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A Mitsubishi

ransformou a

Pajero iO em

um modelo

ainda mais

bonito e

especial.

Classiauto

Protesto da oposição contra
projeto irrita Irineu Pasold

No mesmo dia em que reassumiu a admi

nistração de Jaraguá do Sul, o prefeito Irineu
Pasold (PSDB) enfrentou a resistência dos ve
readores de oposição. Eles criticaram o projeto
que retira R$ 22 mil daDivisão Pedagógica para
atender exigências do Ministério dos Trans-

portes, assegurando os recursos para o con

torno ferroviário doMunicípio.
Pasold classificou aposição de intransigência

e falta de visão de futuro. Não poupou críticas
aos vereadores, em especial ao petistaMarcos
Scarpato, a quem chamou de pavão. Página 4

JoséMarcos e Bernadete Cunha acenderam apira dos Jogos da Terceira Idade. Página 7

Justiça reúne
Sasse e Deretti
o primeirowund da briga

entre os ex-prefeitos deMas- .

saranduba Mário Sasse

(PMDB) e Odenir Deretti

(PPB) será amanhã, no Fórum
deGuaramirim. Página 3

Caropreso sugere
catarinense na CE
o deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) quer a par
ticipação dobioquímico Tércio
Kastens e do médico Uriel Za

non na Comissão de Resíduos
Sólidos. Página 4

Empresários vãopara
missão empresarial

Quatro empresários do se

tor têxtil de Jaraguá do Sul vão
participar ele missão empre
sarial e visitar feiras realizadas
emMilão, na Itália, a partir de
sábado. Página 5

Campanha contra o

fumo acontece hoje
Funcionários da Secretaria

de Saúde do Município e do
Estado distribuem material

informativo sobre osmales do

cigarro, hoje, naPraçaÂngelo
Piazera. Página 6

DNER vai instalar
lombadanaBR-280

A Associação de Mora

dores Recanto Feliz comemora
a promessa do DNER de ins
talar lombada eletrônica na

BR-280, altura do Km 60,
dentro de 20 dias. Página 6

Edson Junkes/CP Crianças
desenvolveram atividades

físicas na manhã de ontem

Dia do Desafio faz

pessoas exercitarem.
Ontem foi comemorado o

Dia Internacional da Atividade
Física. O objetivo desta data é

apontar a importância de exer
cer alguma prática esportiva,
paramelhor qualidade de vida.

Pá�ina12

EdsonJunkes/CP Neusa, do Cartão

Iaraguâ, diz que a maioria
dos usuários émal-educada'

Duas Rodas eUnerj Motoristas reclamam
oficializam apoio do Cartão Jaraguá

As equipes de basquete de
Jaraguádo Sul terão patrocínio
da Unerj/Duas Rodas/FME.

Em. solenidade realizada na

manhã de ontem foi apresen
tadoo time adulto. Página 11

Motoristas jaraguaenses re�

clamamdaatitude 'mercenária'
da empresaCartão Jaraguá, ale
gando que as funcionárias não
aceitam trocarnotificações por
outros cartões. Página 7
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Profilaxia administrativa
Os constantes embates na Câmara de Jaraguá do Sul, muitos

sem razão de ser; revelam o amadorismo e a falta de percepção
da classe política. A inexperiência, no entanto, émais visível na

base aliada que, mesmo sendo

maioria, insiste na discussão dos

projetos doExecutivo. O que à pri
meira vista aparece como obrigação
da liderança do governo, não passa
de inocência política. A defesa da

proposta apenas alimenta a discus
são e assegura amunição necessária
à oposição, ávida pelo enfrenta
mento.

As sessões do Legislativomuni
cipal têm se transformado em palan
que eleitoral antecipado das eleições
de 2002. Os vereadores se perdem
em discussões inócuas, quando não
fogem do objeto em análise. A falta
de argumentos que sustentem as

teses é outra deficiênciaplenamente
percebida. Situação - leia-se

Sílvio Celeste e, às vezes, Augusto Müller e., e oposição -
Marcos Scarpato,MaristelaMenell e Lorita Karsten, namaioria
das vezes - se digladiam, sem conseguir esclarecer pontos de
vistas e projetos.

O responsávelmaior pelo festival de frioleiras, em busca dos

holofotes, é o governo, que se recolhe à impotênciaem administrar
os interesses partidários dentro da coligação e a insistência em
manter a estratégia ineficaz.A sistemáticamanifestação de rebeldia
por parte de alguns vereadores da situação é resultado,da falta
de liderança e de planejamento político na condução dos debates.
Falta ainda ao governo um articuladorpolítico capaz de antecipar
aos fatos econduzir o processo de forma favorável à adminis

tração,
Ora, se a bancada governista é - em tese - maioria na

Câmara não há porque discutir, no plenário, o projeto gover
namental. Parte-se do princípio que a apresentação e a defesajá
foram feitas antecipadamente em reunião do bloco com a equipe
de governo, incluindoo prefeito e o chefe de Gabinete. Se faz

parte da base de sustentação, nada mais coerente do que votar
favorável ao projeto do Executivo. Todavia, pelo desencadea-

\

mento do processo, vê-se claramente a desorganização e a

ausência do diálogo.
Em outras administrações há o secretário de Governo - na

região substituído pelo chefe de Gabinete -, cuja função é

negociar com os partidos de oposição e articular com os aliados,
prevendo e provendo as necessidades. Entretanto, o cargo foi
transformado em secretário particular do prefeito. Enfurnado no
gabinete, limita-se às funções protocolares. Outros, o que não é
o caso desse, aproveitam para tramar contra os adversários,
fabricar fofocas e auferir vantagens pessoais àscustas do erário.

Enquanto o governo e os vereadores da situação, liderados
porSílvio Celeste, insistirem na velha e gasta prática da retórica
sem planejamento', cujo único objetivo é convencer os ad

versários, continuará sofrendo derrotas e desgastes desne
cessários. Com 12 dos 19 parlamentares, isso sem levar em conta

o voto dopeemedebista Vitório Lazzaris, não há como ter os
projetos rejeitados. Se houve casos, foi por pura incompetência,
falta de jogo de cintura e humildade em reconhecer as limitações.

·1

Sessão da Câmara pedagógica
* LuizHenriqueOrtiz eOrtiz

não terem recursos para continuar
os estudos.

Será justo manter as mesmas

UPMs destinadas a bolsas de estudo

para alunos carentes? Será que não

dava para aumentar o número de

bolsas pelo menos proporcional ao
aumento de arrecadação do Muni

cípio? Ou ao número de alunos?
Quanto ao lugar de onde tirar os

recursos, podemos citar um, mas

existem vários. Sabe quanto ganha
va um secretário-adjunto até o final
de 2000? Menos deR$ 3 mil, e sabe

quanto ganha um gerente, que é o

seu equivalente atualmente? Quase
R$ 5mil. Quantos adjuntos tinhame
quantos gerentes têm? Vossa Exce

lência sabe melhor do que eu.
-

A arte de governar e encontrar
soluções para as necessidades do

povo, só que é claro que cada

governo determina as prioridades de

acordo com a sua ideologia, e pelo
que se sente a educação não é vos

sa prioridade.

VaraFederal.

Precisamos pedir desculpas, não
sabíamos que era proibido divulgar.
Mas, também, ninguém nos avisou ...

Ora, senhor vereador, o que se.

precisa é um compromisso um pouco
maior. para com a comunidade

jaraguaense em geral, e acadêmica

em especial.Ou VossaExcelência não
sabe fazer contas? Concedendo-se
500 UPMs, sobram R$ 29 mil, que
estavam consignados no orçamento,
e lógico que o número de alunos

atendidos, ou o valor pago aos aten

didos, poderia ser ampliado em pelo
menos R$ 29 mil ao ano. E mais, em
1996, Jaraguá do Sul arrecadava em
tomo deR$ 3,5 milhões pormês, hoje
arrecada aproximadamente R$ 6

milhões. Continuando, o número de
alunos jaraguaenses que se desloca

para estudar, só em Blumenau, neste
mesmo período, passou de 350 para
mais de 700. O Unerj, basta olhar o
quanto cresceu fisicamente para
deduzir que cresceu absurdamente

o número de alunos. Para Joinville,
não foi diferente. E rnais, agora te

rnos também alunos indo para Ita

jaí. Sem contar as inúmeras pessoas
que sequer prestam o vestibular por

Quem assistiu à sessão da Câ
mara de Jaraguá do Sul no dia 21 de

maio de 200 1, deve ter se perguntado
muita coisa. Para que serve ge
ralmente a Câmara? Afinal, quem
apóia o governo federal? PSDB ou

PMDB, ou os dois? Alunos caren

tes? Verdadeiramente carente?

Frisando, carente? E os R$ 22 mil,
afinal eram para a bolsa ou não?

Concedendo-se 500 UPMs, sobram
R$ 29 mil no ano, como então não

tem mais recursos? Quantos filhos
têmaPrefeitura? Afinal raposa come
uva?Raposaparticipa de eleição para
ganhar uva?

Para você que talvez não estava

presente à sessão, estas perguntas
podem parecer estranhas'. Mas tudo
isto e muito mais aconteceu nesta

sessão. Tudo enquanto se discutia

projeto sobre a concessão de bolsas
de estudos aos alunos carentes.

O vereador e líder do governo

pediu permissão ao presidente para .

fazer o que ele chamou de desabafo,
indignado porque alguém tinha se

utilizado de diversos meios, in
clusive a Internet, para divulgar seu
voto em defesa da retirada dos R$ 22
mil da bolsa de estudo e repassar à

* Associação Jaraguaense
dos Estudantes em Blwnenau
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Os funcionários da Transmagna, empresa guaramirense do ramo

de transportes que opera em vários Estados, tiveram ontem um

início de tarde inusitado e que assinalou apassagem do Dia

InternacÍonal da Atividade Física. Durante 15 minutos, eles se

exercitaram no início do expediente da tarde, fazendo exercícios

de descontração e alongamento. A sessão foi orientada pela
professora de Educação Física Lisa Jaworski, de Jaraguá dó Sul,
e contou com a participação de todo o grupo, desde diretores até

funcionários de vários setores. As sessões deverão ser repetidas
na empresa.

Diálogo quente
O ambiente de divergências
esquentou na sessão

ordinária da Câmara de

Vereadores de Guaramirim, na
terça-feira à noite. No calor da

discussão, foi protagonizado o

seguinte diálogo entre o

presidente do Legislativo,
Evaldo João Junckes (PT), o
Pupo, e o vereador Salim José

Dequêch (PFL). "Vereador, o
senhor se contenha ou então

terá que deixar o

ambiente", diz Junckes. "Só se

for com policiamento", reage
Dequêch. "Não seja por isso",
sentencia Junckes,
acrescentando: "Se
esse é o caso, será
providenciado." Felizmente, o
comparecimento da Polícia
Militar na Câmara não chegou a

ser necessário.

Polêmico
Considerando a média dos
vários debates acalorados

registrados desde o início da

atuallegislatura, o Legislativo
de Guaramirim é disparado,

no momento, o mais polêmico
entre os municípios do Vale do

Itapocu. E o mais

interessante, os debates têm

acontecido mais

freqüentemente entre os

vereadores governistas e o

presidente do Legislativo. A
bancada do PMDB, com

exceção de Valdemar Vitol, por
diversas vezes compelido à

discussão pelas intervenções
de Salim José Dequêch (PFL),

fica mais à espreita dos
acontecimentos. Entre os

peemedebistas, o suplente
Silvio Finardi ocupa a cadeira
de Francisco Luiz de Souza.

Consideração
As presenças do presidente da Casan, José Carlos Vieira, e do

diretor Regional, Odir Nunes, em Guaramirim, terça-feira, foi uma
demonstração da boa vontade e interesse da empresa em

solucionar definitivamente o problema do abastecimento de água
em Guaramirim. Uma demonstração de atenção com o prefeito

Mário Sérgio Peixer (PFL) e com a cidade, também. Merecem ser

registradas. E resta esperar que a meta de concluir as obras ainda
pendentes - e que permitirão o abastecimento de regiões urbanas
densamente habitadas como o Bairro Corticeira - até setembro,

seja alcançada.

ENTREASPAS _

"Tem que avisar o senhor Marcos Scarpato que se

ele quiser executar, que se eleja primeiro prefeito. Por
enquanto, ele é vereador e não tem poder para definir
realizações noMunicípio." (Prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu

�asold � PSDB -, criticando a atuação do vereador Marcos
carpato - PT - que chegou a propor a retirada dos controladoresde velocidade doMunicípio)

� Dr.Luciano Maiochi Pereira
�

.

Médico Oftalmologista -' CRM 9066

R.ua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Ex-prefeitos de Massaranduba
terãoaudiênciajudicialamanhã
Declaraçãode
MáriOSasse sobre
a dívida herdada
originou questão

Guaramirim - A audiência

de conciliação entre os ex-prefei
tos de Massaranduba Odenir
Deretti (PPB) e Mário Sasse

(PMDB) deverá acontecer ama

nhã, às 16 horas, no Fórum da

Comarca, em Guararnirim. Deretti

está movendo uma queixa-crime
por calúnia e difamação contra

Sasse, pedindo explicações por
declarações que teria feito durante

o discurso de transmissão de car

go ao atual prefeito, Dávio Leu

(PFL), quando atribuiu 'parte das
dificuldades encontradas no man

dato a uma "dívida superior a R$
1 milhão", que teria herdado do
antecessor (Deretti).

