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Cesar Junkes/CP Rogério Correia
sofreu escoriações leves e

suspeita de fraturas

..� .. Rogério Correia, 23 anos,
Cesar Junkes/CP Reinilda Ribeiro e o filho, Alcir, guardam a edição do CORREIO DO POVO de 1946. Página 6·
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§ Sol Paragliders atua
com projetista suíço
A empresa jaraguaense Sol

Paragliders contratou o proje
tista suíço André Rottet para
confecção de modelos novos
de pára-pente. Página 12

o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold
(PSDB), admitiu que existe um acordo entre os

partidos que integram a coligaçãoMais Jaraguá
do Sul para as eleições do próximo ano. Ele,
no entanto, fez questão de frisar que as nego
ciações "estão restritas a conversações para

contemplar um candidato da aliança, sem fe

.

char questão em relação ao partido".
O presidente doPFL, Alcides Pavanello, tem

outra versão, garante que, quando da formação
da aliança, foi acordado apoio ao candidato do
PfL. Página 4
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Cesar Junkes/CP Projeto Parâmetros Curriculares, do MEC, encerra amanhã, no Unerj. Página 7
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Ao completar 82 anos, o Jornal CORREIODOPOVO renova a

confiança na liberdade de imprensa, que desde 1919 norteia suas

ações e é a grandemestra do seu aperfeiçoamento, à qual se
considera devedor do que tem demelhor. Mesmo nos períodos

mais sombrios, quando amão pe
sada da censura se abateu sobre a

Q maior imprensa, fez da informação e da

opinião um dever sagrado para com
os leitotes. Ainda agora, comme

nos intensidade,sofre pressões por
insistirnumjornalismo sério e com
prometido com a informação.

A linha editorialmanteve a res

ponsabilidade exigida a um órgão
de imprensa, comobase de sus

tentação social da democracia. Co
mentários francos, com a retidão

necessária à reflexão, foram a

marca do Jornal. Faz questão de

primar-sepela informação objetiva
e isenta, e o registro de opiniões,

sua - expressa no editorial- e dos leitores - na Carta do
Leitor. Não obstante, reconhece os erros do p�sado, cometidos
mais por ingenuidade do que pormá-fé.Mesmo assim, fazmea
culpa e dá amão à palmatória.

O compromisso firmado en;tnome dojornalismo sério, objetivo
e informativo custou, às vezes, a pecha de oposição e outros

adjetivos tão comuns imputado aos defensores da verdade.

Entretanto, nunca se curvou às imposições, às ameaças, muito
menos aos favores. Todo posicionamento, inda que equivocado,
foi tomado emnome do bem comum, de acordo com a ótica da

direção. Nunca se calou diante do arbítrio. Mesmo quando o

,
Estado Novo e o AI-5 suprimiram a liberdade e atrofiaram o

jornalismo.
No início da década passada, um outro episódio marcou a

trajetória imparcial do CORREIO DO POVO. Acusado de fa
vorecimento eleitoral, foi perseguido e teve toda uma edição
seqüestrada, numa ação bandida, típica dementes doentias,
forjadas no autoritarismo. Refez a edição e brindou seus leitores
comanotícia da violência torpe. Outras ameaças vieram. Todavia,
manteve-se à altura da responsabilidade exigida e extraiu do
incidente lições que reforçaram a lutapela liberdade de expressão.

Mais do que franquia para servir ao público de Jaraguá do
Sul e região, o CORREIODOPOVOquerreafirmar o compromisso
em ser o porta-voz da comunidade na luta para assegurar as
conquistas dos direitos individuais e coletivos e do bem comum.

Tem consciência de que omaiorpatrimônio é a: credibilidade,
razão da existência e lastro de garantia de vida e sobrevivência.
Assim, faz da seriedade e da imparcialidade a essência do

jornalismo, assegurando sempre o direito à retificação.
'

'Hoje, ao completär 82 anos, o CORREIO DO POVO abre um

espaço nas comemorações para uma reflexão sobre o papel da
imprensa e sua contribuição na construção de uma sociedade
mais justa. Quer colaborarcom as instituições e comapopulação
na lutapela igualdade e justiça social. Sabedor da dificuldade da
missão, convida as pessoas de bem a se engajaremnesse-desàfio
de transformar os conceitos rasteiros. Quanto aos possíveis equí
vocos, deixa o julgamento a cargo do tribunal daHistória.

CORREIO DO POVO
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E se você deseja ser uma prenda, faça
um lindo vestido e seja sempre sim

ples e sincera e jamais invente moda

extravagante na tradição gaúcha,
porque a moda gaúcha sempre está

atualizada.
, Investir em um jovem para in

gressar na tradição gaúcha custa

muito caro. Para comprar um traje
completo se gasta bastante, um

cavalo tem um valormuito alto e, para
mantê-lo, tem-se um custo mensal
extra. Mas se compararmqs o queé
gasto para tirarmos um jovem de uma

dependência química ou ainda o que
é gasto em campanhas de publi
cidade para que nossa juventude
não se envolva com drogas e tenha
uma vida sadia, este alto valor gueé
gasto com tr�je gaúCllo,eu{r; 'cavalo
se torna irrisório e insignificante,

-Vi va a Sociedade Gaúcha jara·
guaense, porque hoje ela faz parte
de nossa cidade e, com certeza, o

CTG Laço Jaraguaense e Jaragué do

Sul vão caminhar infinitamente
juntos.

* Agropecuarista emembro
do CTG Laço Jaraguaense

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Waltu Marquardt, 1,180 ou pelo endereço
cp.politica@jornalcorreiodopovo,com.br. As cartas devem conter entre 30 e 35 linhas, o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortog ráficas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00,105,755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e OficinaS RU�Walter Marquardt, 1,180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP 89251.970 - Jaraguá do Sul - SC - FoneslF�r
(047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649, E-mail: .correiodopovo@netuno.com.br/cp.re.dacao@jornalcorreiodopovo.com.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades' exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a QpinÜÍQ do jornal.

Sociedade Gaúcha
* GeovaneDemarchi

o povo jaraguaense é formado

basicamente, com muito orgulho, por
nós, descendentes de italianos, ale
mães, poloneses e africanos. É com

muito empenho que fazemos desta
cidade um exemplo de qualidade de
vida e com muita satisfação que
temos várias sociedades que foram
fundadas pelos nossos ancestrais e

que são o suporte para o crescimento
de Jaraguá do Sul. E o povo jara
guaense já não tem como negar que
ummovimento tradicionalista, que
tempos atrás era pouco percebido e

valorizado, hoje se tornou uma gran
de sociedade valorizada e prestigi
ada. A sociedade gaúcha jaragua
ense não tem nenhum valor finan

ceiro, mas tem um incalculável valor
em pessoas que a prestigiam. Ela não
tem estatutos e sócios com cartei
rinha porque seus estatutos são o

respeito e a amizade, e seus sócios

são todas as pessoas que prezam a

dignidade.
Se por acaso algum dia seu filho

pedir uma bombacha, não perca
tempo para lhe dar uma, porque no

bolso de uma bombacha você en

contrará tíquete de bebida, preser
vativo, bilhete,mas jamais vestígios

de drogas. E se você tiver a sorte de
sua filha pedir um vestido de prenda,
compre logo um bem bordado

porque, quando ela for ao baile do

CTG, você poderá dormir bem

tranqüilo porque neste ambiente ela
sempre será respeitada e terá ótimas

companhias.
O que eu quero deixar bem claro

é que a tradição gaúcha e o CTG

Laço Jaraguaense não são as me

lhores coisas que existem em Jaraguá
do Stil. Nós temos vários bons exem

plos que são seguidos e praticados
em nossa cidade, como a Sociedade
de Atiradores, Círculo Italiano,
Sociedade União, Hipismo, Escolas
de Futebol e tantas outras. Mas a

tradição gaúcha está em evidência

e, o mais importante, é que se tornou

uma sociedade formada essencial
mente pela nossa juventude e cada
vez tem mais adeptos, 'por isso de
vemos incentivá-la e apoiá-la por
que, destamaneira, os nossos jovens
terão um meio de lazer sadio e

descontraído. E se você deseja ser

um peão de CTG, seja sempre ho
nesto e humilde e jamais use bom
bacha com brinco, porque assim você
estará indo contra nossos princípios.
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Deretti critica Amin e Bauer

pela falta de apoio político
O diretor Regional da Casan, OdirNunes, levou mais de duas

horas, durante a sessão da Câmara de Vereadores de Guaramirim,
terça-feira, para dizer o que poderia ter dito em cinco palavras:
"Vamos concluir até tal mês". É só o que a população deseja
saber. Convidado pelo Legislativo para explicar as razões do

atraso na coriclusão das obras da Casan na cidade, o que implica
em deixar parte da população indefinidamente sem água potável,
Nunes desfiou na Câmara a longa retórica de quem tem bastante a

dizer, mas pouco de conclusivo.A comunidade quer tão-somente

que os prazos sejam cumpridos. Postergações não interessam

para uma cidade que busca o desenvolvimento. Se não houver

pressão, Guaramirim vai passar mais um verão do jeito que está.

90) onde o PPB e PFL, por cir
cunstâncias políticas locais, fi
zeram composições alheias à
vontade do governo estadual,
como aconteceu em Massa
randuba, onde o PPB esteve aliado
ao,PMDB para enfrentar o PFL e

PSDB.

Deretti admite que existia uma

premissa do governo do Estado de
não ir aos palanques nas cidades

onde. as conjugações políticas fo
ram estranhas ao Projeto "Mais

Santa Catarina", mas garante que
o resultado disso foi um vazio

enorme nas bases em muitas

cidades, notadamente naquelas em
que candidatos aliados do governo
estadual saíram derrotados. Em

Massaranduba, particularmente,
Deretti saiu aliado com o PMDB e

acabou derrotado pelo candidato
Dávio Leu (PFL), interrompendo
uma hegemonia da aliança PPB e

PIVIDB que perdurava há dez anos.
- Não estou falando só por

mim. Esse descontentamento é
manifesto em várias cidades -,

proclama o ex-prefeito, que não

pretende deixar a situação por
menos.

Com o vice-governador ele é
aindamais incisivo: "Não podemos
mais apoiar quemjá nos traiu cinco

vezes", acusa, dizendo que em

todas essas ocasiões o PPB local

sempre contemporizou, por ques
tões partidárias, mas que de agora

Ex-prefeito
acusa líderes
pelo abandono
das bases

em diante deverá ser diferente. "Se
o Paulo Bauer for o candidato a

governador, vendo até minha casa

para trabalhar contra", promete o

ex-prefeito, que faz até uma cro

nologia do que considera "infi
delidade" do vice-governador.

"Em 92, éramos candidato pelo
PDS, mas ele subiu no palanque
com o PFL; em 94, nós perdoamos
na base do 'deixa disso' e ele levou

1,7 mil votos, mas dois anos de

pois, posicionou-se contra o nosso

candidato a prefeito na época, o
Mário Sasse (PMDB), pois já tinha
ingressado na Frente Liberal.

Depois, em 98, voltamos a votar

nele por causa do Amin, más no

ano passado tivemos nova decep
ção".

. DÍVIDA - Para ele, a cúpula
governista no Estado já acumula
"dívida política impagável" com as

bases partidárias na região, e os

reflexos virão no ano que vem. O

ex-prefeito partilha da mesma

opinião do presidente do PPB em

Jaraguá do Sul, Gê Neves, de que
Ó partido deva lançar um nome

para candidato a deputado estadual
na região, em qualquer circuns
tância, e diz que se Dávio Leu for

candidato, ele também está dis

posto a sê-lo. "Nem que seja só

pra tirar os votos", sentencia De

retti, que perdeu para o prefeito por
menos de 200 votos, no ano pas
sado. (MILTON RAASCH)

.

Massaranduba - "O gover
nador do Estado, Esperidião Amin,
e o vice, Paulo Bauer, estão mere

cendo perder as próximas elei

ções." A declaração é do ex-pre
feito Odenir Deretti (PPB) e revela
a indignação com o que ele con

sidera falta de apoio político às
bases dos partidos governistas,
como o PPB e o PFL. Deretti pre
tende reunir o Diretório do PPB

nos próximos dias para discutir
essa questão. Na sexta-feira pas
sada, as queixas foram externadas
ao vice-presidente do Diretório es

tadual do partido, Luiz Gomes, que
compareceu no Município acom

panhado pelo deputado federal Eni
Voltolini (PPB).

