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Fotos: Edson Junkes/CP Pais do menino Valdecir, de 3 anos, após localizado o corpo, na manhã de ontem. Página 10

Conferênciamunicipal discute
assistência social na Unerj

'Acontece nesta sexta-feira e sábado, no au

ditório daUnerj, a l" ConferênciaMunicipal de
Assistência Social. A expectativa é que aproxi
madamente 200pessoas participemdo evento, que
vai avaliar, entre outras coisas, o processo de ins-

talação da gestão descentralizada eparticipativa
daPolitica de Assistência Social, que vem sendo

praticada em Jaraguá do Sul. O terna central da
conferencia éGestãoMunicipaldeAssistência so.!
cial: urna trajetóriadeavançosedesafios.Página7

Malwee enfrenta

o Foz do Iguaçu
A equipeMalweelFMEvai

jogarhoje à noite contra o time

Poker/Foz, de Foz do Iguaçu,
na casa do adversário. O téc
nico Fernando Ferreti diz que
apartida será difícil. Página 11

Parceria viabiliza

criação de escola
- A parceria entre aPrefeitura
deMassaranduba e a Fesporte
vai oportunizar que pessoas,
entre 7 a 21 anos, façam aulas
de futebol e vôlei, a partir do
próximo mês. Página 12

Pasold vai à

Capital cobrar
ações de governo
Página4

Prefeitura, CDL e

Procon integram o

Conselho da TIM
PáginaS

Funcionário do horto, Leonar- Professor de música Raimundo Debate em grupo dos confe- Leonir Borgonha quer o sin-

do Bernardo, mostra mudas de Schwartz aposta no marketing rencistas, ontem, em Guara- dicato de Guaramirim mais

hortênsias deplacas mirim atuante

Hortoproduzmudas Escola Bicho Grilo Conferência reúne Agricultor critica
para ajardinamento usa mídia inusitada ' 70 participantes atuação do STR
o Horto Florestal de Jara- A utilização de placas nos Relatório da 1 aConferência Sócios do Sindicato dos

guá do Sul está investindo na pontosmais variados doMuni- Municipal de Assistência So- Trabalhadores Rurais estão

produção de mudas para ajar- cípio fez com que a Escola de cial e dos Direitos da Criança questionando o desempenho
dinamento deparques públicos , MúsicaBichoGrilo se tomasse e do Adolescente de Guara- do presidente da entidade,
e recuperação da mata ciliar. uma das mais conhecidas de mirim será divulgado hoje. João Pereira, acusado de ino-
Página6 Jaraguá do Sul. Página 7 PáginaS perância. Página 8
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o descontentamento do prefeito Irineu Pasold com o governo
estadual sinaliza umprincípio de rompimento entre os governantes
e demonstra, com nitidez, os caminhos que os tucanos pretendem
trilhar nas eleições de 2002. O prefeito não poupou críticas à

administração estadual, a quem
acusa de estar relegando Jaraguá do
Sul. Para reforçar a indignação,
'forçou' o vice-prefeitoMoacirBer
toldi, do mesmo partido do gover
nadorEsperidião Amin, a externar
sua opinião (negativa, é claro) em
relação às ações de governo.

As cobranças fazem parte da

estratégia político-eleitoral de
afastamento gradual e seguro da
base de sustentação do governo.
Aliás, nos seminários realizados, no
final de semana, em Blumenau e

Joinville, a cúpula tucana referendou
a intenção em lançar candidato

�., ."=. J próprio. Pasold é um entusiasta dá
idéia e acredita piamente em

chances reais de vitória. "É a terceira via", discursa, esquecendo
se que, além da candidatura de Luiz Henrique da Silveira, e da.
possibilidade de Amin disputar a reeleição, o PT aparece com
muita força..

Para saberporquê o governo do Estado tem dado "tratamento

igual a zero" a Jaraguá do Stil, Pasold tem, logo mais à tarde,
audiência com o governador. Na realidade, o que está escondido
por trás do ato é o início prematuro da campanha de 2002.

Cortejado pelo PMDB e apostando no cacife eleitoral para
disputar o governo no ano que vem, o PSDB articula com todas
as possibilidades. A impopularidade da coligaçãoMais Santa
Catarina é o pretexto esperado para deixar a base aliada.

O festival de rebeldia é em função do pré-lançamento da
candidatura do prefeito de Joinville, LuizHenrique da Silveira,
que, já em campanha, tem percorrido o Estado divulgando suas

propostas administrativas. A ofensiva antecipada doPMDB exigiu
que os partidos adversários semovimentassem também. Amais
de um ano das eleições, asmariobras visammensurar o potencial
eleitoral e a força das legendas. A decisão será tomada, como
sempre, obedecendo a lógica eleitoral e as afinidades de

lideranças.
Pormais que se arranhem, as rupturas na coligaçãoMais Santa

Catarina são incertas. Caso o governo federal não consiga
reverter o desgaste e a impopularidade, a euforia da candidatura
própria do PSDB poderá arrefecer-se. Neste caso, uma aliança
com o PMDB é a mais provável. Todavia, os tucanos podem
insistir na estratégia, atépara marcar posição, o que deve ser

seguido por outras legendas. Mesmo porque, no segundo turno,
a polarização arma-se debaixo para cima, na divisão natural do
eleitorado.

Ao PMDB não' resta outra alternativa senão manter a

candidatura própria, mesmo que os números não lhes sejam
favoráveis. É a única saída para não se perder nas contradições.
O crescimento do PT continuará sendo desdenhado, até ser

confirmado pelas pesquisas. Assim, vislumbram-se duas

possibilidades: várias candidaturas ou todos contra o PT,
recorrendo aos arquivos da cumplicidade. Entretanto, não se pode
esquecerque obras em ano eleitoral são remédios eficazes para
mágoas políticas e agradam eleitores desatentos.

'Por mais q/:ç:e
se arranhem,
as rupturas

>

.na coligação
:Mais Santa 'h
!

ICatarina s

'incertas
r
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Meio ambiente
* Mara Regina Krause

Enquanto na Amazônia o ritmo

da devastação voltou a apresentar
índices assustadores, a floresta

perdeu, no último ano, 20 mil

quilômetros quadrados de mata,

segundo dados do Inpe (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais),
o Rio Grande do Sul está aumen

tando a área de cobertura florestal.
De 5,64% do território, 1983, o
índice passou para 11%, neste ano,
de acordo com pesquisas realiza
das pela Universidade Federal de
Santa Maria e pela Secretaria

Especial deMeio Ambiente.
Em números brutos, a cober

tura florestal gaúcha subiu de 15,9
mil quilômetros quadrados para 32
mil quilômetros quadrados, no
mesmo período. O êxodo rural foi
um dos principais motivos para o

aumento do índice, porque ter

renos íngremes deixaram de ser

cultivados e se tomaram campo
aberto para o crescimento da vege
tação. Além disso, desde 1992 oCó

digo Florestal do Estado proíbe a

derrubadanão apenas damata nativa,
mas tambémdaqueles quejáentraram .

em processo de regeneração.
Enquanto amaioria das pessoas

não se preocupa com a conser-

vação da natureza, outras se desta
cam e se tornam verdadeiros

exemplos. É o caso do empresário
Albino Dybas, de Cascavel, Para
ná, que transformou sua chácara
num criadouro legalizado pelo
lhama, e sem fins comerciais. O

lugar, com três alqueires, está

sendo adaptado para as necessida
des de animais apreendidos pelo
Ibama ou doados por zoológicos.

O criadouro já reúne 120 pás
saros e aves silvestres da fauna
brasileira em risco, três cervos do

pantanal e várias capivaras. No
local há funcionários treinados,
veterinários, adequações e todos os
cuidados sanitários exigidos para
o bem-estar dos animais. O veteri

nário Luiz Eduardo Delgado, que
projetou o criatório, explica que a

proposta é ampliar a criação através
do acasalamento dos.animais,

Enquanto a Copesbra (Compa
nhia de Pesca do Norte do Brasil),
de capital japonês, promovia a

matança indiscriminada de baleias
no litoral da Paraíba - elas quase
desapareceram das costas brasi

leiras -, a incansável luta dos
conservacionistas teve sua recom

pensa protegida, as baleias franca

e jubarte estão se recuperando, au
mentando sua população e ganhan
do mais espaço no litoral do País.

Enquanto muitas prefeituras
ainda não despertaram para a

importância dos programas de

coleta coletiva do lixo, Curitiba é a

primeira cidade brasileira no

ranking de reciclagem. O pro
grama "Lixo que não é lixo", de
senvolvido pela Prefeitura da

capital paranaense, atinge ótimos

resultados porque a cidade tem a

maior cobertura seletiva domiciliar
por número de habitantes (99,3%).
É de suma importância que todas
as prefeituras comecem a implan
tar projetos de coleta seletiva de

lixo, pois esse tipo de reaproveita
mento de materiais tem aumentado
bastante nos últimos anos.

Enquanto o homem destruir,

poluir ou desperdiçar estará agindo
contra ele próprio. Se a Terra fosse
infinita em suas potencialidades,
isso não constituiria nenhum pro
blema -.Mas a situação não é essa:

o planeta tem um limite, seus re

cursos e seu espaço são finitos.

* Membro da ONG Amigos da
Natureza

Artigos para Carta do Leitor, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180 ou pelo endereço
cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter entre 30 e 35 linhas, o endereço ou telefone para
contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortog ráflcas e gramaticais necessárias.

CORREIO DO POVO
Diretor-presidente: Eugênio Victor Schmäckel Diretor e editor: Francisco Alves

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - CEP 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC - Fones/Fax (047)
370-7919 - 370-8654 - 370-8649 - E-mail: correiodopovo@netuno.com.br/cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 28 DE JUNHO DE 2001 CORREIO DO POVO POLíTICA-3

A Viação Canarinho, filial de Guaramirim, está comunicando a

todos os usuários do transporte coletivo que, neste sábado (30),
a linha Guaramirim-Jaraguá do Sul, no trecho dentro da cidade

de Guaramirim, terá alteração, devido as obras que a Casan
executa na Rua 28 de Agosto. De forma que o itinerário, que
normalmente ocorre a partir da Igreja Matriz Bom Jesus,
seguindo pela Rua 28 de Agosto até chegar na Rotatória do

Prüsse, será desviado pela Rua João Butschardt, até o trevo da

BR-280, completando depois o percurso normalmente, em
direção a Jaraguá do Sul. Essa alteração vale só para sábado. Os

usuários, que sempre aguardam pelos ônibus nas paradas da 28
de Agosto, deverão esperar nos pontos da rodovia federal.

Conselho Tutelar
Foram eleitos, no final de
semana, os membros do
Conselho Tutelar dos Direitos
da Criança e do Adolescente de

Guaramirim. A composição
ficou assim: Rosa Satler e
Cassiano Zimdars Krüger são
membros titulares, com
Sandra Conti, Sônia
Gumy e Cleonice dos

Santos, como suplentes.

Setor agrícola
O prefeito Dávio Leu está

animado com a recomposição
do Comadema (Conselho
Municipal de Agropecuária e

Defesa do Meio Ambiente), em
Massaranduba. Constituído por
líderes do setor agropecuário,
com nomes indicados pelas
próprias comunidades rurais, o

conselho, já reinstituído,
participará de um treinamento

específico no próximo dia 5 de

julho, na Câmara de
Vereadores. O treinamento visa

a capacitação dos conselheiros,
que terão que decidir sobre a

realização de programas e

projetos no setor agropecuário.
É iniciativa do Departamento
de Agricultura e Epagri.

Agradecido
O leitor Ivo Rigel, de

Massaranduba, liga para a

sucursal do CORREIO DO
POVO para agradecer ao

prefeito Dávio Leu e ao vice

prefeito Fernando Reinke, e

equipe, pela recuperação da

iluminação pública na

localidade deBenjamin
Constant. O sistema estava em

situação precária há um ano.

Corupá
Prevista para hoje a l"

Conferência

Microrregional dos Conselhos
Municipais de Assistência
Social dos Municípios de

Barra Velha, Corupá,
Massaranduba e São João do

Itaperiú. E prevista também a

1 a Conferência Microrregional
dos Conselhos

Municipais dos Direitos da

Criança e do Adolescente dos

Municípios de Barra Velha,
Corupá, Massaranduba, São

João do Itaperiú e Schroeder.

Os trabalhos

acontecerão no Seminário

Sagrado Coração de Jesus,
em Corupá, com início

às 13h30.