Deretti contesta a declaração e

alega ter tido a imagem de homem

público e político prejudicada. Ele
garante não ter deixado nenhuma
dívida pendente no período em que

governou Massaranduba (de 1993

a 1996), e nega também ter dei
xado a frota rodoviária do Muni

cípio sucateada, conforme -outras
críticas levantadas. "Pelo con

trário, durante o mandato dele

foram adquiridos e incorporados
16 veículos novos à frota", des
taca o advogado Leonel Pradi

FIoriani, de Jaraguá do Sul, através
do qual Deretti ingressou com a

queixa-crime.
Ainda conforme Deretti, se a

referência sobre o sucateamento

tivesse procedência, o próprio
Sasse também teria responsa-

Arquivo/CP: Edson Junkes

ex-prefeitos já repercutem em

Massaranduba, pelas posições po
líticas que ambos ostentam e as

conseqüências sobre a aliança
política do PPB e PMDB, que go
vernou o Município nos últimos 8

anos. A audiência conciliatória será
a primeira tarefa da juíza deDireito
Substituta, Cândida Inês ZoeIInel,
que está chegando na Comarca

para substituir o juiz Francisco
Carlos Mambrini, que irá para Jo
inviIIe. (MILTON RAASCH)

Preparação: advogado Floriani acompanhará Deretti na audiência

vereadores sejam protocoladas no

máximo até dez horas antes do
início da sessão (9 horas), e Salim
José Dequêch (PFL) criticou pro
cedimentos do presidente na con

dução dos trabalhos no Legislativo.
Para Dequêch, as contas da

administração do ex-prefeito An

tonio Carlos Zimmermann (PM
DB) só poderiam ser votadas me

diante a elaboração do parecer da
Assessoria Jurídica da Câmara,
com distribuição de cópias para
todos os vereadores. Já Junckes
acha que Dequêch "dá atestado de

incompetência" com essa exi-
.

gência, alegando que os docu

mentos, com recomendação do
Tribunal de Contas do Estado para
aprovação, estão disponíveis na

Bate-bocaerisco de intervençãopolicialnoLegislativo

bilidade nisso, pois durante parte
do mandato ele foi o secretário de

Obras, tendo depois saído can

didato a prefeito e sido eleito, in
clusive. O advogado explicou que
na audiência desta sexta-feira
ficará decidido se caberá a Sasse
fazer qualquer retratação no caso.

Mas se não houver consenso, a

. questão poderá derivar até para um
futuro pedido de indenização por
danos morais.

As divergências entre os dois

Câmara desde o dia 29 de março,
sem que nenhum vereador os exa
minasse.

A discussão aumentou quando
Aguiar criticou Junckes por con
ceder a palavra no espaço livre a

vereadores que não estivessem

.
previamente inscritos e ferindo. o
regulamento. Junckes nega e diz

que a reclamação do pepebista em

relação ao prazo para apresentação
de indicações também não se jus
tifica. "Ele reclama contra a orga

nização da Casa", diz. O pre
sidente também critica a postura
de Dequêch, que ele chama de
"mal-educado" por interferir na pa
lavra de outros vereadores, prin
cipalmente ValdemarVitol (pMDB),
sem aparte, (MILTON RAASCH)

Guaramirim - Com bate
boca e risco de ser convocada a

Polícia Militar para restabelecer a
ordem no Plenário, a sessão or

dinária da Câmara de Vereadores
de terça-feira foi amais conturbada
do ano. Por força de duas situa

ções distintas: a tentativa do pre
sidente Evaldo João Junckes (PT),
o Pupo, de normatizar a entrada
das novas indicações dos verea

dores, e divergências em torno do

processo para a votação das contas
da Prefeitura do exercício de 1999,
no governo do PMDB.

O vereadorAltairAguiar (PPB)
retirou-se da sessão logo após a

leitura do expediente, descontente
com o prazo estipulado pelo presi
dente, para que as solicitações dos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pasold critica oposição por
rejeitar projeto dos trilhos

Proposta retira
R$ 20 mil da

educação para
conta especial

Jaraguá doSul- o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) criticou
com veemência os vereadores da

oposição por discordarem do

projeto que retira R$ 20 mil da
Divisão Pedagógica para serem

depositados numa conta especial.
A transferência orçamentária
atende exigências do convênio
entre o Município e o Ministério
dos Transportes "para garantir o
repasse de recursos para a cons

trução do contorno ferroviário".
Pasold classificou a posição con
trária de intransigência e falta de
visão de futuro.

O prefeito não poupou crí
ticas aos vereadores da oposição,
em especial ao petista Marcos

Scarpato, a quem chamou de pa
vão. "Ou não entenderam a pro

posta ou estão tentando preju
dicar a administração, Não é pos
sível que são contra a construção
do contorno viário"; reclamou,
assegurando que a verba· para a

conta especial não vai compro
meter os programas de educação.
"São recursos das obrigações pa
tronais, que serão repostos a par
tir de outubro", completou.

DEBATE - Na sessão da
Câmara de Vereadores, na última
segunda-feira, a discussão do

projeto causou polêmica. Os ve

readores da oposição rebateram
as argumentações do líder do go-

Irritação: Pasold disse que vereadores fazem oposição sem fundamento

vemo, vereador Sílvio Celeste
Bard (PSDB), e do colega Au

gusto Müller (PFL), que garan
tiram que a transferência dos
recursos não prejudicará a edu

cação. "Estamos pensando no

futuro de Jaraguá do Sul. A aber
tura da conta especial credencia
o Município a receber a verba do

'ministério", reforçou Bard.

Segundo ele, a partir de ou

tubro, o governo inicia o reem

bolso dos R$ 4,5 milhões reti
rados do FMPS (FundoMunicipal
de Previdência Social) no go
verno do prefeito Durval Vasel,
hoje no PSDB, operação exigida
pelo TCE (Tribunal de Contas do
Estado). "Até lá, esses R$ 20 mil
serão devolvidos", confirmou. Os
vereadores de oposição afirma-

ram que são favoráveis ao con

torno ferroviário, mas contrários
ao projeto porque não aceitam

que retirem dinheiro da educação.
"O governo tem outras fontes",
afirmam.

O projeto não foi à votação
porque o vereadorRui Lessmann

(PFL) pediu vistas.Ele criticou a

proposta do governo em abrir
crédito especial para atender

despesas na ordem de R$ 606,9
mil. "Desses, R$ 150 mil são para
aquisição e instalação de cancelas
eletrônicas. Se os trens vão sair

do Centro, não justifica gastar
tanto dinheiro para, depois de al
gum tempo, desativar as cance

las", explicou, sugerindo' a con

tratação de pessoal para controlar
o trânsito nas passagens de nível.

Caropreso quer catarinenses naComissão Especial
Brasília - O deputado federal

Vicente Caropreso (PSDB) reque
reu à Comissão Especial que está
discutindo a questão dos resíduos

sólidos, na Câmara dos Deputados,
a participação do bioquímico ca

tarinense Tércio Egon Kastens,
presidente

I

da Federação de Hos

pitais de Santa Catarina. Nessa se

mana, o parlamentar vai convidar
o médico Uriel Zanon, do Hospital
Dona Helena, de Joinville, para
participar da discussão.

- Ambos têm importantes
contribuições a dar aos debates,
principalmente quanto aos resí
duos de saúde, devido a sua ex

periência e conhecimento sobre o

tema -, justificou.
A comissão, instalada no dia

24, vai analisar o projeto de lei que
propõe diretrizes para o destino de
resíduos da área de saúde. Mas,
como estão anexados outros 52

projetos mais abrangentes, os tra
I

balhos deverão estar voltados para
a discussão sobre a política na-

cional de resíduos sólidos. "Santa
Catarina tem contribuições signifi
cativas a oferecer, visando uma

política adequada às nossas reali

dades, recursos e necessidades",
garantiu.

REFORMA - A Câmara dos

Deputados instalou, na semana

passada, a Comissão Especial da
Reforma Política, que tem a fun

ção de analisar e discutir as pro
postas de alteração no processo
político-partidário. No mesmo dia,

à comissão aprovou a realização
de audiências públicas, das quais
devem participar o vice-presidente
MarcoMaciel, o presidente do STF
(Supremo Tribunal Federal),
Marco Aurélio deMello, oministro
da Saúde, José Serra; do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral),
Walter Ramos da Costa Porto; o

jurista Miguel Reale Júnior, entre
outros.

Na opinião de Caropreso, a

reforma política é inadiável. "Não

podemos continuar com a atual

situação", resumiu, informando
que solicitou que seja convidado o

relator da Comissão Temporária
Interna, senador Sérgio Machado

(PSDB/CE), para debater o assunto
na Câmara Federal.

Pesquisa encomendada pela CNI (Confederação Nacional do
Transporte) ao Instituto Sensus, de Belo Horizonte, aponta um

aumento de 11,5% na percepção popular de que a corrupção
aumentou. Há seis meses, quando esse item foi perguntado pela
última vez, 46,4% diziam que a corrupção havia aumentado no

governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).
Na pesquisa, divulgada terça-feira, esse número sobe para 57,1%,
outros 21,3% acreditam que continua como sempre foi e apenas

0,4% acha que diminuiu.
O sentimento de impunidade também cresceu 11,7% de setembro
do ano passado para cá. Naquele mês, 37% dos entrevistados
diziam que a impunidade havia aumentado. Agora esse índice

chegou a 48,7%.

Biogás
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) informou que
agendou para setembro visita

de técnicos da Deutz -

empresa fabricante de
motores a gás, da Alemanha
-, para analisar o volume de

biogás contido no lixão da
Vila Lenzi e a viabilidade em
investir para aproveitá-lo na

geração de energia elétrica.
Segundo Pasold, calcula-se

que a quantidade de gás é

suficiente para produzir 700
kW (quilowatts)

Racionamento
Sobrou até para o arquiteto

Oscar Niemeyer. Em tempos de

racionamento, o arquiteto,
responsável pela concepção do
Palácio do Planalto, é lembrado

e criticado diariamente pelo
presidente Fernando

Henrique. Com o ar·

condicionado desligado e a falta

de janelas que abrem o caloré

insuportável. Na
semana passada, o presidente

reclamou: "O Niemeyer é quem
deveria passar aqui por uma

semana,"

Convite,
O vereador Rui Lessmann (PFL) rebateu as declarações do

coordenador microrregional do PT, Dionei da Silva, que garantiu
que o convite feito ao parlamentar jaraguaense

para filiar-se ao partido "foi brincadeira". Lessmann contou queo
convite foi feito pelo presidente'do Diretório local, Silvino Volz,na

presença dos vereadores do partido e do suplente. "Isto muito me

honrou, porque tenho o maior respeito pelo PT",
disse. O vereador Marcos Scarpato (PT) confirmou o

convite.

Relatório
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) faz, logo mais na

Câmara de Vereadores, relato
da viagem que fez à Europa,
entre os dias 12 e 25 de maio.

Ele atende ainda as exigências
da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que exige que o

Executivo preste contas

trimestralmente à Comissão de

Finanças e Orçamento do

Legislativo,

Audiência
A Comissão Técnica de

'Finanças e Tributaçãoda
Assembléia Legislativa realiza

hoje, a partir das 9

horas, no plenário do

Legislativo e'stadual, a audiência
pública sobre o ICMS

I
.

- de(Imposto sobre Circulaçao
Mercadorias e ServiçoS)
Ecológico, vai alteraros

, critérios de distribuição do

imposto aos municípios,

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

® Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

'.,.'''.'.•.
'

Dr. Ivo Kn�� ��9ders Júnior
Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Dimenstein fazpalestraemencontro

empresarial realizado em Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul - o jornalista

Gilberto Dimenstein, um dos mais respei
tados e admirados articulistas do País, é
o convidado da Acijs (Associação Co

mercial e Industrial de Jaraguá do Sul),
da Apevi (Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu) e da

MMBD Advogados Associados para

palestrar durante o41 o Encontro de Em

presários. O evento, marcado paraa noite
do dia 21 de junho, no Clube Atlético

Baependi, faz parte do calendário das en

tidades empresariais doMunicípio.
Com o tema: "Empresa cidadã e o

profissional do futuro", Dimenstein, colu
nista emembro do Conselho Editorial do
Jornal Folha de São Paulo e comentarista
daRádio CBN, abordará o papel da em-I

presa no futuro do País, sua contribuição

para o desenvolvimento econômico do
Brasil na construção de uma sociedade
mais justa e igualitária. Dimenstein tra

çará o perfil do futuro profissional, apre
sentará a relação entre empresas e fun
cionários e o compromisso mútuo para
atingir as metas de evolução empresarial.

Na opinião do advogado Paulo Mat
tos, da MMBD Advogados Associados,
Dimenstein é um grande educador, sem
pre preocupado com as questões sociais
brasileiras. "A expectativa em relação à

palestra é amelhor possível. Acredito que
será a oportunidade para conhecermos
a visão de uma pessoa preocupada em

conciliar crescimento econômico, profis
sionalismo e justiça social", declarou,
lembrando que é a primeira vez que
Dimenstein vem a Jaraguá do Sul.
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NOTAS
_

O superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal para o Norte de Santa

Catarina, Carlos RobertoWengerkievicz, esteve na Câmara de Jaraguá do Sul, na noite
da última segunda-feira, para apresentar os programas de financiamento da instituição.
Lembrou que as' obras do esgoto sanitário, que está sendo executado pelo Samae,
receberam financiamento de R$ 13,4 milhões da Caixa.Wengerkievicz informou que a

CEF vai assumir o posto bancário no interior da Prefeitura, explorado pelo Besc, mas
não confirmou a abertura dos postos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e em

empresas deNereu Ramos, Santa Luzia e Barra do Rio Cerro. Segundo o superintendente,
a operação necessita de permissão do Banco Central.
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a partir de R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90

R$ 17,00
I

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

I

Empresáriosvãoparticiparde
missão empresarial na Itália
Intercâmbio
prevê visita a
empresasdo
setor têxtil

Jaraguá do Sul - Quatro empre
sários jaraguaenses do setor têxtil, in

tegrantes do Consórcio de Competitivi
dade da Apevi (Associação das Peque
nas Empresas do Vale do Itapocu) e Acijs
(Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), vão participar demissão
empresarial realizada emMilão, na Itália,
a partir deste sábado. Eles vão visitar a

Feira Moda Prima - evento que propõe
relações de negócios, segundo as moda

lidades mais inovadoras -, a Carpi 'Frade
(maior consórcio de empresas ligadas ao
setor da moda italiana), o Citer (Centro
de Informações Têxtil da Emília Romag
na), o IED (Instituto Europeu de Design),

e o Umbria Export - consórcio mul- .

tissetorial que se dedica à promoção de

exportação com empresas da Região da

Umbria.
O consultor da entidade empresarial,

Osni Pincegher, diz que a intenção é bus

car mais informações, contatos e no

vidades para o Núcleo da Indústria de

Confecção Têxtil. "Nós pretendemos
buscar novas tendências, tecnologias
para melhorar a qualidade do produto
confeccionado em Jaraguá do Sul", .

destaca. Ao todo, cerca de 15 empresá
rios de Joinville, Gaspar, Blumenau e

Jaraguá do Sul vão participar da missão
empresarial.

O Núcleo da Indústria de Confecção
Têxtil da ApevilAcijs atua há setemeses

e conta com 30 empresas do segmento.
Aproximadamente 14 empresas com

põem o Consórcio de Competitividade do
setor têxtil.

)

Os empresários vão retomar dia 10

dejunho.

