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Canário "Frisadoparisiense", campeão de Porte 1W 22° Campeonato Regionalde Canários. Página 7

Konell admite ter retirado

documentos, mas nega furto
o vereador Petras Konell (PMDB) negou o

furto de cerca de 87 correspondências postadas
noCentro deDistribuiçãoDomiciliardosCorreios,
naVIlaLalau, emJaraguádo Sul. Disseque retirou
as cartas com apermissão deum funcionário, que
identificou comoCelso.

o delegado encarregado pelo caso, Vilson José
da Silva, informou que não houve furto e que as

correspondências foram devolvidas. A polícia
instaurou procedimento policial para apurar os
fatos, que deverá estar concluído em 30 dias,
quando será encaminhado ao Fórum. Página 4

Educação de Adultos

realizou passeata
Integrantes do Centro de

Educação de Adultos de Jara

guá do Sul promoveu passeata
na terça-feirapedindo o fim da

degradação ambiental e mais
amor pela natureza. Página 7

Provas da Olesc

começam hoje
Cerca de cem pessoas, en

tre dirigentes e atletas jara
guaenses, vão participar da
fase regional da Olesc (Olim
píadas Escolares de Santa Ca
tarina), entre os dias 7 a 12, em
Mafra. Página 11

Dois jaraguaenses se
destacamno atletismo

Dois atletas jaraguaenses
conquistaram marca para
participar do Campeonato
Brasileiro de AtletismoMenor

(até 17 anos), que inicia ama
nhã e segue até segunda-feira,
em Londrina. Página 12

Malwee conquista
o 2° Prêmio Abit
A Malwee Malhas con

quistou o 2° Prêmio Abit
Fashion Brasil, na categoria
Confecção. A cerimônia de

premiação aconteceu na se

gunda-feira, em São Paulo.
Página 5

Conservação do solo
é tema para feira

Alunos daEscolaAlmiran
te Tamandaré, em Guarami

rim, realizaram Feira de Ciên
cias e distribuírammudas de
Palmeira-real para a popula
ção. Página 8

Primeiro

monovolume

equipado com

motor 1.0, o
novo Twingo Escola do Centro faz

Pack chegou às . gincana ecológica
. ,.

concessronartas

no mês passado

Classiauto

A Escola Valdete Piazera
Zindars promoveu gincana
ecológica durante a Semana do
Meio Ambiente com a partici
pação de alunos e comunidade.
Página7
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A avalanche de denúncias de corrupção em todos níveis da

administração pública - em especial no governo federal-, de
malversação do dinheiro público, com destaque para Sudam,

Finor e TRT/SP; além das imen
suráveis negociatas políticas é, para
muitos, sinal explícito de que o

Brasil estámergulhado nummar de
lama. Todavia,paraos otimistas, a
revelação da bandalheira de
monstra a evolução da sociedade e

a transformação do País. A ex

posição das entranhas é resultado
da busca pela ética .

. As duas visões correspondem à
verdade. Depende do ponto de
vista. Entretanto, é preciso aban
donar o eufemismo. Corrupção
sempre existiu nas hostes governa
mentais, a diferença é que estámais

exposta e sendo denunciada. O
aumento no número de casos e nas
cifras éproporcional ao crescimento

populacional e do PIB, além da consolidação da democracia,
que permite o contraditório. O espírito inquisidor, porém,incentiva
a prática cotidiana do denuncismo inconseqüente, alguns sem
nenhuma fundamentação.

O que começou como uma idiossincrasia, transformou-senum
exercício diário de cidadania. A população percebeu a im

portância de exigir dos governantes compromissos com a

moralidade administrativa e passou a questionar os métodos e

critérios usados na classificação. A questão, no entanto, é definir
o que é.moral, O filósofo José Arthur Gianotti acredita que o

exercício do poder é regido por regras dentro das quais existe
uma certa "zona cinzenta da amoralidade", sem as quais o poder
não poderia ser exercido.

Diz que a política é um jogo competitivo - a disputa do voto
- e, como qualquer jogo, "requer um espaço de tolerância

para certas faltas". Maquiavel já havia demonstrado que apolítica
tem sua própria ética. o importante é reconhecer que as regras e
os limites são definidos segundo os padrões sociais. São im
plantados obedecendo a lógica democrática, onde a maioria
estabelece os critérios e escolhe os executores. Toda a bandalheira
é fruto de vícios, da centenária omissão e apatia popular.

O que falta ao Brasil é democracia social: direitos civis

garantidos, amplo acesso à educação e à saúde, Justiça ágil e
eficiente e melhor distribuição de renda. Sem isso, () País terá

sempre uma democracia parcial. O mais grave é a impunidade,
mãe de todos os males. A denúncia de corrupção, a divulgação
dos fatos e as investigações por si só não alteram os paradigmas
de comportamento, muitomenos são capazes de oferecer à pur
gação.

Épreciso punir exemplaimente para inibir a prática do delito..
Da mesma forma, depende do ponto de vista as ações de
enfrentamento e de cidadania, o que para amaioria, infelizmente,
tem importância próxima do zero. Se os otimistas têm razão,
cabe então ao conjunto da sociedade contribuir para que o nível
ético atinja patamares civilizados. Por outro lado, se insistir na
indiferença, permitirá a perpetuação das mazelas. Talvez o

momento seja realmente demoralidade, e não uma crisemoral, a
certificação virá com os resultados.
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Os prejuízos do apagão na área da saúde

o brasileiro tem memória curta?
Você se lembra do apagão da noite de

março de 1999, em São Paulo, que durou

quatro horas? E do racionamento de

energia elétrica que durou seis meses, em
1965? Ter memória curta pode ser um

problema para mim ou para você. Mas

quando isso acontece com o governo os

prejudicados somos todos nós.
A natureza deu os primeiros sinais

de advertência no ano passado, apon
tando o baixo nível das represas das hi

drelétricas, responsáveis pela geração de
. mais de 90% da energia elétrica con

sumida no País. Outro alerta, 'desta vez,
dos economistas: a partir de 1990 o

consumo de energia aumentou 4,1%,
enquanto a geração ficou nos tímidos

3,3%. Mas a sensibilidade do governo,

comparável à de uma retroescavadeira,
desprezou estes sinais.

Três órgãos que cuidamdos assuntos
de energia não foram competentes para
antever a crise e, muito menos para
administrá-la. Cabe aqui lembrar uma
frase famosa, segundo a qual políticos
oportunistas se preocupam com a

próxima eleição, enquanto os verdadeiros
estadistas se preocupam com a próxima
geração. Talve;z esta seja a grande di

ferença.
Quem ampliou suas instalações,

comprou a duras penas novos equi
pamentos, treinou profissionais para
gerar mais recursos, empregos e im-

* JuareOrtiz

postos, agora está sel)do punido. Falta
tomada para ligar os equipamentos e

quando há as tarifas são absurdas, Mi

nistros, burocratas, alto e baixo escalão ...
Presidente. Todos batendo cabeça como
num filme de pastelão. Eles erram. Nós,
consumidores, pagamos. Já vimos este

filme antes.

Se há um setor sensível a tudo isso é
o da Saúde. Não são apenas reais ou

dólares que estão emjogo. É a vida das

pessoas que corre risco. Emais uma vez,
os mais pobres é que corremmaior risco.
A equipe do apagão não se preocupou
em preservar energia. E, pelo visto, está
pouco se lixando em preservar vidas.
Como vão se virar os pacientes atendidos
em casa com UTls que mantêm a res

piração e controlam os batimentos car

díacos? E os hospitais e clínicas, que têm
de manter em funcionamento sofis
ticados equipamentos que ficam des
calibrados toda vez que falta energia?

.

O governo chegou a anunciar que se

responsabilizaria pelos prejuízos. com
aparelhos danificados pelo apagão. Mas,
e com os pacientes, que poderão ter os

equipamentos que os mantêm vivos

desligados de uma hora para outra? Os
danos à saúde podem ser irreversíveis.

Quem vai se responsabilizar por estas
vidas?

Dos 6,2 mil hospitais brasileiros,
apenas 15% têm geradores próprios. A
maioria das clínicas, consultórios, e

laboratórios de análise não tem. Na hora

de comprar, a surpresa: só os impostos
governamentais aumentam o preço do

produto em mais de 30%. Mas o pior ds
crise é que ela é globalizada, da pior
maneira. A crise energética é apenas UJTIl

das faces de um organismo público
viciado e doente. Os nossos modelosde
saúde, educação, segurança e produçãO
de bens e serviços estão contaminados
pela incompetência do governo em ado

ministrar e gerenciar o País. Ao mesmo

tempo em que sucateia os serviços
públicos de saúde, o governo solta os

consumidores-cobaias no coliseu do

mercado, dominado pelos leões dos

planos e seguros de saúde, cada vez mais
famintos em cobrar e espertos em glosar
serviços e procedimentos. Com o aval
da Agência Nacional de Saúde Suple'
mentar, usam critérios econômicos enão
critérios médicos. O consumidor está

_ jogado às feras. O Brasil vive, sim, uma

grande crise, uma crise de respeito pelos
que pagam impostos como se estives'
sem naSuíça e recebem serviços públiCOS
como se estivessem sob o domínio de

um imperador centro-africano- O bra

sileiro nunca foi tão desrespeitado.

* Presidente da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
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ANutrimental Indústria e Comércio de Alimentos está transferindo
a unidade de Guaramirim para São José dos Pinhais (PR). A

decisão já foi comunicada pelo gerente-administrativo, Francisco
Ricardo Schiochett, ao presidente da Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim), Maurici Zanghelini, que por
sua vez relatou o fato na última reunião de diretoria da entidade,
segunda-feira. As razões alegadas pela empresa são as mudanças
registradas na economia do País e a necessidade estratégica de
concentrar a atividade industrial no Paraná. O último prazo para
funcionamento em Guaramirim é 30 de setembro. A empresa gera

70 empregos no Município.
Razões técnicas
A decisão da Nutrimental de
encerrar as atividades em

Guaramirim deve-se "a razões

eminentemente técnicas e

operacionais, com a finalidade
de obtenção de melhores
resultados econômicos para as

aävidades fabris", diz
comunicado divulgado pela
empresa. Na mesma nota, a
Nutrimental informa que
efetuará, no tempo devido, "o
pagamento de todos os haveres
rescisórios dos colaboradores

que forem dispensados,
garantindo aos mesmos todos

ora

;tos
os seus direitos legais".

do

ico

ide

ção
dos
ado

Preocupação
Evidentemente, esta notícia

não agrada à diretoria da
.

Aciag, pois vai na contramão
dos objetivos da associação,
que é justamente incentivar e
fortalecer a indústria local e

promover a vinda de novos

empreendimentos para
Guaramirim. Tanto que a

associação tem pressa na

viabilização da área industrial,
que está sendo implantada às

margens da BR-280, ao lado
da Weg Química. A Fatma

liberou os primeiros sete lotes
no local, para uso das

empresas interessadas,

SC-413
O prefeito Davio Leu (PFL) tem
audiência marcada para hoje, na
Secretaria elos Transportes do

Estado, quando entrega a

documentação pedindo a

inclusão da obra de implantação
e pavimentação da SC-413 no

pacote do BID IV, no trecho que
ligaMassaranduba com Luiz

Alves. São 15 quilômetros de
rodovia, que darão enorme

facilidade para as cidades do Vale
do Itapocu terem acesso ao

Aeroporto de Navegantes e ao

Porto de Itajaí. Os vereadores
ValdirZapelini eAlmir Trevisani,

do PFL, acompanharão o

prefeito na audiência.

Dr.Luciano Maiochi Pereira
Médico Oftalmologista - CRM 9066

PeßerrundanãoreDlopllüão
formada sobre proposta da CI
Prefeito diz

que precisa
haver razão
fundamentada

Guaramirim - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) disse
ontem que ainda não tem uma opi
nião formada sobre a proposta do

presidente do Legislativo, Evaldo
João lunkes (PT), para instalação
de uma nova CI (Comissão de In

quérito) na Câmara de Vereadores,
para averiguar supostas irregula
ridades administrativas no Hospital
Municipal Santo Antônio. Para o

prefeito, falta fundamentar as ra

zões para a instalação da segunda
CI, quando a primeira ainda não

está nem concluída.
- De repente' posso até ser a

favor da averiguação, se existirem
razões de fato -, declarou, reve
lando a preocupação de que a ins

talação da comissão não se trans

forme em mero instrumento de

promoção política.
Peixer não está satisfeito com

a atuação de alguns vereadores,
muito envolvidos com rivalidades
nos debates no plenário da Câmara,
enquanto "questões relevantes do
interesse da comunidade ficam es

quecidas." Ele cita como exemplo
a reunião que fez recentemente na

Arquivo/CP: Edson Junkes

Peixer: dificuldades com um Legislativo cada vez mais polêmico
localidade de Rio Branco, para ou
vir as reivindicações dos morado

res, quando nenhum vereador foi

acompanhá-lo. Para o prefeito, se

a CI servir, por exemplo, para
acertar a situação das pessoas con
tratadas irregularmente (sem con

curso público) no hospital, a pro
vidência será válida.

