
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

370-4523

estofados eco/chões

ODONTOCLA��
Alllll�NCIA oDOnTOIÓGJÇA

Qualidade. Acessível
371-9979

370-7919
370-8649

Ensaios nos bairros, escolas, praças e

shopping. As atividades programadas para as

semanas que antecedem a realização do Jaraguá
emDança visam apopularização do festival, que
acontece de 21 a 24 de setembro. A comissão

.
.

organizadora quer que a cidade entre no clima

do evento. A edição deste ano apresenta no
vidades, como estréia no dia 20, com apre
sentação do espetáculo Jaraguá do Sul nos 500
anos do Brasil, e apresentações especiais, de
grupos que participaram do Festival de Dança .

de Joinville, todas as noites. Página 6

Juíza arquiva
impugnação de
Zimmermann

o pedido de impugnação
da candidatura de Antonio

Carlos Zimmermann, atual pre
feito deGuararnirirn, feito pela
coligação PFLIPPB, baseado
em notícia publicadano Jornal
CORREIO DO POVO, foi ar
quivado pelajuízaSôniaMaria
Mazzetto Moroso. Ela consi
derou tratar-sé dematéria jor
nalística. Página 3

Chevrolet Celta

chegou'esta
semana, sendo
um dos carros
mais baratosdo
Brasil.

Ano 82 - N° 4.338 - R$ 1,00

Edson Junkes/CP

urnas fixas e itinerantes

PLEBISCITO

Consulta popular
termina hoje

Arrastão para a coleta de
votos noDesfile Cívico encerra

hoje as atividades do plebiscito
da dívida externa, no Vale do

Itapocu. Com represálias do

governo e da imprensa, a

consulta foi apoiada principal-. I

mente pelas igrejas. Página 6

Edson Junkes/CP Performance do Grupo Cálamo, no lançamento
- do 60 Iaraguá em Dança, na terça-feira

Classi Auto

Cargas aéreas
lIacionais e internacionais'·

Fones: (Oxx47) 371-0363
(Oxx47) 275-0651

tlla Cei. 'Procópio Gomes, 246E�...ail: brasil@netuno.com.br

. I
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Busca do aperfeiçoamento

E o-que épior,
em muitos
casos,

repórteres
desistem de

publicar
informação
importante por

.

receio

A cobertura das campanhas eleitorais sempre impõe algumas
situações de desgaste pará os profissionais da imprensa.
Freqüentemente os repórteres se deparam com olhares que, se

antes eram amigáveis, agora, de um momento para o outro, fruto
da renhida campanha eleitoral, tomam-se prescrutadores, como

que querendo descobrir se por trás
das perguntas do entrevistador não
existe motivação ou intenção
política. Se a 'desconfiança é

adequada para aqueles profissionais
que não conseguem ser fiéis à

.

função do jornalista, deixando-se
levar pelo "canto da sereia" (leia
se convites e propostas) de alguns
políticos, nadamaisinjusto para o
profissional sério e responsável, cujo
único objetivo seja informar bem,
com isenção e honestidade, pesando
apenas em oferecer o melhor para
o leitor.

A legislação eleitoral, namissão
de garantir a igualdade de condições
aos candidatos empenhados, na
disputa da .preferência do

eleitorado, infelizmente tem

suscitado zelo exacerbado de muitos profissionais da imprensa e,
em especial, dos proprietários dos veículos de comunicação. No
temor de cometer deslizes e arcar com as conseqüências, que não
são poucas, podendo incorrer emmultas que raríssimos jornalistas
teriam condições de arcar, dados os parcos salários da categoria,
acaba instalando-se uma espécie de controle, quase descambando
para a autocensura, em prejuízo do pleno exercício profissional e
dos próprios leitores, que são, ou pelo menos deveriam ser, a razão

. de ser de todo o trabalho jornalístico.
Essa.limitação decorre em parte do. desconhecimento do que

está previsto na legislação, mas em parte também pelo risco das

interpretações que determinadas informações ou comentários podem
suscitar, num momento em que o jogo dos interesses eleitorais se

toma intenso. 'Também, raramente os veículos de comunicação
têm tirado o' tempo necessário para orientar adequadamente os

funcionários nessas questões, seja com a colaboração de um

advogado ou'mesmo em consultas à própria Justiça Eleitoral.
"A diretriz geia.lfi1eJllt� séguida pelos repórteres, então, para evitar

erros ou prejuízos às partes interessadas nas eleições, é o tratamento
em nível de igualdade para todos os candidatos ou partidos, sem
privilégios ou distinções. Nem sempre isso é fácil de executar. E
sempre existe o risco, por mais esforço que se faça, de má

interpretação e rotulações desagradáveis aos que nadamais querem
do que bem informar. E o que é pior, em muitos casos, repórteres
desistem de publicar informação importante por receio ..

Diante.disso, em plenademocracia e diante de uma legislação
que, ao ser feita, pode ter coiisideradoas opiniões de muita gente,
menos as dos jornalistas, tem-se a sensação de cerceamento, de
constrangimento, como nos' tempos da ditadura. As emissoras de
rádio fechadas temporariamente aqui e ali e os jornais citados em
recursos encaminhados à Justiça Eleitoral são provas disso. O
resultado é a constatação de que se trata de aspecto da legislação
a ser aperfeiçoado.

'.

Infelizmente poucas vozes tem se levantado nos meios de
comunicação par;a discutir ó assunto. Entra eleição, sai eleição, e
as dúvidas e dificuldades persistem. Nesse caso, vale para os

veículos de comunicação o conhecido ditado: "Em casa de ferreiro

espeto de pau". Uma das raras exceções é o Observatório da

Imprensa, que tem discutido o caso em âmbito nacional (através
do programa televisivo e da Internet), chamando os jornalistas a

conversar sobre uma questão que lhes diz respeito diretamente.
,

'

,
,

Aprendendo a votar

,

"

'. �W
Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua WalterMarquardt, 1.180. As cartas devem

textO
no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para cantata. O jornal se reserva o direito de sintetIzar o

e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

,

Pego-me pensando qual o sig
nificado de Eleições (por essas

bandas brasileiras), onde tendên
cias em geral acabam determi

nando resultados, Ao ouvir ,que
esse ou aquele/a) já ganhou], em
ondas influenciando o voto 'de
uma massa humana' alienável, é
que encontro-me dessa vez com

a necessidade de esclarecer: tais
tendências elegem Collors,
Fernandes Henrique, Paulos

Afonso, Geraldo.s e famílias

Amin, sem fim...

Sim, é esse o costume. '

E ainda outras influências: a

troca de "favores" (imaginando-
,

se que o eleito nada mais fará no

futuro, a não ser desaparecer); a

da "venda do voto" (a pior de

todas, quando aí é que o esque
cimento ocorrerá); a fixação' de
adesivos, placas, faixas, traba
lhos e similares, mediante o pa

gamento em dinheiro ... A con

clusão é de que nunca devería
mos prestar atenção à propagan
da política fixa e até que a mes

mafosse proibida: essas que nos

cansam o raciocínio, deturpan
do nossos sentidos, manipulan
do perspectivas.

Nada de nossa Sifuação leva

* João Lacerda

a crer que as humilhações diárias
terão término. Quando as elites
estarão sempre em seus' últimos

tipos, restaurantes de vitrines,
manchetes de sorrisos., Nada
nesta Situação diminuirá o .status

das reverências, dos: "Tudo born,
doutor político?" "Bom-dia, dona
Santíssima". "Como vai.. senhor
empregador!?", .

Caso opte-se por uma volta

ao retrógrado, você se depararia
com feras tão bem conhecidas,
dando-lhes o alento de que pre
cisam para que o nosso dinheiro

seja usado no divertimento dessa
outra classe-família distinta,
mas' nem ,por isso menos

humilhadora, usurpadora, esma
gadora!

. Mas, acreditando em você,
você votaria é com a sua consci
ência, sem apegar-se aos tais

tendencionismos ou ao medo de

perder o seu sufrágio: que só será

perdido mesmo se você tiver
medo de ser feliz!

Ah! Eu sei! A maioria que
agora lê, formadora de opiniões,
com certeza não é assim! Vocês
votam com a consciência plena!
Dê suas vantagens!!!

Porém, encontrando algum

indeciso (são muitos edéfinirão
essas eleições), dê-lhes a dica

correta, a de votar de acordo com

a nova ordem ultramoderna: em

um governo que se proponha ori

ginal e participativo, ou melhor,

onde cada cidadão seja.de verda

de convidado a impor-se em to'

das as determinações do nosso

interesse coletivo.

Apenas mais três considera

ções quê se divergem:
Sou contra o serviço militar

obrigatório; contra o voto obri

gatório; e já que somos todos

humanos sou a favor do firo das

fronteira�, das divisões em naci

onalidades a favor da glO
balização de'sentimentos, de ami

zades e igualdade entre ospovos
ricos, emergentes ou empobre'
cidos.

