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Acidente deixa três feridos Justiça entrega
as umas sábado

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel Jaraguá do Sul, terça-feira, 26 de setembro

no Dia Nacional do Trânsito
Por volta das 10 horas de ontem, o carro

forte da Prossegur, LYA-8413, de Flo

rianópolis, cortou a frente do Corsa verde,
placa LYN-0994, conduzido por Gilberto
Ferreira, 23 anos, na Rua Expedicionário

A JustiçaEleitoral fará sá

bado, a partir das 14 horas, o
transporte das 234 urnas ele
trônicas que funcionarão nas

17a e 87a zonas eleitorais (Jara
guá do Sul e Corupá), até os

locais de votação. Página 4

Antônio Carlos Ferreira, esquina com a Rua
29 de Outubro. A colisão deixou três feridos
e causou o rompimento de alimentador de
energia. O motorista do Corsa está internado
em estado grave. Página 7

Edson Junkes/CP Imprudência: a colisão provocou o rompimento de alimentador da Celesc, deixando parte da cidade sem energia

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Ninguém venceu o
a

Jaraguá em Dança
As apresentações em caráter

de competição encerraram06°
Jaraguá em Dança, na noite de
domingo.Nenhumgrupo obteve
oprimeiro lugar. Página 6

370-4523

estofados e colchões

Augusto Mueller
25ifD

IRINEÜ

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 26 DE SETEMBRO DE 2000
'2 - OPINIÃO

. \ Paz na terra

A insistência do governo' em criminalizar omovimento dos

trabalhadores sem-terra e destes em manter a estratégia de

pressão através da ocupação têm levado os dois ao impasse
previsto e a confrontos desnecessá
rios. As declarações desencontra
das entre os líderes do movimento
e oministro Raul Jungmann, revela
o antagonismo. Enquanto o governo
,tratar como caso de polícia a

questão social e oMSTmisturarno
mesmo balaio a luta pela terra,
política partidária e sectarismo,
nenhumaesperança à vista.
, Para tentar desatar o nó das

intransigências, CNBB' e OAB
intervieram na polêmica e com

plicada pendenga. A medida foi
decisiva para romper o impasse e
para a abertura do diálogo entre

sem-terra e Jungmann. A proposta
do governo foi aceita pelos

acampados em frente àFazendaCórrego dai>onte. Com o início
da retirada, o governo acena com a disposição em retomar as

negociações. Entretanto, será precisomuito mais do que boa
vontade, ser� precisomostrar que realmente quer se chegar a
um con�enspe äpaz possível. ,

Mas o que éstá na cabeça de todos é: até quando vai durar
essa trégua?Por diversas vezes governo eMST sentaram àmesa

de'negociação. Todavia, a maioria das deliberações não foi
cumpridaOs sem-terra não confiam no governo e este sempre
recotre:à fcSrça policial (o�lanalto COlílV:OCOU o Exército para
proteger a�(C!.iênqa dÖs.'.fi1pos de.FHG) para "manter a ordem

, ' . " , nuvens de ódio, de inveja e

constitucionalo
h

•.
, ,Ç:,al;1.san4<->.baiXa,s. aosacampados e expondo-os, desconfiança, toldando o céu da

ahurnillÍaç6es.
,

',' .'

. A propagandaoficial- com resultados excepcionais, diga
�e de passagem - trata os trabalhadores sem terra como

bandidos, que invademprédios públicos, saqueiam caminhões e

promovem arruaças nas cidades.Aeficiência da: versão atualizada
do DIP tem contribuído ainda mais para acirrar os ânimos e

separar as classes sociais. O MST, por sua vez, recorre aos

ideários socialistas como pré-condição de negociação. O
posicionamento do MST é antagônico à política neoliberal
adotada pelo governo central, reforçando o impasse.
A questão agrária no Brasil poderia ter sido atenuada ainda

na década de 60, se os sucessivos'governos tivessem implantado
o Estatuto da 11irrã.êÇri<l.pO pelaLei 4.504/64, o estatuto previa . desarmamen.to dos esp�tos e

a tributação progressivadõlªti:fúndio improdutivo,prioridadepara ',' bo� entendlment� SOCIal, re-

d
;. -

d ';{ I .ibli
. A' flétindo, descobrindo nossos

a esapropnaçao e terras, u(começar pe as pu . cas, assrstencia
.

valores, encontrando e reen
técnica e.distribuição de imp'lernentos agrícolas. Destina ainda

r centrando o sentindo da vida.
'

3% do PIB (R$ 18 bilhões) daUnião anualmente para aplicação
'

Angústia, ansiedade, desunião,
emprojetos agrícolas.