Na semana passada, ele rece

beu o ex-prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB) no gabine
te, mas garante que a CI não foi o
assunto do encontro. "Tratamos

de alguns documentos do hospital,
que estamos solicitando da admi

nistração passada", disse o pre-

feito. Junkes anunciou o requeri
mento pedindo a instalação da CI

no dia 24. Na justificativa, alega o

documento enviado pela direção
do hospital, apontando supostas
irregularidades detectadas pela
inspeção contábil.

O Partido dos Trabalhado
res imediatamente encampou a

proposição do vereador para
conseguir as assinaturas neces

sárias para a criação da CI. Junckes

precisa de três assinaturas para
aprovar o requerimento e de seis

(dois terços dos vereadores) para
que a comissão seja instalada.

(MILTON RAASCH)

PMDB e PT fazem segunda reunião hoje
Guaramirim - O vice-presi

dente do PMDB, Irvando Zomer,
confirmou ontem que PMDB e PT

terão novo encontro, hoje, às

17h30, na Câmara de Vereadores.

Lideranças dos dois partidos
deverão dar prosseguimento ao

debate iniciado na semana passada,
para a formação de um bloco de

atuação política na Câmara de

Vereadores. A união das legendas
garantiu a eleição do presidente do
Legislativo, Evaldo João Junckes

(PT), e a formação de uma mesa

diretora exclusivamente com no

mes dos dois partidos.

Festividade
rda
)ior

O vice-prefeito de Massaranduba, Fernando Reinke (PSDB), foi

una
I confirmado na presidência da Comissão Organizadora da Festa

Municipal do Colono e Motorista, que será realizada no

Município, nos dias 27, 28 e 29 de julho. Trata-se de evento

festivo com divulgação ealcance regionais e que pretende
oferecer programação bastante variada.

imO Meio ambiente
ços Duas mudas da espécie vegetal
lOS "Maçaranduba", que deu
do
dos origem ao nome que hoje
laiS identifica oMunicípio no Vale
)SaI do Itapocu, foram plantadas
wal ontem na Praça da Prefeitura. O
pie· ato assinalou as comemoraçõesnão d
:sci

O Dia do Meio Ambiente em

una Massaranduba e serviu também

llos para colaborar na preservação
les' daquela espécie, muito farta no

ices Município naépoca da coloni-
) de zação, mas hoje em vias de
ora' extinção. A Prefeitura também

providenciou a distribuição de
Outras 1,6 mil mudas de

Palmeira-real, doadas pelo
;de ernpresário Geraldo Micheluzzi.

Outro assunto em pauta será a

formação da Comissão de Inquérito
requerida pelo Partido dos Tra
balhadores. O PT está indo fundo
na proposta, buscando .assina
turas. O PMDB ainda não tem

posição tomada, segundo Zomer.
Já os vereadores do PFL e PPB

deliberaram que apoiarão a insta

lação da CI, após receberem

parecer da Assessoria Jurídica da

Câmara, esclarecendo as impli
cações, tendo em vista a existência
de outra comissão, cujo resultado
irá a julgamento na Justiça no dia
22 de julho próximo.

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.
Inf.: (021-21) 243-0677

(021-21) 243-0712

Obs: Mantemos sigilo absoluto.

OPT quer tornar a investigação
da CI abrangente, até os anos 70,
caso venha a ser instalada. O ve

reador Salim José Dequêch era vi

ce-prefeito e responsável pela pro
vedoria do hospital na época.
"Quem não deve não teme", diz
Dequêch, que vê uma tentativa de

atingi-lo, pela postura crítica que
tem tido no Legislativo. Segundo
ele, o que interessa apurar no hos

pital é o que aconteceu nos últimos

.
12 anos, quando, apesar de exigido
pela Constituição Federal, não fo
ram realizados concursos públicos
para a contratação de servidores. (MR)

370-8649

es
GráficaCP
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Protesto
Os cerca de 40 estudantes
universitários que assistiam à

sessão da Câmara de Jaraguá
do Sul, na noite da última

segunda-feira, viraram as

costas quando o líder do

governo, Sílvio Celeste Bard

(PSDB), ocupou a tribuna

para defender o projeto de
bolsa de estudo, sem a

inclusão da emenda que reduz
um integrante do governo na

comissão de estudantes e

retira o direito de indicar o

presidente.

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE JUNHO DE 2001

Petras Konell nega furto de ��(Q)líßl(Ç;@��
correspondência nos Correios
Polícia Civil tem
30 dias para
concluir as

investigações

Jaraguá doSul-O vereador
Petras Konell (PMDB) nega ter

furtado correspondências posta
das no Centro de Distribuição
Domiciliar dos Correios, na Vila

Lalau, no dia 25 demaio, conforme
divulgado pela imprensa. Segundo
disse, foi à agência dos Correios

para certificar-se da postagem dos

documentos, com lista de asses

sores do deputado estadual Ivo Ko
nell (PMDB), pai do vereador, e
que foi aconselhado por um fun
cionário dos Correios, que identi
ficou apenas por Celso, a levar os
cerca de 87 envelopes para a

Delegacia de Polícia a fim de entrar
com um processo por calúnia e

difamaç�o e fazer cópias.
- Ele (o funcionário dos Co

rreios) me fez prometer que não

abriria os envelopes e os devolveria

tão logo concluísse o processo.
Quando o funcionário me solicitou
a devolução dos documentos,
redigi um termo de devolução, que
foi assinado por ele -, afirmou,
mostrando o documento assinado

pelo chefe do Centro de Distri

buição dos Correios, João Carlos

Jungles Magalhães. Petras Konell
lembrou ainda que o remetente,
Pedro Torrilhos, "único com direi
to de reclamar as correspondên
cias, não existe".

A delegada Fedra Konell, irmã
do vereador, que recebeu a denún

cia, negou que tivesse influenciado
Magalhães a alterar o registro de

furto de correspondências por
.

exercício arbitrário das próprias ra
zões (fazer justiça com as próprias
mãos). "Não vou me pronunciar a
respeito, até porque o responsável
pelo caso é oVilson (delegado Vil
son José d�Silva)", desviou, infor
mando que, de outra forma, iria
julgar impedida de conduzir o

procedimento policial". "Sou irmã
dele (Petras Konell)", justificou.

O delegado encarregado pelo
caso, Vilson José da Silva, infor
mou que a polícia instaurou pro-

cedimento criminal para apurar os

fatos, que deve estar concluído em
30 dias, quando será encaminhado
ao Fórum. "Ouvimos algumas
partes envolvidas e outras já foram
intimadas. Não existe furto, está
descartada essa hipótese, porque
há um documento provando a

devolução das correspondências",
afirmou, informando que foi regis
trado um termo circunstanciado.

- Em princípio, o que consta
nos autos é que ele (o vereador)
retirou os documentos com a per
missão de um funcionário dos Cor
reios para tirar cópias. Mas esta

mos investigando -, completou.
DE FÉRIAS - No Centro de

Distribuição Domiciliar,' informa
ram que o chefe da agência, João
Carlos Jungles Magalhães, está em
férias. A substituta, Deisy Gomes,
disse que não estava autorizada a

falar sobre o assunto, sugerindo
que a reportagem ouvisse o coor

denador dos Correios de Joinville,
Jaime Rodolfo Esser. Um funcio
nário dos Correios de Joinville in
formou que Esser não se en

contrava no local.

(MAURíLIO DE CARVALHO)

PTB deve lançar candidato a deputado estadual
Jaraguá do Sul - Se de

pender da vontade do presidente
estadual do PTB, Roberto Zim

mermann, o partido terá candidato
a deputado estadual na micror

região. O anúncio foi feito na tarde
da última terça-feira, quando Zim
mermann reuniu-se com lideran

ças do PTB da Amvali (Associação
dos Municípios .do Vale do Itapo
cu), na Câmara de Vereadores. Ele

justificou a candidatura local
recorrendo à "densidade eleitoral
da região", com aproximadamente
110 mil eleitores.

Apesar de ter o nome sugerido
por Zimmermann para concorrer

a uma vaga na Assembléia Legis
lativa, no próximo ano, � vereador
Jean Leutprecht, presidente da
comissão provisória, disse que não
vai se candidatar. "Temos outros

nomes, além do mais tenho com

promisso com a Câmara", afir
mou, lembrando que os diretórios
da região tendem a apoiar a re

eleição do deputado João Rosa.

Leutprecht, no entanto, ficou de
analisar a proposta.

ESTADUAL - Segundo Zim
mermann, a situação da legenda no
Estado "é uma grande incógnita".
Decidiu permanecer na coligação
Mais Santa Catarina até o final de

Indeciso: Zimmermann (C) disse que situação no Estado é uma incógnita

2002 e apoiar o governador Es
peridião Amin (PPB), mas analisa
a possibilidade em disputar as

eleições aliada a outros partidos.
O PTB realiza, no início do pró
ximo mês, em Florianópolis, o en

contro estadual para iniciar a dis
cussão sobre as eleições. "Quere
mos ouvir as bases", disse Zim

mermann, informando que o PTB

está organizado em 138 municí

pios.
Para justificar a contradição em

apoiar a atual administração, até o

final de 2002, e a possibilidade em

aliar-se aos adversários para dis-

putar as eleições Zimmermann

disse que o partido émunicipalista.
"No ano passado, apoiamos o

PT, em Blumenau, o PPS, em Cha

pecó, o PMDB, em Criciúma e em

Tubarão, e o PPB, em Joinville",
recordou, rejeitando a falta de ide

ologia e as alianças oportunistas.
EXPECTATIVA - A direção

estadual do PTB trabalha com a

. hipótese de eleger, no próximo ano,

entre quatro e cinco deputados
estaduais - hoje tem apenas dois,
mas o deputado Sandro Tarzan já
comunicou sua saída para filiar
se ao PPB - e um federal. (MC)

O vereador Marcos Scarpato (PT) analisa a possibilidade em

sugerir a instalação de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito)
para investigar a concessão de bolsa de estudos, concedida a

universitários de Jaraguá do Sul, nos anos de 1997/98.
Na época, Scarpato integrava a comissão de estudantes que
indicava os alunos para a seleção realizada pela Secretaria de

Educação.
De acordo com o vereador, o objetivo é apurar as denúncias de
favorecimento aos membros da comissão, em especial a ele

próprio, acusado de ter se beneficia�o da distribuição de bolsa de
estudos.

- Quero esclarecer tudo para que não continue refém de

insinuações e de suspeitas de irregularidades na concessão dos
recursos públicos -, justificou, condicionando a CEI a outras

duas: Schützenfest e Saúde.

'Reação
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB), o vice-prefeito Moacir
Bertoldi (PPB) e o secretário de

Saúde, Airton da Silva,
classificaram a atitude de

desordem e falta de respeito.
Na opinião de Pasold, os

estudantes estão sendo

manipulados pelo PT, mais

precisamente por Scarpato, a

quem chamou de "palhaço".
"Demonstram que

estão mal informados e que se

deixam levar por discursos",
afirmou.

Projeto
Pasold informou que pretende criar o Bolsa-trabalho e o Fundo

Rotativo Educacional para estudantes de terceiro grau. O primeiro
é um programa em parceria entre administração e universidades,
onde os alunos são aproveitados no serviço público de acordo
com a especialidade técnica. O outro é semelhante ao Crédito

Educativo, financiamento até 50% da mensalidade. Está em

estudo a possibilidade do beneficiado restituir o empréstimo
através de prestação de serviço na administração, um ano depois

de formado.

Prioridade
De acordo com Pasold,
presidente do Conselho da

Região Metropolitana de

Joinville, a prioridade da
entidade é a geração de

emprego. Pretende difundir a
idéia de incentivar a

permanência das pessoas no

atual ramo de atividade

(agricultura, artesanato e

pequenas indústrias caseiras),
com apoio das prefeituras.

