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EdsonJunkes/CP Sexta etapa de
automobilismo será

disputada em SBS

CORRIDA

Piloto jaraguaense
confia na vitória
Estreante e vice-campeão

da categoria Stock Car,
Eduardo Valle vai disputar sua
terceira prova. Ele fala que
conhece bem oAutódromoRio
Preso, de São Bento do Sul, e
considera uma pista difícil.
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De 19 a 23 de Julho no Parque MunIcipal de Eventos

Jaraguá do sur- Santa Catarina-

(47) 370-7000/635-0705

Pasold pode faltar ao debate
de hoje entre os candidatos
o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), candidato aprefeito pela coligaçãoMais
Jaraguá do Sul (PSDB, PPB, PFL, PTB e PL),
disse que ainda não se decidiu se participa ou
não do primeiro debate entre os prefeituráveis,
marcado para hoje, às 12 horas, numa rádio do
Município.

Pasold alegou falta de tempo para se preparar

e disse que estámuito em cimada hora. Hoje é
o primeiro dia de propaganda eleitoral.
ARádio Jaraguá também pretende realizar

debates entre os prefeituráveis. A coordenação
da emissora está analisando a disponibilidade
dos candidatos e amelhor data para a realização
dos eventos.

Página4

Edson Junkes/CP Condutores jaraguaenses reclamam dos engarrafamentos nos horários de pico. Página 9

Sâbe O que está chégandot

Ano 82 - N° 4.311 - R$1,OO

Edson Junkes/CP Clientes poderão
esperarmenos nas

filas dos bancos

INDEFINIÇÃO
Decisão adiada

. '" . ""-

pro proxuno fies
A polêmica sobre a lei que

regulamenta as filas de banco
só será decidida quando
terminar o recesso do

Legislativo. O prefeito ameaça
não aprovar a lei, considerada
inconstitucional.

PáginaS

PMDBePSDB
fecham aliança
emGuaramirim
Página3

Chevrolet

apresenta nova '

versão da
Silverado 2001

Classi Auto
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A nova face da impunidade
Depois de anos e anos de reclamações e protestos contra a

impunidade aos poderosos do colarinho-branco, a Justiça
brasileira dá sinais de que pretende atender ao clamor das ruas.
Entretanto, a punição dessa elite não passa de ensaio

cinematográfico para delírio daplatéia. Após perder omandato
de senador, acusado de mentir à
CPI do Judiciário e de participar
do desvio de mais de R$ 169
milhões do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo, o

empresário Luiz Estevão foi preso,
e passou menos de 24 horas no

!

xadrez.
A impunidade é talvez omaior

de todos os males que afligem o

País, contribuindo decisivamente
no engendramento de outros

flagelos que fazem do Brasil uma
das nações mais injustas do

planeta. � imunidadeparlamentar
é um exemplo clássico de pri
vilégios e de injustiçanestePaís, que

"

não consegue soltar as amarras que
o pr�nde ao início do século. Após a redemocratização, a pressão
popular fez com que o Judiciário adotasse ummodelo sui generis
de punição que atendesse aos dois lados.

Neste período, os personagens que passarampela cadeia
usaram-na como se freqüentassem um albergue. Os exemplos
sãomuitos. Em junho de 1999, o ex-dono da Encol Pedro Paulo
de Souza foi preso, e solto semanas depois. Hoje desfruta da
fortuna surrupiada dos mais de 42mil compradores de imóveis
da empresa. O ex-deputado Sérgio Naya, responsável pela
construção doEdifício Palace 2, que desabou em 1998, matando
várias pessoas, passou somente alguns dias na carceragem.

Por enquanto, apenas o banqueiro Salvatore Cacciola,
envolvido em escândalo cambial, está preso. Todavia, nenhum
tostão dos bilhões de reais que o Banco Central perdeu com o

vazamento de informações foi recuperado. Outro que goza da
impunidade democrática é o empresário Ricardo Mansur,
responsável pela falência fraudulenta das lojas Mappin eMesbla.
Sem esquecer o juizNicolau dos SantosNeto, chefe daquadrilha
do Tribunal do Trabalho, e do ex-presidente Fernando Collor,
candidato a prefeito de São Paulo.

Os políticos e empresários que foram efetivamente
condenados e que cumprem penas não valem como exemplos
de punição. São peixes pequenos, personagens de segunda ou
terceira categoria na hierarquia da bandidagem. Pessoas como a

advogada Jorgina de Freitas, presa por fraudar o INSS, e o ex
deputado HildebrandoPascoal, que cumpre penapor tráfico de
drogas e assassinatos. As punições nestes casos têm como pano
de fundo criara ilusão do fim da impunidade no Brasil.

Entretanto,mudançamesmo só quando os "tubarões" forem
condenados alO, 15 anos de prisão. Para isso, serão precisos
uma nova concepção e alterações naculturajudiciária, eliminando
as brechas pelas quais os poderosos escapam. Émister frj�ar
que existe impunidade também na região. Há exemplos de

corrupção, principalmente na administração pública, que sequer
foram investigados. Às portas do terceiro milênio, não hámais
como conviver com essa bandalheira generalizada, que
compromete o desenvolvimento.

Entretanto,
mudança

"

mesmoso

quandoos
"tubarões"

forem
condenados a.

10, 15 anos
de prisão Ser ou não ser jaraguaense

* Maristela Menel Roza

está apenas cumprindo com sua

obrigação de ministro da

Educação, certamente que é
uma incoerência.

Todavia, precisamos pensar
da seguinte forma:

I - Que tal conceder um título
de cidadão honorário a uma

pessoa que realmente seja
cidadão jaraguaense?

2 - Que tal conceder um título
de cidadão honorário a um(a)
professor(a) que se destacou

pelo seu esforço em educar
centenas de crianças, jovens e

adultos em seu dia-a-dia escolar,
muitas vezes deixando de lado
seus próprios filhos em

detrirnen]o da educação de
outros?

3 - Que tal conceder o título
a uma pessoa da comunidade
reconhecida pelo seu trabalho
em prol de obras, benfeitorias e

ati vidades sociais, que realmente
mereça honras?

4 - Que tal conceder o título
a um historiador de nosso

Município que conhece todos os
fatos que marcaram época, que
se dedica a estudar a nossa

História não deixando nos baús

a saga e a dedicação desta gente
que fez e desenvolveu a região?

5 - Que tal conceder o título

a um atleta que tenha se des
tacado por seu esforço, vestindo
as cores de Jaraguá do Sul?

Não quero, de forma alguma,
desmerecer a presença do mi

nistro. Reconheço sua impor
tante atuação no cenário na

cional frente à Educação, que
acredito ser o carro-chefe de

qualquer nação (pelo menos

deveria ser). O 9ue não entendo

é porquê não valorizar o nosso
.

povo e a nossa gente. Acredito

que a população aprovaria tal

decisão. Temos que reconhecer,
titular e respaldar as pessoas
que lutam pelo bem-estar sim,
mas em especial pelo bem-estar
do povo jaraguaense.

Há alguns dias, ouvimos e

lemos na imprensa de Jaraguá
do Sul a discussão em torno do

.

título de CidadãoHonorário que,
por i ndicação da secretária

municipal de Educação, Isaura
Maria da Luz Silveira, foi
concedido ao ministro da

Educação, Paulo Renato de

Souza, em visita a este

Munjcípio. Este título foi
concedido pela Câmara de

Vereadores, no entanto, alguns
parlamentares se pronunciaram
contrários a esta indicação, pelo
fato de não entenderem que
uma breve passagem doministro

por nossa cidade não respaldaria
tal indicação, porém, o título de
Cidadão Honorário foi con
cedido assim mesmo.

É verdade que nem sempre
Jaraguá do Sul conta com tão
ilustre presença, mas daí a

conceder o tal título a uma

pessoa que está de passagem e

quiçá nem retornará muito em

breve ao nossoMunicípio e que * Professora

Artigos para Carta do Leitor. devem ser enviados pa ra Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas devem conter
no máximo 30 linhas, o endereço ou telefon e pa ra con tato. O Jornal se reserva o direito de sintetizar o texto
e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial
e Oficinas Rua Waller Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700· Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 _ Jaraguá do Sul
- SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649. E-mail: correiodopoJo@netuno.com.br
0.1' textos e coilinas assinados seio de responsabilidades exclusivos dos alltor�s, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornaL
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� "O que falta mesmo no trân
sito de Jaraguá do Sul é sinalização.
Muita gente vem nos . pedir
informação porque não tem placas
indicando as saídas." (Taxista
Osvaldo Remir Adriano falando sobre as

dificuldades de locomoção no trânsito

jaraguaense)

"NãQ tem essa história de que eu

não quero o trem aqui, Isso será
decidido por decreto presidencial." (Prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold - PSDB -, sobre a proposta de novo traçado
da linha férrea na Região do Vale do Itapocu, que vem gerando
descontentamento nos municípios e proprietários de terrenos)

"Para instalar o lixão em Nereu Ramos, a Prefeitura terá
que obter o relatório de impacto ambiental e alterar o
Plano Diretor, que proíbe a instalação de empresas
poluidoras naquela área." (Dionei da Silva comentando sobre
a possibilidade da Prefeitura instalar em Nereu Ramos o Centro de

Reciclagem de Resíduos)

"O nossomaior adversário somos nós mesmos." (Secretário
do PMDB de Guararnirim, Antônio Carlos da Luz, referindo-se ao

clima de disputa interna que marcou a indicação do candidato a

vice-prefeito)

CABELEIREIRO UNISSEX

FONE: 370-0606
Jornal
,CORREIODOPOVO

370-7919

fspet;iolizado em cabelo afro,
alongamento, entrelaçamento,
relaxamento, fio a fio, mega hair

Rua Reinoldo Rau, 63 sala 4

Rafael Luis Pamplona
eRO-Se 5117

Kleber Lisboa Aroú]o
eRO-Se 5270

O
"

•EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA ,j

DISQUE: 9981 8000
9975 1684

Ilha da Figueira • Centro • Czerniewicz

370-7919

PMDBePSDB devem lançar20
candidatos àCâmaraMunicipal
Partidos
consolidaram a

coligação 'Avança
Guaramirim'

Cuaramirlm - A coligação
PMDB/PSDB, batizada de

Avança Guaramifirn. deve lançar
20 candidatos para disputar as

nove cadeiras da Câmara de
Vereadores. Até a tarde de ontem,
o PMDB divulgava que seriam II

candidatos e o PSDB, nove. A

coligação entre os dois partidos,
enfim consolidada, prevê o apoio
dos tucanos aos candidatos da

chapa majoritária do PMDB, não
incluindo a proporcional. O

presidente do PMDB, João Vick,
está só aguardando a conclusão
dos registros dos candidatos na

Justiça Eleitoral para, em seguida,
definir a data e a programação de

lançamento dos candidatos da

aliança, com Antonio Carlos
Zimmermann e o vereador
Osvaldo Devigi li, ambos peerne
debistas, concorrendo a prefeito
e vice, respecti vamente.

Zimmermann confirmou, on
tem pela manhã, que a proposta
para garantir o apoio dos tucanos
nas eleições municipais. caso a

coligação saia vitoriosa, foi a

oferta de duas secretarias, não
especi ficadas, e a presi dênci a da

Câmara de Vereadores, se efeti va
mente o PSDB conseguir eleger
vereadores. "Trata-se de uma

parceria na gestão adrninistra
tiva", definiu Zimmermann, que,
caso eleito, cumprirá o terceiro
mandato como prefeito em

Edson Junkes/CP

Chapa pura: Zimmermann (E) tenta novo mandato, com Devigili

Guaramirun.
Na semana que vem, Zimmer

mann pretende reunir a cúpula
dos partidos para começar a tra

tar da estratégia para a campanha
eleitoral. Ele não acredita que
tenham ficado arestas no PMDB,
em função da acirrada disputa
interna travada nos últimos dias,
entre es vários postulantes à indi

cação da candidatura a vice-pre
feito, que terminou confirmando

chapa pura do partido, com a

indicação do vereador Osvaldo

�evigili. "A tendência desses

problemas é acomodarem-se, até
porque são todos partidários",
avalia o prefeito,

Ele ainda não sabe prever o

concorrer à Câmara de

Vereadores. Klei ne é vice

presidente do partido e será

confirmado hoje no comando da

legenda. Mannes admitiu que o

partido permanece dividido na

questão do apoio ao PMDB em

qúe acontecerá com o ex-pefelista
Lauro Fröhlich, que ingressou no

PMDB com a expectativa de

participar da chapa majoritária,
mas teve o projeto frustrado, ao

perder a indicação para Devigili.
"Foi uma decisão do partido",
defende-se o prefeito, isentando
se de responsabi lidade no fato,

Segundo o prefeito, como havia

muitos pretendentes, ele teveque
manter-se eqüidistante da

escolha. "Tenho estima pessoal
muito grande pelo Lauro",
acrescenta Zimmermann, di
zendo que pretende conversar

com Fröhlich sobre o assunto,
nos próximos dias.
(MILTON RAASCH E ILTON PIRAM)

Victor Kleine será 0, presidente do PSDB
Guaramirim. Uma parcela dos
tucanos não concordou com a

decisão.
Cláudia Lernpke e Neusa

Hackbart são as duas únicas
mulheres candidatas a vereadora

pelo PSDB. (MR)

NOVIDADE!! Folheações a OURO 24 Quilates e

Prata EM DOMiCíLIO!!
Folheamos praticamente qualquer peça metálica em Ouro 24Kt e Prata em

domicílio e sem desmontar nada!
A mais nova tecnologia americana a serviço da sofisticação.

Custo acessível e orçamento sem compromisso!
Emblemas e grades de carros, torneiras, fivelas, estatuetas, talheres, baixelas,

armas, facas, e tudo o que você imaginar!
Ligue agora e restaure tudo o que quiser.

Vip Folhea�ões. Fone (Oxx47) 9973-3100
o IDADEII NOVIDADE!!

Guaramirim - O e x -

prefeito Victor Kleine deverá

assumir a presidência do
Diretório do PSDB. em

substituição ao empresário
Marcos Mannes. que deverá
licenciar-se da função para
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Pasold ainda não decidiu se

participa do primeiro debate
Programa de

.-

governo sera
baseadona

Agenda 21

Jaraguá doSul- o prefeito
Irineu Pasold (PSDB), candidato
a prefeito pela coligação Mais

Jaraguá do Sul, disse que ainda não
se decidiu se participa ou não do

primeiro debate entre os prefeitu
ráveis, marcado para hoje, às 12

horas, em rádio local. Pasold

alegou falta de ternpo hábil para se

preparar. "Está muito em cima da
hora. Não tem sentido realizar um
debate já no primeiro dia de

propaganda eleitoral".
,

A emissora pretende realizar
outros três debates entre os candi
datos a prefeito. Para isso, enviou
correspondência aos candidatos
informando sobre os debates e

convidando-os a participarem,
recebendo resposta positiva. Cada
debate terá uma hora de duração,
sem intervenção de repórteres, as
perguntas serão somente entre os

.
I

candidatos.
A Rádio Jaraguá também

pretende realizar debates entre os

prefeituráveis. A coordenação da
emissora está analisando a disponi
bi I idade dos candidatos e a melhor
data para a realização dos eventos.

LEGISLAÇÃO - Pasold

prometeu não participar das

inaugurações de obras no período
eleitoral, "para não se tornar

inelegível", conforme deter

minação da legislação eleitoral.
"Não quero me tornar inelegível
como o ex-governador Paulo
Afonso, que durante a campanha

Edson Junkes/CP

Indeciso: Pasold analisa a possibilidade de comparecer ao debate

de 1998 veio a Jaraguá do Sul

inaugurara asfalto no Rio da Luz",
justificou, acrescentando que, nas

inaugurações, participará o

secretário da área e representantes
do governo.

- Já houve uma tentativa de
'

impugnar minha candidatura. O
vereador Zeca Schrnitt recorreu à

Justiça Eleitoral alegando que,
durante uma entrevista do
secretário Schuster, um ouvinte
disse que essa administração é nota

10, caracterizando propaganda. O
juiz, entretanto, entendeu que não
houve a intenção e deu o caso por

encerrado -, revelou.

PROGRAMA - De acordo
comPasold, depois de confirmadas
as candidaturas nas convenções,
o próximo passo da coligaçãoMais
Jaragua do Sul é a conclusão do

programa de governo, que será
baseado nas diretrizes definidas

pela Agenda 2 I.

Pasold informou ainda que a

aliança vai lançar cem candidatos
a vereador, cujo registro encerrou
se ontem, e que os principais redu
tos eleitorais da coligação são os

bairros São Luís, Francisco de

Paulo, Ilha da Figueira e Ana Paula.

