíte + 3

dorrn., terreno com 450m2. R$
120.000,00

VENDE - VILA RAU - com

100m2, suíte + 2 darm., terreno
com 498m2• R$ 6.000,00 +

financ.

VENDE - VILA RAU - com

221 m2, 4 dorm., garagem para
4 carros, terreno com 560m2.

RS; 25.000,00 sinal + flnalc.

GIROLLA - 275-0003

VENDE - Ed. Carlos Spézia - 3

quartos, dep. empregada,
garagem, R$ 53.000,00

VENDE - Ed. Monte Carla -

suíte, 2 qtos - R$ 90.000,00 sI
acabamento final

VENDE - Ed. Riviera - centro -

2 qtos - R$ 25.000,00 + financ.

VENDE - Ed. Agata - Novo cl

suíte, 2 qtos, sacada com

churrasqueira - R$ 90.000,00

VENDE - Ed. Otávio Correa -

com suíte, 2 qtos, sala, 2

ambientes - R$ 50.000,00 +

finan ..

VENDE - Ed. Gardênia - 3

quartos, 2bwc, cl garagem -

R$ 48.000,00

VENDE - Ed. Barão - suíte, 2

quartos, cl garagem - R$
55.000,00 - aceita casa de
menor valor na praia de Itapoá

VENDE - Ed. JacóErnmendoer
fer - 2 quartos, 2 bwc, cl

garagem - R$ 53.000,00

VENDE - Ed. Atenas - Mobi

liado, suíte, 3 quartos, salas
cl sacada, 2 vagas garagem.

MENEGOTII- 371-0031
VENDE - VILA RAU
01 QUARTOS, COZINHA E

BWC - R$15.000,00-

VENDE - APARTAMENTO
CENTRAL EDIFíCIO GÄRDÊNIA
- 02 QUARTOS E DEMAIS
DEPENDÊNCIAS R$ 45.000,00

VENDE -TERRENO FINANCIA
DO ÁREA DE 420,00 M2 - VILA
RAU R$ 5.000,00 E O SALDO
EM 19 PARCELAS DE R$ 500,00

VENDE - VILA LALAU
01 SUíTE , 02 QUARTOS E
DEMAIS DEPENDÊNCIAS R$
52.000,00

VENDE - BAIRRO SÃO LUIZ
ÁREA 70,00M2 - 03 QUAR
TOS, SALA; COZINHA, BWC.

À$ 30.000,00 (PODE SER

FINANCIADA)

CHAVE - 275-1594
VENDE - Edifício Klein. Aptos.
prontos para 'morar Rua Barão
do Rio Branco, esquina com

Ferdinando Pradi, com 01 suíte,
02 qtos, demais dependências,
churrasqueira individual na

sacada e coletica. Entrada +

parcelamento direto com a

Construtora, ou financiamento

pela CEF ou pelo HSBC.

VENDE - Edifício M<athedi II,
Rua João Planinscheck, Bairro
Nova Brasília, com 3 qtos,
demais dependências. Entrada
+ parcelamento direto com a

construtira, ou financiamento

pela CEF ou pelo HSBC.

VENDE - Casa próx. Choco
Leite - Rio Cerro R$ 18.000,00

.
VENDE - Edifício Mônaco aptos.
centrais Rua João Marcalto

próximo Posto Mime Reinaldo

Rau, com 01 e 02 dormitórios e

demais dependências. Entrada
+ parcelamento direto com a

construtora.

VENDE - Casa Estrada Nova -

próx. Supermercado Brazäo
com 2 qtos, demais depen
dências. Valor R$ 38.000,00.
Aceita apto. casa próx. Choco
Leite - Rio Cerro. R$ 18.000,00.

VENÖE - Lotes no Residencial

MARIMAR - 275-0051
VENDE - Excelente terrenöcom
420m2 (15x28). Ao lado da
Recreativa da CEF. Valor R$
8.000,00. Aceitando carro

como parte de pagto .. Ou
entrada + parcelamento. Traga
suas propostas.

VENDE - Czemiewicz - Excelen
te terreno de esquina com'

1.295,60m2. Ao lado do Pama.

VENDE - Barra - Casa com

360m2, 2 suíte, 2 qtos, cozinha
ampla e demais dependências
+ construção com 120m2, com

garagem e área. Terreno com

2.080m2. Rua Angelo Rubine.

VENDE - Água Verde - Próximo

Ferj - Rua Jorge Buhr, sobrado
com 271,911T)2. Térreo: 4 quar
tos, 2 salas amplas, garagem
com churrasqueira e' bwc,
demals dep. Superior: 2 qtos,
sacada, sala, bwc com opção
para hidra. R$ 90.000,00.
Aceita terreno e outras pro-:

. postas.

ALUGA - Sala comercial Rua
Carlos Eggert - em frente ao

Hotel Barra Velha.

ALUGA - Apto. Residencial
Reinaldo Bartel c; suíte + 2 qtos.

Imóveis
--------

VENDE-SE Sobrado de alvena
ria em Itajuba, (frente para o

mar). Tratar: 372-0096 ou

9975-0771.

VENDE-SE apartamento próx.
Weg I (financiado), com 2 quar
tos e 1 garagem. R$ 13.500,00
e + prestação de R$ 158,00 por
mês, Tratar: 371-6112.

ALUGA-SE Kitinete, Vila Rau.

Valor R$150,00. Livre de luz e

água. Tratar: 9101-5807.

Vende-se - ÓTIMO TERRENO
LOCA-LiZADO NA VILA RAU
COM ÁREA DE 300,00 M2

APENAS R$ 7.500,00
Tratar: ROBERSON ( CRECI
7402) Telefone: 9973.36232

VENDE-SE CASA EM ALVENA
RIA com 3 quartos e demais

dependências no bairro Vila
Lalau por apenas R$ 48.000,00
- Tratar: ROBERSON (CRECI

740�) Telefone: !:j973.3623

Vendo centrifuga ARNO - nova

- R$ 150,00 - Telefone: 275
0483

COMPRO CASA DE 170 A
220M2 BOM ESTADO. PGTO A
VISTA. Tratar:IVOOECHSLER
Telefone: 372-0190

VENDO excelente terreno no

bairro Vila Nova com 646m2.
Tratar: Maghda D. Pedron
Telefone: Oxx47 370-8291

ALUGA-SE - PROCURO UR
GENTE CASAS OU APARTA

MENTOS PARA ALUGAR.
DISPONHO DE CARTEIRA DE
CLIENTES. CADASTRO, CON
SULTAS, SEGURANÇA E PONe
TUALIDADE NOS PAGAMEN
TOS. MARIMAR IMÓVEIS -

CRECI1989:J -

Tratar: ARSANJO
Telefone: 275-0051/9102-1110

VENDE-SE APARTAMENTOS
COM OU SEM FINANCIAMEN
TOS DISPOMOS DE EXCELEN
TESOPÇÕES EM APARTAMEN
TOS NOVOS E USADO (TO
DOSEMIMPECAVELESTADO
DE CONSERVAÇÃO) PARA

VENDA. EM DIVERSOS BAIR
ROS DE JARAGUÁ. SOBRA
DOS, CASAS, TERRENOS,
SITIOS E OUTROS IMÓVEIS.
ESTAMOS A DISPOSiÇÃO EM
HORÁRIO COMERCIAL E NO
PLANTÃO (9102-1110). TAM
'BEM ATENDEMOS A DOMIC
ILlO.IMÓVEIS SÓ COM COR
RETOR DE IMÓVEIS.
Tratar: ARSANJO Telefone:
275-0051 1.9102-1110 22/041
2000

Vende-se EXCELENTE RESI
DENCIA EM ALVENARIA COM
106m2 - com 2 dormitórios, sala
estar ampla, cozinha, sala
jantar, escritório, bwc, área de

serviço com 16 m2,piso ce

ramico, soleira de granito nas

portas, janelas com vene

zianas, garagem para 2 carros.