Reunião
Empresários de

agências de viagem e turismo
reúnem-se hoje à tarde com

Pasold. Na oportunidade,.

conhecem o roteiro "OS
I"caminhos de Jaraguá do Su ,

desenvolvido pela
Divisão de Turismo, da

Secretaria de Produção. O

objetivo é tentar inclui-lo
no roteiro turístico das

agências,

Sugestões para a coluna: 'cp.politica@jornalcorreiodopovo.coJ1).br

CONSULTÓRIO DE ORTOPEOlA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o o número de informações solicitado ao SPC (Serviço de Proteção ao

Crédito) de Jaraguá do Sul em maio foi 8,64% superior ao do mês anterior.
Em maio, foram registradas 40.683 consultas contra 37.446 em abril. Em

relação a igual período do ano passado, o número dispara para 128,58%.
Em maio de 2000, o SPC prestou 17.798 informações.

o A inadimplência, no entanto, foi proporcional ao crescimento do número de

informações prestadas. Emmaio, foram incluídos 1.878 clientes, em abril, 1.710, um
aumento de 9,82%. Em comparação a 2000, o aumento é ainda maior, 45,13%. Em
maio do ano passado, as inclusões ficam em 1.294.

o Na outra ponta, a adimplência sofreu queda de 42,95%. Enquanto que em

abril o SPC registron 1.482 exclusões do cadastro de inadimplentes, em
maio o número foi de 610. Comparado com maio de 2000, o resultado é
ainda mais significativo, auferindo queda de 92,95%, com 1.177 exclusões
do cadastro.

o Em palestra realizada na última segunda-feira, na sede da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), o gerente do Badesc (Agência de

Fomento), Mário César Livramento, apresentou as linhas de financiamento da

instituição, em especial, Casa do Empreendedor,

r I o Segundo ele, o objetivo foi dirimir as dúvidas em relação ao crédito,

Is Ilembrando que a Casa do Empreendedor tem como foco micros, pequenas
I e médias empresas do Estado.

f I
Is I
a O A Aciag promove, entre os dias 18 a 21, na sede da entidade, o curso de
, : Gerenciamento Empresarial, ministrado pelo instrutor do Sebrae (Serviço de Apoio

te I
às Micros e Pequenas Empresas), Luiz Porto. O curso é gratuito e as. vagas são

je
L
limitadas. Mais informações pelo telefone 373-0037.

r
--------------------------�
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CENTROMEDICO E ODONTOLOGICO
ro

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: A(.,v F. <9�ío-Vor�
Forie z Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr:V� McurceLo-We:&e-Y SíÀN(Ã/

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
Demarço a junho estará .taz",ndo estágio na Uníversídade de Bordeaux França
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ENDOCRINOLOGIA
Dr: Cl.eveY'�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

��$@:wqA�.' . �wP'::��'<-:·'W0t�'<'"'··:�·,__�__=g"'K,,·.%tl

PNEUMOL.OGIA - MEDICJ:NA'INTERNA
:'M-;_/··-"<'

__

:. 0.0
_"

..

0 0

..

_-'.

BRONCOSÇOPIA (Especialista pela SBB)
Dr.ç� Ll.AÁ/lJ do-s-SeNYLt"o-y

Fone/Fax: 392-1553 ou 371-5117 - Sala 701
-"'"__ � :t.: �

PROCTOLOGISTA

���V.v.A��L.S�
�!?�!�,�!!fI! Fone/Fax: 371-5117 - Sala 701

,. �";'�Z-��N�' �""w'S'Y;:,:-'7��,
CIRURGIA DENTISTA - PE.RIODONTIA

VVCl/.C�T�
Fon�/Fax: 371-,8743 -Sala 705
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CARDIOLOGIA
Dr: Fcdrio-C. Mo-n.teúro

Fone/Fax: 371-6811 - Sala 606

Rua Guilherme Weege, 50 - Jara uá do Sul - SC

Abit Fashion: diretor Raul Drissen recebeu a distinção em nome da empresa

Malwee Malhas conquista o

Prêmio Abit Fashion Brasil
Cerimônia de

premiação
aconteceu em
São Paulo

tação Júlio Prestes, em São Paulo. AMa

risol foi uma das cinco empresas indica
das para receber o troféu na categoria
Confecção. O prêmio Abit é considerado
o reconhecimento máximo dos talentos

empresariais e profissionais da indústria
da moda.

.

O PrêmioAbit Fashion Brasil é dividi
do em cinco categorias - Confecção,
MeioAmbiente, Responsabilidade Social,
Desempenho de Exportação e Inovação
Tecnológica - e os indicados são

apontados através de pesquisas com os

clientes. O diretor da Malwee Malhas,
Raul Drissen, representou a empresa na

solenidade de entrega.

Encontro Duas Rodas reúne
130 distribuidores exclusivos

para a área, buscando desmitificar o

tema; já a: gerente de Qualidade, Cristina
Tazinaffo, abordou a garantia da qua
lidade. Na oportunidade, o grupo de tea
tro da empresa apresentou a peça
"gestão de negócios do distribuidor", Os
supervisores de Vendas José Forte e

MarcelloBini falaram sobre a política da

distribuição exclusiva.
O gerente de Vendas de Sorvetes,

Eloy Luchtenberg, palestrou sobre

instabilidade, globalização, curto ciclo de
vida dos produtos, satisfação e sucesso

do cliente e mercado brasileiro. "Este é
um 'evento muito importante para a

Divisão de Sorvetes, porque, além de
estimular e motivar os distribuidores,
também traz retomo nas vendas", aposta.

Jaraguá doSul- A Malwee Ma
lhas conquistou o 2° Prêmio Abit (As
sociação Brasileira da Indústria Têxtil e
de Confecções) Fashion Brasil, na ca

tegoria Confecção. A cerimônia de pre
miação aconteceu na noite da última

segunda-feira, na Sala São Paulo, da Es-

Jaraguá do Sul - A Duas Rodas
Industrial realizou nos dias 24 e 25 de

maio, na sede da empresa, a 6" edição
doEncontro deDistribuidores exclusivos
de produtos para sorvetes. O evento, que
reuniu 130 pessoas entre distribuidores
e representantes de todo o País, teve
como objetivo promover a integração dos
profissionais com a empresa, estreitar a

parceria com os distribuidores exclusivos,
atualizar as estratégias de atuação no

mercado e o crescimento contínuo do
setor.

A gerente de Marketing da Duas

Rodas, Joseane Leone, apresentou as

ações da empresa para o mercado e o

gerente de Logística, Gunther Faltin,
apresentou as estratégias desenvolvidas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6 - GERAL CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 7 DE JUNHO DE 2001
Edson Junkes/CP

Reaproveitamento: funcionário da associação, Darciel, usa a prensa para compactar os materiais

AssociaçãodeRecicladores quer
ampliar capacidade de trabalho
Entidade atua na

compra e venda
de materiais

reaproveitáveis

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação dos Recicladores de Ja

raguá do Sul movimenta cerca de
cem mil quilos por mês em mate

riais reciclados, entre papel, pape
lão, aluminio e plástico. Boa parte
deste material é coletado no

próprio lixão da Vila Lenzi e o res-
. tante é entregue pela Prefeitura,
através do programa de recicla

gem desenvolvido pela adrninistra
ção pública, e também por entida
des não-governamentais e esco

las, que vendem para a associação
tudo o que coletam.

Para o presidente da Associa

ção, Claudinei Ventura Ananias, o
trabalho de seleção é demorado e

seria necessário a contratação de

. ,.\. . ., .

mais pessoas, Ja que OS integrantes
da associação preferem trabalhar
como catadores, onde têm opor
tunidade de vender o que encon

tram para a entidade que os re

presenta. Tudo o que é entregue
para a associação é vendido para
indústrias de reciclagem de Join
ville e São Bento do Sul. Ananias

gostaria de ampliar a sua capaci
dade de captação com a aquisição
de pelo menos mais urna prensa e

de contêineres para estocar o ma

terial.
A Associação dos Reciclado

res existe há cerca de cinco anos

e congrega atualmente 51 catado

res. O trabalho de separação e

prensa do material é feito junto ao

lixão da Vila Lenzi, um espaço que
já está pequeno para a quantidade
de material depositado. Quem
trabalha na prensa é o funcionário
Darciel Martins, 32 anos e há

cinco meses na função. Ele ganha
R$ 200,00 por mês e sustenta es

posa e filha de 3 anos com o seu

.

trabalho. "É pouco, mas é melhor

que nada", resigna-se.
Na avaliação de Claudinei o

salário é razoável e não fica muito

distante do que
é

oferecido nas

empresas tradicionais. Ele acredita

que, com o tempo, as pessoas vão
deixar de ter preconceito contra

a função. "O negócio pode ser

bom para todos, mas por enquanto
apenas as indústrias que compram
o lixo é que se beneficiam", afirma
o presidente.

Atualmente, muitas entidades
e clubes de serviços vendem ma

teriais para serem reciclados. O
Clube de Canoagem Kentucky,
por exemplo, consegue reverter

o lixo que recolhe dos rios em di
nheiro. O presidente da Kentucky,
Harley Manske, afirma que con

segue arrecadar até R$ 200,00 em
cada venda. O dinheiro é usado
na manutenção do clube. A As

sociação dos Recicladores paga
R$ 0,22 o quilo do plástico e R$
1,30 o quilo do aluminio.

Servidores realizam assembléia
Jaraguá do Sul - O Sin

dicato dos Servidores Públicos

Municipais da microrregião pro
move, neste sábado, a partir das
9 horas, três assembléias gerais
com a categoria. A primeira é ex
clusiva para os sindicalizados e

vai tratar da prestação de contas

do Sinsep referente ao ano 2000.
A segunda assembléia inicia às

10h30 e deve analisar e votar a

Coritribuição Confederativa de
todos os servidores em favor do
sindicato representativo da clas
se. A contribuição confederativa
é uma prerrogativa dos sindicatos
e está baseada legalmente no

Artigo 8°, inciso IV, da Constitui-

ção Federal, promulgada em outu

bro de 1988. O dinheiro da contri

buição, equivalente a 3% ao ano,
descontados em três parcelas
mensais de 1% é repassado ao sin
dicato para custear serviços como

a conferência e homolagação de
rescisões dos contratos de traba
lho, informações trabalhistas, ne
gociações coletivas de trabalho e

assistência jurídica.
As estratégias de mobilização

para os servidores de Jaraguá do
Sul serão discutidas na última eta

pa da assembléia, marcada para as

11 horas. Também será feita uma

avaliação das atividades sindicaise
definidos encaminhados. gerais.

Scarpromoveespetáculodemímica
Jaraguá do Sul-A Scar pro

move neste final de semana dois

espetáculos de mimica interpreta
dos pelos atores paulistas Alberto
Gaus e Vanderli dos Santos. "Chu
va de Risos" é a primeira encenação
e acontece nesta sexta-feira, às 20
horas. Em uma hora de espetáculo
o mimico Alberto Gaus oferece ao

espectador subsídios para o des

pertar da imaginação através da

fuga do cotidiano, viagem para a

lua e termina em alto-mar. A comé

dia, que pretende mostrar o puro e

simples prazer de viver incentiva o

inusitado e o que pode estar por
trás do cotidiano. A mimica é de

autoria de Gaus e Santos.
Ö segundo espetáculo acontece

no domingo, também às 20 horas, e
tem o título de "Um Jeca nas Olim

piadas". Através de-gestos, os atores

tentam mostrar a: atmosfera das

olimpíadas na visão do Jeca Tatu.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
ESPORTE E LAZE� DE JARAGUÁ DO SUL
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SETOR DE EXERCíCIO PROFISSIONAL

Concessão de autorização para dispensação de me

dicamentos de uso sistêmico à base de substâncias
da lista "C 2" (Retinóides) da Portaria SVS/MS 344/
98.

Serviço Social da Indústria - SESI

CGC 03.777.341/0094
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 615 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC-

(47) 372-0S� I
Medicamento: Roacutan cápsulas
Quantidade: 36 caixas ao ano.
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Específicos
A Toyota deve desen- .

volver utilitários-esporti- :
vos exélusivos para os .

mercados da América
.

Latina, Ásia e Brasil. A :
montadora pretende ini- :
ciar a montagem desses .

modelos, simultanea- :
mente, nessas regiões a .

partir de 2004, informa a :
Agência AutoData. A.
mela é comercializar até'
600mil veículos por ano :
nessesmercados.

Automec 2001 :
Começou ontem no :

Pavilhão de Exposições .

do Parque Anhembi, em :
s

São Paulo, a Feira Inter- .

IS
nacional de Autopeças, :
Equipamentos e Serviços .

(Automec 2001). Na fei- :
ra, que vai até o dia 9 de .

junho, estão expostos to- :
dos lançamentos e pro- .

dutos disponíveis nos
'

mercados demontadoras .

de veículos, reposição, :
exportação, concessioná- .

fias, oficinas mecânicas :
e postos de serviços. -,

A Automec reuniu 600
.

empresas nacionais e 400 .

internacionais do setor
.

de autopeças, equipa- :
mentos e serviços numa .

área de 78 mil m-. A ex- :
pectativa da Alcântara

.

Machado, promotora do :
evento, é de recebermais '

de 55 mil visitantes, en- :
tre eles, 3 mil estrangei- :
ros. Entre as principais.
nOVidades da feira estão

.

Os revestimentos de pai- :
néis de carros com aca-

.

bamento emmadeira, fi- :
,bra de carbono e aço es- :
covado, desenvolvidos.
pela Burg Design.

•

assra
,

CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta.feirQ,hIt junho de 2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS& OPORTUNIDADES: 2° feira, às 12h; CLASSIAUTO: 4° feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: 5° feira, 12h

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

diferenciação e status.