PFL realiza Escola de Gestores Públicos
Florianópolis - A direção na

cional do PFL lança sábado a

EscolaNacional deGestores Públi
cos. De acordo com o presidente
nacional da legenda, senador Jorge
Bornhausen, será a primeiraescola
de política no Brasil e terá como

objetivo principal' debater as

eleições municipais e orientar os
candidatos. O projeto é de respon
sabilidade do Instituto Tancredo

Neves, órgão de ação do partido.
A escola vai funcionar a partir

da instalação de canal de circuito
fechado de televisão, interativo e

via satélite. Estão sendo colocadas
antenas em 150 municípios do
País. Em Santa Catarina, serão 12,

na Capital, Blurnenau, Brusque,
Canoinhas, Campos Novos, Cu-

, nha Porã, Ibirama, Laguna, São
Bento do Sul, São Lourenço do

Oeste, São Ludgero e Tubarão,
cada uma atendendo aos muni

cípios da região.
No Município, o lançamento

acontece no Diretório estadual. A
aula inaugural está prevista para
acontecer entre 8h30 e 13 horas.
Os participantes assistirão 'aos
vídeos, receberão informações de
líderes nacionais e poderão fazer

perguntas e comentários por meio
de fax, telefone e Internet.

A primei ra fase abordará o

treinamento de candidatos,

oferecendo instrução e sanando
dúvidas sobre propaganda eleitoral,
técnicas de comunicação com o

eleitor, campanhas, postura de

candidato, adrninistração, filosofia
liberal, gestão pública, entre outros.
Participarão o vice-presidente
Marco Maciel, senador Antônio
Carlos Magalhães, deputados,
ministros e governadores.

Na opinião de Bornhausen, a

participação dos candidatos "é de
fundamental importância". "A
presença dos candidatos é muito
i m portante para seus projetas

,

eleitorais, uma vez que a Escola
de Gestores será instrumeuro vital

, de sucesso nas próximas eleições".

A coordenação microrregional do PT promoveu no último sábado,
no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville, curso de

comunicação aos candidatos a vereador e discussão sobre o papel
do parlamentar municipal e as principais propostas do partido.
O curso foi ministrado pelo publicitário Eder Shell Paschoal,
integrante do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, que tem

percorrido o País orientando os candidatos.

O objetivo, segundo o presidente do Diretório de Jaraguá do Sul;
Silvino Volz, é preparar e orientar os postulantes sobre as funções

parlamentares, além de unificar a linguagem da legenda.

Profilaxia

Tomara que os candidatos

aprendam a verdadeira função
do parlarnentar municipal para
evitar que a Câmara de
Vereadores se transforme
num balcão de negócios,
como acontece atualmente.
Fazem assistencialismo social,
não fiscalizam nada e muito
menos exercem a função de

legisladores.

É lei

O Diário Oficial da União

publicou no dia 21 de junho
decreto presidencial que

permite às emissoras de rádio e

TV deduzirem do Imposto de

Renda os custos da

programação da propaganda
eleitoral gratuita. O cálculo do

desconto é feito na base de

80% do valor do espaço, se

fosse comercializado.

Esqueceram de mim

O Jornal "Notícias da Assembléia" divulgou, na edição de 30
de junho, que o deputado estadual Adelor Vieira trocou o PFL

pelo PMDB. Dentre os projetos futuros do parlamentar, destaca que
Vieira pretende disputar uma vaga à Câmara Federal pela Região
Norte, em 2002, "que atualmente não possui representante
no Congresso Nacional". E os deputados Vicente Caropreso

(PSDB), Eni Voltolini (PPB) eCarlito Merss (PT), não contam?

,

Aliás
Se for levada em consideração a estatística da PM, não se

justifica a colocação dos 36 radares no perímetro urbano de

Jaraguá do Sul.
Além do mais, falar que o equipamento não é caça-níquel, mas

prever a troca deles de local se não forem registradas 80
infrações por mês, é, no mínimo, um contra-senso.

"

Dura lex, sed lex
O Centro dos Direitos
Humanos de Jaraguá do Sul

protocolou na Secretaria da
Família ofício solicitando à
secretária Iris Barg Piazera

providências com relação à

indicação de JaniceBreithaupt
para presidira Conselho Mu

nicipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, que con

trariou a Lei Municipal 2.398.
O CDH, também membro do

Conselho, pretende recorrer à

Justiça para assegurar o

cumprimento da lei.

Radares

A secretária de Planejamento,
Clarice Coral, declarou que o

objetivo da instalação dos

radares em Jaraguá do

Sul é reduziro número de

acidentes e de

vítimas decorrentes da alta

velocidade.

Pelo jeito, desconhece as

estatísticas di vulgadas pelo
setor de Trânsito da PM, que
aponta a velocidáde em quarto
lugar (4,3%) como cäusa de

acidente. Em primeiro, vem a

falta de atenção, com 60,64%.

CON'VITE
FESTA JULINA

Local: C.E. Prof. Heleodoro Borges
Data: 8/7/2000

'

Horário: a partir das 16 horas
Venha e divirta-se!!!
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o O Procon de Jaraguá do Sul protocolou no Ministério Público
a planilha de preço dos combustíveis praticados em 15 postos do

Município..
O objetivo, segundo o coordenador do órgão, Mau�o Mahfud, é
manter os preços, que variam, para a gasolina comum, entre R$
1.37 e R$ 1,39; para a aditivada entre R$ 1,43 e R$ 1,45; e do

botijão de gás, que apresenta três valores, R$ 16,50, R$ 17,50 e

R$ 18,00.

o A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do
Sul divulgou esta semana o 'número da inadimplência no

comércio local no mês de junho.
No mês de maio, o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito)
prestou 17.798 informações, 236 a mais do que no mês

seguinte. O número de inadimplentes registrou queda de

29,3%, passando de 1.294, em maio, para 915, em junho.
Em relação ao mesmo período do ano passado, a inadimplência
do mês de junho aferiu redução de 7,7%. Em 1998, houve 992
inclusões de clientes ao SPC, este ano o número caiu para
915.

o O administrador de empresas Antônio Rocha fez palestra com
o tema: "O conceito de operador logístico", na noite da última

segunda-feira, no Centro Cultural de Jaraguá do Sul.
O evento, promovido pela Apevi (Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu), abordou a evolução histórica
conceitual da logística, definições, tendências mundiais, importância
da logística nas empreas e parcerias em logística.

.

o A Embratel lança hoje, em Florianópolis, o Programa
Sempre 21, que promete reduzir as tarifas telefônicas entre

Lo��nicípio�catarin�ses em_!té 54%.:___
'

.J

Palestras marcam os 22 anos
da Associação Comercial

Presidente da

Fampesc sugeriu
investimento
em capacitação

tendências do mercado do

comércio varejista. Na oportu
nidade, Floriani relatou a viagem
que um grupo de empresários
catarinenses fez à Itália, 'em
maio.

O presidente da Aciag,
Maurici Zanghelini, disse que a

associação optou por uma

programação de aniversário"

simples, com depoimentos mais
práticos e menos retóricos, por
considerá-los mais eficientes.
Durante explanação, Bhon
contou como transformou um

pequeno estabelecimento insta
lado numa rua de pouco movi

menta, em Joinville, num empre
endimento de sucesso. O pales
trante recomendou aos empre
sários que se preocupem menos

com a concorrência do comércio
eletrônico da Internet e mais
com os problemas que estão

próximos, como, por exemplo, a

Guaramirim - Duas pa
lestras realizadas segunda-feira
no auditório da Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim)
marcaram as comemorações do
22° aniversário da entidade,
completados ontem. Os

palestrantes foram Gilson Bhon,
vice-presidente da CDL (Câ
mara dos Dirigentes Lojistas) de
Joinville, que falou da própria
experiência na atividade

empresarial, e Luís Carlos

Floriani, presidente da Fampesc
(Federação das Micro e

Pequenas Empresas de Santa
Catarina), que abordou as

SUA AJUDA VALE UMA VIDA

Dayana Juceli de Souza, 21 anos, tem leucemia e precisa de um
tratamento de medula que, na primeira etapa, custa aproximadamente
R$ SO mil.

'

1° Prêmio - 1 terreno no Loteamento

Reichow, na Barra do Rio Cerro
2° Prêmio - 1 televisor 29 polegadas
3° Prêmio - 1 purificador de
água Ulser
4° Prêmio - 1 microondas
S° Prêmio - 1 forno elétrico

-

BINGAO

PREÇO: 15 cartelas R$ 5,00
1 cartela avulsa .. ; R$ 1,00
3 cartelas rodada extra R$ 3,00

dificuldade de tráfego de veí

culos em frente à loja, que pre
judique os clientes. "O consu

midor continuará ainda por mui
to tempo, preferindo ser atendi
do por pessoas do que por má

quinas", avalia.
O presidente da Fampesc

destacou a necessidade de os

empresários buscarem informa

ção e conhecimento como forma
de acompanhar a evolução e as

mudanças tecnológicas e de

comportamento. "O empresário
precisa reclamar menos e agir
mais", aconselhou, recomen
dando que sempre que possível
seja buscado o associativismo.
Floriani lembrou o 10 Encontro

Sul-Americano de Micro e

Pequenas Empresas, que será

realizado no Centreventos Cau

Hansen, em Joinville, em

setembro.

(MILTON RAAS.CH)

Agora, em qualquer parte
doMundo, você sabe o

que acontece em

Jaraguá do Sul e região.

www.jaraguaam.com.br

Liderança e credibilidade também em tempo real

pj

Colabore comprando um bilhete no valor de R$ 5,00 e concorra pela
Loteria Federal do dia 16 de setembro aos seguintes prêmios:

No próximo domingo, dia 9, a partir das 14 horas, no Pavilhão "A" do
ParqueMunicipal de Eventos

'.

Serão 61 prêmios no vale-tudo e mais 9 prêmios na rodada-extra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - SOCIAL

aflores@netuno.com.br

PROGRAME-SE
"ir A 4a edição da mais tradi
cional festa gastronômica do

Norte-catarinense, a 'Festa
Nacional do Pirão, de Barra'

Velha, será lançada amanhã
à noite no Terminal Turístico
e Rodoviário do Município. Na

oportunidade será eleita a

rainha do evento deste ano,
que será realizado de 7 a 10
de setembro.

(ir O CrG Laço Massarandu
bense realiza neste final de

semana, dias 7, 8 e 9, o 30
Rodeio Interestadual. Ex
tensa programação vai ser

desenvolvida com destaque
para o baile de sábado, às 23

horas, com Portal Gaúcho, no

Pavilhão B da Fecarroz.

Festas lulinas
"ir Amanhã, dia 7, é dia de
festa no arraiá do Jangada.
Muita música, comida, bebi
da e brtncadelras. esperam
os visitantes a partir das 18
horas.

<7f" E neste sábado, dia 8,
acontece a animada Festa
Julina da Escola Vitor Mei

relles. Início às 17 horas.

<7f" -Outra Festa Julina que
promete neste final. de se

mana está programada pa
ra sábado, no Colégio Lilia

Ayroso Oechsler, na Ilha da
F i g u e i ra, a part i r das 1 7
horas.

"ir O Colégio Evangélico Ja
raguá promove amanhã,
sexta-feira, às 19 horas,
grande Festa Julina. Feira
de bonecas, quadrilhas e

jogos fazem parte da pro
gramação.

<LP A Festa Julina do Colégio
Heleo'doro Borges será
realizada neste sábado .(8),
a partir das 16 horas. Vá e

divirta-se!

Concurso de logomarcas
o concurso lançado pelo Núcleo de Comunicação

Social para criação de logomarcas encerrou dia 26 de

junho com a divulgação do resultado. Rafael de Mello
Lunardon foi premiado pela criação das loqornarcas
dos núcleos de Jovens Empresários, Comunicação,
Panificação e Jardinagem. Adolfo Zimmermann pelos
núcleos de Transportes Especiais e Comércio São

Luiz/Ana Paula. José Theodoro pelo núcleo de
Comércio Exterior, e Stanley Sobotka pelo Núcleo de
Moveleiros. Os vencedores receberam certificado,

uma placa e prêmios no valor total de R$ 2.500,00.
Horst Baümle

PREMIADO - Rafael de Mello Lunardon (E), da CMC, autor
de quatro logomarcas escolhidas, e Dieter Iansen, coordenador

do Núcleo de Jovens Empresários

Divulgação

r .. /! • '4;( .

I / j
i/ ItV �k

JARAGUÁ DO SUL, 6 DE JULHO DE 2000

, �
�flÇ�,....

Chico Schwamm bach

O casal Wilson Fernandes e Claudia Cardoso Molina faz uma
pausa durante a 4a Noite Brasileira

Christian 'Fittipaldi, um dos pilotos que está
arrasando na Fórmula lndy, e Ioe Jr., da Studio FM. O
dick foi feito durante a Rio 2000, etapa brasileira da

competição

Claudinei Azevedo estréia idade

nova neste sábado (dia 8),
recebendo o cumprimento de sua

Valquíria e amigos. Parabéns!

Divulgação

A coralista Nayer WielIe comemorou, em junho, 26 anos de
atividades 'no Coral da Scar. Na foto aparece ao lado do repórter

1. Santos! da Rádio Jaraguâ

FELIZ ANIVERSÁRIO
Parabéns aos nossos leitores aniversariantes:

4/7
Waltraud Zenke

.

Luís Gustavo Lange
Luciane Menel
Rudolfo Benjamin Hauck
Eduardo Neitzel
5/7
Janni Carlos Gneipel
Ildemar Bartel

Filho

6/7
Zaira Pedri
Tatiana Kupas
Fernanda Pradi
7/7
Vera Lucia Voltolini
Silvio Roberto Ewald
César Felisbino
Miriam Dalpiaz

(1)
tUNELLI

14 Anos de Bons Servicos
, I

SERViÇOS PREDIAIS E RESIDENCIAIS

Ruo Prefeito J.osé ßuuer, 593 • Vila Rau
Fone: (047) 973·9947 • 372·3500
CEP: 89254·100. Jaraguó do Sul- st

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



��,rcul�çãoJ
quinta-feira
e sábado.

• '(M,]:1I, f;1 inSJ
MARIMAR 275·0051

eREel 1989·J

MOLHA- PRÓX. PMJS
R$ 26.000.00

Lindo terreno todo murado

(parte do muro com pedras)
com 451.50m2. Edificado com
casa mista + fundação para

sobrado. Excelente opção, local

alto, rua calçada. Aceita troca

por casa no São Luis, Ana
Paula ou proximidades. Ligue já.

ANA PAULA - R$ 28.000.00
Casa em alvenaria com 100m2
de área construída, 3 quartos,
sala estar, sala jantar, cozinha,

área de serviço, 2 bwc,
garagem pl 2 carros, terraço.
Terreno cl muro, portão de
alumínio. Aceita casa na Vila
LenzilÁgua Verde ou outros
bairros. Pode ser financiada.

FIGUEIRA - R$ 35.000.00-
cl 2 suites (1 cl hidra)

Casa de Alvenaria com 170m2,
2 suites, sala estar, cozinha
ampla, área de serviço,

dispensa, bwc, garagem, +
. área com 2 salas amplas.
Terreno com 3.37m2, todo

murado. Aceita troca por casa
na Vila Lalaul Centenário ou

casa na praia.

RAU - R$ 25.000.00
Casa de Alvenaria com 113m2,
3 quartos, sala estar, cozinha

ampla, área de serviço,
churrasqueira, edicula, bwc,
ºfragern, Terreno com 460 m?
Aceita Carro como parte pgto.

RAU - R$ 42.000.00
Excelente Casa de Alvenaria com

80 m2, 3 quartos amplos, sala
estar, cozinha ampla, bwc, toda
cl piso, laje. + 75m2 cl área de

serviço, quarto, bwc, garagem pl
2 carros. Terreno com 450m2.

Aceita Carro ou terreno como

parte pgto.

ANA PAULA - R$ 17.000:00
Excelente terreno com 350m2.

Esquina. Rua Francisco
Hruscka.

ANA PAULA - R$ 16.000.00
Terreno com 350m2. CI

fundação para casa cl 3

quartos, sala estar, sala jantar,
cozinha bwc, área de serviço,
dispensa, varanda. Temos a

planta. Aceita outro terreno de
menor valor como parte pgto.

ESPECIAL
ADQUIRA JÁ O SEU LOTE
PAGANDO EM PEQUENAS

PARCELAS.
LINDOS LOTES COM
INFRAESTRUTURA -

ESPERANDO POR VOCÊ
Loteamento MARIANO no

São Luis
Loteamento ALZIRA HARDT
no Rio Cerro - aceita carro.

Loteamento VOLKAMNN no

Rio da Luz - aceita carro.

Loteamento MIRANDA no

Jaraguá 84 - aceita carro.

Loteamento ROEDER no Rio
Cerro - aceita carro.

Em Breve Loteamento na

Barra (Fundos Breithaupt) -

Vendas exclusivas
MARIMAR. -

ligue e, informe-se.

CHAVE 275·1594
eREel 612·J

• APTO EDIFICIO MATHEDI
03 qtos, demals dep.,

R$ 250,00.