O ex-prefeito acumula vários
motivos para críticas, tanto em

relação à atuação política do

governador quanto do vice, Paulo
Bauer. "Há mais de dois anos

estamos tentando uma audiência
com o Esperidião, sem conseguir",
conta Deretti. Segundo ele, o

descontentamento é visível na

maioria dos municípios (cerca de

Faz-de-conta
Falta aos vereadores de
Guaramirim serern.mais
incisivos quando comparece
alguém como a diretor da

Casan, Odir Nunes', para dar

explicações sobre aquestão da

ampliação do complexo de

abastecimento de água da
cidade. Cabe aos representantes
da população fazerem as

autoridades verem e sentirem a

urgência da situação. Durante á
explanação de Nunes, os
questionamentos praticamente
não aconteceram no plenário.
Ou se aconteceram, não
tiveram apelo ou maior
contundência. O Legislative não

pode ser um exercício de faz
de-conta.

SC-474
O prefeito Dávio Leu (PFL)
informa que está garantida a

conclusão da pavimentação
asfáltica da SC-474, trecho
entre Massaranduba e São

João de Itaperiú. No sábado

passado, técnicos
credenciados pelo BID (Banco

Interamericano de
Desenvolvimento)

percorreram o trecho e

aprovaram a inclusão do
financiamento do trecho que o

governo do Estado encaminha
através do BID 4. A licitação

pata contratação da obra

demandará até dezembro, para
início em janeiro e conclusão

em novembro de 2002. Se

conseguir a conclusão, Leu
marca ponto.

Audiência
O prefeito de Massaranduba foi recebido em audiência pelo
governador do Estado, Esperidião Amin (PPB), na semana

passada, quando-encaminhou várias reivindicações,
Dávio Leu solicitou recursos para a compra de caminhões, para

serviços gerais e coleta de lixo; a construção
da ponte (em concreto) ligando ao Bairro Patrimônio; e a

pavimentação das vias públicas daquele bairro. Resta aguardar
agora que o governador atenda aos pleitos.

O vereador Almir Trevisani (PFL), líder do governo no

Legislative de Massaranduba, acompanhou o prefeito na

audiência.

Mário Sérgio Peixer recebe representação do PPB
Guaramirim - o prefeito

Mário Sérgio Peixer (PFL) saiu
da reunião com representantes do

PPB, realizada terça-feira no

Gabinete do Executivo, conven
cido de que as diferenças entre

os dois partidos da coligação
Acerta Guaramirim (PFL/PPB)'
estão contornadas. Ele recebeu o

vice-prefeito, José Joaquim Fer-

nandes (PPB), acompanhado de
membros da Executiva, secretá
rios e vereadores do partido. Pei
xer disse que estará mais atento,

.

doravante, para que aliados pepe
bistas não se sintam alijados da

administração, motivo de tod� .a

controvérsia instalada na coligação.
O vice-prefeito, que tem sido

oporta-voz do descontentamento

do PPB e se empenhado para que
o impasse seja logo superado, vai
transmitir o resultado do en

contro com o prefeito ao partido
e em conseguida acontecerá uma

reunião das executivas dos dois

partidos. Aparentemente, a reu

nião dos diretórios dos dois par
tidos não será mais necessária e

fica descartada. (MR)

ENTREASPAS -------- __

"Não tenho amenor dúvida de que no próximo verão
Guaramirim terá água." (DiretorRegional da Casan, Odir Nunes,
em declaração à imprensa após participar de reunião na Câmara de
Vereadores de Guaramirirn, quando falou sobre a obra de ampliação
do sistema de abastecimento da cidade)

,

'� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� Medico Oftalmologista - CRM 9066

Agora com .capacidade duplicada.
As melhores impressões passam por aqui. 1:::r�!!!��

F/Fx (47'371.0588,
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Pasold admite acordo entre

partidos às eleições de 2002
PSOB e PFL negam
rompimento da
aliança em função
das desavenças

Jaraguä do Sul - o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) admitiu que
houve negociações entre os parti
dos da coligação Mais Jaraguá do
Sul sobre o apoio a candidatos da

aliança nas eleições parlamentares
do próximo' ano. Segundo ele,
quando articulavam a formação da

coligação, as legendas propuseram
estender a união até às eleições de
2002. "Foi um acordo de conver

sação para contemplar um candi
dato da coligação.' Mas não fecha
mos em relação ao partido", afirmou.

Na avaliação de Pasold, .seria
ingenuidade a coligação lançar an
tecipadamente um candidato "sem
lastro político". De acordo com

ele, em nenhum momento ficou
definido o partido do futuro can

didato a deputado da aliança. O
secretário de Gestão, Alcides Pa

vanello, presidente do Diretório do

PFL, tem outra versão. Ele, ga
rante que, em reunião entre PSDB,
PFL e PPB ficou acertado que o

PFL abriria mão da cabeça-de
chapa em favor do PPB e teria o

apoio dos dois outros partidos nas

eleições de 2002.
- Não quero mais polemiiar

e alimentar essa discussão, acir
rando os ânimos, que podem com

prometer os trabalhos da coligação
-, minimizou, desmentindo as

declarações do vice-prefeito Moa
cir Bertoldi (PPB), que negou qual-

Ar uivo/CP: Edson Junkes

Diferente: Pasolddisse que a surpresafoi a antecipação das discussões
,

quer acordo entre as legendas.
"Houve acordo sim", reforçou:
Ele voltou a cobrar da aliança o

apoio ao PFL. "Espero obter do
PSDB e do PPB o reconheci
mento aos esforços desprendidos
pelo PFL nas negociações sobre
as eleições municipais de 2000",
repetiu.

ESPECULAÇÃO - Após a

divulgação da nota oficial do

PSDB, rebatendo as declarações
de Pavanello sobre um possível
acordo 'entre PSDB e PFL às elei

ções de 2002, circulou boato que
Pavanello pediria exoneração da
Secretaria de Gestão. O prefeito

não acredita que o secretário dei
xe a pasta em função da crise po- ,

lítica. O secretário disse que as

divergências são políticas e não

interferern na relação da aliança.
A nota, assinada pelo presi

dente estadual do PSDB, depu
tado federal Vicente Caropreso,
pelo presidente do Diretório local,
Célio Bayer, e por Pasold, gerou
desconforto na coligação. Na
manhã de terça-feira, o vereador
Carione Pavanello (PFL) pediu
explicações ao prefeito. Pasold
creditou a efervescência à im

prensa, "que qúer vender jornal". _

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Pefelista credita desavenças à união PSDB/PMDB
Jaraguä do Sul - Um líder

pefelista, que pediu para não ser

identificado, "para não criar mais
atrito" na coligação Mais Jaraguá
do Sul, disse que o PSDB está pre
terindo o PFL por outras razões.

De acordo com ele, a aliançaPSDB
e PMDB às eleições do ano que
vem está praticamente fechada,
bastando apenas a homologação,
que deve acontecer tão logo sejam
renovadas as direções estaduais
dos dois partidos, previstas para
setembro.

Na opinião do pefelista, o depu
tado federal Vicente Caropreso,

,

também presidente estadual do

PSDB, está empenhado em con

cretizar a união com o PSDB por.
dois motivos básicos: a saída do

prefeito Luiz Henrique da Silveira

(pMDB) para disputar a eleição ao

-

governo estadual, deixa o tucano

Marco Tebaldi na administração da
maior cidade do Estado, além de
contar com o apoio dos partidos
no Município a sua candidatura.
"Com o apoio de Joinville, ele (Ca
ropreso) está praticamente reelei

to", prevê.
O presidente do PSDB local,

Célio Bayer, negou qualquer
acordo fechado com o PMDB e

atribuiu a análise a "especulações
características de período pré
eleitoral". Disse que as conversas

entre as legendas não passaram de
contatos preliminares. "O Vicente
me garantiu que não foi fechado
nenhum acordo" reforçou, lem
brando que as decisões serão to

madas pela direção estadual e não

por lideranças jaraguaehses. "Ja
raguá do Sul tem um peso impor-

tante, mas não vai decidir nada so

zinho", completou,
Bayer informou que a dis

cussão sobre alianças iniciará so

mente após as respectivas con

venções. "Será que o deputado
continua presidente estadual do
PSDB? Não podemos antecipar o
debate sob pena dos futuros
convencionais mudarem o rumo.

Até porque, existe uma ala dentro

.

do PSDB que defende o lan

çamento de candidatura própria",
revelou, acrescentando que, "de

repente, até o PFL talvez decida
deixar a coligação Mais Santa

Catarina, e lançar candidato pró
prio.

A reportagem do CORREIO DO
POVO tentou contato com Caro

preso, mas o deputado estava em

plenário. (M�)

Prefeitos e secretários de Saúde da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu) estiveram reunidos, na noite de

terça-feira, na sede da entidade, em Jaraguá do Sul, para discutir
o Consórcio de Saúde, Farmácia Básica e Programa de Saúde da
Família. O encontro contou com presença da coordenadora

estadual do programa, Elizabeth Machado Botelho.

Segundo o secretário Airton da Silva, a finalidade da reunião foi
sensibilizar os prefeitos para estruturarem as administrações a

fim de viabilizar o funcionamento do consórcio. "Do jeito que
está não atende as necessidades", revelou, informando que a

Farmácia Básica é exigência da secretaria estadual.Silva disse

que o Programa de Saúde da Família esbarra na dificuldade na

, contratação de profissionais.

Contraponto
Pasold negou categoricamente qualquer ingerência na indicação
do assessor de bancada do PSDB. "O assessor é dos vereadores
e Gabe a eles decidirem quem contratar. Se existe divergência

entre eles, paciência", declarou: O prefeito afirmou que
desconhece o indicado e disse que os vereadores estão sendo

injustos quando cobram ações do governo. "Querem resolver em

quatro meses problemas de quatro anos. Estão sendo

precipitados, além de cobrarem da administração .compromissos
de campanha", explicou.

Sugestões pará a coluna: cp.politica@jomalcorreiodopovo.com.br

Conselhos
O ex-prefeito Víctor-Bauer

passou parte da manhã' da
última terça-feira dando
conselhos ao prefeit,o Irineu
Pasold (PSDB). Lembrou que
o chefe do Executivo paga
todos os ônus dos erros

cometidos por membros da

administração, principalmente
no que se refere a obras e

acordos políticos. Pasold
ouviu os relatos de

experiências vividas por
Bauer e declarou: "É bom

ouvir quem tem experiência."

,

Crítica
Membros do Diretório do
PPB de Jaraguá do Sul
desaprovam as cobranças
feitas à Executiva estadual.
"O diretório municipal está
esfacelado. Há mais de ano

não se reúne, desrespeitando
o estatuto, e a direção não

ouve os filiados. Criticam a

estadual, mas fazem o mesmo

aqui", disse um pepebista.

Revoada
Os vereadores Roque

Bachmann e AdernarWinter,
ambos do PSDB, estão

descontentes com a direção do

partido, em especial à indicação
do assessor de bancada. De

, acordo com eles, o nome "veio

de cima", sem consultá-los,
Eles dizem que o nome foi

sugerido pelo prefeito. Os dois

não participaram da reunião da

bancada realizada na segunda-
feira e ameaçam deixar- a

legenda. Podem se filiar ao

PPS,

Novq
O coordenador regional do

PPS, João Gomes, o João do

Táxi, assumiu
ontem a presidência do partido

em Jaraguá do Sul. O ex

presidente Edson Müller
deixou o cargo alegando falta

de tempo para
conciliar a função partidária e

os compromissos
profissionais.

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879
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GráficaAvenida investeR$ 3 mi em equipamentos
Empresa investiu

. ,,. .

em rncqomonos
modernos e agora
busca a ISO 9002

JaraguádoSul-Até 1998,
a Gráfica Avenida produzia
quatro milhões de livros éoloridos
por ano, além de uma infinidade

de outros serviços. A partir de

janeiro do ano seguinte, com o

fim da paridade do real com o

dólar e o retorno do proprietário,
Udo Wagner, à administração da

empresa em tempo integral, a

.capacidade de impressão saltou

para 15 milhões de livros por ano.
A previsão para este ano é atingir
a marca de 20 milhões, uma

média extraordinária de 1,7 mi
lhão por mês. O feito está sus

tentado no investimento superior
a R$ 3 milhões em máquinas,
equipamentos e capacitação pro
fissional.

