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estofados e colchões

Edson Junkes/CP Fábrica daNutrimentalfunciona hámais de 20 anos e encerra atividades em setembro

A Divisão de Transporte
Urbano da Prefeitura tem re

gistrado um aumento conside
rávelno número de multas
com a implantação da fiscali

zação eletrônica de velocida
de. Página6

Lideranças reagem à decisão
de fechamento daNutrimental370-0816

"Um novo conceito
na pré-impressão"

A decisão da Nutrimental S.A. de fechar

a unidade de produção em Guaramirim está

motivando a reação das autoridades po
líticas e empresariais, que querem en

contrar uma alternativa para amenizar

conseqüências, como redução no mo

vimento econômico e na oferta de em-

pregos. A intenção é procurar a direção da

empresa em São José dos Pinhais (PR),
para discutir a questão. Dívidas com banco
e dificuldades de mercado são os -motivos

,

Equipes jaraguaenses
destacam-se na fase

regional da Olesc
PáginaS

da desativação, revela o presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores nas Indústrias da

Alimentação, Valdir Stein. Página 7GráficaCP
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FESTA JUNINA BENEFICENTE
A Duas Rodas Associação Recreativa estará realizando no

próximo sábado (16), das 17 horas até às 22 horas, a sua tradicional
Festa junina, tendo como objetivo principal arrecadar fundos às

entidades AMA e AjADEFI.
Pela primeira vez a festa será realizada na PRAÇA ÂNGELO

PIAzERA e será aberta à comunidade de jaraguá do Sul.
Além de muito quentão, pinhão e pipoca haverá apresentações

artísticas como Quadrilha, Casamento Caipira e danças típicas de
festas juninas.

Durante toda a festa teremos a presença da dupla Sandro Luís e

Clóvis, e mu ita alegria esperando por todos. Também haverá desfi Ie
nas principais ruas da cidade, com distribuição de pipoca.

Venha, participe, faça sua parte e contribua para um mundo
melhor.

A venda de cartões está sendo feita pelos integrantes das Diretorias
da AjADEFI e AMA e nas guaritas dos hospitais.

Mais informações nos telefones 275-1135 e 0073-9388.
EdsonJunkes/CP O escritor Pedro Bandeira 'esteve ontem no Colégio

Divina Providência para conheifter1?us leitores. Página 6
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Cidadania' ê' denuncismo
A denúncia de que o senador petista José Eduardo Dutra é

cúmplice na violação do painel de votação do Senado abre duas
vertentes quemerecem ser analisadas sob a ótica da razão. Se a

acusação é verdadeira, o processo
de investigação da fraude, que
culminou nas renúncias dos per
sonagens principais da trama -

Antônio CarlosMagalhães e José
Roberto Arruda - foi parcial, uma
farsa. Se são apenas boatos, acende
a luz vermelha do denuncismo in

conseqüente, na tentativa de des

qualificar a oposição.
A suspeita de envolvimento do

petista no episódio foi levantada
desde o início, tão logo o desem

bargadorLuiz Francisco de Souza .

J

divulgou as fitas com as declarações
de ACM sobre o caso. No depoi
mento dos senadores ao Conselho
de Ética, o próprio Dutra tratou de
explicar a participação. Disse que

fôra comunicado por ACM que a senadora Heloísa Helena,
também do PT, teria votado contra a cassação de Luiz Estêvão,
insinuando ter tido acesso à lista de votação. "Achei tão absurdo
quedesconsiderei", afirmou.

Em nenhummomento, nemmesmo durante a acareação entre
os senadores acusados de ter violado o painel do Senado e a ex
diretora do Prodassen Regina Borges, o petista foi acusado. Por
que nenhum dos envolvidos, diante do fim anunciado,mencionou
Dutra na trama? É preciso lembrar que tanto o PSDB quanto o
PFL são adversários políticos do PT e não perderiam, por nada
dessemundo, a oportunidade em incriminar o partido e de colocá
lo namesma vala comum com os demais.

Por outro lado, se se comprovarem as denúncias de en

volvimento de Dutra na violação do painel de votação, o Senado,
até por devermoral e ético, precisa reabrir o processo e investigar
qual a origem da omissão. Se realmente o petista tem culpa no
cartório, há muito mais do que um simples acordo por trás de
tudo isso. Somente uma investigação séria e comprometida com
a verdade poderá dar a resposta. A especulação soa como algo
surrealista, mas que precisa ser considerado, dado à gravidade
da acusação.

Na segunda-feira, primeiro dia útil após a divulgação das de

núncias, feitas pela "Revista IstoÉ", o PT solicitou ao Conselho
de Ética do Senado que investigue a possível participação do
senadorDutra no episódio. Outro requerimento foi encaminhado
aoMinistério Público, que analisa a possibilidade de oferecer

gueixa-crime contra os senadores ACM e Arruda. A iniciativa
era esperada, já que o perfil inquisidor da legenda não poderia
ser renegado. Entretanto, não conseguiu arrefecer os ânimos.

Se as denúncias semostrarem vazias, confirmará a tese de

que há uma orquestração nacional para desacreditar o PT, que
vem conquistando a preferência do eleitorado pela postura ética.
Neste caso, cabe uma representação contra a publicação, além
da necessidade em apurar a relação dela com os mandatários .

.

Todos osmovimentos do xadrez político têm como objetivo as

eleições de 2002; as pesquisas de intenção de voto apontam a

liderança do PT. Não obstante, o momento exige cuidado
redobrado.
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Para onde caminha o jovem

Gostaria de aproveitar este
espaço para fazerumcomentário

sobre uma matéria divulgada
pela imprensa há alguns dias.

Tendo eu assistido a um progra
mano horário da tarde onde foi

apresentado um professor de
Física de 63 anos de idade, com
23 anos de exercício da pro-

.

fissão, que foi agredido por um
aluno de 20 anos do 3° ano do
2° grau da rede estadual em São
Paulo - capital, levando um

violento soco no olho, deixando
o desfigurado, simplesmentepor
ter dado falta ao referido aluno,
pois omesmonão havia respon
dido a chamada. A agressão
teria continuado, não fosse a

intervenção dos outros alunos.
Durante aentrevista, o professor
abordou o problema de hoje na
"Educação", onde o aluno está
fazendo o que bem entende nu
ma sala de aula, tirando total

mente a autoridade do professor,

*WalterGretewold
I

com o apoio dos "famosos" di-
reitos da criança e do adoles
cente. Fiquei sensibilizado com
o professor e concordei comele,
pois tendo três filhos adoles
centes que estudam na rede

estadual, nãoposso deixardeme

preocupardiante de relatos co
rno este e questionar sobre o fu
turodestajuventude.Outracoisa
queme indignou, e também foi o

queabordou o professor: porque
não se admitemais reprovarum
aluno?Seráque basta apresentar
um baixo índice de reprovação?
E aqualidade do ensino?Qual é
oestímulo que o bom aluno tem,
ao verque no final do ano omau
elemento também é aprovado?
Portanto, não adianta nós nos

queixarmos da violência, se a

nossa juventude está podendo
impunemente "fazertudo", com
o aval dos "Direitos". Ora, onde
vamos parar? Portanto, está na
hora do MEC tomar provi-

dências para reverter esl

quadro, dando mais autoridaé
aos diretores e professores p
banir das escolas os mau

elementos e aqueles que não

queremnadacomo estudo, pois
estão ocupando um lugar que
poderia serocupadopor alguém
que queira aproveitar, pois seis

, to não acontecer, somos obri·

gados a ac\reditar que existem
"interesses políticos" por trás

disto, para que o povo brasileiro
continue cego e idiota com

relação à bandalheira que
_

envolve o nossomeio político.
A cultura dopovo não é um bom

negócio para os políticos bra·

sileiros, pois "povo ignoranteé
muito mais fácil de se manipu,
lar", não permitindo que seen'

xergue o que há por trás das falo
sas boas intenções.

* Corretor de imóveis
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MILTON RAASCH

A posição do ex-prefeito Odenir Deretti, ao receber o prefeito e

virtual candidato do PMDB às eleições para o governo do Estado, no
ano que vem, Luiz Henrique da Silveira, aumentou a confusão na

aliança entre o PPB e PMDB, em Massaranduba. Depois do
insucesso dos aliados nas eleições municipais, que derivou para uma

escaramuça judicial que envolve Deretti de um lado e o ex-prefeito
Mário Sasse (PMDB) de outro, a composição entre os dois partidos
ficou ainda mais aturdida, na medida em que vários pepebistas não

concordam com o culto puro e simples à figura de LHS. Do jeito
que está, a fervura do caldeirão político em Massaranduba, que

raramente cozinha a fogo brando, vai .aumentar bastante.

Despreocupado
Aliás, neste aspecto, Deretti
mostrava-se despreocupado
durante a recepção
ao prefeito de JoinvilIe, em
RibeirãoWilde, segunda-feira,
deixando bem claro que esta é
uma posição dele, independente
do diretório. E enfatizando que o

movimento que lidera visa

apenas mostrar que as lideranças
do PPB e PFL não podem mais

continuar sendo negligentes
com as bases, além de frisar

que não pretende desligar-se do
PPB.

