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"Um novo conceito
na pré-impressão"

Sucesso
absoluto no

segmento de

furgões, o
Ducato

Conquistou os

,brasileiros

I,
I

Classi Auto

Edson Junkes/CP A Roberto Ziemann não tem asfalto nem acostamento. Estudantes são os mais afetmlos. Página 6

Fiese concede a Hufenüssler
",.

a Ordem doMérito Industrial
o presidente do Conselho de Administração

daDuasRodas Indústrial, DietrichHufenüssler,
recebe amanhã, na sala do Conselho da Fiese
(Federação das Indústrias do Estado de Santa

Catarina), emFlorianópolis, aOrdemdoMérito
Industrial de SantaCatarina.

, Hufenüssler é o segundo diretor daDuas Ro
das Industrial a ser homenageado por uma
entidade empresarial este ano.No início do mês,
a ADVB concedeu ao superintendente Leo
nardo Zipf o título de Personalidade de Vendas
2000. Página 5

Teresinha mora its margens do Ribeirão Chico de Paulo e reclama do mau cheiro. Página 7

!I

Edson Junkes/CP Vereador do PPB
Conrado Müller não aceita

cobrança da TlP

ConvêniocomCelesc

pode serquestionado
As bancadas doPPB ePSDB

de Corupá ameaçam entrar na

Justiça para derrubar o convênio :

firmado entre a Celesc e a Pre-
I

feitura.que prevê a cobrança da
Taxa sobre Iluminação Pública.
Oposição alega inconstituciona-
lidade. Página 3

Gilda Alves assina

filiação no PPS
o ex-vereadorpeloPMDB de

Jaraguá do Sul Gildo Alves assi-
nouontema tarde fichade filiação
no PPS. Se depender do presi-
dente local da legenda, João Go-
mes, o João doTáxi,Alvespoderá
ser candidato a deputado já em

2002. Página 4

Punhobolédesmque
na 3a Copa Joinville

A equipeM:iri:m femininaSo-
letexIFME conquistou o terceiro
lugar na terceiraCopa Joinville
dePunhobol, realizada no último
fim de semana, em Joinville, O
evento çontou com aparticipa-
ção de 58 times. Página 11

Mesa-tenistas
estão na seletiva

Os mesa-tenistas jaraguaen-
ses Charles Peters e Emanuela

Aparecida Krüger garantiram
presençana seletivapara compor
a equipe catarinense que vai

IdisputaroCampeonatoBrasileiro.
Página12
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Retificação
*Walter Batista Falcone'

Vara Federal, que está sendo

implantada em nossa cidade.

Remanejaroorçamentoporuma
causa justa como esta é uma

necessidade. Contudo,retirarda
educação é deplorável. Já temos
apedeutas emdemasiaemnosso

País. Não podemos copiar os
maus exemplos do governo fe
deral, que sempre ataca o or

çamento da educação e saúde

quando necessita de verbas.
Parabéns aos vereadores

Jean, Lorita, Maristela, Pedro
Garcia, PetrasKonell, Scarpato,
AdernarWinter,Rui Lessmann
e Zé Padre que votaram contra

esse esdrúxulo projeto. Votaram
favoráveis ao projeto Augusto
Müller,EugênioGarcia,Orlando
Gonçalves, PauloFloriani, Ro
dolfo Gesser, Sílvio Celeste,
Vitória Lazzaris e Zé da Far
mácia. Não éporestarnum time,
como disse o vereador Sílvio

Celeste, referindo-se aos parla-
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Dias atrás escrevi o artigo
'Educação não é prioridade',
onde fiz comentários acerca dos
baixos salários dos professores
da rede estadual. Recebi apoio
de vários professores, contudo,
o salário por 40 horas/aula se

manal não é de R$ 700,00 por
mês, como informei, e sim entre

R$398,00 e R$ 450,00. Tam
bémmefoi lembrado que, além
dos vereadores/professores
citados - Lorita Karsten,
(PMDB), Maristela Menel

(PMDB) e Marcos Scarpato
(PT) -, , também o são Jean

Leutprecht (PTB)eSílvioCeles
teBard (PSDB).

Esteúltimo, líderdo governo
na Câmara, surpreendeu na

sessão do dia 14 demaio, que
rendo convenceros demais edis
a aprovarem o projeto do Exe
cutivo para retirar da educação
(bolsa de estudos) o valordeR$
22mil, que seriam repassados à

mentares dabancàdagovernista,
qeenãoseterrireflsaIrentopropno.

Jean (PTB), Rui (PFL) e

Wrnter(pSDB),emborafazendo
parte do time do governo, vo

taramcominteligênciaparaevitar
,

serem execrados pela opinião
pública. O povo, a cada dia que
passa, lota os auditórios das

casas de leis pará assistirem e

fiscalizarem àqueles que deve

riam ser os fiscais do prefeito e

não o são. Cidadão, vão à Câ

mara, queestá aberta aopúblico,
paraassistiràs sessões e fiscalizar
o seu vereador. Verão que alguns
deÍes não sabem o ,que estão fa
zendo. Nunca se pronunciam,
nem questionam coisa alguma.
São verdadeiras "maria-vai
com-as-outras", interessados
apenasnafolhade pagamentodo
final dornês.

"'!

t:' !':<

, .

.

..F" . I.

Novos.tempos
i

,f" \

,.
0'0 ,;,'

A atualização da-máquina adminrJtrativa?IPfópo�ta pelo
secretário deGestão de Jaragúá do Sul, Alc.id�s�ávahello, poderá
significar uma revolução em tocto O ptbcess� burocrático da

administraçãomunicipal. O projeto,
ainda em fase de conhecimento e

análise, consiste em atualizar e des
centralizar a administração e ex

pandir os pontos de atendimento
aos munícipes, além de integrar
secretarias, autarquias e fundações.
É um avanço importante e neces

sário às administraçõesmunicipais,
impregnadas de vícios e burocracia.

No início do mês, Pavanello .

visitou a Universidade de Santa

Maria, no Rio Grande do Sul,
idealizadora do projeto de gestão
administrativa, para conhecer o
novo modelo e saber as reais

possibilidades de implantá-lo no

Município. Gostou do que viu.

Segundo ele, o projeto atende de
forma eficiente e prática as necessidades "de uma administração
modema, onde não hámais espaço para o amadorismo". Garante
que o sistema facilitará todo o processo administrativa, tanto para
o governo quanto para o cidadão.

Um dos motivos do fascínio do secretário é a possibilidade
de instalar terminais de consulta e informações sobre

procedimentos da Prefeitura, de interesse do contribuinte, em
pontos isolados doMunicípio. "Isso, além de facilitar a consulta
sobre a situação do cidadão com o Município, agiliza as

informações e evi ta o traslado até a Prefeitura", enfatizou. De
acordo com ele, para ter acesso às informações, que even-

\

tualmente poderão ser impressas, o contribuinte terá de digitar o
nome ou o número do CPF.

A complexidade do sistema exigiu a presença de técnicos da
universidade noMunicípio para apresentar o projeto, esclarecer
as dúvidas e delinear as operações. A visita está prevista para o
próximo mês. O interesse demonstrado por Pavanello em

implantar um novo modelo de gestão administrativa, mais
moderno e eficiente, reforça a preocupação do governo com o

futuro do terceiro pólo industrial do Estado. O século 21 sugere
mudanças estruturais e rompimento com projetos arcaicos.

Governar não é administrar caixa, tão pouco interesses de
grupos ou localidades, mas sim propor alternativas que visem a

, melhoria constante da qualidade de vida da população. Não há
mais como conviver com a burocracia lenta, ineficiente e parcial
das atuais administrações. Umas mais do que outras, mas todas
sob a mesma filosofia, quemarca de forma pejorativa o fun-

.

cionalismo público. Espera-se que o novo projeto proporcione
.

de fato uma verdadeira reforma namáquina administrativa.
Não obstante, a revolução precisa atingir todo o processo

administrativo, incluindo também o aspectomoral e ético. De
nada valerá umnovomodelo se a velha prática do nepotismo, do
compadrio e damalversação dos recursospúblicos não forem
extirpados, como é o caso das recentes denúncias de irre

gularidades na administração federal. Émister lembrar, no entanto,
que as mazelas são conseqüências da irresponsabilidade dos
eleitores. Todavia, é preciso saldar a iniciativa doMunicípio em
propor novos horizontes.

* Médico-urologista e ba

charel emDireito
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A fogueira das vaidades está ardendo intensamente em

Guaramirim, na polêmica que envolve a nova política
administrativa do Hospital Municipal Santo Antônio. Muitas

opiniões emitidas e posições sustentadas, por parte de pessoas

ligadas aos partidos que apóiam o governo do prefeito Mário
Sérgio Peixer (PFL), estão sendo manifestadas mais por impulso
e motivações pessoais do que por uma reflexão contextuaI para a

busca e conquista dos objetivos reais da administração que se \

instalou no Município, desde 1 de janeiro. E quem paga o preço
político disso é o Executivo.

Imprensa I
Os repórteres que dão

cobertura em Guaramirim

noticiam regularmente os fatos

que marcam a atuação do

Legislativo. Tanto as emissoras

de rádio quanto os

jornais estão quase que
sistematicamente destacando os

acontecimentos que passam
pela Câmara de Vereadores.
Agora, repórter nenhum presta
assessoria a qualquer dos .

membros da Casa e muito
menos tem que bater

cartão-ponto no local. Em
outras palavras, eles têm livre
arbítrio para trabalhar,
desde que cumpram a

função com a eficiência
necessária.

Imprensa II
Por isso, as insinuações

registradas na sessão de terça
feira, de que o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL) teria
orquestrado para que ninguém

da imprensa estivesse no

plenário, na ocasião, quando
manifestações "importantes"

aconteceram, não merece

sequer resposta daqueles
profissionais conscientes de

suas responsabilidades. É
oportuno ressaltar que o

Legislativo de Guaramirim não

é a única fonte a protagonizar
acontecimentos jornalísticos.
O mundo não começa e não

acaba na Câmara local. Há
fatos merecendo destaque em

toda a região.
PRF

O Setor de Comunicação Social da Superintendência da Polícia

Rodoviária Federal no Estado noticia que as autoridades policiais
da área estariam voltando atrás na decisão de fazer o fechamento
de novos postos da PRF. em Santa Catarina. De acordo com o

responsável pela Comunicação Social, patrulheiro
Luiz Graziano, os postos de Guaramirim (BR-280) e Concórdia
(BR-153) "só serão fechados em situações temporárias, ou seja,
quando houver somente um patrulheiro a disposição na escala de

serviço." Para Guaramirirn, de qualquer forma,
é péssima notícia.

ENTREASPAS---------------------
"O presidente FernandoHenrique transformou o Pa

lácio do Planalto em quartel-general da Operação Abafa
e o coronel Francisco Dornelles aceitou ser rebaixado a

sargento de Infantaria para barrar a CPI da Corrupção."
(Chamada do 'Jornal da Band' anunciando a decisão do governo em

convocar os ministros para conter a CPI da Corrupção e doministro
licenciado Francisco Dornelles em reassumir a vaga de deputado
federal para invalidar a assinatura da suplente que assinara o

requerimento)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
� . Médico Oftalmologista - CRM 9066·

Tel. (47) 371-7801
Rua GuilhermeWeege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Descontente: vereador Conrado Müller diz que a Prefeitura privilegia os peemedebistas

Oposição contesta convênio
sobre a iluminação pública

Líder do PPB
diz que custo não
deve ser

repassado

Corupá - As bancadas do
PPB e PSDB não concordam com

o convênio firmado entre a Pre

feitura e a Celesc (Centrais Elétri
cas do Estado de Santa Catarina)
para a cobrança da TIP (Taxa so

bre Iluminação Pública), autori
zado segunda-feira pelo Legislati
vo, durante sessão ordinária itine
rante realizada noColégioEstadual
Tereza Ramos. A instituição da

taxa, não obrigatória, foi aprovada
com o apoio da bancada do

PMDB, que conta com a maioria

dos vereadores corupaenses.
A manifestação é do líder da

bancada do PPB, Conrado Urbano
Müller, que discute com outros

vereadores da oposição a possibili
dade de usar de recurso judicial
para contestar a decisão. Pelo

convênio, a Celesc está autorizada
a recolher a taxa a título de custeio
dos gastos com a iluminação
pública da cidade, baseado no sis
tema de testadas dos imóveis da

cidade, emitindo os valores perti
nentes junto com as tarifas de
consumo de energia elétrica.

Segundo Müller, a oposição
"não concorda que o cidadão fi

que com esse ônus, ainda que não

de forma compulsória", argumen
tando que "os encargos deveriam
ser assumidos pela própria Pre

feitura, que recolhe os impostos".
Ele também critica "a imposição
do Executivo na votação da ma

téria", sem maior discussão pré
via, uma vez que o acordo e a co-

brança já funcionam em Corupá
naqueles termos desde 1999, mas
só agora o prefeito está enviando o

convênio para autorização no Legis
lativo.

- Talvez por causa das novas

exigências da Lei de Responsabili
dade Fiscal -, acredita Müller,
lembrando que, na época, o projeto
da TlP teve a aprovação recomen

dada pela Comissão de Legislação,
Justiça e Redação da Câmara, de
vido à necessidade de garantir o

funcionamento da iluminação públi
ca em condições adequadas, mas
com ressalva para o aspecto da ile

galidade da cobrança da mesma.
DIVERGÊNCIAS - Ele pró

prio apoiou o projeto na época,
alegando desconhecer que já existia
decisão do Tribunal de Justiça do
Estado em favor da Acadeco (As
sociação Catarinense de Defesa do

feitura, de. Corupá, Celso Garcia
�(pMDB), nega alegações do líder

pepebista Conrado Urbano Müller
quando acusa Luiz Carlos Tama
nini de privilegíar os pedidos .cios
vereadoU!S do PMDB nas obras' da
ilumin úbIica. Ele aponta a

adas de vapor d!:l
es'�"e�ireºtt}.
ade do vereador

on 9g tjp Costa (PSDB),
para contesrar Müller,

Segupdo Garcia, a Prefeitura
não temCondições financeiras para
arcar com o custo da iluminação
púqJj

!&
.

Corupã, estimado em

R$ J !l;.mês, pela Secretaria
M dministração e I

do que "mesm

Consumidor), que questionou a

legalidade da cobrança da TIP. Mas
desde então, conforme o vereador,
as divergências com a Prefeitura
sobre as questões da ilumina

ção pública se acentuaram. A

principal reclamação, segundo ele,
"é que a Prefeitura só atende pe
didos de serviços no setor da ilu

minação pública quando partem do
PMDB".