Terreno com 453,60 m2, todo
murado com portão.Bairro São
Luis - R$ 40.000.QO Traga
propostas para analisarmos.
Tratar: ARSANJO PAUL
Telefone: 9102-1110 1275-0051

VENDE-SE APARTAMENTOS
COM OU SEM FINANCIAMEN
TOS DISPOMOS DE EXCELEN
TES OPÇÕES EM APARTA,

MENTQS NOVOS E USADO

(TODOS EM IMPECAVEL
ESTADO DE CONSERVAÇÃO)
PARA VENDA. EM DIVERSOS
BAIRROS DE JARAGUÁ.
SOBRADOS, CASAS, TERRE
NOS, SITIOS E OUTROS IMÓ
VEIS. ESTA'MOS A DISPO

SiÇÃO EM HORÁRIO COMER
CIAL E NO PLANTÃO (9102-
1110). TAMBEM ATENDE-MOS
A DOMICILlO.IMÓVEIS SÓCOM
CORRETOR DE IMÓVEIS
Tratar: ARSANJO Telefone:
275-0051 19102-1110

Veículos
--------

VENDO Caminhão Mercedes
Benz 709, ano 91, com baú
97. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 370-7756.

VENDE-SE OU TROCAcSE
Jeep ano 61, ótimo estado,
aceito carro de menor QU maior
valor. Tratar: 9101-5807.

VENDE-SE Caravam Diplomata
SE em ótimo estado, ano 88/89,
gasolina, marrom, 6 cilindros,
completa. R$ 5.800,00. Tratar:
376-1557.

TROCA-SE Gol 1000 94, com
modelo 100095/96. Tratar: 9983-
0975.

VENDE-SE Kadet 2.0 mpf - GL
ano 1997 com Aro e CD.O

estepe ainda não rodou(carro de

Sra) Valor R$11.00Ó,00.
Tratar:Ademar - Telefone:
3710037 I 99751299

VENDE-SETempra completo - 95

Tempra azul metálico,55.000
km.ótirno estado,ar condlcionad
o,direção hidráulica, alarme,trio
elétrico etc .. Todas revisões
feitas em concessionária. IPVA
2000 pago. R$13.500,00.
Tratar: Cristina Petry Telefone:
3722336

VENDE-SE UMA MOTOCICLETA
NORTON 500. ANO: 1949!!
Tratar: JOSI Telefone: 371-2999

VENDE-SE Ipanema GL 1994
Vidros e travas elétricos, dir.

hidráulica, volante escamoteável,
suspensão traseira com regula
gem pneumática de altura, baga
geiro, arquente, alarme, limpador
e desembaçador traseiro. Carro
em excelente estado de conser

vação. Preço R$ 9.500,00 - Tratar:
Ivan Telefone: 372-4121 I 275-
1634

Vende-se moto cruiser II - ano

98, verde, 14000Km, valor R$
2000.00 + 24X.de 100.00 reais.
Tratar: 47 372-3282 cl Jorge

VENDE-SE Vendo Rural4x4 ano

7'5, excelente estado, com pneus
Fronteira, pintura nova, motor

excelente, com estribos, quebra
mato e suporte para estepe.
Valor R$ 5.000,00.
Tratar: Florindo Piaz Telefone:
372-3146

VENDE-SE Scooter ano 97
Suzuki cor verde, 50cc, ótimo
estado. Preço R$ 1.200,00 ou à
combinar. Tratar: Mércia M. P. da
Rocha - Telefone: 376-1757

COMPRA-SE Paracheque do

CORSA GSI - Parachoque
dianteiro do Corsa GSI 95/96 16v.
Tratar: Cristiano Carlos
Telefone: 371-3871

VENDE-SE Troco ou Vendo
Moto CG 125 Ok consorcio

contemplado so retirar na

Regata. Valor R$ 2.200,00 +

pres!. ou troco por carro.
Tratar: Ivo Telefone: 274-8018

COMPRA-SE Compro Capota
Militar p(Jeep, verde marca

Pissoletro, em bom estado, para
Jeep ano 72. Tratar: Kleber de
Mello - Telefone: 371-2575

VENDE-SE um voyage 931.8 cor

verde metálico, R$ 4,000,00 de

entrada e assumir consórcio
faltando 15X de R$197,00
Maiores informações ligue
para CRISTIANO TWARDOWSKI
Telefone: 3717061 OU 3751772

VENDE-SE Ford Verona LX 1992,
álcool, cor vermelha (vinho) R$
6.800,00' - Tratar: Fábio
Telefone: (0**47) 9993-0867

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEíCULOS NOVOS .

E USADOS.
TODAS AS MARCAS

FONE/FAX: 372-1132

..................... "

Jaraguá do Sul, 13 de maio de 2000

Em 1997,. no Salão
de Frankfyrt, a Audi
apresentou um carro

conceito chamado de

A12, quadrado, alto e

de formas ousadas. No
mês que v�in os

alemães receberão o

mesmo protótipo, ao

Audi A2 contra Classe A
VIVO e a cores, mas
cheio de detalhes
interessantes e muita

disposição para
enfrentar o futuro ri

val, Mercedes Benz
Classe A. O carro tem

3,82 metros (mesmo
tamanho do Fiesta) e é

todo feito em

alumínio, deixando de
lado o aço (matéria
prima normalmente

usada, que resultou em

maior agilidade e

consumo menor de

gasolina ..
O motor 1.4 de 16

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

,.,_®� IIOlaB

11����'
Telefone: (047) 376-0251

.

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

válvulas que dispõe o

A2 é sustentável, mas
que poderá ganhar um
auxiliar 1.6 de cem

cavalos, para o início
do ano que vem

(mesmo motos que o

A3 e o Golf utilizam).
O modelo chegará ao

Brasil no segundo
semestre do ano que
vem, podendo vir·

ainda com motor 1.0.
O porta-malas leva
390 litros de bagagem,
podendo ter a

capacidade
aumentada ao rebater
os bancos traseiros. O

painel terá mais

detalhes em plástico
do que o padrão Audi
mas o acabamento
continua de alto nível.
A maior diferença do
A2 em relação aos

demais carros está na

dianteira, onde a troca

de óleo e a verificação
dos níveis da água do

limpador e do óleo

podem ser feitas sem

abrir o capô. A grade
do radiador se abre

para baixo podendo
fazer as' verificações
anteriormente citadas.

, Para ver o motor o

capô tem que ser

retirado, e não

normalmente aberto
como os demais carros.

Além de todos os itens

básicos, oferece
controle eletrônico de

estabilidade, air bags e

freios ABS. O preço na

Alemanha, no
lançamento, será de
US$ 21.500, não
podendo ser

comparado ao Brasil.

'Olhanós
"'�. aqui
,outra vez!·
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Marcas "Créditos Parcela

R$ 24.539,00 50X de R$ 590,20Pick-UpSlO

Fotos meramen te ilUstrativas,

,

CONSÓRCIO ECONÔMICO
. CHEVROLET'

60% do Corsa Wind 1.0 2P
Crédito R$ 9.543,00 (60x)

Pessoa Jurídica - R$ 184,50
Pessoa Física - R$ 191,62

,

,
..

EMMENDORFER Com.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557 _' Jarag
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Veículos novos e usa.dos. você'

compra. ma.is ba.ra.to na.

Emmen"dörfer Com. de Veículos

�
WaBon éuper

Corsa Wind 2 portas
..