Primeiro passo
Entretanto, analisando o

resultado das eleições
municipais do ano passado,
quando foi derrotado pelo

prefeito Davio Leu (PFL), por
margem inexpressiva de pouco
mais de 200 votos, e o abraço
efusivo com que recebeu Luiz

Henrique da Silveira na
recepção no início da semana,

não é exagerado especular que
Deretti talvez esteja colocando
o primeiro pé no PMDB. Pelo
sim pelo não, só o tempo vai

esclarecer.

De olho

Quem permanece atento aos acontecimentos é o ex-vice-prefeito de

Massaranduba Alfredo Vavassori (PPB). Ele não nega a aspiração de

l voltar a candidatar-se a um cargo eletivo, talvez umvôo mais alto do

Im que osjá experimentados, pensando na Assembléia Legislativa do
Ião Estado. Vavassori é um nome que tem sido sondado pelo PPS. Por

bis enquanto, Vavassori se declara um pepebista convicto.
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Agrotóxicos
AAmvalidistribui nota informando

Doação
O presidente do Conselho

Deliberativo do Hospital
Municipal Santo Antônio,

Osnildo BarteI, divulga que a

Weg, através do empresário
Décio da Silva, fez doação de

um transformador, importante
para a melhoria das instalações
elétricas daquela instituição de

saúde ..

que está prevista para o próximo
dia 21 de junho, às 14 horas, no
auditório do Sesi, na Rua Walter

Marquardt, em Jaraguá do Sul, .

uma palestra sobre a Lei 9.974, que
dá disposição das embalagens de
agrotóxicos. A palestra será
proferida pelo consultor da Andef,
AmoPoisl.

ENTRE ASPAS _

"Estão um tanto dramáticas demais as avaliações sobre
o gesto do governador de Minas Gerais em relação ao racio

namento. Itamar Franco não convocou ninguém a boicotar
a economia de energia. Apenas disse que não vai cortar a

luz da casa das pessoas nem cobrar sobretaxas," (Jornalista
Dora Kramer esclarecendo as declarações do governador de Minas
Gerais sobre o racionamento de energia no Estado)

� Dr.Luclono Maioch.i Pereira
�. Médico Oftalmologista - CRM 9066

371-7801
Rua Guilherme Weege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Projeto que extingue o voto

secreto volta a ser discutido
Câmara formou
nova comissão

para a proposta
de Dequêch

Guaramirim - o projeto de

resolução que extingue a votação
secreta na Câmara de Vereadores
ainda tem chances de aprovação.
O presidente Evaldo João Junckes

(PT) determinou a formação de
uma nova comissão, agora com

distribuição proporcional dos ve

readores, para decidir sobre a ma

téria. Se o projeto receber voto fa

vorável, a proposta, de autoria do
vereador Salim José Dequêch
(PFL), precisará de seis votos dos
nove vereadores daCasa, para vigorar.

Dequêch decidiu reapresentar
o projeto tão logo a matéria foi
descartada há algumas semanas,

na primeira análise feita por uma

comissão formada unicamente por
vereadores do PMDB. O pefelista
criticou a unilateralidade da decisão
na época, questionando a inexis

tência de proporcionalidade de ve

readores de outros partidos na co

missão, e solicitou que a Asses

soria Jurídica da Câmara se mani
festasse sobre a questão, ameaçan
do, inclusive, recorrer à Justiça para

Massaranduba - O presi
dente do PPB, Carmelino Dolsan,
decidiu convocar a Executiva e os

vereadores do partido para uma

reunião na próxima segunda-feira,
às 20h30, com a finalidade de dis

cutir, entre outros assuntos, a posi
ção do ex-prefeito e ex-candidato
nas eleições do ano passado, Ode
nirDeretti, que no início da semana

recebeu o prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB), em
sua granja, na localidade de Ri

beirão Wilde.jpara comunicar-lhe

apoio político.
- A decisão do Odenir não é a

decisão do PPB no Município -,
disse Dolsan, ontem, ao informar

Edson JunkeslCP

que os vereadores continuem

usando o voto secreto, na tomada
de decisões sobre assuntos impor
tantes do interesse da comunida

de, que, na opinião dele, devem
acontecer com toda a transparência,

Ele só lamenta a lentidão do

Legislati vo Guaramirense na

adoção desse dispositivo, ficando.
atrás de Câmaras de Vereadores de
outras cidades na microrregião,
como Schroeder e Corupá, que já
decidiram nesse sentido. "Podería
mos ter sido a vanguarda no Es

tado", comentou Dequêch, que
inspirou-se eminiciativa semelhan
te da Câmara de Vereadores de São

Paulo, para elaborar o projeto.
(MILTON RAASCH)

Dequêch: "Poderíamos ter sido a vanguarda no Estado"

partido, com o episódio. Durante
a semana, a posição de Deretti já
motivou reações contrárias entre

outros pepebistas locais; como o

empresário Mauro Bramorski e o

vereador Horst Reck. Este último
afirma que sequer sabia o motivo

do encontro para o qual havia sido
convidado na Granja Águas Cla

ras, e que foi surpreendido pela
presença de Luiz Henrique.

Já Bramorski fala em inter

venção no diretório para contrapor
a situação. Já os vereadores estão

divididos na questão. Ivaldo da
Costa já disse que apóia LHS, como
Deretti, e Reck se.declara contra

riado. (MR)

PPB faz reunião para analisar posição deDeretti

defender seu ponto de vista.

A primeira comissão havia sido
formada só com peemedebistas,
pelo fato de que apenas vereadores

que não tinham subscrito a pro

posta com Dequêch poderiam
emitir o parecer sobre a mesma,

com exceção de Belmor Bernardi

(PPB), que se encontrava licencia

do para tratamento de saúde.

Dequêch está animado com a nova

chance e acredita que dessa vez

conseguirá o apoio entre os pe
emedebistas para conseguir os seis

votos necessários à aprovação de
finitiva.

- Será mais um passo da de

mocracia -, comenta Dequêch,
que não vê nenhuma razão para

a convocação do vice-presidente
Armando Ronchi, do secretário

geral Alfredo Vavassori, da ex-se

cretária municipal de Saúde Sônia
Martini e outras lideranças pepe
bistas para analisar a situação.

A reunião vai acontecer na resi

dência do presidente e contará
\

também com a participação do

próprio Deretti, que no início da

semana, sem qualquer consulta
prévia ao 'partido, não só forma
lizou apoio a LHS como o recep
cionou festivamente na comuni

dade.
Dolsan espera que o encontro

sirva para "lavar a roupa suja em

casa", evitando desgaste para o

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FíSICA E JURíDICA

De R$ 2.000,00 a R$ 40.000,00 [uros 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.

GráficaCP
370-8649
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Câmara aprova projeto que
repassa R$ 13,5 mil à Scar A presidenta da Acijs (Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), Christiane Hufenüssler, e o presidente da Facisc
(Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa
Catarina), Roberto Breithaupt, integram a diretoria executiva da

.

Confederação das Associações Comerciais do Brasil.
O ex-presidente da Aciag (Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guararnirim) Adriano Zimmermann também foi
indicado para compor a nova diretoria da Confederação. As
indicações foram apresentadas na assembléia da entidade,

,

realizada em Brasília, no início do mês.

Breithaupt foi eleito vice-presidente nacional do Projeto
. Empreender, enquanto Christiane responderá pela diretoria
nacional do projeto. Zimmermann passa a ocupar a assessoria

especial do presidente da Confederação, Luiz Otávio.

Arquivo CPf Edson Junkes

Recursosseräo
investidosem
cursos demúsica,
coral e orques1ra

Jaraguä do Sul- A Câmara
de Vereadores aprovou por unani
midade o projeto, de autoria do

Executivo, que repassa mensal
mente à Scar (Sociedade Cultura

Artística) a quantia de R$
13.510,00, para serem investidos
em projetos artísticos, culturais,
curso de iniciação musical, na

manutenção do coral, orquestra
de cordas e camerata e na for

mação da orquestra filarmônica.
O convênio tem validade até 31
de dezembro, e pode ser prorro
gado, mediante termo aditivo.

O projeto destina R$ 6.010,00
para atender mensalmente 508

crianças e adolescentes carentes

em cursos de iniciação musical
- violino, violão, coral, dança,
artes plásticas e teatro -, R$ 3

mil para promover a formação da

orquestra filarmônica do Muni

cípio e R$ 4,5 mil para "oportu
nizar a continuidade das ações do
coral, orquestra de cordas e ca

merata da Scar". O líder do go
verno na Câmara, Sílvio Celeste
Bard (PSDB), disse que o con

vênio visa dar condições aos ca

rentes de desenvolverem o dom
artístico.

- Considero o projeto como

a menina dos olhos, porque pos
sibilita aos carentes acesso a

cursos de iniciação artística.
Temos vários artistas na cidade

que não tiveram a 0I?ortunidade mensais. "Temos cerca de 80 alu-

Pasold volta a criticar a atuação de Scarpato

Aliás
Weber da Silva revelou qt\e

pretende convidar os

responsáveis pela Pastoral da
Saúde do Município para

participarem de reunião do
Conselho Municipal de Saúde,

Quer recolher subsídios e

sugestões para programas da
secretaria. "Jaraguá do Sul é

privilegiada, mas em muitas
cidades a Pastoral da Saúde já

salvou milhares de vida",
justlficou, afirmando que
pretende "humanizar" o

atendimento na pasta.

Promessa
O secretário de Saúde de

Jaraguá do Sul, Airton Weber

da Silva, promete dedicar a

manhã de um sábado por mês

para atender a comunidade.