ENTREASPAS _

"O pessoal da EI Paso está brincando com os nossos

sentimentos. Eles já deveriam ter iniciado as obras, mas
parece que não estão preocupados. Precisamos cobrá-los

porque, se eles não querem trabalhar, tem quem queira.Não
tenho estômago para ser enrolado." (Presidente da Celesc,
Francisco Küster)

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

Rua Guilherme Weege, 327 • Centro· Jaraguá doSul· SC

Peixer faz nova reunião com

vereadores'governistas hoje

PrefeitoDávioLeu ampliamovimento pelaSC-413

Bancada

quer solução
para crise'
no hospital

Guaramirim - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) pro
meteu fazer nova reunião, hoje,
com os vereadores da bancada

governista para tratar sobre a

crise que envolve a administração
do Hospital Municipal Santo An
tônio, em função das divergên
cias entre a direção, com médi
cos e servidores: O raciocínio
dos vereadoresAltairAguiar (PPB)
e Salim José Dequêch (PFL),
com apoio de Adilson André

Araújo e Belmor Bernardi, ambos
do PPB, é de que os antagonis
mos no hospital precisam terminar

Na reunião ordinária da Câ

mara, terça-feira, os vereadores

governistas, com exceção de

Bernardi, que não estava presen
te, decidiram condicionar a con
tinuidade do apoio político ao

governo desde que Peixer aja
definitivamente pelo fim da crise.
Na ótica dos vereadores, os pro
blemas de atendimento à popula
ção, que segundo eles estão

acontecendo no hospital, decor
rem dos problemas internos da

instituição.
- Não estamospedindo a ca

beça de Osnildo Bartel, mas que
ele fique restrito a sua função,
que é presidir o Conselho Delibe
rativo -, disse Dequêch, ontem.
Ele partilha, com os colegas, da
opinião de que, afastando Bartel

do controle absoluto sobre a ins

tituição, até porque ele não pode
acumular atribuições que são de

competência do gestor da insti

tuição, será reduzida a situação
de atritos e divergências, solu
cionando o atual impasse'. Assim,
na reunião mantida terça-feira à

noite, com o prefeito, eles defen-

ao governo do Estado, através da
Amvali (Associação dosMunicí
pios do Vale do Itapocu) e quer
mobilizar as associações comer
ciais da região, pela viabilização
da obra.

De acordo com o prefeito, em
resultado dos esforços, a Amvali
já recebeu, inclusive, correspon
dência do governador Esperidião
Amin (PPB), confirmando que o

pleito já está sendo analisado pela

Massaranduba - O prefeito
Dávio Leu (PFL) solicitou o en

gajamento das lideranças políticas
do Município de Luiz Alves ao

movimento pela construção do
trecho rodoviário de 15 quilôme
tros, na SC-413, I igação com

Massaranduba, que encurta a

distância das cidades do Vale do

Itapocu com O Porto de Itajaí e
o Aeroporto de Navegantes. Leu
também já enviou documentos

Arquivo/CP: Edson Junkes

deram mais autonomia para João
Alceu Butschardt.

Pela Lei Municipal 1.150, de
17 de dezembro de 1997, alterada
pelo Projeto de Lei 018, deste

ano, a mesa administrativa do

hospital será composta de três
membros com atribuições es

pecíficas, nomeados pelo pre
feito, que são o gestor, diretor
Médico e diretor de Serviços
Internos.

APAZIGUADORES - Os

presidentes do PFL e PPB, José
Dequêch Neto, e José Prefeito

de Aguiar, respectivamente, par
ticiparam da reunião com Peixer,
como "apaziguadores", na de

finição de Dequêch. Já o prefeito
"não disse nem sim, nem não",
segundo o vereador pefelista.
Peixer ficou de dar retorno sobre
a realização do próximo encontro.
Butschardt também deverá

participar. Ontem, ele acom

panhou Bartel em viagem a Flo

rianópolis. (MILTON RAASCH)

Secretaria dos Transportes do
Estado. A proposta para que o

governo, faça a inclusão da exe

cução do projeto e também da
obra de pavimentação, propria
mente dita, no pacote de financia
mentos requerido através do BID
IV. Massarandubajá tem incluída
a Rodovia SC-474 no mesmo

plano de investimentos, para con
cluir o trecho que conduz a São
João do Itaperiú. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ProgramadegovernodoPMDB
exigirámudançanaConstituição
Luiz Henrique
faz discurso de

campanhaeataca
,

atual governo

Corupá - Para transformar
a estrutura do Estado, como pre
tende o candidato do PMDB ao

governo estadual, prefeito de Jo

inville, Luiz Henrique da Silveira,
serão precisos alterações na Cons
tituição estadual. A informação é
do próprio Luiz Henrique, em re

união com lideranças políticas, na
noite da última terça-feira, noClube
dos Atiradores. Segundo ele, o atual
governo é "paquidérmico, centra
lizado em Florianópolis e velho, que
segue o exemplo de administrações
dos anos 60."

- O que proponho é um

choque de desenvolvimento para
Santa Catarina, onde o Estado
deixa de ser executor para assumir
o papel de planejador e coordena
dor das ações de governo. Para

tanto, vamos precisar do apoio da
Assembléia Legislativa para alterar
alguns artigos naConstituição, que
possam permitir que os repasses
sejam feitos diretos aos municí

pios, sem a intermecliação de secre
tários e de politicalhas-, explicou,
afirmando que "do jeito que está é
uma irracionalidade absoluta."

Luiz Henrique acusa o gover
nador Esperidião Amin (PPB) de
ter abandonado o interior do Esta
do. "O processo de 'litorização' é

Cesar Junkes/CP

Acordo: Tamanini (C) reforça o apoio do Município a LuizHenrique
<'

ruim para os grandes centros e

péssimo para os pequenos, porque
incentiva o êxodo rural e, conse

qüentemente, o inchaço nas gran
des cidades", criticou, O prefeito
LuizCarlos Tamanini (pMDB), que
classificou o encontro de "visita
de cortesia", fez coro com Luiz

Henrique sobre o atual governo.
"Nesses dois anos e meio, não foi
feito nada, Se esperar para o ano

que vem, será tarde", completou,
apontando para lideranças de ou

tros partidos presentes ao encontro.

POLÍTICA - Na avaliação de
Luiz Henrique, o quadro político
para as eleições de 2002 será o se

guinte: aliança PPB e PFL, PT

unido a outros partidos do mesmo
campo ideológico, e PMDB, que
se propõe se coligar com PDT,
PSB, PL, PSDB, PPS e talvez o

PTB. Sobre a possibilidade do
PSDB lançar candidato próprio,
como sinalizam as principais lide
ranças no Estado, o prefeito disse

que a decisão sairá da convenção.
"O desejo em lançar candidato é

normal nos partidos, mas a base

quer se aliar ao PMDB", declarou,
afirmando que desconhece qual
quer pesquisa de intenção de votos

para o governo do Estado. "Minha

pesquisa é a rua, onde tenho senti
do que o povo quer mudanças",
resumiu. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Pasold vai aBrasília em busca de investimentos
Jaraguä doSul- O prefeito

Irineu Pasold (PSDB) retorna hoje
de Brasília onde, por três dias,
negociou financiamentos para a

Região Metropolitana e apoio
político aoMunicípio. Encontrou
se com os ministros do Desenvol
vimento da Indústria e Comércio

Exterior, Alcides Tápia; da In

tegração Nacional, Rames Tebet;
da Agricultura e Abastecimento,
Pratini de Moraes; dos Transpor
tes, Eliseu Paclilha; com o presiden
te da Câmara dos Deputados,
Aécio Neves (PSDB), além de lide

ranças tucanas.

No Ministério dos Transpor
tes, o prefeito foi buscar recursos

para a construção das paralelas da

BR-280, até a Unerj, e de duas

passagens subterrâneas no mesmo

trecho, além de reforçar as solici-

tações para a retirada dos trilhos
ferroviários do Centro e para a du

plicação da BR-280, entre Guara
mirim e São Francisco do Sul.
"São reivindicações antigas e ne

cessárias. Entretanto precisamos
agir politicamente para que deixem
de ser apenas promessas", lem
brou.

As duas passagens subter
râneas - uma próxima à Unerj,
para dar acesso à Vila Rau, e outra
próxima à Recreativa Breithaupt,
para acesso à Estrada Nova -

estão orçadas emR$ 600mil, deste
total R$ 480 mil são do governo
federal, a contrapartida do Muni

cípio é de R$ 120 mil.
Com o ministro Pratini de

Moraes, Pasold negociou apoio à

agricultura, em especial para os

agricultores do Planalto Norte.

"Quis saber o que oministério pode
oferecer, quais são os incentivos,
os programas de financiamentos

e como obtê-los", revelou, expli
cando que reivindicar recursos

para os agricultores do Planalto
Norte é tarefa do Conselho da Re

giãoMetropolitana. Ele, no entan
to, informou que negociou recur

sos para a agricultura da Região
da Amvali (Associação dosMuni
cípios do Vale do Itapocu).

Pasold reuniu-se ainda com o

presidente nacional do PSDB,
deputado federal José Aníbal, e

com o presidente da Câmara dos

Deputados, Aécio Neves, quando
reivindicou apoio político para o

Município.
Na tarde de hoje, o prefeito tem

audiência com o governadorEspe
ridião Amin (PPB). (MR)

O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB), já adiantou

que, se a Câmara aprovar, em segunda votação, o projeto que

dispõe sobre a instalação de semáforos de resolução no

Município.ide autoria do vereador Marcos Scarpato (PT), vai
vetá-lo.

"Além de inconstitucional, não é da competência do vereador

decidir as ações de governo. Já avisei que para executar precisa
primeiro se eleger prefeito", fustigou, informando que os

semáforos de resolução - que permitem ao motorista saber o

tempo para a mudança do sinalluminoso - são, em média, três
vezes mais caros que os convencionais, entre R$ 6 mil e R$ 7

mil, enquanto os outros custam R$ 1,8 mil.

Segundo Pasold, a administração já está instalando alguns
semáforos de resolução em pontos considerados estratégicos,

como experiência. "O projeto é chover no molhado", completou.

Mais veto

Pasold confirmou o veto ao

projeto que substitui a multa
de R$ 6,00 pela compra de
cartões do estacionamento

rotativo, de autoria do
vereador Ruy Lessmann

(PFL). "Pela minha vontade
não vetaria, mas existe um

contrato que precisa ser

cumprido. Por que vou pôr
em risco a administração seis
meses antes do fim do

contrato?, indagou, afirmando
que é favorável a alterações no

futuro contrato."

Alerta
Sobre a possibilidade de

entregar a exploração do
estacionamento rotativo a

entidades filantrópicas, como
sugerido, Pasold alertou para a

capacidade de operacionalidade
do sistema. "A Prefeitura não

vai subsidiar nenhuma empresa
interessada em

explorar o serviço. Quem tiver
interesse terá que arcar com

toda a infra-estrutura

necessária", avisou, duvidando
das condições das entidades

jaraguaenses.

Audiência

Pasold, que volta hoje de Brasília, onde foi em busca de recursos

para infra-estrutura e agricultura para a Região Metropolitana,
além de apoio político, tem agendado audiência com o governador
Esperidião Amin (PPB), no final da tarde. Quer saber porquê o

Município está sendo relegado pelas ações governamentais. "Até o

momento, o apoio do governodo Estado a Jaraguá do Sul é zero,

e quero saber o motivo", justificou, acrescentando que o

tratamento recebido não incentiva qualquer parceria.

Dúvida
O vice-prefeito Moacir
Bertoldi (PPB) rebateu às

informações do deputado
estadual Ivo Konen (PMDB)
de que conseguiu R$ 2

milhões para a microrregião,
R$ 537 mil para Jaraguá do

Sul. "Onde foram investidos
esses recursos?", perguntou,
lembrando que nenhum
vereador questionou o destino

das verbas.

Pingo nos "is"
A respeito da nota publicada

neste espaço, sobre o não

convite à farru1ia de Anélia Enke
Karsten - doadora do terreno

- para a inauguração da
creche na Vila Rau, o
chefe de Gabinete da

Prefeitura, José Carlos Neves,
o Gê, informou que o

. sobrinho, Ézio Enke, descerrou
a placa alusiva ao

evento.

Sugestões para a coluna: cp.politita@jomalcorreiodopovo.com.br

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Duas Rodas Industrial

participa da Fithep 2001
Jaraguá do Sul - A Duas

Rodas Industrial participou entre

os dias 11 e 15 de junho, no Cen
tro Costa Salgueiro, Bueno Aires,
Argentina, da Fithep (Feira Inter
nacional de Tecnologia para Gel

ados, Confeitaria, Chocolates, Pa
nificação, Pastas, Pizzas e Artigos
para o comércio de conveniência)
2001. Considerada uma das prin
cipais feiras da América Latina no
segmento de sorvetes, o evento foi

promovido pela Publitec.
O estande da Duas Rodas,

com aproximadamente 130 me

tros quadrados, recebeu clientes
dos países latino-americanos e de
outros continentes interessados em
conhecer os novos lançamentos e

o perfil da empresa. "Para seguir a
filosofia de pensar globalmente e

agir localmente, a Duas Rodas
levou para a feira sabores como

melão e limão para aplicação em

sorvetes e picolés; sabor queijo
para sorvetes; sabor guaraná para
uso em picolés. Na linha de cober
turas para taças tradicionais esta

mos apresentando o sabor leite de

coco", declarou o súperintendente da
Duas Rodas, Leonardo Zipf.