A melhor ·opçao
"

.

em ta.,xa.s e pra.zos
.

de fina.ncia.mentos

_m-.__,....__

, Venha;confa»!r' .;
�'------�------:------------------,

one:

(047) 371-3655je Veículos
EI dó. Sul - sc

t: : ,
.' [HEVR[]lET
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Vende-se Posset. 75, a álcool,
ou troca-se por carro de

maior valor.
Tratar com Paulo Cardoso
pelo telefone .372-8000

Vende-se lindo Chevette
Marajó, ano 83, dourado

metálico, por apenas
R$ 2.600,00. Tratar
370-0670 com Luiz

I

FO RD

Vende-se Pampa 1.8, ano 90,
com capota de fibra. Tratar
pelotelelone 275-1335

Vende-se Passat, 81. Tratar
pelo telefone 372-3806

Vende-se Toyota Bandeirantes,
ano 79, ótimo estado ou

troca por Saveiro.
Valor R$ 10.000,00.
Tratar 371-7665

Vende-se Escort Hobby 94,
preto; por apenas

R$ 6.500,00. Tratar pelo
telefone 276-001 O

Vende-se Chevette.
Tratar 371-6906

UM NOVO CONCEITO EM VEÍCULOS USADOS!
CHEVROLET FORD

VEíCULO ANO COR COMB

Fiesta 97/98 Azul gasolina
Fiesta 97/98

'

Cinza gasolin�
Escor GL 5W 16v 97/98 Prata gasolina
Mondeo CLX FD 96/97 Verde gasolina
Escort L 89/89 Prata gasolina
Escbrt L 87/88 Verde gasolina
Corcel" Hobby 80181 Verde gasolina

GM

5102.25 96/97 Prata gasolina
VW

Kombi 95195 Branca gasolina
Goi CL 92/93 Azul álcool

Goi CL 9QI9() Azul gasolina
GoIGT5 9QI9() Prata gasolina
Voyage 85/86 Branca álcool

Fusca 1300L 80181 Branca gasolina
Brasília 78178 Branca gasolina
Brasflia 77f17 Marron gasolina
Fusca 1500 71m Azul gasolina
Fusca 1300 68'68 Azul gasolina

FIAT

Tempra ie 94/95 Cinza gasolina
ElbaTop 94/94 Azul gasolina
Uno Eletronic 93/94 Cinza gasolina
147 Racing 82/82 Cinza gasolina

PEUGEOT

Peugeot 405 GL 94/95 Verde gasolina

Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484 - Fax:37D-7166

U�CO'M.V.'
(J(J/l(i,� Q:â, Iinluu ��

Vende-se Cargvan, 83, 5
marchas, a álcool, com

.

aros esportivos.
Por R$ 2.000,00.

Tratar fone 9975-2036

Em tecido, cörvin e couro

• 371-4322 I 9991-4380
Com Agnaldo

Vende-se Monza SLE, ano
91,2 portas. Tratar pelo

telefone 275- 1 200

Pedalando Gostoso
R. Venâncio da Silva Porto, 277, próximo Weg 1- Jaraguá do Sul

[J{J(jJ)lJ[}!1!?(lJ)
370-2022

Vende-se Monza 95, 4
portas, cor branca. Por

apenas R$ 8.500,00.
Tratar com Nilse pelo
telefone 376-0916

Vende-se jipe, 75, preto, em
.

ótimo estado. Tratar pelo
telefone 370-2022.

GOL 4P 16V 99 BRANCO
FIESTA 4P 98 BRANCO

PALIO ED 4P 98 AZUL

CORSA WIND 97 ROXO
FIESTA 4 PORTAS 97 PRATA

KADET 96 BORDÔ
KOMBI 96 BRANCA

PIK-UP CORSA GL 1.6 96 BRANCA
CORSA SEDAN 96 PRATA

OMEGA CD AUT. 96 PRETO

ESCORTHOBBY 95 VERMELHO
TEMPRA 16V 95 PRATA

TIPO COMPLETO 95 PRATA

GOL ROLLING STONES 95 BRANCO

CORSA WIND 95 PRETA

ESCORTROBBY 95 BORDÔ
ESCORTGL 94 BORDÔ
LOGUS GL CI TRIO 94 VERMELHO

OMEGA SUPREMA 94 AZUL

PAMPA GL GASOLINA 1.8 94 PRATA

TIPO COMPLETO 94 VERMELHO
JEEP VITARA 93 PRETA

ESCORTL 93 PRATA

TEMPRA -93 BORDÔ
MONZA CLASSIC 4P 92 MARROM
OPALA DIPLOMATA 92 AZUL

SANTANA GLS COMPLETA 4 PORTAS 92 PRATA

VERONA LX 1.8 91 PRATA

APOLO GLS 91 PRATA

UNO 1.6R 91 BRANCO
IPANEMA GASOLINA 90 CINZA

JEEP JAVALI 90 AZUL

CAMINHÃO AGRALE 88 BRANCO
. CHEVETE SLE 88 PRATA

CHEVETIE 87 BRANCO

VOLKSWAGEN 7.90 87 BRANCO
JEEP 75 PRETO

Vende-se Fiorino picape
ano 93. Tratar 375-1450 �••

Uh1 hNTHAUA
PARA 30/60DIAS

Vende-se Palio EL, ano 98,
corri ar, completo. Tratar pelo
telefone 275-2885, com Thaty

Vende-se Fiat, 79, por R$
700,00. Tratar 276-0234

1),1

Vende-se Palio, ano 96, 1.5,
por apenas R$ 10.500,00 ou

R$ 8.000,00 + financiamento.
Tratar 376-0417

COMPRAMOS
SUAMOTO
USADA!

_alJMJlJg
11 CIl':J1ACgf'g

Vende-se Tempra, 93, bordô,
Treitor pelo telefone 370-2022

VOLKSWAGEN

Troca-se Gol 1000, ano 94,
em excelente estado, por Gol
1000, ano95/96. Tratar pelo

telefone 9983-0975

FONE: 371-2999
.

RUA ADÉLlA FISCHER, 239 - JARAGUÁ DO SUL - SCRua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - se

OFICINA
Latoaria,
Pintura e

Mecânica

MARINGA
Rua Domingos R. da Nova, 483
Fone: (047) 371-3504

371-5600
Jaraguá do Su� - sc

tlUllft:ND 2. "DIMS
372-3210 I 975-0109
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VENDE-SE CHEVETIE SLE 88
Em perfeito estado de conservação,
aros de liga, cor prata, quatro pneus
novos e com película legalizada em

todos os vidros, preço R$ 4.500,00.
Tratar: PEREIRA Telefone: 9997-8784

VENDE-SE chevete DL 1.6 ano 92 em

ótimo estado de conservação, Preço:
R$ 5.500,00
Tratar: Jonas Luis Volkmann
Telefone: (47) 376-0449

VENDE-SE scort xr3 original
Ano 86, vermelho,04 penus novos.teto
solar, trio elétrico, totalmente

original.Licenciado até abril 2001. R$
4000,00 ou negociação com carro de
maior valor.
Tratar: tania dantas Telefone: 370.2685
99915611

VEND.E-SE Vendo Ford KA 98
Unico Dono, ótimo estado. Com travas
e vidros elétricos, CD original de fabrica
e limpador traseiro. Valor: R$ 10,0000
Tratar: Zilda Telefone: 47 3722813

Diversos
-----------

VENDE-SE título do Clube Atlético

Baependi. Preço a combinar.
Tratar: José ou Vilma
Telefone: 371-3432

RECADO Comece seu Próprio Negócio
Venha participar de uma demonstração
grátis de produtos que trouxeram
saúde e dinheiro para milhares de

pessoas. Entre em contato:371.0037

9975.1299 - Tratar: Adernar I Sonia
Telefone: 371.0037 I 9975.1299

VENDE-SE revistas Oficina Mecânica

Coleção quase completa, mais de 70

revistas, desde a nr.03. até o ano de
1997. Preço a combinar.
Tratar: mario Telefone: 370-0122

RECADO Programa de Controle de
Peso - Perca gordura e centímetros,
calorias controladas por você, coma
os alimentos que você gosta,não
sinta fome. Privacidade total, nada de
reuniões,nada de taxas de inscri

ções. Entrega grátis. Tratar: Ademari
SÔ[lia Telefone: 3710037 I 99751299

PROCURA-SE Desmiolados Mortos
Se você procura o verdadeiro sentido
da vida, mulheres bonitas, ensi

namentos do Kagossauro, a história
de Bobby e o filme novo dos des
miolados. Entre no site:

www.desmiolados.cjb.net
e descubra os prazeres da vida.
Tratar: Boca Telefone: 6969-6969

Empregos
----------

VENDE-SE
APARTAMENTOS

. . \

Próximo a rodoviária com 1 suíte 2· quartos.
Acabamento de la. Mobiliado ou não.

Sem mobilia: Entrada

R$ 30.000,00 + saldo. Aceita-se carro.

Tratar nos fones 371-5054 em

horário comercial ou 9984-1308

Banca do Zeca

Banca Lesenhaus

BancaNews

Banca Vapt Vupt
.

