
Governador instala

governo e confirma
obras em Guaraminm

no itinerante, terça-feira à

tarde, na Câmara de Verea

dores, durante uma hora. O

prefeito Mário Sérgio Peixer
quer iniciar logo a obra. Tam
bém foram lançados o edital

para novo traçado naRodovia
doArroz e confirmados outros
recursos financeiros e bene
fícios. Página 10

Celesc fará obras
no Calçadão da
Marechal Deodoro
PáginaS

Dono de lotérica é

acusado de estelionato
Moradores dos bairros São

Luís e Jaraguá Esquerdo acu

sam o proprietário da Lotérica
São Luís, localizada no bairro do
mesmo nome, de desviar o di
nheiro relativo ao pagamento de
tarifas como Luz, água e tele
fone. Acusado ainda não se

apresentou na delegacia..
Página 11
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Her'im
373..1010

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel

estofados e colchões

Jaraguá do Sul, quinta-feira,19 de julho de 2001

o governador do Estado,
Esperidião Amin, firmou con
vênio com aPrefeitura de Gua
ramirim garantindo recursos

superiores a R$ 800mil, para
a construção da Estrada Ja

raguá do Sul, trecho com 3,2
quilômetros, que passa na ilha
da Figueira. O ato aconteceu

durante a instalação do gover-

Amin se nega a

aceitar Orçamento
Regionalizado
Página4

r�

Herlim
373-1010

Servidores do hospital de Guaramirim fizeram
protesto emfrente à Prefeitura e Câmara de Vereadores. Página 10 Cesar Junkes/CP

Ano 83 - W 4.463 - R$ 1,25

r�

Herlim
373..1010

Edson Junkes/CP Comunidade indígena que vive na reserva em

Araquari passa por sérias dificuldades de sobrevivência. Página 9

Brincando nas Férias
oferece alternativa
de lazer para crianças
Página9

Polícia esclarece
morte de comerciante
e assalto
Página 11

Governadorpalestra para empresários e políticos, durante "almoço de idéias". Página 4
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Numa tacada só o governador Esperidião Amin assinou a

criação do Batalhão de Polícia Militar em Jaraguá do Sul; a

autorização para a pavimentação das rodovias doArroz e Jaraguá
do Sul-Guaramirim, via Ilha daFigueira, e prometeu atender as

reivindicações dos prefeitos da
Amvali e da classe empresarial.
Muitomais do que um gesto de boa
vontade, a ação traz implícita as

artimanhas da política. A iniciativa

marca à instalação do governo itine
rante e deixanamemória da popu
lação adisposição do governo.

"

Entretanto, a experiência de
monstra que entre a canetada oficial
e a execução de obras e dos pro-

.

gramas firmados há uma distância
considerada. Em períodos elei
torais, as promessas e os discursos
governamentais atropelam a lógica
e insultam o bom senso. Porém, o
ritual segue impávido e inalterado,
massageando egos e colhendo os

votos dos desavisados. O processo exógeno é parte integrante
da política partidária, não 'sendo privilégio de nenhum partido ou
região. Promete-se e esquece-se comamesma facilidade.

No penúltimo ano de governo, o ex-governador' Vilson
Kleinübing percorreu o Estado firmando convênios com

prefêitur� e entidades de classe. Nd ano seguinte, cancelou quase
todos, sern a.menor cerimônia. Em meados de 1998, o então

governador, Paulo Afonso, em visita ao Município, assinou
-

� ,

(,)I,

difere�,tes contratos e autorização de obras e serviços. Para
garantir e cumprimento das promessas disse: "Meu nome não é

Vilson", numa alusão à revogação das medidas anunciadas pelo
adversário político. Não cumpriu nenhum.
,É verdade.que quem olha para trás vira estátua de sal, como

dizia o bispo deNova Iguaçu, domMauroMorelli. Mas é preciso
criar mecanismos eficientes, capazes de assegurar a implantação
de projetos e a execução de obras prometidas. Além de um

programa específico para revigorar, sempre, a memória da

população.Muito comum nas sendas palacianas, as promessas
vãs, às vezes absurdas, possibilitam aprodução de um cenário
confuso e adverso, com raízes ainda na campanha eleitoral, na
louca corrida pelo poder,

Não obstante, é mister admitir que muitas reivindicações
�presentadas aos governantes, em especial aos adversários,
excedemos limites e alcançam.patamar de desafio político, o
que inviabiliza o cumprimento da solicitação. A inconseqüência
se traduz em forma de conflito, suscitando o clima exacerbado
da intolerância, cujo objetiva émensurar forças. Subestimam a

capacidade de discernimento e amemória da população, num
jo�o·de faz-de-contade resultados pífios, que contribuem para

desacreditar a classe política.
.

.

!Em entrevistá coletiva, na sede do governo - Centro Cultural

�, Alnin garantiu que oEstado dispõe dos recursos necessários
pararealizar os projetos firmados. Diante da dúvida, disparou:
"Vocês estão me confundindo com um outro governador, que
proin�tia mas não cumpria". Mesmoexpediente usado pe
los antecessores para assegurar o cumprimento das ações. Espe
ra-se'que, 'desta vez, as promessas sejam executadas, e não ape
tiàsmaisuma estratégia demarketing político-eleitoral por dever
de.ofício.

Que democracia é essa?
* LuizHenriqueOrtizOrtiz

dentro do sistemacomo um todo.

Podemos ver que este governo
está despreparado e à deriva pois
nãoestáconseguindocumprir suas
promessas eleitorais, deixando
para trás o sonho de uma po
pulação de ver um país melhor,
sem tantas desigualdades sociais.
Por isso, srs. governantes, gover
nar demecratieamente não se

limita.a encher as urnas. Demo
cracia émuitomais do que isso,

pois governarenvolve à vida dos

cidadãos em suas atividades prá
ticas; em busca do bem comum,

porrneiodaproduçãoeconômica
A democraciapregaa liberdade,
a autonomiae o desenvolvimento
da personalidade individual,
concedendo a cada pessoa uma

parcela de-responsabilidade po
lítica'

A democracia foi concebida

para emancipar o indivídue
. porém, na prática, o está domi
nando, no anonimato dasmassas

qualquer ato contrário ao nosso

interesse conforme nos garante
aConstituiçãoFederal? Ou além
de desmontar e acabar com a

máquina estatal e suas empresas
estratégicas agora vai rasgar a

Constituição e dirigir este País

"democraticamente commãos de
férro"?

Felizmente, para nós que

prezamospelademocraciaepelo
direito que todos temos de nos

manifestar toda a ve; que ajam
arbitrariamente contra nossos

direitos fundamentais, alguns
ministros do Judiciário já se ma

nifestaram centra o fato-e estão

semobilizando para que a inde- .

pendênciaentre os poderes e o

modelo democrático sejarnantida
e que, caso algumamodificação
seja necessário, seja na reforma

.

do Judiciário e não em urna re

forma tributária como a que este
.

governo, que se diz democrata,
está tentando mais uma vez nos
colocar demaneira arbitrária.

Na minha opinião, para ser

cidadão devemos estar incluídos'

Historicamente, nemmesmo

na ditadura vimos u� governo
como o deFRC, onde usa e abusa
de vários artifícios paramanipular
o Congresso Nacional e conse
qüentemente o povo brasileiro.
Primeiramentepodemos citarquei

é o presidente que mais editou
medidas provisórias e, devido à

infinidade delas, ultrapassa os

incomparáveis decretos da dita
duramilitar, isso tudo em nome

da democracia e com a desculpa
demanter o sistema impostopor
seu governo, onde a cada dia que
passa usurpa dos trabalhadores
seus direitos que foram conquis
tados a duras penas no decorrer
do século passado.