De acordo com ele, para aten

der as exigências domercado, com
destaque para os produtos da linha

light, a Duas Rodas lançou a

cobertura para sorvetes com sabor

chocolate, com 50% menos calo
rias que as convencionais. "Pode
ser consumida inclusive por dia

béticos, pois não contém açúcar",
lembrou Zipf.

Outro lançamento feito duran
te a feira foi a nova Linha Selecta

Kids, um picolé desenvolvido es

pecialmente para as crianças, que
deixa a língua azul. "Este é o pri
meiro de uma série de outros pro
dutos que deverão ser lançados
nesta linha para crianças", revelou.

DOAÇÃO - A Duas Rodas
Industrial doou à entidade filan

trópica Caritas R$ 100 mil.

Segundo o gerente-geral da Duas
Rodas Argentina, Adalberto Bertoli,
o gesto demonstra a preocupação
da empresa com o lado social,
além de reforçar os laços com os

argentinos. "Desde o começo,

quando a Duas Rodas somente im

portava matéria-prima do Brasil e
ainda não possuía uma unidade
produtiva na Argentina, sempre foi
recebida de braços abertos pelos
argentinos. Por este motivo, a em
presa entendeu que seria uma ati
tude justa e sincera, em forma de

retribuição e gratidão, efetuar essa
doação", ressaltou Bertoli.

Feira: Duas Rodas participou, com destaque, da Fithep 2001

Entidades de Jaraguá do Sul

integrarão conselho da TIM
Convite foi feito

pelo diretor da
empresa na

terça-feira

Jaraguá do Sul - Uma co

mitiva de executivos da TIM Ce

lular, chefiada pelo superinten
dente, Ari Laércio Boehme, esteve
reunida na tarde de terça-feira, na
sala de reuríiões daPrefeitura, com
o chefe de Gabinete, José Alberto
Klitzke, e com o diretor do Procon,
Roberto Raposo de Oliveira, para
tratar da criação do Conselho de
Clientes da TIM na região. Inte
grarão o conselho um representan
te da Prefeitura, um do Procon,
um da Acijs (Associação Comer
ciaI e Industrial de Jaraguá do Sul)
e um daCDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas), além de entidades de

Joinville, área de abrangência do

conselho.
De acordo com Boehme, esse

é o primeiro a ser criado pela em
presa, que pretende instalar mais

alguns em outras regiões do Esta
do. Os conselhos terão a função
de encaminhar reclamações de

clientes, propor sugestões parà
melhorias no sistema e discutir
alternativas para o setor. Segundo
dados do Procon, a maioria das

reclamações contra a empresa se

refere a cobranças indevidas, liga
ções não completadas e dificulda
des no atendimento no serviço de

informações da TIM Celular. "O

objetivo é conciliar os interesses e

prestar um melhor atendimento",
explicou Boehme.

A primeira reunião do Conselho
de Clientes está marcada para a

segunda quinzena de julho, em

Cesar Junkes/CP

Boehme: "É preciso acompanhar a demanda, com qualidade"
Joinville, na sede da empresa. "A

pauta da reunião está sendo levan
tada nas visitas que estamos fazen
do às entidades que vão integrar o
conselho", revelou Boehme.

NÚMEROS - O superinten
dente informou que, no ano pas
sado, a empresa investiu R$ 100

milhões em equipamentos e ser

viços em Santa Catarina e Paraná.
Para este ano, a previsão é investir
outros R$ 100 milhões. "Nos

próximos três anos, aTIM Celular
deve investirR$ 3 bilhões no Brasil,
em razão da exploração das bandas
D e E de telefonia móvel", infor
mou, acrescentando que a empre
sa atende 92% da população urba-

na do Estado com telefonia digital.
Em relação às reclamações,

que bateram recordes nos Procons
do Brasil, Boehme disse que os

índices da TIM estão abaixo das

determinações exigidas pelaAnatel
(AgênciaNacional de Telecomuni
cações). "Isso ocorreu numa de
terminada época, mas agora esta

mos atendendo todos os indica
dores estabelecidos pela AnateI. De
cada mil chamadas, apenas uma

não é completada, enquanto que a

AnateI define duas para mil",
informou, acrescentando que a

empresa tem 700 mil clientes em

Santa Catarina. (MAURíliO DE

CARVALHO)

de 11
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Horto florestal investe na

produção de espécies nativas
Objetivoéo
replantio da mata
ciliar e o equilíbrio
do ecossistema

Jaraguá do Sul - o horto
florestal de Jaraguá do Sul, l�cali
zado no Bairro Amizade, nos fun
dos da Arsepum (Associação Re
creativa dos Servidores Públicos

Municipais) está investindo na

produção de espécies nativas para
o replantio damata ciliar. Segundo
o responsável pelo local, Nelson
Ropelatto, estão sendo produzidas
mudas de palmito, palmeira-real,
canela, tucaneros e também ár
vores frutíferas, como amora, pi
tanga e acerola. Além do replantio
da mata ciliar, a administração do
horto está produzindo mudas de

hortênsias, flores que se adaptam
ao frio e que serão plantadas ao

longo da estrada que leva aoMono
da Antena. O funcionário do horto,
Leonardo Bemardo, afirma que esta
é a primeira vez que trabalha com

mudasde hortênsias. Segundo ele,
existem 1,6mil mudas dessa espé
cie de flor no horto florestal.

De acordo com Ropelatto, o

horto florestal de Jaraguá do Sul
está trabalhando unicamente na

produção de mudas para o abaste
cimento intemo, e mesmo assim

não atinge 100%. "A maioria das
mudas usadas para o ajardina
mento das vias públicas é com

prada", afirma Ropelatto. Ele
aguarda a criação da Fundação
Municipal de Meio Ambiente para

, reestruturar os trabalhos desen
volvidos no horto florestal. "Esta
mos produzindo em pequena escala
e somente para uma parte do con

sumo interno", admite o respon
sável.

s iSd����s .

enhar um papel
impo nte neste die. No
campo afetivo, tudo indica
que estará mais nostálgica.
Touro - Excelente astral

da beleza. Seu
el e
sivo deverá se

r com mais força
nes Ia, O romance

ganhará novo impulso.

Dedicação:Bernardo cuidapara queasplantas sedesenvolvam corretamente

Há alguns anos a Prefeitura

adquiriu uma áfea de terra na Bana
do Rio Cerro para abrigar o horto

florestal, que deveria ser totalmente
reformulado para atender projetos,
de expansão na área de novas cul

turas, e incentivo à produção de

.
espécies da fauna que poderiam se

adaptar ao clima e à geografia da

região. Como isso não aconteceu,
o horto continua atuando com

timidez e, atualmente, desenvolve
um trabalho praticamente des

conhecido pela comunidade.

rintendente de Atendimento de
Governos do Besc, Alfeu Luiz
Abreu, e o gerente da agência lo
cal, Ademir deMoraes, estiveram
na Câmara de Vereadores pedindo
apoio na manutenção dos postos
que funcionamjunto à Prefeitura.
O gerente atribui a escolha do

prefeito ao fato da Caixa ter mais
facilidade em conseguir finan
ciamentos federais. O gerente sa

lientou que o posto da Prefeitura

representa entre 15 a 20% da ren
tabilidade da agência e que a deci
são do prefeito pode afetar a deci
são de manter abertos os postos
avançados na Malwee Malhas,
Nereu Ramos, Rio Cerro e Fórum.

JARAGUÁ DO SUL, 28 DE JUNHO DE 2001

Prefeitura fecha posto do Besc
e transfere serviço paraa Caixa

Acijs eApevipromovempalestra
sobre quebra de sigilo bancário

do CPL (Centro Integrado de Pro
fissionais Liberais de Jaraguá do

Sul). As vagas são limitadas em cem

pessoas. A entrada é 'franca para
os associados da Apevi e Acijs e

não associados pagamR$ 2,00. Os
advogados Célio Dalcanale e Irineu
Bianchi serão os palestrantes.

No dia 16 de junho último, a Escola João Romário Moreirapromoveu
bailepara escolher a Garota e Garoto João Romário. A eleição acon
teceu na Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança.
A estudante Micheie Dunkefoi eleita Garota João Romário Moreira.
Fernanda Bruch conquistou o titulo de Miss Simpatia, e Marli Neu
mann ficou com a terceira colocação. Na ala masculina o primeiro
lugar ficou com Liandro da Silva; o segundo lugar com Claudinei

Steinert, e a terceira colocação com Jefferson Grismacher. Gean
Cae tano oi escolhido o Garoto Sim atia da Escola.

Sua atração

o, o seu -por terá

pique para satisfazer o seu

apetite sexual.
icórrric - Muitas
darão uma força

profissional.
o, será hora de se

entregar. Momento ideal

poro quem estiver a fim de
se amarrar.

etêt��� Assuntos

ligCld�i)..::\aúde e oo

tfcill3'iht.téJ� rotina estarão

favorecidos. Sua vitalidade
tende a aumentar. No

campo afetivo, não convé
nt ada.

Você estará mais

gir. A Lua

. �ii.&*.jpandir o seu

�ilno,' po"'t ISSO, corra atrás
dos seus interesses,
inclusive de ordem

ntal.

mão - Astral
fo&' �ll para conquistar

�� f:�:�rii�áe����t��li'r em
todos os aspectos. Esperanças
renovadas na paixão.

ouvir a sua intuição. No
amor, será melhor dominar

to de posse.
Seu bem-estar
cional estarão

�r;ànti pela harmonia
do Sol e da Lua, que
ingressam em seu signo. Fortes
emoções na vida afetiva.

Talvez fique
com coisas que,

a menor

im ia. Na área

afetiva, não será surpresa
se você tentar esconder os

Jaraguá do Sul - A partir
do mês de julho, a Caixa Econô
mica Federal assume os postos
bancários que funcionam junto à
Prefeitura em substituição ao

Besc. A decisão foi anunciada pe
lo prefeito Irineu Pasold, duran
te entrevista coletiva desta sema

na. Pasold salientou que a transfe
rência deve-se ao fato da Caixa

.

sempre ter sido parceira da Prefei
tura, enquanto que o Besc nunca

deu o tratamento esperado. O pre
feito salienta que nenhum funcio
nário será obrigado a abrir conta
naCaixa,mas esclarece que os postos
do Besc serão desativados.

Segunda- feira à noite,' o supe-

Jaraguá do Sul ---' A Apevi
(Associação de Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) e Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) promovem nesta

quinta-feira palestra sobre_ quebra
de sigilo bancário. O evento acon

tece a partir das 19h30, no auditório

araíso astral e a sort

seu lado. Explore as

suas quo idades. No setor

amoroso, a diversão vai

predominar.

as atividades
ara o bem comum.

Conte é a colaboração dos

amigos. Clima de

cumplicidade com quem ama,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Autogeral
Lançamentos
Fiat 2001

AFiat está preparando
mais dois lançamentos no
mercado nacional até o

fim deste ano.Oprimeiro,
que ocorrerá em poucas
semanas, é apicape Strada
com visual renovado,
complementando a nova

família Palio. Perto de no

vembro, será a vez do
multiuso Doblà, nas ver
sões de carga e passagei
ros. A versão com motor

Fire 1.3 já está quase certa,
mas a montadora ainda

quer a adoção das linhas
Fire 1.0 16V e 1.6.ODoblà
é da mesma faixa do

RenaultKangoo, umpou
co menores que a Zafira e

o Scenic.Outra opção que
poderá elevar o leque de

lançamentos Fiat em 2001
é oPalla Young com mo

tor Fire 1.0 8V. Mas se o

modelo não chegar ainda
este ano, é praticamente
certa sua adoção em 2002,
segundo o diretor de pro
duto damontadora.

GMretOma

negociação
comaDaewoo

Credores damontado
ra sul-coreana Daewoo
afirmaram às agências in
ternacionais que a segun
da etapa de negociações
de venda com a General
Motors já foi iniciada, in
forma a 'Agência Auto
Data. Nas primeiras con
versas foram discutidos
temas como preço 'da

transação. Fontes ligadas
à indústria automobilísti
ca informaram que o va

lor do negócio deverá fi
car entre US$ 1 bilhão e

US$ 2 bilhões .

•
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6CLASSIFICADOS DO CP - Jaraguá do Sul e região - Quinta·feira, 28 de junho de 2001

Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2" feira, às 12h; CLASSIAUTO: 3" feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: 5" feira, 12h
Para anunciar: 370-8649 ou correiodo ovo@netuno.com.br

Copa Regata de Motovelocidade
atraiu cerca de 1.300 pessoas

/

Depois de ser adiata por fortes chuvas,
aconteceu no último final de semana, 23 e 24
de junho, a Copa Regata de Motovelocidade,
no Jaraguá Motor Club. A prova festiva do

Campeonato Catarinense atraiu em tomo de
1.300 pessoas no Autódromo Jaraguaense.
Pilotos de Curitiba, Gaspar, Blumenau e

-Joinville, mais os do Vale do Itapocu se reuni
ram para testar suas habilidades na terra

jaraguaense, com pegas alucinantes entre pi
lotos de Joinville e Cuaramirim na Categoria

.