, APTO EDIFICIO VILA
NOVA com 03 qtos, demais
dependenclas, R$ 260,00.

, APTO EDIFICIO AMIZADE
02 qtos, demais dep.,
valor negociavel.

nosso e-maIl mudou.correlodopovo@netuno.com.br
, SOBRADO para fins

comerciais e residenciais
com área de 300,OOm2 início

Ilha da Figueira valor

negociavel.

, APTO EDIFICIO ISABELA

Procopio Gomes de Oliveira
com 01 suite, 01 qto, demais
dep., MOBILIADO - OBS.:
com 03 bwcs, R$ 400,00.

, APTO EDIFICIO
CAETANO CHIODINI para
fins comerciais, valor

negociavel.
, APTO EDIFICIO
MAGNÓLIA - Novo

R$ 450,00 negociável.

'APTO ILHA DA FIGUEIRA
01 suite, 02 qtos, demais

dep., R$ 400,00

'SOBRADO
Rua Expedicionario Antonio
Carlos Ferreira - Centro
com 04 qtos, demais

dependencias cl cozinha
toda montada, valor

neqociável.

, APTO EDIFICIO MATHEDI
com 03 qtos, demais

dependencia R$ 300,00.

MARCATTO 371·1136.
eREel093

LOTEAMENTO FIRENSE, no
Bairro Jaraguá Esquerdo,
próximo a escola, igreja,

supermercados e onibus a

vontade. Você dá uma

pequena entrada e o restante

pode pagar em até 60 meses.

Concorra e reserve o seu.

VENDE - TERRENO de esquina
coni 4.200m2 - Fazendo frente

com a Rua Bernardo
Dornbusch.

CORREIO00POVO

VENDE - Dois TERRENOS no

Loteamento São Cristóvão II -

Bairro Amizade
R$ 10.000,00.

VENDE-TERRENOcom
1.000m2 de esquina - Rua'
João Carlos Stein - Próx.

Juventus.

VENDE - TERRENO com

476m2 - Loteamento Ana
Paula 11- Lote nº 151 -

R$ 12.500,00.

VENDE - CASA DE
ALVENARIA com 89m2 - Sito a

Rua Horácio Pradi - Jguá
Esquerdo - R$ 32.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 160m2 - Tifa Martins

- Loteamento Fredolíno
Martins R$ 40.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENARIA
com 60m2, em construção, sito
à RUA JOSÉ NARLOCH - Lote

121 - R$ 23.000,00.

VENDE - CASA DE ALVENA
RIA - com 70m2, na Rua 402,

nº 63 - toda murada -

R$ 30.000,00.

VENDE - CASA DE MADEIRA
Lote 91 - Lotea. Liodoro

Rodrigues (Financ. de 16x
R$ 160,00) - R$ 15.000,00.

INTERIMÓVEIS 371·2117
eREel 0914�J

01 - Apto. contendo 02

dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc e garagem.
Rua: Reinaldo Rau, 86 - Ed.
Mário Tavares - Apto. 101
Valor do aluguel: R$ 250,00

02 - Casa madeira, contendo 03

dormitórios, sala, cOZ., lavand.,
bwc, e garagem. Rua Carlos

May, 358 (Próx. Caraguá)
Valor do aluguel: R$ 270,00

03 - Apto. contendo 03

dormitórios, sala, coz.,
lavánd., bwc., sacada e

garagem. Rua: Marcos Emílio
Verbinenn - Resid. Garcia

(Água Verde)
Valor do aluguel: R$ 260,00

04 - Apto. 01 suíte + 02

dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc., sacada cl

churrasqueira e garagem.
Rua: Gov. Jorge Lacerda, 552

- Ed. Onix - Apto. 202
Valor do aluguel: R$ 400,00

IMÓVEIS PARA VENDA
05 - Casa alvenaria cl área
215,00 m2 e terreno cl
377,00 m2. Rua Eugênio
Lessmann (Nova Brasília)
Preço: R$ 140.000,00

06 - Casa cl área de 260,00
m2 e terreno cl 269,00 m2 ..
Rua: Irmão Marista (Centro)

Preço: R$ 140.000,00

07- Apto. cl área de
200,OOm2, mobiliado. Ed.

Carvalho (Centro)
Preço: R$ 110.000,00

08 - Casa de madeira, cl
62,00 m2 em terreno cl
325,00m2. Próx. Malwee
Preço: R$ 16.000,00

09 - Terreno cl 311,00 m2.
Rua: Anita Garibaldi (Centro)

Preço: R$ 25.000,00

10 - Terreno c/800,00 m2.
Rua: Amazonas (Centro)

R$ 65.000,00

CHALÉ 371·1500
eREel 643·J

PARA LOCAÇÃO:
Sala comI. R.Walter

Marquardt,2665 -

R$ 500,00.

Sala comI. R.266 nº 80 área:
85m2 - R$ 250,00.

Imóvel comercial. R.Walter

Marquardt,697 - R$ 800,00.

Casa alvenaria R.Jaime

Gadotti, 350(03 darm.)
R$ 250,00.

Apartámento R.Leopoldo J.

Grubba,97(02 darm. -csp.
empregada) R$ 250,00.

Casa alvenaria R. Padre
Pedro Francken, 139, 4 darm

cl garagem. R$ 500,00

Casa alvenaria R. Luíz Alves,
38 - Figueira, 3 dorrn., cl
garagem - R$ 315,00

Casa alvenaria R. Frederico

Bartei, 237 - Centro, 3 dorrn.,
cl garagem - R$ 350,00

Apartamento R. Padre Pedro
Francken, 174 - Centro, 1

suíte + 2 dorrn., cl garagem -

R$ 335,00

PARA VENDA:
Terreno R.Cel.Procópio G.

Oliveira,com 637,50m2
R$ 110.000,00

üGE\HARIA E ARQL1TETCRA
Prqelos e Construçôes

"

Jaraguá do Sul, 6 de Julho de 2000

ligue e anuncie: 370 7919·370 8649·371 1919

ilirq{'Uíte,}�), éJrbanis.t8;t
A� lofteâ de ()twdM.

CR:A!199;.3

Fone: (0**47) 275·3441 9975·1749
NOVO ENDEREÇO

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 . Sala 12

Baependi . Jaraguá do Sul· SC
CEP: 89256-100 - Jaraguá do Sul· SC

,

FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

- Móveis para escritório em geral
- Computadores/ impressoras
- Fax - Máquina de cupom fiscal
- Relógios de Ponto
- Etiquetadora$ - Scanner
- Check Pronto - Retroprojetor
- Calculadoras/Máquinas de escrever
- Suprimentos p/ informática
- Papelaria e acessórios em geral

Computadores
com ISO 9002 para
professores e

profissionais liberais
em até 36 vezes,
outros em até 16 vezes

Monitores Sansung
com preços imbatíveis

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone/Fax: (0**47) 275-1492 - Jaraguá do Sul- SC - E-mail: florianiequipamentos@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-VENDE - Apto. c/2 quartos e

demais dep. - Condomínio
Amizade - R$ 31.500,00

.� ..����?I�!���.?� CORREIO DO POV0 ������� .c?�. �.��:.� .�.� .J.� .L.��.��.��.�?

BARRA SUL 376-0015
(RE(I 1589-J

VENDE

1ERRENOS
Terreno cl 1.938,00 m2, ( 25,5 x

76,00 ), Rua Pastor Albert

Schneider, na Barra -

R$ 70.000,00

Terreno c/608,00m2, Rua Pastor
A. Schneider, na Barra, defronte

Papagaio - R$ 18.000,00

Terreno cf 397,50m2, Rua
Constantino Rubini, na Barra

R$ 15,000,00

Terreno c/325,00m2, lot.Mlranda,
I,otes n º 6 e 7, R$ 9.000,00 -

cada em três parcelas.

Terreno cl 368,00 m2, Jardim
Hruschka II, bairro São Luís -

R$ 4.000,00 + 24 x R$ 375,00

SÍTIOS
Chácara com 158.690,00m2

edificado com uma casa alvenaria
c/80m2, com água e árvores

frutíferas, Ribeirão Cacilda -

Garibaldi - R$ 27.000,00

Sitio com 672.162,50m2, edificado
com um galpão de 150,00m2,
próprio para carregamento de

banana, localizado no Ribeirão

Fausta, Garibaldi/Corupá, com
15.000,00 pés de banana

tratados, com bastante água,
mato, estradas e trilhas - área

plana e montanhosa -

R$130.000,00.

lu
CASAS

Casa de alvenaria cl 192,00m2,
03 BWC, cl telefone e antena

parabólica, Lateral Frida Piske,
terreno com 777,00m2, (15x51.8),

na Barra - R$ 65.000,00

• Casa de alvenaria cf130,00m2,
terreno c/630,00m2(14x45), 01
suíte + 02 quartos, 02 salas,

copa, cozinha, BWC, garagem,
Rua Botafogo, 44, na Barra -

R$ 50.000,00

APARTAMENTOS:

Apartamento cf 75,00m2, 2
quartos, garagem e demais

dependências, Rua Egídio
Busarello, área nobre, na Barra -

R$ 33.000,00

GIRASSOL 371-7931
eREel 1741·J

Cód. 2006 - VENDE (centro) -

Apto com 132m", 3 qtos - Aceita
troca por casa - R$ 48.000,00

Cód. 1013 - VENDE terreno com
1 000m", casa com 230m". Em

frente ao Posto Mime. Aceita apto.
R$150.0oo,00.

Cód. 2002 - VENDE (Baependi)
apo com 147m" - 3 qtos - Res.
Cristina - R$ 55.000,00. Aceita

troca por casa.

Cód. 2007 - VENDE (Centro) -

apto. com 11 im" - 2 qtos - Ed.
Petúnia - Aceita troca por casa
menor valor - R$ 53.000,00

Cód. 2005 - VENDE (São Luís)
casa 70m", 2 quartos, próximo

Caic. Aceita carro - R$ 34.000,00.

Cód. 1001 - VENDE

(Schroeder) - casa 70m2 - 2

qtos, próximo Cayman -

R$ 20.000,00

Cód. 3001 - VENDE (Santa Luzia)

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorms, Ed. Dona Alzira, lat.
Barão do Rio Branco.

R$ 330,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

dorms.. Ed. Schiochet. R.
Barão do Rio Branco.

R$ 600,00.

ALUGA - Apto. 2 dorrns.,
sala, cozinha, banheiro,
lav., gara-gem. BR-280.

R$ 240,00.

ALUGA - Casa alv., 1

dorm., cozinha, bwc, lav.,
BR-280, entrada Rodeio

Crioulo. R$ 150,00.

RANCHO 371-8799
(REei 820-J

* Cód. 145 - Terreno cl

385,00m2 - Vila Rau -

R$ 10.000,00 (Aceita troca

por carro em ótimo estado).

* Cód. 467 - Terreno cl
501 ,98m2 - Ilha da Figueira -

R$ 15.000,00.

* Cód. 150 - Terreno cl

22.000,00m2 - Ilha da Figueira
R$ 100.000,00.

* Cód. 471 - Casa mista com

130,00m2, terreno de esquina
com 515,00m2. Em ótimo
estado de conservacão -

Barra do Rio Cerro -

R$ 40.000,00.

* Cód. 363 - Casa de alvenaria
com 98,00m2, com três

quartos, dois BWC, e
demais dependências -

Balneário de Barra Velha -

R$ 25.000,00 (Aceita troca
cl imóvel em Jguá do Sul)

.

* Cód. 477 - Bonita casa de
alvenaria cl 112,00m2 terreno
medindo 619,50m2. - Três Rios

do Norte - R$ 25.000,00.

* Cód. 476 - Lindo chalé
moderno de alvenaria cl

120,00m2, terreno cl
. 752,Obm2. Na praia de

Araranguá - SC -

R$ 52.000,00 . Troca por
imóvel em Jçuá do Sul.

* Cód. 473 - Casa de alvenaria
cl uma suíte, dois quartos e

outras dependências, cl área
total de construção de

196,00m2, terreno cl 548,62m2
- Vila Rau - R$ 48.000,00.

* Cód. 140 - Casa de alvenaria
cl 160,00m2 cl uma suíte e dois

quartos. Terreno cl 539,00m2 -

Vila Rau - R$ 60.000,00.

"TEMOSCLIENTE NECES
SITANDO DE APARTAMENTO PI

LOCAÇÃONAS PROXIMIDADES
DOCENTRO.ATÉO

VALOR DE R$ 450,00"

VASEL 275-0153
(REei 1762·J

VENDE TERRENOS

Rei. 056 - R$ 70.000',00
Rio Molha - 1.000m2

Rei. 007 - R$ 45.000,00
Lateral Walter Marquardt -

186.000m2

ReI. 098 - R$ 32.000,00
J'guá Esquerdo - 90m2

Rei. 048 - R$ 26.500,00
Ilha da Figueira - 758m2

VENOECASAS

Rei. 006 - R$ 180.000,00
Czerniewicz - 226m2, 1

suíte, 2 quartos + dep.

Rei. 014 - R$ 135.000,00
Vila Lalau - 210m2, 1 suíte,

2 quartos + dep.

Rei. 042 - R$ 95.000,00

Figueira - 200m2, 1 suíte, 2

quartos + dep.

Rei. 046 - R$ 58.000,00
Água Verde - 2 casas:

1) 115m2, 3 quartos + dep.
2) 65m2, 2 quartos + dep.

Rei. 028 - Terreno

R$ 25.000,00
Figueira - 455m2

Rei. 036 - Terreno

R$ 16.000,00
Figueira - 405m2

MENEGOTTI 371·0031
(RE(1550·J

CASA COM SALA

COMERCIAL 03 QUARTOS DE

MAIS DEPENDÊNCIAS.
CONTÉM SALA COMERCIAL

COM ÁREA DE 24,00 M2

LOCAL: R. ERWINO

MENEGOTTI1996.

R$ 150.000,00

CASA EM ALVENARIA - 03

QUARTOS E DEMAIS

DEPENDENCIAS

LOCAL: ESTRADA NOVA

R$ 30.000,00 (aceita carro

no negócio)

CASA EM ALVENARIA

03 QUARTOS E DEMAIS

DEPENDÊNCIAS
LOCAL: VILA LENZI

R$ 47.000,00

SOBRADO-LOCALIZADO

NA BARRA DO RIO CERRO

COM ÁREA DE 390,00 M2

R$ 130.000,00 ( negociável)

TERRENO-CENTRAL

LOCALIZADO NA AV. MAL.

DEODORO DA FONSECA

ÁREADE 1.930,00 M2

R$ 360.000,00

TERRENO - LOCALIZADO NA

VILA RAU COM ÁREA DE

420,00 M2 - R$ 14.500,00 -

OU R$ 7.000,00 MAIS 17

PARCELAS FIXAS DE

R$ 500,00

TERRENO - LOCALIZADO NA

VILA RAU COM ÁREA DE

312,00 M2 - R$ 7.000.00

IMÓVEL COMERCIAL
LOCALIZADO NA RUA

ERWINO MENEGOTII

ÁREA DO TERRENO COM

659,00M2 - R$ 60.000,00

- terreno 483m" - 14 x 34 - Res.
Geranium - R$ 8.000,00 - Ent.

R$ 200,00 + R$150,00 mensais.

CÔO. 1023 - VENDE (Nova
Brasília) - casa com 145m2 -

suíte t 2 qtos R$ 70.000,00.

Cód. 1024 - VENDE (Barra)
casa alv. cl 140m2 - Terreno

com 4.2230m2, vende
separado a casa e o terreno.

Rua Bertha Weege -

R$ 75.000,00

Cód. 3016 - VENDE (Vila
Lalau) - Terreno com 440m2

(16x27.5). Rua 928 - Próx.
Salão Vierense - R$ 17.000,00

JARDIM· 371-0768
eRE(1 572-J

LOCAÇÃO APTOS
CENTRO - APTO - ED.

ISABELA - suíte + 2 darm.

(semi-mobiliado) - R$ 450,00

CENTRO - APTO - Sobre
Imob. Jardim - 2 dorrn., + 2
bwcs - si condomínio -

R$ 320,00

LOCAÇÃO CASAS

CENTRO - CASA COMERCIAL
- Próx. Disapel - 4 salas cl
estacionamento - R$ 650,00

ÁGUA VERDE - CASA MISTA
- Próx,'Ferj - 3 dorm., cl
garagem - R$ 230,00

BARRAR.CERRO-CASA
ALV. - Lado Posto Cidade - 4

darm - cl garagem -

R$ 330,00

VILA NOVA - CASA MISTA -

Próx. Prefeitura - 4 dorm,
sala, cl garagem - R$ 335,00

CENTRO - CASA MISTA - R.
João Picolli - 3 darm. - cl

garagem c R$ 300,00

LOCAÇÃO SALAS
COMERCIAIS

CENTRO - SALA COMERCIAL
- NOVA - sala cl 50m2 + bwc

+ depósito - R$ 300,00

CENTRO - SALAS
COMERCIAIS - em torno de

35m2 - antigo Senac -

R$ 330,00

CENTRO - GALPÃO COM. cl
180m2 - galpão cl estaco

LEIER 371-9�65
eREel 1462·J

ALUGA - Apto. 3 dorrns., R.
Dr. Waldemiro Mazurechen.