E por favor, cuidem para que

não se anulem ou se votem e�
branco, pois então de nada adi-

- l'
- ou EleJ-

.

antarao novas lÇoes ...
-

Içoes. W
Estou contemplado e gra

por sua atenção.

* Candidato a vereador eI)1

Jaraguá do Sul pelo rr

CORREIO DO POVO
Gráfica eEdítora CP Ltda. - qGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento co�ercia� � _ SC
Oficinas Rua Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 • CEP 89251-970 - Jaragua do U

cOf')'1,br
Fones/Fax (047) .370-7919 - 370-8654 . 370-8649. E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cpredacao@n:t.�n� ornaL
Os textos e coluTUJ1i assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariam�lIte, a opllliiJO J
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"O mar está bastante calmo. Não existem ondas for

tes." (Ex-prefeito e atual articulador político do PSDB de

Guaramirim, Victor Kleine, opinando sobre a evolução da campanha
política no Município, que ele considera tranqüila)

"A possibilidade de o projeto não sair paraGuaramírtm
é menos de um 1%;" (Secretário-executivo do Conselho de

DesenvolvimentoMunicipal, Tito Flávio Teixeira da Fonseca, ontem,
sobre a confirmação da instalação da Usina Termoelétrica no

Município)

"Se alguém souber de alguma pessoa que esteja com
prando votos, que comunique." (Juiz da 87" Zona Eleitoral,
Luiz Antônio Zanini Fornerolli, de Jaraguá do Sul, comentando que
a comunidade pode colaborar na fiscalização de irregularidades na

campanha eleitoral).

Câmara de Vereadores deverá
manter omesmo orçamento
Guaramirim - A Câmara

de Vereadores deverá manter o

orçamento para o ano 2001 no

mesmo teto do fixado para o cor
rente ano, no valor de R$' 449
mil. A tendência dos vereadores
é nesse sentido, após a discussão
da matéria, na sessão da última

segunda-feira. O estudo preli
minar feito pela Secretaria da Câ
mara' que fixou o novo orça
mento do Legislativo em R$ 640
mil, acabóu rejeitado, commani

festações contrárias, inclusive de

alguns vereadores, como Ivaldo

Kuczkowski e Altair Aguiar,
ambos do PPB.

O diretor da Câmara: José

Américo Porto, explicou que o

estudo que apontou o valor de

R$ 640mil foi elaborado, levando
em conta que neste ano surgiram
dificuldades de funcionamento

administrati vo por falta de

dotação orçamentária. A Emenda

Constitucional n° 25, de 15 de

fevereiro deste ano, autoriza a

fixação do novo orçamento com

elevação de até 8% da receita do

exercício anterior. A matéria está

em apreciação na Comissão de

Economia, Finanças e Orçamento
e será votada dentro dos pró
ximos dias.

O vereador Kuczkowski

defendeu, em pronunciamento
feito na segunda-feira, corte ainda
mais drástico, propondo que o

orçamento volte aos níveis de

1997, com a redução inclusive

dos salários dos vereadores,

proposta que já havia fei_to na

época. (II(IR)

.Arquivado o segundo pedido
de impugnaçãodeZimmermann
Coligação
PFL/PPB agqarda
resultado de
recurso no TRE

Guaramirim/Florianópolis
- A juíza Sônia Maria Mazzetto
Moroso não concedeu deferimento
e determinou o arquivamento do

segundo pedido de impugnação da
candidatura do prefeito e candidato
à reeleição pelo PMDB/PSDB,
Antonio Carlos Zimmermann, feito

pela coligação adversária, PFL/
PPB, no espaço de apenas algumas
semanas. Na decisão, a juíza
considerou o pedido, baseado em

notícia publicada na edição do dia

26 de agosto, do CORREIO DO

POVO, sem elementos suficientes

para justificar as alegações contra
Zimmermann, por tratar-se de ,

matéria de conteúdo jornalístico.
A coligação do PFLIPPB aguarda
recurso enviado ao TRE (Tribunal
Regional Eleitoral), através do

advogado Adelino Sávio Atanásio
dos Santos.

Amatéria, que na interpretação
dos adversários de Zimmermann

teria favorecido o prefeito, que está
em campanha eleitoral, foi

publicada na edição do dia 26 de

agosto e tratava da cobertura da
reunião do Conselho de Desen

volvimento Municipal. A reunião

do conselho teve a juíza Sônia
Maria como participante, que, na
ocasião,' fez explanação sobre a

construção do novo Fórum da

Comarca, que deverá.iniciar em

breve, bem como fez a apre
sentação do projeto arquitetônico
da obra, perante o prefeito e o

Edson Junkes/CP

Análise: advogado Paulo Mattos faz leitura de acórdão do TRE

presidente da associação comer

cial, Maurici .Zanghelini. O mo

mento ficou registrado em fla

grante fotográfico realizado pelo
jornal, que constou na matéria.

Na opinião do advogado do

PMDB/PSDB, Paulo Mattos, a

evidência do conteúdo jornalístico
da matéria publicada motivou o

arquivamento da proposição do

PFL ePPB.,"Foi um ato puramente
administrativo, da reunião de um

conselho que trata dos assuntos

pertinentes ao desenvolvimento do
Município, e não um acon

tecimento político", comentou.
Na terça-feira à tarde, Mattos

recebeu cópia do acórdão do TRE,
publicado em 1 de setembro, em
que é negado porunanimidade pro
vimento a um outro recurso que
havia sido encaminhado anterior
mente pela coligação Acerta Gua
rarnirim, que também se baseou
emmatéria divulgada na imprensa,
no caso, no "Jornal do Vale". O
acórdão confirma decisão anterior
de SôniaMaria e apontou que nesse
caso a coligação deveria ter

solicitado melhor apuração dos

fatos, através de investigação
judicial, e não ingressado com o

pedido para impugnação.
(MILTON RAASCH)

o ROTARY CLUB DE JARAGUÁ DO SUL

��rnunica que no próximo dia 17 de

ae �rnbro, das 8h às 1 1 h, estará fazendo

pS Inscrições para o Natal da Criança

IgObre. As !nscrições serão no Salão da

CreJa M�.tnz São Sebastião.
I ONDIÇOES PARA INSCRiÇÃO:
(N SO�ente crianças de 1 a 9 anos.

2
ascldas de 1991 a 1999)

3'��ente moradores de Jaraguá do Sul

p; nanças e Famílias carentes (desem-

3se�??OS ou com renda familiarmenor de

O
aanos mínimos)'

1TE8��ATÓRI0 OBSERVAR OS SEGUINTES

�à��ar Carteira de Trabalho do pai ou

2,Pr�se
3.Le nça.do pai ou da mãe;
4 L

vor reCibo de água ou luz

C;iaevar Certidão de nascimento das
nças

- E��CAÇÃO E CIDADANIA
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Estratégias dos partidos não
mudam no final de campanha

.
.

Edson Junkes/CP

.Propaganda
termina no

'" .

proximo
dia 28

Jaraguá do Sul=-A menos de .

30 dias das eleições; os partidos não
farão alterações drásticas nas es

tratégias de campanha. As reu

niões e comícios feitos, sistematica
mente, tanto nos dias úteis quanto
nos feriados, estão sendo a marca

principal da militância das siglas
empenhadas no embate eleitoral em
Jaraguá do Sul. Falta de recursos

financeirose moderação nas críti-
.

cas têm sido algumas das carac

terísticas mais marcantes da disputa
pela preferência dos éleitores até o

presente momento.

A coligação Renovando com o

Povo (PMDBIPPS) pretende inten
sificar as atividades de militância

seguindo uma programação de tra
balho já delineada. As atividades

serão as de praxe, como a coloca

ção de placas de candidatos, divul
gação no rádio e nos carros de som,
além de reuniões nas comunidades,
informa o coordenador Ivo Konen.

Sobre o nível de conduta na

campanha, as críticas são mútuas
entre Konen e o prefeito-candidato
à reeleição da coligação Acerta

Jaraguá do Sul (PSDBIPFLIPPBI
PTB/PL/PTN), Irineu Pasold.
Konen diz ter constatado agres
sividade por parte dos adversários.
Já o prefeito garante que as agres
sões procedem do outro lado.