A oposição também não gostou
de ofício enviado pelo prefeito Ta

maríini, em resposta a um pedido
de obra nessa área, no qual "insi
nua que vereadores da oposição es

tariam induzindo consumidores a

solicitarem isenção do recolhimen
to da taxa", o que dificultaria a cap

tação dos recursos necessários

para a manutenção do sistema.
"Uma respostamarota", dizMüller.
(MILTON RAASCH)

'*

para essa fipali
0Içam.ento deste ano",
gÜalquer alteração nesse s

sópoderia valer para 2002.
Ele lembrou que está sendo

discutida no Congresso a J
lização da mesma, a parl'

sição da Confederaçíío
dos MUJ;licil:?ios.
Q secretário' de
sídeaté,da Câmara

,t't}adolies, Bmesto Filip�
(PFL), lembra que em B

CaIl.1boriú a�refeitura teve. res

centemente ganho de causa nu.tb,;t
'a��o judicial recente.tsobre a co

brança da taxa, E que em
úlação estaria s

tíências desde a

,fatos TI
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Gildo Alves assina ficha de

filiação no PPS doMunicípio
Ex-vereador disse
queoptou pelo
partidoporquestões
ideológicas

Jaraguä do Sul- o ex-ve

reador peloPMDB Gilda Alves as
sinou ontem a tarde, na sede do
Sindicato do Vestuário, onde é

presidente, a ficha de filiação ao

PPS do Município. Alves, que
desde novembro de 1998 está sem

partido, decidiu pelo PPS depois
de receber convite da maioria dos

partidos do Município, do PFL ao

PT. De acordo com ele, a opção
pelo PPS não está relacionada às
chances reais do partido eleger o
ex-governador do Ceará Ciro Go
mes presidente da República, no
próximo ano. Disse que tem afi
nidades ideológicas cOm a legenda
pela posição de esquerda.

- Não estou indo para o PPS

para ser candidato, mas para somar.
No entanto, se o partido decidir

lançar candidatos, estarei à dis

posição -, afirmou, lembrando
que não filiou-se ao PT porque tem

divergências com alguns membros
e em um partido de direita por
questões ideológicas. "Sendo um

líder sindical, que conhece a po
lítica econômica para o setor, seria
um contra-senso", explicou",' afir
mando que encontrou no PPS
todas as condições que buscava
num partido político. "É um par
tido que está crescendo com o pé

Socialista: Alves (D) assinaficha defiliação ao lado dopresidente do PPS

no chão, integrado por pessoas.
, simples", discursou.

O presidente doDiretório local,
João Gomes, o João do Táxi, disse
que, apesar de Alves ter dito que
não estava se filiando ao PPS para
ser candidato, o partido via nele
um virtual candidato, com po
tencial eleitoral inclusive para dis

putar as eleições parlamentares já
no ano que vem. "O partido tem

interesse em filiar pessoas dis

postas a concorrer a cargos ele
tivos. Não queremos apenas en

grossar a lista de filiação, mas ter
um quadro de postulantes com

chances de disputar qualquer elei
ção", resumiu, informando que o

partido tem 136 filiados e pretende
deflagrar uma campanha de filiação
ainda este ano.

CONVENÇÃO-Alves filia
se ao PPS 30 dias antes da con

venção municipal do partido,
prevista para o dia 23 de junho,
em local ainda a ser definido. A
data cumpre o prazo mínimo es

tabelecido pelo estatuto do partido
para integrar o diretório. João do
Táxi lembrou ainda que o dia 23
foi especialmente escolhido para a

filiação porque é o número do par
tido.

Alves não comentou a pos
sibilidade em participar da direção
municipal da legenda, mas deixou
bem claro que estará sempre à

disposição do partido. "O PPS tem

uni grande trabalho por fazer em

Jaraguá do Sul e quero partici-
.

par desse trabalho", completou.
(MAURíliO DE CARVALHO)

Vereadores se perdem em discussão inútil
Jaraguá do Sul- Aprovei

tando a presença dos alunos do
curso de Ciências Contábeis do

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), os vereadores
transformaram a tribuna da Câ
mara em palanque político. Ao
discutirem o projeto de autoria do
Executivo que autoriza a con

cessão de 500 UPMs (Unidade
Padrão doMunicípio) - hoje em
R$ 57,00 - para estudantes uni
versitários carentes, recorreram
a outro projeto governamental,
rejeitado pelo plenário, que retira
R$ 22 mil de bolsas-escola para
a Vara Federal.

Como o projeto em análise era

consenso, tanto que foi aprovado
por unanimidade, e não havia

sequer a necessidade em discuti-

lo, se perderam numa discussão

inútil, sem razão de ser. O mais
estranho foi o presidente Lia
Tironi (PSDB) ter permitido que
a discussão fugisse da proposta
em análise e descambasse para o

debate de um projeto rejeitado e

devolvido ao governo, há 15 dias.
Por mais de 30 minutos, os par
lamentares se revezaram na tri
buna para defender seus pontos
de vista.

A discussão começou quando
o líder do governo, Sílvio Celeste
Bard (PSDB), ocupou a tribuna
da Casa para defender o projeto
de concessão de 500 UPMs -

R$ 28,5 mil - para univer
sitários. Antes de tecer comentá
rios sobre a proposta em questão,
relembrou a votação do projeto

rejeitado, afirmando que não acei
taria os argumentos dos oposito
res parajustificar o voto em con

trário. "Jamais defenderei algo
imoral e antiético", afirmou,
acrescentando que é fácil atacar,
mas difícil ser responsável na de
fesa de projetos.

A vereadora Lorita Karsten

(PMDB) disse que os R$ 22 mil

que o governo pretendia retirar

da bolsa de estudo deveriam estar

incluídos no projeto atual. Mar
cos Scarpato criticou a posição
da bancada governista, o que
levou Bard a defendê-la. "Quando
me refiro ao senhor é como líder
do governo, e não como pessoa.
Lamento que tenha levado para o

lado pessoal", rebateu o vereador
Petras Konell. (MC)

JARAGUÁ DO SUL, 24 DE MAIO DE 2001

A discussão em tomo da possibilidade em pôr fim à votação
secreta na Câmara de Jaraguá do Sul não tem razão de ser. Basta
que os vereadores atentem para aLei Orgânica do Município e o

presidente da Casa, Lia Tironi (PSDB), faça cumprir o parágrafo
2°, do inciso III, do Artigo 23, que diz: "O voto será sempre

público nas deliberações da Câmara, exceto nos seguintes casos:

1 - no julgamento dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito;
2 - na eleição de membros da Mesa Diretora e nos substitutos,
bem como no preenchimento de qualquer vaga; 3 - na votação
de decreto legislativo para concessão de qualquer honraria; 4-

na votação de veto aposto pelo prefeito."
Pelo visto, a Constituição municipal não é respeitada, tanto é

assim que até projeto que denomina via pública é secreto.

Aliás
Outros artigos da Lei.

Orgânica são ignorados. O
Artigo 80 diz que os

secretários municipais terão

os mesmos impedimentos dos
vereadores e do prefeito. Já o

Artigo 73 diz: "Ao prefeito e

ao vice-prefeito é vedado

desempenhar função de

administração, a qualquer
título, em empresa privada,
quando no exercício do

cargo". "A infringência ao

disposto neste artigo implicará
em perda do mandado."

Atenção
Basta um mínimo de atençãoe
boa vontade para perceber que
a combinação dos artigos 73 e

80 impede que os secretários

municipais exerçam atividades
de direção em empresa privada.

Além do mais, o Artigo 14

proíbe o vereador de "ser titular
de mais de Um cargo ou

mandato eletivo

público". O artigo seguinte diz

que perderá o mandato o

vereador que infringir qualquer
das proibições estabelecidas

anteriormente.

Mais uma
Em meados de abril, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto
de autoria do Executivo que dispunha sobre serviços de máquinas

e equipamentos do Município em propriedades com
exploração agrícola e zootécnica, mediante pagamento de taxas

públicas. Só que o Artigo 102 da Lei Orgânicajá estabelece as

regras e as condições para o uso de bens municipais por
terceiros. Assim, o projeto do governo não tinha razão de ser.

Caberia; no caso, uma emenda à Lei Orgânica para ajustar e
incluir pontos necessários.

Pra depois
Ficou só na promessa a

declaração bombástica que o

vereador Beta Gonçalves
(PPB) faria na sessão de

segunda-feira. Disse que não

teve tempo. Fontes

garantem que houve um

pedido formal da Executiva. O
prefeito em exercício, Moacir
Bertoldi, confirmou que esteve

com o vereador, mas negou o

apelo.

Fora
, O vice-presidente do Sindicato
do Vestuário, Ambrósio Becker,

negou que seja candidato a
I ,

presidente do PT de Jaragua
do Sul, como foi noticiado

neste espaço, na

edição de terça-feira. Becker
disse que fôra apenas

convidado a integrar uma das

chapas. A informação foi obtida
com a coordenação

microrregional.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.combr

CONSULTÓRIO DE ORTOPEOlA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fiesc homenageiaDietrichHufenüssler Mesmo fora do racionam.ento a

Região Sul terá de economizarJaraguá do Sul - o presidente do

Conselho de Administração da Duas Rodas
Industrial, Dietrich Hufenüssler, recebe

amanhã, na sala do Conselho da Fiese

(Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina), em Florianópolis, a comenda

máxima oferecida pela indústria catarinense.
Criada no ano passado, a honraria é

concedida a personalidades, nacionais ou

estrangeiras, civis, militares e eclesiásticas,

que "tomaram-se dignas do reconhecimento
e da admiração da indústria catarinense".

Tem grau único.

Hufenüssler é o segundo diretor daDuas
Rodas Industrial a ser homenageado por uma
entidade empresarial este ano. No dia 9 deste

mês, a ADVB (Associação dos Dirigentes
deVendas eMarketing do Brasil), seccional
de Santa Catarina, concedeu ao superin
tendente da empresa, Leonardo Zipf, o título
dePersonalidade de Vendas 2000. O prêmio
é considerado o mais importante evento da
ADVB no âmbito empresarial. Zipf dividiu o

títulocom odiretorda Intelbrás, Jorge deFreitas.
Em novembro passado, a Duas Rodas

Industrial foi uma das 16 instituições pre
miadas pela ADVB com o Prêmio Top de

Marketing 2000. O título é o reconhecimento
do setor às maiores e mais inovadoras

estratégias de marketing, que possibilitam o

crescimento de vendas de produtos e

serviços nomercado catarinense. A e'mpresa
concorreu com o Case "Promoção de vendas

Diretor da Celesc

garantiu energia
suficiente para
suprir o mercado

apenas 6,1% de toda a reserva de hidre

létricas para a geração de energia.
Na avaliação dele, por enquanto, a si

tuação é tranqüila, mas é preciso economi�ar
para reduzir o consumo e garantir os reser
vatórios nos níveis desejáveis. "Nãoestamos
fora de risco", advertiu.

Silveira informou que a campanha de

racionalização, iniciada recentemente, já
produziu resultados. Em uma semana, o

consumo foi reduzido em 2%, o suficiente

para abastecer uma cidade do porte de

Jaraguá do Sul. "É uma economia consi

derável, mas temos que avançar muito

mais", reforçou.
SUDESTE - Com a falta de inves

timentos na capacidade de geração e com

os níveis das barragens da Região Sudeste
abaixo de 35%, o Sul transmite ao Sudeste

1,8 MW (megawatt). "É uma situação
atípica, porque sempre ocorria o inverso",
lembrou, informando que, desde 1994, os

níveis dos reservatórios do Sudeste não se

estabilizaram.

Ele, no entanto, disse que a exportação
do excedente não significa que há sobras.

"Os riscos podem ser reduzidos, mas não

eliminados", frisou, informando que não há
como aumentar a quantidade de energia
exportada para o Sudeste, porque as linhas

de transmissão não suportam.

Jaraguá do Sul - O diretor de

Distribuição da Celesc (Centrais Elétricas de
Santa Catarina), Paulo César da Silveira,
confirmou que, a curto prazo, a Região Sul

não será incluída no plano de racionamento

de energia elétrica, mas terá de economizar,
A declaração foi feita na noite da última

segunda-feira, durante reunião da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Ja

raguá do Sul). Na oportunidade, Silveira
garantiu abastecimento "sem dificuldades",
mesmo com aumento de demanda de con

sumo das empresas.
- É preciso racionalizar e manter a

capacidade de acumulação de água nos

reservatórios em no mínimo 80%, as

segurando a capacidade de geração e

afastando o fantasma do racionamento, que
já afeta outras regiões do País -, ponderou
Silveira, lembrando que a preocupação com
o racionamento é para o próximo ano. De

acordo com ele, no Brasil, 92% da energia
elétrica são hidráulicas e o Sul representa

HufenüsslerrecebeaOrdemdoMérito Industrial

de produtos para sorvetes".
,

A cerimônia de entrega da Ordem do
Mérito Industrial de Santa Catarina, marcada

para as llh30, integra as comemorações da
Semana da Indústria, organizada pela Fiese,

COMITIVA - A Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
está organizando urna comitiva de empre
sários da região para assistir à solenidade. A
saída será na sexta-feira, às 8 horas, em
frente ao Centro Cultural da Scar. A confir

mação deve ser feita com Neusa, na Acijs,
até omeio-diadehoje, pelo telefone371-1044.

CENTROMEDICO E ODONTOLOGICO
CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Vv. Aí.Y F. c.90-ví-o-Vo-v�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

o De acordo com o pr,esidente da Facisc (Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa Catarina), Roberto Breithaupt, lembrou
que a carga tributária no Brasil - uma das maiores do mundo - incide

pesado sobre os produtos industrializados.

Para exemplificar, citou o caso dos eletrodomésticos taxados em 55,49%;
serviços telefônicos, em 47,87%; gasolina, 47,2%; laticínios, 42,51%;
carne, 36%; arroz e feijão, 29%, e remédios, em 24,13%.

ENDOCRINOLOGiA
Vv.V� Mou;:celo-We:b-ev 5 íÀNC{.;

!,,,
Fone/Fax: 275"::3786 - Sala 801

Demarço a junho estará fazendo estágio na Universidade de Bordeau� França o Na avaliação dele, os quatro últimos itens são partes integrantes do cotidiano
da população. "Assim, percebemos que o trabalhador destina um terço do salário

para pagar tributos", comparou, afirmando que os "os efeitos perversos da alta

carga tributária ficam ainda mais patentes quando vemos que o Estado não devolve

ao cidadão obras e serviços que deveriam ser a contrapartida dos impgstos pagos".

ENDOCRINOLOGIA

Vv.C�ev�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

PNEUMOLOGIA - MEDICINA INTERNA
BRONCOSCOPIA (Especialista pela SBB)

Vv. C�L;�do-y���
Fone/Fax: 372-1553 ou 371-5117 - Sala 701

•• """" y»;:;

o O Núcleo de Automecânicas da Acijs (Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) promove no próximo sábado, entre 9 e 16 horas, no
Parque Municipal de Eventos, a quarta inspeção veicular, inteiramente
grátis.
No final, os proprietários recebem o diagnóstico do estado de conservação I
dos veículos, com a recomendação da substituição de peças e serviços, I
se necessários. I

I
O O governo do Estado promete pagar, entre os dias 25 e 27 de junho, a I
primeira parcela do 13° salário dos servidores estaduais, com remuneração I
bruta entre R$ 2.050,01 e R$ 3,2 mil. A segunda parcela está prevista para I
ser paga de 12 a 14 de dezembro, com exceção dos funcionários da Epagri I
(Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), I
Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa I
Catarina), Santur (SantaCatarina Turismo) e Icepa (Instituto de Planejamento I
e Economia Agrícola de Santa Catarina). I
L �

CIRURGIÃ DENTISTA - PERIODONTIA
VvCt/.C�T�

Fonej,rax: 371:,8743 - Sala 705
<Lj ,'" .if\itL

CARDIOLOGIA
Ov. F�C. Mo-vtt�o

Fone/Fax: 371-6811 � Sala 606

Rua Guilherme Wee e, 50 - Jara uá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dificuldade: laboratório de informática da Max Schubert permanece fechado devido à poeira

RepmottantedaF�quermafi
engajamento de líder comunitário
Associações·
representam o

bairro Junto ao
poder público

Jaraguá do Sul - A for

mação de líderes engajados na po
lítica comunitária é a meta do vi

ce-presidente daRegião Norte da
Famesc (Federação das Associa

ções de Moradores do Estado de
Santa Catarina), Mário Pappen,
eleito como representante da re

gião em eleições realizadas no fi
nal de semana passado, na cidade
de Caçador. Na avaliação de Pap
pen, que também é vice-secre
tário da Associação deMoradores
do Bairro Três Rios do Norte, o
importante é evitar que as as

sociações se transformem em

entidades representativas da Pre-I

feitura no bairro, mas sim que
representem o bairro junto à Pre
feitura.