É preciso exercitar as noções elementares da arte do diálogo
e reconhecer as boas intenções do adversário para a credibilidade
de suas acusações "aos erros e omissões. Muito mais do que
reformaagrária, oPaísprecisadeumapolíticaagráriaque'assegure
condições aos produtores rurais. É inadmissível que pequeno e

médio produtor' tenha que penhorar suas terras para conseguir
financiarrtento embancos oficiais. Enquanto não se inverter o eixo
das discussões, governo eMST continuarão se digladiando para

É inadmissível

que o produtor
tenha que

penhorar suas
terras para

conseguir
financiamento
em bancos,

oficiais

Reflexão sobre o sentido da vida
*AntßnioWilson Corrêa Ribeiro.

tranqüilizantes.a fuga ou prazer
desenfreado. A verdadeira

MOTIVAÇÃO na convivência
social é nossa relação comDeus.

"É preciso amar os.homens, não
pelas qualidades que apreciamos,
masporqueDeus os ama" (Martin
Luther King). Recomendava
Genevéve H. de Goutel. "As
criaturas são reflexos. Amemos
os reflexos, pensando na Luz".

Marcelo Mota Carneiro, 1982,

pág: 166 e 167. Aqui está um
segredo para tratarmos o

próximo corri respeito, justiça e

fraternidade.
É preciso também fazer a

autocrítica sobre nós mesmos,

porque chegamos- a um ponto
crítico no relacionamento

interpessoal, somos inclinados a
enxergar falhas nos outros, la

cunas, exageros, injustiças, falta
de consideração com o próximo.

. A tendência é não percebermos.
.

as nossas manchas, as nossas

excrescênciasmorais, os defeitos
claros ouocultos emnósmesmos.

nossomundo invisível, não nO!

interessa corrigirnossos desvn
nempreenchernossos vazios.N
entanto, somos impetuosos �

categóricos no afã de "renovas
mundo e substituir as estrutural
desta sociedade apodrecida...

"

(Carneiro, 1982, pág. 168).
','A reforma verdadeira,

escreveu Fulton Scheen COlD

agudeza, principiana consciência
O exame de nossa própria
consciência é a mais penosa de

todas as revoluções à empreender
e só os Santos têm coragem de

fazê-la" (Carneiro, 1982, pág.
168).
Portanto, devemos ser

agentes de paz, incitando nOS

homens a concórdia, a fra'

ternidade e o AMOR, ao invés
de pessimismo, indiferença,
guerra friae ódio. .

.

Não tenhas invejados hOID�ns

malignos, nemdesejas estar coJ]l
eles =Provérbios 24: 1.

A humanidade atual continua
a respirar o 'ar das guerras

quentes e frias, das "guerrilhas"
variadas, que espalham frus

trações e insegurança; surgem
em todas as classes, facções que
se destroem ou se distanciam
uma das outras. Sobem também,

compre-ensão .

É preciso pacificar o homem.
É preciso que cada espaço in

dividual, cada lar, escola, igreja,
centro de trabalho, de recreação
se tomem áreas de 'bondade, de
fraternidade, de justiça, de

harmonia e compreensão.
Cada um de nós com esse

propósito, bem poderia adotar

certas atitudes mentais emodos '

de agir, capazes de produzir

egoísmo não se curam com
. Não nos agrada penetrar em

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As carias devem conteT
no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. 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, . CGCÓO.1 05.755/0�01,.50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259·'(00 - Caixa Postal 19 - CEP 89251-970 • Jaraguá do Sul - SC - Fones/Fax
(047) 370·7919 - 370-8654 - 370-8649·- E-mail:'correiodopovo@netuno.com.br/ cpredapao@netuno.com.br
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jo",o/.
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"Finalmente o PT está vencendo um inimigo de quase
20 anos, o preconceito." (Prefeito de Blumenau e candidato

àreeleição, Décio Lima, durante visita aGuaramirim, na semana
passada)

"O eleitor precisa ter a consciência de que não deve
se vender por uma cesta básica agora, e depois passar
fome o ano inteiro." (Comandante da 3" Companhia de Polícia

Militar, capitão Amarildo de Assis Alves, comentando que a

fiscalização das eleições depende, antes de tudo, do próprio
eleitor)

"É preciso bater sempre na mesma tecla, quando se

fala de trânsito, porque o grande problema continua
sendo a imprudência." (Idem, falando sobre a atividade de

prevenção no Dia Nacional do Trânsito, comemorado ontem)

"O benefício é antes de mais nada social, porque
- atende pessoas que hoje não têm endereço." (Prefeito

lrineu Pasold - PSDB - ao comentar a legalização dos

primeiros cinco loteamentos, entre áreas habitadas consideradas

irregulares)

ENGENHARIA E ARQUITETURA
l'Ioletos e Conshuçóes

��l�de��CREA:4199�3

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

Rua: Bernardo Dornbusch, 300 - Sala 12

Baependi - Jaraguá do Sul - SC
CEP: B9256-100 - Jaraguá do Sul - sc

fó9J)v�8.�\_/ CRM: 3059 - CPF: 468859357JO�

Médico Oftalmologista
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala-12

