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Estação Rodoferroviâria, prédio remanescente da colonização, pode ir à leilão. Página 7 reúnem-se donringo
Cerca de 40 proprietários

de Fuscas estão sendo espera
dos neste domingo, emGuara

mirim, para participar do en

contro que vai reunir os apaixo
nados pelo antigo carro mais
popular do Brasil. Página 8

Edson Junkes/CP

Edson Junkes/CP Admiradores do

r�

Herlim
37.1010

modelo confraternizarão em

Guaramirim

Donos de Fuscas

PT se perde em denúncias e

faz acusações infundadas
Faltou competência, talvez responsabilidade,

ao coordenadormicrorregionaldo PT, Dionei
da Silva, quando divulgou que o Tribunal de

Contas doEstado havia considerado irregulares
as 68 contratações feitas pela FME (Fundação
Municipal de Esportes) e que o prefeito Irineu

Pasold (PSDB) seriamultado "pelo cometimen
to de grave infração à norma legal."

Na verdade, as informações fazemparte do
relatório dos auditores do tribunal, sem a decisão
do Pleno, que apenas recomenda a extinção de
32 cargos não preenchidos. Página 4

Evolução humana é
tema de exposição
no shopping
Página6

Crea tem R$ 8 mi

em dívida ativa
o Crea de Santa Catarina

acumula R$ R$ 8.259.505,80
emdívida ativa.Destemontan

te, R$ 4.875.912,99 estão ajui
zados e a diferença será cobra
da amigável ou judicialmente.
PáginaS

Malwee perde para
o Carlos Barbosa
AMalwee/FME amargoua

primeira derrota em casa, na

. terça-feira, durante partida
com aACBF/Carlos Barbosa.

Com a vitória, o time gaúcho
garantiu a liderança da Liga
Nacional, Chave C. Página 11
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Calidoscópio'
Apesar da distância para as eleições presidenciais, a

preocupação do governo é justificável. Amais recente pesquisa
de intenção de voto, divulgada pelo Vox Populi, no domingo,

aponta que 74% estão dispostos a

votar num candidato de oposição,
um aumento de 8% em relação à
anterior, O Planalto já registrou a

tendência do eleitorado earticula a

base aliada para tentar reverter o

quadro. Entretanto, a cúpula tucana
também tem plena consciência de
que enfrenta situação adversa e que
a virada serámuito difícil.

Se não bastasse o desgaste na
tural dos oito anos de governo Fer
nando Henrique, a crise energética
contribuiu para alavancar as can
didaturas de oposição. Para a po
pulação, a escassez de energia é
fruto da imprevidência e da falta de
responsabilidade governamental, o
que acabou comprometendo a

imagem de competente que FHC ostentava. Para piorar, em
pesquisa encomeI!dada peloPSDB, o eleitorado define o '!illbiente
geral como de "pouca esperança" e "baixapercepção demelhora".
Tudo o que o governo temia.

Na mesma enquête, a população reclama das "difíceis"

condições de vida, que "a saúde está péssima", que "faltam
oportunidades para os jovens" e que "a educação é insuficiente".
O resultado reflete diretamente nas chances de vitória de um
candidato do governo, Atualmente, nenhum dos atuais pré
candidatos do PSDB apresenta viabilidade eleitoral, e somente
o ministro da Saúde, José Serra, tem certa presença nacional.
Todas as mazelas registradas dão à oposição vantagens em relação
à caminhada rumo ao Palácio do Planalto.

.

A se julgar pelas previsões do cientista político Marcos

Coimbra, presidente do Vox Populi, nenhuma esperança à vista.

Segundo ele, a tendência de crescimento da oposição na pre
ferênciapopular deve continuar. "Os candidatos identificados com
a oposição tinham a preferência de dois em cada três eleitores.
Essa proporção subiu para três em quatro e deve chegar a quatro
em cinco nas próximas pesquisas", revelou. Os números têm
protelado a escolha de um candidato da situação.
A percepção de que desta vez a oposição tem possibilidade

real de chegar ao poder também é compartilhada pelos
investidores e parceiros econômicos da América do Norte e

Europa: Há umanítida divisão nas cotações dos papéis brasileiros
no exterior e entre os títulos com vencimentos pré e pós-eleição
presidencial. Os papéis com vencimento a partir de janeiro de
2003 vêm sendo comercializados comjuros de até 75% amais

que a remuneração paga pelos títulos que vencem durante o atual
governo.

Não foi a troco de nada que o presidente FernandoHenrique
empenhou-se em tranqüilizar os investidores estrangeiros sobre
as conseqüências de uma vitória da oposição nas eleições de
2002, durante entrevista ao jornal inglês Financial Times. Não
obstante, é preciso lembrar que, emmarço de 1994, o candidato
do PSDB aparecia com 6% nas pesquisas de intenção de voto.
O eleitorado é disperso e muda ao sabor das crises e conve

niências. Até porque, eleição não se ganha na véspera.
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Pais, alunos e professores

Sessão da Câmara de Vereado

res, auditório lotado por estudantes
do Unerj e demais munícipes; novo
projeto apresentado pelo Executivo,
sobre auxílio aos alunos carentes do
ensino superior. Sobe à tribuna o

líder do governo, Sílvio Celeste

(PSDB), que, após escorço do pro
jeto, tenta justificar a derrota sofrida
em votação anterior - subtração de
R$ 22 mil das bolsas de estudo.
Como bom orador, aliado à empatia

.

que lhe é peculiar, tentou, em alto e

bom som, com acréscimo de várias

tergiversações, explicar o inexplicá
vel. Foi vaiado pelo público e con

testado pelos edis que tinham vo

tado contra o malfadado projeto.
A nova proposta foi aprovada e

não se retirou das bolsas o valor

citado. A democracia, que é o go
verno do povo, para o povo, começa

*Walter Batista Falcone

a engatinhar em nossa Casa de leis.

Hoje, o prefeito, para aprovar um pro
jeto, tem que explicá-lo muito bem,
caso contrário, sofre derrota. Nessa

legislatura temos oposição, fato que
não ocorria nas anteriores. Tínha

mos uma Câmara amorfa, inodora,
insípida; o que vinha do Executivo
era aprovado sem questionamentos.
O revés existente hoje é salutar.

Contudo, papel aceita tudo, é pre
ciso, como bom fiscal, ir atrás, in
vestigar e se assessorar com pessoas
idôneas e com maior conhecimento
de causa.

Tem acontecido rotineiramente a

aprovação de projetos que suple
mentam e anulam dotações orçamen
tárias do FundoMunicipal de Saúde
e não estão sendo discutidos prima
riamente no ConselhoMunicipal de
Saúde. Está havendo uma inversão,

irregular, das normas vigentes e se

fazendo pouco caso dos conselheiros.
Outros três projetos que alterava

o orçamento já destinado à educação
e APPs foram aprovados posterior
mente: A análise desses projetos
tem que ser feita criteriosamente pe
los vereadores para não ser motivo
de controvérsias futuras. Os maiores

interessados - professores, alunos
e pais de alunos - têm que se fazer

presentes, fiscalizando ostensiva
mente. Isso é democracia. Onde nin

guém é dono da verdade. As mu

danças só ocorrem quando existem

divergências. Participem e aprendam
a discutir os problemas de nosso

Município em foro próprio.

* Médico-urologista e ba
-

charel em Direito

Gostaria de parabenizá-los pela
imparcialidade com que o Jornal tem
abordado os assuntos referentes às

questões políticas de nossa região.
Fico feliz por termos uma cober

tura jornalística com essa postura
séria e independente, pois todos
sabemos que as dificuldades eco

nômicas acabam obrigando alguns
a se "curvarem" ou a "emprestarem

a caneta" para interesses de terceiros.
Como sou formando emDireito

pela Furb, utilizei muitas vezes a

opinião do editorial para fazer
minhas as palavras do jornal. A
precisão e a coerência na avaliação
da maioria, dos assuntos me faz
manter a esperança de que ainda

poderemos respirar e viver uma

verdadeira democracia.

A imprensa tem um papel im
portante nesse processo. O Jornal
Correio do Povo é um dos poucos
que tem esse senso de respon
sabilidade.

*GiovanniSidney Tonet, cirurgião
dentista, bacharel em Direito e

presidente doDiretório do PDT de

Massaranduba
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A direção da Aciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim) está confirmando para segunda-feira a presença
do presidente da Celesc, Francisco Küster, na reunião semanal de

diretoria, que deverá acontecer no auditório da entidade, às
18h45. Küster vai falar sobre o Programa Catarinense de combate

ao desperdício de energia elétrica, instituído pelo
governo do Estado, e esclarecer sobre a atual situação de
demanda e disponibilidade de energia em Santa Catarina. O

deputado federal Vicente Caropreso (PSDB) deverá
acompanhá- lo.

Mudando
O prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) estuda a

primeira alteração na
equipe, neste governo. A
mudança é

cogitada na Secretaria de
'

Saúde, com a saída de Josefina

Gonçalves e a confirmação de
Alceu GilmarMoretti, na
função.

Campanha
A Prefeitura de Schroeder,

através da Secretaria de

Saúde, Saneamento e Bem-

estar Social, está agradecendo
a todos que colaboraram na

realização da Campanha do

Agasalho, em benefício de

famflias carentes da comunida
de. A campanha arrecadou 25

mil peças de agasalhos.

Letreiros
Dois letreiros em concreto com o nome de Guaramirim, para

melhor identificar a cidade perante os visitantes, e até dar melhor

destaque para o Município, serão instalados na BR-280. Um nas

proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Federal e outro no

Bairro Imigrantes.

PT Jovem
O Partido dos Trabalhadores está
encaminhando a formação da ala

jovem do partido, em Guarami
rim. O presidente Moacir José
Mafra, o Zuco, e o coordenador
do movimento pela criação da

facção juvenil, Porffrio Osmar
Schneider, estão convocando
todos os jovens interessados em

conhecer a proposta petista de

ação, e em se integrar ao partido,
para uma reunião neste sábado

(23), no prédio (fundos) onde
funciona a Vigilância Sanitária. O
encontro inicia às 13h30 e

Contará com as presenças do
vereador Marcos Scarpato e

Outros convidados da região.

Sem prorrogação
O Tribunal de Contas não

concedeu a prorrogação do

prazo, em mais 60 dias,
para apreciação das contas do

ex-prefeito Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB),

relativas fia ano

de 1999, como pretendia o

vereador e presidente da
CâmaraMunicipal de

Guaramirim, Evaldo João

Junckes (PT). O presidente
do Tribunal, Salomão

Ribas Júnior, respondeu ao

ofício de Junckes que o

assunto já está exposto em lei

específica e não cabe

prorrogação.

ENTRE ASPAS, _

"Dize-me com quem andas, e te direi quem és."
(Prefeito Dávio Leu - PFL - ironizando a falta de apoio político
e administrativo do governador do Estado, Esperidião Amin,
reclamada pelo ex-prefeito e líder pepebista em Massaranduba,
Odenir Deretti)

� Dr.Luclcno Maiochi Pereira
� Médico Oftalmologista - CRM 9066

.

Rua GuilhermeWeege, 327 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

POLíTICA- 3

Leu quer ajustar os níveis
salariais do servidor público

Projeto já enviado
à Câmara inclui
aumentos que
variam até 18%

Massaranduba - o prefeito
Dávio Leu (PFL) enviou projeto
de lei à Câmara de Vereadores

propondo alterações no quadro de

pessoal da administração direta e

ajustando a remuneração dos

servidores municipais em vários

níveis. A matéria deu entrada no

Legislative segunda-feira e tra

mita nas comissões técnicas. A

providência também legaliza
alguns cargos, que desde a ad

ministração passada já fazem

parte do Quadro de Pessoal,
como psicóloga, terapeuta e fo

noaudióloga, Os ajustes salariais
variarn de 8 a 18%.

- A revisão de salários é para
todos os servidores -, enfatiza

o prefeito, explicando que a de

cisão leva em conta a necessidade

de, na remuneração dos funcioná
rios �o serviço público, conside
rar também o que o mercado de
trabalho está oferecendo, sob

pena de ocorrer evasão de ser

vidores para outros setores.

Leu reagiu às críticas do ex

vereador e ex-candidato a vice

prefeito Alvair Ricardo Pedrini

(PMDB), que na recente recep

ção ao prefeito de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira, no Ribeirão
Wilde, acusou o prefeito de, com
o referido projeto, privilegiar in
tegrantes do primeiro escalão do

governo com aumentos de salá

rios, em detrimento dos demais
servidores. Para o prefeito, "Pe
drini está desinformado, como

"
estava quando era vereador, e no

passado legislou a fixação de

remuneração para os futuros

secretários, quando a Prefeitura

funciona com departamentos",
ironizou.