----------------,

IDA Câmara da Mulher Empresária da Acijs (Associação Comercial e In

I dustrial de Jaraguä do Sul) promove de 18 a 21 de junho, entre 19 e 22h30,
I na sede da entidade, o curso de Técnicas de Atendimento, ministrado pelo
I doutor em Marketing Luiz Henrique Balsan Porto, professor de Marketing
I do Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul).

,

I O curso, que inclui os tópicos perfil do atendente, importância de conhecer a

I empresa, necessídades'humanas, postura profissional, entre outros, tem como

I objetivo repassar técnicas e rever comportamentos na busca de aperfeiçoar a

I atividade.. _
.'

I
Mais informações pelo telefone 371-1044,

I
I
I
I

o O vice-presidente da Acijs para Assuntos de Núcleos Setoriais, Alcino de Araújo,
faz palestra no próximo dia 12, às 19h30, no anfiteatro do Shopping, Center
Breithaupt, com o tema: "Atendimento com motivacão - Uma questão de
sobrevivência".

-

I O evento é promovido pelo Núcleo das Instaladoras Elétricas da Acijs.
L �

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Grande R$ 13,90
Gigante R$ 17,9,0
Calzone R$ 17,90

Entregamos em Guaramirim
�'8�{1UÚ
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha umaminipizza
de banana nevada

Prei. Waldemar Grubba, 2176 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul
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Perigo: Adilson Prochnow, 28 anos, fuma desde os 14 anos uma carteira por dia

antitabagismo promove
atividadenapraçanestaquinta-feira

/
'

'

Intençãoé
informar
sobre osmales
do cigarro

Jaraguá do Sul - A Coor
denadoria Regional de Saúde e a

Secretaria' de Saúde, Esporte e

Lazer estarão na Praça Ângelo
Piazera, nesta quinta-feira, distri
buindo material informativo sobre
os males causados pelo fumo. A
atividade faz parte da progra

mação relativa ao Dia Interna
cional' contra o Tabagismo, co
memorado no dia 31. De acordo
com a enfermeira e coordenadora
do programa antitabagismo da
Coordenadoria Regional da Saú- ,

de, Elvira Meier, todo o material

que será entregue na rua veio do
Ministério da Saúde. Elvira
informa que, além da entrega dos

panfletos, a equipe val orientar e
�>i'eiaconselhar os furn�Iiltes a larga-

rem o vício. "Vamos montar duas
barracas para atender as pessoas,
no horário das 9 horas às 12

\ .�

horas.
.

Uma das dicas que serão da
das às pessoas é para que não se

deixem enganar pela estratégia da
indústria do cigarro, que utiliza a

propaganda enganosa como

forma de atrair mais e mais pes
soas. "As pessoas deveriam en

tender que o cigarro é uma droga

que causa dependência e mata" >

argumenta a. enfermeira.
Outro fator que preocupa os

organizadores da campanha aqui
na região é a idade dos fumantes.
De acordo com Elvira, 90% dos
fumantes começaram antes dos
20 anos de idade. Ainda de acor
do com a enfermeira, a indústria
do cigarro é uma das principais
inimigas da saúde pública e cau

sam a morte de quatro milhões
de pessoas por ano, uma a cada
oito segundos.

Para ajudar a parar de fumar

a coordenadora aponta algumas
dicas, como chupar gelo, escovar
os dentes de hora em hora, beber
água gelada ou comer uma fruta.
Outra coisa é manter as mãos
ocupadas com um elástico, pe
daço de papel ou manuseie pe
quenos objetos.

Quem passar pela Praça Ân
gelo Piazera hoje pela manhã vai
saber, por exemplo, que fumar

estraga a pele, dámau hálito e de

genera as células. Além disso,
quando você fuma corre um ris

co dez vezes maior de contrair

câncer de pulmão, cinco, vezes
maior de sofrer infarto, cinco ve-

.

zes maior de sofrer de bronquite
e enfisema pulmonar e tem duas
vezes mais chance de sofrer der
rame cerebral. Além disso, o risco
é maior para mulheres fuman

tes, especialmente entre as grá
vidas.

O vice-presidente do Con
selho Municipal de Combate às

Drogas, Armando Cipriani, é ta-
'

xativo no que se refere aos vícios

de modo geral: "Cigarro mata",
afirma. Há 10 anos ministrando

palestras sobre prevenção às dro

gas, ele declara que o fumo é uma

questão de saúde pública e con

cluiu que as mulheres fumam

mais que os homens e que os ado

lescentes de hoje fumam bem
menos dos adolescentes de 10

anos atrás. "Em compensação,
existe hoje o exagero da bebida",
larrienta Cipriani.

Cipriani informa que os inte

grantes do Conselho estarão

prestando informações par� a

comunidade sobre os malefícios
do cigarro durante o dia de hoje
através de entrevistas para as

rádios e de textos enviados aos

,
jornais. Ele enfatiza que parar de

fumarmelhora a qualidade de vida
do cidadão. "O fumo provoca
distúrbios nos sistemas circulató
rio e respiratório. Muitas doenças
poderiam ser evitadas se as pes
soas evitassem o fumo", finaliza.

Para o funcionário de gráfica
Adilson Prochnow, 26 anos, pa
rar de fumar é algo quase im

possível. "Já tentei duas vezes.

Não consegui porque fico muito

nervoso sem o cigarro", argu
menta Prochnow, que começou
a fumar aos 14 anos e até agora,

segundo ele, não sentiu nenhuma
conseqüência física. "Gostaria de

parar, mas não consigo" i admite.
Ele fuma urna carteira de cigarros
por dia.

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE MAIO DE 2001

DNER vaiinstalar lombada
eletrônica na BR-280

Jaraguá doSul- O DNER

prometeu para daqui a 20 dias a

instalação de uma lombada ele
trônica na altura do Km 60 da BR-
280. A informação é do presi
dente da Associação de Mora

dores Recanto Feliz, Caubi Pi-'
nheiro. Segundo ele, a medição
topográficajá foi feita e o DNER

pediu prazo de até o final do ano

para a colocação de uma rotatória
no local, onde dezenas de mora

dores já perderam a vida.
A implantação de um sistema

de segurança aos pedestres que
são obrigados a atravessar a

rodovia é uma reivindicação
antiga dos moradores dos bairros
Vila Paraíso, Bairro Amizade e

Schroeder 1, que integram a As

sociação de Moradores Recanto.

Feliz.

A última manifestação em

favor de medidas de segurança
aconteceu no dia 23 de março, .

quando moradores interditaram a

rodovia por meia-hora como for
ma de pressionar as autoridades

competentes, no caso o DNER.

Na avaliação de Caubi, há mais
de quatro anos os moradores
desses bairros clamam por mais

segurança. "Estamos contentes
com a decisão do DNER, mas

também vigilantes' , afirma o líder
comunitário, que prefere come

morar somente depois que os

equipamentos estiverem instala
dos.

O engenheiro-chefe do DNER
,

de Joinville, Antônio Carlos Bes

sa, confirmou que até o final do
ano será instalada a rotatória no

local. Segundo ele, o projeto e e

levantamento de campo já está
sendo feito e que daqui a 20 dias
inicia a instalação de lombada
eletrônica.

A Associação de Moradores
Recanto Feliz também reivindica
o asfaltamento da Rua Cláudio

Tomaselli, que, segundo Caubi,
é uma verdadeira calamidade. A

associação já discutiu o assunto

com os prefeitos de Guaramirim,
Mário Sérg.io Peixer, e de

Schroeder, Osvaldo Jurk, mas até

agora sem nenhum resultado.

Prefeiturainvesteeminfra-estrutura

nosbffirrosdaperiferia
Jaraguá do Sul - A Pre

feitura está executando obras de

infra-estrutura em 167 lotes des
tinados ao Programa Habitacio

nal, sendo que 120 lotes já estão

prontos para serem ocupados.
No Loteamento Casa Nova 2, no
Bairro Jaraguá 99, falta somente

o registro de imóveis, que deve
demorar cerca de 30 dias, se

gundo informações do secretário
de Desenvolvimento Social, Ade
mir Ízidoro. No Bairro Rio da

Luz, a Prefeitura está investindo

aproximadamente R$ 30 mil em

terraplenagem para implantação
de 47 lotes. A obra finaliza em

julho.
O Bairro Jaraguá 84 será o pri

meiro a ser beneficiado pelo Plano
Estratégico Municipal para As
sentamentos Subnormais. A in-

formação é do gerente de Ha

bitação, Afonso Piazera Neto.

Segundo ele, a Prefeitura é par
ceira do Programa Habitacional
Brasil-Bid, que financia pro
gramas destinados à regulari
zação de áreas subnormais. A

Prefeiturajá temR$1.750.000,OO
e deste valor já foram aplicados.
R$ 20 mil na aquisição de

equipamentos de informática,
contratação de consultoria e

,

realização de cursos preparatórios
para atendimento em loteamen

tos.

O dinheiro poderá ser usado
também em obras de pavimen�
tação e infra-estrutura ( água, es

goto e energia elétrica) e para
reassentamento de unidades ha

bitacionais que estejam em áreas

de risco.

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FíSICA E JURíDICA

De R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00 juros bancários de 1%
ao mês, condições de pagamento de 12 meses a 48

meses com boleto bancário. Liberamos as operações
em dinheiro de imediato após consulta do cadastro.
I nf.: (021 -21) 243-0677

I (021-21) 243-0712

Obs: Mantemos sigilo absoluto.
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Antecipada
A Ford norte-ame- :

ricana já divulgou as .

primeiras fotos do Ex- :

plorer 2002. Pode pa- :
recer estranho, mas as .

montadoras nos Esta- :
dos Unidos têm o sa- .

lutar hábito de anun- :
ciar os planos para'
suas linhas com boa :
antecedência, deixan- :
do tudo muito claro .

para o consumidor: :
quem optar por com- .

prar o carro antes da :
reestilização o fará de .

forma consciente, ge- :
ralmente atraído por:
boas promoções.

Novo visual
A Série 3 da BMW :

estará completa em
.

meados deste ano na :

Europa, com a chega- :
da do novo modelo .

Compact, apresentado :
ao público no Salão de .

Genebra. As novas Ii- :
nhas conferem um vi- .

sua] diferenciado em :
relação ao modelo se-

.

dã, ao contrário do pri- :
tneiro Compact, lança- :
do em 1994. Além do .

novo de-senha, o car- :
ro também evoluiu em

.

segurança, conforto e :
desempenho, ganhan- :
do atributos para en- .

frentar a concorrência
.

do novo Mercedes C :
Sport Coupé e das ver- :
sões topo de linha do .

AudiA3.
.

ClASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta·feira, 31 de maio de 2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2° feira, às 12h; CLASSIAUTO: 4° feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: 5° feira, 12 h

Para anunciar: 370-7919/370-8649/370-8654 ou cpclassificados@netuno.com.br

Pajero iO ainda mais bonito
A Mitsubishi conseguiu
transformar a Pajero
iO em um modelo ain
da mais bonito e espe
cial com a nova versão
SE. Equipada com no

vos acessórios exclusi
vos e com modifica

ções no desenho, ela
ficou com a personali-

,

dade ainda mais forte.
A mesma qualidade e

elegância, com um as

pecto ainda mais mo
derno e tecnologia ain

da mais avançada.
Na estética, a Pajero iO
trouxe uma frente mais
robusta através da gra
de nova e os pára-cho
ques na cor do veículo.

Completa ainda com

mais estilo e desempe
nho aerodinâmico um
moderno aerofólio in

tegrado. Uma nova

capa para o estepe,
recebendo novos

grafismos e compondo
um desenho perfeito
com a arrojada traseira
da Pajero iO.
Abaixo do capô encon

tra-se tudo o que você

espera de um motor

para veículos utilitári
os. Versatilidade, eco
nomia e potência na

combinação ideal. O
motor SOBC 1.8L 16

válvulas gera até 117
cavalos, garantindo
melhor resposta no

trânsito e em trilhas. A

injeção eletrônica

Multiponto seqüencial
traz uma tecnologia

inovadora de injeção
de combustível contro
lada por computador,
O que garante econo

mia de combustível e

desempenho
otimizado.
A mais nova integran
te da família Pajero
também traz grandes
inovações do ponto de
vista de tecnologia
para 'máximo desem

penho na estrada ou

no Off-Road. Sua versa
tilidade merece desta

que, com o maior nú
mero de opções de

tração da categoria, o
SS4i - com o 4x2, 4x4
full,4x4off-roade4x4

reduzido.
A nova Pajero iO SE
está ainda mais prepa
rada para ultrapassar
os mais difíceis obstá
culos em trilhas Off
Road. Com as novas

regulagens de suspen
são (High Suspension)
ganha-se em agilidade
e resistência com sua

Pajero fora da estrada.
A distância livre do
solo aumentou para
195 mm, permitindo
atravessar trechos

complicados em vários

tipos de terreno.

Novas rodas de liga
leve aro 16' completam
a beleza e

agressividade da

Pajero iO.
Entre os confortos in

ternos, direção hidráu
lica com ajuste de altu
ra torna as manobras
ainda mais fáceis. Pai
nel de instrumentos
com hodômetro
total!parcial
digital ajuda no

seu controle.
Retrovisores
elétricos com

comando inter
no tornam muito
mais fácil a

regulagem. E
vidros elétricos
são práticos e

muito úteis, en-

tre outros itens.
Em Santa Catarina
existem concessionári
as apenas em

quatro cidades:

Blumenau,
Florianópolis, Chapecó
e Criciúma.