Porém, nenhum aponta exemplos
específicos. Ambas as coligações
realizarão comícios de encerramen
to no dia 28 de setembro. A
Renovando com o Povo fará no

Chopp & Club, e a Mais Jaraguá
do Sul, no salão da Sociedade
Vieirense. "Se houver problema de
espaço, poderá ser num estádio",
antecipa Pasold.
O prefeito aguarda a confir

mação da vinda do governador
Esperidião Amin (PPB), em apoio à

.

campanha. O convite está com o
.

governador, mas ainda não existe

uma data agendada. Na semana que
vem, a: coligação Mais Jaraguá do

Sul começará a distribuir o plano
de governo. A meta é entregar cer
ca de 30 mil exemplares contendo
as propostas administrativas nas

comunidades.
Já o P'I'continuará com os con

tatos "de casa em casa e comu

nidade em comunidade", explica o

candidato a prefeito,' Dionei da
Silva. Nas visitas, o partido procura
reunir a população, preferencial
mente em residências de amigos e

colaboradores. O partido também
vai intensificar as manifestações

através de carteatas e concentra

ções em praçaS' e no Calçadão, no
centro da cidade. Amanhã, Dionei
contará com o apoio da deputada
estadual Ideli Salvatti, que estará
na cidade especialmente para
colaborar com a campanha petista.

A campanha do PT tem tido

dificuldades em função da falta de

recursos, mas sem prejuízo de

resultados, garanteDionei. A falta
de recursos já fez o PT desistir de
colocar outdoors na cidade, por
exemplo, recurso amplamente ex

plorado por adversários.
(MilTON RAASCH)

Agenda dos candidatos para hoje

9 horas - Desfile
Cívico
16 horas - Reunião
na Tifa Cadlda (B.
Garibaldi)
19 horas - Reunião

10h30 - Visitas na

Vila Lenzi
14 horas - Encontro
no B. Águas Claras
19h30 - Encontro
na Estância Peão
Farrapo

8h30 - Desfile
Cívico
12 horas - Almoço
na Sociedade
Am+zade
18 horas - Comício .

no' Centro Comu
nitário J. Paraíso
(B. Ana Paula)

* Tributário * Bancário
1if 372-0582

R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

* Civil * Comercial

Venhamparticipardo
.

BINGO.
VOCACIONAL

II

Dia: 12 de setembro de

2000 (terça-feira, Início: 14
horas Local: Salão de

Festas São Sebastião

Agradece O CLUBE DE

MÃES VOCACIONAL

Sindicalista Humberto Lombardi,atualmente licenciado para
concorrer à Câmara de Vereadores de Schroeder, quer saber
detalhes do projeto do contorno ferroviário, previsto para ser

construído na microrregião. Lombardi quer saber se o projeto,
anunciado como já concluído, considera as reivindicações

apresentadas pela comunidade do Bairro Schroeder I, em reunião
realizada na Câmara de Vereadores, há alguns meses, com as

presenças dos prefeitos de Schroeder, Guararnirim e Jaraguá do
Sul.

.
O sindicalista não considera o assunto esgotado e ressalta que

poderá haver uma ação judicial contra a empresa responsável pela
execução do projeto, reclamarido prejuízos que as equipes do

serviço de topografia teriam causado aos produtores de banana e

palmito no Bairro Schroeder L'

Apoio
A deputada estadual Ideli
Salvatti, do Partido dos

Trabalhadores, tem visita pre
vista para amanhã a Jaraguá do

Sul. Ideli vai almoçar com o

candidato a prefeito do

partido, Dionei da Silva, com
quem também deverá percorrer

o Calçadão, para um corpo a

corpo com os eleitores, no

começo da tarde,

Por aclamação
O empresário Sérgio Murilo
da Silva toma posse amanhã
na presidência da Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Massaranduba.
Silva foi eleito por
aclamação, durante assembléia

geral ordinária realizada
segunda-feira. Ele terá
mandato de 2 anos e substitui
.Jairo Riboldi.

Incentivo
O governo do Estado premiará este ano, pelá segunda vez,

servidores públicos que se destacaram no 'exercício das funções.
O governador Esperidião Amin pretende distinguir com a medalha

de mérito funcional "Alice Guilhon Gonzaga Petrelli" 20
funcionários que serão escolhidos pelos colegas e população

catarinense. A comenda será entregue em solenidade prevista para
o dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público.

Neste e no próximo ano, poderão receber a medalha servidores
ativos e inativos. A partir de 2002, apenas os servidores ativos

poderão ser indicados.

JV Veículos e Auto-Elétrica
Para Automóveis· Caminhões·
trátcree- Serviços em Geral

99B1-�049
Ruá José Theodoro Ribeiro, 971 -Ilha da Fi ueira

AVANÇA EDUCAÇÃO
� -- ---

Recicle O

seu lixo.

Separe
latas,

vidroS,

plásticoS."
É bom

para todOS

CPComunidade
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Automundo
Esportivo nas ruas

Lee Noble, um renomado desenhis

ta inglês, lançou em 1998 o primei
ro carro. de sua fábrica, o esportivo
Noble MIO. Agora, outro modelo

foi feito pensando mais uma vez na

esportividade, o Noble M12 GTO.

A idéia principal foi fazer um carro

para as ruas mas com características

de carros de corrida. O carro tem

rodas de
18

polegadas, motor V6 tur

bo de 2.5 litros e 310 cavalos. Nada
muito anormal. O anormal mesmo
ficou no seu peso total: 980kg, ape-
nas ..

Audi domina ALMS
A equipe Audi Sport North Ameri
ca começou bem a segunda metade
da American Le Mans Séries

(ALMS). Os dois carros Audi R8
'deraram todas as 127 voltas da
rova no Texas Motor Speedway,
em Dallas, nos Estados Unidos.
Com este resultado, a Audi assumiu
a ponta no campeonato de constru

tores. Os quatro pilotos da equipe
também se aproximaram da lide
ança da competição. Esta foi a
quarta vitória, em sete provas, do

.

AUdi R8 na ALMS, um recorde na

cate!S0ria. Até esta prova, nenhuma

eq�pe havia ganho três etapas se

guidas na história da competição.
S carros da Audi foram quase um
egundo mais rápido,' por volta,
Ue seus competidores. A Arnerican

Mans Séries classifica três carros

ara a corrida de Le Màns, na Fran
ça, urria das mais tradicionais do
automobilismo mundial. Na corrida

�este ano, a Audi venceu a prova
e �e Mans, faturando as três .pri-
.

ell'as colocações. Dentre os parti
epantes da ALMS estão alguns ex

ÍA"otos de Fórmula I, como Micheie
bOreto eStefan Johanson.

Celta chega para brigar
Uma das maiores estréias deste
ano chegou esta semana nas

concessionárias, o Celta, da
Chevrolet. O carro foi mostrado
em todas as revistas do gênero
automobilístico desde julho, e
com preço comentado

abaixo dos R$ 11 mil, o

que tornaria o carro

mais barato do Brasil.

Exagero à parte, o veí

culo está com o preço.
na média dos carros

mais baratos no mer

cado dos 1.0, junto
com o Uno, que
corresponde a 70% do
mercado de automóveis.

O carro trouxe traços de alguns
carros da marca, entre eles Astra

e Vectra, que contribuíram para
deixar o carro interessante. A

frente baixa e o formato do

pára-choque, por exemplo, lem
bra o Vectra.·O motor é o mes

mo que incorpora o Corsa mais

simples, 6 LO de 60 cavalos e 8

válvulas, mas mesmo sendo
calibrado para o Celta, será me

lhor, por ter a carroceria mais
leve. O consumo e desempenho
também 'foram melhores, devi
do ao mesmo motivo, desen
volvendo velocidade máxima

de 151km/h e de O a

100km/h em 15s5,
conforme o fabri
cante. No exterior,
ainda podem
ser colocados
os itens de

personalização
do Celta, en
tre eles

aerofólio,
saias laterais
e traseiras,
spoiler dian
teiro, lanter
nas traseiras

esportivas,
ponteira do

escape e

pedaleiras esportivas, vidros e

trava elétrica, entre outros.

Opcionais mesmo são: protetor
de cárter, vidros verdes
laminados com pára-brisa
degradê, desembaçador, limpa
dor e lavador do vidro traseiro

com temporizador e ar quente
com sistema de recirculação do

ar, entre outros. O carro é ofere
cido em cinco tons de cor, bran
co e verde sólidos e azul, prata e

vermelho perolizados. O interi
or do carro é simples, sendo o

painel feito de poucos desenhos,
mas com detalhes, como o con

solecentral que lembram o

Corsa. O painel de instrumentos

é diferente de todos os carros de
fábrica, sendo apenas o velocí
metro no centro, hodômetro di

gital total e parcial, marcador de
combustível e relógio digital.
Aqui constam apenas alguns de
talhes do carro, podendo ser vis
to em algumas semanas nas

ruas.

r

E só [unter os pontos
e trocar por prêmios!

R$l,OO
em cupom fiscal
-

-

Iponto
"

.

It
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2 .; Classi Auto

Vende-se Fusca, ano

75, bom estado. Valor
R$ 2.000,00.

Tratar 372-8409
Estuda-se troca por

moto CG.

Vendo Del Rei, ano 91,
cor azul metálica, 4 p,
guia completo, 1.8,
gasolina. Valor
R$ 6.000,00.

Tratar: 371-9052 ou

9973-9311

Vendo CG Titan 125,
com 12 pagas pelo
varar de 6 pagas.
Tratar 372-1142.