R$ 335,00.

ALUGA - Apto. 3 darms., 2
salas, final da R. Jorge
Czerniewicz. R$ 350,00.

ALUGA - Aptos. 3 darms.,
Ed. O Alzira, lateral Barão
Branco/Centro. R$ 280,00.

ALUGA - Apto. 3 dorms., Ed.
Neno Pradí/fínal da Marechàl.

R$ 330,00.

ALUGA - Apto. 3 darms.,
sala, cozinha, lavanderia,
garagem. Ed. Mattedi.

R$ 280,00.

ALUGA - Apto. suíte + 2

darms., Ed. Maximum Center.
R. Marechal Deodoro.

R$ 550,00.

FUTURO 371-0696
(REei 8469·1

01) Apto. NOVO no

Residencial Ágata (101) com
quartos, benheira de

hidromassagem, água quente
fria, massa corrida, cerâmica

Eliane - R$ 90.000,00

02) Apto. com 3 quartos no

Edifícil Pérola Negra em
construção próximo ao

Supermercado Angeloni -

Entrada e assumir Parcelas d
Condomínio

03) Apto. 401 no Edificio

Topázlo em construção
(Guaramirim) com 3 quartos
Entrada e assumir Parcelas d

Condomínio.

04) Apto. 402 no Edificio

Topázio em construção
(Guaramirim) com 2 quartos -

Entrada e assumir Parcelas d
Condomínio.

05) Apto. 101 no Residencial
Jade em construção com 3

quartos - Entrada e assumir
Parcelas de Condomínio

06) Apto. NOVO no

Residencial Ágata (501) com 3

quartos - Edificio com piscina
salão de festas, elevador e
somente 2 aptos. por andar -

R$ 90.000,00.

07) Apto. NOVO no

Residencial Talismã (302) com
2 quartos, massa corrida,
água quente e fria - R$

65.000,00

08) Apto NOVO no

Residencial Talismã (391) com
3 quartos, massa corrida,
água quente e fria - R$

115.000,00.

09) Apto. 603 no Residencial
Clarice Koch em construção
com 2 quartos - Entrada e

assumir Parcelas de
Condomínio.

10) Apto. com 2 e 3 quartos
no Residencial Esmeralda, na

Rua João Pícolli -

Financiamento Direto com o

Condomínio.

SÉCULUS t 371-8814
(REei 1873-J

VENDE - Casa madeira cl 3 qtos
e demais dep. - Loteamento
Juventus - R$ 21.000,00.

VENDE - Apto. cf 3 qtos e
demais dep. - Rua Bernardo

Dornbusch, 590 - R$ 55.120,00

VENDE - Res. Amaryllis, Vila
Nova - Aptos. cl suíte + 1 qto

- R$ 57.000,00 ou suíte + 2

qto - R$ 75.000,00.

VENDE - Terreno cl 364,00m2
- Rua Erich Sprung, Vila Rau -

R$ 18.000,00.

VENDE - Res. Maguilu, R.
Procópio G. Oliveira - 3 qtos

e demals dep.
R$ 38.500,00

VENDE - Terreno de esquina
cl 600,00m2 - no loteamento
Versailles - R$ 19.000,00.

VENDE - Terreno cl
497,68rn2 - Rua Amábile T.
Pradi, Jguá Esquerdo -

R$ 15.500,00

3

I

o

-

e

o

1

ALUGA - Apto. cl suíte + 2

quartos e demais dep., aptos
novos com churrasqueira na

sacada, 1 vaga por apartamen
to, box para depósito - Res.

Amaryllis, Vila Nova - R$ 350,00

ALUGA - Aptos novos cl suíte +

1quarto ou suíte + 2 quartos e

demais dep., sacada com

churrasqueira (1ª locação,
prédio com salão de festas, 1

vaga de garagem e box para
depósito) - Rua Emil Burow 223,

Res. Tulipa.

DEJA 275-2990
eREel 00 1770�J I

CASA EM ALVENARIA MEDINDO

72,00M COM 4 QUARTOS,
SALA, COZINHA, BWC (FALTA
REBOCAR POR FORA) RUA
652, ILHA DA FIGUEIRA.

R$ 19.5.00,00

SOBRADO MEDINDO 144,00M
TERRENO MEDINDO 370,00M
(FALTA_REBOCAR POR FORA)
RIBEIRAOMOLHA-PROXIMOA

GRUTA R$ 25.000,00
--

CASA EM ALVENARIA MEDINDO
120.00M-TERRENOMEDINDO
514.00M,1 SUíTE,3QUARTOS,
SALA, COZINHA, LAVANDERIA,

GARAGEM - RUA: OLÍVIO
CHIODINI PRADI-JARAGUÁ
ESQUERDO - R$ 55.000,00

CASA EM ALVENARIA MEDINDO
54.00M (NOVA) 2 QUARTOS,
COPA/COZINHA, BANHEIRO,
LAVANDERIA E GARAGEM -

RUA: 924 - JARAGUÁ
ESQUERDO- R$27.500,00

SOBR.ADO MEDINDO 238,00M
1 SUITE, 2 QUARTOS, BWC,
SALA DUPLA, SALA DE TV,

AREA DE SEFtVIÇO, GARAGEM
PARA 2 VEICULOS - RUA:
IRMÃO CELESTINO DEPINE
CHAMPANHÁ - R$ 135.000,00

GALPÃO COM 320,00 ( NOVO)
TERRENO MEDINDO 435,OOM
RUA: IDA BONA ROCHA
CENTRO - R$ 85.000,00

-

SALA COMERCIALMEDINDO
70.00M -1' PISO - DE FRENTE·
PARA O CALÇADÃO - CENTRO

R$ 35.000,00

APARTAMENTO MEDINDO
78.00M COM 1 SUíTE, 1

QUARTO, SALA, COZINHA,
BWC, LAVANDERIA,

CHURRASQUEIRA NA SACADA.
PROXIMO AO FORUM - VILA
NOVA - R$ 15.000,00 + CUS

�

APARTAMENTO MEDINDO 57.00
COM 1 SUITE, SALA, COZINHA, LBWC, LAVANDERIA
CHURRASQUEIRA NA SACADA
PROXIMO AO FORUM- VILA
NOVA - R$ 10.000,00 + CUB

-

CASA EM ALVENARIA MEDINDO
140.00M - TERRENO MEDINDO
392.00M - 3 QUARTOS, 2

BWCS, 2 SALAS, COZINHA,
DISPENSA, LAVANDERIA, MINI
PISCINA, GARAGEM - AGUAS

CLARAS - R$ 48.00Q,OO
-

TERRENO MEDINDO 377.00M
ASFALTO EM FRENTE

RUA MARIA DEMATHE NAGEL
SÃO LUIZ - R$ 12.000,00

-

LOTES NO LOTEAMENTO
REDER ( VARIOS ) 561.00M,

332.50M, 399.00M
RIO CERRO - ATRAS DA
CHOCOLEITE - R$4.000,00

-

CASA EM ALVENARIA MEDINDO I

29.00M - 1 SUíTE, 2 QUARTOS,
SALA, COZINHA, AREA DE

SERViÇO, GARAGEM,
CHURRASQUEIRA,

LOTEft>MENTO SAN LOREN -

SÃO LUIZ - R$ 45.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. CORREIODOPOVO f-

Nova versão para Silverado 2001
A Chevrolet apresenta já no

comecinho de julho a linha 2001

da camionete Silverado e a

novidade é a Silverado D20,
uma versão incrementada'com
itens exclusivos. O utilitário GM,
apesar de ter projeto um pouco
mais antigo que a sua maior rival

Ford F-250, ainda é atraente, já
que conta com desenho limpo e

muito harmonioso. Uma faixa

decorativa discreta e de simples
visualização traz a nova

nomenclatura, além do logotipo
na tampa traseira. Porém talvez

o que mais chame a atenção no

modelo são os pára-choques e a

grade do motor cromadas,
oferecidas de série nesta versão,
assim como os aros em liga-leve.
O interior ganhou novo tecidos

dos bancos -e painéis de porta.
No painél, tudo o que necessário
e além de vários ítens de

conveniênci�, c<.?mo os quatro
porta-copos, dois pontos de

energia, além do acendedor de

cigarros, regulagem de altura no

volante, além de ar

condicionado, vidros, travas e

espelhos elétricos de série. O
desenho do painel, aliás, é o

mesmo da Escalade, o utilitário
top de linha da.GM americana,
fabricada pela divisão Cadillac.

E, como não é só de luxo que
vive uma picape, melhorias
mecânicas também foram
adotadas na D20. O motor passa
a ser mais econômico, passandoI

(

a fazer 10,4 km/l na estrada

(bem melhor que a marca

anterior, que era de 7,3 km/I),
além de ligeiramente. mais
potente, passando a máxima de

162 km/h. Também foi'

recalibrada a transmissão, que faz
o carro arrancar com mais

suavidade além da diminuição de

ruídos em baixa rotação. Além
russo, foi revista a suspensão, que
tem função de dar mais

estabilidade em altas velocidades,
e reduzir vibrações. Um novo

filtro de ar, ficou mais compatível
com uso do carro, já que é feito

para rodar também em estradas

de barro. Ainda, foi dotado
novo filtro de combustível, de
melhor funcionamento. Com

preços que iniciam em R$ 53,9
mil, a Silverado D20 tem o

objetivo de apimentar aindamais
a tradicional disputa entre Ford
eGM pela liderança no mercado
de utilitários. A começar pelo
preço, virtudes é o que não

faltam.

Av. PREF.�l.OEMAItGRUEIeA. 12a1
·(ANTIGA ROA JOINVILLEI
JARMu.L DOSUL

Automundo
Só para 2001
A Hyundai quer faz-se presente ern todos os segmentos
automobilísticos. Desta vez no mercado dos todo-terreno, com o

lançamento previsto para 2001, do Santa Fé, de visual agressivo e

musculoso. Chega a lembrar (nas formas volumosas) o Dodge
Durango, fabricado nos EUA.

- .

Britanica poderosa
o Jaguar S-Type está cotado dentre os sedãs mais bonitos e caros

domundo, dono de um design irretocável.Amissão era criar uma

perua sem quebrar "- harmonia das formas. E conseguiram. A
empresa (controlada pela Ford) fará historia, já que é o primeiro
sationwagon daJàguar.

t OJA DE CONVENIÊNCIA
OLEO, CENTER

LAVACAO EXPRESSA
I

" .

TEL.275
0359

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 - Clossi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL,6 DE JULHO DE 2000

MODELO
Fiesta 4p, opcionais + som original

ANO
98

Uno 4j:J, completo - ar 98
Palio com opcionais + som original 97
Gol MI, rodas esp. 97
CBX 200 Strada 97

Pick-up Corsa Completa 96
Corsa Wind cl opcionais + som original 95

Tempra 16V, C. + bco couro + c. barbo 95

Tipo SLX, completo, 4p 95
Kombi envidraçada 95
Verona LX 1.8i 4p, cl trio eletr. 94

Saveiro, opcionais, prata + rodas 92
Escort L 92
Escort L 87
CBX 750F Hollywood ,87
Chevy 85
Belina Guia Escala 85
Ch,evette SL 81
Fusca 69

IPANEMA GASOLINA

a>,
�
5)

31
W
1U
1J

MODElO

�Daliar
---�---------------

VEICULOS LTDA

COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA
ANO COR VALOR

99 Branco R$ 15,000,00
99 Vermelho R$ 10.800,00
97 Azul R$ 12.200,00
95 Cinza R$ 10.000,00

MODELO

Gol 1.0 16V, 4p
Uno EX

Corsa Super 4p

Logus CLI 1.8

G<?I 1.0

Gol GL 1.8

Monza SL 1.8

Kadett SL/E

Voyage GL 1.8

Uno Mille

Verona 1.8

Goi CL 1.6

Uno Mille

Uno CS 1.3

Caravan Diplomata 4.1

Azul Met. R$ 7.800,00
Vermelho R$ 8.000,00

95

93

93

93

92

92

92

92

91

89

88

Azul

Verde

Prata

Prata

R$ 7.800,00

R$ 9.000,00

R$ 7.400,00

R$ 6.000,00
Vérmelho R$ 7.000,00

Branco

Branco

Branco

Preta

R$ 6.500,00

R$ 5.500,00

R$ 4.500,00

R$ 5.500,00

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

ANO

PAMPAGLGASOLINA 1.6 94

UNOELX4P 94

CALIBRA COMPLETO 94

GOLCL 93

GOL 1000 93

MONZA SL 2PCI TRIO 93

PARATICL 93

VERONA LX 18 91

MONZA SLE COMPLETO 91

COR

AZUL
PRATA

VERDE MET,

VERMELHO

V.ERDE

F-lODO - COMPLETA DIESEL 97

LOGUSGL

OMEGA SUPREMA

FIESTA 4 PORTAS

MONDEOCLX

VECTRAGLS

GOL BOLA 1000 I

KOMBI
OMEGACDAUT.

CORSAWIND

POINTER GL
TEMPRA 16V

97

97

97

96

96

96

95

95

95

BRANCA

PRETO

PRETO

VERMELHO

PRATA

.

Fo,nes: :373-'0806 / ;373·":18111
MODELO ANO COMBo COR
Corsa Sedan W ' OKM G Prata
Gol 16V (G3) 00 G Branca
Corsa Wind 04 pts 99 G Prata
D20 Custon L 90 D Branca
Escort GLI 96 G Verde
Fusca 1300 82 G Verde
Gol 16v 04 pts 99 G Branca
Gol CL 1.8 94 G Branca
Gol CL 1.6 ap 93 G Branca
Gol CL 89 A Cinza
Gol CL 88 A Prata .

Kadett GL 96 G Prata
Monza SL 4 pts 93 G Branca
Palio EDX 4 pts 96 G Verde
Tempra Ouro 94 G Azul
Uno Mille IE 96 G Vermelho
Uno Mille 94 G Verde
Uno S 93 A Azul'
Vectra GLS 97 G Branca
Verona LX 90 G Bege
Sundow 50c 97 G Preta
Titan 125 97 G Azul

Rod_ BR 280 - Km 60 - Guaramirim - SC

94

94

AZUL'
CINZA

AZUL

VERMELHO

AZUL

PRATA

BRANCO

BRANCO

BRANCO

AZUL

VERDE

VERDE

PRATA

AZUL

CHEVY 91

90

90

89

88

88

89

87

87

85

82

JEEP JAVALI

VOYAGE
CHEVETESLE

VERMELHO

PRATA

FIORINO FURGÃO BRANCA

PRETO

VERMELHO

VERDE

CINZA

MARROM

MONZA4P

MARAJO

D-20

OPALA 4 PORTAS

D-10 - DIESEL

HO�OIl'RT.�
.

"

Comércio de Motos e Peças Ltda. ",..

370-7922 ".. � �

r\ o

lAt
(11'\

, , euuJ4-� de <Ue4�
'f'!'.W_, � m, '!<..w:,w; ",,� "'"'''''' %'m 'K._ {,�'!0.""� "*,,,� � y y y

Revisão geral Honda 125 cl troca de óleo .R$ 29,00
Revisão geral Yamaha até 180 : .R$ 35,00
Cilindro bengala CG .R$ 15,90
Kit relação compl. Ref. Honda 125 colocada :R$ 25,00
Bateria CG 12V : .R$ 14,50
Pneu diant. Rinaldimodo Orig R$ 34,90
Pneu traz. Rinaldimodo Orig R$ 39,90

* Promoção válida até 30/06/00 ou enquanto durarem os estoques
,

CONHEÇA A NOVA YBR 125 4TP DA YAMAHA
,

COM PARTIDA ELÉTRICA

I.""'"
.ltI9It8rde ...