Em outro projeto, também já
remetido para a Câmara, o Exe
cutivo também reajusta os pro
ventos da aposentadoria dos

servidores estatutários, que não

estão incluídos no primeiro pro

jeto, que trata da revisão dos ní

veis de vencimentos.
PASSAGEM - Igualmente

está tramitando na Câmara de
Vereadores projeto de lei que
altera o Código de Parcelamento

. do Solo Urbano, assegurando a

servidão de passagem e garan
tindo o acesso para as vias pú
blicas, daquelas pessoas que
possuem terrenos e moradias,
nos fundos de propriedades. A
legislação em vigor não orientava
especificamente neste aspecto.
(MILTON RAASCH)

Prefeito pede execução do Projeto da SC-413
Massaranduba - o prefeito

Dávio Leu protocolou esta sema

na junto ao governo do Estado,
em Florianópolis, documento
contendo assinaturas dos demais
Executivos dos municípios do
Vale do Itapocu, reforçando a

reivindicação pela execução do

projeto e pavimentação do trecho
de 15 quilômetros da SC-413, li
gando Massaranduba com Luiz

Alves. Leu já havia encaminhado
documento nesse sentido, espe
cífico de Massaranduba, e agora
reforça a solicitação com o apoio
dos demais prefeitos da micror

região.
Ele também já encontrou-se

com a presidenta da Acijs (As
sociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), Christiane
Hufenüssler, quando solicitou o

engajamento da entidade jara
guaense, assim como das demais

associações empresariais das ci

dades vizinhas, pela viabilização
daquele trecho rodoviário. Se

gundo o prefeito, a pavimentação
do acesso com Luiz Alves bene
ficiará toda a microrregião, en
curtando distância para o Aero

porto de Navegantes e o Porto
de Itajaí. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tribunal Pleno considera legal.
contratações feitas pela FME
Pasold acusa o
coordenador do
PT de "fabricar
inverdades"

Jaraguá doSul- Diferente
do que foi divulgado pela direção
do PT local, o TCE (Tribunal de
Contas do Estado) não conside
rou irregulares as 68 contratações
feitas pela FME (Fundação Mu
nicipal de Esportes), tampouco
vai multar o prefeito Irineu Pasold
(PSDB) "pelo cometimento de

grave infração à norma legal". As
informações veiculadas pelo
Jornal CORREIO DO POVO na edi

ção anterior fazem parte apenas
do relatório dos auditores do tri
bunal, sem a decisão do Tribunal

Pleno, que apenas recomendou
a extinção de 32 cargos ainda não

preenchidos.
Decidiu ainda cancelar o si

gilo na tramitação dos autos, o

que possibilitou conhecer o autor
das denúncias, o coordenador
microrregional do PT, Dionei da
Silva, e sugerir a elaboração de
um outro projeto para adequar a
recomendação de extinguir 32

cargos. Pasold creditou a infor

mação "truncada e parcial" a ma
nobras políticas, de cunho eleito
reiro. "Nada do que está no jornal
é correto, serve apenas para dar

palanque ao Dionei, que quer ser
candidato a deputado no ano que
vem", afirmou, acrescentando

. que as acusações são de caráter

pessoal, sem nenhuma relação

Arquivo CPI Edson Junkes

Pasold: "As denúncias apenas conturbam eprejudicam a administração"

com os interesses do Município.
De acordo com o prefeito, a

reforma administrativa aprovada
pela Câmara de Vereadores em de
zembro passado extinguiu 21 dos
32 cargos recomendados pelo
TCE. "Os outros 11 serão extintos

até o final do ano", assegurou. Pa
sold justificou as contratações sem
concurso lembrando a necessidade

específica das modalidades. "Se a

fundação precisa de um técnico de
Xadrez e for abrir concurso públi
co para isso poderá ser obrigado a

contratar um profissional de Fu-

tebol, que foi aprovado no con

curso", explicou, garantindo que em
momento-nenhum o TCE apontou
irregularidade neste que-sito.

Outro ponto apontado por Pa
sold parajustificar a falta de con

curso público é o fim de alguma
modalidade. "Hoje, a febre é o

Tênis, mas se amanhã não hou

ver mais interesse, o que a admi

nistração fará com o profissional
contratado por concurso?, inda
gou, lamentando o "posiciona
mento inconseqüente do PT" .

(MAURíLIO DE CARVALHO)

Câmara aprova as contas de 1999 da Prefeitura
,

Jaraguá do Sul- Em vota

ção secreta, por 13 votos favorá
veis e seis contra, a Câmara de
Vereadores aprovou,na segunda
feira, as contas da Prefeitura re

ferentes ao exercício de 1999. O
TCE (Tribunal de Contas do Es

tado) recomendou a aprovação,
apontando, no entanto, seis res

trições de ordem constitucional

legal e regulamentar, As novida
des ficaram por conta dos pa
receres das comissões de Finan

ças e Orçamento e Legislação
Justiça e Redação Final funda
mentados com propriedade, o

que não se via há muito tempo
no Legislativo local, e na discus
são do relatório entre os vereado
res.

Ao pedir o voto contrário, o

vereador Marcos Scarpato (PT)
disse que o relatório apontava vá
rias irregularidades, entre elas o

não recolhimento de recursos ao

FMPS (FundoMunicipal de Pre
vidência Social). "Me chamaram
a atenção 'favores' que não se

guerp as determinações do pró
prio tribunal, como o pagamento
de R$ 60 mil em aluguel de com
putadores, R$ 24 mil investidos
em ajardinamentos, R$ 327 mil

gastos em combustíveis e R$
187 mil em cimento, além de ou
tros absurdos", destacou.

O vereador Rui Lessmann

(PFL) alertou para as questões de
ordem técnica, recorrendo às

constituições e leis para explicar
a posição. "Tenho por obrigação
me manifestar contrário devido

a ausência de recolhimento das

contribuições ao FMPS", posicio
nou-se, explicando que restrições
de ordem constitucional refere
se a algum dispositivo da Consti
tuição, legal à lei e regulamentar
é ausência de informações de ca

tegorias de empenhos.
O líder do governo, Sílvio

Celeste Bard (PSDB), rebateu as

argumentações afirmando que o

TCE não constatou nada que
"manchasse" a administração.
"Sugeriu apenas algumas adequa
ções, o que já foram feitas com a

vigência da Lei de Responsa
bilidade Fiscal", garantiu, acres-

.

centando que estão sendo devol
vidos ao fundo de previdência os

recursos retirados no governo do

ex-prefeito Durval Vase!. (MC)

,

O PT vê com ressalvas a proposta de convocação de uma

miniconstituinte para 2003, que poderia alterar alguns pontos
específicos da Constituição, como reforma tributária, pacto

federativo (revisão das atribuições da União, dos Estados e dos

Municípios) e a reforma política.
.
Apesar do apoio de setores do PMDB e PDT, os petistas

acreditam que seja uma manobra preventiva para engessar um

possível governo de Luís Inácio Lula da Silva e a sua pretensão
de convocar uma constituinte exclusiva.

- Toda vez que surge a possibilidade de o PT vencer a eleição,
surge por aí histórias mirabolantes, como parlamentarismo e

constituinte restrita -, acusa o líder do PT na Câmara Federal,
deputadoWalter Pinheiro (BA).

Falha

A família de Anélia Enke
Karsten - doadora do terreno

para a construção da creche

na Vila Rau - não foi
convidada para a cerimônia de

inauguração, que aconteceu na

semana passada. A falha foi

da Prefeitura, que ganhou o

terreno e vai administrar a

escola. Na parceria, o Sesi é

responsável apenas pela
construção da creche. "O
convite deveria partir da
Prefeitura", disse o

coordenador Leônidas Nora,

Difícil
Se se confirmar o veto do

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
ao projeto que substitui a multa
de R$ 6,00, do estacionamento

rotativo de Jaraguá do Sul, pela
compra de cartões no mesmo

valor, vai colocar a bancada

governista na berlinda. Se votar

pela derrubada do veto,
contraria o prefeito, se votar

favorável ao veto, contraria

posição anterior, j á que a

proposta foi aprovada por
unanimidade na Câmara de

Vereadores.

Homenagem
O Instituto Teotônio Vilela - entidade de estudos e análises

políticas do PSDB - vai homenagem' o deputado federal Vicente

Caropreso, presidente estadual do partido, com o título "Cidadão

Tucano". A solenidade de outorga será no dia 30 de junho, às 11

horas, no Restaurante do Parque Malwee.

O coordenador macrorregional do Instituto, Reginaldo Jorge, fez
o lançamento oficial do título na tarde da última segunda-feira, na

Câmara de Jaraguá do Sul, onde reuniu a cúpula tucana do

Município.

Justificativa
Jorge disse que a decisão em

conceder o título a Caropreso
se deu em virtude dos
trabalhos desenvolvidos na

Câmara Federal, sendo
considerado um dos dez

parlamentares roais atuantes.

"É uma homenagem pela ética

com que pratica a vida

pública", justificou, garantindo
que poderá ser agraciado
qualquer filiado.

Troca-troca

O ex-prefeito de Schroeder
Hilmar Hertel (PFL) está sendo
sondado pelo PPS. Depois de

desavenças no partido, que
começou com a disputa

com o então prefeito, Gregório
Tietz, hoje no PSDB, pela
indicação do candidato a

prefeito, a troca de

partido é vista como

recomeço. Fontes garantem que
a filiação é certa.

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

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA'

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 21 DE JUNHO DE 2001 CORREIO DO POVO ECONOMIA-5

Associação pretende instalar
incubadora industrial em JS

de Florianópolis, Urandir Flores
Boppré, ministrou palestra, no

auditório do CPL (Centro Inte

grado de Profissionais Liberais),
abordando o assunto.

Na oportunidade, Boppré ex

plicou como funcionam as in

cubadoras industriais, expôs as

vantagens da parceria e relatou

exemplos de sucesso das já ins

taladas. Segundo dados do Se

brae, nos últimos cinco anos, as

incubadoras reduziram em até 85%

a taxa de mortalidade das micros
e pequenas empresas da região. As
principais causas para o fecha

mento são falta de planejamento e

de recursos.

Na opinião da executiva da

Apevi, Patrícia AssneJli, as incu-

badoras evitam os riscos de falên

cia e garantem o apoio necessários

para o início das atividades in

dustriais. "Para micros e pequenas

empresas, o início é muito difícil.

Se nascem dentro de uma in

cubadora o risco é reduzido sig
nificativamente", afirmou, infor
mando que as empresas ficam na

incubadora até se desenvolverem

o suficiente para criar sua inde

pendência.
As incubadoras industriais

funcionam em grandes galpões
compartilhados por diversas em

presas, que pagam aluguel de R$
10,00 o met:ro quadrado ocupado.
O projeto oferece ainda telefone,
fax e consultorias técnica e jurídica.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Consultor do
Sebrae explicou
como funciona
a proposta

Jaraguá do Sul - A Apevi
(Associação das Micros e Peque
nas Empresas do Vale do Itapocu)
analisa a possibilidade de instalar

uma incubadora industrial no Mu

nicípio. A diretoria da associação
está mantendo contato com enti

dades de classe e Prefeitura na ten

tativa de viabilizar a implantação do
projeto. Na noite de ontem, o con
sultor do Sebrae (Serviço de Apoio
às Micros e Pequenas Empresas)

Mauro Alkmin da Costa (de casaco) e Antônio Torres, técnicos
do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), de São

Paulo, autorizados pelo Ínmetro (Instituto Nacional de Metro

logia, Normatização e Qualidade Industrial), estiveram ontem

na Concessionária Moretti, onde confirmaram as condições da

empresa para receber o certificado de qualidade na conversão de
combustíveis para gás natural.

A Moretti está habilitada a emitir certificado de garantia de

qualidade do Inmetro. "Vale como documento legal", lembrou
o proprietário da concessionária, GilmarMoretti, garantindo que
a utilização de gás natural como combustível representa econo

mia de até 70%. Dívida ativa do Crea é superior a R$ 8 milhões
RECURSOS - De janeiro a

maio, o Crea registrou saldo po
sitivo de R$ 825.221,1l. A receita

somou R$ 4.396.284,54 contra R$
3.57l.063,43 de despesas. No
mesmo período, a Inspetoria
Regional apresentou superávit de
R$ 89.052,69. Foram arrecada

dos em ARTs (Anotação de

Responsabilidade Técnica) R$
122.607,23, excluindo as anuida

des e multas. As despesas soma

ram �$ 33.554,54, 27% da ar

recadação total do órgão na região.
O Crea repassou à Aeajs (As

sociação de Engenheiros e Ar

quitetos de Jaraguá do Sul), no
primeiro trimestre deste ano, R$
4.030,9l. "A importância do au

XJ1io da classe na ação fiscalizadora
do Crea e na regularização das

situações se reflete no valor retor

nado a sua entidade de classe",

explicou Günther.