Jornal

PABX: (Oxx47) 370-7919

Comercial: 370-8654

PROCURA-SE emprego de secretária
Procura-se emprego de secretária,
sou informatizada, curso a Escola
Técnica Federal.
Tratar: Suéllen Martins Bona
Telefone: 373-1817

RECADO Comece seu Próprio Negócio
Venha participar de uma demons

tração grátis de produtos que trou
xeram saúde e dinheiro para milhares
de pessoas. Entre em contato:

371.0037 I 9975.1299
Tratar: Adernar I Sonia
Telefone: 371.0037 I 9975.1299

PROCURA-SE EMPREGO
Tenho diploma do curso básico de

inglês, e ainda estou cursando. Tenho

diploma do curso de espanhol,diploma
de informática e estudo na Furb

Administração- Comércio Exterior.
Tratar: PRISCILA FRANCIELE
FONTANA Telefone: 370 7740

PROCURA-SE Emprego de meio

periodo a tarde.tenho curso basico de

ingles e informalica.estou cursando o

terceiro ano do segundo grau no

divina. Tratar: Fernando Fusi
Telefone: 370-7498

PROCURA-SE Vagas pl Técnico em

Eletrônica Técnico em eletrônica Com

experiencia em comandos eletro
eletronicos e computadorizados,

eletricidade em geral, manutenção.
Tratar: Paulo Tavares Telefone:
2760294

Costureira com mais de 10 anos de experiência
oferece-se para trabalhar com facção.
Possui máquinas overlock e de cobertura.
Tratar: Rua Carlos Zemke,,125 - Rau

Telefone: 9969-0912

Comércio Milênio

Delizia de Pane

Panificadora

Flash Vídeolocadora

PROCURA-SEOFERTA DE EMPREGO
Técnico em Eletroeletronica com ou

sem experiencia
Tratar: VANDERLEI MUELLER
Telefone: 371-5706

Informática
----------

VENDE-SE pecas 486 - Gabinete com

fonte, placa 486 com defeito, drive
3e1/2, drive 5e1/4, HD 240 Mb, tudo
por R$ 70,00
Tratar: mario Telefone: 370-0122

VENDE-SE IMPRESSORA EPSON T-
1000 Matricial, 2a. fita de uso, perfeita.
R$ 90,00
Tratar: MARIO Telefone: 370-0122

VENDE-SE CD ROM 2X CI PLACA DE
SOM 16 CREATIVE labs em perfeitas
condições R$ 50,00
Tratar: Paulo Tavares
Telefone: 276-0294

VENDE-SE NOTBOOK pentium rnrnx

133, 16mb ram, hd 2.1 gb, placa som,
faxmodem 33.600 kbps, tela Icd matriz

pasiva 13.5 pol., marca fujitsu. Valor
R$ 2.000,00. Obs. Não aceito troca

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

At. Assinante: 371-1919

Teleassinatura: 370-0816

275-0105

Panificadora Pão Brasil Posto Mime 5 Ltda.

Panificadora Ribeiro Posto Mime 7

PaniticadoraRiöBrancoLtda. Posto Mime 3

Papelaria A Banquinha Posto Mime 6

Floricultura Recanto das Papelaria Cultural
Flores

por nada, o valor é a vista, após as

19:30h.

Tratar: Melquior Telefone: 370-0599

Compra-se Procuro cd-rom de 16x ou

8x em bom estado
Tratar: Maiquel Telefone: 370-1144

VENDE-SE IMPRESSORA JATO DE
TINTA Xerox DocuPrint C3 com pouco
uso, perfeito estado por R$ 200.

Tratar: Alexandre Telefone: 275-1872

Banca Vitamina Real

Barão 1- Videolocadora

Barão II - Videolocadora

Bazar Linete .

Pink Shop Presentes Ltda.

HD Papelaria

Papelaria Grafipel

Papelaria Hott Paper

Papelaria Manipel Ltda.
Hott Distribuidora de

Revistas Ltda. Papelaria Pena e Pauta

Locadora Habeas Corpus Papelaria São Luís

Mada Presentes Posto Cidade 2

COMPRA-SE Micro Computador
Micro Computador Pentium 200 ou

melhor. Tem que ser 'com tecnologi
MMX. Preferencialmente com ki
multimida e placa fax modem.
Tratar: Marcos Mario Wasch
Telefone: 371-8171

CORREIODOPOVO

COMPRA-SEMICRO
PENTIUM 166

Com 2.1 GB,
ou de maior HD.

Informações:
371-9748 após 14

horas, com Guilherme

Verdureira da Raquel

TecnopanPadariaeConf. Ltda.

Verdureira Figueira

Verdureira Procópio

Verdureira Sacolão

Posto Milênio

Panificadora Pão e Vinho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Defesa: Beleza protege os médicos jaraguaenses Acusação: Márcia denuncia exclusão 110 sistema

AssociaçãoMédica é acusada
de formação de cartel

Entidade se
defende dizendo
que trabalha por
interesses locais

espaço para defender-se das
críticas. "A associação diz que
há clínicas incapacitadas para
exercer a função e que não pode
apoiar empresas de outras

cidades. Os hospitais locais não

prestam atendimento aos nossos

pacientes porque essa associação
manda no setor", protesta. O

presidente da ÀMJS, Antônio
Beleza, nega que tenha se

referido a qualquer clínica ou

plano de saúde e diz que a classe

está se defendendo de franco
atiradores.

A Golden Sul abriu clínica
em Jaraguá do Sul no mês de

novembro. "No final do mês, o
boletim da associação já
aconselhava os médicos a não

atender pacientes de clínicas

que não se encaixam nos

interesses da associação. Isso

não é cartel? Eles fecham a

qualquer médico que não faça
parte desse clube", denuncia

Márcia. Antônio Beleza diz que
a associação, de fato, não aceita

qualquer médico. "Precisa ser

Jaraguá do Sul - Série de

pronunciamentos na Câmara de
Vereadores levantou polêmica
sobre procedimentos da Asso

ciação Médica. O sistema Golden

Sul, clínica e plano de saúde,'
acusa a entidade de montar cartel

para evitar a entrada de novos

médicos e de fazer política pro
tecionista que impede o acesso

de médicos e pacientes aos

hospitais. A associação nega as

práticas e diz que trabalha em

defesa dos interesses jara
guaenses.

A polêmica começou quando
o presidente da AMJS (Asso
ciação Médica de Jaraguá do Sul)
foi convidado a falar sobre a

entidade na Câmara. Sentindo-se

ofendida, a diretora da Golden

Sul, Márcia Furtado, solicitou

indicado por um dos nossos

médicos e tel" especialização,
além de se encaixar nas nossas

necessidades"; mas nega que a

AMJS esteja denegrindo a

i m age m de instituições ou

profissionais que não façam
parte da entidade.

Os médicos filiados à asso

ciação só aceitam convênios
com o União Saúde, Unirned e

Issern, porque entendem que
esses planos são legitimamente
jaraguaenses. "Se montamos

uma empresa aqui e estamos

contribuindo aqui, porque
somos contra os interesses da

cidade?", pergunta Márcia. Ela

acredita que os novos estabe
lecimentos são repelidos porque
ameaçam a hegemonia dos mé

dicos locais. "Enquanto cobra
mos- RS;- 25,00 por consulta,
eles cobram R$ 80,00, por isso
não nos querem aqui". Beleza
es c l are ce que a associação
também cobra R$. 25,00 pela

. consulta de conveniados.

(LiSANDREA COSTA)

COMUNICADO
KÁTIA CRISTINA GÜENTHER vem comunicar que seus documentos foram furtados no

último dia 22/04/2000, na cidade de Balneário Camboriú - SC, sendo os mesmos:

Um talonário de cheques do Banco Itaú, agência 0862, conta corrente 10352-0, cartão do
Banco Itaú, dois cartões de crédito VISA EMASTERCARD, registro geral, CPF, título de

eleitor, carteira da OAB, ri" 10.808, carteira demotorista, demais.cartões de compras, cartão
da TAM e Smart Club, e demais pertences pessoais.