Foco: parque gráfico concentra o que existe de mais moderno no mercado gráfico
Ex-presidente da Abigraf

(Associação Brasileira das Indús
trias Gráficas), seção de Santa

Catarina, Wagner conhece como
,

ninguém o mercado gráfico do
País. De posse de informações
que grandes empresas brasileiras

do setor editorial imprimiam seus

produtos fora do País - prin
cipalmente Chile, Itália, Espanha
e países asiáticos -, em virtude
da paridade cambial,Wagner fez
contatos com as empresas e as

convenceu do benefício finan-

ceiro em imprimir no Brasil. O
real havia sido desvalorizado em
75%. "Era um nicho de mercado

que estava sendo realizado no

exterior", recordou.
Desde então, a gráfica passou

.a priorizar o setor editorial, res-

CENTROM,EDICO E ODONTOLOGICO
CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Dv: AW F '<9.0vú:rOo-v�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CleversovvScrwnelae«

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 80.1

ponsável por 65% do fatu
ramento da empresa, os outros

35% são resultados de impressos
de produtos promocionais, acima
de 20 mil unidades - catálogos,
prospectos, agendas, entre ou

tros, O investimento no setor

editoriallevou a empresa amudar'
a razão social para Avenida Grá
fica e Editora. "Qualquer ativi
dade econômica que faz de tudo
um pouco, terá dificuldade para
realizá-las bem. O segredo é

focar", ensinou Wagner.
Com cem funcionários, a em-

,
presa está ampliando em 650 me
tros quadrados o parque gráfico,
atualmente com três mil .metros

quadrados de área construída.
'

Possui clientes em Santa Catarina,
São Paulo, Paraná e Minas
Gerais. "São Paulo é responsável
por 40% do total de impressos
editoriais", revelou, informando
que o próximo passo é a busca
da Certificação ISO 9002. De
acordo com ele, toda sobra de

papel é encaminhada para reci

clagem, em Curitiba.

(MAÜRíLlO DE CARVALHO)
I

Diretoria doPortallança 3a Feira daMalha
Jaraguä do Sul-- O proprietário do

CentroComercialPortal de Jaraguá, Osmar
.Vailatti, lançou oficialmente, na noite da
última terça-feira, a terceira edição da Feira
da Malha, prevista para acontecer de 14 a

28 julho. A novidade deste ano é a 'locação
de 20 espaços do centro comercial para lo

jistas interessados em participar da pro

moção. Atualmente, o Portal de Jaraguá
possui outras 27 lojas em atividades.

A expectativa dos organizadores é que
a feira deste ano supere em 30% - em

número de visitantes e em volume de
vendas - a do an? passado, quando cerca

de 30 mil pessoas estiveram no portal, ge
rando faturamento acima de R$ 1 milhão.
"Estamos apostando no inverno para que
possamos alcançar ameta" , afirmou Vailatti,
informando que a Feira da Malha está inse
rida no calendário de festividades dos 125
anos de Jaraguá do Sul.

Ele promete produtos especiais e preços
. promocionais durante os 15 dias de feira.
"Estamos tentando junto aos lojistas que
firmem parcerias com os fornecedores para
que garantam qualidade e preços bons",
lembrou, sem revelar o percentual de des
conto a ser praticado na feira. (MC)

r- Yll©J��" ---------------.

I
"",fu, "."., , , "",,@

I
I O Foi inaugurada ontem, no Shopping Center Breithaupt, a Loja Status, quel
I comercializa com exclusividade para Jaraguá do Sul e �egião produtos da Colccil
I
e Nine to tive. O mesmo grupo possui a Loja Moda Albert, instalada no shopping I

-I desde novembro de 1999. I,
.

I
IDA reunião da Aciag do dia 14 de maio, a partir das l8h45, vai contar com apre-I
I sença do superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Carlos Rubertol
I Weingerkiezicz. Ele vai apresentar os investimentos e financiamentos efetuados parai
I empresas de Guaramirim, nos últimos cinco anos. A reunião é aberta a todos os I
I associados e interessados em ter conhecimento. sobre o assunto. I
I I
10 O Núcleo,das Mulheres Empresárias promove palestra de Motivação e Auto-I
I estima, com Claudenor da Rosa Fortunato, no dia 29 de maio, às 19h30, no I
I auditório da Fameg. Informações e ingressos, a R$ 5,00, na Aciag, Fameg e I
I Núcleo das Mulheres Empresárias da Aciag. I
lO O curso de Administração Financeira será realizado entre os dias 14 e 17 de maio, I

: das 19h30 às 22h 15, na Aciag. O instrutor será Márcio Silveira. Interessados podem I
entrar em contato pelo telefone 373-0037.

' I
L �

PROCTOLOGISTA

���O.v.A��L.S�
!..�o..'!:!!.?'!ff! Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

CARDIOLOGIA
Ov. F�C. MO-VÚ;eifO-I

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

Rua Guilherme Wee e, 50 - Jaraguá do Sul - SC
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CORREIO DO POVO é lido pela
, ,

mesma família' desde 1946
Jornal publicou o
retornodos

pracinhas
jaraguaenses

Jaraguá do Sul - As lem

branças boas ninguém tira, as ruins
ninguém apaga. É nessa gangorra
que se forma o equilíbrio da vida,
avalizado pelo testemunho da dona
de-casa Reinilda Schmitz Ribeiro,
76 anos e leitora do CORREIO DO
POVO desde 1946, quando o CP

publicou como matéria de capa a

chegada dos ex-combatentes bra
sileiros na segunda-guerra. Nesta
edição, guardada com carinho pela
família Ribeiro, podemos identifi-

car a foto domarido deReinilda, José
Ribeiro, um ex-pracinha que foi para
a guerra e voltou são e salvo para
contar aos netos e bisnetos as faça
nhas dos soldados na guerra.

"Ele faleceu há cinco anos e

isso nos faz guardar com mais ca

rinho e cuidado as lembraças do
nosso passado", afirma Reinilda,
que ainda mora com uma filha e

um neto na mesma casa da época
do casamento, isto é, há 45 anos.

Reinilda teve sete filhos e todos se

acostumaram a ler o CP como se

o jornal fizesse parte do dia a dia.
"O jornal mudou o formato, o ta

manho e jeito antigo, mas continua
fazendo parte da história de nossa

família", ressalta Alcir Ribeiro, 43
anos, um dos filhos de Reinilda e

de José Ribeiro.
Na avaliação de Alcir, a edição

de 12 de maio de'1946 é, com cer-
I

teza, uma das mais importantes da
história do CP, porque, além de ser

comemorativa ao aniversário do

ptóprio jornal, também colocou na

História da cidade e até dos
brasileiros a imagem dos heróis
locais que lutaram na famosa
batalha de Monte Castelo. "Os ex

pracinhas estão desaparecendo
com o passar do tempo. As lem

branças e a história deles está res

guardada do esquecimento muito
em função do jornal", argumenta
Alcir, um defensor do resgate da

imagem dos ex-pracinhas em Ja

raguá do Sul'e região.
(MARIA HELENA DE MORAES)

.

Farmlia Schmöckel comemora aniversário do CP
Jaraguá do Sul --:-A indepen

dência editorial e a constante atuali

zação tecnológica que o mercado
atual exige são as principais difi
culdades que o Jornal CORREIO
DO POVO têm enfrentando atual
mente. Segundo o diretor-adminis
trativo do CP, Francisco Alves, o
maior desafio do Jornal nos dias
de hoje é acompanhar a evolução
tecnológica, mesmo com as con

dições de uma empresa pequena e

sem acesso a capital externo ou

linhas de crédito que favoreçam o

crescimento dos jornais do interior.
Com 82 anos de existência, o

CORREIO DO POVO tem na linha
de frente a dedicação e a compe
tência administrativa de toda a fa
mília Schmöckel, Yvonne, filha de

Eugênio Victor Schmöckel, come
çou a trabalhar no Jornal ainda na

adolescência e acompanhou de

perto todas as modificações e

transformações que o CP enfrentou
em todos esses anos. Seus filhos,
Alessandra e Leandro, que repre-

Tradição: Eugênio e Brunhilde Schmöckel ainda participam do Jornal

com a prática diária na produção
de cadernos e encartes. Leo, como
émais conhecido dentro do jornal,
começou no CP aos 10 anos, co

rno contínuo, e depois no setor de
encarte. Ele admite a admiração
que tem pelo opa e pretende seguir
a trajetória do avô dentro da em

presa.
Na avaliação de Francisco Al

ves, a meta principal é continuar
crescendo a partir da valorização
dos parceiros e a formação de um
novo modelo de gestão, baseado
na profissionalízação de diretores
e funcionários. A tendência, ainda

segundo Alves, é aumentar a peri
odicidade, "mas a freqüência será
I .

conseqüência do trabalho que está
sendo desenvolvido hoje", ressalta.

Outro fator apontado pelo di
retor-administrativo para o suces

so e a longevidade do CP é a união
da família em tomo de um único

objetivo: fazer o melhor possível,
pelo CP e, em conseqüência, para

Uniiio: Yvonne, Francisco, Alessandra e Leandro representam hoje o CP a comunidadejaraguaense.

sentam a terceira geração, também
seguiram os passos da mãe e hoje
exercem funções na administração
do CP. Alessandra cuida da con-

tabilidade e assegura que não é na
da fácil a função, especialmente
pelos custos de produção de um

jornal. Leandro tenta conciliar o
curso de Administração no Unerj

Cesar Junkes/CP

CâmaraMunicipal de
São Paulo cumprimenta
CORREIO DO POVO

O vereador Gilson Barreto e outros, através do requerimento
RDS-0459/200 1, na forma regimental, requereram que fosse

consignado nos Anais dessa Casa voto de júbilo e congratulações
com a diretoria e funcionários do Jornal CORREIO DO POVO, que
hoje chega ao seu 82° aniversário de fundação, com a respon
sabilidade de bem informar a população da cidade de Jaraguá do
Sul e região.

Requereram, outrossim, fosse dada ciência ao jornalista Eugênio
Victor Schmöckel, Rua Walter Marquardt, 1180, CEP 89259-700,
Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em 28 de março de 2001.

A diretoria e funcionários do CORREIO DO POVO agradecem
comovidos ao vereador Gilson Barreto a lembrança nesta data, 10
de maio de 2001, quando começamos a contar o ano 83.

Desejamos agradecer aos demais vereadores que subscritaram
o requerimento, para nós muito gratificante, nas pessoas de Alcides

Amazonas, Ana Martins, Antonio Paes (Baratão), Arselino Tatto,
Augusto Campos, Beto Custódio, Carlos Alberto Bezerra Jr., Carlos
Giannazi, Cláudio Fonseca, Erasmo Dias, Farhat, Gilberto Natalini,
Havanir Nimtz, João Antonio, Jooji Hato, José Viviani Ferraz,
Laurindo, Marcos Zerbini, Mário Dias, Milton Leite, Raul Cortez,
Ricardo Montoro, Toninho Campanha, Toninho Paiva, Vicente
Cândido, Wadih Mutran e William Woo, deferido em 28/3/2001.

Hoje, o CORREIO DO POVO, de Jaraguä do Sul, é o órgão de

imprensa mais antigo do Estado de Santa Catarina, corri vida regular
de existência.

CORREIO DO POVO - 10/5/2001 começa o ano 83 - No últi
mo dia 27/4/2001, transcorreu o 44° ano de falecimento de Arthur
Müller. Mas em vida, em 10 de maio de 1923, como diretor do
CORREIO DO POVO, ele era homenageado pelo poeta João Baptista
Crespo, o príncipe dos poetas catarinenses, então como funcionário

público, divulgava suas admiradas poesias, e exerceu durante longo'
tempo a parte redacional do Jornal, ocupando.a direção, nos impedi
mentos de Arthur Müller.

Naquele maio de 1923, usando do pseudônimo João da Ilha,
ele saudava o Jornal:

PARABÉNS!
a Arthur Müller
A razão desta vida está no afã
De lutar por fim, sem ter receio,
Como quem sabe a IDÉIA, em cada meio,
Quanto mais fugitiva mais louçã.

A alma nutre constante, um vão anseio

Que vem dó coração! Chega o amanhã
Do tempo. A vida foge ... a idéia é vã.

Se não trás o perigo de permeio ...

No jornal quase sempre a causa éjusta!
É por isso que a raiva não o assalta .

Nem a força dos outros nos assusta .

Ao CORREIO DO POVO hoje bem calha
O provérbio: conquista o que te falta .

Tens a g�ória a teu lado. Eia! Trabalha .

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 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275·115�
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Brincadeira na linha Gol:
A Volkswagen acaba de lançar :

mais uma série especial dos modelos .

Gol,Parati e Saveiro, denominada Fun. :
Trata-se da série Fun (no inglês, .

divertimento). As vendas começam :
este mês e se prolonga até o mês de :
julho. A diferença desta nova versão'

está nas molduras dos faróis, que vem :
na cor do veículo, e nas rodas de 14 :
polegadas exclusivas. Os veículos'
ainda vem equipados com direção hi- .:
dráulica e banco do motorista com re- :
gulagem de altura, entre outros. O Gol .

e aParati Fun são equipados commotor :
1.0 de 16 válvulas que de 70 cv.