�
II�

Rua Ângelo Rubini, 350 - Barra do Rio Cerro

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas

INJEÇÃO ELETRÔNICA

.. " .. I,/".,,*A /
1/�����1

Telefone:
(047) 376-0251

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

ZECA Automóveis
Novos - Usados de Todas as Marcas

�Zl@ f§3§®?l
VEÍCULOS
Vectra
Gol

MODEl..O ANO COMBo COR

Okm Gas Branca

Okm Gas Iperol
GLS

MI 16V
Goi MI 16V Okm Gas Jupiter
Fiat Uno E X Okm Gas '

Branca

Santana GL MI 98/99 Gas Verde
Gol MI 8V 98/99 Gas Verde
Kombi Stand 98/99 Gas Branca

Parati MI 16V 98/99 Gas Branca
Gol MI 16V 98/98 Gas Cinza

, Ford Ka 1.0 98/98 Gas Vermelho
Siena EL 1.6 97/98 Gas Verde
Escort GL 16V 97/97 Gas Branca
Goi

-

CL 1.8, MI 97/97 Gas Branca
Gol MI 8V 98/98 Gas Branca"
Tigra Cóupe 98/98 Gas Vermelha
Santana GLI 2000 94/94 Gas Cinza
D 20 Cornpl 93/94 Diesel Bege
Escort GL 88/88 Alc Prata
Escort L 87/88 Gas Vermelha
Elba S 87/87 Alc Branca
Monza SLE 84/84 Gas Vermelha
Gol LS 83/83 Gas Cinza
Motto Titan 99/99 Gas Verde
Variant LS 73/73 Gas Azul

Rua Adélia Fischer:m�C�tro - jaräg�idoS�C'

COMPRA - VENQE"T. TROCA - FINAINCIA
,..I..@.

Rúa Bernardo Dornbusch, 111 1 Vila lalau Jaraguã do Sul
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 6 DE JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

MODELO ANO COR COMBo Compra. Venda -Troca MODELO ANO COR COMBo

Pick-up F-lOOO Iduplal 90 Cinza D
Motos e automóveis novos e usados Gol MI 98 Bronco G

Completa - Turbo Intere.
MODELO ANO COR VALOR Kombi furgão 97 Bronco G
ChevetteSUE 89 marrom 4.900 Quantum 97 Cinzo G

Escort GLX completa - Ar 95 Cinza G Corsa Sedan 8V Ok vermelho 17.500

Dir. Hidr., Trava, alarme - 2 P
Corsa Sedan GLS 99 prata 21000.

Veetro CD 97 Preto G

Veetro GlS 94 Bronco G

Escort L - ar quente - 2p 93
Corsa SU(2er 98 (2rata 13000.

Prata G Corsa Wind Ok branco 14.500
Santana Cll.8 95 Azul G

Del Rey Ghia - comp. 87 Azul A Escorl GLX 16V 97 branco 16.700
SR Deserter 95 Vermelho O

Ar cond, Dir. - 2 P F-1000 Galaxia 94 (2reta 36.000, Tempro 94 Cinzo G

Gol Mi 1.000 - 2p
F-1000 HSD XL 97 branca 33.500

Uno ELX 4p 94 Vermelho G
97 Branca G Gol Cli 16 96 branco Uno Mille 93 Bronco G

Goi CL 1.6 - 2p
11.500

96 Branca G Palio ED 2� 97 vermelho .]QQQQ Del Rey Gl 86 Prato G

Pa.rati GL5l8 - 2p - ór cona. 90 Cinza G Palio ED4(2 98 azul 12000, fiorino 86 Bronco

Corsa Wind lO - 2p 94 Bordõ G Polio Weekend Style 98 verde 21000. Pompa 85 Morram A

Belino Verde
Corsa W MPFI1.0 - 2p 96 Bordõ G Pam�a 97 branco 8.500 83 A

Prêmio CS 1.5 89 azul 4.500 Brasília . 76 Bege G

Corsa 4p MPFI1.0 98 Azul G Santana GL 20001 95 cinza 13.500 Chevrolet 76 Vermelho O

Brasilia - 2p 81 Branca G UnoCS 89 �reto 45QQ Corso Wind 00 Bronco G

Brasilia - 2e 80 Bege G Uno Electronic ELX 94 (2rata 7.500 Corso Wind Sedon 00 Proto G

Del Ra� L - 2� 87 Cinza A
Vectra GL 98 azul 25.000 Goi Special 00 Vermelho G
Vectra GLS 99 (2rata 31.000 SIO Cabine Duplo 00 Proto O
Vectra GLS 97 branco 24000.

.371 O'3t73 �37'1 0301It
' ,ey "i� ,r �

.

",..'

i
"

..

,�. r :
'"

.�; i .:[ "

371-4233 371-9333
.

.

<::,/ i-' .� :.:{�. ".,,:.�'? '.'/
.

, ",) \�".V' ';,>:�' ." ..

'� ��.>'- �

Rua Reinaldo Rau, 395 . Centro . Jaraguá do Sul Av. Pref. Waldemor Gru�ba, 2755 - Jaraguá do Sul

FORD
O
/00
98 '@

/98
/97
/97
6/97

95/95 Branca
94/95 Bege
94/94 Cinza
91/91 Branca

GM
S 102.2S
Kadett GL
Kadett GL

Kombi
GolCLi
Logus cu 1.8
GolCL 1.8
Santana CLSi 2.0'
Santana CL
GolBX
GolLS
Fusoa 1300. L

5/95
95/95

. �4j94\
94/94
93/93
89/90
'86/86
81/82
80/81

flAT
Vermelha
Vermelha
Branca
Branca
Cinza

UnoMilleSX
UnoMilleSX
Tempra ie
Uno Mille ie
Fiat 147 Racing

96/97
96/97
96/96
95/96
82/82

COMB

ga�lOlina.
lW gasolina'

gasolina
diesel
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
álcool

'gasolina
gasolina
gflsolina

gasolinã
ga�olina
gasolina

. gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

gasolina
gasolina
gljsolina
gàsólina
gasolina'

MODELO ANO <;OR VALOR COMBo
Omega GlS 2.2 camp. 96 verde mel. 20000.00 G MODELO COR COMBo ANO
Temera 16V 2.0 come 95 6ranco 15500,00 G
Tempra 16V 2.0 come. 93 branco 11.000,00 G MODELO ANO Preço Vectra GLS Prata G 98
Fiat Uno Mille EP 4P 96 verdemel. 7000,00 + �rest G Corsa 2 pts cl opicionais 95 R$ 9.500,00 Goll.O 16V Prata G 99F-lOOO Cabo com�r 93 cinza 33000 00 D

Tieo 1.6 come. I - ar 95 prata mel. 10.500,00 G Parati CL 1.8 91 R$ 7.300,00 Goll.6 Cli Prata G 96
Dielomata 6cc come. 89 preto 6700.00 G Diplomata 4.1 cornpl 85 R$ 4.200.00
Diplomata 6cc camp. 88 azul mel. 6.300.00 A Fiesta 4p 97 R$ 11.000,00 Go12.0 Gti Azul G 89
Diplomata 6cc Camp. 2pt 88 cinza mel. 5.500,00 A

Voyage cu.s 93 azulmet. 7500,00 G Fusca 1.500 75 R$ 2.300,00 Goll.8 GL Vermelho A 88
Voyage LS, 5 marchas 86 verdemel. 4.300.00 A Goi Mi 98 R$ 12.000,00 Corsa 1.0 Super Branco G 97
Gol GTS 87 vermelho 5.30000 A Gol cll 1.6 - vidro, trava, bco couro, som 96 1<-$ 12.300,00
Goi Cl 1.6 88 branco 3.00000 + �rest G Uno 1.3 CS Prata G 91
GolGll.6 88 branco 5.500 00 A GolfGL 1.8 4p 95 R$ 13.500,00
Chevy 500 SUE 1.6 . 89 verde mel. 5000,00 G D20 Conquest Turbo Diesel 96 R$ 30.000,00 Uno CS Verde G 90
Fusca 1.6 73 vermelho 2.500 00 G Palio EDX 4p comp. 97 R$ 13.500,00 Palio 1.0 EX Prata G 98
Fusca 1.3 re!íguia 69 . vermelho 2500,00 G Blazer DL>< 2.2 MPI compl + couro 97 R$ 28.700,00Escort 1.6 88 azul mel. voo 00 + �rest. A

.

Palio EX Vermelho G 98
Prêmio 1.3 86 cinza met. VOOOO G Tempra 4pts, 8V, compl. Série ouro 93 R$ 10.000,00

FuscaIpanema 511.8 93 cinza mel. 7800,00 A Verona 2.0 comp. 94 R$ 10.000,00 Branco 76
Monza SlE 2.0 cl trio 91 Bordo mel. 7500,00 G Pampa L 1.8 96 R$ 8.500,00 Fusca Branco 74
F=;��.�.c-;�".,c;,� tem �té 36 V-6.:ze..s

Diplomata 4.1 comp. 92 R$ 8.500,00

370 7986 Rua Walter Marquardt, 2166

372,2820 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira Rua Reinoldo Rau, 794 - Centro
Jaraguá do Sul

Centro - Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul

HA satisfação do cliente é o ..005S0 objetivo
'k-

.�,

Rua Walter Marquardt, 1855

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL, 6 DE JULHO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 5

COMO ANDA A SAÚDE
DO SEU CARRO?

VENHA FAZER UMA
INSPECÃO VEICULAR GRÁTIS NA CARAGUÁ.

,

A Caraguá está oferecendo a todos os proprietários de veículos,
de qualquer marca ou modelo, uma inspeção veicular totalmente
grátis, seguindo os padrões do DETRAN, ou seja, o seu carro vai

passar, por uma bateria de testes:

'@J TESTES DE AMORTECEDOR�S
'@J FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS

'® TESTES NA S,USPENSÃO
''@J ESCAPAMENTO E BORRACHAS

'@J REGULAGEM DOS FARÓiS
'@J TESTE DA PARTE ELÉTRICA E,
'@J TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR.

NÃO PERCA!
PARA TODAS
AS MARCAS
E MODELOS.

Enfim, um check-up completo pra ninguém botar defeito.

"Afinal, com a saúde do seu carro não se brinca.
o '

CARAGuA
Horário de atendimento:
De segundo o sexto: olhoo às 19hOO
Sábados: OBhOO às 13hOO

Rua Bemardo Dornbusch, 800
.

Fone: (47) 371-4000
Jaragu6 do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 - Clossi Auto

Vende-se Uno CS 91, com
motor e latoaria em átimo
estado. Valor: R$ 5.300,00.

Tratar: 9975-21.64, com Junior.

Vende-se Fusca, ano 81, cor

bege. Valor: R$ 2.800,00.
Tratar: 376-1856 com Rosane.

veiculas

VEíCULOS NOVOS E

USADOS.

TODAS AS MARCAS

FONE/FAX:

275-1132

CORREIO DO POVO

Vende-se Corcel LoO, ano 77,
em perfeito estado, cor bege.

ValorR$ 1.200,00.
Tratar: 9991-2671.

Vende-se Calibra 94, 16\1,
branco, completo 75.000Km.

R$ 20. 000, 00.
Tratar: 9973-8955.

Vende-se Tempra 16\1,
completo, ano 95, prata. Aceito

troca. ValorR$13.500,00.
Tratar: 9973-5158.

Vende-se Omega CO 96, preto,
painel, teto, couro, cambio

automático e piloto automático.
Tratar: 370-2694.

Vende-se Uno ELX, 94,
branco, 4 portas, 61.000Km, V
eletr., travo eletr. R$ 8.200,00.

Tratar: 9973-8955.

CONSÓRCiO,

3717311
I

, I

Vende-se Monza SLE, 2
portas, ano 91. Completo ar +

direção. Aceito troca.

ValorR$ 8.000,00.
Tratar: 9973-5158.

Vende-se Monza SL 99, verde
met., impecável, 2 p, vidros e

trava elétrica. R$ 8.000,00.
Tratar: 9973-8955.

Vende-se Gol1OOOi 96, verde
met., ar quente, limp. e
desembaçador trez., km

59.0EJO. ValorR$ tO.800,00.
Tratar: 9973-8955.

Vende-se XT 600 E, azsul,
20.000Km. ValorR$ 6.200,00.

Tratar: 9973-8955.

Vende-seMarajá 87, vermelha,
impecável. Valor R$ 3.500,00.

Tratar: 9973-8955.

a partir de

R$137·84

Compra-se moto CG ano 90 a

94. Contato: 372-0038

JARAGUÁ DO SUL, 6 DE JULHO DE 2000

2'O""X;ntrada
saldo'

em até 36 vezes

Rua,Pref. Wçldemar Grubba '(antiga rua Joinville), 2222
o,<

-,

Vende-se monza SLE, 2

portas, ano 91 completo, ar+
direção. Aceito troca.

ValorR$ 8.000,00.
Tratar: 9973-5158.

Vende-se Monza Classic 90/90
- 4 portas, gasolina, preto

per.com 95.000 km originais -

Tratar: 3251749

Vende-se Monza SL ano 93,
cor verde metálico.

Valor: R$ 8.000,00. Contato:
9973-8955

Vende-se Cálibra ano 94,
branco. Valor: R$19.500,00.

Contato: 275-2135

Vende-se Omega CO, 93, 3.0,
bordô, automático, completo +

painel digital. R$ 18.000,00
Contato: 9973-5770

FINANCIAMENTO DE

MOTOS

r

E só [unter os pontos
e trocar por prêmios!

\

Vende-se CG 125, ano 99, cor
azul met.. Valor: R$ 2.900,00.

Contato: 370-8649

Vende-se Scooter, ano 97
amarela. Contato: 370-8649

Vende-se Tempra 16V comple
to com CO, único dono, com
todas as revisões feitas. Está

em perfeito estado.
Preco R$15. 000, 00.
Tratar: 3723982

�ceitamfOS sua usada

,.-'-C=O�N�SÓlillL_RlillL_CI�O�D�E��ap�a�rtif!!l:_rd-e
���------. CO rnO en t::ra,da

MOTOS R$62·60
CONSÓRCIO DE

/
t IMOVEIS

Pálio-Eo mpi 1.0 Vermelho/

4pneus novos/Desemaeçeaor/
limpador traseiro/Preparação
som/antena teto/ar quente/
somente hoje R$9.500,00 (à
vista/não aceito menos)

Tratar: 9102-9857

a partir de

AUTOMÓVEIS R$12O .��
I

CONSORCIO m

I

R$l,OO
em compras
-

-

lponto
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_
...

� Retlata
RONDA. Motos

Adquira sua moto com 20% de entrada

Para 30 e 60 dias. Saldo em 24x fixas

DOCUNlE,NTAÇÃO GRATUITA
Confira as vantagens

de .comprar rva

Regata Motos
E mais: Planos de consórcio com parcelas

a partir de R$ 64,11
Promoção válida para o mês 07/2000

Compre 'sempre e

Compre muito melhor
..

"

é Associação Brasileira

{�.s/;.} de Administradoras

�, de Consórcios

Solicite a visita de um vendedor:
Alcir, Sálvador, Josi:

.. 371-2999

\" Nós iremos até você. /
-
..
""

\

Consórcio de mofos
Consórcio de caminhões

a partirde'

R$�6&1�,
�, -, ._iom seguro

Consórcio Mercedes
ClasseA

a partir de �
-�

,

�
R

'. 247•
C01Frfseguro.---..-�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 6 DE JULHO DE 2000

AMÉRICA LATINA �
,

COMPANHIA DE SEGUROS •
CORRETORA DE SEGUROS

-

PROMOÇAODE
ESCAPAMENJ'OS

KIKAR AUTO CENTER

filNã(()J j}Jlfij(OiS8! seit a{lllit(()iJfÍ�r!1I((JißI!�
tem que; 861i"

'

ecia;lÍ!Zad81�'i

_,,:\,:,,', ',R,'Çer. Pro,cóPio Gomes, 481 - Fone: (Oxx47) 371-3633 - ";jaraguá'.Çjo�SuIlSC'- e-máil:·cassius@cassius.,com.br.� rittp:/lwww.cassius.com.br

,

I

I,'
'

I'
4

j i

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA

/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENGETEC 370-0919

eREel 934-J

VENDE - VILA LENZI
Próximo ao Colégio Gi'ardine

Lenzi, lote com meia água, T%
5.000,00 entrada +

R$ 8.000,00 parcelado,
condições à combinar.

VENDE - BARRA DO RIO
CERRO - Sítio próximo a

Malwee, com 170.000,OOm2-
valor R$ 90.000,00.

VENDE - VILA NOVA - Terreno
cl 425m2 próximo ao Fórum

Valor: R$ 33.000,00.

VENDE - AMIZADE - Aparta
mento .com 3 quartos, demais
dependências e garagem, no
Condomínio Residencial Ami-
zade - R$ 22.500,00 entrada e

assumir saldo de R$ 300,00
mensais.

VENDE - ITAPOÁ - PRAIA

Apartamento, com 2 quartos, a
300mts do mar, com garagem,

valor R$ 30.000,00 em

condições.

VENDE - BARRA DO RIO

CERRO - Terreno com

1.636,OOm2, com 20,00 metros

de frente para BR-416

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

VENDE - VILA LENZI -

Terreno localizado na Rua

Josephina Vavassori nº

1307, com BOO,OOm2 no valor
de R$ 20.000,00

VENDE - RUA MAX WILHELM
Frente a futura Prefeitura

Municipal, esquina com 60,00
metros para Rua Ney Franco e

15,60m para Rua Max Willein,
medindo aprox. 1.000,OOm2,
contendo um galpão e um

sobrado - R$ 150.000,00
(Negociável)

VENDE-CENTRO
Edifício Gardênia, aparta

mento 108, bloco 4, contendo
3 quartos, 2 bwcs, sala,
copa, cozinha, lavanderial
área de serviço e garagem
R$ 48.000,00 à vista ou em

condições a combinar

VENDE-CENTRO
Casa cl aproximadamente

300m2, na Rua José Emmendo

erfer, 311 - terreno com 337m2•

R$ 65.000,00.