Policiais militares recebem

hoje instrução para eleições
CapitãoAmarildo
reúnetodo
oefetivoàs
16 horas

Jaraguá do Sul - o co

mandante Amarildo de Assis
Alves reúne hoje, a partir das 16

horas, o efetivo da 3" Companhia
de Polícia Militar para repassar
as orientações sobre o serviço
que será prestado pela corporação
durante as eleiçõesmunicipais, no
próximo domingo. Na semana

passada, o capitão reuniu ini
cialmente os oficiais e sargentos,
incluindo os responsáveis pelos
pelotões que atendem os mu

nicípios da microrregião, e hoje
completará a instrução com todo

.

o grupo.
- O poder de polícia no dia

do pleito funcionará através dos

juízes eleitorais -, destacou o

comandante, explicando que a

PolíciaMilitar funcionará naquele
dia sob ·às ordens da Justiça
Eleitoral. A corporação deverá

providenciar policiamento para
atuação em todos os locais de

votação, ficando os policiais, in
clusive, à disposição dos pre
sidentes das seções eleitorais,
"para intervir e garantir a ordem
e segurança no local, se ne

cessário". Na instrução, que será

passada na tarde de hoje, o

capitão pretende dar enfoque.
especial à questão da liberdade de

.manífestação do eleitor, ao

comparecer no local de votação.
- O cidadão poderá mani

festar livremente a preferência
eleitoral, desde que o faça de

Edson Junkes! CP

Preparação: capitão Amarildo vai orientar os cabos e soldados

forma individual, nunca coleti

vamente, pois nesse caso estará

caracterizando o aliciamento -,
destacou, explicando que o elei
tor poderá comparecer no local
de votação usando camisetas,
bonés e buttons contendo pro
paganda eleitoral.

Este é um dos vários aspectos
da orientação que está sendo dada
a todos os policiais militares que
estarão em serviço no Estado,
inclusive com apublicação de um
livreto de uso padrão da cor

poração. A fiscalização da PM
será estendida também sobre
diversas situações, como o

transporte de eleitores, que é
vedado ou aliciamento de elei-

tores, seja, através do forne
cimento de qualquer tipo de bens
materiais ou benefícios. O

capitão lembrou que a par
ticipação da PM na fiscalização
do pleito é importante e neces

sária, mas, antes de tudo, deve
partir da própria consciência do
cidadão como eleitor, evitando
toda e qualquer oferta em troca

do voto.

O comandante alertou ainda

pra que as eventuais denúncias,
que forem levadas ao conhe
cimento dos policiais militares no
dia, estejam devidamente carac

terizadas, evitando-se as recla

mações vazias, sem comprovação
adequada. (MILTON RAASCH)

IRINEÜ EDUCAÇÃO E CIDADANIA
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Urnas serão levadas paraos
locais de votação no sábado
Oito equipes de
escrutinadores
serõo mantidas

para prevençõo

Jaraguá do Sul - As 234
urnas eletrônicas que funcionarão
na realização das eleições
municipais nas 17" e 87" zonas
eleitorais serão conduzidas

sábado, a partir das 14 horas, até
os locais de votação. Dez roteiros
de distribuição das umas serão

cumpridos pela Justiça Eleitoral
em Jaraguá do Sul e Corupá,
com apoio dos . Correios na

realização da tarefa. Em Corupá, ,

a JustiçaEleitoral deverá instalar
um posto de serviço de apoio no
Cejas (Centro de Educação de
Jovens e Adultos) para auxiliar
em qualquer dificuldade ou

emergência.
Ontem pela manhã, a Justiça

Eleitoral orientou, no Centro de
Atividades do Sesi (Serviço Social
da Indústria), os delegados
representantes que acom

panharão os procedimentos na

entrega e utilização dos equi
pamentos, e que estarão pres
tando orientação no caso de

qualquer dificuldade com os

Treinamento: grupo de 32 escrutinadoresfoi orientado ontem à tarde

mesmos. Optemà.tarde, também
foram treinados oito equipes de
escrútinadores, quatro para cada
zona eleitoral, num total de 32

pessoas, que serão mantidas de
sobreaviso para o caso de haver
falha no equipamento e alguma
seção precise recorrer à votação
convencional.