-. ci::;;
_"'"�iM"""a.Il
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Não Importa a marca ou modelo, ....lIId.......IIr
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NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Arduíno
Veículos

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

MODELO ANO COR COMBo
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
Paliô EDX, 1.0, 2p
Tipo 1.6, 4p comp.
Escort L 1.6
Escort Hobby 1.0
Kadett SL 1.8 EFI

00
00
99
98
97
97
95
94
94
93
92
92
92
88
97
95
80
76
97

Branca
Branco
Azul

I·

Branco
Branca
Vermelho
Prata
Azul
Azul
Verde

Verona LX 1.8
Parati CL 1.8
Monza SUE 2.0, 4p, e/trio
Goi CL 1.6
GolfGLX 2.0

Branco

Bege
Prata

Bege
Verde

Gol 1.0 1000 i c/ opcionais
Fusca 1300L
Fusca 1300L
Palio Weekend 1.5

Branco
Vermelho
Branco
Prata

.Dalfar
-_.",

VEICULOS LTDA
87Q.aQaQ CfJMPBA·'8IJE-�.�
MODELO ANO COR COMBo

BAI (>-
TIpol.6lEcompl. 95 Cinza G

YJ!:J.
Gol 16V,4pv/v.tr.elet. 00 Azul G
GolCL 1.6 !D Verde G
Parati CL 1.8 91 Branco G

MM
Corsa Super 4p. 00 Venn. G
CorsaWind 00 Prata G
KadetteGL 1.8 00 Bordô G
KadetteGL 1.8 95 Azul G
ChevetteSL 00 Grafite G

.EQ.BQ
F-l 000 cabo cupla, compl. 'Jl Azul O
Pampal.8S !D Cinza A

MQIQ
Strada CBX 200 00 Vennelha G

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 .'Centro· Jaraguá do Sul· SC

o
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
A
G
G
G
G
G Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira

Centro - Jaroguó do Sul

Comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/Fax:(47)376-1822
MODELO ANO COR COMBo

vw
Gol Especial 00 Branco G
Goi Plus 96 Vermelho Bola G
Gol 1000 - quadrado 95 Azul 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 Vermelho G
MonzaSLE 84 Vermelho G

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

FIAT
Tipo completo 96 Bege G
Uno Eletronic 93 Prata G
UnoCS 86 Marrom G

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

MODELO COR ANO

86
84
89

95
76
73
81
97

98

Voyage Prata
Goi BX - gas Bege
Goi CL 1.6 CHT - gas Branco
Goi Plus - limp., des., ar qte,
rodas binno Azul
Buggy Branco
Variant - relíquea Amarela
Corcel II Branco
Fiesta CLX 1.3 4 pts Vermelho
Ford Ka - vid. e travo Elét,
limp.,desemb. Prata
Verona Gli 1.8 Verde 96
Premio CSL -gas, v.e., trova,
ar qte, des. Vinho
Tempra 4 Pts Completo Azul

91
96

PROMOÇÃO: .

Santana Cli 1.8/96, Branco, 4 f
portos, trovas elétricos, direção

.

hidráulica, ar condicionado.
..........................R$ 14.000,00

1\I0VOS e us.aao,S
VEíCULO ANO COR COMBo

Fones: 373-0806 /373-1881 GM
Corsa 1.0, 2p 00 Prata G

MODELO ANO COR COMBo CorsaWind, 4p 00 Branco G

GM Corsa 1.0 MPFI2� 00 Branco G
Corsa Wind 4pts 01 Branca G Vectra GLS compl. 4p 00 Prata G
Coisa Wind 98 Prata G Corsa 1.0 Su�er 4� 'Jl Cinza G
Corsa Super 4 pts 97 Vermelho G Astra GlS Compl. 4p 95 Cinza G
Chevet1e SL 89 Branca A Monza 2p, SLE completo 00 Úlnza GMonza SLE compl. - ar 89 Prata A
CheveUe L cl rodas 86 Cinza A Volkswagen

FORD Goll.0 16V, Plus 4p (rorrp.-ar, clr.h.,trava) 01 Prata G
F-l000 XL compl. 98 Vermelha O Logus CL, dir. hidr . 'Jl Prata G
Courier 98 Azul G Gol CU1.6 2� 00 Marrom G
Fiesta 97 Vermelho G Parati CU 1.8c1ar, 2p 00 Prata GEscort L Ldt, rodas, ar qte 94 Prata G

VW Ford
Gol 16V, 4p 99 Cinza G F-l000 MWM XL completo 00 Branca O
Gol 16V, 4p 99 Branco G EscortGll.8i2p 00 Azul G
Gol 98 Vermelho G Pampa L 1.8 cl capota 00 Branco G
Gol CU 95 Branco G PampaL 1.8 !D Verde GGol 1000 95 Azul G
Parati GL 1.8 94 Cinza G Verona LX 1.62p S1 Cinza A

Goi CL 94 Branca G Fiat
Goi CL 92 Verde G Uno Mille EX 4p 00 Cinza G
Gol GL 87

.

Bege G �aliQE;C!211c IE Qinza Q
Fiai UOQ MillI> E� 1c � Qioza GPalio Weekend, completo sz Verde G

Uno Mille EP 40 00 Verde GUno M EP 4pts, - ar 96 Azul G
Uno R 1.5 88 Vermelho G Uno Mille Eletronic 93 Prata G
Elba S 87 Prata G Uno CS 1.3, 2p 00 Prata A

Molo
CG Titan 97 Cinza G
CG Titan 125 95 Azul G

,

VEICULO ANO COR COMBo
FORD

Fiesta GL 1.0, 4p 01/01 azul gasolina
Escort GL 16VH, 4p 99/00 verde gasolina
Escort GL SW 16V, 4p 98/98 prata gasolina
Fiesta 1.0, 4p 97/98 verde gasolina
F-lODO XLT HSD 97/97 azul diesel
Fiesta CLX, zp- 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/% azul gasolina
Escort GL 1.8i, 2p 94/94 prata álcool
Verona GLX 2p 91/91 preta gasolina
verona GLX 2p 90/90 azul gasolina
Verona LX 2p 90/90 dourado gasolina

GM
Kadett GL 2p 95/95 branca gasolina
Chevette DL 93/93 prata gasolina

VW
Paratí 16V, 2p 97/98 branca gasolina
Pointer GTI 2000 4p 93/94 vermelha gasolina
Goi CL 2p 93/94 prata álcool
Kombi,2p 87/87 branca gasolina
Gol,2p 86/86 branco álcool

FIAT

Tipo 1.6 IE 2p 93/94 vermelha gasolina
MITSHUBISHI

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

Escort 1.8i GL 2p 95/95 vermelha gasolina
KA GL Image 2p 00/00 prata gasolina

Rod_ BR-280 - Km 60 - Guaramirim - SC

MtWettrovos
erninovos

...... &.�"'�
..

"",,��$�m� -�
. .." r'\.

·:4TENÇ�<2 - JUV� Ct/p�W
..

CUV .98%' pct:Yevv� OK;�
t-,�.�. UtnUado- � venha)' conheceY .p--p� C��

. �

�m i�&ltfooS

,..

I
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JARAGUÁ DO SUL, 31 DE MAIO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto· 3

VEíCULO COR ANO MODELO VALOR

VW

Goi CL 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$ 5.200,00
Passat Branco 87 Village R$ 4.300,00

GM

Kadet Verde 94 1.8 R$ 8.500,00
Santana GLS Champagne 90 compl R$ 7.000,00

FIAT

Uno Azul 98 1.0 Young R$ 9.800,00
Uno Prata 94 1.0 R$ 7.000,00

FORD
Verona Vermelha 91 1.8 GLX R$ 6.900,00

Corsa Wind 99, 4p,
venmelho. R$ 13.300,00

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$ 10.500,00

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

I Compra. Venda -Troca
� Motos e automóveis novos e u.sados

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

Bua Reinoldo Rau, 355 • Centro • Jaraguá do Sul

Parati 98, branco.
Valor R$ 15.300,00

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

Goi I
99f ermo

R$2fóOO,oo

(47), 376-:1. 772-

C....... LTIat....
Rua: Ângelo Rubini, 7S0 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C......NHON.....

MODELO ANO COR COMBo VALOR FORD
GM Fiesta 1.0, 4p 96 Verde G R$ 10,500,00

0·20 completa 95 Preta O R$ 33.000,00 Verona GLX 1.8 94 Prata G R$ 9,000,00
0·20 custam 92 Branca O R$ 27.000,00 Escort 1,6 90 Bege G R$ 5,500,00
Kadett GSI 2,0 92 Amarelo G R$ 6.500,00 F-1000 88 Cinza O R$ 19.500,00

+ 18 x R$ 336,00 RAT
Monza Classic 2.0 90 Cinza G R$ 7,500,00 Tipo IE 2pts 95 Prata G R$ 8,500,00
0·20 dupla completa 89 Azul O R$ 26.000,00 Fiorino 1,5 92 Verde G R$ 5,500,00
Monza SLE r.s 86 Preto G R$ 4,800,00 Uno Mille 1;0 91 Branco G R$ 5.500,00

VW CAMINHONETES
Gol MI 1.0 98 Vermo G R$ 11,800,00 MB 708 E 88 Azul O R$ 24,500,00
Goi I, 1.0 97 Cinza G R$ 11,000,00 MB 608 O 81 Azul O R$ 20,500,00
Santana CU 1.8 96 Cinza G R$ 10,800,00 MOTOS
Goi CL 1,8 94 Branco A R$ 7.800,00 Moto Titan 00 Verde R$ 1.700,00 + 16x de 188,00
Goi CL 1,6 91 Branco G R$ 6,500,00 Moto Titan 98 Verde R$ 2,700,00
Sqveiro GL 1,8 90 Cinza G R$ 6,000,00 Moto Sundow 97 Bordô R$ 1.400,00
Passat LS 1.6 86 Verde A R$ 3,800,00
Gol BX 84 Branco G R$ 2,800,00 Buggy Toy 1,600 90 Amarelo R$ 3,800,00

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N� de. Vo-no
pCU"CVo-Vo-no-

�
97
96
96
95
94
93

CARROS Novos

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS
FORD

KAeompleto
KA c/ V,E/TE/Som
Verona GLX VE/TE/EE

Prata
Vermelha
Bordô

FIAT
Palio 2p c/ ope.
Palio 4p cl ope.
Palio 2p VE/TE/AL.
Uno SX 4p
Uno EP 4p VE/TE/AL/AR
Uno EP 4p VE/TE/AL/AR
Uno, EP 4p VE/TE/AL
Uno Eletr. 2p
Uno CLS 4p VE/TE

Prata
Branca
Dourado
Branca
Prata
Azul
Azul
Vermelho
Azul

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

00
98
90

Corsa Wind 4p c/ ope.
Corsa Wind 4p cl ope.
Corsa Wind 2p cl ope.
Corsa Super 4p c/ ope.
Corsa GL 1.6 c/ ope.
Corsa Sedan GL 1.6
Veetra GLS completo
Corsa Wind. c/ ope.
D-20 Custam - Diesel
Chevette SL

GolMI4p
Parati 1.6 MI completa
Gol 1000
GolL
GolfGL
Goi CL 1.6
Goi CL 1.6

99
98
98
97
96
96
96
93
93

vw
Branco
Verde
Vermelho
Prata
Branco
Verde
Prata

GM
Branco
Verde
Bordô
Branca
Branco
Branca
Verde
Pra ta
Bordô
Prata

00
99
98
97
97
97
99
96
92
90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 • Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 31 DE MAIO DE 2001

A t
� ·

Baenendi F· 275 3711 RuaBernardoDornbusch,330_U omovets aepen t: •• Entrada do Clube Atlético Baependi

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR
01 Special 01/01 Gas. Vermelha
GolGill Special 01/01 Gas. Quasar
Gol MJl6V 00/01 Gas. Coral
VWSaveiro CLMJ1.8 00/01 Gas. Branca
GoIGill l6V 99/00 Gas. Verde
Fiesta MPFI 98/98 Gas. Verde

Gol,4p �6V 98/98 Gas. Cinza
Gol MI 98/98 Gas. Vermelho
Courier a. 97/98 Gas. Azul
Vectra a. 96/97 Gas. Cinza
Gol 1000 96/96 Gas. Branco

ZECA lJJjo ELX 95/95 Gas. Vermelha
Santana GLl2000 94/94 Gas. Preto
Gol CL 1.6 93/93 Gas. Bege
D20Cust�m Completa 93/94 Diesel Bege
D-20 completa CabineDupla 93/93 Diesel Branca

Automóveis Monza SL 93/93 Gas. Bordô
Saveiro CL 92/92 Gas. Prata
Uno es 87/87 Ale. Preta
Passat 1.8 87/87 Ale. Branco
Chevette SL 86/86 Ale. Branco

Novos - Usados F·1000 MWM 86/86 Diesel AZut
Passat L5 83/83 Ale. Branca

Tempra Completo 93/93 Gas. VerdeMet.

de todas as Gol 1000 95/95 Gas. Verde
Polo Classic Completo 99/99 Gas. Prata

Marcas
2GoI Special <'

QJ 01/01 Gas. Prata/Cinza
Cos Specíal Qll 01/01 Gas. _. Branco

Gol4p l6V 01/01 Gas. Azul
Kombi 01/01 Gas. Branco
Escort completinho XR3 89/89 Ale. Prata

275 3507
Vectra GLS 96/96 Gas. VerdePercl.

MOTO
Titan OKm Gas. Àescolher
IBR Yarnaha 125 Okm Gas. Aescolher
Scooter 98/98 Gas. Azul

VEJA
AUTOMÓVEIS
.7......
.........