Para conhecimento de todos é que comunico o presente.
Jaraguá do Sul, 09/0512000

19a Rodeio Crioulo Nacional

conquistou sucesso de público
Jaraguá do Sul - O 19°

Rodeio Crioulo Nacional, re

alizado no fim de semana

passado, superou as expectativas
da comissão organizadora.
Segundo o patrão geral do CTG

Laço Jaraguaense, Augusto
Dernarchi Júnior, o público tem

aumentado a cada ano. "Tinha

gente em todos os pontos do

parque, no galpão de bailes, nas
duas arenas, ainda bem que o

tempo colaborou". Com a 'par

ticipação de aproximadamente 20
mil pessoas durante os três dias,
Dernarchi considera que o rodeio

desse ano deve ter sido o maior
de todos devido ao empenho da

comissão organizadora e dos

patrocinadores.
A prova das Laçadas em

Dupla teve o maior número de

inscrições, 200 duplas. Quem
levou o prêmio para casa, aMoto
CG 125 Titan, da Honda, foram
Sebastião e Odilon Borges - pai
e filho -, moradores de São

José, Santa Catarina. "A moto

atraiu a atenção de todos os

ginetes", considera o organizador.
Dernarchi diz que, para o

rodeio do ano que vem, terá que.
ampliar e melhorar o 'local do

evento. Para isso, o lucro da
,

festa do final de semana será
investido em melhorias do

parque, como ampliações dos
sanitários e energia elétrica. "Nós
temos que melhorar as instalações
do local para comportar o número
de pessoas que, com certeza,
deve aumentar".

O lucro do rodeio também
será utilizado pelos integrantes do
CTG �aço Jaraguaense na.

.participação do Rodeio CTG

Coração do Vale, que será
realizado dia 23 de maio, em

Gaspar. "Nós temos que investir
no nosso grupo, a participação
em outros everitos é importante
para difundir o CTG de Jaraguá
do Sul", finaliza Dernarchi.
(FABIANE RIBAS)
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SUS credencia leitos daUTI Infantil deJaraguádoSul
, ,EdsonJunkes/CP

,

Capacidade da
UTI não era
ufilizada por
falfa de recursos

Jaraguá do. Sul - Desde

sexta-feira, começou a funcionar

o credenciamento da UTI Infantil

do Hospital Jaraguä pelo SUS

(Sistema Único de Saúde). A uni
dade foi enquadrada no tipo 2,
que engloba sistemas com boa in

fra-estrutura; garantindo maior

pagamento pelos serviços. A me

dida é retroativa a 1 de maio e

aprova o uso de três leitos pediá
tricos. O convênio para cinco lei
tos neonatais pode ser liberado
nos próximos dias.

A secretária de Saúde, Nanci
Zimmermann, prevê prazo de

duas semanas para que os sete

leitos da UTI neonatal sejam cre

denciados. "Para essa unidade'
,

vão as crianças recém-nascidas,
geralmente as prematuras, por
isso precisamos que o convênio

seja liberado".
Sem o credenciamento pelo

SUS, apenas 30% da capacidade
da UTI vinha sendo utilizada, de
acordo com informações do dire
tor-administrativo do Hospital
Jaraguá, HilárioDalmann. "Paci
entes do SUS nós só atendíamos

em caso de emergência e esta-

Unidade intensiva: leitos neonatais ainda não foram liberados para o convênio com o SUS

mos negociando o pagamento
dessa dívida com a Prefeitura",
explica. A média de atendimen

tos registrada pelo hospital é de

oito pacientes/mês. "Com esse

problema do credericiamento,
ninguém tinha condições de pa
gar porque os custos da UTI são

altos", complementa Dalmann.

Pelo convênio, a unidade jara
guaense só pode atender pacien
tes da microrregi ão, que engloba
os Municípios de Barra Velha,
São João do Itaperiú, Guarami
rim. Corupá, Schroeder e Massa
randuba, além de Jaraguá do Sul.
Mas a maior procura, de acordo

com a administração do hospital,

Schroeder inaugura obras do Centro de Saúde
Sehr-oeder - o prefeito

Gregório Tietz confirmou para o

dia 20, às. l O horas, a inauguração
das obras de reforma e ampliação
das instalações do Centro de Saú
de. A obra foi executada com re

cursos do Ministério da Saúde,
através do Reforsus, no valor de

R$ 45,8 mil e mais R$ 32,5 mil da

participação financeira da Pre

feitura. Com o investimento, me
lhoram consideravelmente as

condições de atendimento à po

pulação, diz a secretária de Saú-

de,Melita Rubin.
A parte reformada é de

128,32 metros quadrados, e a

ampliada, de 167,55 metros

quadrados. A Prefeitura também

investiu R$ 5 mil na compra de

equipamentos, sendo metade desse
valor com recursos próprios. O
Centro de Saúde passou a ter

condições de desenvolver novos

programas e serviços na saúde

pública, com ênfase para a pre

venção, como noatendimento aos

hipertensos, tuberculosos e dia-,

béticos. O serviço ambulatorial

poderá funcionar melhor, fazendo
até pequenas cirurgias, contando,
inclusive, com salas para recu

peração.
Conforme Tietz, os investi

mentos estavam sendo necessá

rios, pois a cidade não conta com

um hospital, razão pela qual, a

Prefeitura precisou dar qualidade
aos serviços de ambulatório. Re

centemente, a administração mu

nicipal também adquiriu uma am

bulância nova. (MILTON RAASCH)

Seminário discute a saúde dos trabalhadores
Jaraguá do. Sul - o Sin

dicato dos Trabalhadores da

Construção Civil. e do Mobiliário
promove amanhã, a partir das .19
horas, na sede da entidade, semi
nário sobre Saúde e Segurança do

Trabalhador. O seminário será

.coordenado pelo médico do tra

balho Francisco Leão Lobo e

AntôniaGrigol, integrantes do De
partamento de Saúde do Tra

balhador, daPrefeitura de Joinville.
O Sinsep (Sindicato dos

Servidores Públicos) e demais

entidades sindicais da região dão

apoio ao evento, aberto a toda a

comunidade.
- Faremos uma discussão

'com os dirigentes sindicais e traba
lhadores sobre os direitos em

relação à Legislação Previdenciária
e o papel do StJS e do sindicato
em relação à saúde dos traba

lhadores -, adianta Antônia. O
sindicato informa que o objetivo
do seminário é amenizar o drama

de centenas de trabalhadores e

trabalhadoras da microrregião,

vítimas de Lesões por Esforços
Repetitives/Dort, que atuam em

locais e funções insalubres, sem o

reconhecimento da doença pelas
autoridades.

O novo modelo da CAT

(Comunicação de Acidente de

Trabalho) será apresentado
durante o seminário, porque as

entidades sindicais têm casos de

pessoas que se encontram no gozo
do beneffcio, em função de

afastamento por acidente de

trabalho ou doença.(LC)

é de pacientes de outras regiões,
como Itajaí, São Francisco do
Sul e até Joinville. Como os aten

dimentos são pagos pelo Muni

cípio, não é justo que as outras

regiões utilizem o serviço local.
Prefeitura e hospital negociam

Q pagamento dos serviços reali

zados pelaUTI Infantil de novem-

Festival tem

19 candidatos
Jaraguá do. Sul - A Secel

(Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer) promove amanhã, a

partir das 20 horas, no Ginásio
de Esportes Arthur Müller, 04°
Festival Estudantil da Canção. O
festival, 'animado péla banda

jaraguaense In Natura, tem 19

candidatos inscritos, represen
tantes das escolas de Ensino
Médio e da Ferj (Fundação Edu
cacional Regional Jaraguaense).

A principal mudança acontece
no nome do festival - antes

denominado Festival Estudantil da

MPB -, para que haja abran

gência maior de gêneros musi

cais, de acordo com a Secel. Se
rão avaliados ritmo, afinação,
dicção e interpretação. Os três

primeiros lugares recebem

troféus e prêmios nos valores de

R$ 1.000,00, R$ 700,00 e R$
500,00, respecti vamente. Quarto
e quinto lugares ganham troféus,
além de prêmio de R$ 300,00
para a melhor torcida. A entrada

é franca.

, bro - quando começou a fun

cionar - até maio. O Conselho

Municipal de Saúde autorizou que
oMunicípio pague os gastos des
se período, cerca de R$ 70 mil,
mas a medida precisa de parece
res da auditoria para tornar-se lei,
que deve ser aprovada pela 'Câ
mara. (LiSANDREA COSTA)

Prefeiturafaz

9°Bota-Fora
Jaraguá do. Sul - Promo

ção conjunta de secretarias, o

Programa Bota-Fora terá a 9a edi

ção no dia 20, atingindo os bair

ros de Santa Luzia e São João,
Os moradores são convidados a

separar todo tipo de lixo encon

trado nas residências, que é cole

tado pela Prefeitura. Equipes das

associações de moradores, se

cretarias da Família, Desenvol
vimento Urbano e Saúde, além
de duas escolas; trabalham para
a divulgação da campanha.