ITAIVAN 275-3412
eREel 1749-J

ALUGA - Apto. Ed. Bartel - Vila

Baependi - cl 95m2 - suíte + 2

dorm. - R$ 300,00.

ALUGA - Apto. Ed. Matedi -

Nova Brasília - 3 dorm., 1 bwc
- R$ 280,00.

ALUGA - Casa alv. cl 60m2 -

Ana Paula II - 2 dorm., piso
cerâmico, murada - R. Victor

Vitkoski, 245 - R$ 220,00.

ALUGA - Apto. Vila Baependi -

3 dorm. - R. Guilherme

Kopmann, 68 - R$ 280,00.

ALUGA - Casa alv. cl 90m2 -

Czerniewicz - 2 dorm., i bwc.
- R. Henrique Marquardt, s/n? -

Rua do Pama - R$ 250,00 .

ALUGA - Sala com. cl 70m2 -

Centro Médico Odontológico
cl sala espera e sala
consulta - R. Guilherme

Weege - R$ 380,00

ALUGA- Casa alv. ci 42 m2 -

João Pessoa - 2 dorrn, , toda
em piso, murada, cl pintura

nova - R$ 150,00

ALUGA - Galpão cl 432 m2 -

Vila Nova - R$ 880,00

VENDE - Linha telefônica
com prefixo 372 - por
apenas R$ 400,00.

ITAIVAN VENDE - Linha
telefônica cl prefixo 370 -

por R$ 400,00

GIROLLA 275-0003
eREel 001367-J.

LOCAÇÃO

Cód. 626 - Ed. Carvalho -

Apto. cl suíte + 2 quartos,
dep. empregada, sala de

estar, jantar clsacada e

garagem. R$ 450,00

Cód. 627 - Rua Fidelis

Stinghen, 49 (Rua da Apae,
lado esquerdo) - Aptos de 2 e

3 quartos cl garagem.
R$ 330,00

Cód. 628 - Ed. Eldorado - Apto
cl suíte + 1 quarto, sala de
estar em 2 ambientes cl

sacada e garagem. R$ 480,00

Cód. 632 - Ed. Procópio - Apto
cl 2 quartos, sala cl sacada e

garagem. R$ 340,00

Cód. 634 - Rua Exp. Cabo
Harry Hadlich, 35B - Aptos de
2 quartos e garagem. A partir

de R$ 300,00

Cód. 636 - Av. Mal. Deodoro
da Fonseca (em frente a

antiga Wolkswagem) - Apto cl
3 quartos + dep. ernpreqada e

garagem. R$ 400,00

Cód. 638 - Ed. Jaraguá - Apto.
cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e garagem.

R$ 330,00

Cód. 641 - Ed. Isabella - Apto.
cl suíte + 1 quarto, semi
mobiliado, cl garagem.

R$ 500,00

Cód. 650 - Ed. Caetano
Chiodini - Apto cl 2 quartos,
sala cl sacada e garagem.

R$ 290,00

Cód. 657 - Ed. Paloma

Apto. cl 2 quartos, garagem
e telefone instalado.

R$ 330,00

VILSON 371�2357
eREel4936

VENDE Casa alvenaria, 3

quartos, sala, cozinha. Rua:
Ernesto Lessmann, 546, Ilha
da Figueira. R$ 27.000,00.

Ref. 127

VENDE Casa 70 m2, 2
dormits., sala, cozinha, bwc.

Rua 9BO - lote 26 - Lot.

Heineck, Ilha da Figueira.
R$ 20.000,00.

Ref. 134

VENDE Casa 133 m2, 3
dormits., sala, bwe, cozinha,
garagem. Semi nova, praia de

Piçarras. R$ 35.000,00.
Ref.101.

VENDE Casa Mista com 80

m2, 3 dormits., sala, cozinha,
Rua: Lateral Marina Frutuoso,
36, Centro. R$ 37.500,00.

Ref. 159.

VENDE Casa 01 suíte, 2
dormits., garagem pl 3 carros,

churrasqueira, portão
eletrônico, etc. Centro, Rua:

Argentina. R$ 119.

VENDE Terreno com 450 m2,
(15\X 30), Rua João

Dobrawa, Czerniewicz.
R$ 10.000,00. Ret. 233.

VENDE Terreno com 392 m2,
Rua: Henrique Behling,
Amizade. R$ 16.000,00.

Ref.267.

VENDE Apto. 90 m2, 2
dormits., sala, cozinha, todo

mobiliado, garagem. R$
55.000,00. BaI. Camburiú, Av.
Atlântica, 3.B50. Ref. 515.

ALUGA Casa Alv., 3 dormits.,
sala, copa, cozinha, galpão pl
oficina, bwc, escritório. Vila
Lalau. R$ 400,00. Ref. 1010.

ALUGA Sala ComI. com 25

m2, Rua: 25 de julho, Vila
Nova. R$ 150,00. Ref. 1009.

VCS-HABITASUL
371-4683

eREel 006742

REF. 101 - 01 sobrado com

321 m2 - Centro - Valor

R$ 300.000,00 (entrada +

financiamento) aceita imóvel
na troca.

REF. 107 - 01 casa de

alvenaria nova com 2 quartos
- Jaraguá Esquerdo - terreno

cl 480 m2 - Valor
R$ 65.000,00

REF 108.- 01 prédio comercial

em contrução com 500 m2 de

área construída - Rua Eptasio
Pessoa - R$ 170.000,00

(negociável).

REF 112 - 01 casa de

alvenária com 200 m2, 4

quartos - Jaraguá Esquerdo -

Valor R$ 23.000',00 +

financiamento.

REF 119 - 01 sobrado com

325 m2, 6 quartos - Centro -

Valor R$ 160.000,00

REF 124 - 01 casa de

alvenária com 1 suíte + 3

quartos em frente a APAE -

Valor R$ 65.000,00

AEF 130 - 01 casa germinada
com 48 m2 -_Três rios do Sul -

Valor R$ 10.000,00 +

financiamento CEF.

REF 302 - 01 terreno com

3500 m2 - próximo a prefeitura
- Valor R$ 35.000,00

ALUGA
REF 511 - 01 sala comercial com
47 m2 - Rua Walter Marquardt

nº 645 - Valor R$ 180,00

GARCIA 275-0019
eREel 4855·J

Área pl loteamento, chácara,
etc, cl 7.760m2, localizada na

cidade de Luis Alves.
Valor R$ 25.000,00 .

Casa de alvenaria cl 132m2,
contendo 5 quartos, sala,
cozinha, 2 banheiros,

lavanderia, garagem. Terreno
cl 350m2, situado na Rua

Elpídio Martins (Rua
Asfaltada), próxima Colégio

Giardini L. Lenzi, no Bairro Vila
Lenzi. Valor R$ 43.000,00

Casa mista cl 200m2, terreno
cl 495m2, localizada na Rua

Eugenio Spézia, no início do
Bairro Jaraguá Esquerdo.
Valor R$ 50.000,00. Aceita
troca por apartamento ou

terreno nos bairros Vila Lenzi,
Figueira, Vila Lalau

Casa de madeira cl 55m2,
contendo 2 quartos, sala,

cozinha, banheiro +

fundamelo cl 44m2 inacabado.
Terreno cl 870m2 todo murado.
Localizado na lateral da Rua
Francisco de Paula (início

asfalto), bairro Chico de Paula.
Valor R$ 32.000,00

Lote cl 384m2, localizado no

loteamento Jardim Hrusehka II,
próximo entrada Móveis Bell

Arte, Bairro Ana Paula.
R$ 9.000,00

Lote cl 448m2• localizado no

Bairro Ilha da Figueira, próximo
antena de transmissão de

rádio. R$ 10.000,00

Lindo terreno cl 450m2,
localizado no Bairro Amizade,

próximo ao Salão.
Valor R$ 10.000,00

2 terrenos cl 390m2 cada,
localizados na Rua Egon Koch,
fundos da Serraria Spézia.
Valor R$ 10.000,00 cada

Excelentes lotes cl 450m2 em

Schroeder, Loteamento Adelina,
próximo ao Parque Fabril da
Marisol. Valor R$ Entrada +
financiamento em 60 vezes.

Apartamento cl 103m',
contendo.1 suíte, 2 quartos,
sala de estarljantar, cozinha,
banheiro, garagem. Situado no

Residencial Reinoldo Bartei, 3º
andar, Bairro Baependi. Valor

R$ 45.000,00

HABITAT 371-8009
eREel 1583-J

1) 02 casas em Schroeder, num
terreno com 710,00 m2 - no

Centro de Schroeder - R$
25.000,00 - Aceita terreno em
João Pessoa ou Chico de Paula.

2) Em Guaramirim, casa
nova, de alvenaria, com 02

suítes, com 152,OOm2 - num

terreno com 500,00m2, no
centro - R$ 57.000,00.

3) Casa com piscina - no

Centro - com 01 suíte + 03

quartos + dependência de

empregada, ótima localização.
R$ 200.000,00 - NeQ0ciável.

4) Casa em Curitiba com

260,87m2 - cl 01 suíte + 03

10) Terreno no C.ondomínio
Camposampiero II, com

915,OOm2 - R$ 35.000,00-
Negociável.

r----�------------I

O que está sobrando na sua casa
está faltando na casa de alguém!

.

Se você possuimóveis,
eletrodomésticos, roupas,enfi.",
tudo aquilo que você não usamais,
doe, pois essesutensíl ios serão de
grande valia paea os necessitados.

quartos + 02 banheiros,
garagem com 4 vagas, terreno

com 860,00m2 -

R$ 120.000,00 - Permuta por
imóvel aqui em Jaraguá do Sul.

5) Casa de alvenaria - no

Centro - ótima para escritório
ou consultório - 50.000,00 $
(Cinqüenta Mil Dólares).

6) Apartamento para entrega
em Agosto próximo - no

Bairro Glória em Joinville -

com churrasqueira -

R$ 21.000,00 entrada +

financiamento.

7) Apartamento com 03

quartos e 01 bwc, com
sacada - Residencial

"Vitória Régia" - na Vila
Lalau - proximo da WEG II -

ótimo acabamento - R$
25.000,00 entrada + assumir
financiamento com prestações

de R$ 273,00Imês.

8) Apartamento com 03

quartos - com piso - linha
telefônica, ventiladores de teto

- no Bairro Amizade -

Residencial Amizade - R$
11.000,00 entrada + assumir

financiamento com prestações
de R$ 352,00 - Bem

negociável - aceita carro.

9) Área com 3.300,00m2 - na

Rua 25 de Julho - na Vila
Nova - R$ 59.000,00.

Vende-se casa em construção
(fase de acabamento),

localizada na Rua Domingos
Rosa, em frente a Real Vidros.
Área do terreno: 1.4SS,12m2 e

368,73m2 de área do imóvel.
Imóvel com dois pavimentos,

exelente ventilação e insolação,
ampla sacada com vista

. privilegiada da cidade. Valor:
130 mil (aceita-se carro, moto, .

casa ou terreno como parte do

pagamento). Tratar com o

proprietário em horário
comercial: 371-9333.

Sabe aquela casa que
você vive sonhando?

�
. Aqui no CP
você encontra.

Ligue eanuncie.
370-7919,
370-8649 e

371-1919

É SÓ ligar para
372-1499 (manhã) ou
371-4683 (à tarde)

com Ingrid, que sua doação I
será buscada. I

L �

VENDO CASA ALVENARIA
LoteamentoVersalhes - Amizade

96m2 - 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e

varanda com garagem. Terreno de 450m2•
Toda murada, com asfalto, pronto e pago.
Rua paralela ao conjunto Residencial Amizade.

Valor: R$ 39.000,00
Tratar: 372-9068 (Milton)
371-7876 (Paula) ou

Rua ArturGuinter, 60 - Amizade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atendemos JarÇ)gua do S�I",e reglao
'" ', ;:<m\l /1
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Funciona junto ao Hotel Barra Velha Wille

tique; e.,ta<;a sua, fiu:u;@m@'Fl-e/'Çj; 371-8611
v �

Rua Carlos Eggen, 90 - Vila Lolau",- .Jaraguá do Sul - SC

�...

c.-

S
... lflln.,i'e,lA -I,?" �."��'_!u·,��!�Pl!...i
'" "' f4 u« Cril LI'u

Ingredientes:
4.chuchus
2 tomate
1 cebola
3 ovos

margarina
1 copo de leite
farinha de trigo
queijo ralado
salsa e cebola verde

Modo de fazer
I�-G��,�rL'V'S':�
-e,

•.'�;�
,.�

I
I

�
.

•

o Picar o chuchu, tomate e cebola em

quadrinhos e refogar na margarina,
o Em outra panela colocar 2 colheres de margarina,
1 de trigo e sal; mexa até engrossar, em seguida
coloque Q leite, mexa até ficar no ponto,
o Coloque o chuchu já refogado, mexa bem e deixeferver um pouco,
o Retire do fogo e adicione 3 gemas batidas e os temperos
verdes mexendo tudo, .

-

•

o Colocar em forma refratária,
o Colocar as claras batidas em neve e o queijo ralado por cima,

, o Leve ao forno até tostar, Sirva quente,
.

I

I

I '

para anunciar, 1 i gue': 3707919
-

' � .

Aceitamos reservas para festas

Lanchonete diar'
Almoço mais de 50 variedad

lamente 5:00h
,es - Jantar de Segunda a sexta-feIra

Rua Walter Marquardt 470
Vila Nova

Jaraguq do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos: Edson Junkes �

Indice de consumo de drogas
aumenta em Jaraguá do Sul

Reabilitação: Casa da Serenidade apóia dependentes químicos

•
Fundada em 1978 por João Kraisch, a Marmoraria Kraisch

Indúslrio e Comercio lida, com sede no cenlro de Guoromirim,
vem conquislando lodo o público da microrregião e do liloral

calorinense, com o lema "Bom goslo e requinle em mármore e granilo".
Tania que há alguns anos vêm conquislando prêmios conseculivos em

diferenles pesquisas de opinião como a marmoraria desloque
do região. Márcia Kroisch, filha de João, desloca a preocupação
com a qualidade do polimenlo e apresentação dos produlos que
oferece, lampas de pia, soleiras, pisos, balcões e mesas sob

medido nacionais e importadas. "Trabalhamos cem moleriois de
diferenles Eslados do País, pois coda região nos oferece um produlo
de lonolidade diferenle. Os importados Irazemos do liálio, que nos

oferece Iodos os Ions", informa Márcia. A Kraisch lem veículos para

enlrega próprio e procura sempre cumprir rigorosomenie os prazos de

enlrega acordados com o clienle.

�
(!BíOO

Polícia Militar
diz que maior

problema
êo ôlcool

Jaraguá do Sul- o índice
de consumo de drogás au

mentou nos últimos meses, O

capitão da Polícia Militar,
Amarildo de Assis, fala que
estão elaborando projetos e

campanhas preventivas para
tentar amenizar o problema e

conscientizar as pessoas das

conseqüências do uso de

entorpecentes. "Há uma

semana, o Proerd (Programa
Educativo de Resistência às

Drogas) formou 1,077 alunos
da quarta série, Eles assistiram
aulas preventivas sobre drogas,
A intenção é conscientizar os

adolescentes", explica. Segun
do o capitão, a droga mais con
sumida e que traz maiores pro
blemas para o Município é o

álcool. "Dependentes de dro

gas como maconha, cocaína e

coi a de sapatei ro tam bérn preo

cupam, mas a incidência
é

inferior, o grande problema é o

álcool", comenta.
A presidenta da comissão

antitóxicos, Niura Demarchi
dos Santos, conta que a inten

ção maior da comissão é cons

truir uma casa de recuperação
de dependentes químicos -

Novo amanhã. "O terreno foi

comprado ano passado,
esperamos que ano que vem já
esteja funcionando". Niura fala

que a casa terá capacidade para
internar 25 patientes e que os

próprios internos e familiares
terão que contribuir com o

funci-namento do local. "Para
manter a casa, além da ajuda de

empresários, pastorais e Pre

feitura, o próprio paciente pode
.ajudar, desenvolvendo algum
tipo de trabalho, como arte

sanato", argumenta.
A Casa Municipal de Apoio

a Dependentes Químicos,
vinculada à Secretaria da

Família, desenvolve apoio para

dependentes e familiares.