Força Livre Importada. Na última largada do

dia, na _Força Livre Nacional, o piloto de

Joinville fez uma prova sensacional e deixou
todos os pilotos, inclusive o segundo lugar,
como retardatários. '

No total foram 97 participantes

Fotos: Cesar JunkeslCP

inscritos que disputa-'
rem as categorias
Street Nacional e

Importada, DI 180,
cinqüentinha (crian
ças), 250 cilindradas e

.

Força Livre Nacional
e Importada. Uma
categoria diferente,
pelo menos para os

leigos no esporte, foi
a corrida de

Lambretas, que são

totalmente depena
das e ficam com ron

cos ensurdecedores.
A Regata Motos, con
cessionária que reali
zou o evento, preten
de trazer ainda este

ano mais uma prova
de motovelocidade,
talvez o Campeonato
Catarinense.

•
'

Não importa a marca DU'modelo,
seu carro racisa da se uro.

ADD.ekler.Haroa
'

Seglros

www.allll.....er.clrn.llr

FIne: 371-0147
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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. + 1.1. + brg.teto

97 Branca G

Golf GLX 2.0, compl. 97 Verde G
Palio Weekend 1.5 OH 97 Prata G
Gol MI 1.6, 2p, v.e. + t.e. 97 Branca G

Escort L 1.6 94 Azul G

Escort Hobby 1.0 94 Azul G

Parati CL 1.8, 2p, aq.inl. + 1.1. + bag.teto
92 Bege G

Goi CL 1.6 88 Bege A

Goi CL 1.6 86 Branco A

Fusca 1300L 80 Vermelho G

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS.

Daliar
---�.�������--�

VEICULOS LTDA
a78-8QaO COMPIl· 'iNfl.IIQCl. ilUClA

MODELO ANO COR COMBo
RAT

Palio 4p. 99 Prata G
Palio EDX2p 98 Verrn. G
Tipo 1.6 IE compl. 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
Titan 99 Roxa G

Rua Presidente Epitáclo Pessoa, 11711 • Centro· Jaraguá do Sul· SC

VEJA
AUTOMÓVEIS
........:

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

Preta 87XLX350

MODELO COR COMBo ANO

Gas. 99
Gas. 98
Gas. 98
Gas. 96
Gas. 95
Gas. 95
Gas. 94
Gas. 90
Gas. 90
Ale. 88

Gas. 98
Gas. 95
Gas. 95
Gas. 91

Gas. 00
Gas. 99
Gas. 99
Gas. 99
Gas. 96
Gas. 94
Gas. 91
Ale. 89
Gas. 84

Gas. 98
Ale. 96
Gas. 93
Ale. 89

Corsa Sedan Super
Corsa Super 4p
CorsaSuper
Corsa4p
PointerGL
Omega GLS cornpl,
VectraGLS
Monza SLE compl.
KadettSL
Chevette

GM
Branco
Azul
Cinza
Bordô
Azul
Azul
Azul
Bege
Verde
Dourado
HAT

Vermelho
Branco
Cinza
Branco

VOLI<SWAGEN
Branco
Branco
Branco
Vermelho
Branco
Branco
Cinza
Prata
Branco
FORD

Branco
Bordô
Azul
Cinza

P"lioEX
Tempra completíssimo 16V.
Tipocomp!. '

Uno Mille
.

Goi Special - Okm
GolllíV,41'
GoI1000 Mi
GoI4p,1.6
GoICLIU!i
Kombi Furgão
ApoloGL
Gol
Voyage

Fiesta4p'
Versailles
EscortGL
Escort LX 1.6

\.

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 G
Voyage 1.8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Met. G
Parati 85 Bege A
GolBX 80 Bege G

GM
Pick-up Corsa 96 Verde Met. G

(vidro, trava e alarme)
MonzaSLE 84 Vermelho G

FORD
Ka 98 Vermelhomet G
Del Rey 84 Bege A

FIAT
PalioEDX 97 Bege G
UnoCS 86 Marrom G
UnoS 86 Verde G

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

JIXIOViOS e usaoos

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

GM

�:;��[�comPL 00 Branco G
00 Prata G

Corsa Wind 00 Prata G
Corsa SURer 4 pts fJ7 Vermelho G
VectraGLS fJ7 Branco G
OmegaGLS 00 Cinza G
MonzaSL � Vermelha A
ChevetteSL EIl Branca A
MonzaSLE 'ó1 Vermelho A

FORD
F·1000 XL compL 00 Vermelha D
Courier � Azul G
Fiesta Vermelho G

•
Escort L Ldt, rodas, ar qte 94 Prata G
EscortGL 'ó1 Bege A

VW
Goi 16V,4p 00 Cinza G
Goi 16V,4p 00 Branco G
Goi Special 00 Cinza G
Gol 00 Vermelho G
Parati GL 1.8 94 Cinza G

õ�9�ßg� 94 Cinza G
00 Branco G

GolGL 'ó1 Bege G

PalioWeekend, completo
Fiai
fJ7 Verde G

Palio EDX, - dir. hidr. fJ7 Cinza G
Uno M EP 4pts, . är 93 Azul G
ElbaS er Prata G

Molo
CGTitan fJ7 Cinza G
CGTitan fJ7 Azul G
Sundow fJ7 Vermelha G
CG Titan 125 93 Azul G
RD 135Z 00 Preta G

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

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**47) :370-1:1'1(0
(0**147) :2'1,5'-'001(0

99'1,5,-1:118
R. Presidente Epitácio Pessoa, 555 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEÍCULO COMBo ANO 'COR

Escort Hobby 1.0 Gas. 94 Cinza Prata

Escort L 1.6 Ale 88 Cinzametal

Verona Gas 91 Cinza metal

Escort GL Gas 95 Cinza Prata

Uno Electra Nix 2 p. Gas. 95 Verdemetálico

GoIPlus Gas. 95. Prata

Fusca 1500 Gas. 75 Azul

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira
Centro - Jaraguá do Sul

MODELO COR ANO

Voxa_ge Prata 86
Goi BX - gas Bege 84
Goi CL 1.6 CHT - gas Branco 89
Santana Cli 1.8 4 pts-trava,direção,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 - camp!. + couro + som Prata 94
Uno Elx 4 pts - vidros e travas Prata 95
Corsa - ar qte, pneus, 10 dono Prata 96
Ford KA Image 2000, Bege metálico, completo + Turbo
de fábrica, CD original com viva voz pl celular, Rodas

15,pneus novos, somente 480 Km rodados

FORD KA 1.0, vermelho/
98 - vidros e travas

elétricas, limpador e
desembaçador traseiro,

pcrochoques person.

3722

VEiCULO ANO COR COMBo
GM

Corsa 1.0, 2� 00 Prata G
CorsaWind, 4� 00 Branco G
VectraGL com�L, 4� 00 Prata G
VectraCD compL, 2.2, entrada R$ 12.000,0000 Branco G
Corsa 1.0 MPFI2Q 00 Branco G
Vectra GLS com�L 4� 00 Prata G
Corsa 1.0 Super 4p

. fJ7 Cinza G
ÄStra G[S Cempl. 4p g) Cinza G
Monza 2p, SLE completo 00 Cinza G

Volkswagen
SantanaCU, 4�., 1.8 93 Cinza G

GoI1.0, 16V, 4Q 00 Branco G

Vo�ageGl 1.8 00 Verde G
Goi CL 1.8, 2Q � Azul A

ApolioGl 00 Prata G

VoyagePlus 00 Bege G
Santana CS, 2p 00 Branco A

Ford
F-1000 MWM XL completo 00 Branca D
Escort 16V.,com�L4� fJ7 Prata G
Escort GLi 1.8 2p 93 Azul G

Flat
Palio Youn2' 2� 01 Branco G
Uno Mille EP 4� 93· Cinza G
Uno Mille EP 4Q 93 Ve.rde G

Renault

Mégane RXE completo, 4p. 00 Vermelho G

Fone: (47) 370-8622
VEícu�o COR ANO

Palio EX, 4p Prata 01
Corsa Super 4p (completo) 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 1.8, V.t. Branco 95
Monza GL 2.0, 4p (completo) Azul 94
F- J 000 (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 Azul 90

.

Parati CL 1.6 Prata 89
Gol CL 1.6 rodas Verde 88
Kombi/Trailler Bege 86
0-20 Diesel, rodas Vermelha 85

VEíCULOS ANTIGOS COR ANO

Dodge LE Baron, 4p, cornpl. Branca 79
F- 100 Twin I Bean Branca 69
F-600 (caminhão) V-S Bege 60

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime
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JARAGUÁ DO SUL 28 DE JUNHO DE 20.01

Vende-se Santana, 97,
cinza. Tratar: 371-4000.

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

CORREIO DO POVO /
Classi Auto - 3

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

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

Vende-se Quantum,93,
azul. Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 1.0,
gasolina, cinza titânio.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat,95,
prata, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Vende-se Gol, 16Y, 2 pts,
vermelho, gasolina.
Tratar: 371-4000.

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

Vende-se Gol, 2pts, 1.8,
96, azul, gasolina.

Tratar: 371-4000.
Vende-se Gol Special99,
gasolina, branco.

-

Tratar: 371-4000.

Vende-se cam.inhão

Volkswagen 7.90, motore
bomba novo, corvermelho,
ano e modelo 90. Valor à
combinar. Tratar: 372-
0692 com Wilmqr.

Compro um consórcio

contemplado, pagto à vista.
Tratar 275-3900 ou

9113-0900.
\

Vende-se barco Marajó,
motor susuki, 40Hp,
completo, com carreta

rodoviária com guincho.
Valor R$ 4.000,00, troca
se por carro ou malha

I GLOBAL VEíCULOS
!

VEíCULO COR ANO MODELO VALOR
VW

CorsaWind 99, 4p, vermelho. Versailes, 94, gas., 4p, Monza GLS, 2.0, azul, 4pts,MonzaSUE Verde Met. 88 2.0 R$ 5.000,00
Go11.6 Prata 92 CL R$ 6.500,00 R$ 6.000,00 + 36x R$ 330,00 completo. R$ 11.000,00 ano 95 - R$ 5.000,00

GM + 36x R$ 300,00
Kadett azul 92 R$ 7.800,00
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
Uno 1.3 Branco 90 es R$ 5.500,00

FORD
Ford Ka azul 97 R$ 10.000,00 Parati 98, branco. Valor Escort 1.8, prata, 94, Verona GLX, 1.8,4 pts, Fiesta 1.0, verde, ano 97,
Fiesta,4p Preto Per. 97 R$ 5.000,00 + 36x R$ 270,00 R$ 5.000,00 + 36x R$ 465,00 completo. R$ 10.000,00 preta, completo, ano 95 2p - R$ 2.000,00
Escort Azul Met. 93 XR3compl. R$ 10.000,00 -, R$ 10.500,00 + 36x R$ 344,00

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

confectionada.
.

Tratar 371-2254.

Vendo 2 pares de 69,88,
250w cada, e um sub de
121/de 500w. Valor
R$ 450,00. Tratar
371-6916 ou 371-9464
com Wagner.