XLX350

MODELO

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

hem 87

COR

AstraGL
Corsa Sedan, 4p
CorsaSuper
VectraGLS
CorsaWind
KadettGL
VectraGLS
0-20
Chevette

GM
Vermelho
Branco
Cinza
Bordô
Bordô
Bordô
Azul
Vermelha
Dourado
FIAT

Vermelho
Branco
Vermelho
Cinza
Branco

VOLKSWAGEN
Branco
Branco
Azul
Cinza
Branco
Branco
FORD

Azul
Vermelho
Azul
Bordô
Cinza

UnoSmart4p
Tempra 16V, camp. + couro
UnoELX 4p, compl.
Tipocompl.
UnoMille

Goi 16V,4p
GolCLI 1.6
Fusca
ApoloGL
Passat
Kombi Furgão
Escort
Fiesta'
EscortGL
EscortHobby
Escort LX 1.6

Buggy

1.6

Branco

COMBo ANO

Gas. 00
Gas. 99
Gas. 98
Gas. 95
Gas. 95
Ale. 95
Gas. 94
Die. 91
Ale. 88

Gas. 01
Gas. 95
Gas. 95
Gas. 95
Gas. 91

Gas. 99
Gas. 96
Gas. 95
Gas. 91
Ale. 84
Gas. 94

Gas. 96
Gas. 95
Gas. 93
Gas. 93
Ale. 89

85

,

�/ Ch�vro.�uto/
MECÂNICA

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**41) 310-1110
(0**41) 2'15-'0010

991S-1118
,

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

Escort GL Gas 95 Cinza Prata

Uno Electro Nix 2 p.' Gas. 95 Verdemetálico

UnoEletronic4p. Gas � Verdemetálico

Fusca 1500 Gas. 75 Azul

GoIBX Ale, 84 Bege
Corcel II Gas. 82 Cinza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



5 • Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 31 DE MAIO DE 2001

�
Vende-se Astro, Monza SLE 2.0 MPFI, Vende-se

GLS, 98, com ar, 93, Grafite, álcool, Corsa 4p, 2001 c/
/

j{) 'JIF/t'Kt1J.t'/17ÃI

UTOS direção, vidros e completo-ar. 8000km

travas, verde. Tratar: 371-5343. Tratar: Rodrigo. Fone: (47) 370-8622
compra / venda Ilro(o / garagens Tratar: 371-4000. Telefone: 370-8086. VEíCULO COR ANO

Vende-se Corsa Super Palio EX 1.0, 4p Prata 01

Vende-se Astro, GL, 1.0, 4p, branco, limp. Vende-se Corsa Wind Silverado (Diesel GCC) Azul 98
Corsa Super 4p (completo) Azul 97

98, gasolina, azul. desemb., ar quente. 99 - único dono. Corsa Super 4p Branca 97

Tratar: 371-4000. Tratar: 9905-2848. Ano e modelo 99, Fiesta CLX 1.3 Branco 97
Tempra Ouro 16V compl. Azul 96

Vende-se Monza, GL, estado de zero, nunca Corsa Wind 2p. Preto 96

2.0, 4 pts, completo, Vende-se Marajó, 85, Kadett GL 1997 2.0 foi batido, branco, Tipo 1.6 4p, completo Cinza 95
Escort Hobby 1.0 Cinza 95

+ rodas, azul. álcool, 5 marchas. MPFI� Prata, básico, dcto. pago até Kadett GL Vermelho 95

R$ 8.800,00. R$ 1.700,00. 58.000Km. 2002. R$ 12.300,00. Kadett GL 1.8, vidros/to Branco 95

Tratar: 9975-2522. Tratar: 275-0329. Acessórios: travas e Tratar: 275-3248. Goi CL 1.6 Branca 95
Monza GL 4p (completo) Azul 94

vidros elétricos, Tipo 1.6, 2p Vermelho 94

Vende-se Silverado, Vende-se Corsa 1.0, volante escamoteável, Vende-se Chevette 82. Uno Mille Vermelho 94
F- 1000 SS (Diesel) Branca 94

diesel turbo, único 98, vermelho alarme, limpador e Vendo ou troco por Uno 1.3 S Vermelho 91

dono. Com 36.000 metálico, gasolina. desembaçador do moto ano 93. Chevette DL 1.6/S Prata 91
Ipanema 1.8 SL/E Verde 91

km. lrnpecóvel. Tratar: 9905-2848. vidro traseiro. Película Tratar: 9952-5652. Escort L 1.6 Cinza 90

R$ 39.000,00. de proteção solar. Caravan 4.1/S (completa) Azul 89
Goi CL 1.6 Verde 88

Tratar: 370-8622. Vende-se Corsa 1.0, Manual e Nota Fiscal Vende-se Uno S 1.3 Azul 88

94, prata, 2p. (Consumo na cidade Chevette 86 álcool, Gol GT 1.8 Vermelho 84

Vende-se Pick-up Tratar: 371-5343. = 10 km/L). ótimo estado Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Courie, CLX, lA, 16V, Carro em excelente R$ 3.200,00 e

98, único dono, com Vende-se Monza 88, estado de Moto CG Titan 125, Vende-se OMEGA G�S R$ 760,00.
som, alarme, azul. completo, 4p, azul conservação ano 95, ótimo 95/95. Excelente Tratar: 371-0710.
R$ 12.200,00. metálico. (segundo dono). estado por estado, 4 pneus
Tratar: 9902-5958. Tratar: 9903-2936. Preço: R$ 12.000,00 R$ 700,00 entro + 22x novos, com teto solar Vende-se Monza, ano

Obs.: IPVA 2001 de R$, 108,00. e trio elétrico. 88, 4 portas, azul
Vende-se Cabine Vende-se Chevette pago. Tratar: Rua Francisco R$ 16.800,00 à vista metálico, gasolina,
Dupla, 81, diesel. 1.6, 86, marrom Tratar: 372-4121 ou Hruschka, lote 93. ou entrada de completo.
R$ 13.000,00. metálico. 275-1634 após Bairro Ana Paula IV, R$ 7.000,00 e assumir R$ 5.800,00.
Tratar: 371-5621. Tratar: 371-5343. 18:00, tom Ivan. com Patrícia ou Egon. 16 prestações de Tratar: 371-5343.

373-1016

* RODAS ESPORTIVAS
Aro 13 - R$ 82,00

* PNEUS

* AMORTECEDORES
Amort. D, Gol

R$ 49,00

* ESCAPAMENTOS

"'est Escap, Tras', Palio

R$ 42,00

* GEOMETRIA* BALANCEAMENTO

GuaramirimJaraguá do Sul 371.5564
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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

A PARTIR DE

R$13.980,!!
OU ENTRADA A PARTIR DE

R$990,OO + 48X,FIXAS

Veículos, peças e serviços

371-2111

íTENS DE SÉRIE:
• Barras de proteção
nas portas

• Faróis bi-parábola
• Carroceria com

deformação programada
• Travas de segurança
no capô

• Sistema antiincêndio
(FPS)

A PARTIR DE

R$12.207,Pw!

Só A FIAT DÁ ESTA GARANTIA
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

- CONFIAT, atendimento 24 horas
- Revisões periódicas a partir de 20.000�da
- FIAT PLUS - 2° ans> de garantia estendi

- A partir de 4 anos proteção de
carroceria contra corrosãoRua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Horârio de
atendimento:

De segunda a S&lda: 71130 à. 1911
SóQaclo� 8h às 12h

ENTREGAMO�
ONDEVOCE
ESTIVER-

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL 31 DE MAIO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 7

Vende-se Escort 88
\

Tratar: 371-7676. caddillac, modelo

� XR3 em ótimo estado 1300, muito lindo!!!

UTOS, Preço R$ 5.200,00 - Vende-se Corsa 99 - Tratar: 379- 1894. Vende-se Honda
IPVA e licenciamento 1.0 - 4 portas

Vende-se Tempra 96,
Biz, ano/modelo

complQ f venda flTora f garagens pago até abri1/2002. seminovo, com Vende-se Parati GL IE, 8V, completo,
2000/2000.

Tratar: 276-0168. 25.000 km de uso, 1.8: Ano/mod: 1991, impecável. Estado de zero, com

branco, limpador limp/des. tras., cor R$ 12.000,00.
partida elétrica, trava

Vende-se Verona LX traseiro, desemba- branca, álcool, Tratar: 9973-3440.
para roda,

Vende-se Escort XR3 1.8 ano 91/92, çador, isofilme, 4 licenciado/2001.
Vende-se Polio EDX e docto. pago

ano 94 completo (ar- gasolina, com CD pneus novos aro 14, Valor R$ 6.800,00.
1.0 ano 97/97, cor até 2002.

condicionado, Tratar: 370-4481. alarme com trava Tratar: 371 - 1936
cinza grafite, 4 portas, R$ 3.000,00.

direção hidráulica, elétrica. Comi: 371-3400.
completo. Tratar: 9993-6041.

trio elétrico, ar Véndo Versaiies GL, Tratar: 370-8086.
Valor: R$ 12.500,00

quente, limpador e 92, vinho. Relíquia.
Aceita carro

Vende-se Honda Biz,
desembaçador R$ 8.500,00. Vendo Silverado

de menor valor. ano 1999/2000 -

traseito, teto solar, CO Tratar: 9975-4135. Turbo Diesel, único Vende-se Tratar: 372-2392. 3500 km.

player) carro
dono. R$ 39.000,00, amplificador Pyramid R$ 2.700,00

superinteiro, preço
36.000km, 1000w, em Vendo Uno Mille 94,. Tratar: 9952-2047.

R$ 4.500,00 e impecável. perfeito estado, ar q./ limp. dezemb./
assumir '29 X Vende-se S- 10, diesel, Tratar: 370-8622. 600w RMS com impecável. Vende-se Moto CG

R$ 322,00. Aceito 4x4, 98, branco. qualidade R$ 6.800,00. Tratar: Titã, ano 97, grafite,
carro de menor valor. Tratar: 373-0081. Vende-se Monza insuperável. 9975-0383 único dono.

Tratar: 911 8-5469 ou
GL 2.0, 4Pí álcool, Tratar: 379-1894. Aceita-se carro.

372-4175. Vende-se pick-up 94, completo, azul. Tratar: 9977-0006.Vende-se Tempra,
Corsa, 1.6, GL, 97, R$ 8.800,00. Vende-se CD roadstar série ouro, 16V, ano

Vende-se Escort XR3 ótimo estado. Tratar: 9975-2522. modo rs2011 CD 3h
95, com estofamento Compra-se Moto CG

ano 94, superinteiro, R$ 11.500,00. de uso. de couro,
Titã de 2000 a 2001.

preço à vista Tratar 376-0228. Tratar: 379-1894. computador de bordo Tratar: 371-6640.

R$ 11.000,00 ou
por R$ 7.000,00,

R$ 4.500,00 e assumir Compra-se Saveiro Vende-se Fusca 69 Vende-se Kenwood mais prestações ou Compra-se Moto CG,
29 X R$ 322,00. ano 90 pra cima. em bom estado, KDC 215S lindo, em troca por carro até acimà do ano 85.

Tratar: 372-4175 ou Paga-se até fundo novo, pintura bom estado. R$ 7.000,00. Tratar 275-2345,
9118-5469. R$ 6.000.00 nova vermelho Tratar: 379-1894. Tratar: 9112-7138. após 18 horas.

Gol Special - A partir de:

R$13.71Q�.

Gol GIII16V - A partir de:

R$18.799:
Santana 1.8 - A partir de: .�

I
CócLSXJlC4

TODOS OS M,ODELOS O KM ESTÃO COM PREÇOS PEQUENININHOS,
MUITO ABAIXO DOS PREÇOS DE FÁBRICA. NÃO PERCA/ VENHA CORRENDO CONFERIR:

I:

li

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PromoçãoSem Barulho

KIKAR AUTO CENTER
,

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

I
li

VENDE-SE
���t::r_g_.�_()_-_7_91_9_'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Uno Mille, rodas de liga leve, Vende-se Santana,
� Ep, 96, gasolina, aro 14. R$ �;500,OO. MI, 97', cinza,

UTOS vermelho. Aceita-se moto de gasolina.
compra / venda / troca I glll'Qgens Tratar: 371-4000. menor valor. Tratar: 371 �4000.

Tratar: 9112-4711.
Vende-se Pick-up Vende-se Passat

Fiat, 87, gasolina. Vende-se Santana, Variant, 95, prata,
Troco Fiat 147, 81, R$ 1.900,00. CL, 1.8, 93, 56.000 gasolina.
por materiais de Tratar: 275-0329. km. Tratar: Tratar: 371-4000.

construção, no valor
)

370-1962.
R$ 1.000,00. Vende-se Uno Mille, Vende-se Gol,
Tratar: 9993-0623. 92, verde metálico. Vende-se Gol 1 000, 4 pts, 1.0, 2000,

R$ 6.200,00. 16v, azul, 99. cinza titânio.
Vende-se Uno Mille, Tratar: 9903-2936. R$ 13.500,00. Tratar: 371-4000.

94, ar quente, Tratar: 371-9720.

limpador e desernb. Vende-se Uno CS Vende-se Gol, 4 pts,
Impecável. , 1.5,91, bege, Vende-se Golf 16v, 99, branco
R$ 6.800,00. gasolina. antigo, 97, gasolina, geada. Gasolina.
Tratar: 9975:..0383. Tratar 371-5343. preto. Tratar: 371-4000.

Tratar: 371-4000.
Vendo Palio, CL, 1.5, Palio EDX 98, 4p, Vende-se Gol, 16v,
MPSI, vidros travas, 1.0 compl. - ar, Vende-se Golf 4pts, 98, branco,
desemb., ar quente, prata. antigo, 95, roxo. gasolina.
branco, 98. Tratar 9903-2936. Tratar: 37"1-4000' Tratar: 371-4000.
R$ 13.000,00.
Tratar: 9962-5286. Vende-se Parati, Vende-se Saveiro CL,

95, prata. 1.6 MI, 98,
Vende-se Palio EX, Vende-se ou troca-se Tratar: 371-4000. gasolina, branco.
1.0, 2 pts, branco, Gol, 1.0, 16Y, 98. Tratar: 371-4000.
2.000, 14.000 km. Entrada + 24 Vende-se Passat
R$ 12.500,00. prestações fixas. VRG; 96, azul. Vende-se Gol, 2
Tratar: 371-9720. Tratar: 9117 -0266. Tratar: 371-4000. pts, 16v, gasolino,

CI Rodinei vermelho.
Vendo Tipo 1.6, IE, Vende-se Santana Tratar: 371-4000.

completo, 4 pts, Vende-se Gol, 83, GLS, 95, com ar,

prata, 95. álcool, ótimo estado. direção e trava, Vende-se Gol, 2 pts,
R$ 9.500,00. Entrada R$ 1.200,00. vermelho. 16v, 98, branco.
Tratar: 371-9720. + 6x R$ 202,00. Tratar: 371-4000. Tratar: 371-4000.

Tratar: 9117-2937 ou

Vende-se Uno Mille, 371-7584', com Luis. Vende-se Santana, Vende-se Quantum,
97, SX, verde, 94, com ar direção e CL, 96, gasolina,
gasolina. - Vende-se Passat, 82,

-

trava, vermelho. vermelho.
Tratar: 371-4000. superinteiro, com Tratar: 371-4000. Tratar: 371-4000.

Classi Aulo - 9

Conheça o novo modelo de

auto-falantes 6x9 da Bomber.

Preço promocional

R$147,OO
incluso instalação.

Venha fazer um orçamento
sem compromisso.

'\0%"'!iti11II"'''

Um :Panc.adão de Qualidade

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

Vende-se Quantum
CL, 98, vermelho,
gasolina.
Tratar: 371-4000.

94, azul metálico,
R$ 4.000,00 +

22 x R$' 157,00.
Tratar: 371-5343.

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

Gol MI 1.0,98,
branco, gasolina cl
41.000km.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Gol
GolIlI, 2000, 1.0
MI, 2p, branco.
Tratar 9905-2848.