Vendo Pálio 1.5 EL,
ano 97, ar

condicionado, vidro
elétrico, CD player,
roda de magnésio.

Valor
R$ 12.500,00.

Tratar: 371-0879 com

João Soares

CORREIO DO POVO
Vendo Verona LX, 1.6,

ano 92, álcool.
Valor R$ 6.200,00
ou R$ 3.500,00
de entrada + 12x

R$ 316,00.
Tratar: 9993-0867·

Vende-se Saveiro,
1.8, álcool, 88, com

lona marítima.
Valor R$ 4.300,00.
; Tratar: 275-3269

Financiamento
e autofinan

ciamento de

veículos.
Contato:
371-1214

,,"EÍCU"LOS
· Oxx47425-3037
Oxx47435-'1963

_

VENDE COMPRA TRDCA FINANCIA

· Veículo Ano Cor Valor
. Serviços e peças para motores de_ Saveiro 1.6 mi 99 Bronco R$.14.500,00

partida, dínamos, alternadores, baterias,
Uno SX, - ar,

. " 99 Cinzo rn. R$ 10.500,00
Uno SX 4 portos, trova e vidro97 Verde m. R$ 9.500,00

faróis" lanternas, instalações em geral. Uno SX, 4 partos, cl trovo 97 Bronco R$ 9.300,00

1 0% De desconto na mão POii� 2 portas 97 Branco R$ 9.900,00

•

O de obra e nas peças
·

Corso GL 1 .4, 4 portas, 96 Bronco R$ 10.900,00

mais 5% Levando 'este anúncio .�ogus Walsburg, completo 96 Azul mel, R$ 11.500,00
GollOOOi 96 Bronco R$ 10.700,00

Aproveite, e venha conferir. Gol 1.6, bola 95 Branco R$ 10.900,00
nossos serviços! . Hundoy Acent 95

' Azul R$ 11.700,00

Promoção válida até 22 de setembro Gol GL 1.8 + rodas + som 94
,

Branco R$ 7.500,00
Gol 1.6, o gasolina 94 Branco R$ 7.300,00

Rua Olivio Domingos Brugnago s/n �, Prêmio CSL + ar 4p 91 Verde R$ 6.300,00
Defronte Lanchonete Varandão Poroti CL 88 Mmrom R$ 5.500,00

Bairro Vila Nova Goi CL 1.8 87 Cinzo R$ 4.500,00
Santana GLS Cornpl.. 4p. 86 Branco R$ 4:800,00
Opala. (relíquia) 74 Verdem.
• Borco Casarino, motor Yomoha 60, cl partida elét. R$ 3.600,00
Casco Lancha, 1 7 pés -osterix. R$ 4.500,00

-

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE SETEMBRO DE 2000

AUTO MECÂ-NICA
BENS CAR

Especializada:

,el_� .e:::;:; ....
BR280KM71-

VilaRau- 371-4284
Jaraguá do Sul- SC

Rua Blumenau, 2.820 • Bairro América· Joinville

VEICULOS

Dalfar
-"-=-::-=-=--=-=-."..,....,..__

VEICULOS LTOA

COMPRA·VENCE·TROCA·ANANC�

MODELO ANO COR VALOR

Uno EX 4p 00 Branco R$ 12.000,00

Parati 1.6 completa 00
..

Cinza R$ 28.500,00
Uno EX 99 Vermelho R$ 10.500,00

Pálio ED 1.0 <;JS Vermelho R$ 12.000,00

Corsa 1.0 96 Azul
. R$ 10,000,00

Monz Gl 9S Bordo R$ 9.500,00

Kadett Gl 1.8 94 Branco R$ 9.300,00

Escort Gl 1.8 94 Branco R$ 9.500,00

Monza Sl 1.8 93
.

Azul R$ 7.800,00

Monza Classic 92 Cinza R$ 9.000,00

Kadett ClE cornp. 92 Verde R$ 8.500,00

Escorf l 88 Prata R$ 4.7.00,00

Fone:370-2022'
GM VW

MODELO ANO COR COMBo GOlOKM 16V 4P 01 BRANCA GAS.
VECTRA GlS 97 BORDÔ GAS. (LlM:. DES., A, P.. S.)

GAS.OMEGA CDTOP 96 PRETO
.

GAS. KOMBI STANDART ' 96 BRANCA
CORSA WIND 1.0 95 CINZA GAS. GOL PWS 10 95 PRETO GAS.

CORSA WIND 1.0 95 VERMELHO GAS. GOL PLUS 1.0 95 AZUL GAS.

C-20 DE lU)iE 94 AZUL GAS. GOL 1.6
-

93 MARROM GAS:
KADETTSl 92 CINZA GAS. GOL (6 92 AZUL GAS.

O 20, CUSTON DElUXE 91 B·RANCA DIE. (Comp) RAT
GAS.0-20 CUSTON 87 VERDE' DIE .. FIORINO I'URGÃO 97 BRANCA

0-101000 82 CINZA DIE. 'UNO EP 96 VERMELHO GAS.

UNOElX 95 VERMELHO GAS.

FORD .-TIPO IE 1.6 95 CINZA GAS.

FIESTA 1.0 4P 98 ROXO GAS. TIPO 1'.6 CI TETO 94 VERMELHO GAS.

F-1000 A.S.D. Xl 97 "AZUL DIE.
MODEO ClX FO, 97 VERDE GAS. OUTROS

DIE.MONDEO C[_X AO 95 VERMELHO GAS. ·JEEp·JPX 4X4 95 VERMELHO
GAS.ESCORT GlX 1.6 95 PRATA GAS. : RU'RAl 4X4 (RARIDADE) 73 VERDE

ESCORT Gl 94 VERMELHO Ale. JEEP 4X4 . 71 AZUL GAS.

ESCORT HOBBY 1.0 94 CINZA· GAS. .

• NÓS
VERONA GlX 1.8 90 BEGE GAS. TRABALHAMOS CI CONSIGNAÇÃO _ TRAGA SEU VEICULO PARA

C 20, Deluxe, 94/94, azul,
gasolina, completa..

IMPECÁVEL
Valor R$ 17.500,00 RÚA PREFEITO WALDt:;:MAR GRUBBA, 3573 - JARAGUÁ DO SUL - sc

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas�

m-----m-me Vila lalau Jaraguá do s�JRua Bernardo Dornbusch, 1111 'iii
--�----�-------
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JARAGUÁ DO SUL, 7 DE SETEMBRO DE 2000 CORREIO DO POVO Classi Auto - 3

MODELO COR COMBo VEíCULO ANO COR COMBo iN,oy,os ,a Usad,o;s
ANO

Saveiro Completa 1.6 (Ar. dir. Trav.) ao/ao Eiranca G Fonà.: 373-0806 / 373-1881
Vectra 2.0 GLS 4p Prata G 98

Uno 1.0412 ao/ao Prata G
Corsa Sedan, 1.0412 (ar, dir., airbag) 99 Prata G MODELO ANO COMB, COR

Palio 1,0 EX, 4p Bege G 98 Corsa 1.0 4p (trava. alar .. ar q .. limp. tr.) 98 Cinza G Corsa Wind 00 G CinzaPalio E)( 1.0412 98 AZul G

Corsa 1.0 Super 2p Branco G 97 Gol Mi 1.0 2p 97 Branca G Astra GL '99 G Branca
Gol C[ 1.6, :212 g6 Branca G Corsa 4 pts Super 97 G . Vermelha

Goi 1.0 I Plus Prata G 96 Ranger completa 96 Azul G Vectra GLS 97 G BrancaEscoil Ge 1.8 212 96 \lerae G
Kadett GL 96 G r PrataEscort L 1.6 Azul G 94 Escort GLX 1.8 completo 2p. 95 Cinza G

Fiesta 1.3 212 95 Ve.rmelha G Uno Mille IE 96 G Vermelha
Go11.0 Prata G 94 Corsa 1.0 212 (trava, ar Q .. limp. tr .. des.) 95 Preta G Corsa GL 95 G Azul
Escort Guaruja 1.8 4p Vermelho G

Audi 80 comQleto - 4Q (2.0) 94 Prata G
Goi CL 1.8 94 G Branca92 0-20 (dul2la) Envemo coml2l. -ar 92 Bordo O

Uno 1.3 CS 2p Prata G 91
Monza Classic SE 2.0412 92 Bordô G Vectra CD 94 G Vermelha
uoos 1.5212 91 Prata G Escort GL 94 G Azul

Gol 2.0 GTI 2p Azul G 89
Goi CL 1.6, 212 89, Branca A

Kadett CL 93 G PrataChevete SE 1.6, 2p 87 Prata A

Corcel II, 1.6 Bege A 86 Chevete SL 1.6, 212 85 Marrom G Monza SL 4 pts 93 G Branca
Corcel II 1.6 212 84 Verde A Uno S 93 G Azul