Com esta proposta, o
modelo ganhou novas
cores metálicas (Azul
Vibrato, Prata Boreal,
Preto Nacré), e novo pa
drão de tecido (Pointille)
para os bancos e para o

painel das portas. Os
acabamentos dos deta
lhes internos também

ganharam nova cor -

vermelho translúcido,
mais discreto emoderno.
Com todos estes benefíci-

os integrados aoNovo
Twingo Pack, o carro teve
uma aumento de preço
sugerido ao consumidor
de apenas R$ 400,00,
passando de R$
20.i00,OO para R$
20.500,00. O único

opcional disponível no
Twingo é a pinturametá
lica, que custa R$ 530,00.
O objetivo-da Renault
com o lançamento do
Novo Twingo émanter a

posição no segmento
POP 1 (veículos peque
nos de três portas equipa
dos commotor 1.0), com
cerca de 7,5% de penetra
ção de mercado.A empre
sa espera vender um vo

lume superior a 2.000
unidades do carro em

2001, o que representa
um crescimento demais
de 40% em relação ao ano

passado.
ONovo Twingo Pack

oferece omais completo
pacote de equipamentos
de série do segmento (ar
condicionado, comand�s
elétricos para vidros,
travas elétricas das por
tas e retrovisores, CD
player e rádio com co

mando satélite, air bag
duplo, entre outros). Os
principais fatores de
identificação do consu

midor do Twingo são o

preço (custo x benefício),
o estilo, o conforto
do espaço interno,
o nível de equipa
mentos,a

praticidade da
carroceria com

pacta, o consumo
de combustível e a

tecnologia.
Inteligente e funci

onal, o desenho
exclusivo de sua
carroceria privile
gia o espaço inter-

Twingo ganha novos.diferenciais
[aReconhecido pela sua

excelente relação custo x
benefício, o Renault
Twingo acaba de ganhar
novas vantagens e dife
renciais de design, con
forto, segurança e preço.
Primeiromonovolume

equipado commotor 1.0
'

domercado brasileiro, o
Novo Twingo Pack che

gou à rede de concessio
nárias neste mês demaio.
O Renault Twingo traz
agora novidades como
faróis com luzes
indicadoras de direção
integradas, comando das
travas por rádio

freqüência, retrovisores
na cor da carroceria, CD
player com comando
satélite (no lugar do K7),
espelho de cortesia nos
dois pára-sóis e o sistema
CAR (Condamnation
Automatique des
Ouvrants enRoulant) de
travamento automático
das portas quando a ve

locidade ultrapassa-os 6

km/h, fornecendo segu
rança adicional para os

ocupantes.
Veículo de perfil ousado
e irreverente, associado à

moda, à.arte e ao espírito
jovem, o Renault Twingo
continua agradando as

pessoas que procuram

Não Impona a marca ou modelo,
seu carro precisa dI seguro.

no e o conforto dos pas
sageiros, além de oferecer
maior área para baga
gens. Com 999 cm3 de
cilindrada e 59 cv de

potência, omotor 1.0 que
equipa o Twingo foi de
senvolvido exclusiva
mente para omercado
nacional.
"Esses atributos fazem
do Twingo ummodelo
único em sua categoria e

que sempre teve umaboa

receptividade por parte
do consumidor brasilei
ro", explica Antonio
Megaie,Diretor de
Marketing da Renault do
Brasil. "É um carro urba
no que se tornou ícone de

praticidade e

irreverência. Por isso
vamos continuar inves
tindo na evolução do
modelo", completa
Megale.
Produzido pelaNordex,
no Uruguai, o Novo
Twingo Pack 1.0 mantém
o mesmo nível de quali
dade e economia de seu
similar francês,mas com
umamelhor relação cus
to x benefício. O carro

está no Brasil desde

1994, quando então era

importado da França
commotor 1.2.

ADDRlak.ar.HafIG
SllUrOS

....add••ldar.08III.br

F.':370"'7
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FORD KA 1.0, vermelho/
98 - vidros e travas

elétricas, limpador e
desembaçadortroseiro,

.

parachoques person.

Arduíno
Veículos

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

MODELO ANO

Palio EX 1 O, 2p.
Gol 1.0, 16V, 4p
Gol 1.0, 8V, 2p
Parati CL 1.6

Golf GLX 2.0, compL
Palio Weekend 1.5

Goi CL i MI 1.6

Monza GLS 2.0

Escort L 1.6

Escort Hobby 1. O

Uno Mille Eletronic 1.0, 4p
Parat i CL 1 .8

Goi CL 1.6
c

Fusca 1300L

00

99

98

97

97

97

94

94

94

93

92

88

80

COR COMBo

G

G

G

G

G

'G

G

G

G

G

G

A

G

97

Branco

Azul

Branco

Branca

Verde

Prata

Branca

Vermelho

Azul

Azul

Vermelho

Bege
Bege
Vermelho

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalfar
---�------------------

VEICULaS LTDA
R7541QRO COM.·,vm�tm-fltWm

Palio4p.
PalioEDX4p
Tipo 1.61E comp!.

Goi 16V,4pv/v.tr.elet.
Goi CL 1.6
ParatiCL 1.8

Corsa Super 4p:
CorsaWind
KadetteGL 1.8
ChevetteSL

F-1 000 cao. dupla, comp!.
Pampa 1.8S

Strada CBX 200

COR COMBo
Cinza fi- G
Prata G
Cinza G

Azul G
Verde G
Branco G

Vermo G
Prata G
Azul G
Grafite G

Azul D
Cinza A

Vermelha G

Rua Presidente Epitáclo Pessoa, 1170 - Centro - Jaraguá do Sul· SC

VEJA
AUTOMÓVEIS
........'

........

XLX350

MODELO

Av. Prel. Waldemar Grubba, 3691 - Jaraguá do Sul- SC

MOTO
Preta, 87

COR-

AstraGL
Corsa Sedan, 4p
CorsaSuper
Pick-up
Corsa 4p
Vectra GLS
PointerGL
Vectra GLS
0-20
KadettSL
Chevette

GM
Vermelho
Branco
Cinza
Verde
Bordô
Bordô
Azul
Azul
Vermelha
Verde
Dourado

FIAT
Vermelho
Branco
Vermelho
Cinza
Branco

VOLKSWAGEN
Branco
Branco
Azul
Cinza
Branco
Branco
FORD

Azul
Vermelho
Azul
Bordô
Cinza

Uno Smart 4p .

Tempra 16V, camp. + couro
UnoELX4p,compl.
Tipo compl.
Uno Mille

Goi 16V,4p
GoICLI1.6
Fusca
ApoloGL
Passat
Kombi Furgão
Escorf
Fiesta
EscortGL
EscortHobby
Escort LX 1.6

Bu

1.6

Branco

COMBo ANO

00
99
98
98
96
95
95
94
91
90
88

01
95
95
95
91

99
96
95
91
84
94

96
95
93
93
89

85

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Die.
Gas.
Ale..

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Ale.
Gas.

Gas.
Gás.
Gas.
Gas.
Ale.

G

Tipo completo
UnoELX
UnoCS

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

vw
00
96
92
90
86
GM
96

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

Gol Especial
Goi Plus

Voyage 1.8
Santana Quantum CL
Fusca

Pick-up Corsa

(vidro, trava e alarme)
MonzaSLE

Ka
Del Rey

84
FORD
98
84

FIAT
96
95
86

Branco G
Vermelho Bola G

G
G
G

Branco
Verde Met.
Branco

Verde Met. G

Vermelho G

VerrnelhJmet G

Bege A

Bege G
Vermelho G
Marrom G

.i!'iJiOViOS :e USaO!OfS

MODELO

Fones: 373-0806 /373-1881
ANO COR COMBo

Astra GL, cornpl.
Corsa Wind
Corsa Super 4 pts
Monza SL
Chevette SL
Monza SLE comp!. - ar
Chevette L cl rodas

F-1000 XL comp!.
Courier
Fiesta
Escort L Ldt, rodas, ar qte
Escort GL

Gol 16V, 4p
Gol 16V, 4p
Gol
Gol Mi
Gol 1000
Parati GL 1.8
Goi CL
Gol GL

GM

FORO

VW

Fiat

99
98
97
92
89
89
86

98
98
97
94
87

99
99
98
97
95
94
92
87

Branco G
Prata G
Vermelho G
Vermelha A
Branca A
Prata A
Cinza A

Vermelha O
Azul G
Vermelho G
Prata G
Bege A

Cinza G
Branco G
Vermelho G
Vermelho G
Azul G
Cinza G
Verde G
Bege G

Palio Weekend, completo 97 Verde G
Palio EDX, cornpl., dir. hidr. 97 Cinza G
Uno M EP 4pts, - ar 96 Azul G
Uno R 1.5 as Vermelho G
Elba S 87 Prata G

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

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

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(:O**4''1l 310-1110
([1))**41) 2'1,5-(00:10

'99'1'5-1118

VEÍCULO

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

Escort Hobby 1.0

Escort L 1.6

Verona

Escort GL

Uno Electro Nix 2 p. Gas.

UnoEletronic 4p.
Fusca 1500

GoIBX

Corcel II

Gas.

Ale

Gas

Gas

Gas

Gas.

Ale.

Gas.

94

88

91

95

95

94-

75

84

82

Cinza Prata

Cimametal

Cinzametal

Cinza Prata

Verdemetálico

Verdemetálico

Azul

Bege
Cinza

MODELO COR ANO

Voyage Prolo 86
Goi BX - gas Bege 84
Goi CL 1.6 CHT - gas Branco 89
Gol Plus - limpador e desembaçador, ar quenle, pára-choque
personalizado, película, farol milha Verde. 95
Varianl - relíquea Amarela 73
Santana Cli 1.8 4 pts-trava,direçõo,ar cond. Branco 96
Buggy Bronco 76
Ford Ka - vid. e travo Elét, limp.,desemb. Vermelho 98
Corcel II Branco 131
Verona Gli 1.8 4 pts Verde 96
Premio CSL -gas, v.e., trava, ar qte, des. Vinho 91

Corsa 1.0, 2p 00 Prata G
CorsaWind, 4p

G

00 Branco G
Corsa 1.0 MPFI2p
Vectra GLS comp!. 4p
Corsa 1.0 Super 4p

00 Branco
00 Prata
fJ7 Cinza

G

G
Astra GL$ Camp!. 4p 93 Cinza
Monza 2p, SLE completo 9J Cinza

Votkswagen
01 Prata
fJ7 Prata

Go11.O 16V, Plus 4p (rorrp.) G

Logus CL. dir. hidr. G

G
G

Gol CLl1.6 2p
Parati CU 1.8 cl ar, 2p
VoyagePlus

93 Marrom
00 Prata
00 Bege

Ford

G

Escort GL 1.8i 2p
G

F-1 000 MWM XL completo 00 Branca
00 Azul

D
G

Pampa L 1.8 cl capota
PampaL 1.8
Verona LX 1.6 2p

93 Branco
00 Verde
g! Cinza

Fiai

G
A

Palio Younq 2p

G

01 Branco G
Uno EX4p 00 Cinza G

Uno Mille EP 4p
Uno Mille EP 4p

93 Cinza
93 Verde G

Uno Mille Eletronic 00 Prata G

Fone: (47) 370-8622

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

VEíCÚLO
Palio EX 1.0, 4p
Silverado (Diesel 6cc)
Corsa Super 4p (completo)
Corsa Super 4p
Fiesta CLX 1.3

Tempra Ouro 16V compl.
Tipo 1.6 4p, completo
Escort Hobby 1 .0
Kadett GL 1.8
Kadett GL 1.8, vidros/to
Goi CL 1.6
Monza GL 2p (completo)
Tipo 1.6, 2p
Uno Mille, 2p
F-l 000 SS (Diesel)
Chevette DL 1.6/S
Ipanema 1.8 SL!E
Escort L 1.6
Caravan 4.1/S (completa)
Goi CL 1.6

.cOMB. ANO COR

COR
Prata
Azul
Azul
Branca
Branco
Azul
Cinza
Cinza
Vermelho
Branco
Branca'
Azul

Vermelho
Vermelho
Branca
Prata
Verde
Cinza
Azul
Verde

ANO
01
98
97
97
97
96
95
95
95
95
95
94
94
94
94
91
91
9Q
89
88

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEíCULO COR ANO ,MODELO VALOR
VW

Goi CL Verde Met. 92 1.6CL R$ 7.300,00
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 Champanhe 90 compl R$ 7.000,00

FIAT

Uno Azul 98 1.0 Young R$ 9.800,00 1

Uno Prata 94 1.0 R$ 7.000,00
FORD

Fiesta,4p Preto Per. 97 R$ 10.800,00

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

Versaileé.. 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

�E�-�·.''lA'··-"''1,:/-G'··S····.�.
.

'_ ",
-

_.,
.

"

Compra. Venda -Troca
Motos e automóveis novos e usados

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

Rua Reinoldo Rau, 355 • Centro • Jaraguá do Sul

(47) 376-::1772

C..._.r LTa.....
CATJlINHON"""

..