INSPEÇÃO EM ASILO
Como conseqüência do convênio

entre Crea e Ministério Público do
Estado e cumprindo determinação
judicial do Juízo de Guaramirim,

.

técnicos do Crea, Corpo de Bom

beiros, Vigilância Sanitária e Pre

feitura de Massaranduba reali

zaram, no dia 12, inspeção con

junta no Asilo Recanto da 3' Idade,
localizado naquele Município. O

objetivo foi verificar o enquadra
mento da casa na Portaria 810/89
e do Ministério da Saúde, que trata

das "normas para funcionamento
de casas de repouso, clínicas geriá
tricas e outras instituições desti
nadas ao atendimento de idosos".
O relatório final das instituições
envolvidas será elaborado e enca

minhado na próxima semana ao

Fórum de Guaramirim. (MC)

Jaraguá do Sul - O Crea

(Conselho Regional de Engenha
ria, Arquitetura e Agronomia) de

Santa Catarina acumula R$ R$
8.259.505,80 em dívida ativa.

,

Deste montante, R$ 550.763,46
são referentes aos profissionais, R$
869.957,67 de empresas e R$
6.838.784,67 em multas aplica
das pelo órgão. De acordo com o

presidente do Conselho, Celso Fran
cisco Ramos Fonseca, estão ajuiza
dos R$ 4.875.912,99 e a diferença o

Crea pretende cobrar "amigável ou
judicialmente por jurisdição",

O chefe da Inspetoria, Regio
nal do Crea no Município, Osmar
Günther, informou que o órgão vai

abrir processo licitatório para con

tratar advogados, nas diferentes

jurisdições do Estado (incluído
Jaraguá do Sul e municípios inte

grantes), para realizar essa cobrança.

o O jornalista Gilberto Dimenstein, um dos mais respeitados
e admirados articulistas do País, faz palestra hoje, a partir
das 19h30, no Clube Atlético Baependi.
Com o tema: "Empresa cidadã e.o profissional do futuro",
Dimenstein abordará o papel da empresa no futuro, sua
contribuição para o desenvolvimento econômico do Brasil

na construção de uma sociedade mais justa e igualitária,
além de traçar o perfil do profissional do futuro dentro do

contexto.

o O administrador especializado em Comportamento do

Consumidor e Administração de VendasEmilioMui'íozMoya realiza
na próxima semana, de 25 a 28, na Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim), o curso de Qualidade no

Atendimento Telefônico.

o A Comissão Especial da Câmara Federal que analisa a

proposta de emenda constitucional que permite aosmunicípios
instituir e cobrar a TlP (Taxa de Iluminação Pública) tem até

meados do próximo mês para emitir parecer.

o Parlamentares catarinenses estão mantendo contato com os

prefeitos do Estado na busca de subsídios para normatizar o

assunto. Na opinião deles, a proposta, se aprovada, contribuirá
para minimizar a "penúria" que os municípios estão atravessando,
já que muitos não têm condições financeiras de custear a iluminação
pública, permanecendo inadimplentes com as concessionárias de

energia elétrica.

Jornal

CORREIO DO POVO

AQUI É O SEU tUGAR!Assine o

melhor jornal
da região
pagando
apenas R$

11,50 por mês

OA AnateI (AgênciaNacional de Telecomunicações) autorizou
reajuste médio de 11 % nas tarifas da telefonia fixa, que entra
em vigor até o final do mês.

AACADEf,1IA IMPULSO PARABENIZA

OSNAßA[)O -00 1° DESAEIO DE N'El:OCIDADE
» r.o;<;

-,_.-.. ..•.. ",

08/06/2001
Troféu Nadador Mais Rápido: ítalo Max Grahl
féu f}Ja ra Mais

I

ido: Anne Sch!Lmann

o o Corpo de Bombeiros Voluntários de Guaramirim vai

comemorar o Dia do Bombeiro, comemorado no dia 2 de julho,
elaborando diversas atividades entre os dias 2 a 6 de julho. No dia
2, especialmente, será realizada palestra com o senador José

Benrique de Loyola, às 19 horas, no auditório da Aciag. A entidade

convida toda classe empresarial a prestigiar o evento. O senador
Vai explanar sobre a "A importância dos bombeiros para a comu-

I nidade e classe empresarial".
l �

Teleassinaturas: 371-1919
275-2853/275-0105

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraguá do Sul - Até do
mingo, quem ainda não viu tem

oportunidade de conferir a expo
sição Caminhos do Homem, no

segundo piso do Shopping Brei

thaupt. A exposição é uma pro
moção do Sesc e tem por objetivo
mostrar a evolução do homem ao

longo da história e as conse

qüências dessa evolução para o

mundo moderno. A história da

evolução do homem é contada
através de uma caverna onde es

tão caracterizados todos os es

tágios do desenvolvimento do ser

humano, começando com o aus

tralopithecos, homo habilis, homo
herectus, homo sapiens e homo

sapiens-sapiens. Painéis e mapas
marcando a passagem e o des
locamento do homem no planeta.

De acordo com a monitora

Lurdes deMaçanero, aproximada
mente 2,3 mil pessoas já visitaram
a exposição, que começou no dia
16 deste mês. Lurdes salienta que
as escolas do Município também

estão agendando visitas e trazendo
seus alunos. Segundo ela, cerca
de mil estudantes visitaram a

mostra.

Para a professora de História
do Colégio Evangélico Jaraguá,
Andréia Camillo, a exposição
proporciona aos estudantes uma

vivência do que é estudado em

sala de aula e faz com que os

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE JUNHO DE 2001

Hipertensos e diabéticos
receberão medicamentos

Programa foi
lançado ontem
e vai beneficiar
1140 idosos

Jaraguá do Sul - o secre

tário estadual de Saúde, João José
Cândido da Silva, esteve na ma

nhã, de ontem em Jaraguá do Sul

para o lançamento regional do
Programa de Distribuição Gratuita
de Medicamentos para Tratamen
to de Diabetes e Hipertensão Ar
terial. Jaraguá do Sul foi o segun
do município catarinense con

templado pelo programa e recebeu
um lote de 78 mil comprimidos
que serão divididos entre os mu

nicípios que compõem a Região
daAmvali (Barra Velha, Massaran
duba, Corupá, São João do Ita

periú, Guaramirim, Schroeder e

Jaraguá do Sul) e vai beneficiar

aproximadamente 1140 idosos
commais de 60 anos e que sofrem
de hipertensão e diabetes.

A entrega dos medicamentos
foi feita pelo próprio secretário aos
prefeitos dos municípios presen
tes. O governador Esperidião
Amin, queestava sendo esperado,
não compareceu. Além dos pre-.
feitos dos municípios beneficia
dos também participaram do lan

çamento integrantes dos grupos
de idosos de Jaraguá do Sul. O

secretário-adjunto de Saúde de

Jaraguá do Sul, Norival Silva, fez
uma pequena ,palestra aos pre
sentes sobre as causas da hiper
tensão e do diabetes e suas conse

qüências para a saúde. Ele alertou
sobre a necessidade de prevenção
e deu algumas dicas, corria não

comer à noite e evitar todos os

tipos de tranqüilizantes.
O secretário de Saúde do

Fotos: Edson JunkeslCP

Prevenção: secretário João José lançou o programa ontem em JS
"

Estado assegurou que o programa
não tem prazo para terminar e

apontou o caráter social do pro
jeto, que vai beneficiar os idosos
com mais de 60 anos. Segundo
ele, a gratuidade dos medica
mentos li vra os doentes de um

gasto mensal aproximado de R$
80,00. "A maioria dos aposen
tados ganha salário mínimo e por
isso muitos não conseguem com

prar os medicamentos", exempli
fica o secretário.

Ainda de acordo com João'

José, o programa vai evitar o nú
mero excessivo de internações
entre os idosos. Ele afirma que os

dois principais motivos dos pro
blemas vasculares apresentados
entre as pessoas com mais de 60
anos são a diabetes e a hiperten
são. O Programa de Distribuição
Gratuita de Medicamentos para
Tratamento de Hipertensão e

Diabetes será lançado em 18 re-

ite fazer
, porque você

se decepcionar com
algu que julgava de

.

confia nça. Seu poder de
atração estará em alta.
Touro - Pare de se

om problemas
nem existem.

eber urna
p
astral no romance.

Gêmeos - Não alimente

giões do.Estado de Santa Catarina.
O investimento para este ano,

segundo João José, é de apro
ximadamente R$ 2 milhões, di
nheiro suficiente para a produção
de 63 mil comprimidos.

Para receber o medicamento

basta estar cadastrado na Prefei
tura. Os comprimidos serão

entregues aos idosos por agentes
de saúde ou estarão disponíveis
nos postos de saúde. A partir de
julho os medicamentos serão

produzidos em parceria com a

Univali.

Para o aposentado Raulino

Nicocelli, 70 anos e diabético há

10, o programa veio em boa ho

ra." A gente gasta quase 'tudo o

que ganha comprando remédios",
afirma Raulino, que diz com

prometer mais de 50% de seus

rendimentos com a compra de
remédios para si mesmo e para a

esposa, que é hipertensa.

IWL\j�*,�I!i'�iiYJiJ ressentimentos.

isará de novos

. No plano
Wk�tTIt'á!gJiI�'I.�tUmofo rte
tendência a 'se isolar.
Câncer - Tenha cautela

os amigos, pois
ter uma

agradável. Na �

imentol, faça
apenas o que o seu

coração deseja.
Leão - Encare os fatos

tividade, assim
fácil resolver os
s. Período da

�obre�f e:�i�:���ra,
Virgem - Apesar do

o, não fuja das
nsabilidades.

lugares diferentes
s rtido e aumentará
as suas chances de
conquista.
libra - Evite alimentar

re
._",

ntos - tente

assado e viva

ir aos outros as suas

obilidedes. Idéias
s irão fortalecer o

s r p
. t�sional. Clima

envolvente com o seu par.

Sagitário - Não

brinque com a saúde e

Teoria da evolução do homem é
motivo de exposição no shopping

alunos compreendam melhor o

conteúdo. "O mais importante não
é apenas tomar conhecimento de
como se deu a evolução do ho
mem, mas também prestar aten.

ção às conseqüências dessa evo

lução para o mundo em que vive.
mos", afirma a professora.

Na avaliação da monitora
Lurdes as crianças são as mais in
teressadas em explorar a caver

na e descobrir como viviam os

nossos ancestrais e como se

comportavam diaI;te das adver
sidades.

O Australopithecos ocupou a

terra há 3 milhões de anos; já o

homo habil is fez parte do planeta
há 2,5 milhões de anos e já tinha

capacidade intelectual. O homo
herectus ocupou a terra há 1,5
milhão de anos e já construía

abrigos e algumas armas. O homo

sapiens surgiu há 100 mil anos,

na África, e possuía organização
social estruturada, e o homo sa

piens-sapiens é o que tem capaci
dade para produzir cultura.

Paralela à exposição, os in

teressados podem assistir ao filme

(em vídeo) A Guerra do Fogo,
que enfoca a luta pela sobrevivên
cia do homem antes da descoberta
do fogo. O primeiro homem que
se tem notícia surgiu na África,
depois na Ásia, Oceânia, Europa
e, finalmente, América.

Conhecimento: estudantes aprendem a teoria da evolução humana

�tr�;��»m os problemas
fag;J�!ji'�s�O momento

flc1êW'ITi-�;fdescontração e

prazer. Tudo indica que
será fácil fazer as pazes
com quem ama.

est2);l!. Sua capacidade
/.

ão estará em alta

r atenta ao que
ua volta. Algo

ir e revelar.
marcado pela

edicação.
Capricórnio - Seja
Ir com as finanças:

além do que
vai se

suq;:>:c n er esta noite.

Alguém especial poderá
entrar na sua vida.

Aquário - Evite se

r azes com o seu

par. Não é rnornentode
trocar o certo pelo
duvidoso.
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CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta-feira, 21 de junho de 2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12h; CLASSIAUTO: 3a feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: sa feira, 12h

Para anunciar: 370-8�49 ou correiodo ovo@netuno.com.br

Vario, o modelo SEAl
para a lam/7ia viajar·lranqüila
A stationVario é omodelo
SEAT ideal para a família

viajar tranqüila, com con

forto e segurança.A perua
é caracterizada pelos atri
butos de esportividade,
jovialidade e alta

tecnologia damarca espa
nhola doGrupo
Volkswagen.
Versão station do sedã

a Cordoba, oVario é canfor
o tável e seguro tanto em

viagens longas como em
percursos curtos - como

ir às compras ou levar

crianças à escola. Com
designmoderno e ousado,
tem como destaques na
dianteira os faróis alonga
dos, a grade com o

logotipo damarca espa
nhola cromado no centro e

envolventes pára-choques
como tomadas de ar.
Na traseira, as inovações

estão presentes em lanter
nas largas e bem desenha

das, antena no teto, brake
light e logotipo destacado
no porta-malas.AVario
tem 4,163metros de com
primento, portamalas com
capacidade para 399 litros
ou 1.250 litros com o ban
co traseiro rebatido. O

bagageiro do teto, com
travessas deslizantes,
comporta 50 quilos de
bagagem.
As portas têmbarra de

proteção e enchimento

especial que aumentam a

resistência em caso de
colisões laterais. O station
daSEAT vem equipado
com o sistema Isofix, ponto
de ancoragem universal

para a fixação de cadeiras
para crianças.