Vende-se joqo de rodas
de liga leve, aro 14, com
pneus novos. R$ 400,00.
Tratar: 9112-4711

ZECA
Automóveis

Novos - Usados
de todas as
Marcas

275 3507

VEÍCULOS MODELO
Goi Special GHI
2 Gol Special GIl
Goi Special Special GHI
Gol4p l6V
VW Saveiro CL MI 1.8
Senic completo XRE
Corsa Wind Sedan, c/ dir. hidr.
Mercedes 160 Classic, Classe A
Gol GIII, l6V
Polo Classic Completo
Uno Mille 4p
Fiesta
Gol
Courier
Vectra
Gol
Corsa Wind 2p
Kombi
Fiesta 4p
Vectra
Uno
Santana 4p
0-20 2p
Gol

MPFI
MI
GL
GL
1000

GLS
ELX
GLI 2000

CL 1.6

ANO COMBo COR VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR
01/01 Gas. Quasar
01/01 Gas. Prata/Cinza 020 Custam Completa 93/94 Diesel Bege
01/01 Gas. ( Branco D-20 completa CabineDupla 93/93 Diesel Branca
01/01 Gas. Azul Tempra Completo 93/93 Gas. Verde
00/01 Gas. Branca Monza SL 93/93 Gas. Bordô
DO/DÓ Gas. Verde Peral. 0-20 4p 93/93 Dies. Branca
00/00 Gas. Branco Saveiro CL 92/92 Gas. Prata
00/00 Gas. Branca Saveiro c / capata CL 92/92 Gas. Preta
99/00 Gas. Verde

Opala compl. - ar SLE 4 cc 90/90 Gas. Branco
99/99 Gas. Prata
99/99 Gas. Preto

Monza Compl. - ar, 4p 90/90 Gas. Cinza

98/98 Gas. Verde Santana Quantum GLS 2000 90/90 Gas. 'Bege
98/98 Gas. Vermelho Escort completinho' XR3 89/89 Alc. Prata

97/98 Gas. Azul Kombi 87/87 Gas. Branca

96/97 Gas. Cinza Uno CS 87/87 Ale. Preta

96/96 Gas. Branco Passat 1.8 87/87 Ale. Branco

96/96 Gas. Bordô Passat Village 87/87 Ale. Branco

96/96 Gas. Branca Chevette SL 86/86 Ale. Branco

96/96 Gas. Prata F-lOOO Cabine Dupla 86/86 Dies. Azul
96/96 Gas. Verde Perol. F-lODO MWM.J 86/86 Diesel Azul
95/95 Gas. Vermelha Passat 83/83 Ale. Branco
94/94 Gas. Preto MOTO
94/94 Dies. Bege Titan OKm Gas. À escolher
93/93 Gas. Bege Met. IER Yamaha 125 Okm Gas. A escolher

VEÍCULO

Fiesta GL 1.0, 4p
KA GL Image, 2p
Mondeo CLX
Courier 1.3
Escort GL 16V H
Fiesta
Escort GLX
Pampa 1.8 L, 2p
Escort 1.0 Hobby
Escort L
Verona LX, 2p
F-lODO CS

Corsa Wind
Astra GL
Vectra GLS
D20 Champ
Chevette DL
Kadett SL

Gol GL 1.8 MI
Goi CL
Parati CL
Gol 2p

Tempra SX 16V, 4p

206 1.6 Passion

L200 4X2 cd 2P

ANO
FORD
01/01
00/00
98/99
97/�8
97/98
97/98
97/97
96/96
95/95
93/93
90/90
84/84 cinza
GM

00/00
99/99
95/96
.94/94
93/93
92/92

VW
96/97
94/94
94/94
86/86
FIAT

97/97 prata
PEUGEOT
99/99 branca

MrrSHUBICH
93/94 branca

COR

azul
prata
prata
azul
prata
vermelha
prata
azul
cinza
azul
vermelha

verde
amarelo
verde
vermelha
prata
azul

cinza
prata
cinza
branca

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gàsolina
gasolina
gasolina
gasolina
diesel

gasolina
gasolina
gasolina
diesel

�asoliha
álcool

gasolina
gasolina
�asolina_
alcool

gasolina

gasolina

diesel

-M-.(l" �,', I,

O i

am,�

•

rOV
OVOS

C)VOS
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Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat Turbo, 98,
prata. Tratar: 371-4000.

Vende-se Santana GLS, 95,
com ar, direção e travas,
vermelho. Tratar: 371-4000.

Gol 1.0 Plus, ar qtel limp./,
desemb./ impecável, prata.
R$ 9.600,00.
Tratar: 9975-0383.UTOS

compra f venia f Irara / garQgens

Fusca 81 , branco, rodas liga,
banco de couro, relíquia.

DESPACHANIE
TItAN.P......CIA - ....... -IPYA

UC8NélAlll.NTOS •••RVIÇOS GIIlAIL

Fone/Fax
(47) 275-1417

Rua Barão do Rio Branco, 320, sala 02 - Jaraguá do Sul - sc
Chevette 1.6,86, dourado.
Tratar: 9905-2848.

Vende-se Gol 1000, 96,
branco. Ótimo estado.
Valor a combinar.
Tratar: 9975-4135.

Vende-se Gol 1000, 99,
assumir '19x R$ 379,00
aceita-se moto. Tratar: 370-

8800, com Paulo.

Vende-se Golf, 95, gasolina,
roxo. Tratar: 371-4000.

Vende-se Golf 96, preto,
gasolina. Tratar: 371-4000.

Vende-se Parati, 96, prata,
gasolina. Tratar: 371-4000.

Vende-se Passat, 96, azul.

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

Vendo Santana GLS, 94,
com ar, direção e travas,
vermelho.
Tratar: 371-4000.

Vendo Santana, 98,
azul, gasolina.
Tratar: 371-4000.

Rolamentos
Retentores -

Buchas -

, Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

Tratar: 9905-2848.

Golf 95, completo, azul
metálico. R$ 13.500,00.
Tratar: 9903-2936.

Gol GER112000, 1.0, MI, 2
portas, branco.
Tratar: 9903-2936.

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

GolMll.6, verde metálico,
96, cl opcionais, roda de

liga. Tratar: 9905-2848.

A t
"'" ·

Baenendi F· 275 3711 RuaBernardoDornbusch,330-
U otruruets aepen 1 .

-

EntradadoClubeAtléticoBaependi

• (47") .3 7" Ei - ::L 7" 7" 2.

C.....r LT"'"
.

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAMINHONIIr..
MODELO ANO COR COMBo VALOR FORD

GM Fiesta 1.0, 4p 96 Verde G R$ 10.500,00
0-20 completa 95 Preta O R$ 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 Classlc 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 S4 Verde A R$ 8.500,00 Escort L 1.6 90 Bege A R$ 6.000,00
0-20 completa 89 Azul O R$ 26.000,00 AAT
0-20 completa

-

86 Cinza O R$ 23.500,00 Tipo IE 2pts 95 Prata. G R$ 8.500,00
VW Palio EO 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$ 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 D 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 eSI 92.
Fusca 1.300 81 Bege G R$ 3.000,00 Toyota 77 Azul O R$ 11.500,00 R$ 6.500,00 + prest,

0-20 - Dupla completa.
o '

R$ 23.500,00

AUTOMÓVEIS
NOVOS E USADOS

N�dbVõ-n&
petYCVo-Vo-no-

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

CARROS Novos
PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS

oeucoo
Goi Plus
Goll
GolfGL
GoICL1.6
GoICL1.6

IMPORTADOS CorsaWind 4p cl ope.
Sportage Kia, diesel Vermelho 00 Corsa Wind 4p cl ope.

FIAT CorsaWind2
Palio 2p cl ope. Prata l1J Corsa Sedan

Palio.4p e/ope. Branca 98 CorsaWind 2p cl ope.
Uno EP 4pVEffElALIAR Prata % Corsa Super 4p cl opc.
Uno Eletr. 2p Vermelho 93 Corsa GL 1.6 cl ope.

Corsa Sedan GL 1.6
Uno CLS 4p VEffE Azul 93

Corsa Wind. c/ opc.
Palio 4p, VErrEIAL Branco CJ7 Corsa Wind

VW D-20 Custom - Diesel
GoIMI4p Branco l1J ChevetteSL
Goi 16V,4p Vermelho l1J
Parati 1.6MI completa Verde CJ7 EscortGL

Vermelho %
Vermelho '%
Prata %
Branco 95
Verde 94-
Prata 93

(M
Branco '00
Verde l1J
Vermelho l1J
Branco l1J
Bordô 98
Branca CJ7
Branco CJ7
Branca CJ7
Prata %
Vermelho ss
Bordô 92
Prata so

FORD
Branco 95
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A PARTIR DE

R$12.207,P�

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

";,,,,-

íTENS DE SÉRIE:
• Direçõo hidráulica

�----�----1 . Trava elétrico
• Vidros elétricos
• FIAT code
• Limpador traseiro
• Désembaçador
traseiro

A PARTIR DE

R$20�750,P.!
OU ENTRADA + 48X FIXAS

íTENS DE SÉRIE:
• Barras de proteção
nas portas

• Faróis bi-parábola
• Carroceria com

deformação programoda
• Travas de segurança
no capô

• Sistema antiincêndio
(FPS)

NAJAVEL
VALE lUDO
PARA VOCÊ
SAIR DE

CARRO ZERO.

APARTIRDE

R$13.980,P.!
ou ENTRADA A PARTIR DE

R$990,OO + 48X FIXAS

371·2111

FIAI PALIO ED 97/97 VERDE FIAT UNO MILLE EX 98/99 AZUL
FIAI PALIO EL 97/98 VERMELHA FIAT UNO MILLE EX 99/00 VERMELHO
FIAI PALIO EX 98/99 CINZA FIAT TEMPRA IE 95/96 CINZA
FIAI PALIO EX 98/98 AZUL FIAT FIORINO FURGÃO 97/97 BRANCA
FIAI PALIO EX 98/98 CINZA- VW t GOL 16V� 99/99 BRANCA
FIAI PALIO EX 98/98 AZUL VW GOL MI 98/99 VERDE
FIAI PALIO EX 98/99 AZUL GM OMEGA GL 94/95 BRANCA
FIAI PALIO WEEKEND 97/97 VERDE GM

. KADETT GL 96/97 VERDE
FIAI SIENA HL 1.6 16V 97/98 .AZUL GM C,ORSA GL 95/95 BRANCA
FIAI STRADA WORKING . 99/99 CINZA FORD PAMPA GL 91/91 VERDE
FIAI UNO MILLE EX 99/00 AZUIL FORD ESCORT GHIA 90/90 PRATA

.

SUPER CONDiÇÕES GARANTIA DE
DE FINANCIAMENTO CÂMBIO E MOTOR

ENTRADA DE 20% JUROS P'RÉ·FIXADOS
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JARAGUÁ DO SUL, 28 DE JUNHO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 6

GSL, 95, completo. marrom metálico. elétricos. Valor

� Novo! Aceita-se Tratar: 9903-2936. R$ 4.50Ó,OO.

UTOS troca. Tratar: Del Rey 88, GL 1.6,
Fone 371-6916

compra I venda I troca I garagens Vectra GLS, 98, 373-02553 ou dourado.
Vendo Del Rey Guia, ou 371 �9464,

comp;, prata 9963-4433� com Ade. R$ 3.700,00.
ano 88, com direção falar com

metálico, ar digital, hidráulica, vidros Antônio Marcos.
Tratar: 371-5343.

56.000km. Compro Blazer,
Tratar: 9903-2936. 4 cilindros, acima do Vende-se Versailies, PROMOÇÃOano 98. Tratar: GL, 92, vinho.
Vende-se Corsa 1.0, 370-8800 com Paulo. Ótimo e�tado.
98, vermelho, Tratar: 9975-4135. Conheça o novo modelo de

JI ., gasolina. Vende-seAstra GLS, 98, . auto-falantes 6x9 da Bomber.

.fIlIAD09-" Tratar: 371-5343. verde, com ar, direção, Fiesta CLX, Preço promocional
trava e vidros. impecável, branco. R$147,OO

Vende-se Kadett, Tratar: 371-4000. R$ 9.600,00.
Consertos e Vendas de Tratar 370-8622. incluso instalação.

.

Radiadores, Mangueiras e GS, 89, com, ar, Venha fazer um orçamento
Um :Panc:adã� d;QuahdadeCondensadores direção, vidros e Vende-se Astro GL,

Recondicionamos travas. Completo. 98; gasolina, azul.
Vende-se Escort GL, sem compromisso.

Radiadores deAlumínio azul, com ar, direção
paroAutomóveis e

R$ 5.000,00 + 12x, Tratar: 371-4000.
e limp., azul. João Januário Ayroso,1726· S,da 3 • Jaraguá Esqúerdo Ligue: 370-9005

R$ 270,00.Caminhões /ntercoo/er Tratar: 371-4000.
Tratar: 370-2146 ou Vende-se Corsa, 97,
370-0947. vermelh�. Treter: Vende-se Fiesta, 98,

371-4000. branco, gasolina.
Vende-se ou troca-se Tratar: 371-4000.

Ir
por moto, Kadett, Vende-se Kadett SL,

Fone (47) 371 �6337 91, impecável. 93, álcool, verde. Escort Hobby, 95,
CeI. 9973-9632 R$ 6.500,00. Tratar: 371-4000. aros de liga com

Treter: 373-0253 opcionais.
Ruà Bernardo Dornbusch, S/fio ou 9963-4433. Vende-se Vectra GS, Tratar 9903-2936.

(ao lado do n° 1880) 97, preto. Tratar:Baependi . Jaraguó do Sul· SC Escort GL 1.8, 91,Vende-se Monza 371-4000.

OPORTUHIOAOES
Fiat Uno Mille EX, 1.0 Br,anco 2pts 99/00
Fiat Palio 1.0 Branco 2pts

'

99/00
GM Corsa Wind 1.0 Prata 2pts 99/99
GM Corsa Wind 1.0 Vermo 4pts 99/99
REN Scenic RT 2.0 Verde 4pts 99/99

Chrysler Caravan LE 33 Prata 4pts 97/97

Tratar cl Eduardo (47) 9973-3886

Telefone:
(047) 376-025 �
Rua Ângelo Rubini, 900

,

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
'P� e II� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

Prornoç âo Seßl Barulho

Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, 865 - Fone: 371-7398/371-0106
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34x R$ 96,00. Tratar:
373-0253 ou 9963-

( 4433, com Ade.

t-----..... Vende-se pick-up Uno,
89, vermelha.
Tratar: 371-4000.UTOS'

compra / venda / troca / garagens
. Uno 94, ELX, 4
portas, completo - ar.

Tratar: 9905-2848. MECÂNICA371-7770 Vende-se Peugeot, 95,
2° dono. R$ 7.500,00.
Tratar: 371-7341.