Parati 98, branco.
Valor R$ 15.300,00

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

'Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
MODELO ANO COR COMBo VALOR Saveiro GL 1.8 90 Cinza G R$ 6.000,00

Passat LS 1.6 86 Verde A R$ 3.800,00
GM Gol BX 84 Branco G R$ 2.800,00

. 0·20 completa 95 Preta O R$ 33.000,00 FORD
0-20 custom 92 Branca O R$ 27.000,00 Fiesta 1.0, 4p 96 Verde G R$ 10.500,00
Kadett GSI 2.0 92 Amarelo G R$ 6.500,00 Verona GLX 1.8 99 Prata G R$ 9.000,00

. + prestações Escort' 1.6 90 Bege G R$ 6.000,00
Monza Classic 2.0, 4p 90 Cinza G R$ 7.500,00 AAT
Logus CL 1.8 94 Verde A R$ 8.500,00 _ 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
0'20 dupla completa 86 Cinza O R$ 23.500,00 Uno Mille 1.0 91 Branco G R$ 5.500,00

VW Premio CS 1.5 87 Branco A R$; 3.900,00
Santana CU .1.8 96 Cinza G R$ 10.800,00 d�
Goi CL 1.8 94 Branco A R$ 7.800,00 CAMINHONETES " � .

Goi CL 1.6 92 Branco G R$ 7.000;00 MB 708 E 88 Azul O R$ 24.500,00 Kadett GSI 92. D-20 - Dupla completa.Goi CL 1.6 91 Branco G R$ 6.500,00 MB 608 O 81 . Azul O R$ 20.500,00 R$ 6.500,00 + prest, R$ 23.500,00
v.. ll;-"

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N� de. Vo-no-
PC{,;V(i(lo--Vo-no--

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da

região. Troco na troca.

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

CARROS Novos VW
GolMI4p Branco 9J

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE Goi Special Vermelho 9J
Parati 1.6 MI completa Verde CJ7

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS Goi Mi Branco CJ7

FORD
0011000 Vermelho %
oen. Prata %

KAeompleto Prata 00. OolfGL Branco 95
KA cl v.ElTFJSom Vermelha 98 Goi CL 1.6 Verde 94
Verona GLX VEITFlEE Bordô <.X) Goi CL 1.6 Prata 93

FIAT (M
Palio 2p cl ope. Prata 9J Corsa Wind 4p cl ope. Branco 00
pãlio 4p cl ope. Branca 98 Corsa Wind 4p cl ope. Verde 9J

Palio2p VErrE/AL. Dourado 98 CorsaWind 2p cl ope. Bordô 98

UnoSX4p Branca CJ7 Corsa Super 4p cl ope. Branca CJ7

UnoEP 4p VErrE/AL/AR Prata %
Corsa GL 1.6 cl ope. Branco CJ7
Corsa Sedan GL 1.6 Branca CJ7

Uno EP 4p VEtTElALIAR Azul % VectraGLS completo Verde 9J
UnoEP4p VEfI'E/AL Azul % Corsa Wind. e/ope. Prata %
Uno Eletr. 2p Vermelho 93 D-20 Custom - Diesel Bordô 92
Uno CLS 4p VEITE Azul 93 ChevetteSL Prata <.X)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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prata,95. Ep, 96, gasolina, Tratar: 371-4000. Vende-se ou

troca=se Gol 1.0R$ 9.500,00. vermelho. Tratar:

UTOS Tratar: 371-9720. 371-4000. Vende-se Santana, 16Y, 4 portas,
Troco Fiat 147, 81, MI, 97, cinza, ano 98/99 + 24compra f vendo f troca I goragens
por materiais de Vende-se Uno Mille, gasolina. prestações fixas de
construção, no valor

97.tX, verde, Tratar: 371-4000. R$ 318,99.
R$ 1.000,00. Tratar: ga Ijna. Tratar: ende-se Golf antigo, Aceita-se propostos
9993-0623. 371-�000. 97, gasolina, preto. Vende-se Passat Tratar: 9117-0266

Vendo bicicleta, aro �4
Tratar: 371-4000. Variant, 95, prata,"'I('"

16, BMX, Monark. Vende-se Uno Mille, Vende-se Uno Mille, gasolina.Ótimo estado. 94, ar quente, ; Vende-se Golf Tratar: 371-4000.
II R$ 55,00. limpador e desemb. antigo, 95, roxo. Vende-se Xantia,I Tratar: 9112-5321. Impecável. R$ Tratar: 371-4000 Vende-se Gol, 4 pts, 2.0, com ar, direção,I

6.800,00. Tratar:
(

1.0, 2000, cinza 'limpador eVende-se carretinha 9975-0383. .t:$ Vende-se Parati, 95, titânio. travas, cinza.para 2 cavalos, 98, prata. Tratar: 371- Tratar: 371-4000. Tratar: 371-4000.branca. Vendo Palio, CL, 371-7770 4000.
R$ 2.000,00. 1.5, MPSI, vidros Vende-se Gol, 4 pts, Vende-se Peugeot -

Tratar: 9952-6889. travas, desemb.,-ar Vende-se Passat 16v, 99, branco' 405,94,
quente, branco, 98 ..

I REVESTIMENTO VRG, 96, azul. geada. Gasolina. gasolina, cinza.Vende-se Rural, 75, R$ 13.000,00. AUfOMOBILíSTICO Tratar: 371-4000. Tratar: 371-4000. Tratar: 371-4000.
pneus fronteiros, Tratar: 9962-5286.

EM COURO Earos de F-.l 000. Vende�se Santana Vende-se Gol, 16v,Excelente para Vende-se Palio EX, TECIDO GLS, 95, com ar, 4pts, 98, branca,trilha. R$ 7.500,00. 1.0, 2 pts, branco, direção e trava, gasolina.
I,

Tratar: 372-3146. 2.000, 14.000 km. vermelho. Tratar: Tratar: 371-4000. Vende-se Scania
R$ 12.500,00. 371-4000. Truck; com

Carta de crédito Tratar: 371-9'120. Vende-se Saveiro CL, carroceria

para carro ou Vende-se Santana, 1.6 MI, 98, gasolina, aberta. Tratar:
moto. Tratar: Vendo Tipo 1.6, IE, R. Bernardo Dornbusch, 94, com ar direção e branco. 370-7227
9975-5544. completo, 4 pts,

2222 - Vila Lalau
trava, vermelho. Tratar: 371-4000. ou 9902-3475.

* RODAS EspolTIVAS
Aro 13 ,- R$.,82,00

* PNEUS

* GEOMETRIA* BALANCEAME'NTO

* AMORTECEDORES
Amort. D. Gol

R$ 49,00

* ESCAPAMENTOS

Wiest Escap. Tras. Palio
R$ 42,00

Guaramirim 373·1016
,

Jaraguá do Sul 371.5564
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

Chevette 1 .6, 86,
dourado.
Tratar: 9903-2936.

Monza GL 2.0 (A),
4p, 97, cornpl., ozul.
R$ S.OOO,OO.
Tratar: 9975-2522.

Silverado Turbo
Diesel, único dono.
R$ 39.000,00,
36.000km,
impecável.
Tratar: 370-8622.

direção hidráulica,
vidros elétricos:
R$ 5.200,00.
Tratar371- 9464.

Escort GL 1.8, 91,
marrom metálico.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Apolo GL,
1.8, gasolina, único
dono. R$ 6.600,00.
Tratar: 372-3614.

Vende-se Versailies,
'

GL, 92, vinho.
Relíquia!. Confira.
R$ 8.500,00.
Tratar: 9975-4135.

I Gol MI 1.6, verde
metálico, 96, com
opcionais.
Tratar: 9903-2936.

Golf 95, completo,
azul metálico.
Tratar: 9905-2848.

Gol GER III 2000,
1.0 MI, 2p, branco.
Tratar: 371-5343.

Escort Hobby 95,
aros de liga com

opcionais. Tratar:
371-5343.

Vende-se Del Rey, com

MECÂNICA
Vende-se Escort, 86,
prata. Tratar:
370-0581.

Vende-se Pampa, 89,
GL. R$ 4.700,00.
Tratar: 372- 3614.

PeçM e rt� (O**47) 371-5343
RUA JOÃO J. A'lROSO, 65 .. JARAGUÁ DO SUL" sc

i'.,wa Ile'rm'C1;r(íJ·C) l)iQrA\bIY'Sc:h, 2,(1):&

Sa,liCl, 2 .. �J,ara:llllJá (íJ,o Syil .. SC

Conheça o novo modelo de
,

auto-falantes 6x9 da Bomber.

Preço promocional

R$147,OO
incluso instalação.

Venha fazer um orçamento
sem compromisso.

I .....,. lI!If-iiiILLL&iJ
Um f>at\c.adãa de Qualidade

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

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

.....,� C2;::1. 110,.

V����!
Telefone:

(047) 376-0251

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aparelhos de CD's.
MódulQs
·Tweeter
Alto-falantes

Acessórios em geral.

,

AGORA TAMBEM

COM TRAVAS E

VIDROS
,

ELETRICOS.

Rua Ca rios Eggert, 433 '- Vi Ia Lalau - Jarqguá do Su I - SC

AUTOMOBiliSTA:
ECONOMIZE DE
10% A 30% DE
COMBUSTíVEL

I'
IQ.MÉTÉIí MIX
í

v

1
,0 QUE É? 1
� Trata-se de 'um estabilizador eletrônico �
t de �ensão em aHhFqú� pode ser I
m aplicado a quclqüer tipo de motor

· (outomóvel, moto, barco ou rnotor
;

estacionário) que disponha de .

� distribuidor e bobina e que tenha
como combustível a gasolina, o álcool
ou o gás. De simples instalação, basta
fazer a substituiçôo do cabo original
pelo compofifenfe eletrônico.

COMO FUNCIONA?

A bobinagem fornece a corrente ao

componente eletrônico Q. MÉTÉR MIX
f

que a estabiliza e a transmite ao

distribuidor.
fI' iji'

O distribuidor transfere a correnté às
velas que, por sua vez, emitem uma

centelha estabilizddo à mistura

carburada, garantindo imediata
, explosão e grande eficiênció na

: queima do combustível.

QUAIS AS VANTAGENS?

- Eéonomia de até 30% de
combustível.

,

- Aumento da vida útil da bateria e das
;

velas, fazendo estas últimas durorem
cerca de 60.000 km.

! - Aumento da perfõrrncnce do veículo

I evitando o batirT'l�nto de pino.
·

- Redução significativa da carbo-
, nização, aumentando a vida útil do
,

motor e diminuindo em torno de 15% a
'

descarga de gases poluentes.
• - De fácil instolççõo (5 minutos).

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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valor ou financiado. Vende-se Monza SLE com 42.000 km, Vende-se Voyage, 83. Tratar: 9975-0287.

�
UTOS

Tratar: 275-3409 ou 2.0 MPFI, 93, grafite, aceita-se carro de R$ 2.900,00.
9973-9701, com ale., completo - ar. menor valor. Tratar: 372-3614. Vende-se Santana, 92.

compra / venda /Iroco / gDragens Nane. Tratar: 9903-2936. R$ 11.000,00. Tratar: 9992-3434.
Tratar: 373-0305. Vende-se Passat, 85, 1.8,

Vende-se Corsa 1.0, 5 marchas. R$ 3.300,00. Vende-se Gol 1.0, 94,
98, vermelho, gas. Vendo Santana Tratar: 372-3614. azul metálico.

Vende-se Cabine Tratar: 9903-2936. Vende-se Voyage, 81 I Quantum, 88, com ar R$ 4.000,00 + 22X

Dupla, 81. 82, bom estado, aro e direção. Raridade! Fusca, 59, R$ 157,00.
R$ 13.000,00. Vende-se Monza de liga leve, Segundo dono. para colecionadores. Tratar: 9903-2936.

Tratar: 371 -562l. Classic, 93, completo documentação em Tratar: 9101-5766.
+ digital. R$ 9.500,00 dia. R$ 2.400,00. Aceito moto.

Vectra GLS, 98, compl, à vista ou R$ 4.000,00 Tratar: [MlJprata metálico, ar, de entrada e assumir 372-6728., com Vende-se Gol, 92, CL, DESPACHANTE
digital, 56.000km. 24x de R$ 255,,99. Marcelo. gasolina, 1.6. TRAN.PSRtNCIA - AOUROS • IPVA

Tratar371-5343. Tratar: 275-2860 ou R$ 6.000,00. UCSNCIAM.NTOS •••RVlÇOS GSRAIS.

9975-0720. Vende-se Gol MI 1.0, Tratar: 372-3614.

Vende-se Golf, GLX, 98, branco, gas., cl Fone/Fax
2.0, champanhe, 95, Vende-se Monza 88, 41.000km. Vende-se Fusca, 83,
completo, de part. completo, 4p, azul Tratar: 371 -5343. com 49.000 km (47) 275-1417

R$ 16.200,00. Troco metálico. Tratar: originais, R$ 3.200,00.
por carro de menor 371-5343. Vende-se Gol, 97, azul, Tratar: 372-3614. Rua Barão do Rio Branco, 320, sala 02 - Jaraguá do Sul - sc

Promoção de Maio

Vela CG/Titan Original DP8EA9 R$ 3,50

Crediário até 6 vezes

CG 125 Titan KS
Entrada de RS 585,00
em até 1 Ox com saldo

em 36x fixas.