Outro item importante de
segurança é completo sis-

. tema antifurto:
imobilizador eletrônico,
chave de ignição do tipo
plana, volante de direção
com trava anti-rompimen
to (gira em falso caso sofra
uma força superior alSO
Nm) e cilindros das fecha
duras dasportas degiro livre.
Omotor é o mesmo 1.6 de
101 cavalos que equipa o

Golf e oAudi A3. Potente e

econômico, permite que o
carro acelere de zero a 100

km/h em 11 segundos e

alcance velocidademáxi
ma de 188 km/h. Asmédi
as de consumo são de 9,2
km /I na cidade e 16.1 km/
I na estrada.
OVario oferece como op
ção câmbio automático de
quatromarchas. Também
pode vir equipado com ar-

condicionado, trio elétrico,
rodas de liga leve, duplo
air bag e freios ABS .

Direção hidráulica é item
de série. A Seat dispõe de
concessionárias nas cida
des de Itajaí, Florianópolis,
Chapecó e Blumenau.Nes
temês você pode adquirir
umSeat com 60% de entra
da e financiar o resto em
até 36meses, com taxa de

1,54% ao mês.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



2 - Classi Auto

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Arduíno
Veículos

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

MODELO' ANO COR COMBo
Palio EX 1.0, 2p. 00 Branco G

Gol Mi 1.0, 16V, 4p 99 Azul G
Palio EOX 1.0, 2p 98 Vermelho G
Parati CL 1.6, 2p, aq.int. + l.t. + brg.teto

97 Branca G

GoltGLX 2.0, cornpl. 97 Verde G

Palio Weekend 1.5 OH 97 Prata G
Gol MI 1.6, 2p, v.e. + t.e. 97 Branca G
Monza GLS 2.0, 2p, compL 94 Vermelho G
Escort L 1.6 94 Azul G
Escort Hobby 1.0 94 Azul G
Parati CL 1.8, 2p, aq.int. + LI. + bag.teto

92 Bege G

Goi CL 1.6 88 Bege A

Fusca 1300L 80 Vermelho G

Dalfar
---/------------------

VEICULOS LTDA
275r302Q COMPM·'8fJE·tm·&I�
MODELO ANO COR COMBo

FlAT
,>

Palio 4p. 99 Prata G
Palio EDX 2p 98 Vermo G
Tipo 1.6 IE cornpl, 95 Cinza G
Uno Mille 91 Verde 'G

VW
Gol16 V, 4p vi v.tr.elet. 99 Azul G
Gol 1.0 (mode. antigo) 96 Prata G
Goi CL 1.6 93 Verde G
Parati CL 1.8 91 Branco G
Gol motor 1 .6 86 Cinza A

GM
Corsa Super 4p. 99 Vermo G
Corsa Wind 98 Prata G
Kadette GL 96 Azul G
Kadette GL 1.8 95 Azul G
Chevette SL 89 Grafite G

FORD
Verona GLX completo 90 Dourado G

MOTO
Strada CBX 200 98 Vermelha G

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1170 - centro- Jaraguá do Sul- SC

VEJA
AUTOMÓVEIS
........
"•.••••

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3691 • Jaraguá do Sul- SC

Moro
XLX350 Preta 87

MODEW COR COMB.· ANO
GM

CorsaSuper Cinza Gas. 98
Corsa 4p Bórdô Gas. 96
PoinlerGL Azul Gas. 95
Omega GLS compL Azul Gas. 95
VectraGLS Azul Gas. 94
Monza SLE compL Bege Gas. 90
KadellSL Verde Gas. 90
Chevette Dourado Ale. 88

FIAT
PalioEX Vermelho Gas. 98

TipocompL Cinza Gas. 95
Uno Mille . Branco Gas. 91

VOLKSWAGEN
Goi Special - Okm Branco Gas. 00
GoI1000 Mi Branco Gas. 99

Go14p,1.6 Vermelho Gas. 99
GoICLI1.6 Branco Gas. 96
Fusca Azul Gas. 95
Kombi Furgão Branco Gas. 94

ApoloGL Cinza Gas. 91
Gol Prata Ale. 89
Passat Branco Ale. 84
Voyage Branco Gas. 84

FORD
Versailles Bordô Ale. 96
EscortCl, Azul Gas. 93
Escorl LX 1.6 Cinza Ale, 89

CORREIO DO POVO

Comércio de Automóveis Novos e Usados

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

vw
Gol Especial 00 Branco G
Goi Plus 96 Vermelho Bola G

Voyage 1.8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
Fusca 86 Branco G

GM

Pick-np Corsa 96 Verde Met. G

(vidro, trava e alarme)
MonzaSLE 84 Vermelho G

FORD
Ka 98 Vermelhomet G
Del Rey 84 Bege A

FIAT

Tipo completo 96 Bege G
UnoELX 95 Vermelho G
UnoCS 86 Marrom G

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE JUNHO DE 2001

FORD KA 1.0, vermelho/
98 - vidros e travas

elétricas, limpador e
desembaçadortraseiro, .

parachoques person.

1'IIoV'o:s ·e uaaoos

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

GM

�l;��Cscamp! g:) Branco G
g:) Prata G

CorsaWind 93 Prata G
Corsa SURer 4 piS fJ1 Vermelho G
VectraGLS fJ1 Branco G
MonzaSL 92 Vermelha A
ChevetteSL 00 Branca A
MonzaSLE er Vermelho A
Chevette L cl rodas es Cinza A

FORD
r-t 000 XL camp! 93 Vermelha D
Courier 93 Azul G
Fiesla fJ1 Vermelho G
Escort L Ldl, rodas, arqle 94 Prata G
EscortGL fJl Bege A

VW
Goi 16V,4p g:) Cinza G
Goi 16V,4p g:) Branco G
Goi Special g:) Cinza G
Gol 93 Vermelho G
Parati GL 1.8 94 Cinza G
Goll000 94 Verde G
Goll000 00 Branco G
GolGL fJl Bege G

Fiai
PalioWeekend, completo fJ1 Verde G
Palio EDX, - dir. hidr. fJ1 , Cinza G

���� EP 4pts, . ar ss Azul G
fJl Prata G

Molo
CGTitan fJ1 Cinza G
CG Titan fJ1 Azul G
Sundow fJ1 Vermelha G
CG Titan 125 ss Azui G
RD 135Z 00 Preta G

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

COMPRA
VENDE

FINANCIA

'(i'l\\**/iI''''' '3''1;(O'· -1; 1,7'{l\\. ,\ii "It/1,1 j'. '; ',', ,U

:{(O**141:l :2115-0:0:1\0
il\fA'7IS '11· '1'8::I�::I, ; l_� " / "

MODELO COR ANO

Voya.98 Prata 86
Goi BX - gas Bege 84
Goi CL 1.6. CHT - gas .

_

Branco 89
.

Santana Cli 1.8 4 pts-trava,dlreçao,ar cond. Branco 96
Variant - relíquea Amarela 73
Buggy Branco 72
Pampa 1.6 - toldo + 02 tanques Marron 91
Corcel II Branco 81
Verona LX 1.6 Verde 90
Ford Ka - vid. e travo Elét, limp.,desemb. Vermelho 98
Tempra Ouro - comp!. + couro + som Prata 94
Uno Elx 4 pts - vidros e. travas Prata 95
Corsa - ar qte, pneus, la dono Prata 96
Ford KA Image 2000, Bege metálico, completo + Turbo
de fábrica, CD original com viva voz p/ celular, Rodas
15,pneus novos, somente 480 Km rodados

,>,�. 0R"-'
370 21 O�·."9 Ruo Woldemof?fubbo,3809

Centro � Jorogua do Su]

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

VEÍCULO COMBo ANO COR

94 Cinza Prata

88 Cinza metal

91 Cinzametal

95 Cinza Prata

95 Verdemetálico

94 Verdemetálico

75 Azul

,(

VEíCULO ANO COR COMB:!:
GM

Corsa 1.0, 2e 00 Prata G
CorsaWind, 42 g:) Branco G
Vectra GL cornpl., 4p g:)' Prata G
Veclra CD compl., 2.2, entrada R$12.000,00 93 Branco G
Corsa 1.0 MPFI2e 93 Branco G
Vectra GLS come! 42 93 Prata G
Corsa 1.0 Super 4p fJ1 Cinza G
AstraGLS Com21. 4p ss Cmza G
Monza 2p, SLE completo 00 Cinza G

Volkswagen
L09uS Cl, dir. hidr. fJ1 Prata G
SantanaCU,4e·,1.8 ss Cinza G
GoiCLll.62e ss Marrom G
Parati CU 1.8 cl ar, 2e ss Prata G

Vo�agePlus es Bege G
Santana eS, 2p es Branco A

Ford
F-l 000 MWM XL comeleto 93 Branca D
Escort 16V, camp! 4p fJ1 Prata G
Escort GL 1.8i 2e ss Azul G
Pampal 1.8 00 Verde G

Fiai
Palio Youn9' 22 01 Branco G
Uno Mille EP 42 ss Cinza G
Uno Mille EP 4e ss Verde G
Uno Mille Eletronic 00 Prata G

Renaull
Mégane RXE completo, 4p. g:) Vermelho

Escort Hobby 1.0 Gas.

Escort L 1.6 Ale

Verona Gas

Escort GL Gas

Uno Electra Nix 2 p. Gas.

UnoEletronic 4p. Gas

Fusca 1500 Gas.

Fone: (47) 370-8622
VEí(ULO COR ANO
Palio EX, 4p Prata 01
Silvérado (Diesel Turbo Azul 98
Corsa Super 4p (complelo) Azul 97
Fiesta CLX 1.3, 2p Branco 97
Tempra Ouro 16V compl. Azul 96
Tipo 1.6 4p, completo Cinza 95
Escort Hobby 1.0 Cinza 95
Kadett GL 1.8 Vermelho 95
Kadett GL 1.$, V.t. Branco 95
Monza GL 2.0, 4p (completo) Azul 94
Tipo 1.6, 2p, rodas 15 Vermelho 94
Uno Mille, 2p Vermelho 94
F- 1000 (Diesel) rodas Branca 94
Chevette DL 1 .6/S Prata 91
Ipanema 1.8 SL/E, V.t. Verde 91
Escort L 1.6, rodas Cinza 90
Caravan 4.1 /S (completa) Azul 89
Parati S 1.6 Prata 89
Gol CL 1.6 rodas Verde 88

0-70 Diesel, rodas Vermelha 85
VEICULOS ANTIGOS COR ANO
Dodge LE Baron, 4p, compl. Branca 79
F-l00 Twin I Bean Branca 69
F-600 (caminhão) V-8 Bege 60

Rua Walter Marquardt, 51.8 - Em frente ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVOJARAGUÁ DE] SUL, 21 DE JUNHO DE 2001 Classi Aul0 - 3

R$ 8.000,00. Tratar: 275-2164. Vendo Fiesta, 98, gasolina,
branco. Tratar: 371-4000.

Trator: 453-1023 ou 435-0964.Vende-se Tempra, 96, gasolina, 6:500,00. Tratar: 9975-4135.
cinza. Tratar: 371-4000.

Vende-se Versailles Gl, 92,
vinho. R$ 8.200,00. Relíquia,
confira. Tratar: 9975-4135.

Vendo Uno Mille, 92, verde
metálico. Tratar 371-5343.

Vendo Fiorino, 87, totalmente
reformada, pneus novos, pintura
nova. Tratar: 275-1642 ou

9975,1514, com Paulo César.

UTOS
compra! venda! Irora / go/agens

Vende-se Fiesta, 96, verde..
Tratar: 371-4000.

Vende-se Uno pick-up, 98,
gasolina, vermelho. Tratar:
371-4000. Vendo Uno CS 1.5, 91, bege,

gasolina. Tratar: 9903-2936. Vende-se ou troca-se Apolo
Cl, 91, gasolina. R$ 6.300,00.
Tratar: 275-2164.

Vende-se Escort, 91, 'branco
gasolina, econômico, por
apenas R$ 5.800,00 à vista.

Vende-se Pick-up, Fiorino, 93,
prata metálico, ótimo estado. R$

, Vendo Palio, 4 pts, branco, com
limpador e desemb., trava
elétrica, 2000. R$ 10.500,00 e

assumir + 21 � R$ 301,00.
Tratar: 370-8233.