Santana GL, 4p Azul A 85 Corcel II 1,6 212 83 Verde A
Uno S 89 G Verde0l2ala Comodoro 212 (rem. 88) 81 Amarelo G

Santana GL, 2p Bege A 85 Corcel II 1.6 212 81 Marrom G Gol 88 A ßegeMet.
Fusca 1.500 79 Branca G Goi CL 88 A Prata

Fusca 1.3 Branco G 76 Fusca 1.300 73 Branca G Chevette 86 A Prata
Fusca 1300 82 G Verde

Rua Reinoldo Rau, 794 - Centro Sundow 50c 97 G Preta

Jaraguá do Sul Hocí, BR 280 - Km 60 _, Guaramirim - SC

Novos - Usados de Todas as Marcas

275 3507
VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR

Vectra GLS Okm Gas Branca
Gol 1.0 16V Okm 'Gas Júpiter
Gol 1.08V Okm Gas Branca
Corsa Sedan 99/00 Gas Branca

, Santana GU 98/99 Gas Verde
! Parati 1.0 16V 98/99 Gas Branca

I Ford Ka 1.0 98/98 Gas Vermelha
Kombi STD 97/98 Gas Branca PREÇO. Siena EL 1.6 97/98 Gas Verde

Corsa, 2pts Prata R$ 11.500,00Escort GL16V 97/97 Gas Branca
Palio EL 1.5 97/97 Gas Branca Gol Mi Preto R$ 11.600,00
Vectra GL2.0 96/97 Gas Cinza Vectra GL 2.2 cornpl. Marinho R$ 25.000,OÕ
Uno Mille 4p 95/96 Gas Azul Pálio EDX, 4pts cornpl. Córdoba R$ 13.300,00
Palio EDX 4p 96/96 Gas Bordo Obs.: Promoção, sem troca, à vista ou financiado RS 12.700,00Santana GU 94/94 Gas Cinza

Gol Mi Branco 97 ' R$ 11.300,00Escort Hobby 1.0 94/94 Gas Preta
0-20 Completa 93/94 Diesel Bege Gol CU 1.6, vdr, trva, couro, som Vermelho 96 R$ 12.900,00
Kadet GSI 92/92 Gas Branca 0-20 Ca"quest Turto Diesel, dh, ABS, Branco 96 R$ 30,000,00
Uno S 1500 92/92 Gas Vermelha Escot L 1.6' Prata 94 R$ 8.300,00Verona LX 1.6 91/91 Gas Branca

Omega GLS 2.0 completo Branco 93 R$ 14.500,00Uno Mille 90/91 Gas Branca
Escort· GL 88/88 Ale Prata Goi CL 1.8 gas. Prata 93 R$ 7.000,00
F 1000 c, dupla 86/86 Diesel Azul Santana 2000 4pts - dh + ar c .. Marinho 93

<

R$ 11.000,00
..

Gol LS 83/83 Gas Cinza Parati CL 1.6 - álcool Branco 89 R$ 5.300,00

I
Passat LS 83/83 Ale. Branca Prêmio Ver-melho 88 R$ 3.500,00Belina Ldo 82/82 Gas. Branca

Diplomata 4.1 Compl. Prata 85 R$ 3.800,00
*Vende-se Capota para Pampa

Fusca 1300 Branco 80 R$ 3.100,00

I
""'�""*'.""... , .. s»..",.. " ......,.,"......., ..... , .........,".,.. """, .. "" .. , ........ ,."." ... , .. , .... ".,.,.. , .......,.,., .............'»....0'«"...... ,·"·........ �·.. · ........ , .... "c Corcell Marrom 76 R$ 1.800,00Rua Adélia Fischer, 747" Centro" Jaraguá do Sul" SC

"

282,0 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira372,',: ..
/

Centro .. Jaraguá do Sul'

... ,' :. ........

asôljna
gasolina
,gasolina
..gasolina
gas,ü!Jna

"A;\;$8tisfaçã"s d!� ..

c,: "-X;:'::

275·3711
MODELO ANO

Fiesta 4p, opcionais + som original 98
Palio com opcionais + som original 97
CBX 200 Strada 97
Uno 2p,' completo .. ar 95
Saveiro gasolina 95

Tempra 16V camp. + banco de couro 95
Corsa Wind cl opcionais + som original' 95

Ipanema GL 4 portas c/ trio elétr, 95
Fiorino Furgão 1. 5 gas. 93

Omega GLS completo 93
Santana GLS completo 92
Kadett SL 90
Gol c/ rodas esp. 89 .

Chev 85
Santana CS 85
Belina Ghia Escala 85
Passat GTS 83
Fusca 85/77/69
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emlnovos
Garantidos
Garantia de um ótimo negócio..

PRECO DE USADO. QUALlDADE 'DE NOVO.
,

ANO COR PRECO
,

SANTANAMI 98/98 AZUL R$ 18.900,
SANTANA GlS 2000 - Câmb. Aut. 94/94 PRATA R$16.800,
QUANTUM GlS 2.0 - EVI DENCE

,

96/96 • AZUL R$15.800,
GOL lO 16V - 4P .,. 98/99 ·BRANCO R$.15.600,.. .. .. -

GOL SÉRIE OURO - 4P � v��-ciid� : 00/00 VERMELHO' R$ 19.900,
... -----_.--

GOL 1000 - 2P
.

96/96 BRANCO R$ 7.500,
GOL STAR - 2P 98/98 VERMELHO R$12.900,

. GOL 1000 GER. II - 2P 96/96 BRANCO R$ 9.800,
GOL - 2P 96/97 . VERMELHO R$11500,
GOL CLI- 2P 95/95 BRANCO R$lO.OOO,
KOMBI STD 97/98 .BRANCA R$11800,
GOLF Gl 95/95 PRETO R$ 13.900,
ASTRA GlS 2.0 98/99 VERDE MET. R$ 24.900,
CORSA SUPER 97/97 VERDE R$10.800,·
CORSA PICK-UP er 98/98 VERDE R$11500,
KADETT GlS 2.0 97/98 BRANCO R$15.000,
KADETTGl 95/96 CINZA R$11500,
MAREA 98/99 VERDE 'R$ 27.500,
NEON - CHRYSlER 97/97 BRANCO R$ 21000,

.

PALIO EX - 2P 98/99 CINZA R$12.500,
PALIO ED 96/97 VERMELHO MET. R$1l.500,
PARAT I Cl - 2P 94/94 AZUL R$ 8.700,
S-lO 95/95 CINZA R$ 12.900,
TEMPRA IE' 95/96 CINZA R$14.300,
TEMPRA SX 16V 97/97 CINZA R$15.900,
TIPO IE 16 - 4P 94/95 BRANCO R$ 9.800,

Banco Volkswagen
CARAGuA
Rua Ber�ornbusch, 800
Fone: (47) 371-4000 '

Jaraguá

Horário de atendimento:
,

De segunda a sexta: 7h às 19h
Sábados: 8h às 13h
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CORREIO DO POVOJARAGUÁ DO SUL. 7 DE SETEMBRO DE 2000 PUBLICIDADE - 5
___

--

••

or er
Comércio

de Veículos

Mecânica
. funilaria

epíntura

Serviços1de la�ílção�

,

.

e uorlIlcuçao,

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO
Nos 50 anos da Emmendöi-fer, o presente é para nosso cliente,

A partir do dia 7/8/00 até 3/9/00
praticamos preço especial em:

, Serviço - Valor Hora R$ 20,00
Peças - Desconto de 200/0

A Emmendörfer agradece 'a todos os clientes
e amigos, pela preferência.

-

Atendimento
2a a 6a feira

das 7:30 às t� horas
e das 13:30 às 18 horas

sábados
das 8 '8'12 horas,

. "

lel371 3655
Av. Mal. Deododo da Fonseco, 557

emmendõlfer@netuno.com.br

,

i

I I
i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,.

Nome _1_1_1_1_1_1_.I_._I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Endereço _1_1_1 I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_/�I
_1_1_1_1_1_._I_I_I_I N°_.I_I_I_1 Aptoo_I_I_I_1
Bai�ro _1__ 1_1_1_._1_'_'_I_'_I_I_I_I_I_I_'_I_I_I-'
CEP 1 , .I I I'

Cidade_I_I_I_I_._' '1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_'
Telefone 1 1 , , 1 1 I. 1 1 1 1 I 1 1 1_'_'-'.
Celular_I_I_' 1_1_1_1_1_1_1 .1_1_1 .' 1 1_1_1_'.

.
. I

E-mail_I_.'_I_'_'__ '_._'_'_'_'_,'_-I_I_·I_._1_1_1_'
Data de Nascimento 1 1

Você possui automóvel? Qual � I_I_I_I_I_I_I_'I_I_I-io. 'videokê rolf eleIfonies modo VMP.25

. 6 - PUBLICIDADE , CORREIO DO POVO

Vende-se Vectra GLS ano 94.
branco, completo, direção, ar,

computador de bordo, iodas liga
leve. Tratar 9992-0584.