Nesta semana, foi encaminha
do ao Congresso Nacional um

pacote tributárioporparte de dorn
Fernando, onde não só trata de
matéria tributária corno também
visa limitar as ações judiciais
contraalgumasmedidas do poder
executivo, seráque estamos vol
tando à ditadura? Será que
seremos privados de contestar

* Estudante de Direito
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Alguns nomes já despontam para\ a sucessão do médico José

Constâncio de Albuquerque na titularidade da SecretariaMunicipal de
Saúde, em Guaramirim. São amédica Denise VanierMallmann e os

odontólogos Marcos Wunderlich e Rildo Albuquerque, entre outros.
,

José Constâncio\entregou o pedido de exoneração da titularidade da

secretaria, terça-feira, ao prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL). Com
[várias décadas de serviços prestados na comunidade, ele assumiu a

secretaria junto com a equipe do governo da coligação Acerta

Guaramirim (PFL/PPB), no início do ano. Albuquerque prestava
serviço sem remuneração, assim como outros dos atuais secretários.

-,

Consulta Dedicação
O prefeito pretende consultar os Vale destacar o empenho e a

partidos e vereadores da coligação dedicação com que o ex-prefeito
para definir o sucessor de José JoséPrefeito deAguiar (PPB)
Constâncio de Albuquerque. está conduzindo os trabalhos de

Trata-se de cargo político e passa preparação do Parque de

necessariamente pela consulta, diz Exposições, em Guaramirim, para
o prefeito. Enquanto o nome do aExpofeira, que deverá

suce,ssor não sai, a secretaria será acontecer entre 24 de agosto e 2

conduzida interinamente.por Ivone
\ de setembro. O prefeitoMário

da Luz, profissional com vários Sérgio Peixer (PFL) esteve no
anos de serviços no setor da parque, terça-feira à noite, inspe-
saúde. cionando, e gostou do que viu.

Surpreendido
O governador do Estado, Esperidião Amin (PPB), pegou de surpresa o

vereador e ex-líder do governo na Câmara de Guaramirim Salim José
Dequêch, no discurso que fez durante a visita ao Município,

anteontem, ao perguntar bruscamente: "Salim, quem é a oposição aqui
em Guaramirim?"A atenção geral do público voltou-se para o

vereador, que estava acompanhando a solenidade. Dequêch sentiu na

insinuação a provocação feita em tom de brincadeira do governador,
constatando que o discurso, constantemente crítico que sustenta na

Câmara.já repercute.

ENTRE ASPAS, �--

''Protesto? Teve protesto?" (prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer --: PFL -, ironizando o público reduzido atraído pelo protesto
organizado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de
Saúde de Joinville eRegião, terça-feira à noite, em Guaramirim)
"Fiquei feliz com o lançamento da candidatura do deputado

Delfim Neto à presidência da República, Eie é o homem mais

inteligente do País," (Prefeito de Guaramirim,Mário Sérgio Peixer, o
Dego - PFL -, revelando a admiração pelo parlamentar pepebista e a

intenção de voto)

rtD) 9])v�8.�V CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

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

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

Vereadores pedem detalhes do

crédito solicitadopelo hospital
Governistas

'querem saber
como os recursos

serão utilizados
Guaramirun - Os vereadores

da bancada governista (PPB/PFL)
querem detalhes sobre o Projeto de
Lei 06612001, do Executivo, que
autoriza a abertura de crédito su

plementar no valor deR$ 283.259,00
para o Hospital Municipal Santo An
tônio. O líder da bancada, Adilson
A;ldré Araújo (PPB), solicitou o en

vio de ofício ao Executivo, pedindo
mais informações sobre como os re

cursos da suplementação serão uti

lizados. A Câmara questiona a trans

ferência deR$ 200mil que constavam
_ no orçamento do hospital para des

pesas de pessoal e que, pelo projeto,
serão lançados para pagamento de

serviços de terceiros e encargos.
A matéria já recebeu parecer

contrário dos vereadores da Comis
são de Economia, Finanças e Fis

calização, Osni Bylaardt ê Valdemar
Vital, do PMDB, com exceção de
Belmor Bernardi (PPB). A Comissão
de Legislação, Justiça e Redação,
com Altair Aguiar e Adilson André
Araújo, do PPB, e Ismário Freitag,
do PMDB, também vê a alteração
orçamentária com reservas. O pedido
de informações de Araújo, que de

verá ser atendido até esta sexta- feira,
amplia as chances de tramitação da

matéria, conforme a vontade do

\

no uso dos recursos do hospital e
disse gue "a perseguição continua".

SU�STITUÍDO - O Projeto
06612001, com data de 9 de julho,
substitui ao 064/20Q1, que ingressou
naCâmara de Vereadores quatro dias
antes, pedindo suplementação em

R$ SOmil. A substituição considerou
a necessidade de garantir recursos
para despesas do hospital até o final
do ano, .explica o presidente do
Conselho Deliberativo, 'Osnildo

/Bartel. O crédito suplementar é

necessário, segundo ele, sob pena
de provocar a paralisação das
atividades do hospital. Ele criticou o
orçamento da instituição elaborado

para este ano, "feito no chute".

(MILTON RAASCH)

Araújo:pedidode informaçõesfeitopelo vereadorevitou a rejeição damatéria

cometidas na 'administração do

hospital. A CI foi instalada em 1999
e a Promotoria propôs a ação em

maio do ano passado, num proces
so que tem 1,6 mil páginas.

De duas situações o ex-pro
vedor já foi isentado. Bylaardt
alegou que o prazo legal de funcio-.
namento da CI já estava extinto

para explicar porque não forneceu

/ documentos solicitados durante as

investigações da Comissão de

Inquérito. E no caso dos 333 ehe

ques sem fundos emitidos pela

Justiça ouve testemunhas da CI do Hospital

ptefeitoMário Sérgio Peixer (PFL).
A disposição da Comissão de Le

gislação, Justiça e Redação era tam
bém pela rejeição da matéria.

O Legislativo não concorda com
a retirada de recursos destinados ao

pagamento de pessoal, no momento
em que o hospital vive amaior crise
de sua história, justamente devido à
retirada de vantagens salariais
reclamadas pelos funcionários. A

resistência ao projeto, em função
disso, é generalizada e já recebe'criti
cas .. No protesto dos servidores do

hospital, terça-feira à noite, o pre
sidente do Sindicato dos Emprega
dds em Estabelecimentos de Servi

ços de Saúde de Join�iIIe e Região,
Lorival Pisetta, comentou a alteração

administração do hospital, nenhum
indício de crime por estelionato
ficou constatado. Bylaardt de
fendeu-se durante todo o tempo di
zendo que a CI teve "objetivos
políticos" e que a intenção seria

"prejudicá-lo na candidatura, de
vido aos bons índices que de
tinha em pesquisas de opinião
pública".

Na audiência de hoje, serão
ouvidas seis testemunhas da acu

sação e tomados os depoimentos,
pessoais dos acusados. (MR)

Guaramirim - Está prevista
para as 13h30 a audiência de ins

trução e julgamento do ex-provedor
e ex-secretáriomunicipal de Saúde
Nilson Bylaardj e o ex-secretário

municipal de Administração Ralf
Werner Júnior (PMDB), denuncia
dos por improbidade administrativa
e omissão, respectivamente, pelo
Ministério Público, em função das
denúncias levantadas pela CI

(Comissão de Inquérito) instalada
pela Câmara de Vereadores para
averiguar supostas irregularidades

K<1I1ELLI
Moda Màsculina
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'OrçamentoRegionalizado não
tem validade', diz governador

Cesar Junkes/CP

Amin lembrou
que prazo para
inclusão venceu
em 30 de junho

Jaraguá do Sul - o gover
nador Esperidião Amin (PPB)
afirmou que as audiências públicas
do Orçamento Regionalizado não

têm nenhum valor, "são frias". A

declaração foi feita na tarde da úl
tima terça-feira, durante a instala

ção do governo itirierante no Mu

nicípio. Segundo Amin, o prazo
para a apresentação de propostas
ao orçamento do Estado-extinguiu
se no dia 30 de junho. Ele garantiu
que nenhuma decisão retirada das
reuniões será incluída no orça
mento de 2002. "Não sou eu quem
está vetando, mas a Constituição,
que define o prazo entre: abril e

junho", justifica.
Amin culpou a oposição pelo

episódio, já que não cumpriu o pra
zo legal. "Faltou estratégia e aten

ção à data. Não posso infringir a

lei sob pena de responder, na Jus

tiça, por improbidade administra
tiva", reforçou, informando, no en

tanto, que poderá atender alguma
reivindicação, se considerar priori
tária. "Neste caso, entra como

emenda no orçamento", explicou.
A próxima audiência pública para
a discussão do Orçamento Regio
nalizado está marcad� para o dia 2
de agosto, em São Francisco do Sul.