Vende-se Golf

completo,
'azul metálico
escuro. Tratar:
371-5343.Vende-se GoI1.G,

p�, e11� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. A'lROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

,

.. "'''I.lílítÄ,I
'11-����'

Telefone:
(047) 376-0251

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aparelhos de CD's
Módulos
Tweeter

Alto-falantes

,

AGORA TAMBEM

COM TRAVAS E

VIDROS
, .

ELETRICOS.
Acessórios em geral.

,

Rua Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Informações e Vendas:
Fone: (47) 371-8973

I

I! . Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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371-5373 cl Eloi.

Vende-se Escort Hobby,
ß 94. R$ 6.800,00.

Tratar: 371-7035.

Vende-se Titan KS,
2000. R$ 2.900,00, +
9x de R$ 85,00.
Tratar: 373- 1 249. 371-7770

Vende-se Escort, 86,
Vendo Topic, 94, Vende-se CG Titan, 98, prata. R$ 3.500,00.
oranca, completa -cr, 14.000 km, azul. REVESTIMENTO Tratar: 370-0581.

16 lugares. Tratar: R$ 2.750,00. AVTOMOBILíS11CO
�973-5732, com Tratar: 373-1026. Vende-se Escort

Marcos. EM COURO E GL,16v,. 97, com ar,
Vende-se Scoolter TECI DO direção e limpador,

Vende-se Xantia, 95, 97/98, ótimo estado. azul, gasolina.
1.0, com ar, direção, Tratar: 370-8649 Tratar: 371-4000.

limpador e travas,
cinzo. Tratar: 371-4000. Vende-se Biz, 96, Vende-se Del Rey, 84,

ótimo estado, álcool, 5 marchas,
Vende-se Peugeot -405, azul, 12.000 prata metálico.

�4, gasolina, cinza. km. R$ 2.200,00. R. Bernardo Dornbusch, R$ 2.500,00.
Iratar: 371-4000. Tratar: 371-9720. 2222 - Vila Lalau Tratar: 275-1817.

Vendo bicicleta, aro 16,
BMX, Monark. Ótimo
estado. R$ 55,00.
Tratar: 9112-5321.

Vende-se Rural, 75,
pneus fronteiros, aros de
F-1000. Excelente para

I
trilha. R$ 7.500,00.
Tratar: 372- 3146.

Vende-se carretinha

para 2 cavalos, 98, Carta de crédito para
branca. R$ 2.000,00. carro ou moto.

Tratar: 9952-6889, ou Tratar: 9975-5544.

DESPACHANTE
TlllAHSnReNCIA • AGUROS • IPVA

uceNCUUleNTOS e SeRVIÇOS GERAIS.

Fone/Fax
(47) 275-1417

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

,

J "� ,..�
,

Num só ende�: Rua Willy Manhke, S/n '. Centro - (ao lado Colégio Divina Providência) - Fone/Fax,-c. i .... 32z: Jaràguá do Sul .1$Öill
zw _ __�_" .. ,,�." ,<Câ """

•

$,.4 h',' ",'.Y_W,,',. �".,="Lm ,_ ��',,= ,'�,i\",�nÚ ,'0;;,'."'::""'-- A",;�'M'''� /,;;, .'»,'( �".:;,+"""::,:;;,;.,,.�

,

'.

Promoção de Maio

Na compra de peças e acessórios você ganha um �pom para
concorrer a uma linda Jaqueta de (ouro. Sorteio dia 30/06/01

Horário de Atendimento:
das 8:00 HS às 19:00 HS
Sem fechar para o almoçoCG 125 Titan KS

Entrada de RS 585,00
em até 1 Ox com saldo

em 36x fixas.

Crediário até 6 vezes

Promoção Válida até 31/05 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

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

370-0026
Assistência 24h: 9973-8889

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
nO 58 - Centro -laraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jogos da Terceira Idade
começam no dia 19 de junho
Jaraguá do Sul - Aproxi

madamente 600 idosos integran
les dos Clubes de Terceira Idade

aeJaragut\ do Sul devem parti
cipar da segunda edição dos jo

iOS Integrativos da Terceira Ida
!Ie, que foi lançado ontem à tarde,
no Centro de Convivência ins-

lalado no pavilhão B do Parque
Municipal de Eventos. A se

cretária de Desenvolvimento So

cial, Brunhilde Pasold, disse que

osjogos são uma forma de inte

�ação entre as pessoas que par

ticipam dos 27 clubes que exis

lern no Município e significam
momentos de valorização da dig
nidade da pessoa com mais de 60
anos. "Eles encontram amigos e

voltam à convivência social",
exemplifica a secretária.

Durante a cerimônia foram

homenageados os voluntários

�ue trabalham com os idosos, já
�ueeste é o Ano Internacional do
Voluntariado e também o lan

�ento da 2aCampanha de Valo
rização do Idoso: A Banda da Ter
ceira Idade, formada por 25 inte

grantes de clubes de Idosos de Jara
guádo Sul, fez urna apresentação.

I O lançamento dos Jogos foi

prestigiado por representantes de

todos os clubes, que se apresen
taram ao público desfilando com
'suas bandeiras. O fogo simbólico
foi levado pelo casal de atletas
José Marcos Cunha e Bernadete
Cunha. Eles participam das ati
vidades oferecidas aos idosos
desde 1997 e são casados há 45
anos. Nesta edição dos jogos Jo
sé Marcos vai disputar na bocha
e ela na ginástica e no vôlei.

Os Jogos Integrativos come

çam no dia 19 de junho, com tor

neio de bocha a ser disputado por
193 participantes. O encerra

mento é no dia 27 de setembro,
data em que secornemora o Dia
do Idoso, com as provas, de atle
tismo. Também haverá campe
onato nas modalidades de bolão
e jogos de mesa, como canastra,
dominó, general...

As inscrições encerram em 4
de junho. A expectativa da or

ganização é de que aproxima
damente 600 atletas/idosos par

ticipem dos jogos. Atualmente
existem 27 grupos de idosos,
com participação de cerca de 2,5
mil pessoas com mais de 60 anos.

O objetivo dos jogos é resgatar a
memória e os valores relaciona
dos à terceira idade.

Manhãs de Formação conscientiza
alunos para a vida em sociedade

A preocupação do Colégio Marista São Luís com seus alunos vai além de
preparação para o vestibular. A missão Marista tem por filosofia preparar os
lovens paro a vida.
Corn base nesse pensamento o colégio desenvolve o projeto Manhãs de

For�ação, que tem como objetivo "proporcionar a-formação do caráter, do
eSplnto de equipe e de partilha, do conhecimento e reconhecimentode si e da

�utro � da espiritualidade", é o que revela a coordenadora do SOR (Serviço
Fe Onent�ç.ãQ Religios?), Deocléia Sertolto que, junto com o Irmão Francisco

r,0ntana dlngem o projeto.

fudas as manhãs de quarta-feira uma turma, já pré-selecionada, do ensino
ndarnental ou médio, participa da atividade. "Este ano - ossinclc Deocléia

Cestornos trabalhando com o tema Escolha a Vida, para enfatizar o lema da

brnpanha da Fraternidade, o qual ressalta a importância' de os jovens
D servo rern outros meios prazerosos e saudáveis de se viver",
• �rante as Manhãs de Formação os alunos fazem caminhadas ecológicas até
". U�enato Marista onde podem observar sinais de vida e sinais de morte. "Os

�nals de vida são identificados através das plantas, do ar puro que se respira
urante a caminhada; já os sinais de morte são lixos que podemos observar,
�tos de pontos de cigarro, etc", revela a coordenadora.

é ch7gar no Juvenato, que é um lug!Jr apropriado para este tipo de atividade,
e
r�allzaQo com os alunos dinâmicas de grupo visando integrar; descontrair,

Irn�nar e partilhar experiências já vividas entre os participantes. "Esse é um

Q� alho .orientado para nortear o ossunto a ser debatido, desde sexualidade

e .r�laclonamento familiar. Também aproveitamos para fazer momentos de

uSPlntualização, que representa um diferencial do colégio", destaca, Deocléia.
re� ponto relevante lembrado pela coordenadora é a melhora no

P
aCI<;lnamento dos alunos entre si e entre, a família e a sociedade, "já tivemos
rova .

conti s. VIVOS do aprovei!amento deste trabal�?" ? q�e nos motiva dar
nUldade e nos cperfeiçoormos cada vez rnors , finaliza.

'

Edson JunkeslCP

Injustiça: supervisora Sinaidida Silva e vendedoraNeusa reclamam dosmaus-tratosporparte dos usuários

Usuários doCartão Jaraguá
. I

acusammonitornsdeintolerância
Co'ntrato com
a Prefeitura,
venceano

que vem

Jaraguá do Sul - A into
lerância das moças que controlam
o estacionamento rotativo tem si

do a principal reclamação dos
motoristas que utilizam o Cartão

Jaraguá. Um comerciante da cida

de, que preferiu não se identificar

por receio de "represálias", con
seguiu a proeza de ser multado
duas vezes em apenas quatro
minutos. As notificações aconte
ceram no dia 10 deste mês, a

primeira às l5hT4 em frente à

Receita Federal e a segunda às
l5h18 em frente à Farmácia do

Bentica. "As moças, além de tu

do, são mal-educadas. Para eles

só interessa o dinheiro", desabafa
o comerciante.

A grande parte dos motoristas
que sentem-se insatisfeitos com

a atuação do Cartão Jaraguá re

clama da atitude "mereenária" da

empresa, que não aceita trocar as

notificações por outros, cartões,
como acontece em outras cidades
que cobram o estacionamento.

Implantado em Jaraguá do Sul

há cerca de cinco anos, o sistema
tem gerado reclamações constan
tes de usuários e também das
funcionárias da empresa, que têm
ouvido todos os tipos de desafo
ros dos motoristas mais nervosos.
"Temos feito todas as adaptações
que a comunidade tem exigido',
defende-se a gerente administra
tiva do Cartão Jaraguá, Miriam
Bemàdete Kupas.

A gerente rebate as reclama

ções declarando que as funcio

nárias estão autorizadas a dar
uma trégua nos cinco minutos

que antecedem ao final do ex

pediente, ou seja, cinco minutos

antes do meio-dia e no final da
tarde. Mesmo assim, as diferen

ças de minutos ou segundos entre
o relógio das monitoras e dos

motoristas acabam gerando mais
conflito. 'No início a gente dava

, 10 minutos de tolerância, mas

nem assim as pessoas respeita
vam", afirma Miriam, que já se

viu forçada a dar queixa na dele

gacia contra usuário agressivo.
"Já houve casos de agressão fí

sica, sem contar as agressões
verbais e psicológicas", ressalta
a gerente. Segundo ela, muitas
funcionárias já pediram a conta

por causa das humilhações sofri
das durante o horário de trabalho.

Ainda de acordo com a geren
te, aproximadamente 200 noti

ficações são canceladas por mês

por causa de enganos e cerca de
metade dos motoristas de Jaraguá
do Sul já foram notificados. O
sistema opera com 820 vagas
localizadas na área central da
cidade e repassa para a Prefeitura

R$ 6.560,00 por mês.
A vendedora de cartões Neu

sa Peichontcoski, 30 anos e há

pouco mais de 15 dias na função,
diz não entender os motivos que
levam os motoristas e serem tão

'grosseiros. "A gente tenta expli
car a situação com educação, mas
amaioria já sai esbravejando.Até
ameaçam de bater', afirma.

O secretário de Desenvol
vimento Municipal, Ademir Izi
doro, disse que a Prefeitura está
estudando alguma forma de tor

nar o sistema menos desgastante
tanto para a comunidade como

para os gestores. Ele solicita que
as pessoas que se sentem lesadas
formalizem a reclamação através
do disque-denúncia para que a

Prefeitura tenha argumentos con
cretos para definir o que pode ser
melhor para todos. Izidoro in-

I '

forma que o contrato com o Car-
tão Jaraguá termina ano que vem
e que até lá a Prefeitura vai criar

àlternativas viáveis para soluci
onar os problemas relativos a

essa questão, mas não descarta
a possibilidade de se instalar

parquímetros, em pelo menos

algumas ruas da cidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



8 - GERAL CORREIO DO POVO
Fotos: Edson Junkes/CP

Discussão indesejável: Osvaldo Iurck vai atender a vontade dos moradores

.Prefeito retoma debate sobre
o futuro contorno ferroviário

Jurck .quer discutir
oRima.com
vereadores

epopulação

Schroeder - o prefeito Os
valdo Jurck está retomando o

,�

debate em torno da proposta de

implantação de um contorno fer
roviário na localidade de Schroe
der 1, como alternativa para a

retirada do tráfego do transporte
ferroviário de cargas das áreas
urbanas de Jaraguá do Sul e Qua
ramirim, Jurck decidiu levantar
o assunto ao receber cópia do
ElA/Rima (Estudo de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto
Ambiental) realizado pela Fatma
(Fundação de Amparo e Tecno

logia aoMeio Ambiente), recente
mente.

Jurck disse estar decepciona
do com as lideranças dos dois

municípios vizinhos, que embora

VENDE-SE OU TROCA-SE
Gol 1.0, 16V, 4 portas, + 24

prestações [ixcs. Aceita-se
proposta.Tratar: 911 7-0266

OFEREÇO-ME PARA TRA
BALHAR como Auxiliar de
Produção ou Auxiliar de
Cozinha. Tratar: 911 70266, cl '

Rudinei

a discussão em torno da instala

ção do contorno volte esporadi
camente, principalmente com a

divulgação de notícias na impren
sa, a nova administração muni

cipal de Schroeder, que assumiu
no início do ano, sequer tem sido

procurada, ou ao menos por te

lefone, para falar do assunto.

Ele já providenciou cópia do
Rima para a Câmara de Verea
dores e pretende em breve dis
cutir o assunto com a comu

nidade do Bairro Schroeder I, que
é a parte diretamente interessada,
e que dará a posição final nessa

questão. "A nossa posição será

aquela que for a vontade dos
moradores do bairro", antecipa
Jurck, destacando que se a co

munidade decidir pelo impe
dimento da construção do con

torno na localidade, o Executivo
usará de todos os recursos em

defesa da vontade da população.
Jurck tenciona recorrer também
ao apoio da Acias (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola

de Schroeder).
. VIÁVEL - Nesse aspecto,
Jurck tem a mesma posição de

seu antecessor, ex-prefeito Gre

gório Tietz, que já se declarava
contrário à transferência do tra

çado da ferrovia para a localidade
Schroeder 1, onde atingirá re

sidências, lavouras de arroz e

plantações de banana. O estudo
feito pela Fatma, com data de 4
de maio e assinado pela diretora
geral do órgão, Suzana Maria
Cordeiro Trebien, refere-se à

porção compreendida pelo futuro
contorno, de acordo com o pro
jeto técnico já elaborado pelo
consórcio Enefer/Prosul.