Viva o México
Com a intenção de ampliar e abrir :

novos mercados, o México se tomou o :
maior mercado de exportação de .

veículos brasileiros em 2001. Segundo :
o presidente da Anfavea, neste ano :
serão exportadas 120mil unidades pa- .

ra o México e 90mil para a Argentina. :
Em 2000, o quadro era diferente, 90 :
mil e 105 mil, respectivamente. Para .

o valor total de exportações no ano, o :
executivo também mantém a projeção .

de US$ 4,3 bilhões a US$ 4,5 bilhões, o :

que representaria o terceiro melhor :
resultado da história da indústria .

automotiva, perdendo para 1998, US$ :
5 bilhões, e 1997, US$ 4,7 bilhões.

.

Motor demenor consumo :

A Delphi, uma dos maiores fome- :
cedoras de autopeças do mundo, está :
desenvolvendo um dispositive que

.

desliga o motor do carro quando ele :
estiver parado, tomando a ligá-lo ra- :
pidamente quando for necessário, in- .

forma o site norte-americano The Car- :
connection. Com isso, há uma dimi- .

nuição do consumo de combustível :

principalmente nos congestionamen- :
tos, quando o anda-e-pára acaba:
causqn.do grande desperdício.

Nova linha Passat
I

.

cheg·a às revendas
Uma das principais atrações
do Salão de Paris, em
setembro do ano passado, a
nova linha Passat chegou às

.

revendas Volkswagen neste

começo de mês. As vendas do
carro só serão feitas via
internet ou na concessionária

,

por encomenda. Reestilizado
e com uma série de

modificações, o novo Passat
aumentou os concorrentes e

as chances contra o

Chevrolet Omega, BMW
Série 3, Volvo S40, Mercedes
Benz Classe C e novo Ford
Mondeo.
A começar pelas
modificações exteriores,
novos faróis em formato de

trapézio em lentes plásticas

transparentes com piscas
incorporados e refletores de

superfície complexa. Com o

mesmo formato do modelo

antigo, a grade dianteira ficou
mais larga, integrando-se ao '

pára-choque envolvente. Na
traseira, lanternas com

desenho diferente e pára
choques mais largo e gordo.
As rodas de 15 polegadas
chamam atenção pelo
tamanho e pelos raios grossos.
No interior, descanso de braço
entre os bancos dianteiros,
porta óculos, ar-condicionado
Climatronic com regulagem
automática, piloto automá
tico, bancos de veludo e porta
copos integrado ao console
central, entre outros detalhes.

O sistema de segurança do
alemão é de primeira, ABS,
EBD.e EDL (sistemas para os

pneus não patinarem e

distribuição de frenagem),
alarme ultra-som e duplo air

bag. Em colisões feias as

travas são desativadas
automaticamente, é cortado o

combustível e as luzes
internas são acesas.

O novo Passat vem em três
modelos diferentes: 2.0, 1.8
Turbo e 2.9 V6. Os motores
desenvolvem 193 km/h, 221
km/h e 235 km/h, ,

respectivamente. Para melhor
conhecimento, a Caraguá
dispõe de um Passat 1.8
Turbo na concessionária para
os clientes apreciarem.

Nill_Plrta I marca ou 1101Iela,
sau carro precisa dI SIlIre.
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Fone: (47)371-4225 Fax: (47)371-9720
comércio de Automóveis Novos e Usados

Av. Prefeito Waldemar Grubba n° 1033
Fone/Fax:(47)376-1822

MODELO ANO COR COMBo
MODELO ANO COR COMBoMitshubishi L200, camp. 96 Preta O

. Ranger XL 2.5 00 Branca O VW

Palio EX 1.0, 2p. 00 Branco G Gol Especial 00 Branco G
Gol 1.0, 16V, 4p 99 Azul G Santana Quantum 'CL 90 Verde Met. G
Gol 1.0, 8V, 4p 99 Branco G- Goi CL 1.6 89 Marrom G
Parati CU 1 .6 97 Branca G GM
Palio EDX, 1.0, 2p 97 'Vermelho G Pick-up Corsa 1.6 98 Prata G
Corsa Sedan GL 1.6, 4p 96 Verde G MonzaSLE 84 Vermelho GGoi CL 1.6 95 Branco G

FORDTipo 1.6, 4p camp. 95 Prata G
Ka 98 Vermelho 111ét. GEscort Hobby 1.0 94 Azul G

Parati CL 1.8 92 Bege G Del Rey 84 Bege A
Monza SUE 2.0, 4p e/trio 92 Prata G Corcelll 79 Branco G-
GolCL CL 1.6 88 Bege A RAT
Fusca 1300 76 Branca G Uno ELX, 4p, compl., cl ar 94 Preto G

MOTO Uno CS 86 Marrom G
Kawasaki Vulcan 250 97 Vermelha G

Arduíno
Veículos

NOVOS E USA[)OS DE TODAS AS MARCAS

---,.��--��--�----

VEICULOS LTDA

EIAI
fJ1
00
00

w.
00
00
00
!:Q
00

.GM
00
00

.EQ.OO
fJ1

MQIQ
fJ1

Branco �'G
Grafile G
Cinza G

Azul G
Branca G
Verde G
Dourado G
Bordô G

Praia G
Azul G

Azul O

Vermelha G

PalioED2p
PalioEDX4p
Tipo 1.61E compl.

Gol16V4p
Goll.0. 4pls, 16V
Goi CL 1.6
Goi CL 1.6 .

Kadett GL 1.8, trio eletr., arquenle, limp.)

Corsa2p
S-10 Completíssima

F-l 000 camp. 2p. Gabinada

CGntan 125

I F-1000, 97,
completa, 2 portas. 5-10, 98, completa

27!!i-&Oaa
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Lista de Veículos
,

VEICULO ANO COR

FORD
Fiesta GL 1. O 01/01 preta
Escort GL SW 16v 99/00 prata
Escort GL 16VH 99/00 verde
Courier SI 98/98 prata
Fiesta 1.0 97/98 verde
Fiesta 1.0 96/97 vermeiho
Pampa 1.8 L 96/96 azui
Escort 1.8 GL 96/96 branca

. Escort GL..X 16v Sedan 96/97 prata
Escort 1.8 GL 96/96 branca
Pampa 1.8 L 94/94 branca
Escort GL 1.8i GL 94/94 prata
Escort GL 1.8i 93/94 branca

VW
Parati 16V 97/98 branca
Gol Cli 95/95 branca
Gol 1000 95/95 azui
Komb(. 87/87 branca
Gol -...,..,. .86/86 branca

GM
Astra GL 98/99 Vermelha
Omega Suprema GLS 93/93 Azul

FIAT
FiorinoWorking 98/98 branca
Uno Mille 94/94 verde

MITSHUBICH
Pagero GL..X-B 95/95 azul
L 200 4x2 93/94 branca

PATICULARES
Escort 1.8i GL 95/95 vermelha

e

a�n»RQVQ&

Rua: Ângelo Rubini, 677 - B�rra do R!o.Çer� � ,Jaré!guâ é!o.·Sul-"SÇ:

'r

Fones: 373-0806 /373-1881
MODELO

GM

ANO COR COMBo

01 Branca G
98 Prata G
97 Vermelho G
89 Branca A
86 Cinza A

98 Vermelha O
97 Vermelho G
94 Prata G
89 Verde G

00 Bege G
99 Cinza G
99 Branco G
98 Vermelho G
95 Branco G
9S Azul G
94 Cinza G
94 Branca G
92 Verde G
87 Bege G

97 Verde G
96 Azul G
95 Verde G
88 Vermelho G
87 Prata G

97 Cinza G
95 Azul G

Corsa Wind 4pts
Corsa Wind
Corsa Super 4 pts
Chevette SL
Chevette L cl rodas

F-l000 XL campt.
Fiesta
Escort L Ldl, rodas, ar qle
Escort GL

Gol 16V, 4p
Gol 16V, 4p
�gi 16V, 4p
Gol CU
Gol 1000
Parati GL 1,8
Goi CL
Goi CL
Gol GL

Palio Weekend, completo
Uno M EP 4pts, - ar

Tempra 8V completo
Uno R 1,5
Elba S

CG Titan
CG Titan 125

FORD

Vw

Flat

Moto

Rod. BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

COMBo

gasolina
gasolina
gasolina
gaSOlina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
qasollna
gaSOlina
gasolina
álcool
gasolina

gasolina'
gasolina
gasolina
gasolina
'álcool

gasolina
gasolina

gasolina
gasolina

diesel
diesel

gasolina

c
MODELO COR ANO

Voyage Prata 86

GolBX Bege 84

Gol plus-limp.desmb. Branco 95

Versaiies - vid. Elet., trava, ar quente Prata 94

Fiesta4pts-limp., desmb., arqte, alarme Vinho 96

Corsa 1.0 - limp., desemb. Trava Branco 95

Corsa 1.0 - ar quente - mpfi Chumbo 98

Tempra 4 Pts Completo Vinho 95

PROMOÇÃO
Santana Cli 1.8/96, Branco, 4 portas, travas elétricas,
direção hidráulica, ar condicionado .......... R$14.000,00

CORSA WIND 95 - BRANCO c Desembaçador, travas,
parachoque personalizado, alarme ....... R$ 9.500,00

3722820 Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguó do Sul

VEíCULO ANO COR
GM

Corsa Sedan 1.0 4p 01 Praia
Corsa 1.0, 2p 00 Praia
Corsa 1.0 MPFI2p 00 Branco
Vectra GLS camp!. 4p 00 Praia
Corsa 1.0 Super 4p fJ1 Cinza
Pick-up Corsa 1.6 !6 Bõido
Monza SUE EFI 00 Azul
Monza 2p, SLE complelo 00 Cinza

Volkswagen
Goll.0 16V, Plus 4p (O?!TJHU, clr.h., Irava) 01 Praia G
Saveiro 2p, complelo 00 Branco G
Gol CLll.6 2p !6 Marrom G
Parali CLi 1.8c/ar, 2p !6 Praia G
GolGL 1.8 94 Branco G
Passai Vilaje fJ1 Praia A

Ford
r-toco MWM XL completo 00 Branca O
EscortGL 1.8i2p !6 Azul G

PampaL 1.8c/capola !6 Branco G
Escort Hobbi 1.0 2p 94 Cinza G
Verona LX 1.6 2p !:Q Cinza A

Fiat
Uno Mille EX 4p 00 Cinza G
Uno Mille EP 4p 00 Cinza G
Uno Mille EP 4p !6 Verde G
Uno Mille Elelronic 00 Prata G
Uno CS 1.3, 2p 00 Cinza G
UnoCS 1.3,2 !!l Cinza A

370

... �

tt·,·
.

,....... O '.'1 ,.

t

re .. nrovos
I ovos

""

I
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JARAGUÁ DO SUL, lODE MAIO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto • 3

VEíCULO COR ANO MODELO VALOR
VW

Goi CL 1.6 Verde Met. 92 1.6 CL R$ 7.500,00
Chevette Cinza 91 1.6 DL R$ 5.400,00
MonzaSUE Verde Met. 88 2.0 R$ 5.300,00

GM
Corsa Roxa 97 1.0MPFI R$ 10.400,00
Kadet Verde 94 1.8 R$ 8.500,00

FIAT
Uno Azul 98 1.0 Young R$ 9.800,00
Uno Prata 94 1.0 R$ 7.200,00
Tipo Vermelha 94 1.6 camp. R$ 8.700,00
UnoCS Azul 91 1.3 R$ 6.000,00

FORD
Escort Prata 88 1.6 L R$ 4.500,00
Fiesta ' Verde 97 1.0 R$ 9.500,00
VerOna Vermelha 91 1.8 GLX R$ 7.200,00

Versailes, 94, gas., 4p,
completo. R$ 11.000,00

Monza SUE, 4p, 87, branco
R$ 4.500,00

MonzaGLS, 2.0, azul, 4pts,
ano 95 - R$ 11.500,00

Escort 1.8, prata, 94,
completo. R$ 10.000,00

Verona GLX, 1,8,4 pts,
preta, completo, ano 95

- R$ 10.300,00

Gol CU, 1.6, 95, branco, gas.,
R$ 10.000,00

Compra. Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

371-9333
E-mail: circuitomotos@terra.com.br

Rua Reinoldo Rau, 355 • Centro • Jaraguá do sui

(47) 376-1772-

C..._.r LTDl....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra d'o Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C""".NHON......
MODELO ANO COR COMBo VALOR Verona GLX 1,8 94 Prata G R$ 8,500,00

Pampa 88 Verde G R$ 4,000,00
GM AAT

Ipanema SLE 1.8 92 Azul G R$ 7,000,00 , Premio CS 87 Bege G R$ 3.500,00
Monza Classic 2,0 90 Cinza G R$ 7,500,00 Palio ED 1,0 97 Verde G R$ 10,600,00
Monza SLE 1,8 90 Preto G R$ 4,800,00 Tipo IE 2pts 95 Prata G R$ 8,500,00
Logus CL 1,8 94 Verde A R$ 8,500,00 Tipo IE 4 pts 94 Vermelho G R$ 9,500,00
Kadett GSI 2.0 92 Amarelo G R$ 6,000,00 Uno Mille 91 Branco G H$ 5,500,00

+ 19x R$ 334,00 CAMINHONETES
VW MB 708 E 88 Azul D R$ 24,500,00

Go11.0 III 8V 00 Branco G R$ 14,800,00 MB 608 D 81 Azul D R$ 20,500,00Gol MI 1,0 98 Verrn. G R$ 12,000,00 D-20 custam 92 Branca D R$ 27,000,00Goi CL 1.8 94 Branco A R$ 7.800,00 F-1000 97 Branca D R$ 28.000,00Passat LS 86 Verde A R$ 3,800,00 Ranger STX 96 Azul G R$ 20.000,00Gol BX 84 Branco G R$ 2.800,00 Toyota Jeep 88 Branca D R$ 17.500,00Kombi Furgão 92 Branca G R$ 7.500,00 MOTOS
Saveiro 1,8 91 Verde G R$ 6,300,00 Moto Titan 00 Verde R$ 1,500,00 + 18x de 188,00

Fiesta 1,0
FORD Moto Titan 98 Verde

.