Nas oito primeiras edições, o
Bota-Fora coletou 921 toneladas

de resíduos e 199 toneladas de

material reciclável. O principal
objetivo do programa é eliminar

sujeiras onde há proliferação de

vetores que transmitem doenças,
como ratos e mosquitos. Numa
segunda etapa, a Saúde distribui

panfletos para conscientização
dos moradores quanto à ma-

,

nutençãodalimpeza. Aeliminação '

.da sujeira auxilia o controle da

leptospi rose.
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Reincidência na contravenção
preocupa polícia e Judiciário

Autoridades
defendem
reinserção social
do indivíduo

Guaramirim - Acordo
entre as polícias Civil eMilitar e
o Judiciário está tentando reduzir
os casos de contraventores
reincidentes noMunicípio, como
nos furtos e problemas com

embriaguez. As autoridades

pretendem agir com maior rigor
nesses casos para diminuir as

dificuldades decorrentes desse

tipo de situação, e ao mesmo

tempo desenvolver os esforços
possíveis, visando a reinserção
social dos indivíduos. Nessa

tarefa, está buscado o apoio da

Prefeitura e das entidades sociais
da comunidade.

O comandante do 5° Pelotão
da PolíciaMilitar, Rogério Vonk,
considera oportuna a iniciativa,
dizendo que a reincidência gera
acúmulo de trabalho, gastos com
o deslocamento da viatura policial
e sérios problemas emocionais

para as famílias dos envolvidos,
como nos casos de alcoolismo.
A saída; segundo ele, é tratar des
sas questões de forma m ai s

abrangente, detectando as causas

dos distúrbios de comportamento
e promovendo a reintegração do
indivíduo à comunidade ou ao

mercado de trabalho, sempre que.
possível.

A delegada da Comarca,
Jurema Wulf, apóia esse tipo de

providência, única forma,

segundo ela, de buscar uma

solução mais adequada para
essas questões. A Polícia Civil,
segundo à delegada, já começou
a tratar desses casos com maior

rigor, lavrando os termos circuns

tanciados, nos casos de delitos
de menor poder ofensivo, e en

caminhando ao fórum para as

devidas providências.
Na opinião da juíza de Direito

e diretora do Fórum de Guara

mirim, Sônia Maria Mazzetto

Moroso, que vê a proposta com

simpatia, a nova postura deverá

contribuir, inclusive, para dimi

nuir o acúmulo de processos na

vara. "A lei vê a embriaguez como
uma contravenção penal, mas

antes disso é um problema de

família", analisa ajuíza.
(MILTON RAASCH)

Terceira idade: competidores conferem as chaves dos jogos de Bocha, o primeiro torneio

Idosos participam da abertura-do Jiti
Jaraguá do Sul --'- Terça

f�ira aconteceu a cerimônia de

abertura do Jiti - Jogos Inte
rativos da Terceira Idade - no

Centro de Convivência da
Terceira Idade. Os jogos Serão

desenvolvidos de maio a setembro
de 2000 e têm a participação de
600 pessoas. Após a solenidade,
12 duplas inscritas nos jogos de
ocha passaram o dia inteiro

disputando o torneio. A coor

denadora do Centro de Convi
vência da Terceira Idade, Tânia
unes, diz que a intenção primeira

do projeto é promover a integra
ão entre os idosos. "Esses jogos

são importantes porque mostram

que pessoas de mais de 60 anos

são ativas e participam de aconte

cimentos da sociedade".
As 62 duplas inscritas nos

jogos de Bocha foram distri

buídas em cinco chaves, que
devem encerrar no dia 29 de

junho. Osjogos acontecem todas

terças e quintas-feiras e todos os

idosos receberão camisetas do

torneio e medalhas pela parti
cipação. "Os vencedores vão

ganhar uma medalha diferen

ciada, como forma de estímulo",
explica a coordenadora. Tânia
fala que os jogos não têm custo

nenhum e servem para acabar

com o preconceito de pessoas

que consideram que idosos de-.
vem ficar "sentados em cadeira
de balanço, na frente da. tele

visão".
Dados da Prefeitura indicam

que Jaraguá do Sul conta

atualmente com quase oito mil
pessoas na faixa etária acima de

60 anos. Desses, 2,2 mil idosos
estão cadastrados no centro de

convivência, distribuídos em 28

grupos que se encontram, no

mínimo, uma vez por mês para
discutir assuntos do cotidiano.
(FABIANE RIBAS)

Lazer: projetopretende ampliar a área epôr cobertura nas canchas

Escola constrói área de lazer
Jaraguá do Sul -'-- Desde o

dia 15 de abril, Os moradores do

Bairro Tifa Martins têm des

frutado da área de lazer da Escola
Municipal de Ensino Fundamen
tal Jonas Alves Souza. A infor

mação é do presidente licenciado
da APP - Associação de Pais p

Professores - da escola, Eu

gênio Garcia.

Segundo ele, esse projeto foi
desenvolvido em parceria com a

Prefeitura e tem como objetivo
a integração entre comunidade e

escola. "Devido ao vandalismo e

depredação da escola, decidimos
criar essa área de lazer para que
as pessoas percebam a i ITI

portância da preservação do

local".
Uma pista de atletismo está

sendo construída, foi colocado
mais areia na cancha de futebol,
a quadra de cimento foi melhorada
e foram construídos dois banhei
ros. O presidente da APP diz que
não é necessário marcar horário

para utilização e que a área de

lazer vai ficar aberta durante
todos os finais de semana. "A

comunidade já estava reclamando

da falta de espaços destinados ao

lazer, agora elas têm uma opção".
A Prefeitura investiu, em média,
R$,IS mil no projeto.

O próximo passo de Garcia é

a construção de coberturas nas

quadras de esporte para beneficiar
a comunidade e .os alunos, que
poderão fazer aula de Educação
Física mesmo em dias chuvosos.

(FR)
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Fogo destrói casa no Bairro.Rio Cerro II ���iQ)ti\.
, Edson Junkes/CP

Quatro crianças
estavam no local
na hora do
incêndio

Jaraguá do Sul - Em ape
nas quinze minutos o fogo
destruiu a casa do motorista da

Arte Móveis Gielow, Adenir
Antunes, na Rua Expedicionário
Afonso Kath, no Rio Cerro II. O
incêndio começou próximo ao

carro da família (Chevette), que
estava estacionado ao lado. No
local moram Antunes, a esposa e

dez filhos. Na hora, estavam qua
tro filhos do casal, Carol, de 1

,

ano; Raquel, 2; Caoê, 3, e Rúbia,
14, que cuidava dos menores.

Vizinhos que presenciaram o

início do incêndio contam que as

crianças brincavam próximo ao

carro quando viram fumaça e o

princípio de fogo. "Não posso
afirmar nada porque não vi

direito. Vi que o fogo começou
embaixo do carro. Não sei o que
aconteceu, mas talvez as crianças
estivessem brincando com

fósforos. De repente saíram
correndo", contou Franci sco
Flávio Alves, 53, inforrnando que
gritou para outra vizinha chamar
os bombeiros.

De acordo com Valdemir

Incêndio: fogo consome todos os bens dafamília Antunes de Iaraguá do Sul

Antunes, 17, também morador da

casa, O Chevette estava vazando

gasolina e "talvez as crianças
tivessem colocado fogo nela".
Ainda nervoso informou que o pai
e a mãe, doméstica, trabalhavam
na hora do incêndio e que ele e

outro irmão jogavam futebol. "O
carro explodiu" disse, apontando
o local onde estava estacionado

antes do incêndio, cerca de cinco
metros atrás.