Vende-se Fiorino

Furgão, 87, totalmente
reformada, pneus e

pintura nova.

Tratar: 275-1642 ou

9975-1514, com

Paulo César.

REVESTIMENTO

AUTOMOBIlÍSTICO
EM COURO E

TECIDO

Vendo moto CG, 88,
vermelha. Ótimo
estado. R$ 1.550,00.
Tratar: 372-0391.

Vende-se Besta GS,
2000, 16 lugares,
completa. Tratar:
9992-5253.
Aceita-se proposta.

Vende-se Tempra, 96,
gasolina, cinza.
Tratar:371-4000.

Vendo Saara, BSO, 96,
impecável. R$ 4.500,00.
Tratar: 373-0253 ou

9963-4433.
Aceita-se troca.

Uno CS 1.5, 91, bege,
gasolina.
Tratar: 9905-2848.

Tipo 1.6, 4p,
completo + teto e

rodas, cinza. Lindo!
Tratar: 9975-2522.

Palio EDX 98, 4 portas,
1.0, completo - ar, prata.
Tratar: 371-5343.

R. Bernardo Dornbusch,
2222 - Vila Lalau Vendo XR 200, 95. R$

700,00 de entrada +

A Regata fern o consórcio do seu sonho
. ,

O/êS.
6rclo

gatt(
Indiscutivelmente o melhor

!Ionco C!n!t!!* BNoaII
.....,C;f�()>»r�on'!:�,l}�\�

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 - Jaraguá do Sul - SC

--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Placas de madeira têm retorno
garantido para a Bicho Grilo
Jaraguá do Sul- A propa

ganda tem sido a melhor aliada

do professor de música Raimun
do Walter Schwartz, proprietário
da Escola deMúsica Bicho Grilo.
Suas placas - feitas de restos de
madeira -:- podem ser vistas nos

lugares mais remotos e inusita

dos da região. Ao todo, Schwartz
calcula que aproximadamente 80

placas com propaganda de sua

escola estão fixadas em cerca de

65 pontos do Município e da re

gião. "Esta foi a forma mais bara
ta e proveitosa que encontramos

para divulgar nosso trabalho",
argumenta Raimundo, que é for
mado em Comércio Exterior mas
há 11 anos optou por ensinar vio
lão e guitarra em Jaraguá do Sul.

De acordo com Schwartz,
aproximadamente 80% de seus

alunos conheceram a Bicho Grilo
através das placas, feitas de for

.ma quase artesanal. "O retorno

sempre foi muito bom", reforça
o professor, que escolheu essa

forma de marketing há dois anos

e até agora não se arrependeu.
Segundo ele, depois de tentar

atrair mais alunos através de pro
paganda em rádio e jornal sem
resultados positivos, acabou es-

colhendo uma estratégia mais
barata e eficiente para conquistar
mais clientes.

As placas daBicho Grilo des

pertam a curiosidade porque po
dem ser vistas onde menos se

espera. "Até na estrada que leva
às cachoeiras de Corupá temos

uma placa", exemplifica Schwartz,
que até agora não encontrou

empecilhos para concretizar seu

marketing. "Não pago nada para
colocar o material, mas sempre
tomo o cuidado de conversar

com os proprietários dos locais
antes de fixarminha propaganda",
explica o professor, que evita

colocar o material em pontosmui
to utilizados por outros empre
endedores como forma de gara�
tir visibilidade. Ele também afirma

não colocar suas placas em árvo
res ou em locais que possam
acarretar poluição visual.

A Escola Bicho Grilo funciona
nas proximidades do Chopp &
Club e atualmente tem cerca de
60 alunos. Este ano, a Bicho Grilo
vai promover a 4" edição do
Encontro de Bandas, programado
para acon tecer de 8 a lOde

novembro, em um sítio localiza
do no Bairro Três Rios do Norte.

Criatividade:propaganda emplacas de madeira deu certopara Schwanz

Alunos do Terceirão visitam a PUC.;.RS
Os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio

Marista São Luís viajam nesta quinta-feira (28), para Porto
Alegre - RS, onde visitarão aPUC-RS (pontifíciaUniversidade
Católica-Rio Grande do Sul).

O objetivo da'visita é oportunizar aos estudantes um dia de

vivência no meio acadêmico e obter informações sobre os

cursos oferecidos pela universidade, bem como as instalações
e os laboratórios.
A viagem servirá também para integração e lazer entre os

alunos, que aproveitaram para visitar as cidades turísticas de

Gramado, Canela e Nova Petrópolis.
Para omês de agosto, o ColégioMarista está organizando

uma visita à PUC-PR, com a mesma finalidade.

ConferenciadeAssistênciaSocial
vai avaHar gestão descentralizada
Eventodeve
reunir

aproximadamente
200 pessoas'

Jaraguá do Sul - Aproxi
madamente 200 pessoas, entre

representantes de entidades go
vernamentais e não-governamen
tais devem participar da 1" Confe
rência Municipal de Assistência

Social, que acontece sexta-feira
e sábado, no auditório da Unerj.
O evento é aberto à comunidade
e pretende discutir e avaliar o

processo de instalação da gestão
descentralizada e participativa da

Política de Assistência Social, que
veIV sendo praticada em Jaraguá
do Sul. A conferência terá como

tema central a "GestãoMunicipal
de Assistência Social: uma traje
tória de avanços e desafios".

O evento é promovido pela
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Conselho Municipal de
Assistência Social. Na avaliação
da assistente social e integrante
da comissão organizadora, Nilda
Bertoldi, a ocasião é muito impor
tante porque representa a opor
tunidade do Município discutir o

que se quer como Política de
Assistência Social para Jaraguá
do Sul.

A abertura da conferência está

prevista para as 19 horas de sexta

feira, com encerramento às 22
horas. A solenidade de abertura
será marcada pela apresentação
do coral "Cantando com as

Mãos, da AADAV (Associação
Assistencial de Deficientes Au
ditivos e Visuais). No sábado, o
evento começa às 8' horas e se

estende até às 18 horas, com in
tervalo das I1h30 àsIß horas.

As pessoas interessadas em

participar podem se inscrever na
Secretaria de Desenvolvimento
Social, durante horário de expe
diente da Prefeitura, e das 18 às
19 horas de sexta-feira, antes de

começar o evento, no auditório
da Unerj. Os delegados repre
sentantes de instituições tiveram
até ontem para se inscrever.

A secretária de Desenvolvi
mento Social, Brunhilde Pasold,
participa do evento como paine-

.

lista. Ela vai falar sobre a gestão'
municipal de Assistência Social.
O painel "Desafios para o Fun
cionamento da Política Muni

cipal de Assistência Social será

Palestra: Íris Piazera vaifalar sobre o Papel dos Fóruns Municipais

apresentado pela chefe do setor

de controladoria-geral da Prefei
tura, CláudiaMüller, e a ex-ges
tora de política de Assistência

. Social Íris Barg Piazera falará
sobre O papel dos Fóruns Muni
cipais de Assistência Social no
Exercício do Controle Social.

Também devem participar do
evento, como conferencistas, o
professor do curso de Serviço
Social da Furb (Faculdade de Blu
menau), Jaime Hillesheimm, que
vai falar sobre Gestão, e a profes
sora dá Furb e UFSC (Universi
dade Federal de Santa Catarina)
Bernadete Moreira, que vai abor
dar o tema Controle Social.

,

A partir destas discussões está

prevista a elaboração de um

documento que será apresentado
na reunião ampliada, que acon

tece no dia 25 de julho, em Join

ville, quando as deliberações
tiradas nas conferências de cada

município da região serão sinteti
zadas em uma única proposta,
que, por sua vez, será defendida
na Conferência Estadual de
Assistência Social, marcada para
o dia 30 de agosto, em Florianó

polis. Para representar e defender
suas propostas nas instâncias

regional e estadual, os participan
tes da Conférência Municipal
elegerão oito delegados, sendo qua
tro governamentais e quatro não

governamentais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sul, garantem que "amaioria está
descontente". Ainda na reunião

de terça-feira, teriam acontecido

manifestações de descontenta
mento. "Não é nada pessoal con
tra oPereira", dizHomburg. "Não
estamos pedindo a cabeça dele,
mas que trabalhe", emenda Bor

gonha. Já Devigilli, que é 10 se

cretário na atual diretoria, diz não
ter tido oportunidade. "Nunca sou

consultado para nada."

ELEIÇÕES - Eles ga
rantem que se a eleição fosse hoje,
a chapa de oposição surgiria es

pontaneamente, e questionam o

processo eletivo, quando "o prato
vem pronto, na panela". Segundo
Borgonha, "a diretoria aparece
nos últimos dias, comchapa única,
e divulgando em carro de som."
Pereira preside o sindicato desde
1983. O últimomandato iniciou no
ano passado e só termina em

2003. O�indicato temmais demil

sócios, dos quais, apenas 500 são

considerados ativos.
(MILTON RAASCH)

JARAGUÁ DO SUL, 28 DE JUNHO DE 2001

Pereira: queixas e intenção de desistir em 2003

<'

Conferência na área social
conclui que falta capacitação
Guaramirim - A neces

sidade de ampliar as condições e

meio para capacitação de todas
as pessoas envolvidas no trabalho
social, tanto profissionais quanto
representantes de entidades e

conselheiros. Esta foi uma das

principais conclusões da 1 a Con
ferênciaMunicipaI da Assistência
Social e dos Direitos da Criança
e do Adolescente, iniciada terça
feira e concluída ontem.

Ficou evidente a constatação
de que falta orientação e pre

paração mais efetiva para as

pessoas que atuam nessa área,
destacou a assistente social Fran
cinne Espezin Rossi, pouco antes

da conclusão dos trabalhos, na

Câmara de Vereadores. Diante

disso, concluiu-se pela realização
de uma série de fóruns e eventos,
que acontecerão periodicamente,
justamente para suprir essa

deficiência. O relatório final da
conferência só deverá ficar con-

,
.

cluído hoje, informou Francinne.
Ela observou também que

precisa aumentar a participação
da comunidade local nos eventos
dessa ordem, destacando que
apenas 70 pessoas comparece
ram à conferência, quando cerca

de 120 entidades estavam con

vidadas. Durante os dois dias, os
trabalhos foram desdobrados em

etapas, com a realização de

palestras, oficinas e discussões
em grupos, girando em torno de
seis eixos temáticos principais:
Controle Social da Política Mu

nicipal de Assistência Social,
Financiamento da Política de
Assistência Social, Gestão da
Política de Assistência Social,
Análise Conjuntural da Política de
Atendimento a Crianças e Aço
lescentes, Instrumentos Norma
tivos de Proteção da Cidadania de
Crianças e Adolescentes e Pacto

Social, Envolvimento e Articu

lação da Sociedade. (MR)
J

f"trn 9J)v���V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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 )76 - Sala 12 - Ed, Maximunn Center Fone: 047 275-1150

Borgonha: ' 'Mais trabalho e menos assistencialismo"

Trabalhadores rurais cobram
melhor atuação dó sindicato

Presidente é
acusadode

acomodação
e inoperância

Guaramirim - Associados
do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais reclamam mais empenho
da diretoria. As queixas são

contra o presidente, João Pereira,
que há seis mandatos consecu

tivos dirige a entidade, e que está
sendo acusado de "acomodado e

inoperante". As declarações
foram feitas anteontem, após a

reunião realizada pelo sindicato,
na Câmara de Vereadores, para
prestação de contas.

- O sindicato está desacre
ditado porque não defende o tra
balhador rnral-, afmna o agri
cultorLeonirBorgonha, 50 anos,
residente na Linha CaixaD'Água.

Descontente, ele ficou afas
tado do sindicato por algum tem

po, mas está retomando disposto

a modificar a situação. Ele cita a

discussão sobre a taxação do uso
da água e a falta de recursos para
investimentos na atividade agríco
la, como temas que o sindicato de
veria ter como pauta de atuação
permanente. "Um sindicato não

pode existir só para oferecer as
sistênciamédica e odontológica",
acrescenta.

Amaior omissão, segundo ele,
aconteceu no episódio da extinta
Arroz Zanghelini, há quatro anos,
emNereuRamos, Jaraguá do Sul,
quando vários agricultores sofre
ramprejuízos. "Iemprodutor que
perdeu atéR$ 80mil, e o sindicato
não providenciou sequer asses

soria jurídica para acompanhar os
interesses dos produtores de Gua
ramirim, na época, ficando na

dependência da entidade de Jà

raguá do Sul, com muito trans

torno", lembra.
Tanto Borgonha quanto os

associados OdairDevigilli, 47, de
Linha Serenata, e Mário Horn

burg, 56, da Estrada Bananal do

CORREIO DO POVO
Jornal

Assinaturas do Jornal CORREIO DO POVO por
apenas R$ 11,50 mensais, em Guararnlrirn,

ligue para o telefone 373-1238 370-08l6
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONFERÊNOA

Acontece nesta sexta-feira e sábado
a l" Conferência Municipal de As
sistência Social de Jaraguá do Sul, no
auditório da Unerj. Abertura ama

nhã, às 18 horas, com recepção e ins

crições. O convite veio assinado pela
presidenta do Conselho Municipal
de Assistência Social,Mariza Radü

enz, e conta com o trabalho de di

vulgação e organização da gerente
de Assuntos Sociais da Prefeitura,
Nilda Bertoldi.