Sintonia: Amin elogia Pasold e. PSDB durante a coletiva

O prefeito Itineu Pasold (PSDB)
considerou "muito proveitosa" a

instalação do governo itinerante no

Município. Na opinião dele, a ini-
-

ciativa aproxima mais as adminis

trações e permite ao governo es

tadual conhecer as principais rei

vindicações e necessidades das

regiões. "O governador prometeu
atender as nossas reivindicações
assim que saneasse as finanças do

Estado", recordou Pasold, desta
cando a importância das obras a

serem executadas na cidade.
O Projeto do Orçamento Re

gionalizado, -de autoria do ex-de

putado estadual C�rlito Merss

(PT), hoje fedei'al,' inspirado no

Orçamento Participativo, foi apro
vado pela Assembléia Legislativa,
em 1998. Desde o início do atual

governo, Amin não demonstra ne

nhuma disposição em atender as

propostas definidas nas audiências

públicas que, por lei, têm direito
de definir a aplicação de parte do

orçamento do Estado.
BATALHÃO - Q governador

autorizou a transformação da 3'

Cornpanhia de Polícia Militar em

batalhão, que deverá entrar em

operação até o final do próximo
ano. Segundo o comandante da

\

PM no Estado, coronel Walmor

Backes, o 14° Batalhão de Polícia
Militar terá efetivo de 460policiais
e abrangência nos cinco principais
municípios da microrregião. "Não
está descartada a possibilidade do
batalhão atender também São Ben
to do Sul", revelou.

Amin autorizou ainda a licitação
para a pavimentação asfáltica da
Rodovia Jaraguá do Sul-Guara

mirim, via ilha da Figueira, numa
extensão de aproximadamente três

quilômetros.
'MAURíLIO DE CARVALHU)

PSDB faz convençãomunicipal em agosto
Jaraguá do Sul - A con

venção municipal do PSDB está
marcada para o dia 19 de agosto,
entre 8 e 11 horas, na sede do di
retório, no Edifício Market Place,
no Centro. Na oportunidade serão
eleitos a nova executiva, com
posta de cinco titulares, dois vo

gais e quatro suplentes, além dos
membros do diretório. O anúncio
foi feito na manhã de ontem pelo
presidente do partido, Orlando
Bernardino da Silva, informando
que não pretende disputar o car

go, "mas ser conselheiro".

370-0816'

Entre os prováveis candidatos
à presidência do diretório, Silva
mencionou o nome da ex-verea

dora Niura dos Santos, atual ge
rente de Indústria, Comércio, Tu
rismo e Serviços da Prefeitura.
Silva informou ainda que a cam

panha de filiação, que estava mar
cada para o dia 24, foi transferida
para 8 de agosto. De acordo com

o presidente, a ausência do depu
tado federal Vicente Caropreso,
presidente estadual da legenda,
inviabilizou o evento.

Silva, que se filiou ao PSDB

em agosto de 1999, assumiu a

presidência do partido no mês

passado, depois que o. então pre
sidente, Célio Bayer, pediu afasta
mento, alegando incompatibili
dade em conciliar a função com

os compromissos profissionais.
Oriundo do PTB, Silva militou
ainda no PMDB e foi vereador
entre 1965/70 pelo extinto PSD:

"Sempre militei em partidos de

centro-esquerda, mantendo a

postura socialista", definiu-se,
classificando o PSDB de partido
socialista. (MC)

AGRADECIMENTO
A congregação das Sras. Evangélicas

(bASE), sob a presidência da Sra. Emma Pereira
Wille e sua equipe de trabalho, cqrodecern a todas
as pessoas que doaram 12.536 peças em roupas,
mais louças e calçados. Estas doações foram para

\

os índios Guarani - Kaiowa de Mato Grosso do Sul,
assistidos pelo jorcquoense e frei Aldo Rosó que

frcncisccrnente abençoa a todos.
J

O senador cassado Luiz Estêvão, o ex-secretário da Presidênq,
da República Eduardo Jorge, ambos acusados de participação no

esquema de desvio de R$ 169,5 milhões do TRT paulista, e o

governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PS13), suspei
de atos ilícitos, ocorridos em 1995 numa empresa sua que fazia

sorteios, têm outra coisa em comum além de suspeitas de
envolvimento em corrupção. Todos assinam artigos sobre ética n

política, na "Newsletter Brasil 21".
Nos textos, o que mais aparece são expressões do tipo "abusos
de gente encastelada no Estado - em especial no Ministério
Público -, caçadas insanas, arbitrárias e imorais, autoridades

temerosas da difamação caluniosa, de tribunais chantageados pel
mídia e políticos que se protegem no silêncio".

A revista se auto-intitula "um fórum plural e, democrático para
discutir as grandes questões nacionais".

Ato falho
O presidente do PSDB de Jaraguá do Sul, Orlando Bernardino da

Silva, disse que é de centro-esquerda e que considera o partido
socialista. Lembrou que foi fundador do MDB no Município,

transferindo-se depois para o PTB, "que na época era de esquerda".
Classificar o PSDB de socialista é mostrar estar fora de sintonia coa

o partido que preside. Quando muito os. tucanos são de centro

direita. Quanto ao PTB, deixou de ser esquerda em 1998, com o

pluripartidarismo, quando Ivete Vargas o jogou no colo do poder.

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

Defesa
O governador Esperidião
Amin (PPB) garantiu que não

houve nenhum acordo entre

o governo e o deputado
estadual Ivo Kon�ll (PMDB)
para.a votação da .

. federalização do Besc (Banco
do Estado de Santa

Catarina). "Ele (Konell)
ajudou a salvar o banco.
Teve a consciência e

responsabilidade", defendeu,
prometendo não deixar o

povo catarinense esquecer as

"lambanças" do governo
anterior e seus sócios.

Aliás
Silva disse que a social
democracia do PSDB está
sustentada nos conceitos

europeus, "Inglaterra, França,
Alemanha ...". Nenhum dos
três países é social
democrata. A França é
socialista e os primeiros
ministros dos outros dois
defendem a terceira via, uma

política entre o capitalismo e o

socialismo (comunismo).

Filiaçõ
O presidente do PFL de Jarag

do Sul, Alcides Pavanello
também coordenador region

da legend
informou que o partido está e

plena campanha de filiaçã
"Quando atingirmos 200 nov

filiações farem
uma reunião festiva p
comemorar", revelo

acrescentando que o PFL te

cerca de 1,4 mil filiados n

Município, sendo
segundo maior; perdend

apenas para o PMDB, co
1,8 mil.

Ausência
Em férias no Nordeste.r

deputado feden
Vicente Caropreso, presidem
estadual do PSDB, foi um do!

poucos políticos da região'
I

não "prestigiar"!
\

instalação do governo itineranle
em Jaraguá do Sul, na terça·

feira. A ausência,
embora justificada, foi sentida
pelas lideranças dos partido!

aliados

CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879
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Arquivo/CP: Edson Junkes

------.----------..,r

o A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) quer ampliar
a parceria com o Sehrae para o desenvolvimento de novos projetos e programas

para os empresários locais. Além do Programa Ideal, as entidades estão

implantando o Empretec, realizado no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial).

o A presidenta da Acijs, Christiane Hufenüssler, lembrou ao agente articulador do
Sebrae Donizete Böger à importância do Município ser contemplado com o Proder
Com Censo para a criação de um banco de dados atualizado.

o A "Revista Amanhã", uma publieação gaúcha de economia, e a empresa
de consultoria Andersen lançam hoje, às 8h30, no Salão Dona Francisca, do
Prinz Hotel, em Joinville, a edição Grandes & Líderes, com o ranking das 500

maiores empresas da Região Sul do País e das cem maiores de cada um dos

três Estados.

o O consultor especializado em liderança Hamilton Bueno, considerado maior

especialista brasileiro em gestão por resultados, fez palestra ontem à noite no auditório
do CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais), com o tema: "Competências
estratégicas da nova liderança".