R$ 2,700,00
96 Verde G R$ 10,500,00 Moto Sunduyu 97 Bordô R$ 1.800,00

Bugg Toy 1600 90 Amarelo G R$ 4,000,00

CARROS Novos

608, com Baú, 81

Uno Mille 2p Vermelho 93

VW

Gol4p Branco 99
GoI 2p cl opc. Branco 99
GoI 2p cl ope. Branco 99
GoI Plus Branco 97
Parati MI completa Verde 97
GoI CL Verde 94

GM
Celta e/op. Praia 01
Corsa Super 4p Branco 99
Corsa Wind, 4p Verde 99
Corsa 2p c/opc. Branca 99
Corsa Super 4p Branca 97
Corsa Sedan GL 1.6 2p Branca 97
VectraGLS completo Bordô 97
Corsa 2p cl ope. Prata 96
Corsa 2p cl opc. Cinza 96
Corsa Wind cl dir, hidr, vidr e travo eletr. Cinza 96

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPER-FACILITADASAUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N� de. 'Vono-
paYCVo-Vono--

FORD
KAXXXlVEfTEIARIDH Prata 00
KAd V,PJTEILDVZJSom Vermelha 98
Verona GLX (vidro elet. e trav, elétr.) Bordô 90

FlAT
Palio ED 2p Prata 99
Palio ED 4p Branca 98
Palio ED TE/Roda 4p Cinza 98
Palio ED 2p Cinza 98
Uno SX 4p Branca 97
Uno EP 4p cl Trio e ar Prata 96
Uno EP 4p cl Trio e ar Azul 96

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira; 130 - Centro
Fones: (47) 275-1701 ou (47) 371-8287

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 • Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, lODE MAIO DE 2001

A t
� ·

Baenendi F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch, 330-
U OmOVelS aepen 1 .

-
Entrada doClubeAtlético Baependi

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR
Vectra GLS OKm Gas. Branca
2Gol Plus8V or/o: Gas. Branca
Gol Special or/oi Gas. Vermelha
GolGill ITmt oi/o: Gas. Quasar
Gol 00/01 Gas. Coral
VWSaveiro CL,MII.8_ 00/01 Gas. Branca
F·250 00 Diesel Branca
GolGill 16V 99/00 Gas. Verde
Fiesta MPFl 98/98 Gas. Verde

�i';;"" Gol,4p 16V '98/98 Gas. Cinza
1 GoI MI 98/98 Gas. Vermelho
Fíormo Furgão 98/98 Gas Branco

ZECA
Kombi 98/98 Gas. Branco
Courier 97/98 Gas. Azul
Escort GL16V 97/97 Gas. Branca
Vectra Q . 96/97 . Gas . Cinza
Gol 1000 ' 96/96 Gas. Branco

Automóveis
Uno EI)( 95/95 Gas. Vermelha
Santana GLI 2000 94/94 Gas. Preto
Gol CL 1.6 93/93 Gas. Bege
D20Custom Completa 93/94 Diesel Bege
0-20 completa �bineDupla 93/93 _ Diesel Branca
Monza 93/93 Gas. Bordá

Novos - Usados Saveiro CL 92/92 Gas. Prata
Chevette )R. 92/92 Gas. Vermelho

detodas as
Parati CL 92/92 Ak. Prata.
Quantum GLS 2000 90/90 Gas. Bege
Uno es 87/87 Preta
Gol " CII.8 87/87 Ak. Branco

Marcas Chevette 86/86 Ale. Branco
F-1000 MWM 86/86 Diesel Azul
DeIRey Ghia 85/85 Ale. Prata
Passat LS 83/83 Ale. Branca

275 3507
Voyage CL 83/83 Ale. Ouro

MOTO
ÀescolherTitan OKm OKm Gas.

IBR Yamaha 125 Okm Gas. Aescolher
Scooter 98/98 Gas. Azul

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**47) 3710-11�70
((())**47) ,27S...{O:DI0

'9'9'715'-1118

VEJA
AUTOMÓVEIS
._A_��.'... ,

_r�.'..,.•

...._.
Av. Preto Waldemar Grubba, 3691 • Jaraguá do Sul· SC

MaID
XLX350 Pretà 87

MODELO COR COMBo ANO
GM

AstraGL Vermelho Gas. 00
CorsaSedan 4p Branco Gas. 99
VectraGLS ' Bordô Gas. 95
CorsaWind Bordô Gas. 95
CorsaWind Amarelo Gas. 95
D,20 Vermelha Die. 91
Chevette Dourado Ale. 88

FIAT

UnoSmart4p Vermelho Gas, 00
PálioWeekend 16V,comp Cinza Stil Gas. 98
Fiorino Furgão Branca, Gas. 96
Tempra 16V, comp. + couro Branco Gas. 95
Uno ELX 4p, comp!. Vermelho Gas. 95
UnoMille Branco Gas. 91

VOLKSWAGEN
Goi 16V,4p Branco Gas. 99
GolCLI 1.6 Branco Gas. 96
L0guSGL Prata Gas. 93
ApoloGL Cinza Gas. 91
Goi CL VerdeMet. Gas. 90

FORD
Ka Prata Gas. 00
Fiesta Vermelho Gas. '95
PampaL Prata Gas. 94
EscortGL Azul Gas. 93
EscortHobby 1.6 Bordô Gas. 93
Escort LX 1.6 Cinza Ale. ß9

VEÍCULO

R. Presidente Epitácio Pessoa, 555 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

COMBo ANO COR

Escort Hobby 1.0 Gas. 94 Cinza Prata

Escort L 1.6 Ale 88 Cinzametal

Monza SLE, 2p Ale 88 Cinza/prata
Verona Gas 91 Cinzametal

Escort GL Gas 95 Cinza, Prata

Uno Electra Nix 2 p. Gas. 95 Verdemetálico

UnoEletronic 4p. Gas 9t Verdemetálico

Fusca 1500 Gas. 75 Azul

Fusca,motor 1.5 Gas. 75 Amarelo

Fusca 1200 original Gas. 66 Branco

I Ch�vro-�uto/
'MECÂNICA'

e @

som alarmes baterias - vidros e travas elétricas (Q.

Vila lalau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�Ê SAIR DE CARRO ZERO.

• Barras de proteção
nas portas

• Faróis bi-parábola
• Carroceria com

deformação programada
• Travas de segurança
no capô

• Sistema antiincêndio
(FPS)

A PARTIR DE

R$1,3.980,!!
OU ENTRADA A PARTIR DE

R$990,OO + 48X FIXAS

• Ar condicionado
automático

• Direção hidráulica
• Acionamento
elétrico dos vidros
dianteiros

• Trava elétrico das

A PARTIR DE

R$27.770,PJ!
ou ENTRADA + 48X FIXAS

íTENS DE SÉRIE:
/

• Direção hidráulica
• Trava elétrica
• Vidros elétricos
• FIAT code
• Limpador traseiro
• Desembaçador
traseiro

,,,,;

II
A PARTIR DE

R$20.750,p.�
OU ,ENTRADA + 48X FIXAS

APROVEITE A OPORTUNIDADE E DÊ UM FIAT OK,
- ,

PARA SUA MAE. E SEM AUMENTO.

- só A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

- CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicas a partir de 20.000Km
- FIAT PLUS - 2° ano de garantia estendida

- A partir de 4 anos proteção de
carroceria contra corrosão

371-211'1
Veículos, peças e serviços Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - Classi Auto CORREIO DO POVO

Compro Corsa.
Tratar: 9952-85Q8.

JARAGUÁ DO SUL, lODE MAIO DE 2001

Tratar: 275-2781.

Vende-se Escort, 16v, 97,
azul,. R$ 18.003,00.
Tratar: 371-4000.

Vendo Fiesta, ano 98, 4 pts,
completo, cor metálica.
Entrada de R$ 4.500,00 e

.

assumir financiamento.
Tratar: 371-4176 ou 9973-

9038, com Luciana ou

Adolar.

Vendo ou troco ciclo
motor, Monark, 90, ótimo
estado. Tratar: 371-1355.

Vendo RD, 350,89.
R$ .3000.000,00.

Tratar: 9992-0565.

Vende-se moto Titan KS,
2000, vermelha.

R$ 3.000,00. E assumir + 9
de 85,00. Tratar: 373-1249,

com Luis.

Vende-se Honda CG,
2001; O km. R$ 1.900,00 de

entrada e assumir 26

parcelas de consórcio de

Vende-se Gol, 4 pts, 99, prata
imperial,16v, R$ 17.300,00.

Tratar: 371-4000. '

Vende-se Gol, 4 pts, cinza
titanio. R$ 17.000,00:
Tratar: 17.000,00.

Vende-se Gol, 4pts, 00 ,

cinza titanio ..
R$ 25.500,00. Tratar:

371-4000.

Vende-se Gol, 98, branco,
11.500,00. Tratar:

371-4000.

Vende-se Gol, verde.
R$14.500,00 ..

Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 98, 2 pts,.
R$ 13.000,00.

Tratar: 371-4000.

Vende-se Astra GLS, ar,
verde. R$ 26.004,00.
Tratar: 371-4000 ..

Vendo Gol CL 1.8, 93,
branco, gas., desemb.
traseiro, ar quente.
Tratar: 371-5343.

Vendo Gol :rv.u 1.0, 98, básico,
branco, gas., c/ 41.000ktn.

Tratar: 9903-2936.

Vende-se Golf 95, compl.,
azul metálico escuro.

Tratar: 9973-8756.

Vendo Gol, 90, branco,
motor CHC, álcool. Ótimo

estado. R$ 5.800,00.
Tratar: 372-0391.

Vendo Gol, 90, branco,
motor CHC, álcool. Ótimo

estado. R$ 5.800,00.
Tratar: 372-0391.

Vende-se caminhão Truck
Scania, 86, com carroceria
aberta. Tratar: 370-7227.

Vende-se Besta, 95, cor

prata, 12 lugares. Tratar:
371-0475/ 9102-7540.

Vende-se Besta, 97,
completa, 12 lugares.
Tratar: 370-7227.

Vende-se Besta, 94, cinza,
12 lugares.

Tratar: 9973- 5732.

Vende-se Besta GS, 98,
, branca, 12 lugares. Tratar:

9973-732.

Vende-se Toyota, 77,
traçada nas 4 rodas,

carroceria e cabine novas.

Tratar: 9975-4135.

Vende-se Xantia, 2.0I, ar ,

cinza. Tratar: 371-4000.

Vende-se Escor't GU, 1.8,
96. Tratar: 9973-5523.

Compra-se Escort 16v, 97
em diante. Tratar:

9997-5905.

Vende-se Fiesta, 4 pts,
branco, 99, 18.000 km,

seguro até 2002.

Conheça o novo modelo de

auto-falantes 6x9 da Bomber.

Preço promocional

R$147,OO
incluso instalação.