Vendo Palio EDX 98, 4 portas,
1.0, completo - er, prata.
Tratar 9905-2848.

rMFlL _

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

DESPACHANTE
Vendo ou troco Pampa, 89,
gasolina. Tratar: 275-2164. Sul.'

Br.asil
TRAN.'.....CIA. "OUROS - IPV.

LlClÍNCIAM.NTO••••RYlçoa OIlRAIS. Vende-se Escort Hobby, 95,
aros de liga com .opcionais.
Tratar: 371-5343.

Vende-se Elba CSL, 91. R$
6.000,00. Tratar: 275-21'64 ..

Fone/Fax
(47) 275-1417

rolamentos»Vende-se Tempra, 95, -or,
banco de couro. R$ 12.000,00.
Tratar: 275-2164.

Vendo Escort G� 1.8, 91, marrom
metál'ico. Trotar: 371-5343.

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

Vende-se Del Rey 88, Gl 1.6,
dourado. Tratar 9903-2936.Rua Barão do Rio Branco, 320, sala 02 - Jaraguá do Sul - SC Vendo ou troco Tempra, 93.

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

� VEíCULO COR ANO MODELO VALOR

� VW
CorsaWind 99,.4p, vermelho. Versalles. 94, gas., 4p,

MonzaSUE Verde Met. 88 2.0 R$ 5.200,00 R$ 6.000,00 + 36x R$ 330,00 completo. R$ 11.000,00
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

Kadett Prata 93 R$ 2.500,00 + 24x R$ 375,00
FIAT

Uno Azul 98 1.0 Young R$ 9.800,00
FORD

Fiesta,4p Preto Per. 97 R$ 5.000,00 + 36x R$ 270,00 Parati 98, branco. Valor Escort 1.8, prata, 94,
Escort Azul Met. 93 XR3compl. R$ 10.200,00 R$ 5.000,00 + 36x R$ 465,00 completo. R$ 10.000,00

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
-

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

(47)\ 376-1772
·C....... LTD-A

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jara�uá do Sul- SC CAM'HM,OH"'''
MODELO ANO COR COMBo VALOR FOR'D

GM Fiesta 1.0, 4p 96 Verde G R$ 10.500,00
D:20 completa 95 \ Preta O R$ 32.000,00 Verona GLX 1.8 96 Prata G R$ 9.000,00
Kadett SL 1.8 93 Prata G R$ 8.500,00 Pampa L 1.8 96 Branco G R$ 8.800,00
Ipanema SLE 1.8 90, Azul G R$ 7.000,00 F-1000 S.S 92 Cinza O R$ 22.500,00
Monza Classic 20, 4p c. 90 Cinza G R$ 7.500,00 Escort L 1.6 \ 90 Vermelho G R$ 6.500,00
logus CL 1.8 94 Verde A R$ 8.500,00 Escort L 1.6 90 Bege A R$ 6.000,00
D-20 completa 89 Azul O R$ 26.000,00 AAT
D-20 completa 86 Cinza O R$ 23.500,00 Tipo IE 2pts 95 Prata .G R$ 8.500,00

VW Palio ED 1.0 97 Verde G R$ 10.500,00
Goi CL 1.8 94 Branco A R$ 7.800,00 Fiorino 1.5 92 Verde G R$ 5.500,00
Goi CL 1.6 92 Branco G R$ 7.000,00 Premio CS 1.5 87 Branco " A R$I 3.900,00
Goi CL 1.6 91 Branco G R$ 6.500,00 CAMINHONETES
Saveiro GL 1.8 90 Cinza G R$ 6.000,00 Toyota 94 Cinza O R$ 25.000,00
Passat LS 1.6 86 Verde A R$ 3.800,00 MB 708 E 88 Azul O R$ 24.500,00
Gol BX 84 Branco G R$ 2.800,00 MB 608 O 81 Azul O R$ 20.500,00 Kadett GSI 92.
Fusca 1.300 81 Bege G R$ 3.000,00 Toyota 77 Azul D R$ 11,500,00 R$ 6.500,00 + prest,

D-20 - Dupla completa.
R$ 23.500,00

Verde fJ7
Vermelho %
Vermelho ss
Prata %
Branco 95
Verde 94
Prata 93

G\1:
Branco 00
Verde gj
Vermelho 99
Branco 99
Bordô 98
Branca CJ7
Branco fJ7

,

Branca fJ7
Prata % IVermelho ss I!

Bordô 92 IPrata SÄ)
i
t

!

CARROS Novos Parati 1.6MI completa
Goi HXlO

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE "Gol Plus
GoIL

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS GoIfGL
GoI CL 1.6
GoI CL 1.6

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N� de/ Dono
pcvvcvo-Dono-

IMPORTADOS
VermelhoSportage Kia, diesel

CorsaWind 4p cl opc.
Corsa Wind 4p cl opc.
CorsaWind2
Corsa Sedan
CorsaWind 2p c/opc.
Corsa Super 4p cl opc.
CorsaGL 1.6 c/opc.
Corsa Sedan GL 1.6
CorsaWind. cl opc.
Corsa Wind ,

D-20 Custom - Diesel
ChevetteSl.

FIAT
Palio 2p cl opc.
Palio 4p cl opc..

Uno EP 4p VErTEIALIAR
Uno Eletr. 2p
Uno CLS 4p VErTE

Prata
Branca
Prata
'Vermelho
Azul

99
98
%
93
93

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da

região. Troco na troca.
vw

GoIMI4p
GoI 16V,4p

Branco
Vermelho

99
99

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - Classi Auto CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL, 21 DE JUNHO DE 2001

UTOS
compra I vendo / floco / garagens

Vende-se Chevette 1.6, 86,
dourado. Tratar 9903-2936.

Vectra GLS, 98, completo, prata
metálico, ar digital 56.000km.

Tratar 371-5343. Vendo Pick-up A-20, 4 pts,
branca. Tratar: 275-1150.

Vende-se Corsa 1.0,98,
vermelho, gasolina. Tratar
9903-2936.

Vende-se Monza Classic, 93,
,

completo + painel digital, com
licenciamento pago. Ótimo
estado. R$ 9.500,00. à vista ou

R$ 4.000,00 + 24x R$ 255,99.
'Vende-se Astro; 98, ozul,
gasolina. Tratar: 371-4000.

Vendo Kadett GSI, completo, 93,
ótimo estado. R$ 5.000,00 à vista +

prestações. Tratar: 371·8611.

Vende-se Kadett 93, verde,
gasolina. Tratar: 371-4000.

Vendo Astro GLS, 98, gasolina,
com ar, direção, travas e vidros.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Honda VTR 1000,98,
vermelha, com 2000 milhas,
rodadas. Tratar: 275-1150.

Vendo ou troco Vectra GLS.
Tratar: 275-2164.

R$ 2.500,00. Tratar 376-1042
ou9992-7155.

r
,

Vendo Vectra GLS, branco, 95,
excelente estado. Tratar: 370-
7398 ou 9104-0646, com Luis.

Vendo Kadett GS, 89, completo.
R$ 5.000,00 + financiamento.
Tratar: 370-2164 ou 370-0947.

Vende-se ou troca-se moto CBX
aéro 150 impecável, ano 93,
por chevette. Valor

Vendo ou troco Passat Pointer,
ano 86, no valor de
R$ 3.800,00 à vista ou troco

por moto de menor valor.
Tratar: 370-1225.

Vende-se CG Titan, 95. R$
2.000,00. Tratar: 275-2164.

Com pre-se carroceria original
de F-l.OOO, 89.
Tratar: 276-0143.

Vende-se moto CG 125,99/99,
toda revisada, motor,
.carburador, freios e rolamentos
e pneus novos. Valor R$
3.000,00. Tratar: 9903-2011.

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

'

Vende-se scooter 97, valor a
combinar.
Tratar com Cristiane,
9118 - 0309

Automô
·

Baenendi F· 2'75 3711 Rua Bernardo Dornbusch,330-
veIs aepen t .

-

EntradadoClubeAtléticoBaependi

ZECA
Automóveis

Novos - Usados
de todas as
Marcas

275 3507

Gol
Gol
2 Gol
GoI Special
Gol4p
VW Saveiro
Senic completo
Gol
Polo Classic
UnQ Mille 4p
Fiesta

Gol4p
Gol
Courier
Vectra

Gol
Kombi
Fiesta 4p
Gol
Vectra

VEÍCULOS MODELO

Special
Special GIII
Special GH
Special GIII
l6V
CL MI 1.8

XRE

GHI, l6V
Completo

MPFI

l6V
MI

GL
GL
1000

1000

GLS

ANO COMBo

01/01 Gas.

01/01 Gas.

01/01 Gas.

01/01 Gas.

01/01 Gas.

00/01 Gas.

00/00 Gas.

99/00 Gas.

99/99 Gas.

99/99 Gas.

98/98 Gas ..

98/98 Gas.

98/98 Gas.

97/98 Gas.

96/97 Gas.

96/96 Gas.

96/96 Gas.

96/96 Gas.

95/95 Gas.

96/96 Gas.

COR VEÍCULOS MODELO ANO- COMBo COR

Vermelha Uno ELX 95/95 Gas. Vermelha

Quasar Santana GU 2000 94/94 Gas. Preto

Prata/Cinza Gol CL 1.6 93/93 Gas. Bege
Branco D20 Custam Completa 93/94 Diesel Bege
Azul D-20 completa Cabine Dupla 93/93 Diesel Branca

Branca Tempra Completo 93/93 Gas. Verde Met.

Verde Peral. Monza SL 93/93 Gas. Bordô
Verde Saveiro CL 92/92 Gas. Prata

Prata Opala compl. - ar SLE 4 cc 90/90 Gas. Branco

Preto Escort completinho XR3 89/89 Ale. Prata

Verde Kombi 87/87 Gas. Branca

Cinza Uno CS 87/87 Ale. Preta

Vermelho Passat 1.8 87/87 Ale. Branco
Azul Chevette SL 86/86 Ale. Branco

Cinza F-lOOO MWM 86/86 Diesel Azul
Branco Passat LS 83/83 Ale. Branca

Branca

Prata MOTO
Verde Titan OKm Gas. À escolher
Verde Peral. IBR Yamaha 125 Okm Gas.' A escolher

VEÍCULO

KA GL Image, 2p
Mondeo CLX
Courier 1.3
Escort GL l6V H
F-IODO HSD XL

Pampa 1.8 L, 2p
Pampa 1.8 L, 2p
Verona LX, 2p
F-IODO CB

Corsa Wind
Astra GL
S 10 2.5D4x4 CD
D20 Champ
Chevette DL
Kadett SL

,Goi CL 1.8 MI
Parati CL

\ I Tempra SX l6V, 4p

� 206 1.6 Passion

ANO COR

FORD

00/00 '

98/99
97/98
97/98
96/97
96/96
96/96
90/90
84/84

GM

00/00
99/99
98/99
94/94

,

93/93
92/c;J2

VW

96/97
94/94
FIAT

97/97 prata
PEUGEOT
99/99

prata
prata
azul

prata
vermelha
azul
azul
vermelha
cinza

verde
amarelo

prata
vermelha

prata
azul

cinza
cinza

branca

COMBo

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
diesel
gasolina
gasolina
gasolina,
diesel

gasolina
gasolina
diesel
diesel

gasolina
álcool

gasolina
gasolina

gasolina

gasolina

r�M"c*·: r; J; s;

ore

amlRC>.VOSs
ernino\ª,o·s
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A PARTIR DE

RS12.207.!�

Venha até a lavei conhecer de perto o carro feito
.. especialmente para você. E tem mais!!!

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

A PARTIR DE

- RS20.750,f!!
OU ENTRADA + 48X FIXAS

A PARTIR DE

RS' 3.980,!!
ou ENTRADA A PARTIR DE

R$990,OO + 48X FIXAS

íTENS DE SÉRIE:
• Barras de proteção
nas portas

• Faróis bí-paróbola
• Carroceria com

deformação programada
• Travas de segurança
no capô

• Sistemcõritiincêndio
(FPS)

371-2111
� só A FIAT DÁ ESTA .GARANTIA
DE QUALIDADE'E SEGURANÇA

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

- A partir de 4 anos proteção de
.corroceric contra corrosão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL; 21 DE JUNHO DE 2001
�

CORREIO DO POVO Classi Aulo • 6

Vendo caminhão Agrale, 700d,
94, bronco, com baú, pintura
nova. R$ 23.500,00.
Tratar: 9975-4135.

Consertos e Vendas de
Radiadores,Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio
paraAutomóveis e

Caminhões /ntercoo/er

Vende-se Fiesta CLX 1.3, 2p,
limp./ desemb./ ar q.
impecável, branco .