Segundo ele, o objetivo é

oportunizar o "contato direto
entre o cidadão e o

secretário", tirando as dúvidas
sobre os procedimentos e

explicando os programas e

projetos da pasta. q primeiro
encontro será no dia 23. Os
interessados em participar
devem agendar na secretaria.

Motivação: Bard aposta na descoberta de novos talentos artísticos

de explorar e desenvolver sua

sensibilidade, por falta de recur

sos para freqüentarem escolas.
Acredito que o convênio incentive
e moti ve os nossos jovens talentos
-, declarou, apostando que a

manutenção do coral e das or

questras, além da formação da fi

Iarrnônica, seja de fundamental

importância para a cultura da
cidade.

ATIVIDADES - Atualmen-

nos, entre adultos, jovens e cri

anças a partir de 3 anos de ida

de", informou a secretária da enti- Mototáxi
O vereador Marcos Scarpato (PT) ocupou a tribuna da Câmara

de Jaraguá do Sul, na noite da última segunda-feira, para
desmentir a informação veiculada na imprensa local de que estaria
elaborando projeto de lei para regulamentar o serviço de mototáxi

no Município. "Desconheço tal projeto e gostaria que quem

divulgou a informação me apresentasse a proposta", rebateu,
apostando que o objetivo seja criar animosidade com os taxistas.

"Isso não é jornalismo, é fofoca com segundas intenções",
disparou.

dade, Sônia Kotarsky, acrescen
tando que o convênio com o Mu

nicípio vai atender crianças das

escolas da rede municipal. O co

ral da Scar, dividido em adulto e

infanto-juvenil, é composto por

aproximadamente 78 integrantes.
- A camerata tem 28 mú-

. sicos e a orquestra de cordas 20.
A orquestra filarmônicajá está em
ati vidade. A primeira apresenta
ção foi em junho do ano passado
-, completou Sônia. (MAURíLIO
DE CARVALHO)

te, a Scar ministra cursos de ini

ciação musical de teclado, piano,
violão, flauta, entre outros, que
variam de R$ 57,00 a R$ 72,00

Creche
Depois da inauguração da

creche na Vila Rau, o vereador
VitÓrio Lazzaris (PMDB)

reclamou uma para a

região de Rio Cerro II e Rio da

Luz. "Há mais de 20 anos, a

família Gumz doou um

terreno para a instalação da

creche, mas até hoje
sequer há um projeto para

atender a comunidade",
informoU.

Segurança
O transporte qe funcionários

públicos foi alvo de críticas
do vereador Petras Konell

.(PMDB). Segundo ele, o

pessoal está sendo

transportado eIl} veículos
abertos, que não oferecem

segurança. "Pessoas devem
ser transportadas em veículos

adequados, caminhões e

caminhonetes são para
materiais", alertou.

Jaraguá do Sul - Insistindo
no enfrentamento pessoal e na

adjetivação pejorativa, o prefeito
Irineu Pasold (PSDB) voltou a

criticar a atuação do vereador Mar
cos Scarpato (PT). Depois de o

acusar de "pavão" e de "palhaço",
o prefeito, em entrevista coletiva
desta semana, disse que o parla
mentar se parece com uma galinha,
"cisca para trás". Scarpato não

quis comentar o assunto, preferin
do lamentar o posicionamento do

prefeito, a quem acusa de ser

antidemocrático, de não estar acos
tumado a ser contrariado e ques
tioriado acerca da administração
municipal.

Falando sobre os projetos do
Executivo aprovados pela Câmara,
Pasold lembrou que a proposta da

bolsa-escola, que concede 500

mou de palhaço, depois que o

governo teve um projeto rejeitado
pela Câmara, onde Scarpato teve

atuação fundamental.

Quando foi chamado de pa
vão, Scarpato rebateu dizendo

que se era pavão, "ele (Pasold)
era tatu. Não mostra a cara para
a comunidade e só faz buracos

pela cidade", rebateu. Desta vez,

o parlamentar preferiu ignorar a

provocação. "Não vou baixar o

nível, até porque estarei satis
fazendo a vontade dele (Pasold)",
afirmou, acrescentando que o

prefeito ainda não entendeu que
.

a.função do vereador é fiscalizar,
e não homologar as decisões do

Executivo. "Se pensa assim, vai
encontrar no PT radical e siste
mática oposição", completou.
(MC)

UPMs (Unidade Padrão do Mu

nicípio), hoje em R$ 57,00, a uni
versitários, foi rejeitada pelos ve

readores Scarpato e José Pendiuk
dos Santos, o Zé Padre, também
do PT, e Petras Konell (PMDB).
"São eles que estão contrários aos

estudantes. Aliás, se não tivessem

emperrado, há tempo os estudan
tes já poderiam ter recebido os re

cursos", reclamou.
Na opinião de Pasold, Scarpato

"comanda o esquema do voto con

tra". "Ele se parece com aquela ave
que cisca para trás para comer,

como a galinha", fustigou, infor
mando que toda a semana identifica
as ações do vereador com uma ave.

Há cerca de 20 dias, o prefeito
havia chamado o vereador de pa
vão, "por estar querendo apare
cer". Uma semana depois, o cha-

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(__A_ut_o9_e_,ra_'_J Traseira
Suzuki reajusta preços

A Suzuki do Brasil, subsidiária da Suzuki
Motor Corporation e responsável pela importa
ção dos veículos da marca no País, anunciou rea

juste de 4% em toda sua linha. A iniciativa deve

se, principalmente, à alta do dólar. A nova tabe
la está valendo desde 1° de junho. As informa

ções foram divulgadas pela assessoria de comu

nicação da companhia. O último aumento da
Suzuki aconteceu no final de março deste ano.

Ford vai recuperar carro
usado por Rondon

A Ford brasileira vai recuperar o Ford Bigode
1928 utilizado pelo marechal Cândido Rondon para
levar a rede de telégrafos ao interior do país. O
veículo foi retirado no domingo passado, com o

auxílio de guindaste, do 5° andar do Museu Postal
e Telegráfico, onde ficava exposto. O carro deve

participar do 15° Encontro Nacional de Automó�
veis Antigos, de 14 a 17 de junho, em São Louren
ço (MG), onde os Correios também lançam uma

série de selos sobre os seis primeiros veículos mon
tados no Brasil.

O Novo Marea traz

traços inovadores e

muita ousadia. Tanto o

desenho interno

quanto o externo

reúnem sofisticação
diferenciada.
Commais

personalidade e linhas

marcantes, a traseira

possui desenho
exclusivo, tampa do

porta-malas com

recorte em "V" e

lanternas de contorno

triangular, que se

encaixam no recorte. O

requinte está em cada

detalhe, como na parte
inferior do pára
choque na cor do
veículo e no detalhe
cromado na tampa do

porta-malas, de série
em todas as versões. O

passageiros.
O painel, na cor cinza,
combina com os

revestimentos internos
e o quadro de
instrumentos recebeu
nova grafia, resultando
em melhor leitura. Os
comandos estão

colocados de maneira

ergonômica e prática,
permitindo o alcance
sem que haja
necessidade de desviar
a atenção do
motorista.
Tanto o assento do
motorista quanto o

volantee o encosto de

cabeça são reguláveis
em altura,
proporcionando total
conforto para dirigir.
Para aumentar ainda
mais as vantagens (ou

macabra
contorno clássico
oferece autenticidade
ao Marea.
A grade dianteira com

detalhe cromado

apresenta linhas mais
suaves e a parte infe
rior do pára-choque é
na cor da carroceria do
Marea. O design
arrojado é

complementado pela
nova logomarca da
Fiat.
O pisca-alerta na cor

branca é o único
detalhe diferente que o

automóvel ganhou na

lateral.
No interior, os bancos
dianteiros e traseiros
foram desenhados de
forma a aumentar

ainda mais o conforto e

espaço para os

igualar) sobre os

concorrentes

importados, na
segunda metade do
ano terá como opcional
câmbio automático,
item que conta

bastante na compra
dos importados. Com
essas mudanças a Fiat

pretende comercializar
cerca. de 22 mil carros
esse ano, quase o

dobro, em relação ao

ano passado.
O melhor
de tudo é que depois
da reestilização
o carro continuou com

o mesmo valor, sendo
que o número de

opcionais
aumentaram e o

desenho ficou mais
atual.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 14 DE JUNHO DE 20012-CllssiIlll

Arduíno
Veículos

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

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

Voyage Prato 86
Goi BX - gas Bege 84
Goi CL 1.6 CHT - gas Bronco 89
Gol Plus - limpador e desembaçador, ar quente, pára-choque
personalizado, película, farol milha Verde 95
Variant - relíquea Amarelo 73
Santana Cli 1.8 4 pts-trava,direção,ar cond. Bronco 96
Buggy. Bronco 76
Ford Ka - vid. e trav. Elét, limp.,desemb. Vermelho 98
Corcel II Bronco 81
Verona Gli 1.8 4 pts Verde 96
Premio CSL -gas, v.e., trovo, ar qte, des. Vinho 91

MODELO ANO COR COMBo
vw
00
96
92
90
86
GM
96

MODELO

Palio EX 1.0, 2p.
Gol Mi 1.0, 16V, 4p
Palio EOX 1.0, 2p

ANO

00

99

98

COR COMBo
Branco G

Azul G

Vermelho G

Gol Especial
Goi Plus

Voyage 1.8
Santana Quantum CL
Fusca

Branco G
Vermelho Bola G

G
G
G

Branco
Verde Met.Parati CL 1.6, 2p, aq.int. + l.t. + brg.teto

97

Golf GLX 2.0, compl. 97

Palio Weekend 1.5 OH 97

Gol MI 1.6, 2p, v.e. + t.e. 97

Monza GLS 2.0, 2p, compl. 94

Escort L 1.6 94

Escort Hobby 1.0 94

Branca
Verde

Prata

Branca

Vermelho

Azul

Azul

G

G

G

G

G

G

G

G

Branco

Pick-up Corsa

(vidro, trava e alarme)
MonzaSLE

Verde Met. G

FORD KA 1.0, vermelho/
98 - vidros e travas

elétricas, limpador e
desembaçadortraseiro, .

parachoques person.