Pelo estudo, a Fatma conclui
como "viável ambientalmente a

implantação do contorno ferro
viário nas cidades de Guaramirim
e Jaraguá do Sul". Cópia do do
cumento está disponível na Bi
blioteca Pública de Schroeder. A
audiência pública que se requer
nesses casos ainda não tem data

marcada. (MILTON RAASCH)

fIr» 9lJv�tE.�'\__/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE MAIO DE 2001

Câmara de Schroeder devolve
R$ 25 mil para a Prefeitura
Schroeder - o presidente do

Legislativo, Filipe Voigt, compare
ceu terça-feira à tarde no gabinete
do Executivo, quando fez a devo

lução de R$ 25 mil, de uma anula

ção de receita referente aos recur

sos que pertencem à dotação da

Câmara Municipal e que foram

economizados pelos vereadores no
primeiro quadrimestre do ano, atra
vés de medidas para contenção de

gastos, visando a disponibilização
de mais verbas para investimento
em obras públicas.

O cheque nessa quantia foi en
tregue ao prefeito Osvaldo Jurck,
em ato que também contou com

as presenças do vice-prefeito Or
lando Tecilla (PPB) e dos verea

dores Mário Belarmino (PMDB),
Ronaldo Volles (PFL) e Darli Ber
nardi (PPB). Para o prefeito, o es

forço dos vereadores para econo

mizar recursos públicos mostra

que o Legislativo "está agindo com
a austeridade prometida no início
do ano, gastando só o que é neces
sário e usando da melhor forma
os recursos públicos". Jurck pre
tende destinar a quantia para in

vestir na construção de salas de

aula.
O assessor contábil da Câmara

Municipal destacou o ineditismOda
iniciativa' dos vereadores de
Schroeder, ao repassar o exceden.
te já no final do quadrimestre,
quando a prática normal dos le�s.
lativos é repassar o dinheiro paraa
Prefeitura, só no final do exercício,
Segundo Maldaner, os vereadores
economizaram em quatro meses

e repassaram o equivalente a um

duodécimo e a 10% do orçamento
anual da Câmara Municipal, deR!
251 mil.

- Não temos o direito de c0-

meter desperdícios com o dinheiro
que é da população -, diz o

presidente do Legislativo. Voi�
acredita que outras anulações de
receita ainda poderão ser feitasati
o final do ano, mas ele preferenão
fazer promessas, lembrandoqm
a Câmara de Vereadores, que deslt
o ano passado funciona em looJ

próprio (antes estava instalada 00

mesmo prédio da Prefeitura), taIIf
bém tem necessidades .de inves

timentos, como a instalação d

aparelhagem de som na tribun
(MR)

Exemplo:prefeito recebeu O cheque e elogioupolítica de auste

'CI'LUMA COZINHA
INDUSTRIAL LTDA.

Homenagem do
Restaurante ltnjnrc

pe.loy 20 anos de.

bo-rw��pvea-�Cv
.lV'VVVV'VL.-"j(Ml"�
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e ANIVERSÁRIO

A Ciluma Alimentos realiza neste dia 1

de junho jantar comemorativo aos 20

anos de fundação. Será no aristocrático

Clube Atlético Baependi. O convite veio
ara assinado pelos proprietários, Alciro,
Ida Alan, Jane e Ricardo Cozzarin. Merci.
de
en· LAZER
re, A Fundação Municipal de Esportes
�is.

promove, a partir das 8 horas deste
aa

sábado, 2 de junho, mais um Lazer na
:10.

Comunidade. O evento será realizado
'tel

na área de lazer do Bairro Centenário,ses
com diversos jogos recreativos orgaum

nlo nizados pela FME: mata-soldado,
� minifutebol e tênis de mesa, além de

pinturas e outras atividades culturais.

co-

:iro RAINHA DO BAEPENDI

� o Dia 26 demaio, sábado passado, tivemos
li� a eleição da Rainha do Clube Atlético
de Baependi 2001. A vencedora foi Lizziana
aW Garcia, que representará o clube no con
Ião curso para Rainha da Schützenfest.
lua
rot TÊNIS
ai A equipe Baependi/Malwee Malhas
no participou da 3a etapa do Circuito Tokio
mJ· Marine de Tênis, no Tabajara Tênis
es Clube, em Blurnenau, na categoria Vete
dranos. O tenista Marcilio Ferreira da
fi Silva foi campeão - 50 anos.

EXPOSIÇÃO BENEFICENTE

O Clube de Motociclismo "Pista Livre"
encerra amanhã a exposição em caráter
beneficente no Shopping Breithaupt.
Toda população, para visitar á. exposição
demotos e equipamentos de viagem do
clube, deve levar alimentos ou agasalhos
para doação. O clube irá fazer arreca- .

dação para varias entidades e os parti
cipantes concorrem a brindes.

SHOWS
Na agenda do Big Bowlling já estão

programados mais dois excelentes
de shows para o mês de junho: dia 8,

Demônios da Garoa, e dia 21, Capital
Inicial.

NOTRE
Sexta-feira à noite tem invasão da Rádio
Atlântida na Notre. O agito vai ser por
Conta dos comunicadores. Ingressos
S!líecipados: Naguchi (shopping center),
O Boticário (Calçadão) e Posto Mime
(Reinaldo Rau).

. PALESTRA'
O jornalista Gilberto Dimenstein, um
dos brasileiros mais conhecidos no

exterior, será o palestrante do Encontro
de Empresários que a Acijs (Associação
COmercial e Industrial de [araguá do
Sul) e a Apevi (Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu) pro
Itlovem no dia 21 de junho, em parceria
cOm a MMBD Advogados Associados,
�oClubeAtlético Baependi, com o tema:

Empresa cidadã e o profissional do futuro". A palestra inicia às 19h50.

Linda cerimônia na Igreja São Cristóvão e re

cepção no Parque Petry's selaram a união do
casal Rangel Rogério Wirshral e Magna Eli
ane Bianchini. Tudo registrado pela lente do

fotógrafo Paulo [orge, da Photo Cia.

As bonitas Daniele e Daiane são secretárias no

consultório odontológico do dr. Cristiano Wulff

30/5
Denis W. Hohl
31/5
Iria José Bortolini
Kátia Cirlene
Correia Wasch

Bruna Rafaela Utech

(Massaranduba)
1/6
Mareio Menegotti
Schunke
Íris Stein Lunielli
Iran Prawutzki

RtS SOCIAL-9

Guaramirim na

Feira Mata Atlântica
A Prefeitura de Guaramirim foi a única da região a adquirir
urn estande na "Semana Mata Atlântica", no Centreventos
Cau Hansen, em Joinville, de 22 a 26 de maio. O Município
ocupou o espaço para divulgar as potencialidades econômi-
cas e também as belezas naturais. Foi também urna opor
tunidade para divulgar a Expofeira bem como o trabalho de
diversas empresas privadas na área da proteção ambiental.

Prefeito Mário Sérgio Peixer, o Dêgo, Miss Simpatia, Alesxan
dra Susi deÁvila;JulianaAzevedo, laPrincesa; o vice-governador
Paulo Bauer, Joice Jênifer Girolla, Rainha da Ex-pofeira, e o

senhor Caroalho, representante do ministro do Meio Ambiente,
José Sarney Filho, no estande de Guaramirim, no evento.

Casam-se neste

sábado, dia 2 de

junho, Mariléia
Mumm e Vanderlei
Reitz. A cerimônia

religiosa será
realizada na Igreja

Rio Molha e a

recepção será no

Restaurante
Armalwee

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

Conçalves, o HOMAGO - tradicional educandário da
nossa cidade, situado naIlha da Figueira -, promove

sua grandiosa Festa Junina no dia 9 de junho.
A Escola, junto com a festa, promove o Festivalda

Canção, quejá iniciou na carreira artística nomes como
Sandro Luís e Clóvis,Madson e Alex.

Os festejos têm início às 17 ho-ras com o encerramento
-

das atividades da Gincana Interna.
A festa do HOMAGO é uma dasmaiores 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 nOSS0 convite se estende a toda comunidade

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

HOMAGO

II
II
II

II
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na, os atletas jaraguaenses já ha.
viam aplicado uma goleada de 6
x 1 no mesmo adversário. O trei.
nador Márcio Luís Ventura diz
que esta série de amistosos estão
'servindo como preparação para
a fase Regional dos Joguinhos,
que será em junho, em Mafra.

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE MAIO DE 2001

Dono de comércio é preso por
. vender bebida paramenores
Cercode 12
menores estavam
na verdureira

gazeando aula

núncia de moradores da localida

de, os policias foram averiguar o
local. Havia 12 estudantes do
Caie (Centro de Apoio Integral à
Criança), com idade-aproximada
de 15 anos, gazeando aula e to

mando bebidas alcoólicas.
A delegada de plantão, Fedra

Konell, diz que os menores es

tavam fazendo algazarras e in
comodando os vizinhos do esta

belecimento. "Além domais, a lei
proíbe a comercialização de bebi
das alcoólicas para menores de

idade", enfatiza. Ele conta que
Greuel confessou que vendeu

garrafão de vinho e teve de pagar

Jaraguá do Sul- A Polícia
Militar prendeu em flagrante, às
21 horas de terça-feira, o pro
prietário do estabelecimento co

mercial Verdureira Eduardo -

localizada na Rua Francisco
Hrushka, no Bairro Jaraguá Es

querdo -, Jair José Greuel, de
25 anos. Depois de receber de-

I I

Futebol de campo da PME
se prepara para ,?S Joguinhos
Jaraguá doSul- A equipe

de futebol de campo da FME,
categoria Joguinhos, realizou
mais um amistoso no sábado,
quando empatou em dois gols
com o time adulto daWeg Moto
res, em jogo disputado no Aca
raí. Há pouco mais de uma sema-

fiança no valer de R$ 180,00.
"Este é um crime que pode con

denar uma pessoa a cumprir de
seis meses a dois anos de deten

ção e passível de fiança, neste ca
so, um salário.mínimo", explica.

Os menores foram ouvidos e

liberados para os pais logo em se

guida. "Os proprietários de esta

belecimentos comerciais que
vendembebidas alcoólicas devem

tomar mais cuidado na venda. É
preciso respeitar a lei, indagar a
idade da pessoa e, se for o caso,

exigir documentação que com

prove a maioridade", orienta a

delegada.

Enxadristajaraguaense
disputaPan-Americano

Jaraguá do Sul - O enxa

drista da equipe PME, Glauber
de Bona, vai representar o Brasil
na categoria até 18 anos no

Campeonato Pan-Americano de

Xadrez, a ser disputado de quar
ta-feira a domingo (30/5 a 3/6),
na Argentina. O atleta conquistou
a condição de participar de sua

primeira competição internacional

ir

30/5/2001.

por ter ficado com o segundo
lugar no Campeonato Brasileiro
da modalidade, realizado em

abril, na cidade de Volta Redonda,
no Rio de Janeiro. Atleta das es

colinhas da Fundação Municipal
de Esportes, Glauber de Bonajá
foi tricampeão dos Jesc, bicam

peão dos Joguinhos e campeão
estadual de xadrez.

NOTAS----�----------------------------
A terceira Copa Malwee de Tênis será realizada entre os dias 15

a 17 de junho, no Clube Atlético Baependi. As inscrições podem ser

efetuadas até o dia 12 de junho, no valor de R$ 20,00, para prc
fissionais, e R$ 15,00 para o citadino.

CENTROMEDICO E ODONTOLOfilCO
CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: Aw F. <9.0ví-o-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

CARDIOLOGIA·
Dr. Fábio-C. Mo-nt;eúro

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SC

NOTA DE AGRADECIMENTO

LOLITA TEREZINHA MAZURECHEN

(falecida em 24/05/2001) agradece toda a dedicação e o

apoio da equipe médica do Hospital Santa Isabel (Blumenau),
bem como dos médicos Dr. Victor Hugo e Dr. Leonardo, re.
Aluísio é Irmãs da Comunidade Nossa Senhora do Rosário
Nereu Ramos.

HINO À VIDA
Obrigado, meu Deus!
Por me fazeres entender que nêo.morre,
parte apenas a criatura quê tanto amamos.

Obrigado, Senhor, pela aparente ausência, mas
principalmente pela constante presença, através das

lembranças, do carinho, da saudade, da flor que nasce,

do sol que regressa em cada amanhecer,
pois isto é, antes de mais nada, a força da vida,
que brota a cada instante.

.

Permite, meu Senhor, que eu chore, é verdade, mas
que eu saiba unir-me em espírito, num louvor ao

eterno, onde os limites não existem.
.

Que eu saiba, sem temor, ver presente aquilo que se

diz ausente, através de seu lugar à mesa, de sua voz,

de seu caminhar, das coisas que quis e que fez, das
criancinhas e da vida, que corre solta, desafiando a

morte, deixando bem claro que a partida não é
definitiva, quando a alma guarda na calma um

verdadeiro hino à vida.
.

Graças a Deus!

A família enlutada de

Agradece a família enlutada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Torneio de Pólos de Caratê
Jaraguá doSul- o segundo

Torneio Interno de Pólos de Caratê
será realizado neste sábado, a partir
nasS horas, no Beira Rio Clube de

Campo. Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, o evento

vaireunircrianças dos quatro pólos
,existentes no Município - apro-

,

ximadamente cem crianças, entre
je 15 anos. De acordo com o co

ordenador do evento e da mo

nalidade, professor Ivanildo de

�ouza Pinto, as disputas servirão

para analisar os atletas que têm

iJom nível técnico para defender o

Município em competições.
Previsto para ser desenvolvido

em oito edições, o torneio é reali
zado mensalmente - sempre no

último sábado de cada mês -

premiando os três primeiros colo
cados de cada categoria com

artigos de vestuário como tênis,
camisetas e bonés. "Em cada eta

pa, os atletas vão somando pontos,
sendo que na última delas será

entregue uma bicicleta como

prêmio a quem tiver a maior pon
tuação geraI", explica o coor

denador.