. R$ 9.600,00. R$ 370-8622.

p� eA� (0**47) 371-5343

UTOS
compra / venda / troca I garagens

Vende-se Palio EL 1.5, 98, ar
quente, limp. desemb., 4p.
Tratar 373-1026. Aceita troca

e financia.

Compra-se moto Honda de 83
até 95. Tratar 371-9375.

Vende-se Vectra GL 98,
completo + ar, som e rodas.
R$ 24.000,00.
Tratar: 9962.-5286.

Vende-se Gol bolinha CL, 1.6
ano 95, cor prata, impecável.
Tratar: 9902-0184.

Vende-se Gol Plus 1.0, ar q./
limp./ desemb., impecável,
prata. R$ 9.600,00 ..
Tratar 9975-0383.

Vende-se Tipo 1.6, 4p, cinza,
completo c/ teto e rodas 14',
lindo! Tratar: 9975-2522.

Vende-se protetor de

caçamba para F- 1000 e

lono marítima. Valor
R$ 100,0005 dois.
Tratar 370- 1492.

RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Conheça o novo modelo de

auto-falantes 6x9 da Bomber.

Preço promocional

R$147,OO
incluso instalação.

Venha fazer um orçamento
. UTh Pancadão de QuahdaQe

sem compromisso.

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

Vendo Relíquia
. __: �.-

FUSCA 74 - IMPECÁVEL
Banco Procar, motor zero, com

garantia de 1 ano, latoaria

impecável. Licenciado até dezembro
de 2001, placa final O.

\

�� lJas"

Fone (47) 371-6337
CeI. 9973-9632

Rua Bernardo Dornbusch, s/no
(ao lado do nO 1880)

Boependi - Jaraguá do Sul - SC

. I

1!-���'
Telefone:

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Promoção Sem Barulho

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

KIKAR AUTO CENTER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUA DO SUL, 21 DE JUNHO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 7

371-7770

REVESTIMENTO

AUTOMOBILÍS11CO
EM COURO EI
TECIDO

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau

Vendo Gol, 4 pts, 16v, 99, branco Vende-se ou troca-se Voyage,
geada, gasolina. Tratar: 371-4000. 83, gasolina. R$ 3.000,00.

Tratar: 275-2164.

/ Ch�vrO.A:uto7
MECÂNICA'

Vende-se Quantum GL, 93, Vendo ou troco Gol CL, 92. R$
gasolina, azul. Tratar: 371-4000. 6.000,00. Tratar: 275-2164.

Vende-se Passat, 95, prata. Vendo Fusca 59. Raridade!
Tratar: 371-4000. Tratar: 9975-0287.

Vendo Ger II 2000, 1.0 MI, 2
portas, branco.
Tratar: 371-5343.

Rua Bernardo Dornbusch, 20&
Sala 2 - Jaratg,.á do Sul - sC

. __ ._ __ _-

if

Promoção de Maio

Crediário até 6 vezes

Na compro de peços e acessórios você ganha um cupom para
concorrer o uma lindo Jaqueta de Couro. Sorteio dia 30/06/01

Horório de Atendimento:
'das 8:00 HS às 19:00 HS
Sem fechar poro o almoço

Promoção Válido até 31/05 ou enquanto durarem es estoques
\

Agora representando Pneus ItIIICHELIIV

UTOS
compra / venda / troca / garagens

I "�

SftID e �elt
�ftm \'�tl, , "

.

"
..

, .;.1$' Num só endereço: Rua Willy Manhke; sjn ; Centro - (ao lado Colégio Divina Providência) - Fone/Fax -,275:"3032 - Jaraguá do Sul - SCI

Vende-se Gol, 4 pts, 16v, 98,
branco. Tratar: 371-4000. Vende-se Fusca, 83. R$ 3.200,00.

Tratar: 275-2164.
Vende:se Gol, 4 pts, prata imperial,
98, gasolina. Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 16v, 4 pts, 99,
branco geada. Tratar: 371-4000.

Vendo Saveiro CL, 98, branco.
98, branca. Tratar: 371-4000.

Vendo Golf, ano 2000, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vende-se ou troca-se Gol 1.0,
16v, 4 pts, branco.
R$ 13.000,00 à vista ou entrada
R$ 8.000,00 + 24 fixas
R$ 318,99. Tratar: 9117-0266,
com Rudinei.

Vende-se Parati, 95, gasolina,
prata. Tratar: 370-4000.

Vende-se Passat Turbo, 96,
gasolina, azul. Tratar: 371-4000. Vendo Gol 1.0, 98, branco,

gasolina, cl 41.000Km. Tratar
371-5343.

Vende-se Gol, 2 pts, 16v, 98,Vendo Santana GLS, 95, gasolina, vermelho. Tratar: 371-4000.
com ar, direção e travas, vermelho.
Tratar: 371-4000. Vende-se Gol, 2 pts, 96, azul.

Tratar: 371-4000.
Vendo Monza SLE 2.0, MPFI, 93,
grafite, álcool, completo - ar.

Tratar: 9905-2848.Vende-se Santana, 94, com ar,
direção e travas, gasolina,
vermelho. Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 2 pts, 96, azul.
Tratar: 371-4000. Vendo Gol MI 1.6, verde

metálico, 96, cl opcionais, roda
de liga. Tratar 371-5343.

.

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

Vende-se Santana, 9.8, azul,
gasolina. Tratar: 371-4000.

Vendo Quantum CL, 95, gasolina,
vermelho. Tratar: 371-4000.

Vende-se Kombi, 2000, gasolina,
branco geada. Tratar: 371-4000.

Vende-se ou troca-se por carro
financiado, Golf GLX, 2.0, 95,
champanhe. R$ 16.200,00.
Tratar: 275-3409 ou

9973-9701, com Nane.

Vende-se Quantum verde,
gasolina. Tratar: 371-4000.

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

em 36x fixas.-

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - WalterMarquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) _ Fone 370-8800
o

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

370-0026
Assistência 24h: 9973-8889

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
...""

nO 58 - Centro - Jaraguá do Sul - SC .

ECONOMIZE ATÉ 700/0 NO COMBUSTíVEL

Homologada pelo::-

: INMETFiriY
1�·STI11Jro tlAeIßNAf.1·
DE M_EJROlOGiA:._N;0R_tMl.�§ÄO E
_c.;ru�IllDÂtll;.lfilOlJS.l'RjAtf
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Entidades elegerão no sábado os
membros do ConselhoTutelar
Guaramirim - Represen

tantes de mais de 20 entidades

iniciarão amanhã o processo
seletivo para definição dos futuros
integrantes do Conselho Tutelar.

Na primeira etapa, nesta sexta

feira, serão inicialmente avaliados
os currículos dos seis candidatos

inscritos e homologados para
participação no concurso, e, no

sábado, acontecerá a eleição.
Serão escolhidos dois membros

titulares e três suplentes, que pas
sarão a responder pelo funciona
mento do Conselho Tutelar no

Município.
O Conselho dos Direitos da

Criança e do Adolescente havia
recebido dez inscrições, no total,
de pessoas interessadas, inclusive
de outras cidades. Quatro delas
foram desclassificadas na avalia

ção preliminar da documentação
exigida, em reunião feita no início
da semana. "A maioria por não

preencher um dos principais re

quisitos para a função, que é ser

residente no Município, e prin
cipalmente conhecer a realidade
dos problemas sociais na comu

nidade", conforme a assistente
social Francine Spezin Rossi.

Com a eleição deste final de

semana, que vai acontecer na

Prefeitura, e com a divulgação de

resultados prevista para aconte

cer por volta das 11 horas, a co
munidade habilita-se a restabe
lecer o atendimento aos menores

com idade até 18 anos incom

pletos, em situação de risco social
ou pessoal, conforme o próprio
Estatuto da Criança e do Ado
lescente exige. Até o ano passado,
apenas uma pessoa vinha atuando

na função em Guaramirim, A ati
vidade dos dois membros conse

lheiros titulares será remunerada,
com vencimentos de R$ 430,00
mensais. (MR)

Aciag reclama a- antecipação
de cursos profissionalizantes
Guaramirim - A Aciag

(Associação C0':1ercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim)
decidiu pressionar pela anteci

pação do período de realização
dos cursos de profissionalização
do Sine (Sistema Nacional de

Emprego). Na reunião de segun
da-feira, a diretoria instruiu a

Assessoria Jurídica da entidade

para que avalie se cabe algum
instrumento jurídico, para garan
tir que os cursos sejam liberados
Com maior antecedência. Em
outra ocasião, a Aciag solicitou à
Facisc (Federação das Associa

ções Comerciais e Industriais de
Santa Catarina) para que inter
venha nesse sentido.

Este ano, os cursos estão

atrasando novamente. A repar
tição local do Sine ainda não tem

previsão sobre a data de início dos
CUrsos e também não sabe infor
mar quando serão feitas as ins-

crições. No ano passado, o atraso
provocou várias desistências de

trabalhadores que, devido a

demora, perderam o interesse.

Para 2001 foram solicitados mais
de 20 cursos, com oferta de cen

tenas de vagas, contemplando as ,

áreas em que a qualificação pro
fissional está sendo mais neces

sária. A seleção dos cursos foi

feita através de um fórum mu

nicipal, organizado pelo Conselho
de Trabalho e Emprego.

Os cursos têm um mês doe

duração e contemplam diversas
áreas de atividades, que vão desde

funções indústriais, na agricul
tura, comércio, turismo e arte

sanato. A Secretaria da Família
coordena o atendimento no

Estado, através do FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador). Os
trabalhadores interessados podem
participar, sem qualquer custo.
(MR)

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

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

Imóvel da Rede Ferroviária
está avaliado em R$ 118 mil
Prefeitura quer
adquirir a Estação
para instalar
museu histórico

Guaramirim/Curitiba - A

Diretoria de Patrimônio da Rede
Ferroviária Federal avaliou emR$
118mil o imóvel da antigaEstação
Ferroviária, que a Prefeitura pre
tende adquirir para transformar
emMuseu Histórico e outros fins

culturais. Os valores para ne

gociação serão formalizados ainda
esta semana pela Diretoria de
Patrimônio ao prefeito Mário

Sérgio Peixer. Localizado naRua
28 deAgosto, noCentro, o imóvel
possui 198 metros de área cons

truída, onde hoje funciona a rodo

viária, e terreno de 1,2milmetros

quadrados.
O interesse do Município pe

la transação visa unicamente ga
rantir a preservação da Estação,
única construção pública ainda re
manescente do período da colo

nização, por volta de 1910, explica
o secretário-executivo do Con

selho de Desenvolvimento Mu

nicipal, TItoFlávioTeixeiradaFon
seca. Segundo ele, a compra do

imóvel, que se não ficar confirma

da até o final do ano será colocado
em leilão pelaRede Ferroviária Fe
deral, tem o apoio dos membros do
Conselho deDesenvolvimento, que
vêem nisso a oportunidade de ser

instalado omuseu deGuaramirirn.
- Será o primeiro passo para

o resgare da História do Muni

cípio, desde o início da coloni-

Fotos: Edson Junkes/CP

Negociação: secretário Tito Flávio discute valor com a Rede Federal

zação, na localidade deBrüderthal, no primeiro mandato, providen-
cujo eixo depois transferiu-se para ciou para que o prédio fosse me-

Guarainirim-, destaca Fonseca, lhor conservado, e, no ano pas-
acrescentando que a cidade se res- sado, fez constar dotação orça-
sente de iniciativas como essa, cor - mentária para que o negócio venha
rendo o risco até de perder parte a ser concretizado. Agora, a aqui-
damemória cultural e histórica. sição só depende da decisão do

Segundo Fonseca, há anos a : atual prefeito, que poderá solicitar
Prefeitura mostra interesse em nova avaliação de valores do imó-
negociar o imóvel, para garantir vel, para fazer a contraproposta.
melhor aproveitamento do mes- A estatal está disposta a receber o
mo. Em 1991, o ex-prefeito An- pagamento, parcelado, em até 36
tania Carlos Zimmermann, então vezes. (MILTON RAASCH)

Oportunidade: governo irá leiloar a Estação Ferroviária se a Prefeitura de Guaramirim não fizer negócio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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mesmo dia, pela manhã, acon.

tece desfile alusivo ao aniversário
de Guararnirim, na Rua 28 de

Agosto, no Centro.