Vermelho G84
FORD
98
84

FIAT
96
95
86

Ka
Del Rey

Vermelhomet G

Bege AUno Mille Eletronic 4p 93 Vermelho

Parati CL 1.8, 2p, aq.int. + Lt. + bag.teto
92 Bege Tipo completo

UnoELX
UnoCS

Bege G
Vermelho G
Marrom G

G

Gol CL 1.6 88 Bege A

Fusca 1300L 80 Vermelho - G

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS Rua: Ângelo RUbini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Dalfar
---,-----------------

VEICULOS LTDA
275-aQBQ COMPQA-'8OE-1SQC1· �tJANCIA

1'4'OVOS e usa:aosT

VEíCULO ANO COR
GM

COMBo

MODELO ANO
RAT

99
95

VW
99
99
96
93
91

GM
99
98
96
95
89

FORD
94

MOTO
98

COR COMBo
".

Fones: 373-0806 /373-1881 GCorsa 1.0. 2p 00 Prata
MODELO

��1�� 8b;compl.
CorsaWind
Corsa Super 4 pts
MonzaSL
ChevetteSL
MonzaSLE
Chevette L ri rodas

F-1 000 XL compl.
Courler
Fiesta
Escort L Ldl, rodas. arqle
EscortGl

Goi 16V,4p
Goi 16V,4p
Goi Special
Gol
Gol Mi
Parati Gl 1.8
Gol1000
Gol1000
GolGL

PalioWeekend, completo
Palio EOX, - dir. hidr.
Uno M EP 4pts, . ar
ElbaS

CGTitan
CG Titan
Sundow
CG Titan 125
RO 135Z

ANO
GM
!'B
!'B
00
fJ1
�
00
fIT
00

FORD
00
00
fJ1
94
fIT
VW
!'B
!'B
!'B
00
fJ1
94
94
!'Xl
fIT
Fiai
fJ1
fJ1
00
fIT

Molo
fJ1
fJ1
fJ1
00
ss

COR COMBo Corsa Wind, 4p !'B Branco G

Palio 4p.
Tipo 1.6 IE compl.

Prata G
Cinza G

Vectra GL compl., 4p 00 Praia GBranco G
Prata G
Prata G
Vermelho G
Vermelha A
Branca A
Vermelho A
Cinza A

Vermelha O
Azul G
Vermelho G
Prata G
Bege A

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

Verde G
Cinza G
Azul G
Prata G

Cinza G
Azul G
Vermelha G
Azul G
Preta G

VectraCD compl., 2.2, entrada R$12.000,00 00 Branco G

Corsa 1.0MPFI2p 00 Branco G
GVeclra GLS compl. 4p 00 Prata

Corsa 1.0 Super 4p iJ1 CinzaSaveiro .1.6
Gol16 V, 4p vi v.tr.elet.
Gol 1.0 (mode. antigo)
Goi CL 1,6
Parati CL 1.8

'GBranca G
Azul G
Prata G
Verde G
Branco G-

AstraGlS Compl. 4p 00 Cinza G
Monza 2p, SLE completo 00 Cinza G

Volkswagen
fJ1 Praialogus Cl, dir. hidr. G
00 CinzaSantana CU, 4p., 1.8 G

Gol CU1.6 2p G00 Marrom
Parati CU 1.8 cl ar, 2p 00 Prata G

VoyagePlus 00 Bege G
Corsa Super 4p.
Corsa Wind
Kadette GL
Kadette GL 1.8
Chevette SL

Vermo G
Prata G
Azul G
Azul G
Grafite G

Ford
F-1 000 MWM XL completo 00 Branca O
Escort 16V., compl. 4p fJ1 Prata G

EscortGL 1.8i2p 00 Azul G
!'Xl Verde GPampal1.8

Fiai
GPalio Young, 2p 01 Branco

00 Cinza GUno Mille EP 4p
Uno Mille EP 4p 00 Verde G

Escort Hobby 1.0 Prata G Uno Mille Eletronic !'Xl Prata G

Strada CBX 200 Vermelha G

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

VEJA
AUTOMÓVEIS
3.......'

........

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(O**(47) 3'1:0-1110
((lr**4'l) :21!5-001(0

9975-1118

Fone: (47) 370-8622

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

Prela 87

VEí(ULO
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/f.
Goi CL 1.6
Monza GL 2p (completo)
Tipo 1,6, 2p
Uno Mille, 2p
F- 1000 SS (Diesel)
Chevette DL 1,6/S
Ipanema 1.8 SL/E
Escort L 1,6
Caravan 4, l/S (completa)
Goi CL 1,6

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
90
89
88

XLX350

MODELO COR COMBo ANO

98
96
95
95
94
90
90
88

98
95
91

00
99
99
99
96
95
94
92
91 /

89
84
84

96
93
93
89

85

GM
.

Cinza
Bordô
Azul
Azul
Azul
Bege
Verde
Dourado
FIAT

Vermelho
Cinza
Branco

VOLKSWAGEN
Branco
Branco
Vermelho
Vermelho
Branco
Azul
Branco
Prata
Cinza
Prata
Prata
Branco
FORD

Azul
Azul
Bordô
Cinza

CorsaSuper
Corsa 41'.
PoinlerGL
Omega GLS compl.
VectraGLS
Monza SLE comp!.
KadettSL
Chevette

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

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

VEÍCULO COMBo ANO COR

Escort Hobby 1.0

Escort L 1:6

Gas,

Ale

Gas,

Gas

94

88

91

95

95

9i

75

84

82

Cinza Prata

Cinzametal

Cinzametal

Cinza Prata

Verdemetálico

Verdemetálico

PalioED
Tipocomp!.
Uno Mille

Goi Special - Okm
GollDOO Mi
GoI4p,1.6
Gol4p 1.6
GoICLI1.6
Fusca
Kombi Furgão
Saveiro
ApoloGL
Gol
Gol
Passat

Escort
EscortGL
EscorlHobby 1.6
Escort LX 1.6

Bu

Gas.
Gas.
Gas.

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Ale.
Alc.
Ale.

Verona·

Escort GL

Uno Electra Nix 2 p. Gas.

UnoEletronic 4p.
Fusca 1500

GolBX

Corcel II

Gas

Gas,

Ale.

Gas.

Azul

Bege
Cinza

Gas.
Gas.
Cas.:
Alc.

,

Ruo Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto MimeBranco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vendo Relíquia
FUSCA 74 -

IMPECÁVEL
motor

z e ro , com garantia
de 1 ano, latoaria

impecável.
Licenciado até

dezembro de 2001,
placa final O.

Tratar com Henderson 9975-7821 ou 370-8649

r-·_···
.. · .... ···_·.. _··· .... ·_··· .. -····_..

,

i I GLOBAL VEícu�osI ,

l(47T37i:::36Öá Compra - Vende - Troca - Financia

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

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$ 1.500,00

+ 24x R$ 223,00
GM

Kadett Verde 94 1.8 . R$ 3.500,00
+ 36x R$ 250,00

Santana GLS Champanhe 90 .. compl R$ 7.000,00
FIAT

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

FORD

Fiesta,4p Preto Per. 97 R$ 5.000,00
+ 36x R$ 270,00

UTOS
compra / venda I 110(11/ garagens

Vende-se Toyota, 77,
traçada nas 4 rodas,
carroceria nova, azul.
R$ 10.500,00. Tratar:
9975-4135.

Vende-se Besta , GS, 16

lugares, 2.000. Aceita-se

proposta. Tratar: 9992-5253.

Vende-se Besta, com ou

sern linha escolar. Tratar:
9973-5732 com Marcos.

Vendo ou troco Bonanza,
90, gasolina. Tratar:
374-1913 ou 9996-9931.

Vende-se pick-up Fiorino, 93,
prata metálico, em ótimo

estado., Tratar: 9975-4135.

Vendo Uno Mille, 92, verde
metálico. Tratar:
9903-2936_

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

Vende-se Palio, EDX, 98, 4
pts, 1.0, completo - ar,

prata. Tratar: 9905-2848.

Corsa Wind 99, 4p, vermelho.
R$ 6_000,00 + 36x R$ 330,00

Parati 98, branco. Valor
R$ 5.000,00 + 36x R$ 465,00

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

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

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Vende-se Gol Bola 1.6, ano
95, prata, 2° dono, impecável.
Valor a combinar.
Tratar 9902-0184.

Vende-se carta de crédito R$
20.000,00, parcelas de
R$ 22,00 por mês. Tratar:'
275-1723 ou 370-2995.