Venha fazer um orçamento
sem compromisso.
\ -,

Vendo Fusca, 1300 L, 81.
R$ 2.500,00. Tratar:

9992-0565.

Vendo Fusca, 77, vinho,
ótimo estado, 1.300 L.

Tratar: 372-0391.

[Vende-se Gol, 85, 1.8.
Tratar: 9973-5523.

Vende-se Fusca, 80.
Tratar: 9973-5523.

Vende-se Voyage, 81/82,
gasolina, ótimo estado.
R$ 2.300,00. Tratar: 372-

2803 res / 372-6728 comI.,
com Marcelo.

Vende-se Golf, 97 preto,
R$ 15.000,00. Tratar:

371-4000.

Vende-se Passat, 2 pts, 95,
prata. R$ 10.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana, GLS,
2001, 95, vermelho, R$

14.803,00. Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana, GLS,
94, vermelho.
R$ 14.503,00.

Tratar: 371�4000.

Vende-se Quantum, 95,
.

vermelho. R$ 13.000,00.
Tratar: 371-4000.

.
"

Um :Pancadão' de Qualidade

João Januário Ayroso, 1726 - Sala 3 .. Jaraguá Esquerdo Ligue: 370-9005

R$ 105,00. Tratar:
275-1125, c0!ll Henrique.

Vendo ou troco ciclo motor,
por aparelho de CD, para
carro. Tratar: 371-1335.

Vende-se Monza SLE 2.0

MPFI, 93, branco, limpo
dezemb. - ar.

Tratar: 9973-875'6.

Vende-se Corsa Super, 98,
4 portas, 1.0, prata, único

daria. 29.000km.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Corsa 1.0 Super,
4 pt, branco, limpo dezemb,

ar quente.
Tratar: 371-5343.

. Vende-se Kadett, 90, 90,
prata, aro de liga, gasolina,
motor 1.8 , viagem 16 com

1 litro. R$5.600,OO. Tratar:
48 9971-7218, com Sandro
ou 371-1922, com Daniel.

f'� e"'� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

AUTOMECÂN ICoA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.. A..Uß·ß#I'IÁ.!
11-����"

Telefone:
(047) 376-0251

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I JARAGUÁ DO SUL, lODE MAIO DE 2001 CORREIO DO POVO
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Vende-se Omega, 94, GIS,
2.2, completo; 71.000 km.

R$ 14.800. Tratar:
371-8611.

Vende-se, Marajó, 85.
R$ 3.300,00.

Tratar: 9992- 0565.

Vende-se Vectra GL, 98,
branco, ar-condicionado,
direção hidráulica, vidros e

travas elétrica. Banco de

couro, relíquia.
Tratar: 9975-4135.

Tel.: 371-7770

REVESTIMENTO

AUTOMOBILíSTICO
EM COURO E

TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
. 2222 - Vila Lalau

Classi Auto - 7

R$ 13.500,00. Aceita-se
carro de menor valor.

Tratar: 275-510, com Cris.

Vende-se Uno Mille, EX,
2000, verde metálico,
limpador e desemb.

traseiro, ar quente e frio,
ótimo estado.

Tratar: 9975-4135.

Vende-se Fiat Uno, 94,
aros e rodas de liga leve,

verde metálico.
Tratar: 371-6456.

Vende-se Palio, O km,
yung, 2001, vermelho.

R DESPACHANTI

Vende-se Escort Hobby,
95, azul claro, rodas de

liga, desemb tras. único
dono. Impecável.
Tratar: 371-1922

com Pedro.

Vende-se Kadett, 90,
rodas de liga, cinza, GLS,
limpador traseir, motor
2.0. Tratar:9101-1689 /

371-1922.

Vende-se 5-10, Deluxe, 96,
completa, protetor de

caçamba, lona marítima e

bancos individuais.
Tratar: 9997-5905.

TRAMSPeRINelA .. "OUROS· IPVA
UellNelAMaNTDS • saRVlços oaula.

Fone/Fax
(47) 275-1417

Rua Barão do Rio Branco,320, sala 02 - Jaraguá do Sul - sc

If5licação de películas de controle sol�r para
carros,vitrines e arquiteturas em geral.

Aplicação em veículos sem corte.

,
Rua Willy Manke, sln - Centro -Anexo a Gara e best audio

A previsão do fernpo indica ventos fortes
em Jaraguá do Sul e região

CBX Honda Twister RS 142.89 (60 meses)

Nova Honda CBX l�isle{. A evolução do vento.

Consórcios

Confira nossos planos de finanáamento. 20% de entrada ualdo até 36x (fixaS). i4 . •

R$� 3,50

Crediário até 6 vezes

Na compra de peças e acessórios você ganha um cupom para
concorrer a uma linda Jaqueta de Couro. Sorteio dia 30/06/01

Horário de Atendimento:
das 8:00 HS às 19:00 HS
Sem fechar para o almoço

Promoção Válida até 31/05 ou enquanto durarem os estoques

Agora representando Pneus ItIIICHELIN

Adélio Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RENT - A - CAR,

Assistência 24h:
9973-8889

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
nO 58 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Meninas Cantoras eFestival da

Canção integramShow 125
Jaraguá doSul- As Meninas

Cantoras de Petrópolis se apresen
tam a partir das 20 horas de hoje no
Ginásio de Esportes ArthurMüller,
O show faz parte da programação
de aniversário da cidade, organizada
pelaPrefeitura e Fundação Cultural,
e deve reunir aproximadamente duas
mil pessoas. Amanhã, sexta-feira,
acontece o 5° Festival Estudantil da

Canção, no mesmo local e horário.

O Festi val também faz parte da pro
gramação de aniversário da cidade

através do Projeto Show 125.
Consideradas como atração im-,

perdível, As Meninas Cantoras já
atuaram com importantes orques
tras regidas por' renomados maes

tros, como Isaac Karabtchevsky,
Pedro Calderon e Roberto Tibiriçá,
além de terem participado de shows
e discos de vários cantores brasi

leiros, comoRobertoCarlos, Gilber
to Gil e Ivan Lins, entre outros.

'

As Meninas Cantoras são regidas
pelo maestro e criador do grupo,
Marco Aurélio Xavier. Em 25 anos

de existência, interpreta um reper
tório eclético que vai desde com

posições sacras, oratórios, óperas e

música sinfônica.
Acostumadas às' grandes pla

téias, é o único coradaAmérica La
tina formado exclusivamente por
meninas com idades entre 9 e 14

anos, e também o único a ter contra

to exclusivo com uma gravadora
multinacional, aUniversal Polygram,
que produziu o CD "Coração Ser

tanejo", que vendeu milhares de có
pias em menos de um ano de lança-

mento.

De acordo com os organi
zadores do show em Jaraguá do

Sul, dos dois mil ingressos colo
cados à disposição do público,
praticamente todos foram ven

didos. Quem ainda não adquiriu
o seu pode fazê-lo nos postosMi
me ou na portaria da Prefeitura,
em troca de um quilo de qualquer

'

alimento não perecível, com ex

ceção de sal.
O 5° Festival daCançãoé um

dos mais tradicionais eventos or-',

ganizados pela Prefeitura e tem

por objetivo a integração entre a

comunidade estudantil e também
a descoberta de novos talentos.

Participam alunos de todas as es

colasmunicipais, estaduais e par
ticulares. O primeiro colocado
receberá R$ 1 mil rnais troféu; o
segundo lugar R$ 700,00 mais

troféu; o terceiro R$ 500,00mais
troféu e o quarto e quinto colo
cados apenas troféu. As escolas

cujos alunos forem classificados
até o 5° lugar receberão troféu,
e amelhor torcidaR$ 300,00. To
dos os inscritos receberão certi

ficado de participação. A avalia

ção será a partir de critérios como,
ritmo, afinação, dicção e inter

pretação.
Este ano, 21 candidatos estão

inscritos, contra 19 do ano pas
sado. O primeiro vencedor do
festival foi Sean Marino Lenzi,
depois Daniele Borba e Letícia

Sechis, que venceu as duas últi
mas edições.

COMUNICADO

MECÂNICA ITADIESEL LTDA. ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede social à Rua Pastor Ferdinando Schlunzen,
116, Centro, ]araguá do Sul, sc. CNP] n? 95.875.209/0001-
05, Inscrição Estadual n? 252.639.154, informa para fins de
saída, série B-l, de números: 063 a 080, 082 a 105, 109 a

119, 123 a 156, 158 a 188 utilizadas, e de n? 001, 018, 030,
033, 057, 081, 106 a 108, 120 a 122 e 157 não utilizadas.

Trabalhado�daCartoon
tentam receber salários atrasados.
E'mpreiteira não'
cumpre acordo
elesa
funcionários

Jaraguä do Sul - Trabalha
dores demitidos da Empreiteira
Cartoon Byk, de Blumenau, e ain
da fornecedores passaram o dia de
ontem em frente à Prefeitura a es

pera de uma solução para o não

pagamento de salários e de resci
sões de contrato. A empresa, res

ponsável pela construção do Cen
tro de Apoio ao Adolescente, na
TifaMartins, demitiu 26 funcioná
rios e, além de atrasar os salários,
não pagou a rescisão de contrato
de trabalho. A Prefeitura rompeu
o contrato com a empresfl no mês

passado e deixou de repassar os
valores combinados porque a as

sessoria Jurídica ainda não con

cluiu o total do saldo devedor.
O proprietário da Cartoon Byk,

Valdecir Antônio de Souza, não
apareceu para falar com os tra

balhadores, mas o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores na

ConstruçãoCivil eMobiliário, Rio
lando Petry, disse que a empresa

Injustiça: Antunes está sem salário desde fevereiro deste ano

só paga o que deve quando a Pre
feitura repassar o débito que ainda
tem com a empreiteira. Já a Pre

feitura assume que paga depois que
a assessoria Jurídica refizer os cál
culos e asmedições do que foi exe
cutado até então.

Nesta queda-de-braço o pre

judicado é o trabalhador. Jair Oli
veira Antunes conta que foi de-

.

mitido no dia 3 de fevereiro e até

agora não recebeu um tostão. An

tunes exercia a função de: oficial
de encanador e trabalhou durante
cinco meses na Cartoon. O micro-

empresário Anísio de Souza, pro
prietário do Supermercado Souza,
no Bairro Ana Paula, também es

pera recuperar os R$ 3,5 mil que
a Cartoon ficou devendo em seu

estabelecimento. "Cheque nós não
aceitamos mais, porque a gente já
sabe que não vai ter fundos", avisa
o comerciante.

O vice-presidente do Sindicato,
, Caubi dos Santos Pinheiro, passou
parte do dia de ontem tentando

localizar o proprietário da empresa
para trazê-lo até Jaraguá do Sul e
resolverdefinitivamente o impasse.

. dados, além de secretários munici

pais e o prefeito Irineu Pasold.
De acordo com o secretária

I

municipal de Educação e Cultura,
Iris Barg Piazera, o encontro tem

por objetivo orientar os profes-
,

sares a aplicarem Os parâmetros
cuniculares nacionais, Para chegar.
a esse consenso optou-se pelo trei
namento, o que significa que até o

final do encontro os participantes
- aproximadamente 150 profes
sores inscritos - devem elaborar
um novo currfculo, "Vamos da teo-

Educarpara a cidadania é a novapropostadoMEC
ria para a prática", enfatiza a se

cretária. Ainda segundo a secre

tária, Jaraguá do Sul se propôs a

ser o município pólo e organizador
do projeto. Com a nova proposta,
a educação deverá tomar um novo

rumo a partir do lugar e das ca

racterísticas próprias de cada co

munidade. "O professor é a arma

para esta mudança, enfatiza a se

cretária, que preconizamais tempo
e mais oportunidades para que os

_ professores consigam cumprir a

missão.