"Quando é necessário nós

encaminhamos a pessoa para
internamento em clínicas

especiais que temos convênio
em Blumenau e Porto União,
mas in ici alrnente procuramos
solucionar o caso com aten

dimento psicológico", explica a

psicóloga responsável pe l a
:

Casa da Serenidade, Alair
Terezinha Polucneno. Ela fala

que desde o início do ano já
.

foram atendidas I I 2 pessoas,
sendo que o maior índice é de

dependentes de bebida alcoó
lica.

- Nós encaminhamos tam

bém para o CAPS (Centro de

Apoio Psicossocial) -, fala a

secretária da Família, Iris Barg
Piazera. Ela fala que em c,asos
de pessoas carentes, a Prefei
tura custeia o tratamento.

(FABIANE RIBAS)

Cena inédita em Jaraguâ do Sul. À porta do teatro do Centro

Cultural, dezenas de pessoas tentam conseguir um ingresso para a

peça O gordo e o magro vão para o Céu, da Companhia Teatral do

Movimento, do Rio de Janeiro. "Se tivéssemos lugares para mais
200 pessoas teríamos vendido todos os ingressos", comemora o

diretor da Divisão de Cultura do Sesc Iaraguâ'do Sill, Sérgio Pedrotti.
O espetáculo, apresentado na noite de terça-feira.fazparte do Projeto
Palco Giratório - Circuito Nacional de Teatro e Dança. Em agosto,
tem mais.

João Kraisch recebendo o troféu

Reconhecida pelo quarto ano

consecutivo pelas Empresas de
Pesquisas Master e Podhium

como melhor Empresa de Marmoraria

Ru'a 28 de Agosto, 142 - Centro - Guaramirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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300 Ufirs. Uma segunda reinci

dência implica na suspensão do

alvará.da agência.
Sarmento explica que os ban

cos se baseiam na lei federal que

regulamenta o sistema financeiro
nacional para questionar a vali

dade da lei municipal, "Os ban

cos alegam que a lei é incons
titucional por tratar-se de com

petência da União. Mas o

Judiciário está interpretando.que
isso é competência específica da

lei, porque vem beneficiar a

comunidade", diz o coordenador,
De acordo com essa interpre
tação, a Iei não fere aConstituição
porque não traz ônus nem abala'
o sistema financeiro. Sarmento

, revela que já existe discussão

nacional para propor lei seme
lhante a que vem sendo adotada
pelos municípios. (LC)

JARAGUÁ DO SUL, 6 DE JULHO DE 2000

Projeto: se aprovado, clientes não vão esperar mais que 15 minutos, sob pena de multa para as agências

Prefeito vai vetar
ou sancionar a lei

depois do recesso
do Legislativo

Jaraguá do Sul- O projeto
da Câmara de Vereadores que
regulamenta o tempo de espera
nas firas de bancos não terá

solução até o início de agosto. O

prefeito Irineu Pasold tinha prazo
até terça-feira (5) para vetar ou

sancionar a lei,mas o recesso do

Legislativo prorrogou a decisão

para o próximo mês, Pasold
declarou à imprensa que não

poderá sancionar a lei enquanto
não tiver respaldo jurídico. A
autora do projeto, vereadora
Elisabet Mattedi, critica a

posição do prefeito dizendo que
em outros muni cfpi os , como

Blurnenau, o usuário já pode
contar com semelhante bene
fício.

O projeto estabelece que a

agência bancária poderá ser

multada se o cliente não for
atendido no prazo de 15 minutos.

"Em Curitiba, a Caixa Econômica
Federal entrou com ação e a

Prefeitura perdeu, Eu não posso
aprovar uma lei que vai acarretar
ônus para o Município", alega
Pasold. A vereadora Elisabet
acredita que este seja o projeto
de maior alcance social criado

pela Câmara, daí sua importância.
"Esta é uma decisão política de

muita importância", frisa. "Se
funciona em Blumenau e até em

cidades do Rio Grande do Sul,
como pode ser inconstitucional

aqui?", insiste a vereadora.
As agências locais mostram

se dispostas a cumprir a lei. caso
seja aprovada. "O nosso grande
objetivo é atender bem o nosso

cliente. Nem sempre dá para

corresponder às expectativas da

comunidade, mas se a lei for

aprovada teremos que cumpri
Ia", diz a gerente local da Caixa
Econômica Federal, Marisa
Demarch. Ela lembra que os

bancos têm investido em serviços
diferenciados e eletrônicos para
diminuir o número de clientes que
dependem das filas de espera e

justifica que, por atender os

Decisão sobre filas de bancos
foi prorrogada para agosto

Grande, Festa Julina da E.M.E.F. Rio da Luz I
Data: 8/7/2000 (sábado)

Início: 16 horas
Local: Salão Botafogo, próximo à Malwee,

na Barra do Rio Cerro.

Teremos completo serviço de bar e cozinha,
apresentações, brincadeiras e fogueira.

trabalhadores. a CEF têm grande
fluxo de clientes, em deter
minados períodos do mês.

PENALIDADES - Se apro
vada a lei, os bancos terão 60 dias

para se adequar, a partir da data
de publicação. Caso seja denun

ciada. a agência sofre adver
tência. Se reincidir, paga multa de
300 Ufirs.uma nova reincidência
acarreta multa de 1,5 mil Ufirs.
Se for notificada pela quarta vez,
a agência pode ter o alvará cas-

, sado por determinado período.
Os usuários aplaudem a

iniciativa. "Alguma medida tem

que ser tomada", espera o

aposentado Geraldo Feltrin. Ele

esperou por 50 minutos pelo
atendimento numa agência
bancária local, na terça-feira. O
banco não dispunha de caixa

especial para idosos. O comer

ciante Edemar Benthing iambérn
endossa a lista de reclamações.
"Tem dias que a gente perde
horas esperando pelo aten

dimento", lamenta. As campeãs
de reclamações são as agências
cio Besc e cio Banco do Brasi I.
(LiSANDREA COSTA)

Medida é sucesso emBlumenau
Lei municipal estabelecendo

o- prazo de 15 minutos para o

atendimento nas filas de bancos

foi.aprovada em Blumenau no

mês de janeiro e entrou em vigor
em março. "Percebemos que
houve uma considerável melhora
a partir do moinento que o Pro

con autuou alguns bancos por
não estarem cumprindo a Ie:'.

gislação", diz o coordenador geral
do Procon no Município, José

Sarmento.
Várias agências já forammul

tadas na cidade. O Besce o Banco .

Sudameris entraram com pedido
.

de liminar na Justiça, para derru
bar a penalidade. A ação, conside
rada improcedente, foi indeferida
pelo juizado. As agências fla

gradas descumprindo a lei pela
primeira vez são advertidas. Na

segunda vez, pagam multa de

Projeto orienta sobre a água

.MPANYSOMEACESSÓRIOS LTDA.

Toda linha de som automotiva,
plug's e transformadores

Fone/Fax (047) 275-3978
Rua Reinaldo Rau, 116 - Centro - Jaraguá do Sul

Massaranduba - Os De

partamentos de Educação e da

Saúde, juntamente com o

escritório local da Epagri,
promoverão, a partir deste mês,
o Projeto A Água, com O objeti vo
de desenvolver atividades para a

conscientização dos escolares e

comunidade sobre a importância
da preservação dos recursos

hídricos. A Prefeitura deverá

prover o suporte necessário,
fornecendo palestrantes, auxi
liando no transporte dos alunos,
executando serviços de limpeza
em rios e' executando outras

tarefas, para garantir o êxito da

proposta. i n form a a diretora

municipal de Educação, Régia
Fadul.

Conforme a diretora, a

escolha da água como tema-do

projeto servirá justamente para

alertar a comunidade sobre um

assunto que ganha cada vez mais

importância na discussão da

questão ecológica, que, é

justamente a necessidade de

preservação dos recursos hídri
cos, não só como fator de

equilíbrio das condições ambi

entais, mas até de sobrevivência

?a espécie humana. Cerca de 60
milhões de indivíduos morrerão
em todo o Inundo nos próximos
anos em decorrência de desnu

trição e de ingestão de água
imprópria para o consumo,

assinala o Departamento de

Educação; na introdução do

projeta.
- Produtos químicos, agro

tóxicos, solventes, esgotos e lixo
caseiro de todo o tipo vão parar
nos cursos d' água, refletindo a

ausência de uma consciência
coletiva sobre o problema e

agravando. a situação dos

mananciais, já bastante com

prometidos -, destaca Régia,
acreditando que, através do

projeto, a Prefeitura de
Massaranduba estará dando

oontribuição no enfoque dé um

problema que interessa a todos.
As atividades do projeto

prosseguirão até novembro, mas
a idéia é transformar a proposta
numa iniciativa contínua, que
será renovada a cada ano, sempre
no segundo semestre, indepen
dente das mudanças de governo
na �dministração municipal.
(MILTON RAASCH) ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Condutores reclamam do trânsito jaraguaense
Horários de pico
complicam
a vida dos
motoristas

Jaraguá do Sul - Sair da

cidade em direção a Guaramirim

depois das l7h30 tornou-se,
acima de tudo, questão de

paciência. Da mesma forma que
trafegar pela Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca nos

períodos de saída dos colégios
Divina Providência e São Luís.

Com média de veículos 'superior
a qualquer cidade do mesmo

porte, o trânsito jaraguaense irrita
ii população e revolta motoristas

profissionais, que dependem do

tráfego para sobreviver.
O taxista Osvaldo Adriano se

esforça para desviar das ruas do
Centro quando atende um cliente
nos horários de pico. "Só para
sair daMarechal, às vezes a gente
leva IS minutos. Nenhum cliente
aceita pagar mais só porque o

trânsito não anda", protesta. O

segundo ponto mais complicado,

Edson Junkes/CP

Aglomeração: 110 Centro, os congestionamentos são provocados pela saída dos colégios

de acordo com o condutor, é o

acesso a Guaramirim pela Ponte

do Portal. "Tente sair de Jaragua
do Sul depois das 18 horas numa

sexta-feira", desafia. Os conduto
res reclamam ainda da falta de

sincronia nos semáforos. O pre
feito Irineu Pasold diz que os

semáforos da Marechal realmen

te não são sincronizados, apenas
os da Avenida Reinaldo Rau. O
prefeito reconhece que essa difi-

Engenheiro agrônomoHarri Lorenzi recebe
hoje título de Cidadão Benemérito

Corupá - A Câmara de
Vereadores realizará uma sessão
solene hoje, às 20 horas, no Teatro
Anchieta, do Seminário Sagrado
Coração de Jesus, para homena- ,

gear o engenhei ro agrônomoHarri
Lorenzi, com a entrega do título

de Cidadão Benemérito de Corupá.
Lorenzi é natural do Município e

notabilizou-se como pesquisador
da nora brasileira, tendo publicado
vários livros sobre o assunto. A

solenidade faz parte da progra

mação alusiva ao 103° aniversário
de Emancipação de Corupá, que
prosseguirá até domingo.

A realização da homenagem ao

agrô�omo foi sugestão do

vereador Antônio Vicente Tureck

(PMDB), que encaminhou uma

indicação através do Legislativo.
Lorenzi começou a se interessar

pela pesquisa das espécies das

florestas brasileiras, na época em

que ele trabalhava para a Co

persucar, como encarregado da

restauração de matas ciliares nas

bordas dos canaviais em São Pau

lo. Desde 1981, ele pesquisa, iden
tifica, fotografa e reproduz em

viveiro árvores nativas. O

agrônomo viaja 80mil quilômetros
por ano, em média, fazendo pes

quisas, e já reuniu mais de mil es

pécies diferentes.

(MILTON RAASCH)

Ministério da Integração Nacional confirma
verba para reconstrução de ponte em Corupá
Corupá - Está confirmada

verba no valor de R$ 133 mil do

Ministério da Integração Nacional
para ser utilizada na reconstrução
da ponte da localidade do Ano

Bom. A informação é do prefeito
Luiz Carlos Tamanini, que esteve
em Brasília tratando do assunto,

juntamente com o deputado
federal Vicente Caropreso.
Conforme o prefeito, não existe

uma previsão para a liberação da

verba, mas a destinação dos

recursos está garantida. A

contrapartida da Prefeitura será

de R$ 15 mil.

Tamanini considerou a con

fi rmação dessa obra relevante,
pois trata-se de via utilizada por
cerca de 700 famílias que
residem na localidade, além de

acesso ao vizinho Município de

São Bento do Sul. No mesmo

ministério também foram con

seguidos R$ 45 mil para a

execução de obras de drenagens
na Rua Ema Schmith, na

localidade de João Tozini. Com

o Ministério da Educação,
Tamanini obteve a confirmação
de R$ 50 mi l, destinados ao

transpalte escolar.
Estão previstos igualmente

recursos para a construção de
uma quadra de esportes coberta
na Escola FranciscoMees, da Vila
Rutzen, e para a obra de reca

peamento do asfalto na Rua Ro
berto Seidel. Esta última, mediante
financiamento através da Caixa

Econômica Federal.

(MILTON RAASCH)

culdade de trânsito existe, mas

espera que ela seja amenizada no

futuro. "Já aprovamos uma lei

municipal que proíbe a constru

ção de escolas nas vias arteriais,
justo para evitar que no futuro

essas dificuldades aumentem",
diz. De imediato, não há como

resolver o problema.
SOLUÇÃO - O presidente

da Amarv (Associação dos Moto
ristas Autônomos da Região do

Vale do Itapocu), Emílio Ayala,
diz que os motoristas não têm
outra alternativa além de tentar

desviar dos pontos de congestio
namento. "Na saída da cidade, a

solução seria asfaltar o desvio

pela Ilha da Figueira, para que
tivéssemos outra forma de es

coamento", sugere.
O Conselho para o Desenvol

vimento da Região Norte tem pro
posta semelhante, que prevê o as

faltamento da SC-413, conhecida
como Rodovia do Arroz, numa

primeira etapa, ligandoGuaramirim
aJoinville. "Queremos também fa
zer os contornos de Jaraguá do Sul
e Guaramirim, mas isso deve levar

pelo menos três anos", diz.o presi
dente Eduardo Horn. Com isso,
poderia ser desviado o tráfego de
veículos que se dirigem a outras

cidades mas são forçados a entrar

em Jaraguá do Sul, diminuindo o

volume. (LiSANDREA COSTA)

Entidades pedem critérios na

fiscalização sobre alimentos
Jaraguá do Sul - As asso

ciações comerciais encaminha

ram ofício à Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu) solicitando que seja dis

cutida a definição de critérios para
o funcionamento da fiscalização
da Vigilância Sanitária sobre a

produção artesanal de alimentos.

As entidades reclamam a unifi

cação de procedimentos, de for
ma que o grau de exigência seja

altera algumas das exigências
concernentes à produção artesa

nal caseira de alimentos e libera a

, comercialização dos mesmos

para outras regiões.
Durante a reunião, coordena

da pelo responsável pelo serviço
da Vigilância Sanitária naRegional
de Saúde, John Bremer, foram dis

cutidas as providências relativas à

resolução e suas implicações,
quando Maria Tereza aproveitou

o mesmo em cada um dos muni- . para expor a reivindicação das as-

cípios. A informação é da secre- sociações comerciais. O segmento
tária-executiva da Amvali, Maria da produção caseira de alimentos,
Tereza de Amorim Nora, que on- . como doces, queijos, salames, en
tem participou da reunião mensal tre vários outros,já despontacomo
dos fiscais daVigilância Sanitária,
na sede da 17a Regional de Saú

de, em Jaraguá do Sul, para dis

cutir o assunto.

Segundo Maria Tereza, a Re

solução n° 23, de 15 de março
deste ano, que dispõe sobre os

procedimentos �ásicos para

registro ou dispensá da obriga
toriedade de registro de produtos
alimentícios, já atende em parte
a reivindicação das entidades

empresariais, na medida em que

uma fonte de renda alternativa para
um número significativo de famí

lias na microrregião. SegundoMa
ria Tereza, um aspecto importante
da Resolução 23 é que ela flexibi

líza o funcionamento dessa ativi

dade, sem no entanto descuidar

das exigências da fiscalização. Ela
cita, como exemplo, que a eventual

apreensão de um produto em

determinada região não isenta de

responsabilidade a fiscalização no

município de origem. (MR)
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Policiais vão participar de curso nos EUA
Edson Junkes/CP

Empresários
vão patrocinar
o treinamento
dos sargentos

D20 furtada perto'
do Sesi

Jaraguá do Sul- No sábado,
furtada a D20 Custam, branca,
placa AAM-9998, de Jaraguá do

Sul, ano e modelo 1993. A D20
foi estava próxima do Ginásio
de Esportes do Sesi, entre 20 e

22 horas, horário em que o

proprietário assistia ao jogo do

Jaraguá e São Bento pelo
Estadual de Futsal.