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

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

Promoção Válida até 31/05 ou enquanto durarem os estoques

Agora representando Pneus ItIIICHELIN

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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CORREIO DO POVO

RENT-A-CAR
: 370-0026
Assistência 24h: 9973-8889

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
"",

nO 58 - Centro - Jaraguá do Sul - SC �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Exposição reúne 700 pássaros
Jaraguá do Sul - Quem

gosta de pássaros não pode perder
aexposição de canários que acon
tece até domingo no Parque Mu
nicipal de Eventos. A exposição é

resultado da segunda etapa do 220

CampeonatoRegional deCanários,
que escolheu seis vencedores na

categoria Porte e 14 na categoria
Cor, numa disputa que reuniu 700

canários de criadores da região.
Segundo o tesoureiro da So

ciedade Jaraguaense de Canaricul
IUraeOrnitologia, Aliberto Ewald,
oconcurso acontece sempre antes

da exposição e leva em conta cri

térios técnicos referentes a cor, li

nhagem e perfeição das penas. Na

categoria Porte o vencedor deve
ser o pássaro mais bonito. Nesta

competição o criador jaraguaense
Orlando Spézia conquistou o pri
meiro lugar com o canário "Frisa
do parisiense", um pássaro que
vale entre R$ 300,00 a R$ 400,00.
"Para cada cor temos uma compe
tição", explica Ewald, que cria

somente canários da linha clara

(amarelo, branco e marfim). Na
classificação geral da competição
de cor, ele ficou em 110 lugar.

A entrega dos troféus aos cria
dores classificados (14 na catego
ria Cor e seis na categoria Porte)
acontece neste sábado. A expo
sição foi aberta ao público na quar
ta-feira última e encerra no do

mingo. Durante o final de semana

haverá sorteio de três canários
entre o público que adquirir uma
rifa no valor de R$ 1,00. Os criado
res também estarão vendendo seus

canários. O preço mínimo de um

canário é R$ 30,00.
Na avaliação de Ewald, que é

contabilista aposentado, a criação
de canários funciona como uma

terapia, embora a atividade exija
paciência, disposição e espaço
adequado para abrigar os pássaros.
Além disso, segundo ele, é neces
sário técnica e cuidados especiais,
como limpeza diária das gaiolas e

alimentação apropriada.

Programa previne contra a LER
Jaraguä do Sul - A Pre

feitura de Jaraguá do Sul promove
hoje, em três horários diferentes,
palestra educativa sobre prevenção
à lesão do esforço repetitivo.
Postura, biomecânica, saúde no

trabalho e a importância do pro
grama de ginástica laboral são os

temas abordados pela fisiote

rapeuta do trabalho Cynthia Mara
ZiIli.
A palestra faz parte do pro

grama de prevenção às doenças
profissionais coordenado pelo setor
de Saúde Ocupacional da Pre

feitura. O objetivo é informar e

orientar os servidores públicos mu
nicipais sobre ergonomia, bus
cando a prevenção das doenças
causadas pela atividade profissional

Jornal

CORREIODOPOVO

Assine o

Illelhor jornal
da região
pagando
apenas R$
8,00 por mês

ieleassinaturas: 371-1919
370-0816/275-0105

e bem-estar no trabalho.
Além da palestra, o crono

grama de trabalho do programa de

prevenção às doenças laborais,
inclui questionários para identifi

cação dos problemas por setor de

trabalho, avaliação fisioterápica,
encaminhamento ao médico do
trabalho dos casos identificados,
apresentação de vídeos sobre o

assunto e entrega de apostilas e

materiais informando sobre as ma

neiras e os tipos de exercícios labo
rais, O programa será implan
tado gradativamente em todos os

setores da administração públi
ca,

As palestras acontecem das 9

horas às 10h30, das 13h30 às 15
horas e das 15h30 das 17 horas.

sível arrecadar cerca de sete mil

quilos de material reciclável, que
será comercializado, Ano passado,
ainda segundo a diretora, a escola

conseguiu arrecadar R$ 1,2 mil,
que foi usado para a construção
da quadra esportiva. O lucro deste

ano vai ser gasto na construção de
uma área coberta para jogos de

mesa e atividades artísticas.
A Escola Valdete Piazera Zin

dars é a única localizada no centro

da cidade que atende até a 8" série

e, devido ao número crescente de

alunos, necessita de ampliação de,
nomínimo, mais duas salas de aula
e de um espaço para a instalação
de um laboratório de iriformática.

Nesta sexta-feira haverá festa

junina na escola, a partir das 18

horas. A Valdete Piazera fica na

RuaMarina Frutuoso, 545, Haverá
apresentações juninas e concurso

de Sinhá e Gatinha.

Conscientização: estudantes pedem mais atenção e menos poluição para os rios da região

Escolasmunicipais participam
de atividades ecológicas

Replantio da
mata ciliar foi

,

atividade dos
alunos

Jaraguá do Sul - Todas as

escolas do Município participaram
ativamente das atividades relativas
à Semana do Meio Ambiente. Na

Escola Municipal de Ensino Fun

damental Waldemar Schmitz, na

Ilha da Figueira, os alunos fizeram
o replantio da mata ciliar, já que o

rio passa bem nos fundos da es

cola, A atividade contou com a

presença do prefeito Irineu Pasold
e de representantes da gerência de
Meio Ambiente e do grupo Ação
Livre. Foram plantadas mudas de

ficus, carvalho brasileiro, pitangas,
amoras, tangerinas e ipês amarelos

e roxos. Também realizaram uma

gincana entre os alunos com a

objetivo de coletar material re

ciclado. Esta escola tem uma área
de 1,2 mil metros quadrados e

possui bastante área verde. Se

gundo a diretora Leonice Bressan,
a preservação da natureza é tema

abordado em todas as disciplinas.
Com a gincana, a escola conseguiu
arrecadar R$ 540,44, dinheiro que
será usado nas viagens de estudos
dos alunos.

A Escola Estadual Valdete Pia
zera também motivou os alunos
em torno da preservação da na

tureza através de gincana. De
acordo com a diretora Salete da

Silva Chaves, a escola mantém um

programa permanente de pre

servação do meio ambiente que é

enfatizado neste época do ano.

Este ano, através do esforço dos
alunos e da comunidade foi pos-

r-------�------------,

:po.�tiC.ipB. do. G�o.ridio�o.
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Dia 9 de Junho - A partir das 16:00 horas

Vosmecê encontra

Cerveja - R$ 1,75
Refrigerante - R$ 1,00
Cachorro-quente - R$ 1,00
Pipoca - R$ 0,50
Espetinho - R$ 1,00
Quentão - R$ 0,50
Pinhão - R$ 0,50

Churrasco - R$ 5,00
Pastel - R$ 0,50
Bolo (pedoçc) - R$ 0,50
Barraca da Pescaria - R$ 1,00
Porquinho da índia - R$ 0,50
Boca do Palhaço - R$ 1,00
Guloseirnos

DANÇAS DE SÃO JOÃO
Às 27 horas, início do Grande Baile
com o musical "Madson e Alex".

L �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eventos marcam passagem do
DiaMundial doMeioAmbiente
Feira de ciênciase

cflS1ribuiçãode
mudasassinalaram
adota

Guaramirim - Cerca de 500
mudas de Palmeira-real foram
distribuídas gratuitamente à po
pulação nesta terça-feira, durante
as comemorações pela passagem
do DiaMundial do Meio Ambien
te. A entrega foi iniciativa da

Aguapé (AssociaçãoGuaramirense
de Preservação Ecológica), com
apoio da Secretaria Municipal de
AgriculturaeMeio Ambiente. Na
Escola deEnsino FundamentalAl
mirante Tamandaré cerca de 370

alunos, de 5a a 8a séries, partici
param da P Feira de Ciências. No
Bairro Avaí, as crianças da Creche
Maurita Mara Rosa distribuíram

mensagens alusivas.
Durante todo o dia, a movi

mentação foi intensa na Feira de

Ciências, com envolvimento de

alunos, pais e professores. Os tra
balhos expostos versaram sobre o

temaMeio Ambiente e Ecologia e

valeram como tarefa dos estu

dantes para a Disciplina de Ciên
cias. A participação foi bastante

variada, apresentando para os

visitantes desde simples relatos até
trabalhos mais elaborados, como
uma minicidade feita à base de
materiais recicláveis.

Desde questões que refletem a

preocupação com os temas am

bientais, como a conservação do
solo e da mata e a proteção aos

Interesse: feira mostrou a criatividade de cerca de 370 alunos

rios, até a necessidade de pre

servação de espécies de animais

que estão em extinção, e assuntos
relacionadôs com o ser humano,
como a importância da ali

mentação, funcionamento dos

órgãos do corpo, prevenção às

drogas, doenças sexualmente

transmissíveis e a questão da vio

lência no lar e na sociedade foram

alguns dos temas postos em evi

dência.

"Um dos objetivos foi mostrar
para os alunos que eles é que de

vem ter a iniciativa nesses as

suntos, diz a professora Juanilde

Paganelli, que coordenou a feira,
junto com a colega Giovana Ois
tina Friedemann. Para a diretora da

escola, Marina Baader Girolla, o
evento "deu espaço para a cria

tividade dos alunos". Já o prefeito

Mário Sérgio Peixer destacou na

abertura da feira, às 10 horas, a

contribuição do evento para a

conscientização sobre as questões
.

da ecologia .. "Com certeza o pla
neta será melhor com essa inici

ativa de vocês", assinalou.
PALMEIRA-REAL - As

mudas de Palmeira-real foram

distribuídas em frente à Praça
Cantalício Flores, pelos alunos da
Escola Lauro Zimmermann. O

Município foi pioneiro na difusão
da Palmeira-real, em substituição
ao palmito nativo. Professores e

crianças da Creche Maurita Mara
Rosa foram para a passagem de

pedestre, em frente ao estabele

cimento, distribuirmensagens pela
data. À tarde, as crianças visitaram
a Represa de Guaramirim,

(MILTON RAASCH)

Aciagorientaos associados sobreconsumo deenergia
Guaramírim - A Aciag (As

sociação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim) convidou
o presidente da Celesc, Francisco
Küster, para participar da reunião
semanal da diretoria, no próximo
rua 18 de maio, às 18h45. A finali

dade é ouvir a explanação de Küster
sobre o Programa Catarinense de
Combate ao Desperdício de Ener-

370-0816

gia Elétrica, lançado pelo governo
.

do Estado, bem como para avalia

.ção do sistema energético em níveis

estadual e nacional.
A finalidade da palestra é in

formar os empresários locais so

bre essa questão e orientar sobre
as medidas que poderão ser ado
tadas nas respectivas empresas, diz
o diretor-executivo da Aciag, Ro-

gério Souza Silva. Com o mesmo

intuito, a entidade também está

convidando profissionais da Weg
Motores e da Instaladora Elétrica

Conti, que falarão sobre as alterna

tivas para redução do consumo de

energia elétrica. O representante da

Weg deverá discorrer também so

bre o plano de trocas de motores

lançado pela empresa. (MR)

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

e Curso na Sociedade Brasíleíra de Oftalmologia do Rio de Janeiro
AV, Mal. Deodoro 776 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Produtividade compensou os

baixos preços na rizicultura
Guaramirim - Os índices

positivos de produtividade com

pensaram os problemas de preços
na comercialização da safra de ar
roz, que está terminando na região.
A avaliação é do Comitê Regional
Norte, que esteve reunido ontem

pela manhã" no auditório da Aciag
(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim), ava
liando o desempenho da rizicultura
no último ano. A reunião foi coor
denada pelo engenheiro agrônomo
da Epagri Sérgio Victor Santini,
com a participação de represen

. tantes de diversas entidades e órgãos
envolvidos no sistema de produção.

Segundo Santini, o comitê esti
mou que 3,7 milhões de sacas

foram colhidas nesta safra nos

municípios do Vale do Itapocu,
mais Araquari, Garuva e Joinville,
com produtividade média de 7,2
mil quilos de arroz por hectare, isso

envolvendo todo o período da
colheita, desde a época considera
da normal (de janeiro a abril) atéo
segundo plantio e a soca (brota
ção). Na safra 1999/2000, a pro
dução ficou em tomo de 3,5 mi
lhões de sacas. Este ano, os preços
novamente não corresponderam,
considerando o custo de produção,
oscilando entre R$ 11,00 e R$
12,00, a saca de 50 quilos, che

gando aR$ 13,00 nos últimos dias
Para o ano que vem a orienta

ção do Comitê Regional é dar mais
ênfase para a qualidade, buscando
melhor nutrição da planta, e pro
movendo maior controle de pra,

gas, como a do percevejo, res

ponsável por alguma depreciação
do grão entregue para a indústria

(grão picado), nesta safra. "De

qualquer forma a colheita foi muito

boa, em produção e na qualidade",
conclui Santini. (MR)

Abertas as inscrições para
eleição do Conselho Tutelar

TUDO SE TRANSFORMA!