Domingo (26), terceiro dia,
às 11 horas, apresenta-se a Ban
da Musical do Sesi, e, em se

guida, a dupla Sandro Luis e

Clóvis. Às 14 horas, a Banda Ju

ventude, e, às 16 horas, acontece
a 3a etapa do Festival Sesiano da

Canção. Às 20 horas, soirée,
com o Grupo Transamérica e

Banda Juventude. Nos dois dias,
sábado e domingo, o parque será
aberto para a visitação às 10 ho
ras. Na segunda-feira, as ativi

dades no parque iniciam às 17 ho

ras, com shows das Garotinhas de

Ouro, Os Nativos é Grupo Candieiro.
Haverá outras atrações du

rante toda a semana, com maior

concentração no sábado, dia 1 de

setembro, com destaque para o

baile com animação de Os Ser

ranos, às 23 horas. No domingo
(2), apresentação artística para
crianças com "Botão & Cia." e

Osmar Sidnei, pela manhã, con
cluindo com Ipsis Litteris, Daniel
Lucena e Nenhum de Nós, a

partir das 17h30. (MR)

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE JUNHO DE 2001

Aficionados: o Fusquinha há muito saiu de linha, mas deixou admiradores

Aficionados do
modelo
confraternizarão
neste domingo

Guaramirim - Mais de 40

proprietários de Fuscas, proce
dentes de várias cidades da

Região Norte do Estado, estarão
confraternizando neste domingo,
no primeiro encontro dos afi
cionados desse modelo noMuni

cípio, que vai acontecer no pátio
do Ginásio de Esportes Rodolfo
Jahn. A programação inicia às 9
horas e deve estender-se até o

final do dia, quando as bandas
Alta Rotação e Fletz farão o en

cerramento. Haverá venda de

peças e acessórios pará Fuscas
no local e está previsto um desfile

pelas principais ruas da cidade.
O encontro está sendo orga

nizado pela Secretaria de Espor
tes, Lazer e Eventos, com a cola

boração de admiradores locais
desse veículo, como Wilson To

melin Júnior e Sidnei Zen. O

primeiro adquiriu um Fusca mo
delo 1972 há um ano, e inspirou
se em eventos semelhantes rea

lizados em Brusque e Blumenau,
para sugerir que uma promoção
nos mesmos moldes fosse tam

bém realizado em Guaramirim.
Com o carro todo original, com
exceção da pintura, que já foi

alterada, Tomelin circula Com o

"Fusquinha", principalmente nos

finais de semana.

Zen é dono de um desses mo
delos desde março do ano pas
sado, e também se mostra ani

mado com o evento deste domin

go. Segundo eles, o que vai valer

para o encontro será justamente

Encontro deverá reunir mais
de 40 proprietários de Fuscas

Massaranduba - A Festa
do Colono e Motorista, aconte
cimento que faz parte do calen
dário de eventos do Município,
está confirmada para os dias 27,
28 e 29 de julho. A informação é
do vice-prefeito Fernando Rein

ke, confirmado na presidência da
comissão organizadora. Toda a

programação da festi vidade
estará concentrada no Parque da
Fecarroz. Na sexta-feira, dia 27,

acontece a abertura oficial do

evento, seguida de show musical
ebaile.

No sábado, a programação
incluirá um seminário com orien

tações sobre o cultivo da Pal

meira-real e de orientação às mu
lheres agricultoras. À tarde,
acontecerão diversas atividades

. "
recreativas e jogos, envolvendo
equipes que serão formadas por
agricultores. "Queremos que a

"a oportunidade de intercâmbio
entre os proprietários, que pode
rão relatar as experiências de
cada um deles com os respecti
vos modelos, e mostrar a origina
lidade na adaptação de compo
nentes e acessórios e com a pin
tura dos veículos". Eles estão

aguardando as presenças de ou

tros aficionados, que virão de

Pomerode, Timbó, Blumenau,
Jaraguá do Sul, Joinville e outras

cidades próximas de Guaramirim.

OpçÃO - Já o secretário
Luiz Antônio Chiodini, que pron
tamente concordou em partici
par da promoção do evento em

Guaramirim, destacou que é

justamente um dos objetivos da

SecretariaMunicipal de Esportes,
Lazer e Eventos proporcionar
novas opções de lazer e entrete
nimento para a comunidade, além
do intercâmbio com os visitantes.
(MILTON RAASCH) .

.

Festa do Colono eMotorista acontece emjulho
festividade promova, realmente,
a integração das duas classes

homenageadas", destaca o vice

prefeito.
No domingo, às 9 horas, será

celebrado um culto ecumênico,

.

no Centro Esportivo Municipal,
com participação de celebrantes
das diversas congregações reli

giosas, além de um desfile, com

partici pação de entidades e repre
sentantes das diversas etnias. (MR)

Programação recreativa da
6a Expofeira está definida

Guaramirim - A progra- Alemão, de Guaramirim. No
mação de eventos recreativos e

culturais da 6" Expofeira, que
será realizada entre 24 de agosto
e 2 de setembro, no Parque Mu
nicipal de Exposições, está defi
nida. A solenidade de abertura vai

acontecer na sexta-feira, dia 24,
às 19h30, com hasteamento de

.pavilhões, interpretação do Hino

de Guaramirim e show pirotéc
nico com duração de quatro mi

nutos, seguidos das primeiras
apresentações musicais e shows
do evento, com início às 20 ho

ras, com as bandas Fly X e U2

Cover, no palco principal, e a

Manchester Band, no pavilhão.
No sábado (25), a programa

ção será essencialmente cultural,
com apresentações de vários
corais das organizações religiosas
e escolas locais, seguidas de en

cenações de diversas peças tea

trais, pelos grupos Alquimia e da

Escola Alfredo Zimmermann e

Centro Educacional Carrossel.

As duplas Lucas e Cindy e Rou

xinol e Sabiá farão apresentações
nesse dia, respectivamente às 12

e às 21 horas. Às 22h30 inicia o

baile com a Banda Real e apre

sentação do Grupo Folclórico

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal de Assistência Social de Jaraguá

do Sul convoca as Entidades Sociais e Comunitárias,
Organizações Municipais e Movimentos Sociais que
mantenham interface com a Assistência Social, Profissionais,
Prestadores de Serviço e demois pessoas interessadas a

participarem da I Conferência Municipal de Assistência

Social, a ser realizada nos dias 29 de junho de 2001 das 19h
às 22h e 30 de junho de 2001, a partir das 8h até as 11 h45

min, reiniciando as 13h até as 18h no auditório do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul - UNERJ, à Avenida dos

Imigrantes, 500 - Vila Rau. Tem como tema central "Gestão

Municipal de P.-ssistência Social: uma trajetória de avanços e

desafios" com subtemas: Gestõo de Assistência Social:

histórico, parcerias e inclusão social, Financiamento da
Assistência Social: fontes, fundos, orçamento, critérios de

partilha, desafios, Controle Social e participação dos

destinatários da assistência social

Jaraguá do Sul, 18 de junho de 2001

Mariza Raduenz - Presidente do CMAS

cromoarte@terra.com.br

FOTOLITO & CRIAÇÃO

Um novo conceito

na pré impressão

370-8649
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CONFRATERNIZAÇÃO
Será hoje à noite o jogão de futebol
entre a Imprensa e a Prefeitura de
Guaramirim, na recreativa da em

presa Estofados e ColchõesMannes,
a partir das 19h30. Após o jogo será

servido um delicioso prato típico da
culinária do Sul do Brasil.
Toda imprensa foi convidada a

prestigiar.

ETIQUETA
AJHB Desenvolvimento do Potencial
promove o curso "Etiqueta profissi
onal e social para profissionais libe
rais", com Janice Breithaupt, de 26 a

29 de junho, das 19 às 22 horas. Na

programação está incluído Coffee
Breake jantar de encerramento, onde
os alunos terão a oportunidade de

praticar as regras de etiqueta apren
didas.

PAINEL
OShopping Breithauptmontou um
painel de fotos com casais que pas
saram pelo local no Dia dos Namo

rados. Se você esteve por lá no dia 12
de junho, confira. Se a foto de vocês
estiver no painel, vocês ganham um

par de ingressos para o cinema.

FESTA ITALIANA
Vem aí a Tl." Festa Italiana de

Jaraguá do Sul, nos dias 29 é 30 de
junho, no Pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos. No dia 29,
uma sexta-feira, está programado
jantar típico e baile com a Banda

"Ragazzi Dei Monti". No dia 30,
sábado, haverá eleição da: Rainha
Italiana de Jaraguá do Sul e bailei
show com a Banda Vecchio

Scarpone.

FESTIVAL

Hoje, às 14h30, no Pavilhão A do

Parque Municipal de Eventos, te
remos a 2a edição do Festival Estu
dantil Infantil da Canção. Treze can
didatos estão disputando a pre
miação oferecida pela Gerência de
Cultura da Prefeitura de Jaraguuá do
Sul. Este colunista agradece o convite
para integrar a comissão julgadora.

GAROTA DIVINA
O Colégio Divina Providência pro
move no próximo sábado, a partir
das 23 horas, na Boate Notre, o con
CUrso Garota Divina Providência/
2001. O evento contará com a

participação de 11 candidatas.

Show
A banda paulista Ira! apresenta-se
no palco da Praça Ângelo Piazera, a
partir das 20 horas deste domingo,
dia 24 de junho, dentro da

programação do Projeto Show 125,
que integra as atividades de
aniversário de Jaraguá do Sul. De
acordo com os organizadores, caso
esteja chovendo, o show será
realizado no Parque Municipal de
Eventos.

L cia Municipal de Assistência
Social, de uaramírim, será realizada nos

dias 26 e 2'1 na Câmara de Vereadorés. A

promoção é da Prefeitura de Guaramirirn, via
Secretaria do Bem-estar Social, com apoio de

\

todas as entidades envolvidas neste trabalho.
I O terna central do encontro é a promoção da

I
.

de vida da popula�ão.0
í

.

r A primeira-dama de Gharamirim,
[ussara Peixer (C), com as assistentes

sociais Rosa Simões Gorski e
Francine Mara Spezin Rossi, à frente

da organização da conferência

Quem estréia idade nova no dia de hoje
é a jornalista Mônica de Souza, do
programa Expressão Empresarial, do
S'BT Regional

Café-Concerto supera expectativas
i': '

A cantoria lírica Laisa Prim foi a grande atração
do Café COI;êertP; da Casa da Música do Colégio
Evangéli�o Jaf(lgÖá, ocorrido no dia 9 de junho'ultimo,
no Clubé Atlético Baependi, Laisa Prim'fez uma

""'� ,

" ,', '
" ".

w

:;apresentação impecável acompannad�pEJas
profess6ras da Çasa da Música Simone Savyt��y
(mestre,gm violino) e Mercedes Doege, professorã de

. ""'",
plano., '-

Alémda cantora lírica também subiram ao palco
vários conjuntos formados por alunos, "que se

revezaramna�apresentações durante 1.hfCTmin . Do

clássico ao pop-qlar( d� valsa ao rock, do instrumental
ao vocal, todas as fÔrmas e gêneros tiveram espaço no, ,

Café-Concerto. II

21/6
Leonel Stein
Tatiana V. Pedrotti
Antonio C. da Silva

DayaneCristina Pontes
22/6
Tarcísio Kuster
Luciane Spézia
Rinkaweski

Carlos Motta
Renaldo Koch

Juliana Norilles
Cristiane Sales
3/6
PedroHenke
Maira Solange Dalpiaz
Rodolfo Alexandre
Fiedler

A empresária Laurita Weege, da Malwee Malhas, em pose muito

especial ao lado dos eternos "Demônios da Garoa", no Big
Bowlling

o niver da Nena
Cláudio, Roseclere (Henrique Neto), Edna, Mateus Adriano, a

aniversariante, Nena, Muriel, Marinei e Adriano na divertida festa de
aniversário da Leontina Valcanaia, a popularNena, no último sábado,
Familiares e um grupo de amigos prepararam uma festa-surpresa, com
direito a fogos e tudo mais que "agitou" o tranqüilo Bairro Amizade,
em Guaramirim, Nena, parabéns!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.lovem furtou em JS e

foipresoemGuaranllrim.

Administradores deSilverstoneanunciarammuc1anças
Os administradores do cir

cuito deSilverstone anunciaram
ontem os planos para a

reestruturação da pista, que
recebe a etapa britânica do

Mundial de F-I. As reformas
estarão concluídas em 2003.

Os planos incluem a mu

dança da linha de chegada da
curvaWodcote para a reta que
liga as curvasAbbey eClub. As
alterações acontecem em um

momento em que o circuito de
Silverstone estánaberlindacom

relação àF-l. No GP da Ingla-.

terra do ano passado, os torce
dores sofreram muito com as

chuvas no final de semana da
corrida. O estacionamento do
autódromo chegou a ser inter

ditado.
Nomomento, as instalações

de Silverstone não podem 'ser

comparadas com as de nenhum
outro autódromo-do mundo.

Temos que aceitarqueháuma
chancemuito real de perdermos
um grande evento esportivo para
alnglaterra Precisamosencontrar
novos caminhos para manter a

corrida, ou vamos morrer
,

continuou Stewart.