L � �__ � �
Promessa: Küster confirma substituição das redes do Calçadão

CalçadãodaMarechal terá
rede elétrica subterrânea

Obra, reivindicada
desde 199,6", está
orçadaem
R$ 55.0 mil

feitura. A iniciativa evitará colocar os

transformadores no subsolo, o que vai ba

ratear o custo final da obra, No total, serão
aproximadamente 800 metros de ruas com
cabos subterrâneos.

Na manhã da última terça-feira, Küster
e o gerente regional da Celesc no 'Mu

nicípio, Luiz de Freitas Melro Neto, visto
riaram o trecho da rua, onde será feito os

serviços, para analisar possíveis alterações
no projeto original e propor alternativas.

Ontem, Melro Neto esteve em Florianó

polis discutindo detalhes técnicos da obra.
De acordo com o secretário de Desen

volviménto Municipal, Ademir Izidoro,
grande parte da estrutura para a implan
tação da rede subterrânea está pronta, "ne
cessitando apenas de revisão das condi

ções atuais". O Projeto doCalçadão previa
a instalação de redes subterrâneas.

A substituição das redes aéreas pelas
subterrâneas é uma reivindicação antiga-do
Município. Desde meados de 1996, quan
do foram concluídas as obras do Calçadão.
De lá para cá, muitas promessas foram

feitas, inclusive pelo ex-presidente da
Celesc Paulo Tatim. Desta vez, o anúncio
foi feito durante a instalação do governo

ahkz.Ludwig ê
consultor em

" gt'litäp etilpl'e�
,

.

i!tlt1fil, l!sici5Iog.o, UJ.\aHsi;ri
dé"1íis!�ntrul; g,lll.dUMO· em
artes cênicas,Participou de:
ruais de SOO eventos CQnlQ

palestrante ou instrutornos
Iillimos.5 anos.

Cenãrip econômico do novo l11iiêhlo.
Econopila baseede na:i! idéias, n<'l grife; na marca e, nos

,

SO(Ü1OS.,
A transforrnação.c:fo trabalho e do emprego.
Fatores da'c()mpetitli(;dadecbntémp6rã�a: Capital
intelectuel! como diferencial competlti.vo.
A 'evolução'do consum idor e do. conceito de qualidade:
Produtos pars necessidades (não bastam; Serviços psra
sentimentos (são obrlgações)� SonhoS parti o prazer
espiritual (são exigldés),

.

.

O mundo camlohe pare os serviços?
A econornla do es,petâculo:, Um show de atendfmemo; As
quatro difllensões do serviço espetacular. '

, CriatíVidade e Inovação
Criando um arnbíente 1iworável ii criatividade
Práti98s fa\'orâVêls a inovação'

.'

QuandO inoV"r? '

Um novo �rfil gerêncial e profissional: De geren� para
líder; De empregado para enlpregador: De grupos-para times
A I1derança da Nova Erl;!,\

Jaraguä do Sul - O presidente da

Celesc (Centrais Elétricas de Santa Ca

tarina), Frartcisco Küster, informou que a

concessionária vai substituir as redes elé

tricas e de telefonia, além dos cabos de

TVs, do Calçadão da Avenida Marechal

Deodoro, no Centro. A obra, orçada em

R$ 550mil, será realizada em parceria com
a Prefeitura, que apresentará contrapartida
de R$ 100 mil, em serviços de infra-es

trutura. O início dependerá da conclusão

do processo licitatório para compra dos

componentes necessários. Küster estima

em 60 dias o prazo para a substituição de
toda rede aérea.

De acordo com ele, a Celesc pretende
retirar a rede de alta-tensão da Marechal,
levando-a para as ruas paralelas, e instalar
transformadores em três pontos "estra

tégicos" próximos ao Calçadão - um na

Rua Gumercindo da Silva Porto, outro na

Dedka-OO.á 1*<jIlisrt
.

da vánguarda de
oÓllârióS' e tC'lÍdêllti�s cl:'!

gesHio das. tll:ganizaçôes
c�Ix."ChdUl.elll''''. em teums
ligad(lll

.

à e'sUat6g1 <lS

1:.0I11)Jctitiva$, crlfiüvidild,}
c ínu\',açi'lo; IlIJ.1hud(l du
ql1lJlidnde e deS'etl\'Qh'i
mente do capital i nf.tilec
tuaL

ueutarista 11xo 00
'ograJ1lJl Corua

COtreiíteda (ilol}ONews,

estaoa-se como

palf.'8IJ<lute dos' mais
importantes C0112'reS$üS
tlad ()!lilis sobre ':'G estflP
Empresarial ";

Marechal, próximo ao Colégio São Luís, itinerante, em Jaraguá do Sul, o que refor-
e o terceiro atrás do prédio da antiga Pre- çam as esperanças. (MAURíLIO DE CARVALHO)
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- Todo mundo vive rede

mondo que faltam eventos

de alto nível cultural em Joro

guá do Sul. Mas, afinal, o que
esse povo está esperando?
Shows co

- .

s da Ga-

roa, Bezer e até da

Orquestra nica de

Santa Catarina (este gratui-
to) contar público
muito red

'

na hora

de essas everem o

conceito de "cultura".
'

R
-A
P . Nome: Francisco Sudatti Porto

• Idade: 20 anos

,
D
,
••

Vaias: para a prostituição de mercado

H ..
Orgulho: dos amigos
Vergonha: da violência

• Dia ou noite: noite

A · Mania: estar por dentro de tudo, até do

que não me diz respeito
• Preconceito: centro quem tem

preconceitos
• Amor: minha namorada

/ li N '1' )� N li

x '1'I�e-mail: antenaexterna@hotmail�com

C l

Feel Free
,)

• Signo: Touro
• Profissão: produtor de vídeo
• Comida: strogonoff
• Bebida: cuba

A antiga fábrica da
Dolmar foi palco de
grande sucesso no

sábado (1 4)1 com a

festa Feel Free. Muita

gente bonita e

animada esteve

presente. prestigiando o evento.

Chico e Luís Sérgio: mais
uma vez: parabéns pela
iniciativa. já estamos

, aguardando a

próxima ...

• Qualidade: persistente
. • Defeito: não gosto de ser contrariado

• Prêmio: paro meus pais
• Castigo: ver a desgraça dos outros

Aplausos: para quem trabalha

honestamente

• Sexo: muito bom, quando' feito com ornor

• Religião: Católica
• Vida: que seja eterna enquanto duré

.! Morte: que passe longe
• Drogas: tô fora!!!

'

• lugar: Jundiaí (minha terra natal)
• Sonho: tenho vários

• Cantada: prefiro ser direto

• Futuro: me estabelecer profissionalmente
na minha área

• Jaraguá do Sul: tem muito pra crescer

• Brasil: tirando os corruptos, tá bom

• Recado: nA inveja é a orrno dos

incompetentes"

lU
+ Ontem (18) teve início o

19° Festival de Dança de Jo-
, inville. Além dos espetáculos
que podem ser prestigiados
todas as noites no Cen

treventos Cau Hansen, casas
noturnas ode. como:
D'artagn , Raving,
Hanna,
estão pre as para re

ceber o público em geral. Re-
forçando: te todas os

noites , que en-

cerra no averá óti-

mas opçõ festas em

Joinville. Essa, Jaraguá do

Sul não po der!(Confira
a caber pleta do

festi site'

www.lo.br).

- No próxi , haverá

"A Festa", lexo Cul-

tural Antarctica, em Joinville.