A JHB Desenvolvimento do Potencial está

promovendo cursos de Reciclagem de

Móveis, Ferro, Jornal e Vasos. Cerâmicos,
e o curso de Paredes Decorativas, com a

professora Maria de Fátima Corrêa, da

Dupla Abstrato. Os cursos vão muito
além de técnicas; a proposta é fazer dos

cursos um momento de relcx às

atividades rotineiras que nos envolvem
diariamente. As turmas estão sendo

fechadas e os interessados podem obter

, informações através dos ,telefones
372-0138 ou 371-5710.

Guaramirim - o Conselho

Municipal dosDireitos daCriança
e do Adolescente receberá, até o

dia 15 de junho, as inscrições de

pessoas interessadas em participar
do Conselho Tutelar doMunicípio.
-De acordo com edital publicado
pela Prefeitura, serão escolhidos
dois membros titulares e três

suplentes. As funções dos titulares
serão remuneradas, no valor deR$
430,00 mensais. As inscrições
estão sendo recebidas na Secretaria
do Bem-Estar Social (Prefeitura),
no horário das 8 às 12 horas e das
13h30 às 17 horas.

De acordo com o edital, os

interessados deverão apresentar
vários documentos: cédula de

identidade (fotocópia e original),
atestado de idoneidade moral,
carteira de habilitação (fotocópiae
original), comprovante de resi

dência (fotocópia), diploma de

curso em nível médio na área afim

(fotocópia). São também requisi
tos ter experiência comprovada nc

tráto com adolescentes, idade igual
ou superior a 21 anos, ser residente

no Município e apresentar cur

rículo.

Os futuros conselheiros serão

escolhidos através de votação
secreta, no próximo dia 23. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIO DA SCAR

AScar (Sociedade Cultura Artística) inicia
hoje à noite as comemorações do 45°

aniversário, com coquetel, às 20 horas,
onde haverá apresentação de música,
performance e abertura da exposiçãoMar
de Sonhos, do artista plástico Tito (Dietmar
Hille). Dia 9, às 20h30, concerto de ani

versário com o Coral da Scar, e, dia 10 de

junho, às 17 horas, Concerto da Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do Sul.

AFESTA

Os promotores das festas da Invasão e do
Casarão se uniram para realizarA FESTA.
Será neste sábado, 9 de junho, a partir das
23 horas, no Big Bowlling. No bar, o som
ficará por conta do DJ Daniel e da Banda
Bug La Bag. Já na pista rave DJ Casca e

Gilnesh, do Shiva Bar, de Curitiba. Os 700
primeiros a chegar terão direito a uma

camiseta da festa!

NOITE ITALIANA
A Escola de Música Arte Maior promove
hoje, a partir das 19h30, na Recreativa

Marisol, "A Noite Italiana". Está progra
mada apresentação especial do maestro

Luiz Paulo Trione e o Coral do Círculo

Italiano, de Jaraguá do Sul.

'RAINHA DO DIANA
ASociedade Diana, deGuaramirim, elege
sua Rainha nesta sexta-feira, dia 8 de

r junho, com baile na sede social, animado
pelo grupo NovaChama.

FESTA JUNINA I
A Duas Rodas Associação Recreativa, de
laraguá do Sul, vai realizar no próximo dia
16 de junho uma Festa Junina Beneficente
para as entidadesAMA eAjadefi. Esta festaI ,

A

sera realizada na Praça Angelo Piazera,
das 17 às 22 horas. Além dos tradicionais
comes e bebes, haverá' apresentações
artísticas e show com Sandro Luís e Clóvis.

FESTA JUNINA II
OColégio Nova Era fará na noite de hoje,
a partir das 19h30, sua festa junina na

Praça Ângelo Piazera, aberta a toda co

munidade.

PRÊMIO
Na última segunda-feira (4), às 20h30, na
Sala São Paulo, da Estação Júlio Prestes, a
Abit (Associação Brasileira da Indústria
Têxtile deConfecção) FashionBrasil realizou
a cerimônia de entrega do 2° Prêmio de
reconhecimento aos talentos empresariais e

profissionais da indústria da moda. A
empresaMalwee, aqui de Jaraguá doSuÍ, foi
avencedora na categoria Confecção.

r�-liry , �rtiY;.e·J\'á.ri@)
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Luiz J. Sant'Ana
Ema Baade
Gilberto Teles
Regiane Zehnder
8/6
IOlanda Cardozo Atanásio
Neli Luzia Schmitt
DiegoG.Colle

.

Luana Caroline Mass BargLunielli
IranPrawutzki

RfS SOCIAL - 9

Acadêmicos do curso de Letras Licenciatura e

Secretariado-executivo do Unerj na Bienal do

Livro, no Rio de Janeiro. A turma viajou com o

patrocínio do DCE, PostoMime, [araguá Turismo,
FarmáciaMagna, Proseru Contabilidade, Brubel,
Carrepar Autopeças e, é claro, do Unerj

Adriana
Milanez

.Suzigan e

Liziete

Suzigan em

recente café
daAMA, no
Clube
Atlético

Baependi

Em elegante cerimônia e recepção no dia 26
de maio, uniram-se Thales Roberto Bona

Stoinski e Tatiane Sabei. A cerimônia

religiosa foi realizada na Igreja Nossa
Senhora do Rosário, do Rio Molha, e a

recepção no Restaurante Itajara

Neste mês, quem
comemora idade
nova é o casal

. Cássia Marina
Fossile e Marcelo

Wille. Ela, no dia 2

de junho, completou
18 anos, e ele, hoje,
completa 22 anos.

Felicidades!

HOMAGO
Alegria e tradição por unia Escola melhor.
A Escola de Educação BásicaHolando Marcellino

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

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

.

Canção, que já iniciou na carteira artística nomes como
Sandro Luís e Clóvis, Madson e Alex.

Os festejos têm início às 17 horas com o encerramento

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

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

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

12 de.tJ,unho'
0{%é)fu:'''�f

Leitol-
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Atropelamentos têmsaldo

trágico de duasmortes
Acidentes
aconteceram
durante o
final de semana

Guaramirim - Dois aci

dentes com vítimas fatais foram

na cabeça quando foi socorrida
pelos Bombeiros Voluntários de
Guaramirim e conduzida até o

ao Hospital São José, em Jara

guá do Sul. No domingo, Luciana
I

foi à óbito, às 6 horas.
Já no domingo, Osmar Ves

trup, de 36 anos, tevemorte ins

tantânea em outro acidente que
aconteceu na altura do Km 20

registrados em apenas três dias damesma rodovia, nas proximi
na BR-280, durante o final de .xíades da Boate Stiling. Ele foi
semana. A primeira ocorrência

foi um atropelamento que acon
teceu na sexta-feira, por volta
das 16h30, quando Luciana Ka
rasoto, de 29 anos, saía do local

de trabalho em uma empresa e

foi atingida pela Parati placa
LZI-7589, de Criciúma, condu
zido por Evandro Luiz Zegala
Martins, 30 anos. Ela apresenta
va fraturas nas pernas e corte

atingido pela camioneta Kia

Sportag placa MBH-0921, de

Jaraguá do Sul, que estava sen

do dirigida por Irineu Stahelin,
54. O atropelamento foi regis
trado por volta da 1 hora da ma

drugada e também exigiumobili
zação dos Bombeiros. Eles con
duziram o corpo de Vestrup para
o necrotério do HospitalMunici
pal Santo 'Àntônio.

CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 7 DE JUNHO DE 2001 J

Furto de veículo
O veículo Fiat Uno de placa AES-5043, de Jaraguá do Sul,

cor vermelha, foi furtado do pátio do Supermercado Breithaupt,
localizado na Rua Reinoldo Rau, na noite de segunda-feira. A
proprietária do cano, DoracyElviraRibeiro, comunicou a Polícia
Militar, que está efetuando rondas na região, mas até o fechamento
desta edição não havia sido encontrado.

Explorar credibilidade pública
Um funcionário da Cidasc informou a Polícia Militar que

recebeu denúncia de pessoas que se passam por profissionais da

empresa, na segunda-feira. Na Rua Alwin Otto, foi confirmado o

fato e detido um casal que usavam identificação e camisa da

empresa, que cobrava pelos serviços prestados. O casal foi enca

minhado, para a Delegacia de Polícia para ser ouvido.

Homem esfaqueado
Na madrugada de terça-feira, Leandro de Vargas Britts, 24

anos, foi até a guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, alegando qpe havia sido esfaqueado no terminal
urbano. Segundo informações dos bombeiros, ele tinha cortes

profundos no braço e na perna, mas não queria ser examinado. A

Polícia Militar foi acionada e o encaminhou para a Polícia Civil

para averiguar o caso.

PIZZARIA RIO BRANCO

(

apre90s imbativeis

Confira
enas

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

R$ 6,90
Pizzas' @ �

"
""

R$ 17,00

j:
d

02.168
5;2.8Q2
56.325

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Crande R$ 13,90
Cigante - R$ 17,90'
Calzone - R$ 17,90

Entregamos em Guaramirim
-�"uJe
Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza

.. L
AERO CARGd+

Cargas aéreas
nacionais e Internaclonals

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

Rua Cei. Procópio Gomes, 246
E-mail: brasil@netuno.com.br

es

a R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90
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Time do Instituto Jangada vai
estrear no Regional de Futsal
Jaraguá do Sul - A equipe

de futsal do Instituto Educa

cional Jangada vai estrear no 6°

Campeonato Regional de Futsal
Menor, promovido pela Liga Blu
menauense de Futsal, que será

disputado neste sábado. O grupo

jaraguaense vai enfrentar, a partir
das 16 horas, a Aparría, de Blu
menau, jogo preliminar do Cam
peonato Estadual Mirim, onde a

equipe Mirim de Jaraguá do Sul

está atuando.
O time jaraguaense faz parte

da Chave A, ao lado da Apama,
de Blumenau; CME, de Ascurra,
e Royal Júnior, de Indaial. As

equipes daAD Hering, EC Estrela

Batistense, AC Shalon e Colégio
Francisco Lanzer integram a

Chave B. As duas melhores equi
pes de cada chave farão as semi

finais. O fim do campeonato está
marcado para o mês de agosto

Em 1999, a equipe do Jan

gada sagrou-se campeã e, em

2000, conquistou o vice-cam

peonato. Os jogadores que com

põem o grupo são: Diego, An
derson, Neto, Rafael, Marcelo,
Carlos, Eduardo, Leonardo,
Diego Mayer, Santiago, Kaiser,
Lombardi e Rafael Verch.

(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul vai disputar sete
vagas na faseRegional daOlesc
Jaraguá do Sul - O Mu

nicípio vai participar com uma

delegação de aproximadamente
cem integrantes, entre dirigentes
e atletas, da fase Regional da
Olesc (Olimpíadas Escolares de
Santa Catarina), a ser disputada
de 7 a 12 deste mês, em Mafra.

Classificando-se apenas os pri
meiros colocados para a fase final
da competição, os jaraguaenses
buscam vagas em sete moda

lidades: handebol, vôlei e futsal
feminino; xadrez e tênis de cam

po masculino; basquete mas

culino e feminino.

De acordo com a diretora de

Esportes de Rendimento da Fun

dação Municipal de Esportes, Fa
biana Pacheco, Jaraguá do Sul

já tem vaga garantida para a final
da Olesc nas modalidades de xa

drez, tênis de campo, GRD (fe
minino), futsal, handebol (mas
culino), atletismo, ginástica
olímpica, natação e tênis de mesa

(masculino e feminino). A tabela

completa da competição está à

disposição na Internet, site da

Fesporte: (www.sc.gov.br/web
fesport/fesportnovo/eventos .. ./

programacao-leste-norte)

(R�)P�� _

Dia do Pastor

I
I

I

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

SERViÇO FUNERÁRIO
HASS

371-0903 / 370-0425

EquipeMalweeIFME vence

o time de Chapecó por 9 a 7
Próximo desafio
dotimeserá
domingo, contra
oSportjOsasco

Jaraguá do Sul - A equipe
MalweelFME registrou ontem à

noite a primeira vitória na se

gunda fase do Campeonato Ca

tarinense de Futsal, Divisão

Especial, ao derrotar o time da
. Tozzo/AABB, de Chapecó, por 9
a 7. Numa partida marcada por
dois tempos distintos e pelos er

ros cometidos pelo árbitro Luís

Magalhães Teixeira, as duas equi
pes mostraram-se irregulares nas

duas etapas. AMalwee/FME, que
perdeu o goleiro Franklin no final
do primeiro tempo por contusão,
terá também o desfalque do ala
Dedé do Pará na partida deste

domingo, contra o SportiOsasco,
pela terceira rodada da segunda
fase de Liga Nacional, em São
Paulo. O jogador está suspenso
porque recebeu três cartões ama
relos.

O jogo contraChapecó iniciou
com a impressão de que o time

da casa iria abrir vantagem logo
nos primeiros minutos. Entretan
to, o técnico Adão Guimarães, o
Cigano, corrigiu o posicionamen
to dos alas em quadra e coube a

Marquinhos abrir o marcador

para o time do Oeste aos 11 minu

tos. Após três minutos, aprovei
tando um passe errado de Manoel

Tobias, Duda escapou pela es

querda e fez 2 a O para Chapecó.
Aos 19 minutos, depois de uma

troca de passes, Negrão ampliou
para 3 a, O, na entrada da área.