Oito postos de recebimento
funcionarão domingo (1 de outu-

_ bro) para receber as justificativas
daqueles eleitores que estarão fora
de domicílio eleitoral, mas que
também poderão se dirigir a

qualquer urna das urnas eleitorais

Agenda dos candidatos para hoje

9h30 - Visitas a

bairros
,14 horas - Clube de
ãdosos (Vila Nova)

•

'16 horas - Promoção
Humana (Matriz São
'Sebastião)
,18 horas - Gravação
de programa de rádio,
lO horas - Comício
(Getúlio Lenzt)

11 horas - Debate
no Colégio E,

Jaraguá
13h30-
Panfletagem na

Barra do Rio Cerro
19h30 .:. Reunião do
PT (Loteamento
Rosá)

20 horas - Comício
i na Sociedade

IAlvorada (Barra do
Rio Cerro)

JV Veículos' e Auto-Elétrica
Para AutomÓveis - Caminhões -

Tratores - Serviços em Geral

310-4614
Rua José Theodoro Ribeiro, 971·,lIha da Fi ueira

para a entrega das mesmas. Os

postos funcionarão nos colégios
São Luís (Centro), Divina Pro
vidência (Centro), Duarte Ma

galhães (Barra do Rio Cerro),
Albano Kanzler (Vila Lenzi) e

Heleodoro Borges (Vila Lalau),
Escola Técnica Federal (Centro),

.

Caie (Bairro Jaraguá Esquerdo)
e no próprio Fórum.

Os formulários para as

justificativas estarão disponíveis
nas agências do Besc, Banco do
Brasil e CaixaEconômica Federal
até sexta-feira (29) e nas casas

lotéricas, até sábado (30). A
justificativa de voto não dispensa
o uso do equipamento eletrônico.
O eleitor deverá preencher o

formulário e digitaro número do
título de eleitor. Em torno de dois
mil títulos eleitorais ainda não

haviam sido retirados até ontem.
Até sexta-feira, os cartórios
eleitorais atenderão das 8 às 12 e

\

das 13 às 19 horas. No sábado,
funcionará das 13 às 19 horas, e
domingo, das 8 às 17 horas.

(MILTON RAASCH)

DALIERRA MANUTENÇÃO
HIDRÁULICA LIDA.

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

. DESENTUPIMENTO
Rede de Esgoto
LIMPEZA

Caixa D'Água
Muros -Cercas - Telhados
Manutenção em PVC

..

O ex-policial SalmirGrott, contratato para fazer a segurança do prefeito
Irineu Pasold (PSDB), foi demitido daPolícia Civil emjulho de 1998.
Ele infringiu o inciso 14 do Artigo 210, que reza: "É passível de
demissão simples, receber propina ou comissões para auferir

vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie, sob qualquer
pretexto". E também o Artigo 211, demissão qualificada, "Iesar os

cofres públicos".
-

Meses antes, Grott baleou, por engano, o almoxarife da Weg Motores
Luís Carlos Kuklinski, então com 22 anos. Kuklinski foi confundido

com um ladrão de carros,
Os depoimentos da vítima e do policial foram contraditórios,
reforçando as suspeitas de falta de preparo na abordagem.

Sindicato
O presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de Jaraguá do Sul,
Jair Mussinato, foi eleito para o

quarto mandato consecutivo.
Antes já integrava a diretoria da

entidade. No total, são mais de
13 anos como sindicalista.
Parece que a atividade sindical

contagia.

Solidariedade
De acordo com o presidente da

Associação de Amparo aos

Hospitais de Jaraguá do Sul,
médico Luiz Carlos Bianchi, que

está desenvolvendo campanha de

ajuda às instituições, através da
fatura de energia elétrica, 3,6 mil

famílias colaborammensalmente

com os hospitais, há muito tempc

Carochinha
Na semana passada, o Jornal CORREIO DO POVO ironizou as tentativas

.

dos candidatos em iludir os eleitores com promessas e contos da

carochinha. Em editorial disse: "Que os partidos façam suas

espertezas ou articulem suas jogadas de efeito vá lá, mas daí a querer
qlle a população acredite nas histórias contadas com cara de noviça

em procissão da VirgemMaria, é muita pretensão".
Parece que adivinhava o que estava sendo articulado nos bastidores

Dias depois, surgiu uma história do arco-da-velha - bem estilo último

suspiro -, para sensibilizar o eleitor. Mas não colou.

Ao leitor
O Jornal CORREIO DO POVO informa aos leitores que

a elaboração desta edição ficou prejudicada pela falta
de energia elétrica registrada ontem na cidade
decorrente do acidente automobilístico que afetou a

rede alimentadora da Barra do Rio Cerro. Por isso,
estamos circulando com menor número de páginas.

Agradecemos a sua compreensão.

•
1\

GEM�RGENCIA j .

. ODONTOLÓGICA
DISQUE: 9981 8000

91044311
Dr. RafaelLuis Pamplona

eRD-SC 5117
Dr. Kleber LisboaAraújo

ao-se5210

Ilha da Figueira • Centro • '-lr.ernlewicJ

� CASA DO COBRE
Trabalhamos com vendo de produtos para

rebobinamento e conserto de motores elétricos.

- Fios de cobre;
- Capacitores de partida e permanentes;
- Cabo de ligação;
- Rolamentos;
- Espaguete;
- Ventiladores dêmotores;
-Selo mecãnico;

.