Mas ... es A Festa?
Invasão e

nova? Ern
'untos de
ada dis-

"víp" e sos notur-

nas da reg "passapor-
tePloneto No i te", Mu i tos ja

mprarames
tem vali
ainda dó

panhonte
'

do sexo opos o. Para infor-

mações sobre o passaporte ,

oquí em Joroquó do Sul, li

gue 9993-0628.

so! Esse agora também é o

nome de
vido pelo
gio! Gent , origina-
lidade?

É o G O F o T o G R A FO BT
/
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Autoqeral
van do Fiesta

Ford 'européia prepara-se para
á em 2002 lançar a nova linha
iesta, que será maior e mais

arga que a atual. Uma das possí
eis versões que venham a

urgir, será aminivan. O mode

o poderá ganhar as lojas já em

004. Enquantoisso, agências de
otícias anunciam que o novo

iesta de 3 portas, poderá ser o

ubstituto do Ka.

novo Corsa sedan, baseado
as novas linhas do Corsa hatch,
ecém lançado na Europa, é
xclusividade nacional e tem

hegada prevista para o segundo
ellÍestre de 2002. Vendo-o.

ateralrnente, lembra muito o

rmão maior Astra. O novo

I atch, tem previsão de chegada
ara final deste ano.

urora em alta
Qldsmobile, uma divisão de
arros de luxo da 6M americana,

omemora as boas vendas do
aior modelo da marca, o Aurora.
epois de passar por uma
eestilização completa, o modelo

tualizou-se, acompanhando
egro e Intrigue, outros mode-

os Com projeto novo da marca. O
.

urora, é uma opção amais para
üern está acostumado aos
Carr-

,

oes americanos como

Cadillac e Lincoln. Lá, ele sai por
enos de US$ 30 miL

\

•

assi

no asfalto,
ótima na lama

Boa

r CLASSIFICADOS DO GI> - Jaraguá do Sul e região - Quinta-feira, 19 de julho de 2001
Fechamento dos classificados: NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES: 2a feira, às 12h; CLASSIAUTO: 3a feira, às 12h; CLASSIMÓVEIS: sa feira, 12h

Para anunciar: 370-8649 ou correiodo ovo@netuno.com.br

Se a versão Adventure casou tão

bem com a perua Palio

Weekend, porque não

repetir a dose no mode-'
10 que realmente \
merece ganhar uma
versão dessas. Foi

pensando nisso que a

Fiat resolveu adotar
essa versão

incrementada e cheia
de esportividade
também na picape
Strada.
Vista de qualquer ângulo, ela é

chamativa e enbanja robustez,
principalmente devido aos pneus

175/80 raio 14". Na lateral, as

maçanetas e um adesivo na trasei
ra ostentam o nome da série. Na

traseira, as novas lanternas com
-

. \
lente transparente e o novo estn-

bo são talvez os detalhes mais
sutis. De frente (ai sim ela mos-

,

tra seu "lado selvagem"), teve
.

direito-a tudo que a irmã
Wéékend possui: queb:a-matos,
faróis auxiliares (de neblina e

longa distância), pára-choques
com enormes entradas de ar; nas

laterais, um prático estribo, que
além de útil reforça o visual fora
de estrada. No interior, ainda há
os novos grafismo em tom ama

relo nos mos

tradores do

. ... . .

pnnClpaIS opCIOnaIS
ar condicionado,

air bag

painel
eo tecid6
exclusivo dos
bancos e dos

painéis de porta.
,A nova Adventure passa a ser o

i
.Strada topo de linha, seguida de

Trekking (modelo intermediário)
e Working (modelo mais sim-

.

ples). De fábrica vem recheada de

equipamentos: vidros e travas
elétricas, direção hidráulica,

""

conta-giros e o sistema "siga-me"
quemantém os faróis acesos por
determinado ternpo depois de

desligado o carro, dentre os que
mais se destacam. Estima-se que
custe acima de R$ 22 mil. A
versão completa, inclui entre os

A traseiraganhou destaque com
lantes transparentes,
'enquanto afrente é herança do'
Palio WeekendAdventure

duplo, aros em liga leve, freios '

ABS e cd player, além de teto

solar removível.

Equipado com motor 1.6 16V,
I " "

mostra-se rea mente 'possante,
só em rotações mais elevadas. A
cabine estendida (que: já é ítem

de série), torna-se uma faca de
dois gumes: proporciona maior

espaço interno e privilegiando o

conforto; por outro lado, limita
o espaço, da caçamba que tam

bém é importante num carro

desse segmento. Seja qual for o
uso, com caçamba menor ou '

\
maior, o fato é que a Strada
desbancou a veterana Parati e

ocupa o primeiro lugar entre as

picapes pequenas, com cerca de
37% do mercado, graças talvez ao

sistema de suspensão (também
adotado na Courier) que possibi
lita uma maior carga, com me

lhor dirigibilidade.
\,
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2 - Classi Auto CORREIO DO POVO'
\

JARAGUÁ DO SUL 1 9 DE JULHO DE 2001

. .NOlTOS e usaaos GM
MODELO ANO COR COMBo Fones: 373-0806 /373-1881' Corsa 1.0, 4p(completo, ar cond., trava) 01 Prata. G

Vectra CD compL, 2.2, entrada R$ 12.000,0000 Branco G
MODELO ANO COR COMBo Corsa 1.0, 2p 00 Branco G

RAT GM Corsa 1.0, 4p (super MPFI) sr Cinza G
Astra GL, cornpf 93 Branco G Corsa 1.0, 2p ss Branco G

Palio 4p. 99 Prata G AstraGLS 93 Prata G
Omega GLS 2.0 (completo) !l3 Azul GCorsa Wind 00 Prata G

Palio EDX 2p
.

98 Vermo G Corsa Super 4 pts fI! Vermelho G Monza 2p, SLE completo 00
. Cinza G

VectraGLS fI! Branco G . Chevette SL 1.6 00 Prata' G
Tipo 1.6 ,IE cornpl. 95 Cinza G KadettGL 00 Vermelho G D·20 Cabine Dupla, ar cond., dir. as Marrom D

OmegaGLS !l3 Cinza G VolkswagenVW MonzaSL !:e Vermelha A
ChevetteSL 00 Branca A Santana CU, 4p., 1.8 00 Cinza G

Gol16 V, 4p vi v.tr.elet 99 Azul G MonzaSLE fIT Vermelho A Goll .0, 16V, 4p 93 Branco G
FORD SantanaCU 1.8, 4p 00 Cinza G

Goi Plus 96 Verde G , F·l000 XLcompL 00 Vermelha D
Courier 00 Azul G VoyageGL 1 .8, 2p ss Azul A

Parati CL 1.8 91 Branco G Escort L Ldt, rodas, ar qte 901 Prata G Goi CL 1.8, 2p !:e Verde A

EscortGL fIT Bege A ApolioGL 00 Prata G
Gol motor 1.6 S6 Cinza A f' VW Voyage cL 1.6, 2p 00 Branca G

GM
Goi 16V,4p 00 Vermelho G VoyagePlus 00 Bê9ê G
Goi 16V,4p 93 Cinza G
Goi 16V,4p 93 Branco G Ford

Corsa 4p 99 Vermelho G Goi Special 93 Cinza G F·l 000 MWM XL completo 00 Branca D

Corsa Wind 4p .

99 Prata G
Gol 00 Vermelho G Escort 16V.. compL 4p fI! Prata G
Parati GL 1.8 901 Cinza G Escort GLi 1.82p as

.

Azul G

Corsa Wind 2p 98 Prata G LogusCL 901 Cinza G
Escort Hobbi 1.0, 2p 00 Azul GFiat

Kadette GL 96 Azul G
PalioWeekend, completo sr Verde'" G ,-Fiat
Palio EDX,' dir. hidr. fI! Cinza � Palio Young. 2p 01 Branco G

Chevette SL 89 Grafite 'G
Uno M EP 4pts. - ar 00 Azul .