'

Jaraguá do Sul - Os sar

gentos Edson José de Souza e

Adilson Adriano Pacheco, além
do soldado Ronaldo Dias, embar
cam no próximo dia 29 para India

na, EUA. Eles vão participar do
Basic SWAT Course, ministrado

pelo Departamento de Polícia de

Indianápolis. Segundo o capitão
Arnarildo de Assis, comandante
da 3" Cia da Polícia Militar de

Jàraguä do Sul, os policiais te

rão treinamento de técnicas de

abordagem, incursão em ambien
tes fechados, como casas. "Os

policiais também vão aprender a
fazer negociações em situação de
alto risco", explica o capitão.

Essas técnicas são as mais

avançadas e ministradas pela
SWAT - Special Weapons And
Tactics. O capitão Amarildo des-

I

II
t'M
"

I

I

Mãe é agredida
por filho

Jaraguá do Sul - Às 20h20
de segunda-feira, a doméstica
Elvira da Silva, 53 anos, foi

agredida pelo próprio filho, o

estampador Adir da Silva, 24.

Adir discutiu com os pais e

agrediu a mãe, causando-lhe
hematomas na cabeça. O

estàrnpador ainda ameaçou os

pais de' morte, segundo
testemunho de farniliares.

Curso: capitão diz quepoliciais vão aprender técnicas de abordagem e incursão em ambientes fechados

curso é de U$ 1.780,00, incluindo'

passagem aérea, hospedagem,
munição, seguro saúde e taxas de

embarque, (AGOSTINHO OLIVEIRA)

a colaboração recebida da classe,
seria impossível um' policial
participar de um treinamento

desse porre", informa. O valor do

tsca ainda que os empresários
contribuem, proporcioriando su

porte financeiro para a parti
cipação dos três policiais. "Sem

OFICINA MECÂNICA
BAUMANN

FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

Desempregado é preso em flagrante tentando furtar
Jaraguá do Sul- A Polícia

Militar prendeu em flagrante o

desempregado Wilson Tibes

Mariano, 28 anos, na madrugada
de segunda-feira. A dona de casa

Laurita Martini, 49 anos, escutou

barulho na lavanderia da residên
cia. situada na Rua Arduino

Pradi, no Bairro Jaraguá Esquer
do. Quando foi checar, viu o

ladrão tentando furtar alguns
sapatos. Assustada, gritou cha
mando por socorro. Mariano

conseguiu fugir, mas a Polícia

Militar foi acionada em tempo,
iniciou rondas nas proximidades,
e o encontrou.

Depois que a dona de casa fez

o reconhecimento, Wilson Tibes
Mariano foi encaminhado para a

Delegacia de Polícia, onde foi
constatado que estava em liber

dade há aproximadamente 30
dias. Ele foi condenado a nove

anos de prisão por pequenos
furtos praticados em Jaraguá do
Sul e cumpria a pena no presídio
de Curitibanos. Depois de cum-

prir três anos. ganhou liberdade
condicional. "Não soube apro
veitar o benefício e provou que
não está recuperado", disse a

delegada Fédra Luciana Kone]].
Foi feito lermo circunstanciado
contra Mariano, que foi en

carn i nhado para Curi ti banos . "Ele
deverá cumprir o resto da pena
na cadeia", informou a delegada.
O desocupado foi enquadrado
por tentativa de furto e deverá

pegar pena de 6 meses a 2 anos

de prisão. (AO)

Dispomos dos seguintes serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de motor - Caixas

Agora também ampliamos para melhor atendê-lo
nos seguintes serviços:

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

, I
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Conscientize-se
Recicle o seu lixo. 1,1

Separe latas, vidros e metais, é bom para todos
CPComunidade

AQUIVOCÊENCONTRA
Jornal CORREIO DO POVO

Banca do Zeca
Banca Lesenhaus
Banca News
Banca Vapr Vupr
Banca Vitamina Real
Barão 1- Videolocadora
Barão" - Videolocadora
Bazar Linele

Comércio Milênio
Delizia de Pane Panificadora
Flash Vídeolocadora
Floricultura Recanto das Flores
Pink Shop Presentes Ltda,

HO Papelaria
Holt Distribuidora de Revistas Ltda.
Locadora Habeas Corpus
Mada Presentes
Panificadora Pão Brasil

,

Panificadora Ribeiro
Panificadora Rio Branco Ltda,
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Panificadora Pão e Vinho

BANCAS EM GUARAMIRIM
,� Banca Papelaria e Ch�rlltaria Pfei ffer"Papelana Denan
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David Coulthard reclama' de Schumacher
Piloto escocês
diz que Michael
nöo dirige de
forma esportiva

Magny-Cours - A alegria de

David Coulthard pela vitória de

domingo em Magny-Cours só

não era maior do que sua irritação
com o que considerou manobras

)

pouco esportivas de Michael

Schumacher. Os dois se encon

traram três vezes na corrida. Na

largada, trocaram "empurrões",
cada um tentando fazer a primei
ra curva na frente. O alemão se

saiu melhor e o escooês ainda

perdeu a posição para Barrichello.
Depois de passar o brasileiro,

David partiu para o ataque sobre
Schumacher. Na primeira tenta

tiva de ultrapassagem, na freada

da Adelaide, um "grampo" feito
em segunda marcha, Coulthard
foi por fora, pelo traçado ideal, e
colocou o carro lado a lado com

a Ferrari de Sehnmacher. Na

saída da curva, porém, o alemão

Piloto: "Existem regras nas corridas e jogar o oponente para fora da pista nãofaz parte delas"

deixou seu carro "escorregar"
para o lado de fora, fechando a

porta do piloto da McLaren.
David gesticulou com o braço

direito e xingou Sehnmacher em
todas as línguas que conhece. Sua

versão: "Devo me desculpar
pelos gestos, espero que as

crianças não tenham notado na

TV, fui mal-educado. Mas minhas
emoções naquele momento eram

grandes. Eu sabia. que tinha de

ganhar para continuar brigando
pelo título. Vi o espaço por fora e

ele deixou o carro numa trajetória
que normalrnente não tomaria".

Sete voltas mais tarde, nova
tentativa, no mesmo ponto.

David: "Meu carro era veloz nas

retas, porque andamos com

pouca asa, e bom na freada. Foi
o que testamos na semana

passada. Tocamos as rodas na

saída da curva, porque ele não

saiu do lugar. Na minha primeira
tentativa, não nos tocamos

porque eu desviei. Acho que
Michael não dirige de maneira

esportiva. Sei que muita gente vai
achar que sou azedo nas minhas

reclamações e que os métodos
dele são os melhores para quem
quer ser campeão nos dias de

hoje. Mas há regras aqui, e jogar
o oponente para fora da pista não

faz parte delas."

Schumacher foi lacônico ao

comentar a choradeira de

Coulthard, com quem se estranha
desde um acidente em Spa, há
dois anos. "O que fiz foi abso
lutamente normal. David fala

algumas coisas com as quais eu

não concordo freqüentemente. E
se ele não gosta de disputar
posições, de lutar por elas, de
veria fazer outra coisa na vida."

(FLAVIO GOMES) ,

Villeneuve tira leite de pedra na BAR DIÁRIO DEMAGNY-COURS
Magny-Cours - Ao pon

tuar pela terceira vez no ano,

Jacques Villeneuve provou que
bons pilotos conseguem, como

se diz, tirar leite de pedra,
mesmo quanto têm nas mãos

carros ruins - caso do BAR

002. O canadense terminou o

GP da França em quarto lugar,
depois de m ai s uma largada
excepcional, igualando o re

sultado que obtivera na primeira
prova do ano, em Melbourne.

Jacques foi um verdadeiro
herói da resjstência, defen

dendo-se, durante as 72 voltas

da prova, dos ataques de car-

ras mais rápidos - os Jordan

de Frentzen e Trulli e oWilliams

de Ralf Schumacher.

"Até eu fiquei surpreso com

a largada", contou Villeneuve.

"Estou muito feliz, princi
palmente porque a gente não

esperava grande coisa nesta

pista." Segundo o pi loto, a

equipe adotou urna estratégia de

largar com bastante com

bustível no tanque, para ter mais

alternativas nos pit stops. Ele
acabou parando nas voltas 22

e 43, sern maiores problemas.
Nas 20 voltas finais, Jacques

foi implacavelmente perseguido

Visita constante -

.Eddie lrvine foi obrigado a fazer

quatro pit stops ontem; dois deles

porque o equipamento de
reabastecimento da Jaguar não

funcionou direito. "Não podemos
perder essas chances. Largando em

sexto, como hoje, dava para lutar

pelos pontos, se não fosse esses

problemas bobos", reclamou Eddie,
que conseguiu fazer a quarta
melhor volta da-prova.

por Ralf, num dos bons duelos

da corrida. "Nas duas últimas

desisti, para não arriscar perder
os dois pontos do quinto lu

gar", explicou o alemão.

Ricardo Zonta, companhei
ro de Villeneuve na BAR, teve
mais uma atuação apagada.
Abandonou na 17" volta, ao sair

da pista e bater numa barreira

de pneus. "O freio dianteiro

falhou", explicou o brasileiro,
que tem seu lugar na F-I

ameaçado para o ano q ue vem

se não conseguir bons re

sultados até o final da tem

porada:

Água na viseira

Momentos antes da largada, Diniz
foi testar o tubo de hidratação,
dentro do capacete, e o dito cujo
escapou. Como o líquido que os

pilotos bebem durante a corrida fica
sob pressão. espirrou por todos os

lados, praticamente tirando sua

visão. "Foi por isso que eu larguei
mal", explicou o brasileiro da

Sauber,quecaiude IS° para 19°na

largada. Ele terminou a prova em

11°.

Zonta reclama

"Não deu nada certo para mim",
disse o brasileiro da BAR. Seu carro
titular teve o motor quebrado assim

que saiu dos boxes e ele teve de
usar o reserva, que não tinha as

novas peças aerodinâmicas do

pacote que a equipe está estreando
em' Magny-Cours. No carro de

Villeneuve, elas funcionaram bem.
O canadense conseguiu o sétimo

lugar no grid.
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Juvenil1: Natália leva medalha nas provas 100m costa, 100m peito, 200m peito e 200m medley.

Natália Krelling conquista
<'

quatro medalhas de ouro
Nadadora

jaraguaense
édestaque
daequipe

Jaraguä do Sul- A equipe
feminina da FME/Ajinc/Urbano
conquistou 15 medalhas no

Estadual de Natação de Inverno,
realizado no final de semana

passada, em Blumenau. Natália

Krelling foi o destaque da equipe, '

conquistando quatro medalhas de
ouro na categoria Juvenil 1, nos
100m costa, 100m peito, 200m
peito e 200m medley, onde
Natália obteve amelhormarca de
todas as categorias. A nadadora
Marina Fructuozo participou do

Infantil2, foimedalha de ouro nos
400m, 200m e 800m livre, e

prata nos 100m costas. Talita
Herman, no Infantil 1, obteve

medalha de ouro nos 400m,
200m e 800m livre, e bronze nos

100m costas.

O técnico da equipe, Ronaldo
Fructuozo, destacou ainda as

medalhas conquistadas no Juvenil
1 por Belisa Franzner, prata nos

100m e 200m peito e bronze nos

200m medley, e quarto lugar nos
100m livre. "Elisiane Franzner,
que participou do Juvenil 1,
mesmo não tendo conseguido
medalhas, ,conseguiu boas

colocações nas suas provas",
informaFructuozo. Elisiane ficou
em quarto lugar nos 800m livre,
quinto nos 100m costas e 400m

livre, e chegou em sexto nos

200m livre. As atletas par
ticiparão do Estadual, no Clube
12 de Agosto e Lira Tênis Clubes,
de Florianópolis; Ípiranga e

América, de Blumenau; Marista
e Associação Criciumense, de
Criciúma; Joinville Tênis Clube e

C3, de Joinville; AABB, de

Chapecó; Associação Joaçabense
de Natação, de Joaçaba; Caça e

Tiro, de Brusque; Aliança, de
Porto União; FMD, de São Bento
do Sul, eMaverics, da Califórnia!
EUA.

O técnico diz que com estes

resultados vão conseguir clas
sificar quatro das cinco nada
doras para defender a seleção
catarinense no torneio Infanto
Juvenil deNatação, Troféu Chico
Piscina. O torneio acontecerá em

Macaca, São Paulo, no mês de
outubro. As nadadoras clas
sificadas são NatáliaKrelling, para
a prova de 100m costas, 100m

peito e 200m medley, Marina
Fructuozo, nos 400m e 200m e

100m costas. Belisa Franzner e

Talita Hermann vão nadar nas.

provas de 100m peito e 400ll}
livre.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

São Bento do Sul sedia prova deAutomobilismo
Jaraguá doSul-A 6" etapa

do Campeonato Catarinense de
Automobilismo será disputada no
próximo final de semana, no

.

Autódromo Rio Represo, em São
Bento do Sul. O piloto Eduardo

Valle, que estreou este ano na

Stock-Car, disputará a sua ter

ceira prova e acredita em bom
resultado. Na última prova, no
Autódromo Cavalo de Aço, em
Joaçaba, chegou em 3° na primei-

ra bateria. "Na segunda bateria o

terminal de direção quebrou e fui

obrigado a abandonar a prova na

7" volta", disse o piloto.
O Opala utilizado por Valle

passou por revisão completa e

agora está em melhores condi

ções. "Com esta revisão as pos
sibilidades de quebra são meno

res", comemora. Vice-campeão
catarinense ano passado na cate

goriaNovatos, Valle diz conhecer

Infantil de Futsál vai jogar
na terceira fase do Estadual
Jaraguá do Sul - A equipe

de Futsal daPME/ADJ/Urbanitos
classificou-se para a próxima fase
do Campeonato Catarinense
Infantil. Esta fase vai reunir as

oito melhores equipes de Santa
Catarina. Na estréia do returno,
na última sexta-feira, o time

jaraguaense enfrentou a contusão

de seu principaljogador, Evilásio,
Na seqüência, o goleiro Dudu

levou chute na mão e teve que
ser substituído por Turan,

A PME precisava do empate
para classificar-se, sem a neces

sidade de jogar os demais jogos da
chave. Perdendo por 6 a 3, conse
guiu empatar em 6 a 6, garantindo
a vaga antecipada. No sábado,
derrotou a Apama, por 5 a I, e a

venceu a Hering, por 7 a 3. Os

jogos foram disputados no Centro
Social Urbano, na cidade de
Blumenau. Esta fase terminou com
a Apama em primeiro lugar, com
18 pontos, e a PME em segundo,
com 10, na seqüência estáMetisa,
com 5, e Hering, com 1 ponto.

O campeonato iniciou com 24

equipes na primeira fase, 16

disputando a segunda, sobrando
os oito melhores para a terceira

_

fase. Os adversários de Jaraguá
do Sul serão AD Guaraciaba,
AABB, deJoinville, eAD Colegial,
de Florianópolis. O turno desta
fase será disputado dias 11 e 12
de agosto, em Guaraciaba, e

returno, 22 e 23 de setembro, em
Joinville. (AO)

Oito equipes disputam o

Municipal de Bocha
Jaraguá do Sul - O Cam

peonatoMunicipal de Bocha teve
início na terça-feira com a

participação de oito equipes. A
primeira fase será em chave

única, CA Baependi, Pradi A,
Pradi C, Arsepum, AABB, Ceval,
Sociedade João Pessoa e Beira
Rio Clube de Campo jogam nesta

fase em turno e returno,

Classificam-se as quatro
melhores equipes para as

semifinais e duas para conhecer
o campeão de 2000. "Ao
contrário dos demais anos, o

campeonato será disputado nas

canchas sintéticas do CA

Baependi", informa Carlos

Américo, coordenador do evento.
Ele fala que o objetivo principal é
conhecer novos valores.

Carlos Américo é técniéo da

equipe FME/CA Baependi, que

disputa o campeonato estadual,
e fez nessa semana a convocação
dos bochófilos para as disputas
da fase Regional dos Jasc, em
São Bento do Sul, de 7 a 10 de
setembro. "A FME não disputará
o Microrregional dos Jasc, em

.

Rio Negrinho, por falta de

participantes", destacou o

diretor-técnico da FME, Hercílio
Mendonça da Rosa. "Precisariam
no mínimo três equipes no

microrregional, se não tiver, a

FME e Campo Alegre estarão

classificadas automaticamente

para o Regional", finalizou o

diretor,
Resultados da primeira roda

da: Ceval3 x O Pradi A e Baependi
2 x 1 João Pessoa. Jogos de hoje,
a partir das 19h30: Beira Rio x

Arsepum e AABB x Piadi c.
(AO)

a pista do autódromo de São Ben
to do Sul. A pista, com bastante

areia, "dificulta a estabilidade do
carro, é mais difícil de mantê-lo

na-pista, mas acredito num bom
resultado", diz. A liderança na

Stock-Car é de José Carlos
Franzói, de Curitiba, com 82

pontos, Outro jaraguaense,'
Douglas Boga, é líder do Marcas
A, principal categoria do
automobilismo catarinense. (AO) Bocha: campeonato será disputado em canchas sintéticas
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