O Corpo de Bombeiros Volun
tários chegou ao local quinze
minutos após ter sido avisado,
mas não conseguiu evitar que as

chamas consumissem a casa de

madeira, de aproximadamente 60
metros quadrados. Eles apenas
evitaram. que o fogo se espalhasse

Caminhonete foi furtadanoCentroUniversitário
Jaraguá do Sul- Foi fur

tada, entre 21 e 21h45 da segun
da-feira, a caminhonete Ford F-

1000, placa LXI-8730, de Jara

guá do Sul, 94/95, de cor verme
lha. O proprietário Jacson De

cker, auxiliar de escritório, esta
cionou o automóvel na Ferj
enquanto estudava. Ao retornar

não encontrou mais o veículo, que

tinha seguro. Apesar do trabalho
realizado pela Polícia Militar na
tentativa da recuperação do

veículo, o trabalho foi sem suces

so. Recentemente várias cami

nhonetes foram furtadas em'

Joinville, a preocupação é que a

mesma quadrilha decidiu agir em
laraguá do Sul. Apesar das auto
ridades não acreditarem nisso, a

lembrança do delegado I1son José
da Silva é de que as pessoas
devem usardispositivos de segu

rança, como O alarme.

Isto, segundo o delegado, ini
be a ação dos ladrões. Eles bus
dun agir rapidamente e quando
percebem que existe algum obs
táculo para atrasá-los no furto,
eles desistem do roubo. (AO)

Menorassalta aprópria cas,a para comprar drogas
Jaraguá do Sul- Por volta

das 18 horas de segunda-feira foi
detido pela Polícia Militar o

menor L.R., de 16 anos, que esta
va com cheque furtado. L.R. es
tava na loja Abrigo Nuclear, no
Calçadão da Marechal Deodoro,
tentando comprar um casaco de

moleton.

Desconfiado, o proprietário,
que preferiu não se identificar,
pesquisou o cheque e foi infor
mado que o mesmo havia sido
furtado recentemente numa fes
ta. Quando acionou a PolíciaMili

tar, os policiais logo chegaram no

local e prenderam o menor.

Enca-minhado para a Delegacia

de Polícia, os policiais ficaram

desconfiados, pois o menor

estava com uma pulseira e dois
anéis.

LR. acabou confessando que
tinha furtado na própria residência
e que venderia para comprar

drogas. O menor foi entregue
para os pais. (AO)

para as casas vizinhas, também
de madeira. Os bombeiros recla
maram da falta de sensibi lidade e

de respeito 'dos motoristas da

cidade, que não abriram caminho

para os caminhões-pipa. "Leva
mos quinze minutos para deslo

carmos do Centro até aqui"; re
clamou um bombeiro.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Bicos Bar é arrombado

Jaraguá doSúl-No domin
go de madrugada, o Bicos Bar,
situado na lateral da Rua Francis-
co da Costa, foi arrombado. O

proprietário, Antônio Genésio

Neckel, 36 anos, percebeu o furto
somente pela manhã. Do esta

belecimento comerciallevaram oito

pacotes de cigarros e R$ 50,00 em
dinheiro. O curioso, segundo
Neckel, é que depois do arromba
mento, na última segunda-feira,
tentaram arrombar a porta do bar
novamente.

Dona de casa fica sem dinheiro

Jaraguá doSul- Na segun
da-feira, a dona de casa Marilei

Borges da Rocha,28 anos, estava

em casa sozinhae foi assaltada. Por
volta das 17 horas precisou sair

rapidamente. Como não iria longe .

e voltaria logo para casa, decidiu
só encostar a porta. Os poucos
minutos que esteve fora foram
suficientes para entrarem na resi
dência e furtarem R$ 692,00 de

dentro da sua bolsa. O ladrão levou

apenas o dinheiro.
Menor desaparecido

Jaraguá do Sul - Está

desaparecido, desde a última sexta

feira, o menor MichaelJackson
Reidel, de 16 anos. Ele saiu de casa
às 20h30 trajando uma calça jeans
azul, camisa branca, com listras

marrom. Qualquer informação co
municar à Delegacia de Polícia.

Menor suspeito de assaltar
taxista pode ser inocente

de um dos assaltantes - moreno

claro, cabelo repartido ao meio
- a Polícia Militar deteve

M.A.S.R., que já possui pas
sagens por furto de bicicleta.

Ortiz fez O reconhecimento do

menor.

A delegada que está cuidando
do caso, Fedra Luciana Konell,

No caminho, dois homens' intimou os parentes do menor.

armados com uma faca obri- Um cunhado e os pais do menor

afirinaram que M. chegou em

casa no sábado à 1 hora da

madrugada e não saiu mais. O

assalto aconteceu às 3h20. Os

familiares são as testemunhas
chaves do menor, que pratica
mente o inocentaram .. (AO)

Jaraguá do Sul- O menor

. M.A.S.R., 17 anos, foi detido na

segunda-feira, às 15h30, como

suspeito do assalto ao taxista

Mathias de Souza Ortiz, 41 anos,

na madrugada de sábado pas
sado. Na oportunidade, Ortiz fez
Lima corrida, às 3h20, do Salão

Líder até o Salão 25 de Julho.

garam o taxista a entrar por uma

rua sem .saída, onde roubaram R$
100;00 em dinheiro, telefone

celular, chaves e O rádio do táxi

marca Santana, azul, placa LZF-
9788, de Jaraguá do Sul.

Sabendo das características
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Arquivo/CP: Edson Junkes

Raça Tricolor
Depois de algumas aparições discretas pelos resultados das

primeiras rodadas, as bandeiras da Raça Tricolor reapareceram no

João Marcatto. Prova que, apesar de conhecerem as dificuldades
e qualidades dos jogadores do Jaraguá, os torcedores gostam do

clube e prestigiam quando o time está bem.

Valeu, torcedor
De parabéns a torcida presente
no jogo com o Inter, de Lages.
Apesar da derrota, a torcida

gostou do que viu: um time

aguerrido buscando a vitória.
Se continuar a bela campanha
do tricolor, poderemos ver

novamente o espetáculo
proporcionado pelos
torcedores.

Coisa fina

As dependências dos

alojamentos no Estádio João
Marcatto. No entanto, a

alimentação dos jogadores não

tem sido adequada, mas
ninguém reclama. Há muito

temponão via um grupo

passando problemas
de ordem financeira, mas sem

reclamar!

Luisinho chegou
Terminou a novela envolvendo a contratação de Luisinho. Com a

liberação em mãos, o jogador deve estrear sábado.
Luisinho foi vice-artilheiro do Estadual ano passado,

,
marcando 36 gols pela Tuper.

Tomara que tenha sobrado algum para marcar por Jaraguá do Sul.

Rápidas � ___

,� Amanhã .acontecerã o Congresso Técnico para o Campeonato
Integração. Além das equipes de Jaraguá do Sul, duas de Pomerode

já confirmaram presenças.
* Os Jogos da Terceira Idade prosseguem em Jaraguá do Sul
até o dia 29 de junho. Os jogos mais disputados são de Bocha,
envolvendo mais de 60 duplas.

Estadual: espera-se aparticipação de 120pessoas na primeirafase

Campeonato de Enduro Eqüestre
Jaraguá do Sul - A pri

meira etapa do Campeonato
Catarinense de Enduro Eqüestre
iniciou no dia 29 de abril, na

FazendaMenegotti, localizada no
Km 63, da BR-l O I, em Araquari.
A competição está sendo orga
nizada pelaLahir- Liga das As

sociações de Hipismo Rural de
Santa Catarina. Ao todo, serão

cinco etapas. As outras acon

tecerão no dia lOde junho, em
Indaial; 8 dejulho, em Joinville;
7 de outu�ro, em Lages, e a última

etapa em Pomerode, no dia 25 de

novembro.

Segundo informações do
presidente da Liga, Eduardo
Ferreira Horn, 200 cavaleiros são

afiliados, sendo que espera-se a

participação de 120 pessoas nesta

primeira etapa. A competição será

dividida em três categorias, uma
é para Iniciantes, com percurso
de 15 km e com duração de 1 h I 0,
outra para Graduados, com

percurso de 30km e 2h lOde

duração, e a Velocidade livre, com
percurso de 45 km. Horn lembra
ainda que na categoria Aberta os

competidores serão divididos' em
faixas etárias de ] 6 a 35 anos. O

Campeonato Catarinense de

Enduro é aberto .a qualquer
participante, não sendo neces

sário ser sócio da Liga. Os dez

primeiros de cada categoria são

premiados. (AO)

Varzeano: campeã de 1999, Kiferro é uma das favoritas na segunda fase do campeonato

Três equipes
na segunda fase do Varzeano
Kiferro, Santa
Luzia e Amizade
têm a melhor

campanha
Jaraguá do Sul - Na se

gunda fase do Campeonato Var

zeano Taça Raul ValdirRodrigues
três equipes estão despontando
como favoritas ao título de

campeã. Kiferro, campeão de

1999, SantaLuziaeAmizade, têm
a melhor campanha, com três jo
gos disputados e três vitórias
cada.