De acordo com Mário Pap-

370-0816

pen, existem em Jaraguá do Sul
33 associações de moradores.

Algumas, segundo ele, existem
apenas no papel, mas a maioria

tem atuação marcante junto à co
munidade que representa. Ele res
salta que as associações têm tido

um papel determinante na con

quista de dignidade e cidadania,
especialmente para o morador da

periferia. Mário revela ainda que
a intenção da Famesc é criar

núcleos ambientais nas Associ

ações e também organizar e pro
mover seminários e palestras.

Como vice-secretário da As

sociação de Moradores 'de Três

Rios do Norte e ex-presidente até
a semana passada, Pappen enu-:

mera algumas das benfeitorias

conquistadas através da união
com a comunidade, como abas
tecimento de água tratada para os

moradores da Tifa Schubert,
abertura de novas ruas, ampliação .

da rede de energia elétrica e mais

horários de ônibus, além de coleta
de lixo regular e implantação de
telefones públicos.

Agora, segundo Pappen, a no
va diretoria está lutando para
conseguir asfaltar a Rua Roberto
Ziemann, legalização dos lotea

mentos clandestinos e por mais

segurança aos alunos da Escola
Max Schubert, que convivem
com os perigos do trânsito ao

atravessarem a rua, que não tem

acostamento. "Quando chove é

lama e quando tem sol é a poeira",
afirma a orientadora LucilaMaria
Martins. De acordo com a orien

tadora, a intenção é conseguir o
asfaltamento da rua como tenta

tiva de minimizar o problema de

poeira. A direção da escola tam
bém pretende plantar árvores ao

redor do prédio pará impedir a

ação da poeira. A bibliotecária da

escola, Meury da Silva, comenta

que sempre deixa as janelas fe

chadas. "A limpeza dos computa
dores tem de ser constante e as

janelas sempre fechadas", afirma
a bibliotecária.

A Escola Max Schubert aten
de 358 alunos de educação infantil
e ensino fundamental.

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: 047 275-1150

Prefeitura terámais dois
monitores de turismo

Jaraguá do Sul - Dois
servidores públicos municipais
da Divisão de Turismo partici
pam, esta semana, da primeira
e segunda fases do Programa
Nacional de Municipalização do
Turismo. Os cursos, que acon

tecem em Blumenau, habilitam
os participantes à função de

monitores turísticos e fazem

parte das exigências do PNMT.

Agora, segundo o diretor da Di
visão de Turismo, Loreno Ha

gedorn, são três funcionários
habilitados a exercerem a fun

ção de monitor de turismo.
O Município de Jaraguá do

Sul é reconhecido como turís-

tico pela Embratur e tem cum.

prido todas as exigências e eta.

pas estabelecidas pelo progra.
ma que, além de monitores atuo

antes, ainda determina a exí,
tência de um conselho municio

pal ativo e fundo municipal fi.
xado por lei.

Para reforçar a manutenção
do reconhecirriento de Jaraguá
do Sul como município turís
tico, Hagedorn acrescenta que
também, está sendo atendida
outra recomendação da Ernbra
tur em relação ao que eles cha·
mam de providências acessé

rias, como melhoria do sanea

mento básico.

Paciente com leucemia pede
ajuda para pagar tratamento
Jaraguá do Sul - O moto

rista autônomo Francisco Tomio,
46 anos, é portador de leucemia
mielóide crônica e necessita de

R$ 25 mil para pagar o transplan
te de medula óssea alogênico e o

tratamento, que serárealizado no
, Hospital das Clínicas, de Curitiba.
Ele está contando com a ajuda
da comunidade para conseguir o

dinheiro. Francisco mora na Rua

Frederico Barg, número 286,
Bairro Baependi. Ele já tem

doador para o transplante mas

necessita do dinheiro. Quem
quiser ajudar com qualquer
quantia pode depositar nas

contas 1O.731-X, do Banco do

Brasil, ou conta número 44995·

4, do Bradesco,

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS,
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DAS CÂMARAS DE

VEREADORES DE CORUPÁ, GUARAMIRIM, JARAGUÁ DO SUL,
MASSARANDUBA E SCHROEDER

SINSEP/JSR

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIÁ EDITAL DE CONVOCAÇÃO

à Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da AdministraçãO
Direta, Fundações, Autarquias, e Sociedades de Economia Mista e

das Câmaras de Vereadores de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do

Sul, Massaranduba e Schroeder convoca todos os seus associados
para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que fará realizar no dia 09

(nove) de junho de 2001, às 8h30m, em primeira convocação, ou
às 9h em Segunda convocação, em sua sede social, na rua Presidente
Epitácio Pessoa, 345, centro da cidade de"Jaraguá do Sul, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do ano de 2000.

Jaraguá do Sul, 23 de maio de 2001.

IDINEI PETRI
Presidente do SINSEP/JSR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�utogera�
Toyota de cara

e preço novo

A Toyota do Brasil mo- .

dificou a versão top de :
linha domodelo Corolia .

SE-G. O modelo agora :
conta com frisos croma- .

dos nos pára-choques.
dianteiro e traseiro."
Nos veículos equipados .

com transmissão auto- :
mática foi incorporado .

o piloto automático:
(cruise control). A mon- :
tadora também anun- .

dou um reajuste de 3% :
na linha Corolia nacio- .

nal, alegando aumento:
no custo de produção'
devido à alta do dólar. :

Firestone
enfurecida

.

A Bridgestone, mai- .

ar fabricante de pneus
do Japão e detentora da .

marca Firestone nos Es- :
tados Unidos, informou'
que rompeu a parceria.
comercial de cerca de .

100 anos com a Ford:
Motor Company Cor- :
poration. O motivo, se-,
gundo a empresa, se

.

deve ao fato de a mon-
.

. tadora ter se recusado:
a investigar conjunta-:
mente as causas dos aci- .

dentes ocorridos com o
.

utilitário esportivo Ex-:
plorer, que teriam sido:
provocados por defei-:
tos nos pneus desses ve- :
ículos, informam as'

agências internacionais..
No ano passado, a Fi-:
restone convocou um

megarecall de aproxirna- :
damente 6,5 milhões de
pneus sob suspeita de.
defeito de fabricação.

•

aSSI
ClASSIFICADOS DO CP - Joroguá do Sul e região - Quinto·feiro, 24 de maio de 2001

Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2° feira, às 12h; CLASSIAUTO: 4° feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: S° feira, 12 h
Para anunciar: 370-7919/370-8649/370-8654 ou cpclassificados@netuno.com.br

Ducato, O

furgãozão
da Fiat

Sucesso absoluto no ropa, sendo líder de

segmento de fur- vendas na Itália,
gões grandes, o Fiat com 26% do merca-
Ducato conquistou do. Na Alemanha, o
os brasileiros por Ducato participa
seus atributos com 12% e na Fran-

inquestionáves: ver- ça, com 10%. No

satilidade, funciona- Brasil os maiores

lidade, concorrentes são o

confiabilidade me- Mercedes-Benz 180 versões. como item opcional. todas as versões,
cânica, economia de e Kia Besta. Posicionado trans- O equipamento está exceto os modelos

combustível, exce- Mas agora que o versalmente, o mo- disponível para to- equipados com sis-

lente capacidade. de modelo recebeu sua tor de alto desempe- das as versões. tema de freios ABS,

carga e espaço inter- certidão de nasci- nho produz 103,3cv , A gama de equipa- Na lista de itens

no de sobra para ga- mento brasileira, ele com um baixo con- mentos de série con- opcionais estão pre-
rantir conforto para passa a ser o primei- sumo de combustí- tém todos os itens t

\
di

.

sen es ar-con icio-

motorista e passa- ,
ro furgão do seg- vel. A carga útil nas para proporcionar nado, vidros

geiros. mento produzido no versões: 1.530 kg. conforto e segurança elétricos e banco do

Produzido no Brasil País. Para o consu- (versão 15) e 1.900 para motorista e motorista com

por uma joint midor, o Ducato só kg. (versão Maxi). passageiros em to- regulagem de altura

venture entre a Fiat traz benefícios. Todos os Ducato são das as versões. Entre para todas as ver-

Automóveis e a Além das versões fabricados com ala- os principais estão: sões.ipor exemplo.
Iveco Mercosul, o Combinato, vanca de câmbio direção hidráulica, Os assentos do con-

Ducato é fabricado Minibus, 15 e Maxi instalada no painel. regulagem elétrica dutor e dos dois

no Complexo Indus- até então comer- Isso significa menor dos faróis (para as acompanhantes têm
trial de Sete Lagoas cializadas no País, esforço para o moto- versões 15 e Maxi), encosto de cabeça
(MG) tendo capaci- os Ducato nacionais rista, permitindo aquecimento, vidros individual.

dade produtiva anu- equipados como também que um ter- verdes, cintos de O Ducato é

al de 27 mil unida- motor 2.8 ceiro passageiro via- segurança com vendido com o pre-
des, gerando 1.150 turbodiesel também je no banco da frente regulagem de altu- ço inicial em torno

empregos diretos. serão fabricados nas com conforto. Os ra, Fiat Code e Fire de R$ 44 mil e para
Comercializado em configurações 15 Fiat Ducato são os Prevention System. obter maiores

mais de 40 países, o Vetrato Teto Alto e únicos modelos da O corretor de informações
modelo detém 9,5% 15 Vetrato Teto Bai- categoria a oferecer frenagem é equipa':' consultar o site:

do segmento na Eu- xo, totalizando seis air bag do motorista mento de série em www.fiat.com.br.

.1

I

Nie 1.1IIIIa a marca__II
.1 arre lIreeisa lIeSlIlrI.
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Arduíno
Veículos

\

Fone: (47)371-4225 Fax: (47)371-9720
Av. Prefeito Waldemar Grubba n° 1033

MODELO COMBo

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Ranger XL 2.5 cabo dupla
Palio EX 1.0, 2p.
Gol 1.0, 16V, 4p
Gol 1.0, 8V, 4p
Parati CL 1.6
Palio EDX, 1.0, 2p
Tipo 1.6, 4p comp.
Escort L 1.6
Escort Hobby 1.0
Kadett SL 1.8 EFI .

Verona LX 1.8
Parati CL 1.8
Monza SUE 2.0, 4p, c/trio
GolCL 1.6
GolfGLX 2.0
Gol 1.0 1000 i c/ opcionais
Fusca 1300L
Fusca 1300L
palio Weekend 1.5

ANO
00
00
99
98
97
97
95
94
94
93
92
92
92
88
97
95
'80
76.
97

COR
Branca
Branco
Azul
Branco
Branca
Vermelho
Prata
Azul
Azul
Verde
Branco

Bege
Prata

Bege
Verde
Branco
Vermelho
Branco
Prata

o
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
A
G
G
G
G
G

Dalfar
---,.��--�--�-----

VEICULaS LTDA
875408D llIIll·'BG-tm·1INMCIl
MODELO ÁNO COR COMB�"-

BAI .,.

UnoELX2p 00 Prata G
Tipol.6lEcompl. 00 Cinza G

'ilJ.
Gal16V,4pv/v.tr.elel. 00 Azul G
Goi CL 1.6 93 Verde G

.GM
S-104.3,compl. !II Azul G
CorsaWind !II Prata G
CorsaWind 'ifl Verde G
CorsaSuper' 'ifl Cinza G
KadetteGL 1.8 00 Bordö G
KadetteGL 1.8 00 Azul G

.EQJm
F-I 000 cabo dupla, compl. 'ifl Azul D

.MQIQ
StradaCBX200 !II Vermelha G

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1170 • Centro - Jaraguá do Sul. SC

,

VEICULO ANO COR COMBo

FORD
Fiesta GL 1.0, 4p 01/01 azul gasolina
Escort GL 16VH, 4p 99/00 verde gasolina
Fiesta 1.0, 4p 97/98 verde gasolina
Fiesta CLX, 2p 97/97 branca gasolina
Fiesta 1.0, 2p 97/97 azul gasolina
Escort GLX 16v Sedan, 4p 96/97 prata gasolina
Pampa 1.8 L, 2p 96/96 azul gasolina
Verona 2,01 5, 4p 96/96 vermelho gasolina
Escort 1.8i GL, 2p 95/95 vermelho gasolina
Escort GL1.8i, 2p 94/94 prata álcool <,
Escort GL1.8i, 2p 93/94 branco gasolina
Verona GLX 90190 azul gasolina
Verona LX 90/90 dourado gasolina
Escort GL 89/89 branca gasolina

VW
Parati 16\1, 2p 97/98 branca gasolina
Pointer GTI 2000 93/94 vermelha gasolina
Goi CL 93/94 prata gasolina
Kombi,2p 87/87 branca gasolina
Gol,2p 86/86 branco álcool

GM
Astra GL 98/99 Vermelha gasolina

FIAT
Tempra Ouro 16v 94/95 vermelha gasolina

MITSHUBISHI
L 200 4x2 CD, 2p 93/94 branca diesel

liIOVQ:S e usaaos

Fones: 373-0806 /373-1881 Corsa 1.0, 2� 00 Prata G
CorsaWind, 4p 00 Branco G

MODELO ANO COR COMBo Corsa 1.0 IIi'II'FI2� !II Branco G
GM VectraGLS com21. 4� !II Prata G

Corsa Wind 4pts 01 Branca G liStra GLS C:::ompl. 4p 00 C:::inza G
Corsa Wind 98 Prata G C:::orsa 1.0 SU2er 4� sr C:::inza G
Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G Monza2p, SLEcompleto 00 Cinza G
Chevette SL 89 Branca A

VolkswagenMonza SLE compl. - ar 89 Prata A
Chevette L cl rodas 86 Cinza A Gall.0 16V, Plus 4p(rorrp.-ar,dir.h.,trava) 01 Prata G

FORD LQllus C:::L, dir:hidr. 'ifl Prata G
F-lODO XL compl. 98 Vermelha D Gol CLll.62� 95 Marrom G
Courier 98 Azul G Parati CU 1.8 cl ar, 2p 95 Prata G
Fiesta 97 Vermelho G Ford
Escort L Ldt, rodas, ar qle 94 Prata G r-tooo MWM XL com�leto !II Branca D

VW Escort GL 1.Bi 2p 95 Azul G
Goi 16V, 4p 99 Cinza G Pam�a L 1.8 cl c!!Q2ta 95 Branco G
Gol 16V, 4p 99 Branco G Escort L 1.6, 22 94 Cinza GGol 98 Vermelho G

Parn2a[1.8 93 Vereie GGol CU 95 Branco G
Goll000 95 Azul G Verona LX 1.62p � Cinza A