Jaraguá do Sul- A implan
tação de propostas pedagógicas
que eduquem para a cidadania é
uma das principais metas da pri
meira fase do Projeto Parâmetros

Curriculares Nacional, que encer
ra amanhã. O projeto é do MEC e

foi lançado namanhã de terça- feira,
no Unerj, com a presença de re

presentantes de 27 municípios, in
tegrantes da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapo
cu) eAmvi (Associação dosMuni
cípios do Vale do Itajaí), e convi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretarias de Planejamento
J

decidem atuar em conjunto
questões que pedem soluções
conjuntas das prefeituras, como
o problema do lixo doméstico
urbano e a própria duplicação da
BR-280, o investimento rodoviá
rio mais importante previsto no

Vale do Itapocu, e que terá mui

tas implicações.
A mesma opinião tem o se

cretário de Administração e tam

bém responsável pelo Planeja
mento de São João do Itaperiú,
Luiz Henrique da Silveira. "Esta
mos muito individualistas e acos

tumados a tentar resolver tudo

sozinhos, quando as respostas
muitas vezes estão na coopera
ção", diz. Nesse sentido, ele con

sidera um avanço a implantação
das chamadas Regiões Metropo
litanas, das quais a Região Norte

conta, inclusive, com o prefeito
de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold,
na presidência. "A tendência é

trabalhar em conjunto, porque
aumenta muito o poder de bar

ganha", acrescenta Silva.
PROBLEMASCOMUNS

Para o secretário de Guaramirim
sobram exemplos de questões
que podem ser discutidas, como
a elaboração dos cadastros imo,

biliários, que na maioria das

cidades da microrregião estão de

fasados, o problema dos lotea
mentos clandestinos, obras de

drenagem pluvial e investimentos
em infra-estrutura e na urbaniza

ção, só para citar alguns. A pró
xima reunião de trabalho dos

, secretários da área está prevista
para o dia 13 de junho, e vai acon
tecer em São João do Itaperié
(MILTON RAASCH) ,

Guaramirim - Os secretá

rios e responsáveis pelos serviços
de planejamento das prefeituras
do Vale do Itapocu decidiram
atuar em conjunto para solucio
nar problemas comuns aos vários
municípios da microrregião. A
primeira reunião com esse obje
tivo aconteceu ontem pela ma

nhã. Foi o primeiro desses encon
tros que passarão a ser freqüen
tes, conforme explica o secretário

anfitrião, Välério Verbinern, acres
centando que a intenção é pro
mover as reuniões em municí

pios alternados, sempre na se

gunda quarta-feira do mês.

A iniciativa partiu dos respon
sáveis pelas áreas .de planeja
mento de Guaramirim e Jaraguá
do Sul, e a intenção é fazer apro
veitamento mais racional do que
cadamunicípio pode fornecer em
termos de informação e conheci
mentos aos seus vizinhos e até

realizar projetos conjuntos e ou

tras ações, ainda não completa
mente concebidas, Outra fina

lidade importante, destaca Verbi
nern, refere-se à captação de re

cursos e verbas com entidades e

os governos estadual' e federal,
que normalmente exigem proce
dimentos bastante burocráticos.

A proposta de atuação inte

grada agradou aos representantes
de vários municípios que compa
receram ontem em Guaramirim.
"O que é bom para um município
pode ser útil também para o

outro", sintetiza o secretário de

Desenvolvimento Municipal de
Jaraguá do Sul, Ademir Izidoro.
Na opinião dele, existem várias

Trabalho: prefeito de Schroeder, Osvaldo Iurck (E), foi conferir de perto o andamento das obras

Prefeitura faz recuperação
de estradas em Itoupava-Açu
Secretário
regional promete
mantero
atendimento

rardi, A Prefeitura de Joinville
também renovou a contratação de

dois funcionários residentes na

vila, que estão incumbidos de
realizar serviços gerais de conser
vação na comunidade, desde ro

çadas e limpezas e outras tarefas.
O prefeito de Schroeder, Osvaldo
Jurck, compareceu na comuni

dade para acompanhar os servi"

ços da Secretaria Regional, quan
do lembrou a urgência da cons

trução da nova ponte sobre o Rio

Bracinho, ligando oBairro Braci
nho, em Schroeder, com Itoupa
va-Açu.

Ele lamentou a indefinição que
ainda existe por parte da Prefei

tura de Joinville para a realização
de um acordo de parceria para
melhorar o atendimento à locali

dade, que tem diversas outras

carências, que vão desde obras
de melhoria da infra-estrutura
urbana até atendimentos à saúde.

,

A proximidade com Schroeder,
a distância é de apenas cinco qui
lômetros, contra 35 até Joinville,

tem feito convergido a maioria
das reivindicações dos moradores
para a Prefeitura de Schroeder,
apesar dos impedimentos até

legais para proceder nesse sen

tido.

POSIÇÃO - Osvaldo Jurck
disse que gostaria de saber a

posição definitiva da adminis

traçãomunicipal de Joinville, nes
sa questão, pois o impasse per
siste desde o mandato do ex

prefeito Gregório Tietz. A Prefei

tura, com apoio da Acias (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Schroeder) e do de

putado federal Vicente Caropre
so, já procurou o governo de .

Joinville para tratar do assunto,
mas sem solução. O cotidiano das
famílias estabelecidas na Vila

Itoupava-Açu mesclou-se com a

população de Schroeder, a ponto
de ter sido considerada até a

possibilidade deste Município
,

fazer a anexação daquela co

munidade, mas à proposta não

evoluiu. (MILTON RAASCH)

Joinville/Schroeder - A
Secretaria Regional da Vila Nova
iniciou segunda-feira a abertura
de valas para bueiros e a recu

peração de vias públicas na Vila

Itoupava-Açu, numa frente de ser

viços que havia sido anunciada na
semana passada pelo prefeito Luiz
Henrique da Silveira, durante
reunião política que manteve em

Jaraguá do Sul. Os serviços estão
sendo acompanhados pelo secre

tário Jucélio Girardi, que pretende
destacar uma frota de servidores
a cada quinzena para a localidade,
para pelo menos dois dias conse
cutivos de atividades.

Quatro travessias já haviam
recebido esse tipo demelhoria até
ontem (as ruas da localidade não

têm pavimentação), segundo Gi-

, Um grupo de 4? mães de alunos do Colégio Divina
Providência rea lizou um passeio para Balneário
Camboriú, onde visitou o Parque Unipraia, Praia das

Laranjeiras e Shopping Center Atlântico.
A viagem, que tinha como objetivo comemorar o Dia
das Mães, contou ainda com muitas brincadeiras, piadas,
músicas e um delicioso almoço no Restaurante Cala
mares.

f<9,[,)<9 �C<9M V<9CÊ.

1
Av. Mal. Deodoro da Fonseca.

433 - SalaA - Centro

F.one 371-1562

Jornal
CORREIO DO POVO

370-7919
370-8649

-
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Concurso Rainha da 6a Expofeira
Será nesta sexta-feira, às 22h30, o lançamento da 6a ExpofeiraAgroindustrial de Cuaramirim e o baile de escolha da Rainhada Feira, com.
animação do Mississipi Band Show. A Expofeira/200l será realizada de 24 de agosto a 2 de setembro, no Parque de Exposições, ao lado

da BR-280. Conheça as dez candidatas que disputarão o título amanhã e seus respectivos patrocinadores:
,

Juliana Azevedo

(Weg Química)

Silvia Eliane Szepanski
(Nutrimental)

10/5 - Renate R. Werner
Adriano Felipe
AntenorGonzaga

.

MariaMarcia

Delagnolo
11/5 - Iris B. Pasold

CynthyaBridaroli
Theobaldo Lange
SimoneVicenzi
Fernanda
Bittencourt

12/5 - Ewaldo Zenke
IvanirColIe
RumildeFiedler

Alexandra Susy de Ávila
(Facções S.P.)

Cristiane Flohr

(Elite Móveis)

Tatiane Leitzke

(Gás Denker)

Bruna de Azevedo

(Estofados Mannes)

ontem e

nhãna
todo o

RESTAURANTE

*A

Silvana Aparecida Schork
(Posto Mime)

Elaine Cristina Rosa

(Viação Canarinho)

Fale ao coraçao
quem você amll.

_

Marcar com
antecedência,

mais de
1500 mensagens à

sua escolha

Joice Jênífer Girolla
(Jane Sardagna)

Eliane Jandira Nau
(G. Maiochi)

Desejamos a .

todas as mães um
FELIZ DIA DAS MÃES

.
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MassarandubaJAraquari - Colisão
entre o automóvel Passat, placa ACP-

1684, de Pinhais (PR), e o caminhão Mer
cedes-Benz, placaMAX-5163, de Rodeio
(SC), resultou na morte do motorista do

primeiro veículo, José Cláudio da Silva,
de 42 anos. O acidente aconteceu ontem,

por volta das 12h45, na SÇ-413, a um

quilômetro do trevo que dá acesso para
Massaranduba. O condutor do caminhão,
Antônio Marcos Colaço, de 21 anos, es-

capou ileso.
.

O motorista do Passa! trafegava no

sentido Blumenau-Massaranduba

quando envolveu-se no acidente, um
abalroamento, segundo informação do
Posto da Polícia Rodoviária Estadual da
Vila Itoupava, em Blumenau, sofrendo

graves ferimentos e indo a óbito logo em

seguida.
.

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 10 DE MAIO DE 2Ô01

Socorro: bombeiros encaminharam Correia para o Pronto-Socorro do Hospital São José

Moto colide com Kadett·

naRuaWalterMarquardt
Luís Henrique Rebelo, 41 anos. Rebelo

. afirma que o carro estava parado no

semáforo quando a moto bateu no veículo.

"Fiquei apavorado na hora da colisão,
quando vi o homem caído no chão achei

que tinha acontecido o pior", disse o re

presentante.
A Polícia Militar e o Corpo de

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul

foram até o local para prestar socorro.

Segundo informações do policial, Correia
sofreu escoriações leves e foi encaminhado

para o Pronto-Socorro do Hospital São
José para tirar raio X. "o. exame é im

portante para averiguação de suspeita de

fraturas", destaca o policial. (FR)

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande R$ 13,90

R$ 17,90
- R$ 17,90

Entregamos em Guaramirim
-·B'tUVIe

Cigante -

Calzone

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Pref. Waldemar Grubba, 2176 � Vila Lalou - Jaraguá do Sul

Motoristamorre emcolisão comcaminhão
Os Bombeiros Voluntários de Guara,

mirim, que prestaram socorro, ainda
conduziram Silva ao Hospital Sagrado
Coração de Jesus, em Massaranduba, mas
já sem chances de vida. O automóvel ficou
completamente destruído com o impacto,
conforme informações dos bombeiros que
deram atendimento à vítima. Em outra

ocorrência, registrada terça-feira, às

21h30, na BR-280, próximo do entron.

camento com a BR-101, saiu gravemente
ferido Anderson Luciano Lohr, de 22 anos,
residente em Jaraguá do Sul. Ele trafega
va com a motocicleta Honda CBX 200,
placa LYT-1642, quando um caminhão
cortou a frente, conforme relatado aos

bombeiros, evadindo-se do local sem

prestar socorro. O condutor da moto

cicleta foi conduzido ao hospital em Ja

raguá do Sul.

DATA: 9/5/2001

5° PRÊMIO 39.212

Forno à Lenha

Batida aconteceu
na manhã de

ontem, ao lado
da Prefeitura

Jaraguá do Sul - A Rua Walter

Marquardt - na esquina da Prefeitura -

foi palco de um acidente entre uma moto

e um Kadett, às llh15 de ontem. Rogério
Correia, 23 anos, que conduzia a moto

Yamaha, placa MBN-4142, de Jaraguá do
Sul, não conseguiu frear em tempo ebateu
atrás do Kadett, de placa ABH-8347, de
Joinville, conduzido pelo representante

..".. �

Prazer em
atender bem.

1fJ'tM6 a-�

·3.··'··'··;7/···'".··.··'.,·····'···· .•··'.. ··�'
''''
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.

. ;,
" , .",_�

."'._., .. __
. v<_.�.�: _," ... ".,.,�

.. ,

.'" . ;:;. ", ... ,,,..
'

,

PIZZARIA RIO BRANCO
D:I'�KIH�
apre90s imbativeis

'\

Confira
enas

des' ,

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90
P· 11M,
Izzas � !ll •

e.

R$,17,00

Rua Barão do Rio Branco, 163 • Jaraguá do Sul- SC
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Xadrez

Três atletas do xadrez da FME participaram do Festival Nacional da Ju

ventude Sub-16 e Sub-18, realizado entre os clias 3 a 5 de maio, em Volta

Redonda. O jaraguaense Alexandr Fier, de 13 anos, 'sagrou-se campeão
na categoria Sub-Iô; Glauber de Bona foi vice-campeão no Sub-18 e

Karina Kanzler, de 12 anos, ficou em sexto lugar no Sub-16.

Futsal sênior
Dia 11 de maio será
realizada a terceira rodada do
10° Campeonato
Municipal de Futsal Sênior (aci
ma de 34 anos).
As disputas são entre Esporte
Clube Tupy: x Coremaco, Es
porte Barão do Rio Branco x

União Esporte Clube,
Papelaria Miglas x

Schroeder I, e

Segundas Feras x Desportivas

Futsal feminino
A assessora de Esportes da

Prefeitura de Schroeder infor
ma que as 'inscrições pata o 8°
Torneio de. Inverno de Futsal
Feminino estão abertas e po

dem ser efetuadas até o dia 18
de maio, noGinäsio de Espor
tes Alfredo Pasold. O torneio
é aberto para todas as equipes
da região. O início das parti

'das está previsto para aconte

cer no dia 26 de maio.