I

InscriçãoparaO circuito deNatação
Jaraguá doSul- As inseri

Iões para o segundo Circuito
Interescolar de Natação - 40
Troféu Ernani Volpi Coitinho
estão abertas até o dia 12 de junho
e podem ser efetuadas na Fun

nação Municipal de Esportes, de
segundá a sexta-feiras, das 7h45
às Ilh45 e das 13 às 17 horas;
Oevento é destinado a estudantes
com idade de 8 a 16 anos das
redes municipal, estadual e par
ticular de ensino, sendo que os

alunos devem estar devidamente
matriculados nas escolas que re
presentarão.

A diretora de Eventos da fun

dação, Cleide Mosca, informa
que o evento será realizado em

três etapas, na piscina da Socie
dade Desportiva Acaraí, com a

primeira delas disputada em 22
de junho. As outras duas estão pre
vistas para 4 de agosto e 27 de ou
tubro. Organizado em forma de

ranking, o circuito tem como ob

jetivo selecionar nadadores para
compor a equipe Ajinc/Urbano/
FME e vai apontar os campeões
somente na última etapa, quando
os vencedores receberão o Troféu
Ernani Volpi Coitinho.

(R€I)P�JIlI}CVr: �__

O escolhido por Deus
Luis Cleber levava sua vida numa tranqüilidade, beira-mar, praia,

pesca. Certo dia conheceu Rosell, "juntaram os trapos" e foram morar

Juntos, tiveram um filho. ' _

Entrementes ele percebeu que devia mudar de religião. Mudando
de religião a vida vai melhor, e para Luis CIeber foi mesmo. Pois- na

�o�a religião, recebeu um chamado de Deus. Deus tinha uma grande e

Importante tarefa. A semelhança do profeta Isaías, que respondeu ao

chamado de Qeus, dizendo: "Eis-me aqui, envia-me a mim" (Isaías 6,8).
. �a primeira investida o "chamado por Deus" percebeu como era

dl�CII sua missão. Na segunda e terceira Deus foi mais generoso, tinha
ate prOVidenciado as ferramentas, os fósforos. Profundo conhecedor

�a História da igreja, ele foi como reformador, purificar alguns altares.
onhecedor de arte sacra, e expressão de fé, ele fez o que "Deus"

�andou ele fazer. Que bom que Deus não tem pressa,' pois assim só
uas. Igrejas foram "purificadas". ,E para não ficar sem pagamento levou

�nsl?o um aparelho de CD, que foi trocado pelo chamado de Deus -

Ocalna, pois ele tinha sóbrio para ouvir o próximo chamado.

m E':1 minha vida já tomei conhecimento de barbáries e absurdos,
a
as Jamais do que Ii e ouvi nos noticiários nestas semanas que

nntecedem a semana de oração pela unidade dos Cristãos. Ouça Deus

eossas orações, e nos dê a capacidade de conseguirmos superar estes
Outros absurdos que são praticados em seu nome.
Pense nisso, e receba meu fraternal e ecumênico abraço.

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

SERViÇO FUNERÁRIO
HASS

371-0903 I 370-0425

COMUNICADO

RUbens Jordan-ME
�stabelecido na rua Major Julio Ferreira, 567, Bairro Vila

Inala� )araguá do Sul (SC); CNPJ 81.348/0001-19.

lascr!!a� Estadual 251.962;7 17, comunica o extravio da

C
e 3 Vias da nota fiscal n? 77 modo I em branco.
onforme Boletim de Ocorrência n? 1025/200 I.

Edson Junkes/CP

Apresentação: time adulto de basquete de [araguá do Sul que vai representar oMunicípio em competições

EquipeUnerj/Duas&
foi apresentada em solenidade
Eventofoi
realizado ontem,
no auditório
do Unerj

Jaraguá do Sul - Na ma

nhã de ontem foi realizada sole
nidadede apresentação da equipe
adulta da UnerjlDuas Rodas/

FME, no auditório do Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul). O evento reuniu repre
sentantes dos três patrocinado
res, membros da AJB (Asso
ciação Jaraguaense de Basque
tebol), prefeito Irineu Pasold e

ex-jogadores da modalidade. O

auxiliar da entidade diz que a

intenção era mostrar a formação

da equipe e explanar sobre o tra

balho desempenhado pela enti

dade. "Nós pretendemos fomen
tar o basquete no Município e,
desta forma, incentivar as pessoas
a aderirem a esta prática espdr
tiva", destaca.

O técnico da equipe adulta,
Milton Mateus, afirma que o nível
dos atletas jaraguaenses é bom,

. apto para disputar os campeona
tos da modalidade e garantir con
quistas entre os três primeiros
lugares. "Agora que outra empre
sa investiu e acredita no nosso

basquete vamos treinar bastante
e trazer títulos para Jaraguá do

Sul", enfatiza. OMunicípio conta

com cinco pólos de basquete, so
mando cerca de 250 atletas.

DISPUTA - Começa hoje, a
partir das 19 horas, a 5" Taça Fe

deração Catarinense de Basque-

tebol, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. O primeiro jogo
será entre Bandeirante/Irmãos

Zen, de Brusque, e Bom Jesus/

Bonja, de Joinville. Logo em se

guida, às 20h30, a equipeUnerj/
Duas Rodas/FME estréia no

torneio enfrentando a equipe da

Liga Sul, de Criciúma. O ingres
so será trocado por um quilo de
alimento não perecível, ou um

agasalho, que será doado para
entidades assistenciais de Jara

guá do Sul.

Amanhã, às 19 horas, o jogo
será entre Liga Sul e Bandei
rante/Irmãos Zen; às 20h30,
enfrentam-se Unerj/Duas Ro
daslFME x Bom Jesus/Bonja e,

no sábado, às 14h30, jogam
Bom Jesus/Bonja x Liga Sul e,
às 16 horas, UnerjlDuas Rodas/
FME x BandeirantelIrmãos Zen,

Juvenil daMalweelFME está invicta no Estadual
Jaraguá do Sul- A equipe

Juvenil da Malwee/FME esteve

em Criciúma no
'

sábado passa
do, quando goleou a CIS/Ceduc

por 8 a 3 e manteve sua inven

cibilidade no Campeonato Esta

dual de Futsal desta categoria,
encerrando seus compromissos
no turno da competição com boa

campanha: 27 pontos conquis
tados, nove vitórias, 50 gols mar
cados e apenas 13 sofridos. Fá

bio, Serginho, Júnior, Jonas,
Leco, Celso, Igor, Ricardo, Ro
gério, Gio, Fernando e André

integram o time comandado pelo

técnico Augustinho Ferrari, que
volta à quadra pelo returno do
Estadual Juvenil somente em 20

de junho, contra a Hering/Blu
menau.

PRÉ-MIRIM - Pelo turno

da primeira fase do Campeonato
Estadual Pré-Mirim - disputado
na semana passada, em Pomerode
- a equipe daMalweelFME con

seguiu vencer o time do Florestal

Pornerode, por 5 x 4, e perdeu
para o ApamaiBlumenau (6 x 3)
e a Hering/Blumenau (4 x 3).
Nesta competição classificam-se
duas equipes de cada chave e mais

duas por índice técnico para
formar outras duas chaves com

quatro integrantes. "Para conse
guirmos uma das vagas preci
samos nos superar no returno,
que acontecerá de 24 a 27 de

junho, na cidade de Blumenau",
diz o técnico Luis Cláudio Dal
prá,

INFANTIL - Já a equipe
Infantil da MalweelFME, que é
comandada pelo técnico Glauco
Behrens, esteve em Florianópolis
ontem para disputar o turno da

segunda fase do Campeonato
Estadual desta categoria.
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Dia doDesafio incentiva
a prática esportiva

Cerca de 30 mil

pessoas
desenvolveram
atividade física

Jaraguá do Sul - Ontem

foi o Dia Internacional da Ativi
dade. Física. Com o objetivo de
concentrar o maior número de

pessoas possível e incentivar a

realização de um determinado

exercício, o Challenge Day -

como foi-idealizado em 1983 -

aponta a importância e neces

sidade de se praticar esportes
para adquirirmelhor qualidade de

vida e saúde. O superintendente
do Departamento de Evento e

Lazer da FundaçãoMunicipal de
Esportes, Luderitz Gonçalves Fi
lho, diz que a intenção é envolver'

aproximadamente 30 mil pes
soas. "Muitas empresas estão

participando, como é o caso da

Duas Rodas, a 11alwee, Marisol,
a Prefeitura, Rádio Studio, entre
outras", destaca.

O prefeito Irineu Pasold par
ticipou das atividades físicas e

espera que as pessoas tenham
este dia como exemplo e iniciativa

para desenvolver alguma ativida
de física. "É preciso desligar-se
um pouco do lado material e pen
sar mais na saúde", orienta.

Equipe Infantil vence etapa
da LigaNorte de Basquete

Jaraguá do Sul- A equipe
infantil da Unerj/Duas Rodas/
FME assumiu a liderança da Liga
Norte Catarinense de Basquete
bol ao vencer os quatro compro
.nissos válidos pela primeira etapa
da competição, realizados no

último fim de semana, em Join
ville. Para chegar ao título do

turno, os jaraguaenses supera
ram a FME/São Bento do Sul (52
x 21), FMElRio Negrinho (57 x

33), Tupy/Joinville (61 x 22) e

Bom Jesus/Joinville (48 x 31).
"As partidas também foram
excelentes como preparação de
nossa equipe para o Regional da
Olesc, em junho, na cidade de

Mafra", avalia o técnico Airton

Schiochet, citando como desta

que desta campanha o atleta Lin
dolfo Rudnick Júnior, quemarcou
umamédia de 15 pontos por jogo.

JUVENIL - Pelo Campeo
nato Estadual Juvenil, a Unerj/

Duas R6'das/FME perdeu de 96
x 88 para o Bom Jesus, em par
tida também disputada em Join

ville, no último sábado. Embora
esta seja a segunda derrota do ti
me na competição, o treinador
avalia que os atletas tiveram óti

m<;> desempenho.
A Unerj/Duas Rodas/FME

volta a atuar pelo Estadual Juvenil
no dia 9 dejunho, quando enfren
tará o Bandeirantes, em Brusque.

FEMININO - A equipe fe
minina do Jangada/FME não ob

teve resultado positivo no Cam

peonato Estadual, perdeu de 82
x 39 para Vasto Verde/Blum�
nau, jogando no Arthur Müller,
no último sábado.

"Apesar da diferença de pon
tos, aproveitamos bem o jogo
contra as atuais campeãs do Es

tado e favoritas ao título deste ano",
considera o coordenador de bas

quete da FME, Airton Schiochet.

Inscrições para os Escolares
de Inverno encerram dia 13

Jaraguä do Sul - As ins

crições para os Jogos Escolares
de Inverno estão abertas até o dia
13 de junho, na fundaçãoMuni
cipal de Esportes. Envolvendo as

modalidades de atletismo, bas
quete, futsal, handebol, vôlei, tê
nis de mesa e xadrez, o evento é
destinado a estudantes com idade
a partir de 15 anos, matriculados
em escolas das redes municipal,
estadual e particular de ensino.

A expectativa dos organiza
dores é superar o número de ins
critos na edição do ano passado, .

quando a competição contou

com 12 estabelecimentos esco

lares e cerca de 800 atletas nas

disputas. O congresso técnico
está marcado para as 15 horas
do dia 20 de junho, no auditório
da Liga Jaraguaense de Futebol,
no segundo piso do Terminal Ro
doviário de Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL, 31 DE MAIODE2001

Saúde: crianças e funcionários da Rádio Studio FMaderiram ao Dia Internacional da Atividade Físk

Punhobolé
.

vice no

EstadualMirim
Jaraguá do Sul- As equi

pes Mirim masculina e feminina

da Soletex/FME sagraram-se

vice-campeãs estaduais em com

petição oficial da Federação Ca-
.

tarinense de Punhobol, realizada
no sábado passado, em São Bento

do Sul. A competição, que con

tou com três delegações, reuniu
um total de 60 crianças com idade
de 11 a 13 anos. Para estas con

quistas, o técnico da Soletex/

FME, Gelson Soares, contou
com Jaqueline Muller, Vanessa
Klabunde, Rosany Ferreira,
Thaisa Mathes, Roseli da Cruz e

CleidemaraPadilha, na equipe fe
minina. Já o time masculino
atuou com Michael Muller, Ede
gar de Lima, Jonhy Hass, Gus
tavo Inroth, Hércoles Michael

sen, Marcus Luan, Clademir Ka
des e Nathan da Rocha.

Lazcrna

comunidade
Jaraguá do Sul - A Funda

çãoMunicipal de Esportes promo
ve apartir das 8 horas deste sábado
mais um Lazer naComunidade. O
evento será realizado na área de

lazer do Bairro Centenário, com
diversos jogos recreativos, como:

.

mata-soldado, minifutebol e tênis
de mesa, além de pinturas e outras
atividades. Também haverá um

torneio de futebol de areia realizado

pela associação de moradores.

Nove equipes inscritas no vôlei
Jaraguá do Sul - O Cam

peonato Aberto de Voleibol/2001,
que será realizado de 6 a 30 de

junho, vai contar com a participa
ção de nove equipes, sendo quatro
na chave masculina e cinco na fe

minina, envolvendo atletas com

idade a partir de 15 anos. Promo

vido pela Fundação Municipal de
Esportes, em parceria com a Liga
Norte Catarinense de Voleibol, o
evento terápartidas disputadas nos
ginásios de esportes ArthurMüller
e da Arsepum. "A tabela pode so

frer alterações no que diz respeito
a locais, mas, neste caso, comuni
caremos com antecedência", in
forma o superintendente do De

partamento Técnico ela fundação.
Caius Ananda '\,1\ ier eI(h Santos.

A chave ma-.culiu.. L'll\ ,,1\ e Cl'

equipes FMD São Bento do S

Zanotti S.A., CME Schroede
Morlon e SD Acaraí, enquantoq
a feminina conta com os tim

Reflexo/Ciluma, Marvan/C
Massaranduba, Colégio Mars

São Luís, Center KidslEventos
Lazer e FME/Araquari. "Jog
todos contra todos dentro dos g

pos e as duas equipes com mai

pontuação disputam a [mal", exp
ca Santos, acrescentando que h

verá premiação para os times elas

sificados entre os quatro prime·
ros de cada chave: 30 quilos
costela, troféu e medalhas para
campeões; 20 quilos de costel
troféu e medalhas para vice; l.

quilos de costela e medalhas par,
a terceira colocada; e uma bola�
\ ólei a quem ficar na quarta posição.

Natação, - Natação pI bebês
Hidrogin�stica - StreetDance

Musaulação • Rody Bump
Rody Combat � BodyStep
Abdominais '
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