Vende-se Fiorino Furgão ano

89, branco. Tratar 373-0219.
porras, ano 99, cor preto.

Tratar 9992-0584.

Vende-se Ford Fiesta ano -98.

branco, 4 portas, gasolina.
Tratar 373-0219.

Vende-se Fiat Palio Weekend
ano 97. 1.5. vermelho. Tratar

373-0219.Vende-se Gol 1.000 ano 96, cor
vinho. Valor R$ 10.700,00.

. Tratar 373-0253. Vende-se Fiat Palio EDX. 4 Vende-se Gol ano 92. motor

- 'J"jtl;illllllieirlii'.i6

:1''':.
IIIIIIIS'

Consult-e-nos

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE SETEMBRO DE 2000

1.6, branco. Tratar 373-0785 c/
Simone. Transfiro

R$ iao.ooo,OO
Vende-se Fiat Palio EDX. 2

portas. ano 97. cinza. Valor R$
11.500.00. Tratar 9992-0584.

Para Imóvel, caminhão
ou alienação de Bens

.

peço 4.500 no
direito + 105parcelas
de 340,00 lT)ensal

FOrH�'{Oxx47) 99,97,-8220
Londrina

Vende-se Astra GL. motor 1.8,'
cl ar, direção hidráulica, branco.

. Valor R$ 23.800,00.
Tratar :3 73- 188!.

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

1JeJea���!
Telefone:

(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
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.'
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t
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.

";

"
,". ,

TIA/DO. BEM ..
'I ,. "

,

A.ÇENTE
CONSEJGTA.

OFICINA DE LATOARIA E PINTURA'

.Ó»

Fone: (47) 371-5057'
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CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 7 DE SETEMBRO DE 20008 - Classi Auto

: REDE RENAULT

Conheça os Veículos

NA T··
no. Show Room do Cons6rcio

ADQUIRA SEU RENAULT A PARTIR DE

II
I· .

(

NOVO, GRUPO /719{/I>

Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, 3449 .

Fones: 370-2601 e 370-2413

,

Visite nosso

S....._-IIDwIlaa••Dicave
REDE RENAULT -106 CONCESSIONARIAS NO BRASH..

AQUI VOCÊ ENCONTRA

TUDO EM� ••
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Jaraguá do Sul
Ontem e Hoje

Escolas das redes pública, estadual e particular do Município
receberam, no día 30/8, um presente muito especial da
empresaWeg: a segunda edição do vídeo Jaraguá do Sul

Ontem e Hoje, uma produção dá Scar, patrocinada pela em
presa. O vídeo, dividido de maneira didática em três temas:

Político, Econômico e Urbano, enriquecerá as aulas de

Histó-ria, Geografia e outras disciplinas nos
estabelecimentos de ensino, oportunizando aos estudantes

conhecer, com rique-za de detalhes, a História de Jaraguá do
SuL

Walter Janssen, diretor de Marketing do Grupo Weg, e
GibnarMoretti, coordenador do trabalho, durante a apresentação

do vídeo

r.�'li� 0.rtiV:.�'rgciri@
6/9
Rita Zanghelini Demathe
Devanir Danna
7/9
Mecias Lopes
George Herrmann
Rosane Barbi
8/9
Lurdes Macedo
Hilda Zastrow

.

A Banda Buffalo, de São Paulo, é a atração de hoje na Praça Ângelo
Piazera, às 18 horas, no lançamento do CD "Expresso Brasil"

Patricia Winter eAgostinho Kuskowski estão com casamento

marcado para este sábado, dia 9, com cerimônia religiosa na
Comunidade Rainha da Paz e recepção no Baependi. Felicidades!

Ocasal
Albrechte
Ema Kluge

comemorou,
iw dia 24/8,
54 anosde
casamento.
Felicidades!

275-1122

IIU Shopping Center

.0 BREITHAUPT

tff\ EMERGÊNCIA t!I\
Qir ODONTOLÓGICA W

DISQUE: 9981 8000
91044311

Dr. Rafael Luis Pamplona
eRO-Se 5117

Dr. Kleber Lisboa Araújo
CRO-Se5270
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1& O Colégio Marista São Luís
abre hoje, ·às 9 horas, na Rua
Reinoldo Rau, o desfile de 7 de
setembro, emJaraguádoSul. Em
seguida, desfilam a 3ª Cia. da
PolíciaMilitar, Grupos daTercira
Idade, Clubes de Mães, Banda
Musical do Sesi, entre outras 30
entidades confirmadas para o

evento. Vale a pena conferir.

1& Nesta sexta-feira, nó auditório
do ShoppingCenter Breithaupt,
será realizado o seminário

Ecoturis-mo, comduas palestras,
marcan-do a abertura do Eco
Radical. 2000. Às 19 horas,
palestra com Werner Schuster,
secretário de Agricultura e Meio
Ambiente, sobre novos padrões
de consumo e reciclagem. Às
�20h15, Loreno Hagedorn,
secretário-executivo do Comtur,
falará sobre Turismo integrado e

os projetos para a região.

1& De hoje até domingo, a partir
das 10 horas, no espaço cultural
daPraçaÂngeloPiazera, aApeafa
- Associação dos Pequenos
Agricultores Familiares -,
aproveitando o movimento no

local, com a realização do
Encontro de Motociclistas e Eco

Radical/2000,
.

estará servindo
delicioso café colonial.

1& Integrando os eventos do Eco
Radical/2000, acontece neste

sábado, numa iniciativado Clube
de Canoagem Kentucky, o 14º
Encontro CanoaEcológica, Verde
e Vida ltapocu, de Jaraguá do Sul
a Barra Velha, num percurso de
100 km. As equipes percorrerão
o rio fotografando, filmando e

fazendo anotações - material
que será posteriormente enviado
às autoridades ambientais da
região.

1& O 9º Encontro Sul-brasileiro de
Motociclistas prometemovimen
tar a cidade neste final de sema

na.A recepção estámarcadapara
as 18 horas, na Praça Ângelo
Piazera. No sábado, início das
atividades às 9 horas, almoço no
Parque Malwee, seguido de
apresentações à tarde, na praça,
e jantar festivo no Parque de
Eventos.

1& O 1º Campeonato de Video
game do Shopping Center Brei
thaupt será realizado nos dias 23
e 24 de setembro. Inscrições na
lojaGame Land.

1& Considerada a mais brasileira
das festas catarinenses, a Festa
NacionaldoPirão, de BarraVelha,
entra em sua4ª edição. O evento
iniciou ontem à noite e prossegue
até o dia 10 de setembro.

1&.Hoje, dia 7 de setembro, é o

último dia do Plebiscito da Dívida
externa. Você já votou?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Edição do Jaraguá em

Dança apresenta novidades
Festival foi

lançado no

terça-feira, no
Centro Cultural

Jaraguá do Sul - Quatro
coreografias do Cálamo Grupo
de Dança, da Escola Municipal
de Balé, abriram a temporada de

dança na cidade, terça-feira à

noite, no teatro do Centro
Cultural. O lançamento oficial do
6° Jaraguá em Dança, que teve a

participação da imprensa, co
reógrafos, bailarinos e con

vidados, também serviu como'

anúncio das novidades para a

edição deste ano, a principal
delas, uma estréia com a

apresentação do espetáculo
Jaraguá do Sul nos 500 anos do

Brasil, marcada para o dia 20, às
20 horas, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. O festival acon
tece de 21 .a 24 de setembro.

A comissão organizadora
decidiu que haverá apresentações
especiais todas as noites (lo
festival. "Vamos, trazer grupos
que se destacaram no Festival de

Dança de Joinville", promete um
dos organizadores, o produtor
cultural Orlando Onofre Júnior.
A intenção dele é popularizar o
festival e fazer com que a cidade
entre no clima da dança. Para
isso, serão feitos ensaios ao ar

livre, nas semanas que an

tecedem o festival, em pontos

Fotos: Edson Junkes/c>

Lançamento: o Grupo Cá/amo apresentou quatro coreografias

diversos da cidade, como praça, '

shopping, Ferj e escolas. "Vamos
pulverizar o festival, levando os

ensaios para os bairros, para que
as pessoas tenham mais contato

e se empolguem com a pro
gramação, diz Onofre. Os grupos
que não cumprirem o cro

nograma dos ensaios vão sofrer

punições.
O festival mantém a ca

racterística principal, atividade
pedagógica classificada como

dança-educação. Os pontos de

venda de ingressos, que vão

custar R$ 2,00, foram am

pliados. Os ingressos podem ser

encontrados, nas lojas Fábrica

dos Sonhos e Tôa Tôa (ambas
na Reinoldo Rau), no Posto Ci-

,
dade, da Vila Lenzi, na Loja Pink
Shop (Ilha da Figueira), Center
Som e Floricultura Tulipa Negra
(no shopping), FB Fotografias
(Calçadão) e Biblioteca Muni

cipal. A camiseta pode ser ad

quirida na Loja Tôa Tôa.
Na semana que antece o iní

cio do festival, a comissão or

ganizadora vai realizar exposição
de fotos e materiais que retratam

desde a primeira edição do even

to, no Shopping CenterBreithaupt.
O 6° Jaraguá em Dança terá

a participação de 89 coreo

grafias, 60 em caráter de mostra
e 29 ein caráter competitivo,
envolvendo 45 entidades do Vale
do Itapocu. São 32 unidades

\

escolares e 13 academias/grupos
folclóricos, envolvendo cerca de

1,5 mil alunos bailarinos e 35

coreógrafos. (LiSANDREA COSTA)

DALTERÍIÁ 'M)\NUTENCÃÓ
,

HIDRÁULICA LIDA•
.