Uno Mille EP 4p 00 Verde G
. ElbaS J fIT Prata G Uno Mille 1 .0, 4p !l3 Prata GMoto

MOTO CGTitan fI! Cinza , G Renault
I CG Titan fI! Azul G Mégane RXE completo. 4p. 93 Vermelho G
Strada CBX 200 98 Vermelha G Sundow sr Vermelha G

Titan 96 Cinza G
XLR 125 sr Vermelha G
CG Titan 125 ss Azul G
RD 135Z 00 Preta G

Ardulno
Veículos

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

ANO COR MODELO

00 Branco Palio EX 1.0, zc.
99 Astra GL, 4p
99 Azul Gol Mi 1.0, 16V, 4p
98 Branca Gol Mi 1.0, 8v, 2p
97 Branca Parati CL 1.6, 2p, ,aq.int. + l.t. + bag.teto
97 Vermelho Palio EOX 1.0, 2p
97 Verde Golf GLX 2.0, compL 4p
96 Azul Goi CL 1.6, 2p, t.e.

94 Azul Escort 1.0 Hobby
92 Bege Parati CL 1.8, 2p, aq.int, + l.t. + bag.teto
80 Vermelho Fusca 1300L

88 Bege GoICL1.6

01 azul Moto CG 1 zs ES - partida elétrica

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCAS

Dalfar
---,.�----����---

VEICULaS LTDA
a7NDaO aM·'S&·�·fl�

Rua Presidente Epit�cio Pessoa, 1170· Centro - Jaraguá do Sul· SC,

FERRO VELHO UNIVERSAL
_ AUTO PEÇAS UNIVERSAL LTDA.

Fone: (47) ·370-7184
Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66

(Próximo ao Curtume Schmitt) I

Borra do Rio Molha .:: Joraguá do Sul

./

Comércio de Automóveis Novos e Usados
/
Fone/Fax:(47)376-1822

MODELO ANO COR COMBo
vw

Gol Especial 00 Branco G
Goi Plus 96 Vermelho- G

Voyage 1,8 92 Branco G
Santana Quantum CL 90 Verde Met G
Parati 85 Bege A
Fusca 1300 79 Branco G

GM
MonzaSLE 84 Vermelho G

Del Rey\
FORD
84 Bege A

I FIAT
PalioEDX

'l
97 Bege G

UnoS 86 Verde G

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

Rod. BR-280 - Km 60 - Gua amirim - SC

COMPRA
VENDE

FINANCIA

(0**47) 3'1(0-1:17(0
(0**.') 2'15-8:010

99'15-1118
R. Presidente Epitácio Pessoa, 555 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEÍCULO COMBo ANO COR

Escort Hobby 1.0 Gas.
\

94 Cinza Prata

88 Cinzametal

91 Cinzametal

95 Cinza Prata

95 Verdemetálico

95 Prata

75 Azul

AleEscort L 1.6

r Verona Gas

Escort GL Gas

UIio Electro Nix 2 p. Gas.

GoiPlus Gas.

Fusca 1500 Gas.

MODELO COR ANO
Voyage Proto 86
Gol 1,0 16 Volv, 4 pts Bronco 99
Goi BX - gas Bege I 84
Goi CL 1.6 - gos Branco 89
Gol Cli 1,.6 - Trio elét., couro, som, person. Vermélho 96
Gol Gli 1,8 - completo Vinho ,95
Buggy Bronco 72
Santana 4 pts-trava,direção hid.,or cond. Branco 96

Corcel II Branco 81
Pompa 1,6 - toldo, 02 tanques Marron 91
Verono LX 1.8 4 pts - irnpec. Douroda 94
Verona LX 1.B 4 pts - dir, hid. Proto 96
Fiesta 4 pts - lirnp, desernb, ar qte Branco 96

Picku'p Corsa GL 1,6 Branco 95
,

Corsa - or qte, limp., desernb. travas Chumbo 95
Corsa· l.irnp. desernb. ar qte Bronco 96

Palio eox 4 pts - rodas + trio elétrico Vermelho 97
Uno Elx 4 pts - vidros e travas Prata 95

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

Fone: (47) 370-8622
VEíCULO ,

Palio EX, 4p, ve/te
Corsa Super 4p, te.
Fiesta CLX 1.3, 2p
Tempra Ouro 16Y, 4p
Tipo 1,6, 4p, completo
Omega CD couro 4.1
Kadett GL 1.8, ve/te
Pointer GTI 4fVerona GLX ,8, 4p
Goi 1.0 Plus
Corsa 1,0, 2p
Taurus camp, curtem.
Ipanema SL/E, v.t. 1.8
Chevette 1 ,6/S DL
Parati CL 1.6, rodas
Del Rey GL, DH!TE
Uno CS 1,3
Del Rey Ghia
Chevette (ga.s.)Ccrovon (gas,) .

UTILITARIOS
S- 10 AR/DH!TE
F- 1000 DH/rodas
Saveiro CL 1,8
Pampa S 1,8
0-20 copotc/dir,
MB 608-E> Baú

COR
Prata ..>

Branco
Branco
Azul
Cinza
Preto
Branco
Bordô
Preta'
Prata
Branco
Prata
Verde
Prata
Prata

.
Cinza
Vermelho
Prata
Branca
Verde
COR
Cinza
Branca
Bordô
Vermelho
Vermelho
Laranja

ANO
01
97
97
96
95
95

, 95
94
95
95
95
95
91
91
89
89
86
85
84
84
ANO
96
94
93
92
85
84

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto • 3

9975-2522. Vende-se Del ReyTratar: 9903-2936. banco de
couroelétrico ASS e 88, GL, 1.6,

Vende-se Tempra IE, computador de Vende-se Pick-Up F dourado.
95, 8V, 4 portas, bordo. Valor R$ 75, ano 75, traçada. Vende-se Hobby 95, Valor
completo. 12.000,00. Tratar: Valor a combinar. aros de liga R$ 3.700,00.
R$ 12.000,00. 9118-5820. Tratar: 371-9157. com opcionais. Tratar 371-5343.
Tratar: 9905-2848. Valor

Vende-se Uno ELX Vende-se Uno Mille Vende-se Pick-Up F R$ 7.500,00. Vende-se Galax LTD,
94, 4 portas, Vende-se Uno ELX 95, 92, verde metálico. 87, a gas. R$ Tratar: 9905-2848. ano 80, completo -

completo - ar. R$ 4 portas, vermelho R$ 6.000,00. Tratar: 1.800,00. Tratar: todo original
8.000,00. Tratar: metálico, completo. 371-5343. 275-1817. Vende-se Escort GL de fábrica.
9903-2936. R$ 9.000,00. 1.8, 91, marrom Valor

Tratar: 9905-2848. Vende-se Tipo 1.6, Vende-se Tipo metálico. R$ 3.800,00,
Vende-se Uno CS 1.5, completo, 4p + teto completo, 4 portas, Valor: com CD.
91, bege, gasolina. Vende-se Tempre + rodas. R$ cor prata, ano 95. R$ 6.000,00. Aceita-se troca.
R$ 5.600,00. 16V, ano 95, com 8.800,00. Tratar: Tratar 99735158. Tratar: 9903-2936. Tratar'9992-0565.