-Verniz;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Inauguração
o CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais
de Jaraguá do Sul) inaugurou a Sala de Secretaria
no último dia 13 de setembro e apresentou a

edição nº 1 do Boletim Informativo da categoria
Foto Nilto

Américo Coral, Antônio Beleza, Jurandyr
Berfoldi e Fernando Marcolla durante a

cerimônia organizada pejo CPL

o bonito casamento de Patricia Winter e Agostinho
Kuskowski Filho foi realizado die 9 de setembro, na
Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na Vila Nova.
Na foto, os noivos aparecem ao lado dos pais dela,
Claudio e lrmgard Winter, e dele, Agostinho e

Regina Kuskowski. Felicidades!

RtS SOCIAL - 5

Leonir e Luiz Carlos
Reduenz, juntamente
com os filhos, Jean

Carlos e Talita,
recepcionaram, no

último die 9, parentes e

amigos para um jantar
no Restaurente Parq

Aurora, no Rio Cerro II,
comemorando a

confirmação da filhá,
Talita. Felicidades!

o casal
Fernando e

Nadia Voltolini
completou, no
dia 24 de
setembro, 12
anos de
casamento. Os

parabéns são
da filha e dos
familiares.
Felicidades

hoje e sempre!

) Boticário11 23/9
Edemilson Demathe
CarlaL.Mattedi
Tatiane MaraPicinini
AdernarVieira

Nivaldo A. Freiberger Loia Gomes Alves

Afonso Schroeder
AdaGrutzmacher

_-

26/9
Edernilson Honorato Bueno
Paulo André Hufenuessler
Carlos Gilberto da Silva

TELEENTREGA
25/9
Rafael H. Leutprecht
Catarina Berri275-0583 - 371-7365 -

371-6547
24/9
Beatriz Felisbino

Qavelli, a loja
que veste o

homem de
bom 8osto.

�364-c1estàcionarnenlOanexo-nãofechamosparaaJmoço
Fone: (047) 370-1010 - tax: (047) 433-3501

RESTAURAN1iE CLUBE· ALEGRE
o Restaurante Clube Alegre apresenta

.

"SEXTA SPECIAL" no Clube Beira Rio.
As noites de Sexta-feira vão ganhar mais

vida, vão ficar diferentes.

)
Jantar Dançante num ambiente

.

requintado com apresentações artísticas
e outras surpresas esperam por você.

As noites de sexta vão mudar a partir do
dia 29 de setembro, às 21 horas.

O Restaurante Clube Alegre traz até você
a "SEXTA SPECIAL", no Clube Beira Rio.

Atendimento para
festas em geral.

Fone 275-0980

Os irmãos Ângelo e

José Geraldo Cechini,
exímios baterista e

guitarrista, acabam de
ser aprovados para os

cursos de Engenheiro
de Produção e

.

Engenheiro Têxtil,
respectivamente, na
Universidade Estadual
de Maringá/Paraná. Os
pais, Marco e Regina
são só sorrisos!
Parabéns!

Harriet Hafemann,
de Corupá, estreou idade

nova no último
die 11. Os cumprimentos

são dos pais, Rubens
e Ilce e, da Irmã, Rubian

IIU Shopping Center

.0 BREITHAUPT

275-1122

�IBARATO
Vestindo Toda a Família
* Confecções em geral

* Cama - Mesa - Banh

Com o melhorpreço da cidade
Visite nossa nova loja:
Av. Mal. Floriano, 35
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Jaraguá em Dança
não teve vencedores'

Competição não
éoenfoque
principal do
evento

Jaraguá do Sul- Nenhum

grupo conquistou o primeiro lugar
nas competições do 6° Jaraguá em
Dança, que fecharam o evento, na

noite de domingo. Os grupos fo
ram avaliados nos critérios cria

tividade, harmonia, técnica e

coreografia. De acordo com a

coordenação do evento, os resul

tados vão ao encontro da filosofia
do Jaraguá em Dança, que não é a

competição, mas o crescimento de
cada grupo como estímulo ao de

senvolvimento da dança como arte
e como instrumento de educação.

Para obter o primeiro lugar os
grupos precisavam atingir a

pontuação média de 9,1 alO,
independente da comparação de

desempenhos. Classificaram-se
em segundo lugar os que ob
tiveram média entre 8,1 e 9 e em

terceiro lugar os que obtiveram

notas entre 7,1 e 8. "Os jurados
foram fiéis aos critérios de

julgamento estabelecidos pelo
regulamento e entenderam que
muitos grupos precisam melhorar

a técnica, estudar mais a dança ou
aprofundar o conhecimento", ex

plica uma das coordenadoras do

evento, DanielaLenzi. Ela acredita
que os resultados sirvam como es

tímulo para o esforço dos pro
fissionais, na próxima edição. "To
dos o anos vimos notando umame-

lhora sensível na qualidade do fes
tival e é preciso lembrar que mui
tos professores fazem um trabalho

excelente, considerando-se as con

dições em que trabalham", diz . Os

jurados Lucas Davi, do Beto

Carrero, BetinaTonelli, coreógrafa
do grupo argentinoDancing Days,
e Vânia Simões e .Alessandro