Parati GL 1.8 94 Cinza G Flat
Goi CL 94 Branca G Uno Mille EX 4p !II Cinza G
Goi CL 92 Verde G Palio EDX, 42 'ifl Cinza G
Gol GL 87 Bege G Uno Mille EP 4� 95 Qinza G

Flat Uno Mille EP 4� 95 Verde G
Palio Weekend, completo 97 Verde G Uno Mille Eletronic 93 Prata G
Uno M EP 4pts, - ar 96 Azul G UnoCS 1.3, 2� 00 Cinza G
Uno R 1.5 88 Vermelho G

UnoCS 1.3, 2p 00 Prata AElba S 87 Prata G
Moto

CG Titan 97 Cinza G
CG Titan 125 95 Azul G

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822

MODELO ANO COR COMBo
VW

Gol Especial 00 Branco G
Voyage 1,8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
Fusca 86 Branco G

GM
Pick-up Corsa 96 Verde Met. G
(vidro, trava e alarme)
Corsa Wind 95 Verde Met. G
MonzaSLE 84 Vermelho G

FORD
Ka 98 Vennelho mel G
Del Rey 84 Bege A
Corcelll 79 Branco G

RAT
Uno CS 86 Marrom G

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- SC

PROMOÇÃO:ANO

86
84

MODELO COR

Voyage Prata
Goi BX - gas Bege
Goi CL 1.6 CHT - gas

Tempra ie 16 valvulas, 4
portas, cor Vinho, ano 95,
completo + rodas Binno ........ "
.... , , R 10,500,00
�

Rod_ BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

Branco 89

Buggy Branco 76
Versaiies - vid. Elet., trava,
ar quente Azul 94
Verona Gli 1.8 Verde 96
Corcel II Bra neo 8 1
Fiesta CLX 1. 3 4 pts

Vermelho 97
Corsa 1.0 - llmp.jdes.iar qte

Bordõ 95
Corsa 1.0 - des.ivid. Elét"

trava, ar qte Chumbo 95
Premio CSL -gas, v.e., trava,
ar qte, des. Vinho 91

Tempra 4 Pts Completo
Azul 96

3722820

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL 24 DE MAIO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto -

,--------_.----:

�7)371'36J ��?���de����n���
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEíCULO COR ANO MODELO VALOR

VW

Goi Cl 1.6 Verde Met. 92 1.6 Cl R$ 7.300,00
Chevette Cinza 91 1.6 Dl R$ 5.000,00
MonzaSUE Verde Met. 88 2.0 R$ 5.300,00
Passat Branco 87 R$. 4.500,00

GM
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

FORD
Escorl Prata 88 1.6 t, R$ 4.500,00
Verona Vermelha 91 1.8 GlX R$ 7.000,00

Corsa Wind 99, 4p,
vermelho. R$ 13.500,00

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

Monza GLS, 2.0, azul, 4pts,
.ano 95 - R$ 11.500,00

Verona GLX, 1.8, 4 pts,
preta, completo, ano 95

- R$ 10.300,00

Fiesta 1.0, verde, ano 97
- R$ 9.500,00

(47) 376-::1. 772-

C.....r L...�A
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C.....NHO.....
MODELO ANO COR COMBo VALOR FORD

.

Fiesta 1.0 96 Verde G R$ 10.500,00
GM Verona GLX 1.8 94 Prata G R$ 9.000,00

Ipanema SLE 1.8 92 Azul G R$ 7.000,00 F-1000 88 Cinza D R$ 19.500,00
Monza Classic 2.0 90 Cinza G R$ 7.500,00 AAT
Monza SLE 1.8 90 Preto G R$ 4.800,00 Premio CS 87 Bege G R$ 3.500,00
Logus CL 1.8 94 Verde A R$ 8.500,00 Tipo IE 2pts 95 Prata G R$ 8:500,00
Kadett GSI 2.0 92 Amarelo G R$ 6.000,00 Uno Mille 91 Branco G R$ 5.500,00

+ 19x R$ 334,00 CAMINHONETES
VW Ranger STX 96 Azul G R$ 20.000,00

Go11.0 III 8V 00 Branco G R$ 14.800,00 D-20 custam 92 Branca D R$ 27.000,00
Gol MI 1.0 98 Vermo G R$ 12.000,00 D-20 88 Branca D R$ 18.500,00
Goi I, 1.0 97 Cinza G R$ 11.000,00 MB 708 E 88 Azul D R$ 24.500,00
Passat LS 86 Verde A R$ 3.800,00 MOtOS
Gol BX 84 Branco G R$ 2.800,00 Moto Titan 00 Verde R$ 1.500,00 + 18x de 188,00,
Saveiro 1.8 91 Verde G R$ 6.300,00 Moto Titan 98 Verde R$ 2.700,00

Moto Sundow- 97 Bordô R$ 1.400,00

Compra. Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

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

Rua Reinoldo Rau, 355 - Centro - Jaraguá do Sul

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N��Vo-no
pCU"'cv 0-- Vo-no-

Parati 98, branco.
Valor R$ 15.000,00

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

608, com Baú, 81
R$ 20.500,00

Uno CLS 4p VE!TE Azul 93
VW

Gol4p Branco 99

Gol2p e/ope. Branco 99

Gol2p e/ope. Branco 99
Parati 1.6 MI completa Verde 97
GoIL Prata %
GoIfGL Branco 95
GoICL1.6 Verde �
GoICL1.6 Prata 93

G\1
Corsa Wind 4p cl ope. Branco 00
CorsaWind 4p cl ope. Verde 99
Corsa Super 4p cl ope. Branca 97
CorsaGL 1.6 cl ope. Branco 97
CorsaSedan GL 1.6 Branca 97
VectraGLS completo Bordô 97
Corsa Wind. cl ope. Prata %
ChevetteSL Prata so

CARROS Novos

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS
FORD

KAcompleto Prata 00
KA cl v.FJI'FJSom Vermelha 98
Verona GLX VEffFlEE Bordô so

FIAT
Palio 2p cl ope. Prata 99
Palio 4p cl ope. Branca 98

UnoSX4p Branca 97
Uno EP 4p-VEffElALIAR Prata %
Uno EP 4pVEffElALIAR Azul %
Uno EP 4p VE/TE/AL Azul ss
Uno Eletr. 2p Vermelho 93

R.ua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 130 - Centro
Fones: (47) 275-1701 ou (47) 371-8287

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 24 DE MAIO DE 2001

A t
" ·

B' d
·

F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch, 330-
U omovels aepen I .

-
Entrada do Clube Atlé!ico Baependi

IIFORD ANO
Escort GL, 1.8, compl. 94
Verona GLX compl. 91
Escort 92
Escort Hobby 95
Del Rey 84
Escort 84

IFIAT I
Palio 4p 97
Uno EP, 4p 96
Tipo 4p, compl. 95
Uno Mille 4p 93
T!i1mllra !<Q!l!lll, 93
Ivw I
Gol 16V 4p clar 99
Gol MI 98
Goi MI Plus 97

Saveiro CL 1.6 95
Golf GTI �5,
Gol GTI 92"
Parat! CL 1.6 91
Kombi Furgão 91
3 Gol 93/91/88
Fusca 77

�M I
S10 97
Corsa 95
Vectra GLS 94
2 Omega GLS 93
3 Kadette SLEIGSI 91/93/94
Corsa Super 4p 98
3 Chevette 79/85/92
Chevette Jr 92

Marajó 85

VElcULOS MODELO ANO COMBo COR
2Gol Plus SV DI/PI Gas. Branca
Gol Special Dl/Dl Gas. Vermelha
caem Special Dl/Dl Gas. Quasar
Gol MI16V DO/Dl Gas. Coral
VWSaveiro CLMI1.8 DO/Dl Gas. Branca
GoI Gm l6\l 99/00 Gas. Verde
Fiesta MPFl 98/98 Gas. Verde

Gol.ép l6V 98/98 Gas. Cinza
Gol MI 98/98 Gas. Vermelho
Courier a. 97/98 Gas. Azul

ZECA
Vcctra a. 96/97 Gas. Cinza
Gol 1000 96/96 Gas. Branco
Uno ElJ( 95/95 Gas. Vermelha

Santana GLl2000 94/94 Gas. Preto

Automóveis
Gol CL 1.6 93/93 Gas. Beoge
D20Custom Completa 93/94 Diesel Bege
0-20 completa CabineDupIa 93/93 Diesel Branca
Monza SL 93/93 Gas. Bordô
Saveiro CL 92/92 Gas. Prata

•

Novos .; Usados
Escort a. 91/91 Ale. Verde
Uno es 87/87 Ale. Preta
Passat 1.8 87/87 Ale. Branco

de todas as
Chevette SL 86/86 Ale. Branco
F,lOOO MWM 86/86 Diesel Azul

Marcas
DeIRey " Ghia 85/85 Ale. Prata
Passat LS 83/83 Ale. Branca

Tempra Completo 93/93 Gas. VcrdcMct.
Gol 1000 95/95 Gas. Verde

275 3507
PloClassic Completo 99/99 Gas. Prata

MOTO
Titan OKrn OKrn Gas. Àescolhcr
IBR Yamaha 125 Okm Gas. Aescclher

Scootcr 98/9S Gas. Azul

VEJA
AUTOMÓVEIS
�P.-�O"
�PO-.�••

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

MOTO
XLX350 Preta 87

MODELO COR COMBo ANO
GM

AstraGL Vermelho Gas. 00
Corsa Sedan, 4p Branco Gas. 99
Corsa SUEer, 4p VerdeMet. Gas. 98
Vectra G 5 Bordá Gas. 95
CorsaWind Bordá Gas. 95
CorsaWind Amarelo Gas. 95
VectraGLS Azul Gas. 94
0-20 Vermelha Die. 9l
Chevette Dourado Ale. 88

FIAT

UnoSmart4p Vermelho Gas. 01
Fiesta 4p Azul Gas. 98.

Tem'Era l6V, camp. + couro Branco Gas. 95
Uno LX 4p, compl. Vermelho Gas. 95
UnoMille Branco Gas. 91

VOLKSWAGEN

GoI16V,� Branco Gas. 99
GolCLl1. Branco Gas. 96
LogusGL Prata Gas. 93
ApoloGL Cinza Gas. 91
Goi CL VerdeMet. Gas. 90

FORD
Ka Prata Gas. 00
Escort Azul Gas. 96
Fiesta Vermelho Gas, 95
PampaL Prata Gas, 94
EscortGL Azul Gas. 93
EscortHobby 1.6 Bordá Gas. 93
Escort LX 1.6 Cinza Ale. 89

Buggy Branco 85

COMPRA
VENDE

FINANCIA

fO**47) 370-1'1'70
(0**47) 275-.0010

:9975-:1118

L Ch�vro.�utoI
MECÂNICA

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

VEÍCULO COMBo ANO COR

Escort Hobby 1.0 Gas .. 94 Cinza Prata

Escort L 1.6 Ale 88 Cinzametal

Verona Gas 91 Cinzametal

ESCOlt GL Gas 95 Cinza Prata

Uno Electro Nix 2 p. Gas. 95 Verdemetálico

UnoEletronic 4p. Gas � Verdemetálico

Fusca 1500' Gas. 75 Azul

GoIBX Ale. 84- Bege
Corcel II Gas. 82 Cinza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 24 DE MAIO DE 2001

KIKAR AUTO CENTER

Promoção Sem Barulho

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 865 - Fone: 371-7398/371-0106

·VENDE-SE
870-7919Tratar

Fone:------------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Horário de
atendimento:

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER'

CARAGUÁ'
Fone: (47) 371-4000
Jaraguó do Sul

C1assi Auto CORREIO DO POVO
, JARAGUÁ DO SUL, 24 DE MAIO DE 2001

,*'PNEUS
175/70R13 - R$ 65,00

* RODAS

* BALANCEAMENTO
* GEOMETRIA

* AMORTECEDORES
Amortecedor diant. Gol - R$ 48,00

* ESCAPAMENTOS
Escap. Tras. Gol 1.6/1.8, 95 ...

R$ 42,00

Reinoldo Rau, 433 · Jaraguá do Sul · SC .. 371-5564

* *

Golf16 Goi Special
Aparfirde: A partir der

R$ R$ ,C6d.:5Y10M

* *

Gol GIII16V Santana 18
Apartirde: A pcrtirde:

R$ R$

DESTA VEZ A CARAGUÁ EXAGEROU: BAIXOU AINDA MAIS OS PREÇOS. TODOS OS MODELOS O KM ESTÃO MUITO ABAIXO

DO PRECO DE FÁBRICA. VENHA CORRENDO CONFERIR OU VAI DIZER'QUE VOCÊ NÃO É CHEGADO NUMA BAIXARIA!
: .

,

De segunda a sexto- 7h30 às 19h
Sábado" 8h às 12h Sup.rvalorizc:u;60 Troca com Troco

do .eu usado

Golf 1.6 bilslco (cOd.: 9812F4): preço promocional A vista II partir de R$ 25.577,00 ou 50% de entrada + salde em 24x. Gol Special (cõd.: SYIOA4): preço prcmcclonel A vlste li partir de R$ 13.710,00 ou 50'; de'entrada + saldo em 24x. Goi GIIl16Y (tOd.: 5XllC4): preço prcmccícnal to vista a partir de R$ 18.799,00 ou 50% de entrada + saldo em 24)(. Santana 1.8 bblco (cód.: 5)(23M):
preço promocional à vista a partir de R$ 24.690,00 ou 50% de entflldll -+ slIldo em 24)(. Taxa de 0,99% e.m. Frete e plnturll nlio inclusos. Financillmento pelo Banco Volkswagen; Promoçllo v411da III' 31/05/2001 DU enquanto durar o estoque. Estoque minimo disponlvel de 01 unidade cada. Fotos meramente lustflltivlls. Estes velculos estilo em conformidade com o PROCONVE·

Progrllma de Controle ee polulçao do Ar por Velculos Automotores. -Distancia mäxíma ce 200 Km II contar da Goncosslon6ria. -Neste mas, nll compra de um OKm, voca gllnha um Jogo de jantar Oxford. -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



íTENS DE SÉRIE:
• Ar condicionado
automático

• Direção hidráulica
• Acionamento
elétrico dos vidros
dianteiros

• Trava elétrica das
portas

• FIAT code

A PARTIR DE

R$27.770,!!
OU ENTRADA' + 48X FIXAS

A PARTIR DE

R$20.750,!!
OU ENTRADA + 48X FIXAS

íTENS DE SÉRIE:
• Direção hidráulica
• Trava elétrica
• Vidros elétricos
• FIAT code
• Limpador traseiro
• Desembaçador
traseiro

-:
/

íTENS DE SÉRIE:
• Barras de proteção
nas portas

• Faróis bi-parábola
• Carroceria com

deformação programada
• Travas de segurança
no capô

• Sistema antiincêndio
(FPS)

A PARllR DE

R$13.980,!!
OU ENTRADA A PARTIR DE

R$990,OO + 48X FIXAS

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

371-2111
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- Classi Auto CORREIO DOPOVO JARAGUÁ DO SUL. 24 DE MAIO DE 2001

Vendo Kadett, 85,
completo, motor

novo. R$ 5.000,00 +

financiamento. Aceito'
carro até R$ 5.000,00.
Tratar: 370-0974 ou

370-2146, comI.

Vendo Astro, GL, 98,
azul. Tratar: 371-4000.