ZECA
Automóveis

Novos - Usados
de todas as
Marcas

275 3507

VEíCULO
Fiesta Class
Fiesta
Escort GL 16V H
Escort GL 16V H
Escort GLX 16V H
Escort L
Verona LX
Del Rey GL
Esccot L

Astra GL
Vectra GLS
D 20 Champ
Kadett SL

Parati CL
G.oI 2pts

Tempra IE
Uno Eletronic

206 1.6 Passion

CG 125 Titan KS

VEÍCULOS MODELO ANO COMBo COR D-20 Custam Completa 93/94 Diesel Bege
VW D-20 Conquest Comp.4p 93/93 Dies. Branca

Gol Special GIl 01/01 Gas. Cinza Quasar Corsa Sedan c/ dir. 00/00 Gas. Branco
2 Gol Special GIl 01/01 Gas. Prata Monza SL 93/93 Gas, Vermelho
Gol Special GHI 01/01 Gas. Cinza Quasar Chevette SL 85/86 Alc. Branco
Gol GHI 4p MI16V 00/01 Gas, Prata Monza SL/E 90/90 Gas. Cinza
Gol4p GIII, MI l6V 01/01 Gas, Titanio Monza SL/E 88/89 Alc. Cinza
Gol Special 01/01 Gas. Branco FORD
Gol,4p GIII, MI l6V 99/00 Gas. Verde Courier 1.3 97/98 Gas, Azul
Polo Classic 99/99 Gas, Prata F-IODO XLT Cornpl. 97/98 Diesel Azul
Saveiro CLi,1,6 99/99 Gas, Azul Fiestac/ opcionais, 4p 96/96 Gas. Bordô
Gol MI 98/98 Gas. Vermelho

Opala SL/E 90/90 Gas. Branco
Gol CL 1.6 97/97 Gas. Prata Escort XR3 89/89 Ale. PrataGol 1000 rnod. ant.96/96 Gas. Branco F-IODO MWM Cabine Dupla 86/86 Di:s. AzulSantana 4p GU 2000 94/94 Gas, Preto
Gol CL 1.6 93/93 Gas, Bege

FIAT

Parati CL 1.6 92/92 Ale. Prata Tempra cornpl. SX 2.0 9.6/96 Gas. Azul

Gol GL 1.6 92/92 Ale. Verde Tempra 4 portas completo 93/93 Ale. Verde

Saveiro CL 1.6 92/92 .Cas. Prata Uno 4 portas EX 99/99 Gas, Preto

Santana Quantum GLS 2000 90/90 Gas, Bege Uno 2 portas S 87/87 Ale. Preto

Kombi 1.6 87/87 Gas, Branca Palio EX dir e trio Cistemac 00/00 Gas. Cinza

Passat 1.8. 87/87 Ale. Branco MOTO

Passat LS 1.6 83/83 Ale. Branco Titan 98/98 Gas, Azul
GM OUTRAS MARCAS

Vectra GLS 96/96 Gas. Verde Senic RXE 2.0 00/00 Gas. Verde
Vectra GL 96/97 Gas, Cinza Mercedes Classe A 160 Classic 00/00 Gas. Branco

Aproveite esta promoção
'I TA E KA OK com entrada de

90,00 SALDO EM 36X
r

Na MORETTI AUTOMOVEIS
eu semi-novo com [eito de novo
/

enrique Piazera, 199 - Centro - 371-1777

ANO COR COMBo
98/99 branca gasolin
98/98 branca gasolin
97/98 prata gasolin
97/97 vermelha gasolin
96/97 prata gasolin
93/93 azul gasolin
92/92 branca gasolin
89/89 cinza gasolin
86/86 vermelha álcool
GM
99/99 amarelo gasolin
95/96 verde gasolin
94/94 vermelha diesel
92/.92 azul álcool
VW
94/94 cinza gasolin
86/86 branca álcool
FIAT
95/95 preto
94/95 vermelha
PEUGEOT
99/99 branca
HONDA
*01/01 azul
MITSHUBICH
93/94 branca diesel

�
Não impona a marca ou modelo,
seu carro precisa de seguro.

ADDmakler.Harco
Seguros

'

www.addmaldar.com.br

Fone: 370-0047 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4 - Classi Auto CORREIO DO POVO
R$ 12.000,00.
Tratar: 99735158.

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2001

completo, 4 portas,
cor prata, ano 95.
Tratar 99735158.

Vende-se Gol MI ano
99 cor branca. Valor

,

Sul.
Bf!aSII

UTOS
compra I venda I troca I garagens

Vende-se Gol
GER 11,2000
1.0, MI 2 portas,
branco.

. R$ 14.500,00.
Tratar: 371-5343.

DESPACHIWfE
TRAN.....MeIA ...OUJIlQ•• I.v:�

UC.NCIAMIINT'08 • uRVlÇOtl OIlRAI..

Fone/Fax
(47) 275-1417

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

GLOBAL VEíCULOS

Compra
Vende
Troca
Financia

(47) 371-3608
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1379

- Centro - Jaraguá do Sul - SC

VEíCULO COR ANO

Go11.6 Prata \')2
Monza SUE Verde Met. 88

Kadett 1.8 azul

Kadett Verde

Kadett Bordô

Kadett Prata

Uno Azul

Palio Bordô

Prêmio Prata

Vende-se Passat ano

80, em bom estado,
motor novo 1.8,
álcool. Valor

R$ 1.700,00,
aceita-se troca.

Tratar: 9992-0565.

Vende-se Trailer
Kombi, completa
para cornpmq, ano
86. R$ 10.500,00.
Tratar: 370-8622.

Vende-se Gol 16v. 4

portas, cor bordô
ano 99. Tratar
99735158.

Vende-se Tipo

ro!ameniO:5:jWt
'>;.,';"''%�.,�: �

""11;
Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979·3484

Vende-se capota de
saveiro, até ano 95. R$
75,00. T: 275-2364.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -,

Mancais -

Anéis -

Elásticos -

Graxa

Ford Ka azul 97 R$ 10.000,00

Fiesta,4p Preto Per. 97 R$ 5.000,00 + 36x R$ 270,00
. Logus cornpl. Cinza 95 2.0 R$ 10.800,00
Escort GL Cinza 95 1.8 R$ 9.800,00 Escort GL 1.6, cor prata, ano 93. Verona GLX, 1.8,4 pts, Fiesta 1.0, verde, ano 97,
Escort Azul Met. 93 XR3comp/. R$ 10.000,00 R$ 8.500,00 preta, completo, ano 95 2p - R$ 2.000,00
Escort GL Prata 93 1.6 R$ 8.500,00 - R$ 10.500,00 + 36x R$ 344,00

Vende-se Gol 1.6,
ano 92, gas.
Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

Vende-se Gol MI
1.0, 98, branco,
gasolina, cl
41.oookm.
R$ 11.800,00.
Tratar: 9903-2936.

92

94

MODELO VALOR
VW

CL R$ 6.500,00
2.0 R$. 5.000,00

GIII

R$ 7.500,00
1.8 R$ 3.500,00

+ 36x R$ 250,00
1.8 R$ 8.500,00

Ford KA, ano 97, cor azul.
R$ 10.200,00

(47) 376-:1. 772.

C.n_er LT"�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC CA.INHON......

94

93 R$ 2.500,00 + 24x R$ 375,00

MODELO ANO COR COMBo VALOR Verona GLX 1.8 94 Prata G R$ 9.000,00
GM Pampa L 1.8 96 Branco G R$ . 8.800,00

D-20 completa 95 Preta D R$ 32.000,00 F-1000 S.S 92 Cinza D R$ 22.500,00
Kadett SL 1.8 93 Prata G R$ 8.500,00 Verona LX 1.6 92 Prata G R$ 6.500,00
Ipanema SLE 1.8 90 Azul G R$ 7.000,00 Escort L 1.6 90 Vermelho G R$ 6.500,00
Monza Classic 2.0, 4p C. 90 Cinza G R$ 7.500,00 Escort L 1.6 90 Bege A R$ 6.000,00
Logus CL 1.8 94 Verde A R$ 8.500,00 Del Rey GL 89 Cinza G R$ 4.800,00
D'20 dupla completa 89 Azul D R$ 26.000,00 FIAT
D-20 dupla completa 86 Cinza D R$ 23.500,00 Tipo IE 2pts 95 Prata G R$ 8.500,00

VW Palio ED 1.0 97 Verde G R$ 10.500,00
Goi CL 1.8 94 Branco A R$ 7.800,00 Premio CS 1.5 87 Branco A R$ 3.900,00
Goi CL 1.6 91 Branco G R$ 6.500,00 CAMINHONETES
Passat LS 1.6 86 Verde A R$ 3.800,00 Toyota 94 Cinza D R$ 25.000,00
Gol BX 84 Branco G R$ 2.800,00 MB 708 E 88 Azul D R$ 24.500,00
Fusca 1.300 81 Bege G R$ 3.000,00 MB 608 D 81 Azul D R$ 20.500,00

FORD Toyota 77 Azul D R$ 11.500,00

RAT

98 -1.0 Young R$ 9.800,00
96 1.0 R$ 9.900,00
86 1.3 R$ 3.300,00

FORD

Escort XR3, ano 93, completo,
cor cinza. R$ 10.000,00

Palio ED 97

Toyota,94

CARROS Novos Goll
GoIfGL

PREÇOS IMBATÍVEIS, CONDIÇÕES DE GolCL 1.6
Goi CL 1.6

PAGAMENTO SUPERFACILITADAS
. AUTOMÓVEIS

NOVOS E USADOS

N� de. Vo-no-·
pCVVCVo-Vo-no-

Celta cl opc,
FIAT Corsa Sedan

Palio 2p cl opc. Prata 91 Corsa Wind 4p c/opc.
Palio 4p cl opc. Branca 98 Corsa Wind 2p cl opc.
Palio 4p, VErrEIAL Branco gy Corsa Super, 2p
Palio 4p, VErrEIAL Azul gy Corsa Wind 2p cl opc.
Uno EP 4p VErrElALIAR Prata % Corsa GL 1.6 cl opc.
Uno EP 4p VErrE/AL Bordô % Corsa Sedan GL 1.6

Uno Eletr. 2p Vermelho 93 Corsa Wind
VW D-20, comp. - Diesel.