Colin, bailarinos de Curitiba, ane
xaram, junto com as notas dos

grupos, comentários e avaliações
sobre as apresentações, que serão

repassados aos coreógrafos, Na
próxima semana, a coordenação
da Secel (Secretaria deCultura, Es
porte e Lazer), que realizou o even
to, e os coreógrafos farão reunião
para avaliar a sexta edição do Jara
guá em Dança. "O nosso regula
mento é estabelecido de acordo
com o que os coreógrafos solici

tam e a nossa capacidade. Se eles

optarem pof mudanças que esti
verem ao nosso alcance, elas serão
feitas", explica a coordenadora.

Na categoria infanto-juvenil
classificàu-se em 3° lugar na mo
dalidade contemporâneo o Grupo
de Dança Beth Borba; na moda

lidade livre, também em 3° lugar,
classificou-se o Grupo Lígia Ro
cha. Na categoria juvenil, classi
ficou-se em 3° lugar o Grupo In

córporis e em 2° lugar o Cia de

DançaEntricorpus, namodalidade
contemporâneo. Na modalidade

jazz, ganhou o troféu de 2° lugar o
Grupo de Dança do Centro Cul

tural; como dança modema, ficou
em 3° lugar o Grupo Jandança; na
modalidade livre, dois grupos da

coreógrafaLígiaRocha obtiveram
2° e 3°lugares. (LiSANDREA COSTA)

CGzi"'ta '"i"�",.itat
SARlBLLY

Almoço e Jantar de Segundo o Sexto

\L� ,

Entrego em Domicílio - Fornecemos

� e Fazemos Refeições para Empresas
370 .. 8246 Rua João Januário Ayroso, 3399 - Bairro São Luis

C'_:;--'

"
LABORATÓRIO JARAGUAE��
DE ANÁLISES CLÍNICAS.LTOA.

Exames com alta
confiabilidade em

aparelhos automatizados de
última geração.

Dr. MarIo Sousa Jr. Fone/Fax 371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureehen, 67 - Ao lado do Hospital São José

ijac@netuno.com.br '

Modalidade contemporâneo: a Cia de Dança Entricorpus conquistou o segundo lugar na categoriajuvenil

Inauguração de creche foi canceladadevido à chuva
Jaraguá do Sul - A inau

guração da sede nova da Creche

Márcio Klinkoski, localizada no
Bairro Vila Nova, ao lado da

Igreja Rainha da Paz, foi can
celada devido à chuva. Segundo
o gerente regional do Sesi ,
LeônidasNora, o mau tempo não

permite que o pátio seja as

faltado. "Esperamos que daqui
há uns dez dias a inauguração
aconteça", diz o gerente, que
informa que as matrículas

estarão abertas a partir do dia 4

de outubro. "Essa é a 5a creche

do Sesi, e a 6a já está sendo

construída, na Vila Rau", conta.
Atuando inicialmente em uma

casa alugada, a creche atendia
cerca de 70 crianças. Com o

novo espaço, mais 180 crianças,
entre 3 meses e 5 anos, terão

oportunidade de receber aten
dimento de profissionais espe
cializados na área pedagógica,
além de atendimento médico e

odontológico. "As crianças são

atendidas conforme a idade,
recebem alimentação e atividades

apropriadas para o desenvol-

vimento". Ele destaca que o valor

da mensalidade varia de acordo
com a renda familiar.

Klinkoski enfatiza que, ao

deixar as crianças na .creche, os

pais têm oportunidade de tra

balhar e aumentar a renda. "Eles

ficam despreocupados porque
têm consciência que a criança
está em mãos de pessoas es

pecializadas, que aplicam ativi·
dades para desenvolver o lado
físico e psicológico na fase mas

importante da vida", assegura.
(FABIANE RIBAS)

Recicleo

seu lixo.

Separe

latas,

vidros,

plásticos ...

É bom

para todoS

CPComullidade

Horário de Atendimento: Sego a Sex.
7:00 às 12:00/13:00 às 17:30

Sábados
8:00 às 11 :00

Atendemos todos os tipos
de Convênios.
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Acidente deixa três feridos e rompe alimentador de energia
Gilberto Ferreira
encontra-se em
estado grave,
na UTI