NOTRE

Acontece hoje à noite, naNotre, com
início às 23 horas, a "Quinta do

pagode", com oGrupo "KOISABOA".
As mulheres têm acesso livre até a

meia-noite. No sábado, dia 30 de

junho, "Noite de Preto". Para as pes
soas que vierem trajadas totalmente
de "preto" a entrada para a festa é

grátis (durante toda a noite). Ingres
sos antecipados: O Boticário (Calça
dão), Naguchi (shopping center) e

Posto Mime (Reinaldo Rau). Início:
23 horas.

PROERD
O comandante da 3" Cia. da PolíCia

Militar, capitão Amarildo Assis

Alves, preside hoje, às 19h30, no
Ginásio de Esportes Arthur Müller,
solenidade de formatura de mais

1.067 alunos no Proerd (Programa
Educacional de Resistência às Dro

gas e à Violência).

FACISC
A Facisc (Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa

Catarina) comemora em alto estilo os

30 anos de fundação, hoje à noite, no
Centro de Convenções, em Florianó

polis. A entidade é presidida pelo
empresário jaraguaense Roberto,

Breithaupt.

JOGOS DO SESI
O sistema Fiesc/Sesi promove hoje à
noite a abertura dos Jogos do Sesi!
2001, fase microrregional, às 19

horas, no auditório do Centro de

Atividades, na Walter Marquardt,
835. Quatro mil e duzentos atletas
estarão participando do evento, neste
ano.

"

ANIVERSÁRIO DE CORUPÁ
As comemorações dos 104 anos de

fundação do Município de Corupá
iniciam no dia 1 de julho, às 15 horas,
com o 10 Encontro de Etnias e Tra-

. dições, no Ginásio de Esportes Willy
Gessner. Na mesma data, a Câmara
deVereadores fará outorga do Título
de Cidadania para o deputado
federal Vicente Caropreso e à irmã
Franciscana Flávia Ghizoni, que
atua no Município há 53 anos.

BAILE BRANCO
OClube Atlético Baependi confirma
a realização do Baile de Debutantes/
2001. Será no dia 22 de setembro.

RfS SOCIAL - 9

elege
ltalia
Rainh
Nove
deste

Fotos: Divulgação

o diretor-superintendente da Duas Rodas
Industrial, Leonardo Fausto Zipf, será
homenageado no próximo dia 5 de julho, com
o Prêmio Homem de Vendas/2000

Ivone Staffun

30/6

P'imlo Ayrton
Buchmann

Marcia Luiz Krüeger
Melyssa Iara da

Silva

Hideraldo Colle

28/6

Tiago S. Rueckert

Fabiane C. Forlin

29/6

Mario Hafemann

[an Dobrawa

Maicon Marcelo

Junckes

Flavio Ueta

o simpático casalÁurea e Devanir Danna será

anfitrião neste final de semana, sexta-feira e sábado,
na 11aNoite Italiana de [araguá do Sul, no Parque

Municipal de Eventos

Casal Ivone e Raul Driessen no Big Bowlling
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PM prende borracheiro que atirou no rival
Guaramírim - Policiais Militares

prenderam em flagrante, terça-feira à noite,
o borracheiro Nilson das Neves, 29 anos,

residente em Guaramirim, por tentativa de
homicídio contra Plínio Dante Fellaroi, 30,
de Jaraguá do Sul. De acordo com relatório
da polícia, o fato aconteceu na residência
da ex-namorada do borracheiro J.S.F., por
volta das 18h30, na Rua Bernardo

Dornbusch, sendo a PM acionada em

seguida. "
O borracheiro acertou Plínio com um

disparo de revólver calibre 32, na altura
do tórax, por causa da rivalidade que

mantinha com o mesmo. Fellaroi é o atual
namorado de J.S.F. Ele foi socorrido e .

conduzido ao Hospital São José, onde até

a noite de ontem ainda permanecia na

Unidade de Tratamento Intensivo. O

agressor foi perseguido e preso na Estrada
Bananal do Sul, no interior de Guaramirim.

De acordo com a versão que a ex

namorada deu na polícia, reforçado pelo
depoimento de outro colega, Neves não

se conformava com o término do namoro

e perseguia o rival' constantemente, ame

açando-lhe e causando-lhe, inclusive, le
sões corporais. (MR)

Motoqueiro colide com caminhão
e morre a caminho do hospital

I

Jaraguá do Sul - Na manhã de on

tem, o jovem Rogério Correia, 23 anos,

condutor da moto CG Titan 125, placa
MBN-4142, de Jaraguá do Sul, colidiu na

parte de trás do caminhão, um F-4000, placa
MAE-3430, de Jaraguá do Sul, conduzido
'por Sebastião Junckes, 32 anos. O acidente

Bairro ilha da Figueira. O Corpo de Bombei
ros de Jaraguá do Sul compareceu no local

para prestar socorro. Correia estava gra
vemente ferido, com t:raumatismp craniano,
cortes profundos no rosto e .na cabeça e,

'no caminho para, o Pronto Socorro do

Hospital São José, a vítima teve parada
ocorreu na Rua José Theodoro Ribeiro, no cardíaca e entrou em óbito.

PIZZARIA RIO BRANCO
\

, Confira

à pre90s imbativeis
.... .

enas

R$ 6,90
Pizzast� ..

Pizzas � @.

R$ 17,00

utilizar uma canoa para retirar da água o

corpo da criança, que havia ficado preso
em alguns entulhos - restos de bana

neiras e pedaços de madeira.
Os pais do menino disseram que

foram surpreendidos pelo ocorrido, pois
omenino costumava brincar sempre pelo
pátio e também nos fundos da moradia,
sem nunca entrar no riacho. Eies en

contraram vestígios namargem e por isso

acreditam que Valdecir tenha escor

regado e caído no valo, porque o terreno

estava úmido no local. A mãe do menino,
Santina, disse que estava lavando roupa,
com as crianças brincando nas proxi
midades, como fazia sempre, quando deu

pelo desaparecimento do filho.
Imediatamente, Santina e o marido,

Valdecir Ferraz de Almeida, funcionário
da Estofados Mannes,' começaram a

procurar por Valdecir, com auxílio tam

bém de outros familiares e vizinhos.

Apesar de o grupo ser numeroso, com o

anoitecer as buscas ficaram prejudicadas
no local, onde o córrego passa no meio
de um bananal. O casal tem uma filha,
Michele, de 7 anos. (MILTON RAASCH)

Tragédia: local onde o menino escorregou fica a quatro metros da casa da família

Meninomorre afogado ao cair
em córrego atrás da residência
.-

Agua do
riacho estava
forte e tornou
a queda fatal

es

a partir de R$ 12,90
tes

a partir de �$ 15,90'

Guaramirim - o menino Valdecir .

Ferraz de Almeida Júnior, 3 anos,morreu
afogado na tarde de terça-feira, ao cair

num córrego que passa nos fundos da

residência da família, na localidade de

Estrada Bananal do Sul, próximo ao

Morro da Francisquinha. A criança,
aparentemente, escorregou para dentro

do córrego, que fica a menos de quatro
metros da moradia, tendo o corpo car

regado pela água, que estava com nível

quase um metro acima do normal, por
causa da chuva recente. '

O corpo do menino só foi localizado
ontem pela manhã, por volta das 8 horas,
a500 metros da residência, numa parte
onde o córrego fica mais largo, antes de
desembocar no Rio Itapocu. O resgate
do cadáver foi feito com auxílio do Corpo
de Bombeiros Voluntários, que teve que

LOTERIAS

1ªfaixa:

Supersena
concurso: 510

Lotomatiia

concurso: 126

Loteria Federal
conc.03557

"

01 - 03 - 07 - 08 -

09 - 12 - 14 - 20 -

29 37: - 38 - 40 -

41 56 - 63 -

68 -

03 - 11 - 12 - 34 - 35 - 40

2ªfaixa:

Rua Barão do Rio Branco, 163- Jaraguá do Sul- SC
03 - 17 - 33 - 40 - 45 • 48

1 ° - Prêmio: 48.600

2° - Prêmio: 46.051

3° - Prêmio: 07.874

4° - Prêmio:

5° - Prêmio:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 28 DI;: JUNHO DE 2001 CORREIO DO POVO ESPORTE - 11

MalweélFME enfrenta hoje
o PokerlFoz, no Paraná

Oito equipes inscritas no
Campeonato de Futebol Sete
Jaraguá do Sul - o pri

meiro Campeonato de Futebol Sete
Sênior conta com oito equipes
inscritas. Na terça-feira foi realiza
do congresso técnico no auditório
da Liga Jaraguaense de Futebol
com os representantes de cada

time e organizadores do evento. Na
'oportunidade, as equipes foram

I

divididas em duas chaves de qua-
tro, onde dois times serão elimina
dos, formando duas novas chaves.
Em seguida, classificam-se duas

equipes por chave, segue com,
cruzamento olímpico e final.

Na Chave A estão os times:

Arsepum, Acaraí, Santo Antônio
eDepecil. Na Chave B, BeiraRio,

Santa Luzia, Juventude e Kar
lache. Os jogos vão acontecer nos

campos do BeiraRio, Acaraí, Santa
Luzia, Vila Lalau, Arsepum. O su

perintendente do Departamento de
Eventos e Lazer, Luderitz Gon

çalves Filho, diz que falta definir
se os jogos serão disputados nos

sábados ou dorrtingos pela manhã.
"Um dos objetivos do campeonato
é mobilizar esse pessoal e fazer
com que pratiquem algum espor
te", destaca, informando que a

tabela dos jogos será definida no

próximo dia 6.

O campeonato inicia no dia 14
de julho. A competição,vai premiar
os quatro primeiros classificados.

Fernando Ferreti

prevê partida
dificil centro o
Foz do Iguaçu

Jaraguá do Sul- A vitória
no final de semana sobre o Vasco,
por 4 a 1, na casa do adversário,
apesar de melhorar a posição da

equipe da Malwee na tabela de

classificação à fase serrtifinal da

Liga Nacional, já faz parte do

passado. Mesmo com o time

recuperado da derrota em casa

para Carlos Barbosa, do Rio
Grande do Sul, o técnico Ferreti

está prevendo uma partida muito
difícil hoje contra o Poker/Foz,
do Paraná. No primeiro turno da

segunda fase, a Malwee goleou
os paranaenses por 7 a l , no Mu

nicípio.
As preocupações de Ferreti

cresceram após' a vi tória do
adversário sobre o SportiOsasco,
no sábado, por 2 a L, em São

Paulo, fator este que colocou os

dois times na briga direta pela

Equipe de xadrez será
patrocinadapelaReflexoMalhas

Confronto: equipe catarinense vai contar com o jogador Júnior

liderança da chave. Para a partida
de hoje, 'o técnico j araguaense vai
contar com o fixo Júnior, que
estava contundido.

Apesar da inconstância nas

apresentações, Ferreti acredita
que a vitória sobre o Vasco tenha
sido um ponto de partida para a

classificação às finais. "Foi uma
vitória do grupo, que se mostrou

unido e consciente de seu po
tencial, mesmo quando estava em
desvantagem no marcador ou

sobre pressão do adversário. Se
usarem a mesma aplicação em

Foz do Iguaçu é muito provável
que voltaremos com outra vitória

para casa". Com 10 pontos ga
nhos na Chave C, aMalwee ainda
terá mais três compromissos
pela frente, depois do jogo no

Paraná. Joga em casa no dia 3,
contra o Sport Osasco, e, dia 7,
contra o Minas/Pax, para, em

seguida, enfrentar o Carlos Bar

bosa, no dia 10, na cidade gaúcha.

Lopes, acertou patrocínio indivi
dual com a empresa Magna Lo

gística, de Guaramirim.
Santos informa que também

está sendo negociado patrocínio
para o atletismo, o que vai permitir
a contratação de Clarice Kuhn. "É
mais uma atleta de elite, juntamente
com Cornélia Caglioni, a compor
nossa equipe feminina", salienta o
superintendente. Confiante no fe

chamento do apoio ao atletismo, o
superintendente diz gue o próximo
passo é conseguir patrocínio para
as equipes de caratê e tênis de mesa

Jaraguá do Sul - A equipe
de xadrez da Fundação Municipal
de Esportes fechou patrocínio até
o final deste ano com a empresa
jaraguaense Reflexo Malhas Ltda.
O anúncio foi feito pelo superin
tendente do Departamento Téc

nico, Ariovaldo Xavier dos Santos,
na segunda-feira, destacando ser

esta a primeira vez que a mo

dalidade - com o maior número
de adeptos, cerca de 1,3 rrtil atletas
- consegue um patrocinador. Re
centemente, o técnico e atleta da

equipe de tiro da FME, Samuel

Inscrição para Corrida Rústica segue até dia 16
Ângelo Piazera, compreendendo
um percurso de 12 quilômetros.