Sul.
Brasil

rolamentos

Vende-se ou troca-se por
Chevette, Honda .CBX 150,
aéro, impecável, ano 93.
R$ 2.500,00. Tratar: 376-1042
ou 9992-7155.

Vendo carta de crédito para
carro usado ou moto R$ 89,00
mensal. Tratar: 9963-9412.

Monza GLS, 2.0, azul, 4pts,
ano 95 - R$ 5.000,00
+ 36x R$ 300,00

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

- R$ 10.500,00

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos
Graxa

Fiesta 1.0, verde, ano 97,
2p - R$ 2.000,00
+ 36x R$ 344,00

(47) 376-::L772

C.....r ..TID.Il\.
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAMINHONIIY..

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 D R$ 33.000,00 FORD
0-20 custam 92 Branca D 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 FIAT

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 D R$ 26.000,00 Fioririo 1.5 92 Verde G R$ 5.500,00
0-20 dupla completa 86 Cinza D 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
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 D R$ 24.500,00 Kadett cst 92. D-20 - Dupla completa.Goi CL 1.6 91 Branco G R$ 6.500,00 MB 608 D 81 Azul D R$ 20.500,00 R$ 6.500,00 + prest: R$ 23.500,00

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N�. de. Dono-
pcvvevo-Dono--

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da

região. Troco na troca.

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

CARROS Novos

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS
FORD

KAcompleto
KA cl v.FJTEjSom
Verona GLX VEfTEIEE

Palio 2p cl opc.
Palio 4p cl opc.
Palio 2p VErTEIAL.
UnoSX4p
UnoEP4p VErTEIAL/AR
Uno EP 4p VErTEIAL/AR
Uno EP 4p VErrEIAL
UnoEIetr. 2p

I .

Uno CLS 4p VErTE

Prata
Vermelha
Bordô

FlAT
Prata
Branca
Dourado
Branca
Prata
Azul

.

Azul
. Vermelho
Azul

(X)
98
so

99
98
98
97
%
%
%
93
93

"GoIMI4p
Goi Special
Parati 1.6MI completa
'GoIMi
Gol1000
GoIL
GolfGL
GoICL1.6
Goi CL 1.6

Corsa Wind 4p cl opc,
Corsa Wind 4p cl opc.
Corsa Wind 2p cl opc.
Corsa Super 4p c/opc.
Corsa GL 1.6 cl opc.
Corsa Sedan GL 1.6
Vectra GLS completo
Corsa Wind. c/opc.
D-20 Custom - Diesel
ChevetteSL

vw
Branco
Vermelho
Verde
Branco
Vermelho
Prata
Branco
Verde
Prata

99
99
97
97
%
%
95

.94-
93

(X)
99
98
97
97
97
99
%
92
so

Branco
Verde
Bordô
Branca
Branco
Branca
Verde
Prata
Bordô
Prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - Classi Auto CORREIO DO POVO .

Conheça o novo modelo de

auto-falantes 6:><9 da Bomber.

Preço promocional

R$147,OO
-

incluso instalação.
Venha fazer um orçamento

, sem compromisso.
'

2'lif;

Um 1>al\c.adãa de Qualidade

I � �.. � • •• II

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

v
9
TI

.. A,.IU·"",A,I
1!-����',

Telefone:
(047) 376-0251

-

V
9
Ir

TI

João Januário Ayroso, 1726 - Sal? 3 . Jaraguá Esquerdo Ligue: 370-9005
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro .'Jaraguá do Sul- SC v'

� �__ �d
� --'-- --, 1

V

* RODAS 'ESPORTIVAS

• Aro 13 - R$ 82,00 ..

* BALANCEAMENTO

- * PNEUS '
.

* GEOMETRIA

1

* ESCAPAMENTOS

WIest
* AMORTECEDORES

Amort. D. Uno 93 à 97

·R$ 49,00

Jaraguá 'de Sul 371.556'4

Escap. Tras,
Gol 1.6/1.8 951
R$ 42,00

Guaramirim 373.1016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Vende-se Gol, geração III,
2000, 1.0, MI, 2 pts, branco.
Tratar: 9905-2848.

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

Tratar: 371-4000.Vendo Santana, MI, 97,
gasolina, cinza.
Tratar: 371-4000. Vende-se Saveiro, 98,

branca gasolina.
Tratar: 371-4000.Vende-se Santana, 98,

azul, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vendo Del Rey, 88, GL,
1.6, dourado.
R$ 3.600,00.
Tratar: 9903-2936.

Vende-se Chevette, 1.6,
86, dourado.
Tratar: 371-5343

Vendo Gol, 2 pts, 16v,
98, vermelho.
Tratar: 371-4000.

371-7770
Vende-se Quantum, CL,
95, vermelho, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Parati antiga, CL,
prata. Tratar: 371-4000. Vendo Gol, 2 pts, azul,

96, gasolina.
Tratar: 371-4000.

REVESTIMENTO

AVTOMOBI LÍSl1CO
EM COURO E

TECIDO

Vendo Quantum, CL, 98,
vermelho. Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat 95, azul.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Versailles, GL,
92, vinho. R$ 8.500,00.
Tratar: 9975-4135.

Vendo Quantum, 96,
gasolina, verde.
Tratar: 371-4000.

Vendo Passat Turbo, 98,
gasolina, prata.
Tratar: 371-4000. MECÂNICAVendo Golf, 95, 4pts, ar

e direção.
R$ 5.500,00 +

prestações.
Tratar: 370-2826 ou

9991-4484.

Vende-se PassatVariant,
prata, 95, gasolina.

.

Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana, GLS,
95, com ar, direção e

travas, vermelho.
Tratar: 371-4000.

Vendo Gol, 4 pts, 16v, 99,
gasolina, branco geada.
Tratar: 371-4000.

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Vende-se Santana" 94,
vermelho, com ar,

direção e travas.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Golf, 95, com
ar., preto, excelente
estcdo. Tratar: 379- 1992
ou 9902-8467.

Vende-se Gol, 16v, 4 pts, bronco, gasolina, 98.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Vectrc, GLS,
98, completo, prata
metálico, ar digital,
56.000 km.
Tratar: 371-5343.

Vendo Gol, 98, gasolina,
prata imperial.
Tratar: 371-4000.

8 PLA
9975·1195/9975·3899/275·3210/9975·0109

Vende-se gol, 99,
gasolina, branco geada.
Tratar: 371-4000. Vendo Gol, MI, 98,

branco, gasolina, com
41.000 km.
Tratar: 9905-2848.

p� e rI� (0**47) 371-5343 Rua BerAa:rt'ilo DorFibusch, 2.1
Sala 2 - Jâ'r_._. ,.'0 S,uil - .0

Vendo Saveiro, CL, 1.6,
MI, 98, gasolina, branco.RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÍI DO SUL - SC

Promoção Sem Barulho

KIKAR AUTO CENTER

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

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

r

AGORA TAMBEM

COM TRAVAS E

VIDROS

Acessórios em geral.

,

ELETRICOS.

,

Ru a Ca r los E 9 9 e rt, 433 - Vi I a La I a u - J a rag u á doS ui - se

, ,

Q.METER ':MIX

o QUE É?

,
Trata-se de um estabilizador eletrônico

I de tensôo em alta que pode ser
fu t.

I aplicado a quolquel tipo de rnotor
· (automóvel, moto, barco ou motor

� 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 substitujçöo do cabo original
pelo componente eletrônico ..

COMO FUNCIONA?

A bobinagem fornece a corrente ao

componente eletrônico Q. MÉTÉR MIX

que a estabiliza e a transmite ao
,

distribuidor.
:. O distribuidor transfere a corrente às

,i,i5

; velas que, por sua vez, emitem uma

centelha estabilizada à mistura

carburada, garantindo imediata
· explosão e grande eficiência na

I

queima do combustível.

QUAIS AS VANTAGENS?

, .

- Economia de até 30% de
combustível.
- Aumento da vida útil da bateria e das
velas, fazendo estas últimas durarem
cerca de 60.000 km.

I - 'Aumento da perfojmonce do veículo
evitando o batimento de pino.

I - Redução significativa da, corbo-
• nização, aumentando a vida útil do
motor e diminuindo em torno de 15% a

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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R$ 2.000,00.
Tratar: 275-1817.

CORREIO DO POVO Classi Auto - 9

90, preto, com
rodas esportivas.
Tratar: 9952-6889
ou 371-5373.Vende-se Monza, SLE,

86. R$ 2.900,00.
Tratar: 275-3711. Vendo Pick-up A-20,

4 pts, 89, branca.
Tratar: 275-1150Vende-se Pick- up

Corsa, 97, 1.6,
.

protetor de caçamba
e lona marítima.

R$ 10,000,00.
Tratar: 372-2541.

Vende-se Gol 1 :000,
94, azul, metálico,
inteiro. R$ 7.500,00.
Tratar: 276-3221.

Vende-se Pesset
Pointer, 86.
R$ 2.000,00 de
entrada + 1.800,00
em material de

Vende-se Chevet, 79, construção ou

branco. R$ 1.900,00. R$ 3.500,00
Tratar: 275-0329. a vista. Tratar:

370-1225.
Vende-se Del Rey, 84,
prata, 5 marchas. Vende-se Voyage,

Vende-se ou troca-se

Gol 1.0, 16v, 4 pts,
99. R$ 8.500,00 de
entrada + 24x fixas
de R$ 318,99 ou

R$ 14.000,00

Vende-se Escort XR3,
9l. R$ 5.500,00.
Tratar: 371-6640.

quitado. Aceita-se
proposta.
Tratar: 9117 -0266,
com Rudinei.