Jaraguá do Sul - o Dia
Nacional do Trânsito, come
morado ontem, foi marcado por
acidente que deixou três feridos.
Dois veículos chocaram-se, às 10
horas, na Rua Expedicionário
Antônio Carlos Ferreira, cru- I

zamento com a Rua 29 de Ou

tubro, no Centro. O Corsa verde,
placa LYN-0994, de Jaraguá do
Sul, conduzido por Gilberto
Ferreira, 23 anos, chocou-se
contra o carro-forte da Prossegur,
placaLYA-8413, de Florianópolis,
que cruzava a pista.
Segundo informações do

auxiliar de comando do Corpo de
Bombeiros Voluntários, Sandro
Papp, cerca de seis pessoas
estavam dentro do carro forte,
mas apenas os seguranças Rudnei
Martins, 35 anos, e Clemente
Pereira da Silva, 43 anos, so-

freram escoriações e foram
encaminhados para o Hospital
São José. "O motorista do Corsa
estava desacordado, com sus

peita de fratura na perna, hemor
ragia pelo nariz, além de escoria

ções em todo o corpo".
Testemunhas informaram que

o carro-forte "cortou" a pre
ferencial do Corsa, atingindo-o na
lateral. "Ele (carro-forte) não vi
nha devagar não. Vinha como

quem estava com pressa e inva
diu a pista do Corsa", informou
uma testemunha que preferiu não
se identificar.

O acidente provocou o rom

pimento na distribuição de energia

em várias partes da cidade. "No
local onde o acidente ocorreu,

passava o alimentador que
conduz energia do Centro até a

Barra do Rio Cerro", explica o

gereute local da Celesc, Luiz de
Freitas Melro,Neto. Ele diz que
foram feitas manobras, trans
ferindo a carga para outros ali

mentadores, mas a energia no

local do acidente só foi res
. tabelecida no fmal da tarde. Melro
Neto diz que a greve dos fun
cionários tomou o trabalho de

restituição da energiamais lento.
"O sindicato está atendendo as

emergências, mas com alguma
lentidão", ressalva.

Escritório de Advocàcia
Dr. Arão dos Santos

OAB/SC9760

* Civil * Comercial
*Tributário * Bancário

v 372-0582

Edson Junkes/ CP

A

� OFICINA MECANICA
BAUMANN

FORD-FlAT-CHEVROLET-VOLKSWAGEN.

Dispornos dos seguintes· serviços:
- Injeção Eletrônica - Freios - Suspensão - Direção

-Toda linha de reparo de rnotor .

- Caixas

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

- Geometria - Balanceamento - Toda linha de escapamentos.

Rua Prefeito José Bauer, 826 - Vila Rau - Jaraqua do Sul - SC
Fone (0*�47) 275-3730 - Fone/Fax (0**47) 275-3605R: Carlos Hafermann, 78 - Centro - Jaraguá do Sul

Rodas - Amortecedores - Escapamento
Balanceamentos - Geometri·a

Jaraguá do Sul
Rua Reinoldo Rau, 433

Centro
FONE (47) 371-5564

Guaramirim
Rua 28 de Agosto, 1578

Centro
FONE (47) 373-1016
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Vitória em Suzuka dá título ao

alemão Michael Schumacher Apesar das chuvas, o Campeonato da I" Divisão de Futebol

prosseguiu no final de semana. Os resultados foram os seguintes,
nos aspirantes: Avaí 2 x 1 Guarany, Tupy 2 x 1 Cruz de Malta e

Vitória 5 x 2 Aliança. A liderança nos aspirantes é do Vitória de
Rio da Luz, com 9 pontos.

Sevencera

próxima etapa,
IISchumr' completa
98pontos

Aliança supera o Vitória
Na categoria titular, os
resultados dos jogos de

domingo passado foram,
Vitória 2 x 3 Aliança,
gols de Mafra, Da Silva e Biro
Biro para o Aliança, no
primeiro tempo, com
Adilson eMagrão
descontando no segundo
tempo para o Vitória.
Avaí 4 x 1 Guarany, gols de

Jair, Alex e Severino, para o

Avaí, com Odair marcando o

único gol do Guarany. Tupy 2

x 4 Cruz de Malta.

Golaço
Segundo o presidente da Liga
de Futebol, Rogério Tomazelli,

o gol marcado por Carlos
Alberto, jogador do Sênior, do
João Pessoa, e com passagens

por grandes equipes do futebol

brasileiro, foi o mais bonito do

campeonato. "Gol de gente
grande", disse o dirigente.

Aliás, Carlos Alberto, Biro Biro,
Ricardo e Gomes, jogariam de

olhos fechados no Jaraguá
Futebol Clube, que pecou pela
jovialidade nos dois últimos

campeonatos.

Indianápolis - Uma vitória
em Suzuka, daqui a duas

semanas, dá o tricampeonato a

Schumacher. Ele chegaria a 98

pontos e não poderia mais ser

alcançado por Hakkinen, que
poderia atingir no máximo 96 -

com um eventual segundo lugar
no Japão e uma vitória na Ma

lásia.
'Outra possibilidade para

Schumacher é conseguir marcar
dois pontos mais que o finlandês

na próxima etapa. Um segundo
lugar do ferrarista, comMika em

terceiro, já daria o título ao

alemão, que iria a 94 pontos,
contra 84 de Hakkinen, que,
então, poderia no máximo

empatar com seu rival vencendo

Cruz de Malta na liderança
O Grêmio Cruz de Malta é o líder no titular, com 9 pontos.