O evento vai premiar o cam

peão geral do feminino emasculino
com R$ 100,00, e os três primeiros
colocados por categoria, com R$
150,00, além de troféu ao vence

dor; R$ 100,00 e medalha ao se

gundo; R$ 50,00 emedalha ao ter
ceiro lugar. Além disso, o jaragua
ensemelhorclassificado em cada ca

tegoria também ganha R$ 100,00.

Jaraguá do Sul- A Funda

çãoMunicipal de Esportes comuni
ca que as inscrições para a Corrida
Rústica "125 Anos de Jaraguá do
Sul" podem ser efetuadas até o dia
16 de julho. Os interessados em'
participar da prova devem se ins
crever na FME, de segunda a sex

ta-feiras, das 7h45 às 11 h45 e das
13 às 17 horas, ou no Shopping
Center Breithaupt, em horário co

mercial. Mais informações podem

ser obtidas através do telefone 275-

1300, com Cleide Mosca ou Caius
dos Santos.

O valor da inscrição é um quilo
de alimento não perecível, que o

atleta troca pela senha de parti
cipação no dia da realização da
Corrida Rústica, marcada para 23
de julho, com saída prevista às 9

horas, na Rua Emílio Carlos Jour
dan (em frente ao Shopping Center

Breithaupt), e chegada na Praça

('R�)P�VlJ;YCVV---------

Cela Especial
Eusébio e Romeu, dois meninos que se criaram na periferia de

uma cidade média, brincaram e estudaram juntos. Romeu, sempre
era mais tímido e nervoso, em compensação nas notas sempre
estava um pouco à frente de Eusébio. Chegou o dia em que, juntos,
concluíram o 2º grau. Nova etapa, vestibular. Os dois tentaram a

"Federal". Romeu ficou nervoso e, não conseguiu aprovação, Eusébio
teve sucesso, 'I;lstudou, se formou em curso superior. Romeu teve

que trabalhar na vida, não tinha recursos financeiros para pagar
faculdade particular. Os caminhos de vida dos dois tomaram rumos

diferentes.
Certa ocasião, em lugares diferentes e distantes um do outro, os

dois se envolveram em briga, e num momento de fúria incontrolável,
cada um assassinou alguém. Coincidência. Em comarcas diferentes,
os dois foram a júri, foram condenados. Cumpriram a pena na mesma

penitenciária, em celas diferentes, pois um tinha, curso superior e o

outro não.

.Ouando leio e ouço nos meios de comunicação que tal pessoa
foi presa e está em cela especial, necessariamente me lembro da

quele conceito "a lei é igual para todos".
Até seria ideal que assim fosse. No antigo povo judaico, do qual

temos a Bíblia, se ensinava "não terás dois pesos e duas medidas".
Provérbios 20,10 Cela especial, porque alguém tem curso superior.
Não é isso uma forma de usar dois pesos e duas medidas?
Pense nisso e receba o abraço do pastor Ingo Piske e esposa, Alba.

Domingo acontece a primeira final do Integração
Jaraguá doSul- A torcida

jaraguaense.vai lotar o estádio do
Grêmio Esportivo Juventus no

final de semana. O próximo do

mingo será registrado com as

primeiras partidas das finais do

Campeonato Integração, a partir
das 13h30, nos aspirantes, e

15h30, nos titulares. A primeira
disputa será entre Guarani x Vitó
ria, e, em seguida, Vitória x Alvo
rada. Arsegunda final está mar

cada para acontecer no dia 15 de

julho, também no Juventus.

Segundo informações do pre
sidente da Liga Jaraguaense de

Futebol, Rogério Tomazelli, de
vido à boa campanha na pri-

meira fase, a equipe do Vitória
tem a vantage.p1 em dois resul
tados iguais, nos aspirantes, e, nos
titulares, o empate favorece o time
do Alvorada. "É sem pênaltis e

prorrogação porque estes métodos
de definição não são os melhores.
É muita pressão psicológica em

cima dos jogadores", considera.
REUNIÃO - No dia 19 de

junho, foi realizado congresso
técnico para traçar definições do
campeonato da primeira divisão.
Ao todo, dez equipes demonstra
ram interesse em participar, más
a confirmação será feita apenas
no dia 3 de julho, às 19 horas, na
sede da Liga de Futebol. Toma-

zelli diz que existe a possibilidade
de o campeonato tornar-se mais

abrangente, pois falta a confir

mação de Corupá, Schroeder e

Guararrtirim.
No dia 22, aconteceu congres

so técnico para definir as equipes
que vão disputar o Campeonato
Sênior de Futebol. Os times ins
critos foram: Kiferro, João Pes

soa, Cruz de Malta, Rio Molha,
Vitória e Santo Antônio. O cam

peonato começa dia 4 de agosto
e a entrega da documentação se

gue até o dia 27 de julho. Hoje, a
partir das 19 horas, serão definidos
assuntos relaoionados aoCampeona
to de Futebol Feminino.

APOIO:

He HORNBURG
Fone (47) 371-2511
Fax (47) 371-2:1:30

SERViÇO FUNERÁRIO
HASS

371-0903 I 370-0425
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As partidas finais do Campeo
nato Aberto de VôleiJ2001 estão

agendadas para o próximo domin
go, no Ginásio de Esportes Arthur
Müller, com a decisão do feminino
a partir das 15 horas e do mas

culino às 16h30. Promovida pela
Fundação Municipal de Esportes,
em parceria com a Liga Norte

Catarine�se de Voleibol, a com

petição vai premiar os times

classificados entre os quatro
primeiros de cada chave com 30

quilos de costela, troféu emedalhas
ao campeão; 20 quilos de costela,
troféu e medalhas ao vicerl S qui
los de costela emedalhas ao tercei
ro colocado, e urna bola de vôlei a

quem ficar na quarta posição.

,
, !
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Massaranduba. é a

11 cidade do Estado

que vai contar cem

oprojeto

Massaranduba - o projeto
elaborado pela Prefeitura e Fes

porte vai oportunizar, a partir do
dia 3 dejulho, que pessoas de 7

,

a 21 anos façam aulas de vôlei e

futebol, no Centro Esportivo Eri
ch Rode, durante a semana e aos

sábados, gratuitamente. A co

ordenadora da CME do Municí

pio, Miriane Jacobowski, diz que
j á foram realizadas cerca de 400

inscrições e existe bastante pro
cura pormodalidades corno atle
tismo e basquete. "Nós estamos

trabalhando na implantação de
outros esportes porque a recepti
vidade está superando todas as

expectativas", destaca.
As aulas serão coordenadas

por professores de educação físi
ca graduados - priorizando os

de Massaranduba -, duas vezes

por semana, para cada turma.

Prefeitura e Fesporte firmam
parceria e criam escolinha

Edson Junkes/CP

Miriane: coordenadora diz que a intenção é tirar as crianças das ruas

Miriane enfatiza que não será
cobrado nada, nem mesmo mate

rial esportivo. "Massaranduba é

a primeira cidade de Santa

Catarina que vai desenvolver

, I
,

I Atleta vai à 3a Copa de Caratê
Jaraguá do Sul - Entre os

dias 29 de junho e 1 de julho, o
atleta da Associação Forrnigari de
Caratê Ricardo Pereira vai parti
cipar da terceira Copa Mercosul
de Caratê, que será realizada na ci
dade de Foz do Iguaçu, no Paraná.
O carateca, que foi campeão ca

tarinense em 2000, na categoria
Juvenil (15/17 anos, faixa preta),
no Kata (luta imaginária) e no

Kumite (luta real), está na disputa
pelo bicampeonato e vai compor a

seleção catarinense de Caratê na

mesma categoria, que reúne os

melhores atletas do Estado, junto
com suas associações. A Forrnigari
ocupa o segundo lugar no ranking
catarinense de Caratê Interestilos
2001.

O atleta está se preparando há
,

mais de 30 dias e conta com gran
des chances de ficar entre os pri
meiros colocados, levando o nome
de Jaraguá do Sul entre atletas de

todo o Brasil e países do Mercosul.

Futsal dos veteranos será amanhã
Massaranduba - Na sexta

feira, dia 22, iniciou o Campeo
natoMunicipal de Futsal, catego
ria veteranos (acima de 34 anos),
no Ginásio de EsportesMunicipal
Erich Rode. O campeonato conta
com as cinco equipes: Clube dos

30, Karemar, Butuca Esporte
Clube, Avem e Glória Esporte
Clube.

Na primeira rodada, o Clube
dos 30 derrotou a Karemar, por
5 a 3, e os times Butuca e Avem

empataram por 6 a 6. o Glória

Esporte Clube folgou.
A segunda partida está mar

cada para acontecer amanhã,

sendo que o primeiro jogo inicia
às 19 horas, e o segundo às 20
horas. Enfrentam-se Glória x

Avem e Clube dos 30 x Butuca.
A Karemar folga.
INFANTO-JUVENIL -

Neste sábado, acontece a

quarta rodada do Campeonato
Municipal de Futsal, categoria
Infanto-Juvenil. Às 15 horas

,jogam São Roque x Santa

Calara/Zimdars; às 16 horas,
Micar x Nacional; às 17 horas,
Amizade x Glória; às 18 horas,
Mecânica, Mediba x Plásticos
Zanotti e, às 19 horas, Fortaleza
x Tintas Neumann.

projeto corno este, em parceria
com a Fesporte" , conta. Ela

explica que a intenção, além de

incentivar a prática esportiva, é
tirar as crianças das ruas.

Lazerna

Comunidade
/ '

reunecem .

Jaraguá do Sul - Mais de

cem pessoas participaram das
atividades do Lazer na Comuni

dade, promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, no último
sábado, no pátio da Escola Muni

cipal de Ensino Fundamental
Guilherme Hanemann, onde fo
ram realizados diversos jogos
recreativos - minifutebol e tênis
de mesa, além de pinturas e outras

atividades culturais.
MATA-SOLDADO - Na

oportunidade também foi dispu
tado o Torneio Regional de Mata
soldado, que envolveu sete equi
pes, representando três escolas da
rede municipal, com a seguinte
classificação até o terceiro lugar,
pela ordern: GuilhermeHanemann,
Rio da Luz I e Antônio Ayroso, no
feminino; Guilherme Hanemann,
Antônio Ayroso eRio da Luz I, no
masculino. A próxima edição do

Regional de Mata-soldado está

prevista para o próximo sábado,
na Associação Recreativa dos

ServidoresMunicipais.

Lançamento dos 17°S Jogos do
Sesi acontece hoje à noite

Definidos finalistas da chave
masculina do Aberto de Vôlei

AQUI 'É o SEU LUGAR!

Jaraguá do' Sul - O siste

ma Fiesc/Sesi (Federação das
Indústrias do Estado de Santa
Catarina 1 Serviço Social da In

dústria), através do Centro de

Atividades de Jaraguá do Sul,
realiza hoje, a partir das 19 horas,
a solenidade de abertura dos 17°S

Jogos do Sesi 2001, no auditório
do Sesi, na Rua Walter Mar

quardt. Ao todo, o evento vai reu
nir aproximadamente quatro mil
atletas das cidades de Jaraguá do
Sul, Corupá, Massaranduba,
Schroeder e Guaramirim, a partir
dos 16 anos até 80 (terão partidas
de mesa corno truco, general,
entre outros). Serão 'disputadas
30 modalidades no masculino e

feminino.
O gerente regional do Sesi,

Jaraguá do Sul - A chave

masculina do Campeonato Aberto
de Voleibol/200l, que encerrou a

fase classificatória no sábado

passado, já tem definida as equipes
finalistas. O título será disputado
por Acaraí e São Bento do Sul,
enquanto que SchroederlMorlon e

Zanotti ficaram com a terceira e

quarta colocações, respectivamen
te. Os times que farão a final femi
nina foram definidos na noite de

ontem, no ginásio da Arsepum.
Enfrentaram-se Center Kid's x

Marvan/Massaranduba e Araquari
x Reflexo/Ciluma. Até o, fecha
mento desta edição os jogos não

haviam encerrados, os resultados

estarão na edição de sábado.

Leônidas Nora, diz que a intenção
dos jogos é ocupar o tempo livre
do trabalhador e fazer com que
as pessoas tenham o esporte co

mo forma de manter e melhorar
a saúde, livre de tensão e estres

se. "As competições também vão

servir para melhorar relaciona
mento e integração entre em

presas e trabalhadores", destaca.
Ele acrescenta que o número de

participantes tem aumentado a

cada ano e que a adesão dos,
trabalhadores'garante o sucesso

do evento. Considerado o maior
evento classista de Santa Ca

tarina, as disputas dos Jogos do
Sesi iniciam neste sábado, com
o atletismo, e prossegue na se

gunda-feira, nas demais modali
dades.
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