Vendo Tipo, 95.
R$ 9.000,00.
Tratar: 372-0582. Vende-se Escort, 91,

branco, gasolina.
Lindo! 47453- 1023
e 453-0964.Vende-se Gol, 99, com

20.000 km originais,
único dono.
Tratar: 371-6640

Vendo Honda VTR

1.000, 98, vermelha,
com 2.000 milhas
rodadas. Tratar:
275-1150.

Vende-se Pick-up, 87,
gasolina. R$
1.900,00. Tratar:
275-1817.

TRAN.,aR.NCIA « SeGUROS. IPVA

LIceNCIAMeNTOS I! SI!RV,ÇOS Gl!lItAlS.

Fone/Fax
(47) 275-1417

Vende-se Tempra,
16v, 95, completo.
R$ 13.000,00.
Tratar: 9118-5820. Rua Barão do Rio Branco, 320, sala 02 - Jaraguá do Sul - SC

CG 125 Titan KS
Entrada de RS 585,00
em até 10x com saldo

em 36x fixas..

.�
cl _.

JPromoção de Maio
f;.ro Rosiãr(�,*Q(jgLUal CG!1'ltäQi.·
Bateria 12V CG/Titan

"""""""--

Ç13 R.ê. _, "�_\'&",_."",w!i

Capacete San Marino Automático
rCOhjLlntq�viAlba
Cubo Traseiro CG/Titan Original
Kit. RelÇlg�o Bitor�ada CG/Tit
Óleo Mobil

,-" ,'-"", "�,:; .• :�,�. �
Pneu Iras. ��<�ilx90xJ 8 Rinaldt �%@.'_,.........".,.,

Vela CG/Titan Original DP8EA9

Crediário até 6 vezes

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

Promoçõo Válida até 31/05 ou enquanto durarem os estoques

Regata
. Motos

Agora representando Pneus IfIIICHELI•.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-

--------------

RENT-A-

370-0026
Assistência 24h: 9973-8889

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
-�

nO 58 - Centro - laraguá do Sul - SC

�CONOMIZE ATÉ 70%, NO GOMBU- ,fVÉl
-

� CONVERTEDORA IDEe G�S NÄI"El!JRAl-:VE:,ICtllAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HOMENAGEM

A Facisc (Federação das Associações
Comerciais de Santa Catarina), pre
sidida pelo empresário jaraguaense
Roberto Breithaupt, comemora 30

anos de atividades e vai homenagear
o cabeleireiro Sebastião Stähelin

(Tião). Por sua atuação no núcleo da
Acijs e pelo trabalho voluntário (cor
tes gratuitos) em diversas campa
nhas, receberá o Prêmio Empresário
Destaque, do Projeto Empreender.

FESTAJUNINA
Será neste sábado, dia 16 de junho, a
Festa Junina Beneficente que a

empresaDuas Rodas promoverá em
favor da AMA e Ajadefi. A festa será
realizada na Praça Ângelo Piazera,
das 17 às 22 horas. Além dos tra

dicionais comes e bebes, haverá
apresentações artísticas e show com

Sandro Luís e Clóvis.

EVOLUÇÃO
OSesc (Serviço Social do Comércio)
de Jaraguá do Sul, em parceria com

oShopping CenterBreithaupt, estará
realizando no período de 16 a 24 de

junho de 2001 amostra "O Homem
esua Trajetória". O objetivo é apre
sentar o caminho evolutivo do ho

mem, as teorias mais aceitas, as

transformações sociais e morfoló

gicas e suas conquistas. O Sesc está

agendando a participação das tur
mas de ensino fundamen tal emédio

para visitação de 18 a 22 de junho.

INAUGURAÇÃO
Jaraguá do Sul e região passaram a

contar com um hotel de nível interna
cional. Na última segunda-feira, às
19 horas, com a presençq de autori
dades e convidados, foi oficialmente
inaugurado o Parthenon Century
Suíte Hotel, que possui 80 aparta
mentos padrão (com sala, cozinha,
banheiro e quarto), oferece uma suíte
presidencial, infra-estrutura para
festas e convenções, além de res

taurante de classe internacional.
\

FEIRA TÊXTIL
ONúcleo da Indústria da Confecção
Têxtil da Apevi/Acijs está promo
Vendo uma missão técnica empre
sarial para visitar a soa Fenit (Feira
Internacional da Indústria Têxtil),
�ue acontece no período de 2 a 5 de
Julho de 2001, noParque Anhembi,
ernSão Paulo-SP. Paralelo a esta feira
estará acontecendo a 44a Fenatec
(Feira Internacional de Tecela
gern - Alto Verão). Saída dia 3 de
Julho. Reservas podem ser feitas
atravésdo telefonei fax (47) 371-1044.

NOTRE .

Neste sábado, dia 16 de junho,
acontece a festa de aniversário do
DJDaddy (Notre). Obs: ingressosfree estarão sendo distribuídos
Pelo aniversariante. Ingressos
antecipados: O Boticário, Na
gUchi e Posto Mime. Início: 23
horas.

RfES SOCIAL - 5

Prefeitos Leonel Pavan (Balneário Camboriú), Mário
Sérgio Peixer (Guaramirim) e [andir Bellini (Itajaí) em
recente oiagem.intemacional

Richard Peter e Magali Barbi Herrmann. Ela presidenta
do Rotary Club Pérola Industrial, felizes com o enorme

sucesso 'da Noite Brasileira deste ano

GAROTA DIVINA
No dia 23 de junho acontece na Boate Notre o concurso

Garota do ColégioDivinaProvidência/200l.O evento contará

com a participação de 11 candidatas. Os ingressos antecipados
estão sendo vendidos pelos alunos dos terceiros anos e terceirão

do Divina, na Naguchi, Celina Cabeleireiros, Colcci, Status,
Boticário do Calçadão e PostoMime da Reinoldo Rau.

14/6

f:.çli� 0.1i:iV:.t·rSá:ri«©
15/6
MartimWalter Schneider

Gabriela S. Bona

Rhayssa Gonçalves
Mauricio Prawutzki

16/6

Valeria Gesser

Sonia Massaneiro
Elisiane Piazera

Marco Antônio Massaneiro

Vanderleia Lange
Darci Weite

Marcos Roberto Hübner

WaldemiraL. Rath

-

Marise Lewerenz

Luciane Lewerenz

Antídio Aleixo Lunelli

Maria Planinscheck

Médico Oftalmologista
. Especialização: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro

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

Casal
Eduardo e

Mercia

Menegotti
FerreiraHorn

.no Clube
Atlético

Baepenâi

José W�dzinsky e Eliane Silveira, da Studio FM, com Regin�
Souza (E) e Eliane Minel no show dos "Demônios da Garoa",

no Big Bowlling

SERViÇO FUNERÁRIO
HASS

371-0903 / 370-0425

(R0)P0� _

Na onda
Ondas batem, um constante vaivérn, nas areias das praias ou rochedos

dos costões marítimos. São as ondas do mar que, em ritmo normal, pouco
alteram o que atingem. Em nossa vida também há ondas, não as marítimas.
Ondas que alguns chamam de fases da vida. Temos elas no âmbito pessoal,
familiar, profissional e no meio socioeconômico. Em todos os aspectos, sempre
são ondas passageiras, algumas de maiores outras de menores efeitos e

conseqüências.
De momento estamos na onda da eletricidade, ou do apagão, como

popularmente está sendo denominada. Até parece ironia. Agora que estamos
habituados com a energia elétrica, não mais estamos preparados para o lampião,
o forno a lenha, etc.

Não só nas casas, mas indústria, a agricultura, enfim, não há segmento
onde a energia não é imprescindível. A cada dia nos são mostrados nesta onde
modelos mirabolantes de fontes de energia, como velhos projetos são retirados
do baú. Até parece que houve uma pane. Será que não era previsível que
iríamos a cada dia consumir e necessitar de mais energia, o que fizeram os

responsáveis por esta área Ou será que se querendo esconder algo maior? O
que não se deseja que venha a luz? E curioso ver os cobradores (espoliadores)
de plantão, como estiveram na onda dos hospitais, quando instituíram a CPMF,
que de provisória passou para efetiva, e a saúde pública continua na UTI. Como
estiveram de plantão na crise-do petróleo, com o imposto (empréstimo)
compulsório, agora vem ou não vem outra espoliação. Certo, como a história
recente nos mostra, é que quem vai pagar a conta é você e eu. Nós que somos

. os mais inocentes seremos os mais penalizados .. Parece que neste país
aparentemente cristão só há pagão, pagão que ,paga o apagão. Eu lhe pergunto,
e os responsáveis por esta onda, por este anunciado caos, que pena irão
receber? Será que sua negligência ou erro não merecem uma penalização?
Pense nisso com muita clareza, e receba meu cordial abraço.