Santa Luzia, que terminou em

primeiro lugar a primeira fase, é
a melhor equipe em aproveita-

,."",

sao

mente. O último time a entrar

nessa fase foi o Bangu, que

empatou no dia 29 de abril com

o Vitória, em 2 a 2. As chaves

para essa fase ficaram: Kiferro,
Santa Luzia, Água Verde e Bangu
.n a Chave E, enquanto Santo

Antônio, Atlético Paraná, Auto
móveis Pradi e Amizade, com
põem a. Chave E

Caius Ananda Xavier dos

Santos, diretor de Eventos da

FME, acredita que a disciplina vai
voltar a ser registrada nesta fase.
Ele diz que a briga dos jogos foi
isolada e não deve afetar o bom
andamento do campeonato, que
Iniciou com 16 participantes.
Classificam-se para as semi
finais os dois times com melhor

favoritas

índice técnico, ou seja, o primeiro
e o segundo colocado de cada

chave que, no cruzamento olím

pico, definem a vaga para a final.

No sábado passado foi

disputada a primeira .rodada da

segunda fase. O Kiferro Esporte
Clube foi o único time vencedor
ao derrotar o Bangu, por 1 a O,
jogo disputado noCampo da Vila
Lalau. Na outra partida, Santo
Antônio e Atlético 'Para'ná
empataram em 2 a 2. Outros dois

jogos foram disputados no

Estádio da Arsepum, Santa Luzia
e Água Verde empataram em O a

O, mesmo placar de Automóveis
Pradi e Amizade. O Campeonato
Varzeano segue nesse sábado.
(AGOSTINHO OLIVEIRA)

Skatistas vão ganhar pista no ArthurMüller
Jaraguá do Sul - O se

cretário de Cultura Esportes e

Lazer, Alcides Peixoto, anunciou
nessa semana a construção de
uma pista-de Skate, que será

construída na frente do Ginásio
de Esportes ArthurMüller, na Rua
Epitácio Pessoa. Segundo o

secretário, a Secel - Secretaria
de Cultura Esportes e Lazer -

recebeu várias reclamações sobre

a falta de iluminação no local, o
que gerava insegurança para os

freqüentadores. Peixoto informa

que, com as melhorias, várias

pessoas deverão freqüentar o

ginásio, que. já sofreu várias

depredações.
Segundo o secretário adjunto

da SeceI, Sidnei Marcelo Lopes,
aproximadamente R$ 8 mil serão

investidos na iluminação e na

pista, que ainda não tem data

definida para inauguração.
Juntamente com a área de Skate,
já está em funcionamento uma

pista com 1.800 metros para a

população praticar Cooper, duas
quadras de Vôlei de duplas e duas
de Streetbal ao ar livre. Lopes
também confirma que as melho
rias 'servem para a segurança do
local. (AO)

. Futebol e Vôlei vão para o Regional
Jaraguá doSul- As moda

lidades de Futebol de Campo e

Vôlei feminino da Fundação
Municipal de Esportes estão

classificadas para a fase Regional
dos Joguinhos Abertos de Santa
Catarina. As vagas foram con

quistadas nas disputas da fase

microrregional dos Joguinhos,
disputados no último final de

semana, em Campo Alegre.
Jaraguá do Sul conquistou a vaga
no Futebol de Campo ao vencer

Guaramirim, por 3a I, e São

Bento do Sul, por 1 aO. No Vôlei

feminino, a FME de Jaraguá do

Sul enfrentou e venceu o time de .

Corupá e Rio Negrinho, por 2 sets

a O. A fase Regional será dispu
tada em Joinville, de 14 a 18 de

junho. O campeão de cada moda
lidade vai passar da fase Regional
para a Estadual, que acontecerá
em agosto, ernFlorianópolis. (AO)
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Luisinho reforça
Futsaljaraguaense

Jogadormarcou
36 gols ano
passado pela
Tuper

Jaraguá do Sul- Depois de
várias conversas com os di

rigentes da UCS - Universidade
de Caxias do Sul -, Luisinho
veio para Jaraguá do Sul jogar
naFMElBreithaupt/Caraguá. Luis
Eduardo Petreça tem 23 anos e

iniciou a carreira em 1996, aos

19 anos, em Mafra. Transferiu
se em seguida para Lages, onde
fez uma boa temporada.

Em 1998 foi para a Tuperl
Planor, de São Bento do Sul, e

jo-gou ao lado de Chico e James,
atuais jogadores do Futsal jara
guaense.

Ano passado, Luisinho só foi

ultrapassado na artilharia do

Campeonato.Catarinense de
Futsal Divisão Especial por Perin,

do Seara. Luisinh� marcou 36

gols defendendo o time de São
Bento do Sul. Apesar de ter joga--,

do como ala nas equipes que pas-
sou, em Jaraguá do Sul poderá
ser utilizado como beque, posição
com mais carência no time, se

gundo o técnico Manoel Dalpas
quale. Luisinho confessou que

prefere jogar na posição de ala,
mas aceita qualquer posição para
ajudar o grupo.

James e Chico têm jogado na

posição de ala, sendo que Chico
é o especialista. Com a doeu

mentação da transferência em

mãos, Luisinho deve estrear nes
te sábado, em Blumenau, contra
a Taschibra.

Para este jogo, o goleiro Ni

nho, que torceu o tornozelo, ain

da não está confirmado. No en-
.,

tanto, segundo o técnico Maneca,
o problema de Ninho não é grave
e seu aproveitamento é pratica
mente certo.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

20% de entrada
Saldo com taxa 1,99% a.m.

Cons6rcio Nacionol
VOLKSWAGEN
Voei con""'., 1IOclI <onllo.

r�· Só o Volkswagen
M<Ulg.,...io

oferece o

V.lksw..... Maxigorantlo.

Reforço: Luisinho vai integrar a equipe de Futsal jaraguaense

Kentucky foi destaque
Guaramirim.- o Clube de

Canoagem Kentucky, de Jaraguá
do Sul, foi o destaque no 10 Festi
val de Canoagem do Estado. A

competição na modalidade de

velocidade aconteceu nas águas
do Rio Itapocu, em Guaramirim,
no dia 6 de maio. Foram 12 títulos

conquistados pelos canofstas

jaraguaenses, com destaque para
Odilon Manske, campeão nas

provas de Kl Master 500 metros

e Kl Master 200 metros. Na

categoria K2 200 e 500 metros

Manske conquistou o título ao

lado de Argemiro. Outro des

taque foi Maicon Pereira, cam

peão no K1 Sênior 200 e 500
metros. Já no K2 Sênior, Maicon
foicampeão ao lado de John. No

sábado foram 41 cano ístas

inscritos de Jaraguá do Sul, Gua
rarnirirn, Schroeder, Joinville,
Blumenau e Benedito Novo. No

domingo, foram realizadas na

Estação Ecológica do Bracinho,
em Schroeder, as provas de Des

cidas de Corredeiras. Maicon

Pereira, na categoria Júnior im

.portado 1000 metros, e Adilson

Pommerening na Sênior importa
do, representando o Kentucky,
foram os campeões. (AO)

GOlGERAÇAo
200/0 de entrada
Soldo com taxa 1,99% a.m.

/

20% de entrada
Saldo com taxa 1,99% a.m.

POLO ClASSIC
200/0 de entrada
Saldo com taxa 1,990/0 a.m.

Bônusde R$ 1.000,
20% de entrada,
Saldo com taxa 1,99% a;m.

-

Horário de atendimento!
De segunda a sexta: 07hOO às 191"00

. Sábados: 08hOO às 13hOO

CARAGUÁ
Rua Bernardo Dornbúsch, 800
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul ..
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