' '

.

DESENTUPIMENTO
Rede de Es'gotu
LIMPEZA

Caixa D'Água
Muros -üercas- Telhados
,Manutenção em PVC

.e.
Rua: Urubici, 31 2a Casa à Esq.
Estrada Nova· .370 0778

, Coordenação do plebiscito diz
que a imprensa é tendenciosa
Jaraguá do Sul- A falta de

apoio dos meios de comunicação
para divulgar o plebiscito da dívida
externa é apontada pela comissão

organizadora como um desestí

mulo àparticipação popular, Apesar
da campanha do governo contra a

realização do ato, a coordenação
acredita que será possível atingir a
meta estabelecida para o Vale do

Itapocu. O fechamento do ple
biscito acontece namanhã de hoje,
com um arrastão pelo centro da

cidade; durante a realização do
Desfile Cívico.

O mesário Edson Giovani
Milbratz diz que a imprensa está,
novamente, servindo ao governo.
"O maior espaço que conseguimos
para divulgação da campanha foi
durante as celebrações dasmissas,
nas comunidades", lamenta. O

comerciário Mauro Becker

confirma: "Eu fiquei sabendo do

plebiscito através do jornal da
diocese e pelo aviso namissa". Ele
disse não às três perguntas do

plebiscito, mas alguns eleitores
têm procurado as urnas para

responder sim ao pagamento da

dívida externa e à manutenção do
acordo brasileiro com o FMI

(Fundo Monetário Internacional).

,
370-7919
370-8649

"Nós orientamos sobre a int�nção
do plebiscito. Os que não con

cordam estão livres para votar
também", esclarece Milbratz.

Até a manhã de ontem, a co

ordenação estimava em 20 mil o
número de votos coletados na

região. "Não temos o número exa

to porque não há como acom

panhar a votação em todas as

urnas", diz o coordenador de pas
toral, Raul Larsen.

REGIÃO - EmGuaramirim,
para alcançar a expectativa de

votos, equipe de leigos e vo

luntários está percorrendo as casas

com urnas itinerantes, tanto na

cidade quanto no interior. "Ficamos

surpresos com' a comunidade de

Putanga. Existem lá 77 pessoas
habilitadas para votar e todas

participaram do plebiscito", cita

uma das voluntárias na coar-
,

denação,Maria Salete Espezim. Na
comunidade de GuaÍniranga, o

padre e leigos estão visitando as

casas com um carro de som e uma

urna itinerante. "Dessa forma,

acreditamos num bom resultado",
diz. Os resultados do Vale do

Itapocu serãó encaminhados à co

ordenação estadual, em Floria

nópolis. (LC)

Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de JaneirO

AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 Fone: 047 275�1150

CORREIODOPOVO
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Adolescente desaparecida é exposta na mídia
Contraditório, o
caso pode estar
sendousado
em briga pessoal

Jaraguá do Sul - o rapto da

adolescente S.K.S., 13 anos, ocor

rido em comício na Sociedade
Estrela, em Nereu Ramos, no
sábado, tomou-se objeto de briga
pessoal e pode gerar processo na

Promotoria da Infância e Ju

ventude. Descontente com a pos
tura da delegada Fedra Konell no

caso, a fria procurou ajuda de
um amigo dos tempos em que
residia no Paraná, o assessor do

prefeito, Sérgio Peron. A imprensa
foi convocada para coletiva:
extraordinária na Prefeitura e

divulgou fotos e o nome da garota,
o que pode caracterizar constran

gimento público da menor.
José Idenir Soares, 45 anos,

registrou boletim de ocorrência na.

delegacia comunicando o desapa
recimento da filha, na noite de
sábado. Ele suspeitava que ela ti
vesse sido raptada por um ex-vizi
nho, Joel da Silva, que também

Fogõe·s·
,,",,');�iI,It·
. ,\, n usfr.a,s

@"'·'ndusfrJ �

�lo�$�
Limpamose

regulamos as chamas.
Contato: 371�3421

residianaRuaJosé Voltolini, lotea
mentoGadotti, com quem a garota
foi vista saindo do comício. Ela foi
encontrada na casa de um cunhado
de Joel, emJoinville. "Entramos em
contato como delegado de Joinville,
que realizou as buscas e encontrou

a menina rapidamente. Então
mandamos um oficial de Justiça,
acompanhado do pai, para buscá

Ia", relata a delegada Fedra.
Na versão da família, a dele

gada não deu a devida atenção ao

caso, que só foi elucidado pelo
esforço dos familiares e vizinhos.
Sem saber o que fazer quando a

garota retomou à casa, a farm1ia

procurou ajuda. "Nós procuramos
o Sérgio Peron porque ele é nosso

amigo, vai nos ajudar a resolver
isso. De repente apareceu ummon

te de jornalistas", diz a mãe, Iria
Klein Soares, que se recusa a dar

qualquer outra informação sobre o

caso. "Minha filha já foi usada
demais nessa história, 'está todo
mundo falando mal dela".

CONTRADIÇÕES - SKS.
disse à polícia e à imprensa que
estava vivendo maritalmente com

,

Joel da Silva e que se encontrava

com ele há cerca de um ano,
escondida dos pais;' quando saía

Edson Junkes/CP

Contradição: os pais não concordam com a versão que a filha deu à polícia e à imprensa

para entregar leite aos, vizinhos. A
família diz que amenina falou isso

porque estava agindo sob o efeito
de drogas e que não poderia
namorar com o rapaz há um ano

porque ele só morava no bairro há

quatro meses. A garota passou por
uma bateria de exames, que vão

apurar se ingeriu qualquer tipo de

-Verniz;

� CASA DO COBRE
Trabalhamos com venda de produtos para

reboblnornento e conserto de motores elétricos .

- Fios de cobre;
- Capacitares de partida e perrnanentes;
-Cabo de ligação;
- Rolarnentos;
-Espaguete;
- Ventiladores de motores.
-Selo rnecãnico;

Rua BerIhaWeege, 2094
Barra do RioCerro

Fone: (Oxx47) 376-0193

'Av. Preto Waldemar Grubba, 3691 • Jara uá do Sul· SC

VEÍCULO
VEgeu.cos

COR

Corsa Super 4p.
Gal 16V 4p. III

Corsa Sedã

Parati CLI 1.6

Saveiro CL 1.6

Goi Plus 1.0 SBT
Goi Plus 1.0

Corsa Wind 1.0

Kombi gas.
Logus CL 1.8

Vectra GLS 2.0

Pampa L 1.6

Gol 1.0

Uno ELX 1.0 4p.
Escort GL 1.6

Omega CD compl.
UnoCSI.S

Verona LX 1.6

Escort GL 1.6

Monza SLE 2.0 cornpl.
Escort GL 1.6

Prata

Branco

Verde

Branca

Branca

Verde
Marron

Bordô

Branca

Bordô
Prata

Verde

Branco

Cinza

Azul'
Bordô

Branco

Prata

Vermelho

Azul
Bej e

droga ou sofreu violência sexual.
Por ser menor de 14 anos, o

caso caracteriza rapto, já que não

houve o consentimento dos pais
para a liberação da filha. O acusado,
Joel da Silva, prestou depoimento
na delegacia, mas vai responder ao
inquérito em liberdade. S.K.S. e os

pais também foram ouvidos na

delegacia. "Eu quero saber por que
houve uma coletiva sobre o caso

na Prefeitura e porque amenina foi

exposta desse jeito à imprensa?",
questiona a delegada. Ela diz que
vai anexar material num processo
e encaminhar à Promotoria da
Infância e Juventude, para que a

exposição da menor seja apurada.

� OFICINA MECANICA

�' BAUMANN
FORD - FIAT - CHEVROLET - VOLKSWAGEN.

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.