Pastor Ingo Piske

APOIO:

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fiscalização por fotocensor
\

faz crescer o número de multas'
Em 25 dias,
aproximadamente
800 motoristas
foram multados

Jaraguä do Sul- A cada 15

dias, aproximadamente 200 mo

toristas são multados nos locais
onde foram instalados os redutores
eletrônicos de velocidade. Nos
casos de fiscalização eletrônica,
através de fotocensores nos se

máforos, o número de multas

chega perto de SOO, num espaço'
de tempo de mais ou menos �5
dias. De acordo com funcionários
da Divisão de Transporte Urbano
da Prefeitura, o número de multas \
aumentou em quase 100% desde

que esse tipo de fiscalização foi

implantado. O volume de traba
lho cresceu ao ponto de ser ne

cessário a contratação de mais um
funcionário. Mesmo assim, o

diretor da Divisão, Aurélio Luiz

Junkes, admite que será preciso
mais um colaborador para manter
o serviço em dia.

Na avaliação de Junkes é nor

mal, logo, de início, que o número
de multas aumente, mas a ten

dência, segundo ele, é que os mo

toristas se adaptem ao sistema e

com o tempo a quantidade de in

frações deve diminuir, a exemplo
do que aconteceu em outras ci
dades. A maior parte das multas é

gerada nos pontos instalados nas

ruas Francisco Hruschka e na José

Narloch, no Bairro Ana Paula, em
funcionamento desde o dia 11 de

março. Até agora o controle de
velocidade através de fotocensor
foi implantado em apenas quatro
pontos, sendo dois em semáforos
e dois em poritos fora dás sina
leiras. A intenção da Prefeitura é
instalar mais cinco controladores'

a partir de S de julho: RuaBemardo
Dornbusch, com velocidade per
mitida de 60 km; Avenida Prefeito
WaldemarGrubba; JorgeCzernie
wicz; João Planinscheck; 25 de

Julho; Walter Marquardt e José
Theodoro Ribeiro. No total, a Pre
feitura ainda deve instalar cerca de
19 controladores de velocidade,

,

sendo 14 nos semáforos.
De acordo com Junkes, apenas

0,5% dos veículos que passarn nas

lombadas é multado. Em março,
'segundo ele, 105.765 veículos

passaram na fiscalização da Fran
cisco Hruschka com José Narloch,
com um total de 503 multas. Em

abril, 763 dos 134.S73 veículos

que passaram no local receberam
a multa. Os dados de maio ainda

não foram computados, mas de tarina.

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE JUNHO DE 2001

DivinaProvidênciapromove
encontro entre escritor e leitores
Jaraguá doSul- O escritor

Pedro Bandeira, especialista em

literatura infanto-juvenil, esteve
ontem na cidade a convite do

Colégio Divina Providência. Ele
passou o dia em contato com os

alunos de Ia e sa séries 'do colé

gio falando de sua obra e autogra
fando os títulos usados pelas cri
anças dentro do projeto de lite
ratura "Divinos Leitores, implan
tado ano �assado com o objetivo
de estimular e incentivar a leitura

entre os estudantes do ensino

fundamental. O Projeto Divinos
Leitores está em sua segunda edi
ção e a intenção é sempre con

vidar um autor diferente a cada
ano para visitar o colégio. Ano
passado a convidada foi a profes-

'

sora e escritora Maria de Lurdes

'Krieger.
Na avaliação do escritor, o

professor desenvolve um papel
fundamental na formação dos

hábitos de leitura dos estudantes.

"São eles os responsáveis pelo
gosto da leitura entre as crian

ças", acredita o escritor, que
atribui aos professores o fato das

crianças conhecerem a sua obra.

"Se o educador não utilizar o nos

so livro em sala de aula o aluno
não vai ler jamais", reforça Ban
deira.

Pedro Bandeira é considerado
um dos autores mais lidos no gê
nero, com mais de cem títulos
publicados durante sua carreira
de escritor, que começou há
cerca de 20 anos, quando pu
blicou "O Dinossauro que fazia
Au-Au". Depois desse veio "A

Droga daObediência", tido como

o livro mais vendido do Brasil

dirigido às crianças e adoles
centes. Já "A'Marca de uma Lá

grima, ,de 19S6, foi considerada
pela crítica especializada como

omelhor livro juvenil.
Para a professora de 2a série

Albertina Maba os títulos de
Pedro Bandeira são utilizados

porque correspondem às normas

e regras que a sociedade defende
e aceita. "São livros pedagógicos,
que encantam adultos e crian

ças", elogia Albertina. Atualmen
te ela está usando com as cri

anças o título "Chá de Sumiço",
e os aI unos da l" estão lendo

"Pequeno Pode Tudo".

Telesc lança cartão com
imagens de anfíbios da região
Jaraguá do Sul- A Telesc

Brasil Telecon lança esta semana
,

uma série de cartões telefônicos

que retrata anfíbios que vivem na

porção da Mata Atlântica que

abrange o Norte do Estado de

Santa \atarina, mais especifica
mente os municípios de Guara

mirim, Jaraguá do Sul e Corupá.
São cartões de 30 créditos tra

zendo informações a respeito dos

animais e mensagens ecológicas
sobre os problemas que afetam os

anfíbios. Esta semana estarão à

Excesso:funcionários trabalham em dobropara atualizar o serviço

acordo com os funcionários do

setor o número de motoristas in

fratores tem aumentado grada
tivamente.

Os motoristas infratores pa
gam as multas em UFIR. Para

quem ultrapassou o limite máxi-

1)10 de velocidade em até 50% a

multa equivale a 120UFIRs, e para
quem ultrapassa os 50% a multa

equivale a 3 vezes ISO UFIRs.
Todo o dinheiro arrecadado com

as multas será dividido entre

Prefeitura (40%), Polícia Militar

(30%) e Polícia Civil (30%), mas,
por enquanto, a Prefeitura está
recebendo 100% do valor porque
o convênio que regulamenta esta

divisão ainda não foi assinado pelo
.

governo do Estado de Santa Ca-

e menos e aja
na hora de

arar os desafios
com rra e determincçõo,
Relacionamento com

colega de trabalho será
favorecido,

�%,;pí!�f2ttr!fi- Tente ser

es constante. Poderá
mal-entendido

�<ßJ�i!;§'�2rdsoas às quais se

relaciona. orncnce

clandestino poderá virar a

uidado com

ixos nas finanças:
ganizar melhor.
será o grande

lance do die. Tudo indica

que será muito assediada.

Nada vai cair do

gace as mcingas e

! Seus esforços
acidas de êxito.

e muita harmonia na

relação Q dois.
- A Lua
no seu porofso

xando você mais

s o seu valor. Terá a

chonce de acertar os
ponteiros com quem ama.

Libra - Questões

Não se deixe
elos outros.

de ficará em alta,
o que irá favorecer as
mudanças no visual. O
romance promete emplacar.

venda duas estampas diferentes,

e até agosto serão lançados mais dez.

As imagens foram cedidas

pelo casal de ambientalistas Ger·

mano e ElzaWoehl, responsável
pelo Projeto "Crianças Salvando
os Anfíbios e a Mata Atlântica",
realizado no Município de Coru·

pá. Cada cartão terá uma tiragem
de 150 mil exemplares. Os caro

tões serão vendidos em todo o

Estado de Santa Catarina e pode
rão ser comprados nos postos de

vendas cadastrados.

e vai

aços ao clima
o no ambiente

" nal. Alguém de seu

Circulo social deverá atrair

sua atenção.
lcôrnio - Aproveite

-

es positivas. A

sensualidade com a pessoa
amada.

es financeiras e

e decisões
Ipi" �s nos negócios.

Trabalho em equipe
promete deslanchar.

Sagitário - Sua

sig
agradável. Invista no seu

talento. Sucesso no

romance:

tCil�� Clima cheia

����ISf�t�il��·eDae:�que.
össuntos do coração. Na
intimidade sua discrição
será valorizada.

Aproveite as

para expressara
. Será fácil fazer

os ntatos e ctrair a

simpatia dos outros. O
romance ganhará um nOvo

impulso.
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Lideranças querem reunir-se
com direção daNutrimental

Transferência da
fábrica preocupa
as autoridades
locais

Guaramirim - Lideranças lo
cais querem encontrar-se com a dire

ção da Nutrimental S.A. para tratar

sobre a desativação da unidade de

produção localizada às margens da
BR-280 e sua transferência para São
José dos Pinhais (PR). O presidente
daAciag (Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Guaramirim),
Maurici Zanghelini, está solicitando
uma reunião com o diretor-executivo
da empresa, Luís Sérgio Valle, para
discutir o assunto, que já mobiliza
também a Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico e aCâ
mara de Vereadores. A reunião ainda
não tem data prevista.

Segundo Zanghelini, a associa

ção comercial está disposta até a

enviar representantes a São José dos
Pinhais (PR), caso a reunião não

possa ser realizada em Guaramirim.
A iniciativa tem o apoio do secretário
BlasioMannes, que não quer deixar

Edson JunkeslCP

Nutrimental: previsão de encerrar a atividade é 30 de setem

que a transferência seja concluída
sem que a comunidade interceda pa
ra que isso não aconteça. "A Nutri
mental sempre teve importante par
ticipação no desenvolvimento de

Guaramirim, chegando a gerar até

300,400 empregos, lembraMannes".
Ele defende até amobilização de re
presentantes políticos, se for o caso,
através do vice-governador do Esta
do, Paulo Bauer, e do deputado fede
ral Vicente Caropreso.