Vende-se D-20, 94,
completa.
Tratar: 9979-1437.

Vendo Courie SLX, 1.4,
16Y, 98, R$ 12.400,00.
Tratar: 370-0122 ou

9902-5958.

. Tratar: 372-2024,
com Gilson.

Vende-se Fusca , 77,
motor 1 .500 em bom
estado. R$ 2.600,00.
Tratar: 9975-23.61.

Vende-se Chevette, SL,
88, álcool.
Ótimo estado.
Tratar: 370-7703,
com Volmir. Vende-se Fusca 86,

original . Ótimo
estudo. R$ a combinar.
Tratar: 371-9981.

Vende-se Astro GLS,
verde, 98.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Monza SLE
cl trio. R$ 4.400,00.
Tratar: 9117-2487.

III, 2000, 1.0, MI, 2
portas, branco.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Fusca, 72, R$
1.300,00. Modelo
Fafá, azul.
Tratar: 275-3711.

Vendo Gol, geração III,
2000, 4 pt, completo.
Tratar: 9979-1437.

Vendo Uno Ep, 4 pts,
96, vidros e travas

I

elétricas, limpador e

desemb. traseiro, 4
pneus novos, Cinza,

R$ 9.000,00.
Tratar: 9963-6041.

Vendo Uno CS, 86,
álcool. R$ 3.250,00.
Tratar: 9902-3517.

Vende-se Tempra, 16Y,
95, completo.
Tratar: 9118-5820.

Vende-se Pálio EX,
1.0, 2 pts, branco,
2000, R$ 12.800,00.
Tratar: 371-9720.

Vende-se UnoSX, 97,
limpador e desemb.

traseiro, vermelho
metálico, gasolina.
Tratar: 371-5343.

Vendo Uno CS, 1.5,
91, bege, gasolina.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Pálio EDX,
9'8, 4 PTS, 1.0,
completo, - ar.

Tratar: 9903-2936.

Vende-se Pick-up Fiat,
ano 87, gasolina.
R$ 1.900,00.
Tratar: 275-0329 ..

Vende-se Fiesta, 4 pts,
branco, 99, 18.000
km, seguro até 2002.
Tratar: 275-2781.

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

Vende-se Escort, 91,
branco, gasolina.
Lindo! Tratar: 453-
1023 ou 453-0964.

JfPr:!(fff,,,;;t�
.

VEíCULO COR ANO
Palio EX 1 ,O, 4p Prata 01
Silverado (Diesel GCC) Azul 98
Corsa Super 4p (completo) Azul 97
Corsa Super 4p Branca 97
Tempra Ouro 16V Azul 96
Ranger XL GCC (completa) Preta 95
Tipo 1.6 4'b' completo Cinza 95
Escort Hob y 1,0 Cinza 95
Kadett GL Vermelho 95
Goi CL 1.6 Branca 95
Monza GL 4p (completo) Azul 94
Uno Mille Vermelho 94
Uno ELX 4p Azul 94 II

F· 1000 5S (Diesel) Branca 94 II
Chevette DL 1,6/S Prata 91
Escort L 1,6 Azul 90
Caravan 4.1 /S (completa) Azul 89
Goi CL 1.6 Verde 88
Uno S 1.3 Azul 88
Gol GT 1.8 Vermelho 84

MOTOS
Kawazaki Vulcan 750 Vermelho 97
Suzuki GSXR 1.1 OOw Amarelo 94
Titan VS/GS Escolher OKm

Rua Walter Marquardt, 518 . Em frente ao Posto Mime

Vendo RD, 350, 89.
R$ 3.000,00.

Vende-se Escort GU, 1.8,
-

Tratar: 9992-0565.
96. Tratar: 9973-5523.

Vende-se Escort, 84,
impecável. R$
3.500,00.
Tratar: 9117-2487.

Vende-se Fiesta, CLX,
96, laranja.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Escort, 91,
branco, gasolina.
Lindo! Tratar: 453-
1023 ou 453-0964.

Vende-se Escort, 84,
impecável.
R$ 3.500,00.
Tratar: 9117-2487.

Vende-se Escort, GL,
97, 16Y, azul, ar,
direção, limp.
Tratar: 371-4000

Vende-se Del Rey,84,
álcool, 5 marchas. Prata
Met. R$ 2.500,00.
Tratar: .275-1817.

Compra-se Escort 16v,
97 em diante.
Tratar: 9997-5905.

Vendo carros novos e

usados, a partir de
R$ 65,00.
Tratar: 371-7177.

Vende-se motor de

Opala, 6 cc., a gas.,
ótimo estado.
Tratar: 371-4978.

Vende-se Besta, GS,
2000. Aceita-se

proposta.
Tratar: 9992-5253.

Vende-se Bonanza, 91,
completa. Impecável, o

gasolina. Tratar: 374-
1913 ou 374-0870.

Vende-se Xantia , 2.0,
95. Tratar: 371-4000.

Vende-se Peugeot-
405, 94, cinza.
Tratar: 371-4000.

Vendo ou troco

ciclomotor, Monark, 90,
ótimo estado. Tratar:
371-1335.

Vende-se moto Titan, KS,
2000, bordô,
R$ 3.300,00. Tratar:
373-1249, com Luis.

Vendo ou troco 3
lembretes. Tratar: 371-
1335.

Vendo moto Teneré; 90,
bateria nova, pneus
dianteiros novos, suporte
inteiro. Revisada. Aceito
moto de menor valor.
R$ 6.300,00.
Tratar: 370-2341.

Vendo Gol, .84,
Vendo Vectra GLS, 98, R$ 1.800,00, ou troca-

completo, prata Vendo Golf, 95, compl., se por moto.

metálico, ar digital, azul met. escuro. Tratar: 371-1853 ou

56.000 KM. Tratar: 9903-2936. 9997-5477.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Golf, 97, preto. Vendo TL 71, em bom.
Vende-se Corsa, 1.0, Tratar: 371-4000. estado. R$ 550,00.
98, vermelho, Tratar: 372-0391.

gasolina. Vende-se Passat

Tratar: 9903-2936. variante, 2p, 95, prata. Vendo Parati, antiga,
Tratar: 371-4000. CL, 95, prata.

Vende-se Monza SLE, Tratar: 371-4000.

2.0, MPFI, 93, grafite, Vende-se Santana,
álcool, completo, - ar. GLS, 95, vermelho, ar, Vende-se Passat VRG,
Tratar: 371-5343. direção e trava. 96, azul.

Tratar: 371-4000. Tratar: 371-4000.
Vende-se Corsa, 1.0,
Super" 4 pts, branco, Vende-se Santana 2000, Vende-se Quantum,
limpador e desemb. GLS, 94, vermelho, ar, 90, vermelho.
ar quente. direção e trava .. Tratar: Tratar; 371-4000.
Tratar: 371-5343. 371-4000.

Vendo Soveiro, CL, 1.6,
Vendo Corsa, 1.0, 94, Vende-se Quantum, 98, branco.
prata, 2 pts. 95, vermelho. Tratar: 371-4000.
Tratar: 371-5343. Tratar: 371-4000.

Vendo Astro GL, 98,
\

Vende-se Gol, 4 pts, azul, com direçãoVendo Monza 88,
completo, 4 pts, prata 99, prata imperial, travs, e vidros.
azulado. 16v. Tratar: 371-4000. Tratar: 371-4000.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Parati, 84, Vendo Saveiro, 96, verde.
Vende-se Chevette, gasolina. R$ 3.200,00. Tratar: 371-4000.

1.6, 86, dourado. Tratar: 376- 1484.
Tratar: 371-5343. Vendo Gol, 4 pts, 16v,

Vende-se Gol, 4 pts, 99, branco geada.
Vende-se Marajó, 85, 1.0, 00, cinza titânio. Tratar: 371-4000.

álcool, 5 marchas. Tratar: 371-4000.

R$ 1.700,00. Vendo Gol, 2 pts, 16v,
Tratar: 275�0329. Vende-se Gol, 98, 4 98, vermelho.

pts. branco. Tratar: 371-4000
Vende-se Corsa Wind, Tratar: 371-4000.

98, 35.000KM, de Vendo Gol, 1000, 16v,
particular. Vende-se Gol, 98, 2 4 pts, azul, 99.
R$ 9.500,00 de pts, 16 v, branco. R$ 14.800,00.

. entrada + 15x de Tratar: 371-4000 . Tratar: 371-9720.
R$ 180,00.
Tratar: 9979-1437. Vende-se Santana, 97, Vende-se Gol, MI, 98,

cinza. Tratar: 371-4000. branco, gasolina, com
Vendo Chevrolet 41.000KM.

Caçamba, 74, Vende-se Gol, 1.8, 88, Tratar: 9903-2936.
mecânica 11.13 verde, completo.
Tratar: 9979-1437. R$ 6.000,00. Vende-se Gol, geração

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Omega, 94,
GLS, 2.2, completo,
71.000 km.

R$ 14.800.
Trotar: 371-8611.

Vende-se, Marajó, 85.
R$ 3.300,00.
Trotar: 9992- 056:5.

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

travas elétrica. Banco
de couro, relíquia.
Tratar: 9975-4135.

Vendo Vectra GLS, 97.
Excelente estado,
verde metálico,
completo. Entrada de
R$ 12.500,00 + 30x
de R$ 511,00 fixas.
Tratar: 275-2878, com

Sílvia.

ótimo estado - ar e

direção.
Tratar: 9952-7796. Vendo Vectra, 94, azul.

R$ 13.500,00.
Tratar: 9973-8955.Vende-se Kadett, 90,

rodas de liga, cinza,
GLS, limpador
traseiro, motor 2.0.
Tratar: 9101-1689 / '

371-1922.

371-7770

REVESTIMENTO

AVfOMOB I LíSTICO
EM COURO E

TECIDO

Tratar: 9973-8955.

Vende-se D-20, 91,
vermelha. R$ 21.000,00.
Tratar: 9973-8955. Vendo S-l O, deluxe,

Champ, 4.3 V6,
completa, 98.
Tratar: 9993-5854.

Vende-se S-l O, Deluxe,
96, completa, protetor
de caçamba, lona
marítima e, bancos
individuois.:
Tratar: 997-5905.

Vende-se D-20, cabine
dupla, 81, excelente
estado. R$ 14.500,00.
Tratar: 371-5621.

Vendo Corsa, 95,
amarelo. R$ 8.800,00.

Vende-se Marajó, CL,
81, gasolina.
R$ 2:200,00.
Tratar: 371-5817.

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

[Mlj FIEDLER DESPACHANTE
Vende-se F- 1000, 81,
carroceria de madeira,
em ótimo estado.
R$ 14.000,00.
Tratar: 372-8409, com

Danilo.

TUN......NCIA. MGUIIO•• IPVA
, UC.NCIAM.NTO••MItVIÇO.Gau...

�one/Fax
(47) 275-1417

Rua Barão do Rio Branco, 320, sala 02 - Jaraguá do Sul - SCVendo Kadett, 95,

Grupo especial de automóveis com 04 (guatro) contemplasões todo mês

Crediário até 6 vezes

Na compra de peças e acessórios você ganha um cupom paro
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 3'1/05 ou enquanto durarem os estoques

Agora representando Pneus ItIIICHELIN

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800
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Aparelhos de CD's
Módulos
Tweeter
Alto-falantes

,

AGORA TAMBEM

COM TRAVAS E

VIDROS
- ,

ELETRICOS.
Acessórios em geral.

QUAIS AS VANTAGENS?
r:wEconomiã de cit�-30%-a��

.
. �

ornbustlvel, ""

'

Àu�ento do vida' úfil da 'ba
.

.

Rua Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC Fone: (47)
\

371 -89·73

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Gol, 85, 1.8.
Tratar: 9973-5523.

metálico, limpador e

desemb. traseiro, ar
quente e frio, ótimo
estado.
Tratar: 9975-4135.

Vendo Courie SLX,
1.4, 16V, 98,
R$ 12.400,00.
Tratar: 370-0122 ou

9902-5958.

Vende-se Parati, 84,
gasolina.
R$ 3.200,00.
Tratar: 376-1484.

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

Vende-se Gol 1 DOO,
96, ótimo estado.
Tratar: 9983-0975.

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

.

Tratar: 9973-5732.
Vende-se Gol, 4 pts,
cinza titânio .

R$ 17.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vendo Gol, 84,
R$ 1.800,00, ou troca

se por moto.

Tratar: 371-1853 ou

9997-5477.

Vende-se Fiat Strada,
working, 99, dir.
hidráulica, rodas

esportivos, impecável.
R$ 3.900,00.
Tratar: 9975-4135.

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

98, branca, 12

lugares. Tratar:
9973-5732.

Vendo Omega GLS,
completo, 93, verde
metálico,
R$ 13.000,00.
Tratar: 371-9981.

Vende-se Gol, 4pts, .

DO, cinza titânio.
R$ 25.500,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Voyage,
·81/82, gasolina,
ótimo estado.
R$ 2.300,00.
Tratar: 372-2803,
res., ou 372-6728,
comI., com Marcelo.

Vende-se Uno, 89.
R$ 4.900,00.
Tratar: 9117-2487.

Vende-se Toyota, 77,
traçada nas 4 rodas,
carroceria e cabine
novas. Tratar:
9975-4135.

Vendo Corsa Wind,
1.0, EFI, 95/95, com
desemb e limpador
traseiro, + ar quente e

trava, bordô.
R$ 3.000,00 De
entrada e assumir

prestações. Tratar:
370-2689 com Edson.

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

Vende-se Gol, 98,
branco, R$ 11.500,00.
Tratar: 371-4000. Vendo Tempra, 93,

completo.
R$ 10,000,00.
Tratar: 371-2599 ou

276-0396, com
Obelair.

Vende-se Golf, 97,
preto, R$ 15.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, verde. ,

R$ 14.500,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Xantia, 2.01,
ar, cinza.

Tratar: 371-4000.
Vende-se Passat, 2

_ pts, 95, prata.
R$ 10.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Fiat Uno, 94,
aros e rodas de liga
le�e, verde metálico.
Tratar: 371-6456.

Vende-se Gol, 98, 2
pts,. R$ 13.000,00.
Tratar: 2371-4000.

Vende-se Besta, GS,
2000.
Aceita-se proposta.
Tratar: 9962-5253 ...

Vende-se Uno Mille

Smart, 2000/ 2001.
Entrada +

financiamento. Tratar:

9993-5806, com Rita.

Vende-se Pick-up,
cabine dupla, 81.
R$ 14.000,00.
Tratar: 371-5621. Vende-se Astro GLS,

ar; verde.
R$ 26.004,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana,
GLS, 2001, 95,
vermelho,
R$ 14.803,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Palio, O km,
young, 2001, vermelho.
R$ 13.500,00. Aceita
se carro de menor

valor. Tratar: 275-510,
com Cris.

Vende-se Bonanza, 91,
completa.
Impecável, a

gasolina.
Tratar: 374-1913 ou

374-0870.

Vende-se D-20, 88,
toda original.
R$ 17.500,00.
Tratar: 9902-3517.

Vende-se Tempra, 95,
8V, IE, azul, completo.
Segundo dono.
R$ 13.000,00.
Tratar: 9989-7500 ou

370-8627.

Vende-se Gol, 1.8,
88, verde, completo.
R$ 6.000,00.
Tratar: 372-2024,
com Gilson.