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraguá do Sul - SC
Fone (0"'*47) 275�3.730 - Fone/Fax (0**4]) 275-3605

ANO

Dk
2000

99

96

96

96

95

95

95

94

�4
94

94

94

94

93

92

91

91

91

89

Fiorino Furgão 1.3

Escort XR3 Convercível

Uno S 1.3

Fusca 1.500

Fusca 1.300

Branca

Vermelho

Be] e
Branco

Roxo

88

88

88

73

68

jVlO'lOS
COR
Azul

Prata

MOTO
CBX 750

CG 125

ANO

90

2000

"earros OK todas as marcas e

modelos"

)Vlenores preços

- R$ 15.800.00
- R$ 12.500,00
- R$ 13.800,00
- R$ 14.000,00
- R$ ·14.80Q,00

Gol Special OK GeraçãQ III 200 I

Uno 2 p. 2001

Unq 4p. 2000

Palio EX 2p. 2000
Palio EX 4p. 2000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Primeira rodada do futebol
JARAGUÁ DO SUL, 7 DE SETEMBRO DE 20008 - ESPORTE

Comercial é campeão no Futsal
fazendo mais dois gols. Final
Comercial 4 x 1 Loja Jacy. N�
final do jogo, atletas, torcida e

comissão técnica do Comercial
driblaram o frio e comemoraram
a conquista.

Foram premiados o artilheiro
do campeonato, o atleta Maicon
Boff, da Loja Jacy, com 20 gols
assinalados. O troféu de goleiro
menos vazado foi dividido pelos
goleiros do Supermercado Téio,
Van Weiss, e Edson Felipe, com
21 gols sofridos. O troféu dis

ciplina ficou com Loja Jacy e

Comercial. (AO)

Schroeder - Depois de

duas semanas com a competição
paralisada, a final do Campeonato
Municipal Infanto-juvenil de
Futsal, de Schroeder, foi dispu
tada no sábado. Na decisão de
terceiro e quarto lugares, o. Su
permercado Téio derrotou o Es

porte Clube Aliança, por 4 a 3.
Na decisão do título; o Co

mercial venceu a Loja Jacy, por
4 a 1. O Comercial abriu o placar
em 2 a 0, com a Loja Jacy
descontando no finalzinho dapri
meira etapa. No segundo tempo,
o Comercial garantiu o título

amador assinala 19 gols
Alvorada

conquista melhor
resultado na

categoria. titular

Jaraguá doSu1-A primeira
rodadado Campeonato Amador de
Futebol assinalou 19 gols, numa
promoção da Liga Jaraguaense de
Futebol. Foram dez gols na

categoria titular e nove nos

aspirantes. Os resultados nos

aspirantes foram: Alvorada 1 x 1

Tupy, Vitória 3 x ° Avaí e Cruz de
Malta 3 x 1 Guarany. No jogo entre
Cruz de Malta e Guarany, jo
gadores do Guarany agrediram o

árbitro Olívio Mathias e seu au

xiliar, Generson Osvaldo Rocha,
com palavras de baixo calão,
socos, tapas e chutes, ·conforme
relatório de Mathias. Foram

expulsos sete jogadores do Gua

rany. O jogador Edson Roberto
Ferreira dePaula, também expulso,
registrou queixa na DP, afirmando
que também foi agredido pelo
árbitroOlivio Mathias. O caso será

julgado pela Junta de Justiça
Desportiva da Liga.

Na categoria titular, o melhor
resultado foi conquistado pelo
Alvorada, que volta às disputas da
·1 a Divisão. Diante de um bom

público, venceu o Tupy, de

Schroeder, por 5 a O. No outro

jogo, Vitória 2 x 2 Avaí. O time de

Rio da Luz vencia por 2 a 0, mas
Duno diminuiu no finalzinho. O
Avaí chegou ao empate na etapa

�I
.

Seis equipes participaram da

Copa Norte-de Vôlei de Areia
Voleibol, Cezar de Oliveira e

Sandro Eger passam a liderar o

campeonato na categoria Adulta,
com 310 pontos. Rubens e

Leandro aparecem em segundo,
com 230, e Eduardo Bosco e

Márcio Magrão, de Joinville,
estão em terceiro com 200

pontos.
Na categoria Mirim, o título

ficou com Evandro Santos e

Cláudio Araldi, do Baependi. Os
dois lideram o ranking com 400

pontos. Gustavo Puchalski e

Matheus Fadanni, do Colégio
DivinaProvidência, aparecemem
segundo, e Caeté Silva e Wagner
Vogel, do Céja, em terceiro.

Próxima etapa da Copa Norte

de Vôlei de Duplas acontecerá
dias 16 e 17 de setembro. (AO)

Jaraguá doSul- Apesar do
frio e chuva do sábado passado,
foi realizada a segunda etapa da

Copa Norte de Vôlei de Duplas
.. de Areia, no Sesi. Os atletas da
FME/ADJlDivina Providência,
Cézar de Oliveira e Sandro Eger,
foram os campeões. A dupla
jaraguaense representante do

Município no Regional Norte dos
.Jasc, em São Bento do Sul,
venceu na final os atletas Solano

Rodrigues e Adriano Rodrigues,
da Embraco, de Itaiópolis. O
terceiro lugarficou com outra

dupla de Jaraguá da Sul, Rubens
Bussarello e Leandro Santos.

Combinado com o terceiro

lugar conquistado na primeira
etapa da competição organizada
pela Liga Norte Catarinense de

Tomazelli: presidente da Liga acredita que nível das equipes estava bom

atrapalharam um pouco; mas o

nível apresentado pelas equipes
nesta primeira rodada foi muito
bom. Mesmo com a desistência de
cinco equipes, o campeonato não

perdeu o seu brilho", destacou. O
dirigente informou que a rodada de
amanhã sofreu mudanças. Os

jogos serão: Guarany x Alvorada,
no Estádio do Guarany; POnte
Preta x Cruz de Malta, no Estádio
da Ponte Preta; Tupy x Vitória, no
EstádioMunicipal de Schroeder, e
Avaí x Aliança, no Estádio do

Seleto, em Guaramirim.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

final, comDuno. O árbitro Laércio

Pauli expulsou Magrãó, por
discussão com adversário, Beto,
pelo segundo amarelo, e o zagueiro
Gomes, por retardar o reinício do

jogo.
No Estádio Eurico Duwe, o

Cruz. de Malta empatava com o

Guarany, em ° a O. O artilheiro
Sales entrou no segundo tempo e

marcou o único gol do jogo,
fazendo Cruz de Malta 1 x °

Guarany, O meia Fábio Braun fez
,sua estréia no time cruzmaltino.
Segundo o presidente da Liga,
Rogério Tomazelli, "as chuvas

NOTAS---------------------------------

Encerrado Q contrato de Osasco

com o SãoPaulo, Adolfo jogarápelo
Palmeiras/Osasco, na próxima
temporada.

De Jaraguá do Sul,
para o Brasil

Podia ser deFlorianópolispara
o Brasil. No entanto, a opor
tunidade no Futsal foi dada para
Ciço, pelo técnico Maneca, na
PME, ano passado. Poucos meses
depois, Ciço já descia na GM, em
São Paulo, e dali para a seleção,
foi um pulinho. Ciço está na

Seleção Brasileira de Futsal.

Kentucky disputou Catarinense de Rafting
Correndo por fora

Tupy, de Schroeder, Guarany

ePonte Preta dizem que podem sur

preender, e o Avaí, de GuararniJ:im,
também. Por ser o único represen
tante de Guararnirim, acreditaJIlOs

.

N
»» arrancounum bom tune. a estrela, .

V·
" o EstádiO

um empate do ítona, n
. Cerro

. do Inter, na Barra do Rio
. ?'

Excelente resultado. Valeu a dica.

Jaraguá doSul- Os canoís
tas do Clube de Canoagem Kentu

cky participaram do 10 Campeo
nato Catarinense de Rafting,
realizado em Apiúna, no último
final de semana. O vice-presidente
do Kentucky, Adilson Pommere

ning, informou que "a falta de equi
pamentos adequados e de preparo

A equipe Kentucky esteve

composta por Adilso� Pomme

rening, Odilon Manske, Fabiano
Welter da Silva, Luciano Bortolini,
AdemirRegert, FernandoRoberto
Schwartz e Valdécio.

No sábado, o clube realizará o

14° Encontro Canoa Ecológi
ca,Verde e Vida Itapocu. (AO)

dos canoístas ocasionou o segundo
lugar entre os catarinenses". O pri
meiro lugar ficou com aAtivaRaf

ting, de Apiúna, atual vice-campeã
brasileira da modalidade. Ainda

conforme Pommerening, "na clas
sificação geral o Kentucky ficou

em sétimo lugar, entre os 13 parti
cipantes, num total de 91 atletas.

Adolfo, no Palmeiras
Outro jogador revelado pelo

Maneca e que está bem, é Adolfo.

Tudo em Granitos eMármores
Pias - Cozinhas - Túmulos - Soleiras
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