O desenho do novo traçado
do circuito está a cargo daTilke.
Serão levados em conta os

interesses da televisão e dos

espectadores que vão às

arquibancadas do autódromo
para ver de perto as corridas.
Deve ficarbem legal para os fãs
e para a TV , disse Martin
Brundle, um dos dirigentes do
BRDC. O novo traçado foi
revisado porDavid eMichael,
que aprovaram o projeto.

deOperações daPolíciaMilitar),
dando conta de que o acusado

poderia estar seguindo com

destino aomunicípio de Penha

(SC). Pereira foi preso quando
se encontrava no Posto Rudni

ck, às margens da BR-280, em
Guaramirim, onde estava abas
tecendo um veículo quejá havia
contratado para transportá-lo até
aquelemunicípio.

As duas pessoas que es

tavam com o acusado no veí

culo, disseramque haviam sido
contratadas para fazer a corrida

por R$ 100,00, e que desco
nheciam que Fabiano havia se

envolvidoemfurto, antes. Pereira
foi conduzido para aDelegacia
em Guaramirim, onde foi

registrada aprisão em fla-grante.
antes, em.prática

Pereira furtou
R$ 530,00 de uma'
residência no
Bairro Jõao Pessoa

Guaramirim-Ação con
junta de policiais militares de
Jaraguá do Sul eGuaramirim, e
com participação da Polícia
Rodoviária Federal, realizada
ontem, resultou na prisão em

flagrante deFabianoPereira, de
21 anos, acusado de ter pra
ticado furto em umaresidência
noBairro Pessoa (em Jaraguádo
Sul), onde ele se apoderou da

quantia deR$ 530,00.
A informação chegou às

unidades policiais deGuaramirim
através do Copom (Comando

Burti desconfia da participação de pilotos
O brasileiro LucianoBurti,

da Prost, afirmou que a par
ticipação dos alemães Heinz
Harald Frentzen eNickHeid
feld e do irlandês Eddie Irvine
noGP daEuropa ainda é incerta
Mesmo com as equipes dizendo
que os pilotos correrão normal-

mente,o brasileiro acha que é

impossível afirmar algo até que
seja feito o exame oficial daFIA.
Claro que o fato do piloto falar
que se sentebempara correrpesa
muito, mas também é preciso
avaliar o que o time deles e a

própriaequipemédicadaFIA vai

pensar.
Isso sem esquecer que

também é possível que o piloto
treine na sextamas outro corra

em seu lugar no sábado, como
aconteceu comigo no aI�o
passado e comoZontana última

prova, concluiuo piloto daProst

PIZZARIA RIO BRANCO
I

20/6/2001

Superseha
concurso: 508

1ªfaixa:

09 - 22 - 24 - 36 - 44 - 48

Lotomama.
concurso: 124

02 - 06 - 08 - 11 - 25·-

26 - 28 - 32 - 39 - 40 -

- 5'9 - 64 - 67 - 69 -

- 76 - 81 - 84 - 95

2ªfaixa:

02 - 24 - 29 - 32 - 38 - 42

apre90s irnbativeis

Pizzas
Pequena - R$ 7,90
Grande - R$ 13,90
Giga�te - R$ 17,90
Ca'zone - R$ 17,90

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

.você ganha uma minipizza
de banana nevada

Forno à Lenha

Confira
enas

Prazer em
tender bem.

'1tYUt6 a�

37'--.655

des

a partir de R$ 1'2,90
tes

a partir de R$ 15,90
Pizzas�:� ®

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

A solução na produção de fotolitos
coloridos e preto e branco,

sistema digital.
37()'()816

R$ 17,00
Rua Barão do Rio Branco, 163 - Jaraguá do Sul- SC
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Jaraguaenses destacam-se
no Brasileiro de Bicicross

Malwee/FME perde em casa

e deixa a liderança da LigaJaraguá do Sul- A equipe
Malwee de Bicicross trouxe três

títulos de campeão para o Mu

nicípio, neste final de semana. Os
atletas jaraguaenses participaram
da terceira e quarta etapas do

Campeonato Brasileiro de Bici

cross, que foi realizado na cidade
de Brusque e contou com a parti
cipação de aproximadamente 320
pilotos de todo o Brasil.

O jaraguaense Diego Antunes
conquistou o primeiro lugar na

categoria Cruizer (19/24 anos);
Ricardo Grutzmacher, na Cruizer
(12 anos), e Joice Moretti, no

feminino, acima de 19 anos.

Além destas colocações, a equipe
Malwee conquistou sete colo

cações de vice-campeão, sete pi-
o
lotos ficaram em terceiro lugar,
um quarto lugar e uma quinta
colocação. O grupo conquistou
21 troféus dentre os oito me

lhores colocados das 33 catego
fias disputadas.

O próximo desafio da equipe
jaraguaense será a quarta etapa
do Campeonato Estadual de

Bicicross, que vai acontecer nos
dias 7. e 8 de julho, em Rio do
Sul.

Cesar Junkes/CP

Próximo jogo da
equipe será dia
23, contra o
Vasco da Gama

Jaraguä doSul-A equipe
MalweelFME amargou a primeira
derrota dentro de casa durante a

partida contra o time gaúcho
ACBF/Carlos Barbosa, realizada
na noite de terça-feira. Os tor

cedores lotaram o ginásio do

Parque Malwee e cantavam alto
o nome do patrocinador à medida
que os jogadores driblavam a

marcação pesada do time adver
sário. Apesar de o jogo ter sido
bastante equilibrado - sem gols
no primeiro tempo -, os atletas
do time gaúcho souberam apro
veitar melhor as táticas e acertar

quatro vezes o gol jaraguaense,
faltando dois minutos para o tér
mino do jogo.

- Nós não podíamos ter

deixado escapar a vitória aqui em
Jaraguá do o

Sul, agora preci
samos correr atrás do prejuízo
nos próximos jogos, que serão

fora de casa, contra o Vasco e o

Foz do Iguaçu -, enfatiza o téc

nico do grupo jaraguaense, Fer
nando Ferreti, informando que as

Mais duas modalidades defmidas

paraaOlimpíadaEstudantil de SC
José. Pelo terceiro lugar no futsal
feminino Santa Rosa de Limà fez
10 a 1 em Santa Rosa do Sul e,
no handebol, Tubarão ganhou de

Laguna por 16 alO.
Com o encerramento do

basquetebol feminino, xadrez e

tênis de mesa masculino, futsal
e handebol feminino, Florianó
polis manteve a liderança geral do
Regional Sul com 39 pontos,
contra 15 pontos de Araranguá,
a segunda colocada, e 13 pontos
de Alfredo Wagner e Palhoça,
empatadas em terceiro.

Florianópolis - Mais duas
modalidades foram encerradas
nesta segunda-feira no Regional
Sul da Olesc (Olimpíada Estu
dantil de Santa Catarina), última
etapa de classificação para o

Estadual que será realizado em

Criciúma, entre os dias 17 a 24

de julho. No futsal feminino Ara
ranguá derrotou Florianópolis na

final, por 2 a O, e ficou com o tí
tulo desta modalidade. No han-

o

debol feminino foi a vez de Flo

rianópolis ganhar uma decisão,
na vitória de 20 a 14, sobre São

Drible: Dedé do Pará tenta escapar da marcação de Fininho, da ACBF

suem nível técnico semelhante,
ganha aquela que tem mais con-

o centração e acerta mais nos de

talhes", afirma Fininho, do Carlos
Barbosa.

A Malwee jogou ontem à
noite sontra a equipe Hering, em
Blumenau, pelo Campeonato
Catarinense de Futsal.

partidas serão nos dias 23 e 28,
respectivamente. Com a derrota,
a equipe do Carlos Barbosa
assumiu a liderança da Chave C,
com dez pontos. "Apesar de estar
desfaJ.cado de três jogadores e

saber que a partida seria difícil,
nós soubemos marcar bem.

Quando as duas equipes pos-
(Re)P0'� �

Na onda 'Iorneio Interno de Judô acontece no sábado
Ondas batem, um constante vaivém, 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 passaçeiras, 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,
oforno 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? É curiosover 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?
!'lense nisso com muita clareza, e receba meu cordial abraço.

Pastor Ingo Piske

Jaraguá doSul- Encerram

hoje as inscrições para o Torneio
Interno 2001 de Judô, que vai

acontecer no Clube Atlético Bae

pendi, neste sábado. O evento vai
contar com aproximadamente
140 atletas j araguaenses adeptos
desta modalidade, independente
de idade e graduação, desde que
tenha vínculo com um dos nú

cleos coordenados pela equipe

do Clube Baependi, Escolinha do
Divina ou módulo do Sesi.

O professor de judô Silvio

Borges destaca que o objetivo do
torneio é integrar cada vez mais

o praticante desta modalidade

esportiva, proporcionando-lhe
umamelhor socialização, além de

oportunizar espaço para que os

atletas demonstrarem os conhe
cimentos e -habilidades prove�

nientes deste aprendizado. "Nos
sa preocupação maior é com a

satisfação e a preservação da

integridade de nossos alunos",
diz. Ele informa que os grupos
serão formados obedecendo cri
térios como idade, peso e gradua
ção e que o evento dá oportuni
dade para os pais dos atletas per
ceberem o progresso dos filhos.

O evento terá entrada gratuita.

Campeonato de Bocha inicia com 90 equipes
junho, com boà resposta das

equipes de apreciadores desse

esporte no Município, e ins

crições de duplas que repre
sentam as mais diversas locali

dades,
A segunda rodada do cam

peonato deverá ter início na pró
xima quarta-feira, dia 27, com
jogos na Lanchonete Abreu e

Sociedade Diana. A competição
será concluída em julho próxi
mo. (MILTON RAASCH)

Guaramirim - O 9° Cam
peonato Municipal de Bocha em

Duplas teve início nesta terça
feira, com 90 equipes inscritas.
A primeira rodada teve as pri
meiras quatro partidas realizadas
na oportunidade, com jogos no

Bar Poço Grande e na Lanchonete

Zapella. Hoje jogarão as equipes
da Terraplanagem Tomelin x

Calhas Schiochet; e Oficina Elé
trica Bisteca x Automóveis Rau

sis, a partir das 19h30, nas can-

chas da Sociedade Diana. Tam

bémjogarn Comercial Aguiar x
Recanto Guará II, e Bar Poço
Grande x Gráfica MEJ, às 20

horas, no Recanto Guará.
Várias outras partidas aconte

cerão durante toda a semana,

conforme programação já elabo
rada pela Secretaria de Esportes,
Lazer e Promoção de Eventos,
sempre às terças, quartas, quintas
e sextas-feiras. As inscrições
foram recebidas até o dia 8 de

APeiO:

....e HORNBURG
Fone (47) 371-2511
Fax (47) 371-2130

SERViÇO FUNERÁRIO
HASS

371-0903 / 370-0425
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ganhador do :rVfega PHn.
O pröxímo poderá ser você!

A agência Unibanco de Jaraguá do Sul, no Estado de Santa
Catarina, está em festa. A Sra. Terezinha Murara Lenzi, cliente
da agência, é a mais nova milionária do Mega Plin.
Seu título foi sorteado no útimo dia 19 de maio.

Em clima de muita alegria, a gerente-geral da agência,
Sra. Annegret Gaulke Bertoldi, preparou uma grande
festa, com muitos doces e brindes, onde foi feita
a entrega do prêmio.

\

o Mega Plin é um plano de investimento, onde você ganha
sempre. Juntando um pouquinho por mês, R$ 35,00 a

R$ 200,00 _' além de formar uma boa reserva financeira,
você concorre ainda a 03 prêmios de até R$ 1.500.000,00
(valor bruto). Os sorteios são realizados pela Mega Sena e

são amplamente divulgados pelos meios de comunicação.
Todas as semanas, você estará concorrendo a 3
sensacionais prêmios; acertando a mesma combinação
sorteada pela Mega Sena, você ganha sozinho 7.500, vezes
o valor do seu depósito mensal. Se acertar as 6 dezenas

R$ í O milhões"
todos

os meses

o melhor camin
para l'océ cheg.
'o seu carro fim

anteriores ou posteriores, você ganha 2.500 vezes

o valor do depósito mensal.

Assim que o cliente efetuar o primeiro depósito, recebe o

título pelos Correios, com 44' combinações de 6 números.

São 528 chances de ganhar, todos os meses. Mensalmente
são distribuídos até R$ 10 Milhões em prêmios (vclor bruto).

(

Para adquirir um título nôo é preciso ser correntisto do
Unibanco, basta ligar para o telefone 0800-995566 ou dar
uma passadinha em qualquer agência Unibanco, ou se

preférir, através do site do Mega Plin na Internet:

www.plin.com.br

As opções de pagamento podem ser por cartão de crédito,
débito em conta (para correntista) ou ficha de compensação
e o valor dos depósitos são definidos pelo cliente.

O Mega Plin já distribuiu mais de R$ 40 milhões de prêmios
(valor bruto).

(
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