Vende-se Santana,
GLS, 94, vermelho,
R$ 14.503,00.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Uno Mille,
EX, 2000, verde

Vende-se D-20 ,4 pts,
cabine duplo,
original, 95, diesel, de
particu Ia r.
ifratar: 9973-3034. Vende-se Fusca, 77,

motor 1 �500 em bom
estado. R$ 2.600,00.
Tratar: 9975-2361.

Vende-se Quantum,
95, vermelho.
R$ 13.000,00.
Tratar: 371-4000.

Vendo Fusca, 1 .300 L,
81. R$ 2.500,00.
Tratar: 9992-0565.

Vende-se Besta 95, ,

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

Vendo Fusca, 77,
vinho, ótimo estado,
1.300 L.
Tratar: 372-0391.

Vende-se Fusca 86,
original. Ótimo PeçM e t1� (0**47) 371-5343estado. R$ a combinar..
Tratar: 371-9981.

Vende-se Gol, 4 pts,
99, prata imperial,
16v, R$ 17.300,00.
Tratar: 371-4000. RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - SC

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Conheça o novo modelo de

auto-falantes 6x9 da Bomber.

Preço promocional

R$147,OO·
incluso instalação.

Venha fazer um orçamento
sem compromisso.

Atendemos linha geral:

... A"'uu'íI�l/t I
VeJea�� (.W�.

Telefone:
(047) 376�0251

-'%zZi@';·<7::'1 .. ,.1(\ .. ',
;, ••Y>

Um :J>al\c.adão· de Qualidade

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SCJoão Januário Ayroso, 1726 - Sala 3 - Jaraguá Esquerdo Ligue: 370-9005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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370-0026
Assistência 24h: 9973-8889

Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira,
.,.""

nO 58 - Centro -laraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Esgoto càusa congestionamento
no centro de Jaraguá do Sul

.

Jaraguá do Sul - A im

plantação da rede de esgoto sani-
.

tário no centro da cidade está con

gestionando o trânsito, especial
mente nos horários de pico. Esta
semana as obras pararam o trânsito

na Rua Epitácio Pessoa. O Samae

(Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto), segundo o diretor

geral interino, Bonifácio Formigari,
conta com a ajuda da PM para dis

ciplinar o trânsito enquanto durar
o trabalho, especialmente nas ruas

de grande movimento e nos cru

zamentos. De acordo com Formi

gari, os engarrafamentos somente

acontecem quando o trabalho é
realizado no meio da rua, como no

caso dos cruzamentos. Quando
isso acontece,o trânsito é desviado
ou fica em meia-pista. O diretor

geral interino explica que o con

tratempo é provisório e que as

obras são necessárias. Ele pede pa
ciência aos motoristas que trafe

gam pelas ruas do Centro.
A região central da cidade faz

parte da Bacia 3, que compreende
os bairros Ilha da Figueira, Barra
doRioMolha, Vila Lalau, Baependi,
Centro, Vila Lenzi eVila Nova. Esta

etapa foi iniciada em março de
.

1999 e atenderá, de imediato,
31.966 pessoas, num total de
174.527 metros de rede cole
tora. A longo prazo, esta bacia
terá capacidade para atender até
70 mil pessoas.

A Bacia 1, iniciada emmarço
de 1988, atenderá 17.348 pes
soas de imediato, mas terá ca

pacidade para atendimento de 25
mil pessoas. Abrange os bairros
Nova Brasília, Czerniewicz,
Água Verde, Rau, Amizade, Es
trada Nova eFrancisco de Pau

lo, num total de 82.071 metros

de rede coletora.
A estação de tratamento de

esgoto de Nereu Ramos aten

derá 5.120 pessoas. Abrange
também o Bairro Três Rios do
Norte e os loteamentos que
existem no local.

Até agora, O Samae conse

guiu colocar em funcionamento

apenas 10% das ligações pre
vistas. Até o final do ano, o Sa
mae espera ter capacidade para
tratamento de pelo menos 60%
do esgoto produzido no Muni

cípio.

Paciência: motoristas enfrentam congestionamento por causa do esgoto

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS,
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DAS CÂMARAS DE

VEREADORES DE CORUPÁ, GUARAMIRIM, JARAGUÁ DO SUL,
MASSARANDUBA E SCHROEDER

SINSEP/JSR

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Administração
Direta, Fundações, Autarquias, e Sociedades de Economia Mista e

das Câmaras de Vereadores de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do
Sul, Massaranduba e Schroeder convoca todos os integrantes da
Categoria Profissional para Assembléia Geral Extraordinária que fará
realizar no dia 09 (nove) de junho de 2001, às lOharas, em primeira
convocação, ou às 10h30m, em Segunda convocação, em sua sede
Social, na rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, centro da cidade de
Jaraguá do' Sul, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Fixação da Contribuição Confederativa de cada trabálhador da

categoria, de acordo com o Artigo 80, Inciso IV da Constituição
Federal.

Jaraguá do Sul, 23 de maio de 2001

IDINEI PETRI
Presidente do SINSEP/JSR

Moradores doChico dePaulo

Situação piora
comas

enxurradas, que
trazem entulhos

Jaraguá do Sul - O ribei
rão Chico de Paulo, que corta o

bairro de mesmo nome, está sen

do sistematicamente agredido pe
la poluição, gerada não apenas
pelos possíveis resíduos quími
cos de empresas instaladas nas

proximidades, mas também pelo
esgoto doméstico. Praticamente
todas as residências que ficam às

margens do riacho despejam ali
mesmo a água usada nas tarefas
domésticas. O presidente da As

sociação de Moradores, Gilberto
Leissman, afirma que a situação
já foi bem pior. "Realizamos um

trabalho de conscientização entre
a comunidade, com a ajuda da

escola, e o comportamento da
maioriamelhorou", acredita Leis
smann.

Mesmo assim, o comerciante
Altair Manieski conta que o mau

cheiro, às vezes, é insuportável e
que, quando chove muito, a en

xurrada traz toda espécie de en

tulho. " Até sofá eu já vi", lem
bra Altair, que tem o riacho pas
sando nos fundos da casa. Ele

aponta a falta de consciência das

pessoas pela agressão ao meio
ambiente. "Todo mundo joga o

esgoto no riacho", declara.
A dona-de-casa Teresinha

Cornelsen vive uma situação
difícil por morar muito próximo
ao riacho. Vítima constante das

enxurradas, ela conta que já
perdeu tudo o que tinha dentro
de casa por três vezes. "Além do
medo das enchentes, a gente con
vive com o mau cheiro do ria

cho", reforça Teresinha. Para sair
de casa ela tem que atravessar o

riacho. A ponte é de madeira e

está bastante danificada. Ela e

Conscientização: poluição do riacho é causada por esgotos domésticos

mais três famílias moram neste

local. O loteamento, segundo ela,
foi considerado .irregular pela
Prefeitura e ela não tem a escri
tura. Assim como os outros mo

radores do local, ela tambémjoga
no riacho a água usada nas tare

fas domésticas.
O presidente da Associação

de Moradores lembra que a ponte
sobre o riacho, na altura da Rua

Henrique Nagel, deverá estar

pronta no mês que vem. Esta

ponte, segundo Leissmann, vai
solucionar o problema de alaga
mentos, mas a poluição do riacho
não tem prazo para ser resolvido.
"Somente com a conscientização
das pessoas e a implantação do

esgoto sanitário é que conse-

sentações começaram na segun
da-feira, com o texto "Pois é

Vizinha", de Dario Fo e Franca

Rame, e foi dirigido pelo ator

Leone Silva. Na terça-feira, dia
22, foi a vez de Sandra Baron

dirigir o texto ."Escola de Mu

lheres", de Moliêre. Ontem, a

apresentação foi de Jonas dos

guiremos impedir a degradação do
Chico de Paulo.

A associação se reúne neste

sábado, a partir das 15 horas, na
Escola Joaquim Francisco de
Paulo. Participam da reunião re

presentantes da administração
municipal e Engepasa. O objetivo,
segundo Leissmann, é discutir a
possibilidade de asfaltamento,
instalação de redutor de velo
cidade em frente à escola, área
de lazer, muro do cemitério e

conclusão das ruas que fazem a

ligação da Rua 766, na Tifa dos

Martins, com a Rua 866, no Lo
teamento Corupá.

O Bairro Chico de Paulo tem

aproximadamente dóismil mora
dores.

"

Ultimo dia para assistir "Leituras em Cena"
Jaraguá do Sul- Hoje é o

último dia para assistir a apre
sentação dos grupos que par

ticiparam das oficinas teatrais

promovidas pelo Sesc, através do
Projeto Dramaturgia - Leituras
em Cena. O tema central do

Projeto é Comédia - O Poder
Transformador do Riso. As apre-

Santos, com o texto "O juiz de

paz da roça", escrito por Martin
Pena. Hoje o espetáculo fica por
conta de Mery Pett, com o texto

"Lisbela e o Prisioneiro", de Os
mar Lins. As apresentações
acontecem a partir das 19 horas,
no auditório do Unerj. A entrada
é franca.
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CampanhadoAgasalho termina
com coleta de casa em casa

Donativos
reverterão em
beneficio da
AçãoSocial

Guaramirim - Desde se

gunda-feira os alunos das escolas
Lauro Zimmermann, Almirante
Tamandaré, São José e São Pedro
estãomobilizados na realização de
uma gincana, que tem como tarefa

principal o recolhimento de dona
tivos em alimentos, agasalhos e

calçados, que serão destinados ao

trabalho assistencial prestado pela
Ação Social. Durante toda a se

mana; a população poderá entregar
as doações, através das escolas,
culminando com uma espécie de

"arrastão", previsto 'para sábado,
entre 8h30 e 11 horas, quando
serão percorridas as residências
em toda a área urbana e também
nas localidades do interior doMu

nicípio.
A coleta, no final de semana,

mobilizará também veículos ce

didos pelos voluntários da Ação
Social, Corpo de Bombeiros, Po
líciaMilitar e Carasol (Caravana da
Solidariedade), que estarão au

xiliando os alunos no recolhimento
dos donativos. Este ano, os orga-

nizadores optaram pela realização
da campanha na forma de gincana,
com distribuição de prêmios e brin
des entre as escolas e estudantes,
com a finalidade de aumentar a

motivação dos mesmos, segundo
informa o coordenador, professor
Jair José Pereira.

Ele aproveitou para fazer um

apelo, inclusive, para que mais

pessoas ou entidades interessadas

em colaborar na campanha se

apresentem como voluntários pa
ra o recolhimento previsto para

acontecer neste final de semana.

Existe um roteiro de coletajá pré
estabelecido e que será desen
volvido pelos alunos, de acordo
com as séries escolares. Todos os

donativos deverão ser recolhidos
e conduzidos até a sede da Ação
Social, na Rua 28 de Agosto (ao
lado do Corpo de Bombeiros

Voluntários), onde acontecerá a

preparação dos alimentos e aga
salhos, para posterior distribuição
à parcela mais carente da popu
lação. (MILTON RAASCH)

material I
ao Pti.Otusl�daass"'de .mal·oraesfarlllecíluriassosd.eos- 'I'pende das contribuições da co-

munidade, sejam de pessoas jurí- trabalho de atendimento social é

dicas, entidades .ou particulares. completado com atividades de]
Já é costume da população gua- preparação demão-de-obra ferni-j
rarnirense reunir donativos, sejam nina, com orientação para as mães

.

em alimentos, roupas ou doações na elaboração de artesanato, que
em. dinhejro Para compra de me- termina revertendo para auferir

dioarnen,t.os,gmas olabora- algum gm11Jo a a iamÍlia.
ção preeisaset; c a, porque Além di a Ação Social:
um número significativo de fa- funciona tam,géincomo centro de]
rumas carentes é atendido quase triagem e ençamínhamento de

diariamente. jovens, crianças e adultos para
A entidade também funciona terem acesso aos serviços pú

como repassadora de pequenos blicos municipais, atendimentos
bens e utensíliog domésticos, na área de saúde e, eventual-
corno camas, gu -rou,pas, bo- mente, até",?pOl;Ümidades de em-

tijões de gáS1 , tudo que prego. (MR)
��.�----����------�----------�%-�---=----�

ConvênioatendedeficientesauditivosevisuaisdeCorupá
Corupá - A SecretariaMuni

cipal deEducação firmou convênio
com a Addav (Associação de
Deficientes Auditivos e Visuais) de
Jaraguá do Sul para conceder

atendimento às crianças portadoras
de deficiências visual, auditiva e de
distúrbios de linguagem. O con

vênio prevê a prestação de serviços

nas áreas de Fonoaudiologia e

Psicologia, com carga horária de

20 horas semanais, assim distri
buídas: quatro horas com a psicó
logae 16horascomafonoaudióloga.

Os atendimentos acontecerão

em dependências aos fundos da
Secretaria Municipal de Saúde, às
terças e sextas-feiras, das 8 às 12

horas e das 13 horas às 18h20. As

crianças necessitadas dos serviços
poderão preencher nas escolas as

fichas para encaminhamento das

consultas.

Ontem, começaram os atendi

mentos com a fonoaudióloga para
os alunos da Escola Aloísio Car

valho de Oliveira.

Município recolhe lixo reciclável

Ler, ler, ler... único antídoto contra a alienação. Aquele' que lê, com certeza, tem mais facilidade
em entender e interpretar as coisas do mundo. A leitura deve estar para o intelecto assim como a água
está para a higiene corporal, pois quem nada lê ou lê muito pouco corre sério risco de ficar, além de

alienado, sem ter o quê nem com quem falar sobre coisas interessantes.

É comum encontrarmos pessoas desculpando-se por que não lêem; a principal desculpa é quanto
ao tempo, porém ler não significa ter horário e local, previamente, marcados; para ler basta que Ie

tenha o que ler e vontade de ler. Na verdade, nem sempre aquele que lê muito bem escreverá, mas lim

aquele que lê diariamente, esse sim, com toda a certeza, terá mais facilidade em estabelecer comunica�o
com o mundo que o rodeia, pois leitores formam-se a partir de boa leitura e leitura contínua, ou sej�
o grande segredo, para se ler bem e escrever com maior habilidade, é ler continuamente, diariament�

em doses homeopáticas.
A tarefa de ler significa saber reler; é só através da releitura de um texto que conseguiremos fazer

relações com o que já lemos, tecendo, assim, uma teia de significações a ponto de podermos compa�r,
confrontar e refletir sobre o já lido e o lido; aí centra-se a pluralidade de vozes existentes no interior

de um texto.

Portanto, cabe ao leitor dar ao texto a sua significação, ou seja, fazer da leitura um processo no

qual possa haver mais de uma significação; a significação de quem o escreveu e a de quem o leu.
,

Já dizia Monteiro lobato "um país se faz com homens e livros". Incentivar uma criança a ler e

dever e salvação de todo aquele que, de uma forma ou de outra, educa alguém.
Pensando nisso, o Colégio Marista São luís, em parceria com a Associação de Pais e Professores,

investiu mais uma vez no seu grande propósito: a Educação. Para tanto, foram adquiridas 1050 obras,

entre Literatura Infantil, Juvenil e indicações para vestibulares bem como para apoio didático.

Professora de,Língua Portuguesa eÜteratura, Helena Cristina Lüb�
Colégio Marista São LU!