Alvorada e Aliança, com um jogo a menos, aparecem com seis

pontos. O Aliança, com jogadores experientes como Mafra, Biro
Biro, Da Silva e outros, mostrou as suas garras, superando o

Vitória, de Rio da Luz, por 3 .a 2.

Pódio: alemão da Ferrari está perto de conquistar o tricampeonato

a prova de Sepang.
Michael também vence o

campeonatomesmo seHakkinen

ganhar as duas corridas que

encerram o Mundial, chegando a

100 pontos, desde que consiga
terminar as duas em segundo
lugar. (FLAVIO GOMES)

AvaíeJoãoPessoagarantem vaga

para as semifinais do Sênior
Areias Kienen conquista

.título da 1 a Divisão de Bocha

NOTAS __

Muitas pesadas
Mais multas de Indianápolis:

Button pagou US$ 2.250 por ter

passado a 128,6 km/h nos boxes

no warm up; no mesmo treino,
Diniz passou nos pits a 151,8 km!
h; e foi multado em US$ 8.000.

A velocidade máxima permitida
nos boxes no domingo foi au

mentada de 80 para 120 km/h,
porque a direção recuou a linha

de entrada da área de pit em 330

metros, a pedido dos pilotos.

Guaramirim - As equipes
do Avaí e João Pessoa garantiram
as últimas vagas para as semifinais
do. Campeonato Sênior. As óutras
duas vagas já eram de Kiferro e

Vitória. Avaí e João Pessoa se

enfrentaram em Guararnirim. O

time da casa saiu na frente no

primeiro tempo, Luis' marcou
aosl0 minutos. Carlos Alberto

aproveitou um cruzamento e fez o

golmais bonito da tarde, empatando
para o João Pessoa. Luis colocou
o Avaí novamente em vantagem e

Alcides aumentou, Avaí3 a 1,
placar da primeira etapa.

No segundo tempo, Alcides

ampliou para o Avaí. O João
Pessoa'melhorou em campo e

Adones diminuiu para o João

pessoa, aos 5 minutos. O Avaí só
voltou a marcar com Luis, que

marcou o seu terceiro gol no jogo
e o sexto do Avaí. Laranjinha dimi·
nuiu novamente para o João Pes'

soa, aos 38 mimutos. Luis marcOU

o seu quarto gol, com Celinhc e

Laranjinha fazendo os últimos gols
do jogo, final Avaí 6 x 5 João

Pessoa, resultado que classificOU
os dois times para a próxima fase.

que será disputada em turno único,

jogando Kiferro e João Pessoa, na

Vila Lalau, e Vitória e Avaí, no

Estádio do Inter, na Barra.
Os demais resultados da última

rodada do Sênior, RioMolha 1.,.7
Cruz de Malta e Ponte Preta 1 x

12 Vitória.
A partida entre Vitória e João

Pessoa deverá acontecer durante
esta semana no Estádio do

Botafogo, na Barra do Rio Cerro·

(AO)

Guaramirim - A equipe da
Areias Kienen sagrou-se campeã
da 1" Divisão do Campeonato
Municipal de Bocha, de Gua

ramirim. A final foi disputada na
sexta-feira passada, na Lan-

.

chonete Chapecó, em Guami

ranga.
A final foi disputada na me

lhor de cinco jogos. Na primeira
rodada da final, o Bar e Cancha

Marangoni saiu na frente,
vencendo por 2 a O, com placar
de 24 a 16, e 24 alO.

Pelo segundo ano· con

secutivo o Areias Kienen chegava
a uma final. Ano passado perdeu
o título para o Star Jeans. Dis

posta a conquistar o título neste

ano, a equipe começou bem as

partidas decisivas da sexta-feira.
Venceu a primeira partida com

tranqüilidade, por 24 a 4, e a

segunda por 24 a 4. Com o

empate em 2 a 2, a quintapartida
aconteceu na mesma noite, e a

Areias Kienen aproveitou-se da

instabilidade do Bar e Cancha

Marangoni, para 'vencer no

vamente, por 24 a 4, fechando a

final em 3 a 2 e conquistar €)

título deste ano.

A equipe campeã jogou a

competição com Osdeni dos

Santos, Valdir Rausis e Mário

Kienen, enquanto o Bar e Cancha

Marangoni jogou com Alfonso

Krencke Júnior, José Krencke e

Mário Tomaselli.

(AGOSTINHO OLIVEIRA)

''É um idiota"

Jarno Trulli chamou Jenson

Button de "idiota" pelo toque na

primeira volta, que resultou num

pneu furado para o inglês da

Williams e em outro para o italiano

da Jordan. ''Estou cansado desse

cara. Ele guia como um louco e
,

está ficandoperigoso", disse 'Irulli.

Tudo em Granitos e .Márrnores
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