Já o vereador Salim JoséDequêch
sugeriu que o diretor da empresa,
Luiz Sérgio Valle, seja convidado a

.

comparecer em uma das próximas.
reuniões da CâmaraMunicipal para
prestar informações. Dequêch pro
põe que a comunidade busque al

gum outro empreendimento para
substituir a Nutrimental e evitar

conseqüências como a redução na

oferta de empregos e no movimento
econômico. A empresa, que só irá
funcionar até setembro, produz pro
teína de soja na unidade de Guara
mirim. Ocupa terreno de 37milmetros
quadrados, com 18 mil de área cons

truída, e conta com 70 funcionários.

(MILTON RAASCH)

PIZZARIA RIO BRANCO

apre90s imbativeis

. Confira
enas

a

des

R$ 12,90
tes

a partir de R$ 15,90

R$ 17,00

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

Supersena
concurso: 506

1ªfaixa:
03-08-11 -21-22-43

·2ªfaixa:

01-17-27-37-42-48

LOTERIAS

Lotomania
·4\,�.·

.

concursO: 122
OB - 12 - 14 - 20 - 21 -

24 - 27 - 30 - 35: - 36. -

43 - 58 - 59 - 77 - 82 -

84 - 85 - 86 - 88 - 95

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

Entregamos em Guaramirim
��������-------

-Z�atender bem.

,,?(pUt(J- a-�

371'--8665'

Fazendo seu pedido de uma
pizza grande ou gigante

você ganha uma minipizza
de banana nevada

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

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 'DO BAIRRO BARRA DO RIO CERRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoccrnos todos os moradores do Bairro BARRA DO RIO CE·RRO a comparecerem no dia 30
DE JUNHO DE 2001, às 14 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados, ou meia hora após com a presença de quclquer número de associados, com previsão
de término para as 17 horas, nas dependências do SALAO DE FESTAS DA IGREJA NOSSA
SENHORA DAS GRACAS, Rua Angelo Rubini, 1256 (fundos), para participarem da Assembléia
Geral Ordinária com a seguinte

.

Jaroguá do Sul, 12 de junho de 2001.
A Comissão

ORDEM DO DIA:
- Leitura do Edital de Convocação;
- Eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Associação de Moradores dentre as

chapas previamente inscritas para o biênio 2001/2002.

Para eleição da diretoria Executiva e Conselho Fiscal deverão ser registradas chapas compostas de no

mínimo 10(dez) membros dentre os associados em pleno gozo de seus direitos, até o die 23, no

seguinte endereço: Rua Angelo Rubini, n? 1197, com Sr. LUIZ ZONTA.
Todos os moradores do Bairro poderão exercer o seu direito de voto desde que tenham idade igualou
superior a 16 anos, residam há mais de 2 meses no Bairro e estejam munidos de cédula 'de identidade
ou título de eleitor e comprovante de residência (conta de luz. água, telefone ou

contrato de loeacão).
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dores na perna direita por todo o

restante da partida. O único gol da
primeira etapa foi marcado pelo
timemineiro, aos 13 minutos, com
Flávio.

A Malwee voltou melhor para
a segunda etapamas esbarrava nas

boas defesas do goleiro Cidão,
Depois de tanto tentar, Manoel
Tobias tirou Juninho com um dri
ble de corpo e de perna esquerda
acertou o ângulo do goleiro mi
neiro. Segundos depois, Pio co

locou o Minas/Pax novamente em

vantagem.
O novo empate daMalwee veio

do ala Xande. Aos 12 minutos,
Davi colocou os mineiros à frente
do marcador. Ortiz fez o terceiro

gol da Malwee, mais bonito da

partida, ao completar de primeira
um passe feito por Dedé do Pará
ainda na quadra da Malwee. Em

seguida, Franklin saiu jogando do

gol e tocou paraDedé do Pará, que
perdeu para Joan que tocou por
cima do goleiro fazendo 4 a 3 para
oMinas/Pax. Dez segundos depois
Ortiz, aproveitando um cruza

mento de Xande, fez 4 a 4.

JARAGUÁ DO SUL, 14 DE JUNHO DE 2001

Reconhecimento: atletas do handebolfeminino recebem os cumprimentos dopatrocinador, Valério Iunckes

Próxima fase'da
Olese será entre
os dias 17 e 24 de

julho, emCriciúma

Jaraguá doSul conquista cinco
vagas para oEstadual daOlesc

Jaraguá do Sul- Das sete

modalidades inscritas por Ja

raguá do Sul na fase regional da
Olesc (Olimpíadas Escolares de
Santa Catarina), que encerrou na

terça-feira, em Mafra, cinco ga
rantiram vagas para a etapa es-

Torneio
Interno de
Futebol Suíço

Com a finalidade de promover.
o intercâmbio social e esportivo
entre os alunos, o ColégioMarista
São Luís promove, no dia 23 de

junho (sábado), no complexo es

portivoMarista, o Torneio Interno
de Futebol Suíço. Poderão par

ticipar deste torneio alunos de 58 a
88 série e os alunos do ensino
médio. As equipes deverão ser

inscritas até do dia 18 e devem ser

formados por, no máximo, nove
jogadores. O torneio será dividido
entre as categoriasMirim, Infantil
e Infanto.

tadual. Além das equipes mas

culina e feminina de basquete,
handebol e futsal femininos, que
conquistaram o primeiro lugar,
umamudança proposta pela Fes
porte no regulamento - pas
sando a classificação para as du-
as primeiras equipes por mo-

. dalidade - assegurou ainda a

vaga do xadrez
_

masculino, que
obteve a segunda colocação.

Apenas o tênis de campo
masculino (medalha de bronze)
'e o vôlei feminino, que não pas
sou das eliminatórias, ficaram
sem a classificação. De acordo
com a diretora de Esportes de

Rendimento da Fundação Mu

nicipal de Esportes, Fabiana
Pacheco, Jaraguá do Suljá estava
com vaga garantida nas mo

dalidades de xadrez, tênis de

campo, GRD (feminino), futsal,
handebol (masculino), atletismo,
ginástica olímpica, natação e

tênis de mesa (masculino e fe

minino),
Fabiana informa que a fase

estadual da Olesc será disputada
entre os dias. 17 e 24 de julho, na
cidade de Criciúma. Nos dias 9
a 15 de julho será realizada a fase

regional dos Joguinhos, nas

categorias até 17 anos.

"

As de Ouro tem nova direção
Na noite de 6 do cor

rente, o Ás de Ouro em

possou a nova diretoria,
após lauto jantar na sede
do Clube Atlético Bae

pendi, que ficou assim
constituída: presidente,
Jalmey Garcia; tesoureiro,
Ivo Fritz Hass; secretário,
Nelson Tamawski; diretor
de Bolão, -Odair Floriani;
diretor de Turismo, João
Carlos Marcatto; orador,
Rainer Alfredo -Wieie;
maestro, o ex-presidente Moa

cyr Rogério Sens, e divulgação,
E.V. Schmöckel, A foto mostra

a entrega de flores, que é acom

panhado pelo ex-presidente

Rogério Sens (no primeiro pla
no) e Jalmey Garcia (nos fun

dos). O CORREIO DO POVO pa
rabeniza o veterano clube de

boliche.

EquipeMalwee/FME-empata
.

- com o time doMinas/Pax
Jaraguá do S,ul- Com Ortiz

jogando como pivô de referência
eXande atuando de forma eficiente
no apoio e namarcação, o empate
da Malwee, por 4 a 4, na noite de

terça-feira, contra o Minas/Pax,
em Belo Horizonte, pode ser con

siderado um bom resultado pelo
técnico do time catarinense, Fer
nando Ferreti. Mesmo lamentando
as falhas. namarcação nas jogadas
que resultaram no primeiro e ter

ceiro gols da equipe mineira, o

treinador considerou o empate im

portante pois levou o time nova

mente à liderança do Grupo C,
com sete pontos ganhos, ao lado
da equipe gaúcha do Carlos Bar
bosa. Os dois líderes enfrentam
se na próxima rodada da Liga Nà
cional de Futsal, em Jaraguá do

Sul, no dia 19 de junho, às 20h30.
Sem poder contar com San

drinho, Élber e Chiquinho, sus

pensos com o terceiro cartão ama

relo, o time jaraguaense viu parte
do esquema ofensivo ir por água
abaixo logo a um minuto, quando
o ala Dedé do Pará chocou-se com
as placas de publicidade e sentiu

Atiradores sedestacamnoEstadual
Jaraguá do Sul - Três jara

guaenses se destacaram nas pro
vas daquinta etapa do Campeonato
Catarinense de Tiro, na categoria
Carabina

-

Apoiada, realizada no

final de semana passado, no Clube
de Caça e Tiro, de Pomerode. O
evento contou com a participação
de 14 equipes, somando aproxi
madamente 210 atletas.

No individual da categoria
Júnior, o atirador jaraguaense Ja

ckson Borchardt recebeu medalha
de segundo colocado, com 103,7

pontos, eRafael Siewerdt garantiu
o troféu de primeiro lugar, com
105,6 pontos. Na categoria Sênior,
Marcos Siewerdt ficou em pri
meiro lugar, com 106,1 pontos.

O técnico da equipe, Samuel

Lopes, explica que são válidos os

dez primeiros tiros da prova para
a premiação de medalhas em cada

categoria. Para a premiação de tro

féus, por categoria, são válidos os

dez últimos tiros. A soma dos 20

tiros é válida para a premiação in

dividual geral.
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