, Corupá .:___ As secretarias de

Educação e de Agricultura desen

volvem, desdemarço, a Campanha
Corupá Recicla com o objetivo de
conscientizar a população sobre a

importância da reciclagem do lixo

para garantir melhor saneamento
e o equilíbrio das condições domeio
ambiente. A campanha está acon

tecendo mediante a realização de

uma gincana com a participação
das escolas Franz Dom, Aluísio
Carvalho de Oliveira, Pedra de

Amolar, Francisco Mess, Frederi
co Viebrantz, José Pasqualini, Cen
tro de Educação Infantil DonaNina
e Centro de Educação de Jovens e

Adultos.
As unidades escolares foram

divididas em duas equipes para
participação na gincana, com a

coordenação da professora ?irlene
Maria Morais. Os alunos têm en

volvimento com as tarefas da

campanha, conforme é realizado

Opinião
leitura em questão

o recolhimento trimestral do lixo
reciclável, nos meses de maio,
agosto e setembro. No início desta
semana, aconteceu a etapa que se

destinava ao recolhimento de pro
dutos plásticos; hoje e amanhã se

rão recolhidos papel e papelão, e de
28 até 31 demaio, os vidros emetais.

Todo o lixo reciclável deve ser

preparado para ser entregue limpo
e seco. Os alunos só deverão con

duzir os materiais recicláveis para
as escolas de acordo com as datas
propostas no calendário estipulado,
até às 13 horas do segundo dia.

Após esse horário, não será aceito
mais o recolhimento para a pri
meira etapa, dado tratar-se de ins

trução de realização da gincana.
Cada escola deverá encarregar

um responsável pelo recebimento
e pesagem do material. O dinheiro

que for auferido com a venda des
sematerial reverterá em benefício
da própria unidade escolar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Horst BaümleRAINHA DO BAEPENDI

O Clube Atlético Baependi realiza neste

sábado sua tradicional festa de Espírito
Santo, a partir das 17 horas, com marcha;
18 horas, premiação; 19 horas, jantar, e, às
20 horas, eleição da Rainha do clube, e em

seguida baile com a Banda Safira, do Rio
Grande do Sul. Este colunista agradece o

convite para integrar a comissão julgadora.

GINCANA'

A 3" Gincana 24 Horas do Sesc (Serviço
Social do Comércio) foi mais uma vez um

grande sucesso!!! A equipe Corujas foi a
vencedora da competição. Em segundo
lugar ficou a equipe do Círculo Italiano, e

em terceiro a equipe Legião Jovem. Foram
arrecadadas cerca de cinco mil peças de

roupas e 80 cestas de alimentos não pere
cíveis, que foram doados à Igreja Católica
São Sebastião.

.
FEIJOADA

O casal Salon e Norma Schrauth já está

organizando a tradicional feijoada que o

Lions Club Centro realiza todos os anos. Será.
no dia 2 de junho, um sábado, tendo no

vamente por local as dependências da 3"
Cia. da PolíciaMilitar. O cartão custa apenas
R$ 5,00 e pode ser adquirido com os mem

bros da diretoria.

CABELos
O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs
programou para o dia 4 de junho, 19h30, no
anfiteatro da Shopping Center Breithaupt,
a palestra: "Doenças do cabelo e couro

cabeludo", que será ministrada pela der

matologista Alessandra Lombardi Pradi
Guenther. Palestra gratuita. As inscrições
devem ser antecipadas através do telefone
371-1044, com Luiz Dalri.

I NOTRE
Neste sábado, 26 demaio, acontece naNotre
a "fESTA BREGA". Uma das festas mais
esperadas do ano. Quem vier trajado com

roupas brega tem acesso livre, entra na

faixa ... a noite toda. Ingressos antecipados:
Naguchi (shopping), OBoticário (Calçadão)
e Posto Mime (Reinaldo Rau). Início: 23
horas.

Quem comemorou muito, na surdina, os 50 anos
de casamento foi o casal Heinz e Sylvia Intorp
Blosfeld. As Bodas de Ouro transcorreram no

últiin-;;-itia5 de maio
•.

MOMAGO
Alegria e tradição por uma Escolamelhor.
A Escola de Educação Básica Holanda Marcellino

Gonçalves, o HOMAGO - tradicional educandário da
nossa cidade, situado na Ilha da Figueira -, promove

. sua grandiosa Festa [unina no dia 9 de junho.
A Escola, junto com a festa, promove o Festival da

Canção, que já iniciou na carreira artística nomes como

Sandro Luís e Clóvis, Madson e Alex.
Os festejos têm início às 17 horas com o encerramento

das atividades da Gincana Interna.
A festa do HOMAGO é uma das maiores no gênero da
nossa região, onde teremos apresentação da Quadrilha,

pipoca, quentão, pinhão e bebidas em geral.
Neste ano, com uma novidade: churrasco de pernil de
porco. O nosso convite se estende a toda comunidade

jaraguaense. É com a participação de todos que
construímos uma Escola commelhor qualidade.

F:.tli'. �
�rtiY:.�·r&\3.ri@)
24/5
PauloGrützmacher
José Pradi
Andrielly Ziehlsdorff

25/5
Marilucia Schmidt
Kuster
Susana Feldens

26/5
LUcienne H. Leutprecht
Mario I. Franzner

SOCIAL - 9

Cesar JunkeslCP

Prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, o Dêgo,
com a primeira-dama, [ussara, no lançamento da

Expofeira/2001. Ele estréia idade nova amanhã,
l.. dia 25�de maio

Casalloão Carlos e Sônia
Marcatto. Ela será anfitriã
na Noite do TITITI,
amanhã, no Clube Atlético
Baependi

Maria Gonçalves

Casal Rosemary Loss e Waldemar Behling na sa Noite
Brasileira, no Clube Atlético Baependi

G"'ViViane Bassani Wen.dorf troca d�idade dia 29/5. Parabéns!
= �,w., "

.
»»>=�,>iII! .. '"

DIA DO DESAFIO

Os organizadores doDia do Desafio (Sesc e PME) terão a adesão da
turma da Studio FM, neste ano.ARuaDomingos da Nova, em
frente à rádio, será fechada durante 15minutos (às 8h30) no

próximo dia 30 demaio. Comunicadores, ouvintes e convidados
irão dar uma "malhada" .

4J!1�[·)'ii.I.i.a'8í••
Jantar e Café

Benefícente da Ação
. Sodal de Jaraguá do Sul.

Venha uestída como

quíser.
Somente para mulheres.

Local: Clube Atlético

Baependi
Data: 25 de maio

Horárío: 20 horas
Valor: R$ 20,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mônaco - Rubens Bar
richello comemorou terça-feira
seu 29° aniversário e considerou
a renovação de seu contrato com

a Ferrari um présente. O piloto
brasileiro mostrou irritação com

alguns comentários publicados
na imprensa especializada de que
a permanência no time italiano,
nas mesmas condições que tem

hoje, seria uma derrota. "As pes
soas precisam ver mais o lado

positivo. Eu gostaria de pedir
carinho, porque num dia tão feliz

já vejo nós jornais a polêmica, 'o
Rubinho começou a perder'.
Acho que está errado isso. É uma

vitória, um brasileiro novamente

disputando provas com chances

de ganhar na Ferrari", disse o piloto.
Segundo o brasileiro, as con

versas com a Ferrari já haviam

começado algum tempo atrás. "É
algo que me tranqüiliza. Quando
eu cheguei aqui o contrato era

esse: dois anos e mais um de

opção deles." Especula-se na

Europa que Rubens ganhou um

substancial aumento de salário,
passando da casa dos US$ 5

Ladrões levaram
achavedo
carro, além de

R$120,OO
Jaraguá do Sul- Na noite

de terça-feira, o taxista Michel'
Toni Ramos, 22 anos, foi as

saltado por duas pessoas que ha
viam solicitado seu trabalho. Se

gundo relato de Ramos, os dois

homens, aparentando ter entre 20
a 25 anos, bem arrumados, en
traram no carro e pediram para
que ele os levasse para a Rua
Alberto Santos Dumont, localiza-

da no Bairro Vila Lalau. Quando
chegaram próximo ao estabeleci
mento de material de construção
Santa Cruz, deram voz de assalto.

- O homem que estava sen

tado no banco de trás me apontou
uma faca e me ameaçou, mas eu

consegui abrir a porta em tempo
e sair correndo �, conta. Quan
do Ramos fugiu, os dois assal
tantes roubaram o táxi, veículo
Gol, de placa MBG-1767, de Ja

raguá do Sul, e, aproxima
damente dez minutos após o

ocorrido, a Polícia Militar encon
trou o carro abandonado, em

frente à Weg 2. Moradores da

localidade relataram para a polícia

Taxista foi assaltado na noite
de terça-feira, na ,VilaLalau

que viram dois homens entrando
em um Kadett e saindo em alta

velocidade, mas, até o fechamen
to desta edição, ainda não haviam
encontrado os suspeitos.

Ramos diz que, em cinco anos

que trabalha como taxista, esta

foi a segunda vez que passou por
um assalto e critica a falta de se

gurança. "Pior é que não tem o

que fazer, a gente precisa confiar
nos clientes que entram no carro,

esse é o meu trabalho", diz.
Os ladrões levaram a chave

do carro de Ramos e o dinheiro

que o taxista tinha recebido du
rante o dia, cerca de R$ 120,00.
(FABIANE RIBAS)

Moto atropela e mata homem de 87 anos
Hospital São José, ainda com

vida. Vaz sofreu fraturas múl

tiplas, escoriações por todo o

corpo e traumatismo craniano e

não resistiu à cirurgia, entrando
em óbito cerca de três horas após
o acidente.

pelado pelamoto CG Titan, placa
AGS-7794, de Jaraguá do Sul,
conduzida por Evandro Agiberto
Kern, de 19<ànos. Os bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul
encaminharam o aposentado
para o Pronto-socorro do

Pequena - R$ 7,90
Grande R$' 13,90
Gigante - R$ 17,90
Calzone - R$ 17,90

Entregamos em Guaramirim
-B"ú«ie
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Pref Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

"Preciso de carinho", diz o

piloto Rubens Barrichello
milhões anuais para US$ 8 mi.
lhões por temporada.

Em um ano e meio de Ferrari,
Rubens admitiu que teve alguns
momentos de dificuldade, Os
mais agudos, segundo ele, no

Brasil. "Os piores momentos fo
ram as duas corridas de Inter.

lagos. Foram decepcionantes, de
muita pressão. Tenho que en

contrar um jeito de tratar a co

rida do Brasil como qualquer

TREINOS - O GP de Mô·

naco, sétima etapa do Mundial,
começou ontem com os treinos
livres. Como é tradição no Prino
pado, a sexta-feira é dia de folga
e depois os carros voltam à pista
no sábado, para novos treinos

livres e a definição do grid de lar·

gada. A corrida, domingo, co
meça às 9 horas e terá 78 voltas,
No ano passado o vencedor foi

David Coulthard, da McLaren. O
escocês, com 38 pontos, é o

mais direto adversário de Scbu

macher, 42 pontos, na luta pelo
título desta temporada.
(FLAVIO GOMES)

Jaraguá do Sul - O atro

pelamento ocorrido na tarde de

ontem, na Rua Prefeito Walde
mar Grubba (em frente àWeg 2),
no Bairro Vila Lalau, tirou a vida
do aposentado José de Souza

Vaz, de 87 anos. Vaz foi atro-

'.""��

-Prozer em
atender bem.

1(Wt,6a-�

PIZZARIA RIO BRANCO

apre90s imbativeis _

Confira

R$ 6,90
nas

es

a R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90

R$ 17,00,

Rua Barão do Rio Branco, 163 • Jaraguá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Márcio Conceiçãoépré-convocado
paraOBrasileirodeAtletismo

Jaraguá do Sul - O atleta

jaraguaenseMárcioAndré daCon
, ceição, que conquistou o segundo
s

lugar na prova de arremesso de
s

martelo no Campeonato Estadual

Menores deAtletismo, realizado no
último fim de semana, em Cri

ciúma, foi convocado para a sele

Ião catarinense que vai disputar o
Campeonato Brasileiro de Atletis
mo (categoria até 17 anos), nos
ruas 9 e 10 de junho, em Londrina.

André Barreto é outro integrante
da equipe da Fundação Municipal
de Esportes com chances de re

presentar Santa Catarina no Bra

sileiro, depende da posição no

ranking a ser divulgado nos próxi
mos dias. Barreto foi o segundo.
colocado na prova de arremesso

de peso e terceiro no lançamento
demartelo na competição estadual.

Participando com um total de
oito atletas, a equipe da FME tam

bém conquistou ótimos resultados
no feminino, com Mirely Santos
ficando na segunda posição nos

100 metros com barreiras e em

terceiro lugarno salto em distância,
além da segunda colocação de
Daniele Franzner nos 400 metros

com barreiras. "Outro destaque de
nossa equipe foi Diego Peiter, que
tem apenas 14 anos e, por ainda não
ser federado, correu avulso nos 1ao
metros rasos, conseguindo o segun
do lugar nesta prova", comemora o

treinador AdrianoMoraes.
A competição reuniu cerca de

200 participantes e oito equipes.

Schünke foi O destaque no
Catarinense de Carabina Apoiada
Jaraguä doSul- O atirador

Gilnei Schünke foi o destaque da

equipe ADJIFME no último final
de semana ao conquistar o segun
do lugar na categoria Sênior e o

terceiro na classificação geral da
qaarta etapa do Campeonato Cata
rinense de Carabina Apoiada. O
evento aconteceu em Blumenau e

contou com a participação de 200

competidores, representando 14

equipes. Com a sexta colocação
nacategoriaMaster, Arno Utpadel
também obteve bom desempenho
individual entre os jaraguaenses,
que ficaram com a sétima posição
por equipe: Clube de Tiro lOde

Maio e Sociedade Atiradores Po

merode, ambas de Pomerode, sa
graram-se campeão e vice, res

pectivamente, com o Clube Fre
derico Donner, de Timbó, ficando
na terceira posição. A quinta etapa
da competição está marcada para
os dias 9 e 10 de junho, em Pome
rode.

Já na segunda etapa do Cam

peonato Catarinense de Carabina
ArComprimido, também realizada
emBlumenau, a equipeADJIFME
terminou na quarta colocação entre
as cinco equipes participantes.
Timbó, Blumenau e Joinville foram
as três primeiras.

(Re)pe,;�__� _

A dança do umbigo
. .'