No segundomomento, o time
jaraguaense voltou com Ortiz e

Chiquinho e a mudança surtiu

efeito em menos de dois minutos.
Ortiz aproveitou cobrança de

escanteio de Chiquinho para
desviar do goleiro Léo e fazer o

reduziram a diferença para 8 a

7. Antes, de encerrar o jogo, nos
últimos segundos, Manoel To
bias fez o nono gol da Malwee.

DESTAQUE - Autor de

quatro gols, o nome do expe
riente jogador Ortiz estava no

grito da torcida. Há 20 anos jo
gando futsal, Ortiz explica que
o time jaraguaense está passando
por situação difícil por estar

disputando dois campeonatos
paralelamente. "Inconsciente
mente, nós estamos mais volta
dos e concentrados para os jogos
da Liga Nacional, mas nós te

rnos consciência da importância
do Estadual e vamos nos dedicar

mais", destaca.
O técnico Fernando Ferreti

diz que o apoio da torcida foi
bastante importante para a vitória
de ontem e enfatiza que as ba
talhas que a equipe jaraguaense
vai enfrentar na próxima semana
serão mais difíceis. "Ganhar fora
de casa não vai ser fácil, mas os

jogadores estão treinado bas

tante, agora é momento de con

centração e batalhar pela vitória",
ressalta.

Concentração: time da casa conseguiu superar a defesa e virar o jogo

primeiro gol para os jaraguaen
ses. Segundos depois foi a vez de
Chiquinho aproveitar o passe de
Ortiz para fazer 3 a 2 e, em

seguida, Ortiz concluiu cruza

mento de Chiquinho e empatou o

jogo.
Com apoio da torcida, os jo

gadores da Malwee superaram a

defesa do adversário e Manoel
Tobias �esempatou, aos 6 minu
tos. Após quatro minutos, Manoel

. Tobias fez 5 a 3 cobrando um tiro
livre e Marquinhos reduziu a

vantagem da Malwee, chutando
cruzado.

Aos 14 minutos Ortiz abriu
novamente a vantagem ao cobrar
uma falta cometida pelo goleiro
Léo, que segurou a bola com as

mãos fora da área. Um minuto

depois, Ortiz aproveitou a saída
do goleiro Éder para fazer 7 a 4.

O oitavo gol foi de Ortiz, mais uma
vez, deslocando o goleiro para
tocar de bico para dentro do gol.
A defesa da Malwee vacilou e

quase entregou o empate ao ad

versário. Marquinhos, aos 17

minutos, Carlinhos, segundos de
pois, e Duda, aos 18 minutos;

EXTRAVIO loE DOCUMENTOS

A empresa AVELINA BERRIDE AMORIM ME, inscrita no CNPJ n?

03.058.103/0001-09, Insc. Estadual n? 253869714, localizada à
Rua Presidente Campos Salles, 1103, sala 5, bairro Gloria Joinville/
SC, comunica o extravio de blocos de notas fiscais com numeração
de 000001 a 000250, livro de registro de entrada e saída de 1999
e 2000, livro de registro de apuração de ICMS de 1999 e 2000,
livro de registro de inventário de 1999 e 2000 e livro de caixa de
1999 e 2000. Conforme Boletim de Registro de Extravio Documentos
nO 173/2001 da D.P.M. de Massaranduba/SC. A mesma não se

responsabiliza pelo uso indevido dos documentos acima citados.

NOTAS.
__

Futebol Suíço livre
Resultados da rodada reali

zada no dia 29 demaio: Joinville

2 x 2 Juventus, Tubarão 2 x 6

Marcílio Dias. No dia 31 de
maio: Figueirense 6 x 2Marcílio
Dias, Chapecoense 5 x 4 Tu

barão

Tal como muitas categorias e classes profissionais, assim também o

Pastor tem seu dia. Algo peculiar no Brasil. Mais por influência de outras

Igrejas, do que pela evangélico luterana. Dia 10 de junho é o Dia do
Pastor.

Entre pastores e pastores há diferenças, também somos seres

h�manos. Mas também entre pastores das várias Igrejas não católicas
ha diferenças, e por vezes até gritantes. .

I

Sei dizer algo a respeito de pastores da Igreja da qual faço parte;
IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Quem nos

concede I) título, é a direção da Igreja. Para se conseguir o título é
necessário ter curso de teologia reconhecido pela mesma e se submeter
a um exame. Como a direção da Igreja, concede o título, só ela o pode
cassar, esta cassação acontece através de processo interno. O Pastor
também pode renunciar ao cargo e título que não são vitalícios. Ser
pastor não é uma profissão. É um sacerdócio, um apostolado. No meu

�ntender o pastor não tem horário fixo e pré-estabelecido para trabalhar.
Ode e deve ter suas horas e dias de folga, bem como férias. E também
seu salário, pois pode ter urna família da qual na maioria das vezes é o

prOvedor. A tarefa principal do pastor é anunciar através da pregação o

�vangelho de Jesus Cristo. E a partir desta tarefa primordial, denunciar

In.!Us�iças, falcatruas, opressões e seja lá o nome que se dá para o que
nao e bom para o todo do povo de Deus, para a sociedade. Este aspecto
prOfético pode ter seu preço. Mas existe o outro lado, o aconselhamento

� o consolo. Cabe ao pastor dar orientações e conselhos às pessoas,
em como no momento da dor e sofrimento, seja ela de que origem for,

�rna palavra de confiança, ânimo e consolo. Muito se poderia dizer deste
amem, que é um homem normal, ou uma mulher, no caso da pastora,'

rna� que tem uma tarefa que transcende tempo e espaço. Deixamos
aquI nosso abraço aos colegas de ministério pastoral.

Pastor Ingo Piske ..
APoio:

.

lic HORNBUAG
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Na classificação geral do cam

peonato, Brusque está na frente
com 85 pontos, seguido de Ja

raguá do Sul, com 84, Rio do Sul,
com 66, e Lages, com 47 pontos.

O próximo desafio da equipe
Malwee será a segunda etapa do

Campeonato Brasileiro de Bi

cicross, que vai acontecer em

Brusque, nos dias 16 e 17 de

junho. Outra etapa do Estadual
será no dia 8 de julho, em Rio do
Sul. Em outubro, o Parque Mal

wee vai ser palco do Cam

peonato Sul-americano de Bi

cicross, competição internacio
nal que vai reunir os melhores

pilotos do Sul da América.

(FABIANE RIBAS)

JARAGUÁ DO SUL, 7 DE JUNHO DE 2001

Campeonato
começa amanhã
e prossegue até
segunda-feira

Jaraguá doSul- Os atletas
jaraguaenses Márcio André da .

Conceição e André Damasceno

Barreto conquistaram marca pa
ra participar do Campeonato
Brasileiro de AtletismoMenor (até
17 anos), que tem início amanhã

e prossegue até segunda-feira,
em Londrina. Depois de se des
tacarem -no Estadual Menor -

ambos na prova de lançamento
de martelo -, ocorrido em Cri

ciúma, no mês de maio, Con

ceição conquistou a segunda co
locação no ranking nacional, e

Barreto, a nona.

O técnico da equipe de atle

tismo, Adriano José Moraes, ex

plica que os 20 primeiros coloca
dos do ranking têm a vaga garan
tida para disputar o Brasileiro,
mas que apenas os dez primeiros
são beneficiados com os re

cursos da Federação Catarinen

se da modalidade. "A participa
ção destes atletas é viável porque
a entidade vai custear as pas

sagens, hospedagem e alimenta

ção", diz o treinador.
Moraes considera o nível dos

atletas que vão disputar o Bra

sileiro bastante equilibrado e

afirma que o lançamento de mar- �

telo é uma prova essencialmente (.

técnica. "Cada atleta tem seis

Dois atletas jaraguaenses
vão participar do Brasileiro

Bicicross daMalwee sagrou-se

campeã da 2a etapa do Estadual
Jaraguá doSul- A equipe

Malwee de Bicicross sagrou-se

campeã da segunda etapa do

Campeonato Estadual de Bi

cicross, realizada no final de

semana passado, em Brusque. O
evento reuniu aproximadamente
'245 pilotos. Os jaraguaenses
conquistaram nove títulos de

campeões, oito de vice-cam

peões, garantindo �s três pri
meiras colocações das 35 cate

gorias. Ao todo, são mais 51 tro

féus para a galeria da equipe
Malwee.

Com estas vitórias, o time

somou 46 pontos, seguido de

Brusque, com 41; Rio do Sul,
com 32, e Lages, com 27 pontos.

Abertas as inscrições para
o Futebol Sete Sênior

Jaraguá do Sul - As ins

crições para o primeiro Cam

peonato de Futebol Sete Sênior,
destinado a atletas nascidos a

partir de 1963, estão abertas e

podem ser efetuadas na Funda

ção Municipal de Esportes. Os
interessados devem se inscrever

Márcio da Conceição: atleta atingiu marca de 49 metros no lançamento o

até o próximo dia 22, no horário

chances para o lançamento, em país ainda a ser definido (Co- das 7h45 às llh45 e das 13 horas

então, é possível que o atleta erre lômbia, Argentina ou até mesmo às 17 horas. Informações mais

as cinco vezes e, na última ten- no Brasil). detalhadas podem ser obtidas

tativa, acerte de t�l forma que o

.

O primeiro colocado no ran- pelo telefone 275-1300. O con-

coloque em primeiro lugar na king brasileiro é um paulista que gresso técnico está marcado

prova", explica. conseguiu atingir 57 metros no para 26 de junho, a partir das
O resultado do Brasileiro vai lançamento de martelo. O jara- 19h30, no auditório da Liga

abrir portas para o Campeonato
Sul-americano, que está previsto
para acontecer no fim deste mês,

_/'Equipe infantil da Malwee
prepara-se para o returno

Jaraguä do Sul- A equipe
MalweelFME de Futsal Infantil

participou, río final de semana

passado, do turno da segunda
fase do Campeonato Estadual de
Futsal, realizado em Florianó

polis. Dentro de uma chave bas
tante equilibrada, a equipe jara
guaense venceu o Colégio Visão
- time da casa -, pelo placar
de 6 a 2, com destaque para o

goleiro Dudu, que atuou bem na

armação e registrando dois gols.
No sábado pela manhã, en

frentou a equipe da AABB/Joa

çaba e venceu por 3 a 2, num jo
go muito disputado, onde o pivô

Neto desequilibrou o jogo. No
mesmo dia, à tarde, o time da

MalweelFME goleou a AABB/

Chapecó pelo placar de 4 a 1.

Com estas três vitórias e com-
o

binação de outros resultados

(dois empates) a equipe de Jara

guá do Sul abre cinco pontos do

segundo colocado e disputa o re

turno, no dia 7 de julho, em Joa

çaba, com classificação assegu
rada para a terceira fase.

"A equipe marcou muito

bem, melhorou a tática nos três

jogos e atuou com muita moti

vação", considera o técnico da

equipe, Glauco Behrens. (FR)

guaense Márcio Conceição tem

marca de pouco mais de 49 me

tros. (FABIANE RIBAS)

MaI·de

Mirim
Neste:Eiilälde semana aequipe

Malw�, categoria Mirim,
vai participardo turno da segunda
fas� do.C nato Catarinense
deFtitsal, uJ;llenau. Amanhã

a,âs19
J:IDl:nha"o

b�k�, no :ß:nal
af\ABBComperl
oqanópolis_

A M:àlWee já venceu cinco

jogos, e u um, ocupa a ter

ceira colocâ�ãQ na classificação
geral ando para garan-
tir tumo, que será

'e �4 fie j1il1ho,
:,,(FA)

Jaraguaense de Futebol, no se

gundo piso do Terminal Rodo

viário de Jaraguá do Sul. A com-

petição deverá ser realizada entre

os dias 7 de julho e 1 de setem
bro.

OUTRAS INSCRIÇÕES
A diretora de Eventos/FME,
Cleide Mosca, lembra que ainda

permanecem abertas as inscri

ções a outras duas competições
promovidas pela FundaçãoMuni
cipal de Esportes: para o segundo
Circuito Interescolar de Natação
- 4° Troféu Ernani Volpi Coi
tinho -, que encerram em 12 de

junho; e aos Jogos Escolares de

Inverno, que vão até o próximo
dia 13 e têm o congresso técnico
marcado para as 15 horas do dia

20 deste mês, no auditório da

Liga Jaraguaense de futebol.

Natação - Natação pl bebês
Hidroginástica - Street Dance

Musculação - Body Bump
1Jody Combat - Body Step
Abffeminais
A mais (fa/pp/eta de Jaragaá!

O"
o,

,

" 'o

"

'

' MORua Presidente Epi!ácio Pessoa, 1081- celitro � f9n�; 41$-1862" e-mail: aeademlaimpulso@lerra.COI!l.
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