Body Step
No dia 11 demaio, a Academia Impulso vai lançar com exclusivida-:
de em Jaraguá do .Sul mais uma modalidade de ginástica, conhecida'
mundíalmente como Body Step. Trata-se de uma atividade física de
elevado gasto calórico realizada com auxílio de plataformas conheci-
das como Step. As aulas serão aplicadas pelas professoras Lediane
Zardo e Lisa Jaworski. A direção da academia convida a todos para
conferirem o lançamento do Body Step, a partir das 19 horas. Nãó

será cobrada matrícula nesta modalidade.

Voleibol
Cerca de 14 equipes participa
ram do Estadual Infantil de Vo
leibol Feminino, realizado entre

os dias 5 a 7 de maio, em
Florianópolis. Na l" fase, a

ADJlDivinaJMarisollFME ven

ceu o time 10de Maio, de
Joaçaba, por 3 a 2; ganhou da
Lia Line/Nova Trento, por 3 a

2, e perdeu para a AD

Guaraciaba, por 3 a O. Na 2a

fase, o time jaraguaense perdeu
para o Bandeirantes, de
Brusque, por 3 a O,

Judô
Florianópolis foi sede do Esta
dual Juvenil de Judô (feminino,
de 14 a 17 anos, e masculino,

de 15 a 17), no final de semana

passado. Ao todo, 23 equipes
participaram do evento, envol-

vendo 210 atletas. A

jaraguaense Natália Fischer de
Freitas ficou em segundo lugar
na categoria Meio Leve (até 48

quilos), e Leonardo Pereira de
Oliveira conseguiu a terceira

colocação na categoria Meio
Leve (até 56 quilos).

Mãei O ternpo passa ...

Neste Dia das Mães o meu abraço muito cordial e carinhoso para você,
mamãe.

Tens o teu filho ou tua filha por muito pouco tempo, só alguns poucos anos.

Ele,ainda nem bem está percebendo a luz da vida e lá vai ele para a creche, jardim de
Infancia, logo vem o ensino fundamental, o segundo grau, passaram-se mais de 10
anos e você nem percebeu que seu filho cresceu. Ele, à medida que percebe a luz da
Vida vai se distanciando cada vei mais de você. Seu mundo agora não gira mais em
torno de sua família. Seus amigos fazem parte de seu mundo e de seu tempo. O
�estibular, a faculdade e lá se foi o filho. Uma outra pessoa de uma outra família se
Junta a ele, e seu filho não só aparece com o diploma de curso superior, mas também
COm alguém mais, traz nos braços a outra geração, você, mãe, agora não só é sogra
COmo também vovó, Passou o tempo e você nem percebestes. ,

O tempo passou numa velocidade maior que a da luz. Este teu filho, tua filha, na
:ealidade pode até ser você, e pode ser teu filho/filha. A vida nos leva numa velocidade
Imperceptível. Tudo o que queremos ou .gostaríamos de fazer com nossos filhos temos
que fazer hoje, agora, pois o amanhã não espera. Amanhã a realidade da vida é outra,
COmo presente perene neste Dia das Mães receba as palavras do Eclesiastes 3; 'quenos fala do tempo apropriado para tudo.

Debaixo do céu há momento para tudo e' tempo certo para cada coisa.
, Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o
que se plantou,

Tempo para matar e tempo para curar. Tempo de destruir e tempo de construir.

'Ti Tempo de chorar e tempo para rir, Tempo para gemer e tempo para bailar.
empo de se abraçar e tempo de se separar.

'

,

f Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo para guardar e tempo para jogar
�ra, Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e ternpo de falar.
empo pera .arnar e tempo para odiar. Tempo para guerrear e tempo de paz.Um abraço do pastor In90 Piske
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Malwee vence Seara por 2 a 1
\

. Cesar Junkes/CP

Técnico criticou

M'
", ..

falta de pontaria
.

,.' '\
dos jogadores qO)-kSo' [at1'C
jaraguaenses

z: " .._-�

Jaraguä do Sul- Jogando
um futebol ofensivo mas que não

se traduziu em gols, a equipe
Malwee, de Jaraguá do Sul, der
rotou o time de Seara, nesta quar
ta-feira à noite, no Ginásio Wolf-

. gang Weege, em Jaraguá do Sul,
-por 2 a I, pela nona rodada do

primeiro turno do Campeonato
Estadual de Futsal Divisão Es-

.

pecial. A Malwee volta à quadra
nesta sexta-feira, em Brasília,
quando enfrentará a Uneb/Dal

'Ponte, pela Liga Nacional de Fut
sal. N'0 domingo, também pela
Liga, a equipe catarinense terá

pela frente o time de Rio Verde,
de Goiânia. No Estadual, os bi
campeões catarinenses jogam em

casa no dia 19 de maio, contra a

Anjo Química, de Criciúma.
Com apenas sete jogadores

em sua delegação, a equipe de
Seara veio a Jaraguá do Sul com

apenas um objetivo: perder de
pouco, Pensando nisto, o técnico
Albino Albiero montou um forte

esquema defensivo, onde o golei-

FATMA

Trêspontos: equipe do Seara veio a Iaraguá do Sulparaperder depouco
ro Miguel acabou se tornando o

atleta mais acionado em quadra
na primeira etapa. O ataque da

Malwee, comandado por Dedé
do Pará, conseguiu mandar qua
tro bolas na trave mas não conse

guiu sair do empate.
Na segunda etapa, quem es

perava que a Malwee voltasse
mais aguerrida desde os primeiros
minutos acabou se surpreenden
do. O time do Oeste acabou mar
cando primeiro, através de Perim,

Em desvantagem no marca

dor, o técnico Ferreti arriscou
colocar Chiquinho como gol li
nha, e o resultado veio com Júnior

aproveitando um cruzamento de
Ortiz e empatando a partida. A

surpresa veio em seguida, aos 11

minutos, quando Ferreti colocou
em quadra o pivô Fernandão, que
somente foi liberado pelo De

partamento Médico, para parti
cipar do jogo duas horas antes

de seu início.
E foi num trabalho de Fer

nandão que a Malwee conseguiu
a vitória. O pivô conseguiu fazer
o giro sobre o ala Betinho e chu
tou para uma defesa de reflexo
do goleiro Miguel. Ortiz apro
veitou o rebote e desempatou o

jogo. Após a partida o técnico

Ferreti cri ticou a falta de pontaria
do seu ataque. Para ele, o time

rendeu o suficiente para conquis
tar a vitória e subir na tabela.

A Prefeitura Municipal de Jaragu,á do S,ul faz $��,er:' '.,('; ';�;;"�;ir}

';�, ..�·i,;·.,;�'e�[GJfii�,��h.)r '; f,!:�:�l�i�i��· .

A Fundação âo M.eio Ampieilte f'FATMA, torna pÓblr""c; <: �J�l.tcontra-
se dispoliível'p�!:àiconsU'Ita:e� sua Biblioteca, à Rul: ���chmidt,
485, 2� andar, Centro, Ploríanópolisna.Coordenadof

.

Aonal da
FATMA:d� [oinville, Rua· PXi�e�s,àJsa;1?,�r,::,f20, 2° art· ,f'/iCentro,
[oinville; pa, Biblioteca da Prefé,�tg1'iMüiii�ip,a.{ de Jaraguá"go Sul, à
Rua Ida Bona,Rodhai ',rr? ;:101" {�ê.n.t-r,ö;�/.ri'aiéP:refe:i_t!-ll:ª.. I. �:'�"éipal de

�'/, .;'. '·'r��.1 ;.'{':\'.,\ ",>-:'i
"

\ 1: � /:" - ,', '. -t.. .•".;�:�,,/ ',""
Schroeder, à ,Rtià,:M:�teçh�l;'�CàstefD,"'Br�ncoyti�\�§gQ:�;

.'

o; e na

Secretaria/de P�élil�j'á�e�tQ·;�â., ;Ji?+�fei�pia J:Mtirí�,�iP,�lc :q�;,:G';l�l:.amirim,
à Rua 28 déAgosto, n" 2042;:Cenfrb, .cópiJä'dO"Reliatóri6"d'e'Impacto
Ambiental - RIMA, referente ao empreendimento, Variante de
Contorno Ferroviário das cidades de Jaraguá do Sul e Guaramirim. A
partir desta data fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, para o recebimento de comentários relativos ao RIMA e das

solicitações de, Audiência Pública. Este edital atende as Resoluções n°
001/86 e 009/87 do CONAMA.

SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Suíço projeta equipamentos
novos para a SolParagliders
Projetista está
elaborando o quinto
modelo novo ooro a
empresa jaraguaense

Jaraguá do Sul- Em poucos dias o

quinto projeto estará finálizado. O projetista
suíço André Rottet, contratado pela em

presa Sol Paragliders, elabora projetos de

pára-pente há dez meses, para a empresa
jaraguaense, trazendo inovações domercado
europeu e conhecimento prático. Rottet con
ta que leva aproximadamente seis meses

para que um novo modelo esteja pronto e

homologado por órgãos responsáveis, na
Suíça. "Já elaborei projetos próprios e para
empresas européias. Quando vim para Ja

raguá do Sul, no ano passado, gostei da es

trutura da Sol Paragliders � resolvi aceitar a

proposta de trabalhar para eles", destaca.
Com 13 anos de vôo e seis como pro

jetista, Rottet explica que desenha omodelo
em programa de Auto Cad e, depois que o

primeiro equipamento está todo montado,
faz testes, reajustes e encarhinha para a ho

mologação na Suíça. "O objetivo principal
na confecção de novosmodelos é conseguir
que os equipamentos atinjam distâncias cada

Vf;Zmais longas", enfatiza.Rottetjá elaborou
quatro projetos para vôos de performance
e um para competições.

O .administrador da Sol Paragliders,
Ederval Fábio Stähelin, diz que, desde que
contrataram o projetista,'a empresa passou
a ser mais procurada e a comercializar
modelos próprios de equipamentos, assi
nados por profissional conhecido interna

cionalmente. "A maioria dos pilotos conhe
ce a empresa européia que Rottet traba

lhava, então, a contratação dele reflete em

credibilidade. Agora nós produzimos equipa
mentos conforme a necessidade do mer

cado", conta Stähelin, acrescentando que
os modelos devem ser inovados a cada dois
'anos.

Antes de contratar o projetista a Sol Pa

ragliders trabalhava com sistema de par
ceria com empresas européias e pagava ro
yalties dos novosmodelos. (FABIANE RIBAS)

�,

Domingo será realizada a 9a rodada

do Campeonato Municipal de Futebol
Schroeder - Independente do Dia

das Mães, neste domingo será realizada a

sexta rodada do 16° Campeonato Muni
cipal de Futebol de Campo, no Estádio
Cláudio Tomazelli. As disputas serão entre
Tupy/Titular x Comercial, Atlético De

portivo x Juventus, Tupy/Aspirante x Des
portivo Rio Hem, Paraná x Rancho'Bom.
Nesta rodada o time do Sãocarlense folga.

A assessora de Esportes dá Prefeitura,
Edite Helena Hang, informa que, na classi
ficáção geral, o Esporte Rancho Bom está

d!!,�
GráficaCP
370-791.9
370-7944

370-0816

AER09801

371-0363
275-0651

na liderança, com 12 pontos, seguido do

Atlético Deportivo, com 11 pontos; Co
mercial Esporte Clube, 10 pontos; Tupy/
Titular, � pontos; Desportiva Rio'Hern,
Juventus Esporte Clube e Tupy/Aspirante '

estão com 4 pontos; Sãocarlense, com 3,
e o Paraná está na lanterna, com 2.

A artilharia do campeonato está com

o jogadorMarcos Braun, da equipe Rancho
Bom, com sete gols assinalados, e o goleiro
menos vazado é Dionei Grando, também
do Rancho Bom. (FR)

Pára-pente: Rottet diz que a qualidade dos equipamentos é semelhante ao da Suíça

YANG FASH ION
PRESENTE NO
DIA DAS MÃES

/
/

Com sua loja fatalmente renovada, a Yang Fashion
cpresento uma,variadíssima coleção outono/inverno de

artigos em fios e lãs, de moda', elastano e buclê,
exclusivamente femininos, em diversos tamanhos, modelos

e cores que marcam a tendência da moda atual.
,

Presenteie sua mãe com os artigos da Yang:
fios. lãs e fitness.

Com preços especiais para a data

Rua Max Wilhelm, 837 - Fone: 275-3290
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