'. Por .estes días teremos o desf.echo de uma novela que já se
tomou rotina no Brasil, A dançado umbigo. Os senadores e deputados
queJecéberam a'deleçaçãö dos eleitores para legislar e fiscalizar a

,:d�ll'1i�ração, estão fazeo,do ä dança dó umbigo. Como em todos os
alles nem todos participam. Nos últimos meses, pera não .dlzer

(no�� �êm-!ie recebido notícias de verdadeiras danças do umbigo,
sto,e, os deputados e senadores ao invés de legislar em favor do
�ovo brasileiro, de cuidar e fiscalizar para que a administração seja
em favor do Brasil, do povo brasileiro, estão preocupados consigo
rnes�os. Olhando de fora.. através de noticiários, como se fosse

Áffia Janela, per�ebe�se.que estão dançàn�á em torno de s� mesmos.

dan�a. do umblqo, A Vida dos "nobres" glrÇl em torno de SI mesmos,o ��bl.go se tornou ocentro da atuação dos mesmos. Violar, ou não

��nl� qUem violou o segredo de votação; assinar uma lista e no outro

'fila. tl�ar sua assinatura, denunciar e não provar, não denunciar ou

n�cahzar a aplicação de somas vultosas, até parece ser coisa de quem

Va
o leva a vida e cargo a sério. De quem está ali só para levar

fazntagens. E nós, eleitores, o que fizemos? Pense no que podemos
� para terminar este baile. Receba meu abraço cordial.
astor In90 Piske

I
APoiO: '

IiC HORNBURG
Fone (47) 371-2511
Fax (47) 371-2130

SERViÇO FUNERÁRIO
HASS

371-0903 / 370-0425

Punhobolmirim feminino ficou
em terceiro lugar em Joínvílle

Evento contou
coma

participação de
58times

Jaraguä do Sul- A equipe
Mirim feminina Soletex/FME

conquistou o terceiro lugar na

terceira Copa Joinville de Punho

bol, realizada no último fim de

semana, no Centro de Treina

mento de Joinville, envolvendo'
competições em oito categorias,
com a participação de 58 times.
O título desta categoria foi para

a Sociedade Ginástica, de Novo

Hamburgo, enquanto que Duque
de Caxias, de Curitiba, ficou com
a segunda colocação.

"Nossa equipe Mirim fernini
na pode melhorar seu atual de

sempenho, mas precisa adquirir
mais confiança e aprimorar a

batida por cima", avalia o técnico.
Gelsen da Silva Soares, acres
centando que para isso é impor
tante não só os treinamentos

como a participação das atletas em
competições como estas de Jo
inville. "O que há de melhor no

punhobol brasileiro está nestas

copas, onde nossa participação é

imprescindível para o cres-

Malwee/FME classifica-se para a

segunda fase do Estadual Infanto
Jaraguá do Sul- A equipe

da MalweelFME classificou-se

para a segunda fase do Campeo
nato Estadual Infanto de Futsal ao
vencer os quatro compromissos
no returno da primeira etapa, reali
zado de quinta a domingo da sema
na passada, em Jaraguá do Sul:

ApamaIBlumenau (3 x 2);Metisal
Timbó (7 x O); Estrela Batistense/
São João Batista (11 x O); Berlandal
Curitibanos (12 x O). Com estes

resultados o time soma 24 pontos
e encerra esta fase na liderança
geral do campeonato, tendomarca
do 70 gols e sofrido apenas seis.

A artilharia do Estadual é liderada

por um dos atletas jaraguaenses -
Fernando - que já balançou as re

des adversárias em 15 oportunidades.
A Federação Catarinense de

Futsal vai divulgar ainda esta sema
na a composição das chaves para a

próxima etapa da competição.
JUVENIL - Única equipe in

victa no Campeonato Estadual
Juvenil de Futsal, a MalweelFME
obteve sua pitava vitória conse

cutiva no último sábado, quando
superou a TuperlSão Bento do Sul

pelo placar de 6 x 3. O time jara
guaense realiza o último jogo do

turno neste sábado, contra a CIS/

Ceduc, em Criciúma.

Teleformar coloca Colégio
Marista na era do ensino virtual

Colégio Marista São Luís inicia aulas adistânda em parceria com a PUCRS

O Colégio Marista São Luís entra de vez na era do ensino a distância e videoconferências
com o projeto Teleformar (Formação Marista a Distância). A primeira aula virtual
acontece na próxima terça-feira (29), às 18 horas. Estarão participando do curso professores
e funcionários do Colégio de Jaraguá do Sul e, simultaneamente, de todos os Colégios e

Obras Maristas do RiQ_Grande do Sul, Santa Catarina e o Colégio João Paulo II, de Brasília.
O Teleformar é uma iniciativa das Províncias Marista de Porto

Alegre, Santa Maria e Santa Catarina. O projeto tem como objetivo
oportunizar aos Irmãos, Leigos e Formandos momentos de estudo
e encontros vivenciais a fim de conhecerem e aprofundarem a

Espiritualidade Apostólica Marista - EAM .

Serão videoconferências quinzenais, com todo conteúdo do curso, reforçado com

atividades de aprofundamento e assimilação, reuniões com os coordenadores locais, visitas
de acompanhamento da coordenação, encontros-retiro de finais de semana e a conclusão
com um Congresso de Educadores Marista. Programado para encerrar em junho de 2002,
o Teleformar terá uma carga horária total de 160 horas e os participantes do curso

receberão um Certificado de Extensão Universitária pela PUCRS.
Utilizando-se dos melhores recursos tecnológicos a serviço da educação integral, o

Teleformar, em pouco tempo, atingirá a grande maioria dos educadores nos mais diversos
níveis, que atuam em todas as frentes da Missão Marista.

De acordo com o Irmão Délcio Balestrin, diretor do Colégio Marista São Luís, "Essa
parceria possibilitará maior epertunidade aos educadores Maristas de ter uma formação
mais sólida e um comprometimento maior com a proposta Marista de educação", afirma.

cimento técnico dos jogadores
de todas as categorias", con
sidera o treinador. Participando
daCopa Joinville com delegação
de 32 atletas, a Soletex/FME

competiu também nas categorias
masculinas Mirim, obtendo a

quarta colocação, Infantil e Ju

venil, sendo que nestas duas
últimas não conseguiu clas

sificação para as quartas-de
final.

Vanessa Klabunde e Cleide- \

mara Padilha foram. os des

taques da equipeMirim feminina

que ficou com a terceira colo

cação na Copa Joinville de Pu
nhobol.

JS'domina

LigaNorte de

Basquete
Jaraguá do Sul- As equi

pes Unerj/Duas Rodas/FME e

Jangada/RolandDombusch/FME
dominaram a primeira etapa do

Campeonato da Liga Norte de

Basquetebol (categorias Mini e
Mirim), disputada no último sá

bado, em Rio Negrinho. NoMini
masculino a equipe A do Unerj/
Duas RodaslFME conquistou o

título da etapa ao vencer todas as

partidas: 26 x 12 Porto União; 22
x 8 Rio Negrinho; 32 x 17 Mafra;
e 32 x 28 time B, UnerjlDuas Ro
daslFME, na final. Esta foi a única
derrota da equipe B, que ficou
com o segundo lugar e chegou à
decisão superando São Bento do
Sul (28 x 13), Rio Negrinho (25
x 11) e Mafra (26 x 14).

FEl\flNINO - Asmeninas da

equipe Jangada/Roland Dorn
buschlFME ficaram com o título
da categoria Mini, ao vencer Rio

. Negrinho (31 x 17), Mafra (46 x
32) e Brusque (23 x 17), e a se

gunda colocação noMirim: o time
ganhou de RioNegrinho (58 x 26)
e de Mafra (42 x 27) e perdeu
para Brusque (36 x 32).

NOTAS-------------
Varzeano

Durante reunião realizada na

manhã de terça-feira com as qua
tro equipes finalistas do Campeo
nato Varzeano __..::.Kiferro, Eletro
poI, Atlético Paraná e Amo Vila
Lalau-, foi definido que as finais
do campeonato serão realizadas
no dia 3 de maio, no Juventus.
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Jaraguaenses estão na seletiva
/

que vai definir equipe do�do
Seleção será
realizada dia
9 de junho, em
Jaraguá do Sul

Jaraguá doSul- Os mesa
tenistas jaraguaenses Charles

Peters e Emanuela Aparecida
Krüger garantiram presença na

'

seletiva para compor a equipe
catarinense que vai disputar o

Campeonato Brasileiro. A opor
tunidade é fruto da conquista da

.terceira colocação na categoria
Infantil (masculino e feminino,
respectivamente) no Estadual de
Tênis de Mesa, disputado na se

mana passada, em Ch.apecó.
Emanuela também ficou em se

gundo lugar na categoria Juven
tude da competição aberta, onde
Guilherme Schunck foi campeão
e Edson Bennert o terceiro colo

cado, ambos no Mirim. A atleta
Cíntia Mara Eggert obteve o se

gundo lugar no Juvenil do Es
tadual.

Participando do evento com

16 atletas, a equipe jaraguaense
classificou-se em quinto lugar na

Edson JunkesiCP

Tênis: os oitoprimeiros colocados do ranking vão disputar três vagas
contagem dos pontos para o os oito primeiros colocados no

Troféu Eficiência, que teve Rio ranking estadual Infantil e Ju-

do Sul, Joinville, Blumenau e In- venill estarão disputando três
daial nas quatro primeiras posi- vagas em cada uma destas ca�

ções. Essa etapa do Estadual tegorias. De acordo com o trei

contou com a participação de 17 nador da equipe jaraguaense,
municípioae reuniu cerca de 170 Marcos Albino, ainda esta se

jogadores. A próxima etapa será mana a Federação Catarinense

entre os dias 15 a 17 de junho, de Tênis de Mesa vai confirmar
em Blumenau. os demais atletas que vão par-

SELETIVA-Aseletivapara ticipar da seletiva, que pode in
integrar a equipe de Santa Ca- cluir mais dois mesa-tenistas do

tarina será realizada no dia 9 de Município: AndréiaLimadaSilva
junho, em .Jaraguã do Sul, onde e Guilherme Schunck.

Time Infantil feminino de judô
é campeão emBlumenau

Jaraguá do Sul- A equipe
Infantil feminina de Judô da Ma

rejak/BaependilFME sagrou-se
campeã no Campeonato Regional
de Judô, disputado no sábado, em
Blumenau. O desempenho das

atletas Jéssica Marcela Bardin (10
lugar), Giovanna Cristina Danna

(2°) e Gislaine Enghelmann (3°)
garantiu o título da categoria para
as jaraguaenses. Também foram

destaques individuais no feminino:
Ana LúciaGomes, com aprimeira
colocação no Pré-juvenil; Eloá de

Mendonça eElenizeUller, segundo
e terceiro lugares, respectiva
mente, na categoria Infanto.

Nomasculino, o destaque indi
vidual entre os jaraguaenses foi

Gheyson José Dancker, que
venceu a categoria Pré-juvenil.

Outros seis garotos obtiveram
a quinta colocação em suas

respectivas categorias: Felipe
\

Diego Cogrossi e Leonardo

Schiochet (ambos no Infanto);
Rodrigo Pereira, Pietro Emanuel

Marthendal, GabrieldeMendonça
e Danilo Demarchi (todos no

Infantil).
Coordenadapelos técnicos Sil

vio Borges e Cláudio Almeida, a

equipe jaraguaense competiu com
um total de 25 judocas.

Nadadores de JS trazem títulos
Jaraguá do Sul- Os dois

nadadores da equipe Ajinc/
UrbanolFME, que participaram
do Campeonato Sul-Brasileiro
MirimlPetiz de Natação, nó últi
mo fim de semana, em Blu

menau, conseguiram bons resul
tados nas provas que disputaram.
No evento que reuniu mais de
300 atletas - representando 23

equipes-, Bárbara Hermann

(Petiz II feminino) conquistou o

segundo lugar nos 400 metros

livre e a quinta posição nas pro
vas de 100 metros e 50 metros

livre, enquanto que Eduardo
Junkes (Petiz II masculino) ficou
com a quinta colocação nos 100
metros borboleta e sexta nos 100
metros e 50 metros livre.

Atleta de JS é

campeãestadual
nocaratê

Jaraguá do Sul - A atleta

da equipe FME de Caratê Karin
Fiamoncini sagrou-se campeã de

Cumitê Infanto-juvenil (mais de

50 quilos até faixa verde) da se

gunda etapa do Campeonato Es

tadual de Caratê Interestilos,
disputada no sábado, emCapinzal.
Ela obteve o quinto lugar no Cata.
Na categoria Adulta faixa preta,
até 60 quilos, o destaque foi para
Patrícia Pedroso, como vice

campeã no Cata e terceira coloca

ção no Curnitê, enquanto que Lu
ciana Cristine Pinter conseguiu a

terceira classificação no Cata e

quarto lugar no Cumitê,
Durante o evento que envol

veu 30 equipes, aFederação Cata
rinense de Caratê Interestilos e a

ConfederaçãoBrasileira de Caratê
Interestilos concederam o título
de shihan (mestre faixa preta 5°

Dan) ao técnico da fundação,
Ivanildo de Souza Pinto, e reco

nheceu as atletas jaraguaenses
Patrícia, Luciana e Adriana como
faixas pretas (10 Dan).

MalweelFME goleia o Vasco
na LigaNacional de Futsal

Jaraguá do Sul - Jogando
rapidamente, principalmente na

segunda etapa, a equipe Malwee/
FME goleou em casa o Vasco da

Gama, do Rio de Janeiro, por 6 a

1, na noite desta terça-feira, pela
primeira rodada da segunda fase
da Liga Nacional de Futsal. O

time catarinense teve em Manoel

Tobias, Ortiz e Dedé do Pará os

grandes destaques da partida. A
equipe da Malwee volta à quadra
neste sábado, em Timbó, contra
a Metisa, pela última rodada da

. primeira fase do Campeonato Ca
tarinense, Divisão Especial. O pró
ximo adversário na LigaNacional

de Futsal será o PokerlFoz, de
Foz do Iguaçu, no dia 3 de junho,
em Jaraguá do Sul.

Após a partida contra oVas.
co, o técnico Fernando Ferreli
atribuiu a goleada à marcação
exercida pelos jogadores da Mal.
wee/FME, principalmente no

segundo tempo. "Mostramo
muita determinação e, principal.
mente, conhecimento do estilo
de jogo do adversário. Mas é im,

portante frisar que ganhamo
apenas uma partida. A disputai
grande e é cedo para pensar em

classificação para as semifinais",
considera.

'

Equipe Baependi/FME deBocha
é vice-campeã do Catarinense
Jaraguá do Sul- Com duas

vitórias sobre Rio do Sul e Vasto
VerdelBlumenau e uma derrota para
OlimpikuslBlumenau, na segunda
etapa do Campeonato Estadual de
Bocha Rafa, realizada no último

sábado, em Blumenau, a FME/

Baependi assume a vice-liderança
da competição. O campeonato está
sendo disputado num total de oito

quadrangulares, entre estas equi
pes. A terceira rodada vai acontecer
no próximo fim de semana, no

Clube Atlético Baependi. Tendo
como coordenador e técnico os

também atletas Carlos Américo e

Adernar Weigs, a equipe FME/

Baependi é integrada ainda por
Silberto Kasner,DalcioBuzzi, Filinto
Müller, Odenir Schmidt, Pedro

Witkowsky, OdairFloriani, Genésio
Behling eMarcos Alves.

DESFALQUE- "Com a saída

do técnico e jogador Rafael Vanz
Borges, a bocha de Jaraguá do Sul

está desfalcada e precisando cal!'

tratar novo técnico, do mesmo ní·

vel que Borges, para motivar OI

integrantes grupo", avalia o direto!
de Bocha do Baependi, Cario
Américo. Ele acrescenta que já s(}

licitou apoio daPrefeitura, mas que
ainda não recebeu resposta.

O gerente-presidente da Fun·

dação Municipal de Esportes, Ivo
dos Anjos, alega que a PrefeituJ1
não possui recursos para a con'

tratação imediata de novo fun'

cionário, justificando que é neo

cessário concurso e que o can°

didato seja formado em Educação
física. "Em primeiro plano pre'
cisamos fazer uma reclassificação
de cargos dentro da fundação para
depois pensar em contrataçõeS",
destaca.
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