GolMI4p Branco 91 D-20 Custom - Diesel

GoI 16V, 4p, c/opc. Cinza 91 ChevetteSL

Parati 1.6MI completa Verde gy
Goll000 Vermelho % Fiesta dir. hid., ar, 4p
GoI Plus Vermelho % EscortL

Planos especiais de pagamento.
Veículos cl garantia de procedência

cl contrato.Temos somente veículos da
região. Troco na troca.

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

D-20, dupla 89

Prata %
Branco 95
Verde 94
Prata 93

Q\1
Prata 01
Prata 00
Verde 91
Vermelho 91
Cinza 98
Bordô 98
Branco gy
Branca gy
Vermelho %
Branca 95
Bordô 92
Prata so

FORD
Azul gy
Azul 94

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ARAGUÁ DO SUL, 1 9 BE JULHO DE 2001 CORREIO DO POVO Classi Auto - 5

UTOS
(amplO I yen/Ja I fraca I garagens r

Consertos e Vendas de
Radiadores,Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores deAlumínio'

paraAutomóveis e
Caminhões /ntercoo/er

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

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

Baependi - Jaraguá do Sul - SC

elétrico, limp.
desemb., ar quente.
R$ 8.500,00. Tratar:
9905-1848.

Vende-se Opala ano

79, modelo 89

(batido) ou vendo

peças. Valor
R$ 500,00. Tratar:
9992-0565.

Vende-se ou troca-se

por Chevette, Honda
CBX impecável, ano

93, por R$ 2.500,00.
Tratar: 376-1042 ou

9992-7155.

Vende-se Kadett GLS,
ano 98, completo,
cor preto. Tratar:
9118-5820.

Vende-se Chevette SE,
ano 87 em ótimo

estado, com rodas 15
cromadas. Valor
R$ 4.500,00.
Aceita-se troca.

Tratar: 9992-0565.

Chevette 1.6, 84,
gasolina, torro!
R$ 2.500,00.
Tratar: 9975-0383.

Chevette 79,
gasolina, branco.
R$ 1.800,00.
Tratar: 275-0329.

Vende-se Kadett GL

1.8, 94, prata, trio

Vende-se Vectra GLS

98, comp., prata
metálico, ar digital,
56.000km -

R$ 24.000,00. Tratar:
371-5343.

Vende-se Corsa 1.0,
98, vermelho
metalico, gasolina.
R$ 11.000,00. Tratar
9905-2848.

Vende-se Monza SLE

86, gasolina. R$
3.000,00. Tratar:
9975-1110.

Vendo Corsa Super 4
portas, ano 98, cor
verde, a

gasoli na.Tratar
99735158

Vendo Corsa Sedan

Super, ano 98, cor
branca. Tratar
99735158.

Vende-se pickup
corsa, 97, ótimo
estado. T: 376-0228
cl Ângelo.

OPORTUHIOAOES
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 3� Prata 4pts 97/97

Tratar cl Eduardo (47) 9973-3886

p� e II� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. ArROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - sc

A.

AUTOMECANICA
DA BARRA LTOA.

Atendemos linha geral:

4fP��."B-

.. A"II/�ítA.1
11�����'

Telefone:
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

IEm:pregos - Cursos - Prestação de Serviços
Variedades - Alimentação - Construção

Todas as terças no CORREIO DO POVO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SO·NA JAVEL!
Venha até a Javel conhecer de perto o carro feito

especialmente para você. E tem mais!!!

Uno Mille Smart 4p
Opc:/onals:

Comando Interno Retrovisores Externos, Kit Conforto, Kit
Visibilidade, Desembaçador, Ar Quente e Pintura Metólica.

A PARTIR DE

R$15.500,PJl
COMFRETE

Brava SX
Palio YoungOpc:/onals:

Acionamento Eletrônico dos Vidros Traseiros, Farói
Neblina, Rodas em liga Leve 6x15, Ródio Tece Fit

Kit Conforto e Pintura Metólica. Opcionais:
Acendedor de Cigarros + Cinzeiro, Kit

Visibilidade, Desembaçador e Ar Quente.

A PARTIR DE
'

I'

R$32.000,PJl
COMFR"E

A PARTIR DE

R$14.630,PJl
COM FRETE

NA JAVEL VALE
TUDO PARA

VOCÊ SAIR DE
CARRO ZERO.

('

371·2111

Multimarcas

CARROSUSADOS --------------------------------�'

VERDE FIAr
VERMELHO FIAT
VERMELHO. FIAT
BRANCO FIAT
CINZA FIAT
CINZA VW
AZUL GM
CINZA GM
AZUL GM
AZUL FORD
VERDE FORD
AZUL FORD
CINZA

UNO MILLE EX
UNO MILLE IE 2P
UNO MILLE EP 4P
MAREA SX 1.8
TEMPRA IE
GOLMI
OMEGA GL
KADETT GL
KADETT SPORT 2.0
PAMPA GL
ESCORTGHIA
KA

PAiIUO'ED
PALIO ED
PALIO.EU,.
PALIO

PALIO EX
EX""

PALIO EX
·PAUüEX
PALIO EX .

PALIO WEEKEND
PALIO WEEKEND 1.0

';";, STRADAWORKING

VERMEt.HO
PRETO
PRETO
AZUL'
CINZA
VERDE
BRANCO

- VERDE
VERMELHO '

VERDE
PRATA
BRANCO

99/00
96/96
95/96
01/01
95/96
98/99
94/95
96/97
97/97.
91/91
90/90
,DO/DO

97/97
98/98
97/98 i

98/99
99/00." ..

98/99
'98/98
98/98
98/98
98/99
"97197 ,

99/99
99/99

COMPRAMOS O SEU USADO PAGAMOS À VISTASUPER CONDiÇÕES
DE FlNANCIAMENTO

GARANTIA DE
CÂMBIO E MOTOR

JUROS PRÉ.FIXADOSENTRADA DE 20%

Financiamento: Taxa de cadastro de R$ 110,00 - Crédito sujeito à aprovação.
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documentos 2001

\ I

feitos, super

UTOS . conservada. . Vende-se gol special, .

ompro I venda I trara! garagens Entrada R$ 1.500,00 :2001, financiado, cl
+ 1 OX R$ 1 50,00 3000 km, cinzo

371-7770 'prestoçöes fixas. quese]; cl olcrrne,
T: 9979-0605. rodas esportivas, p/

Vendo moto CG 125, choque na cor do

REVESTIMENTO ano 85, branca. e� Vende-se ou troca-se carro. Entrada + 30
ótimo estado. moto Honda Biz, X �$ 313,00 fixas.

AVTOMOBILíSTICO I

' .

(

Valor R$ 1.300,00. 2001, vermelha, cl T: '371-9997.

EM COURO E Tratar: 9975-4135. partida elétrica,

TECIDO
alarme, é! 1900' km.

Vende-se CBX 200 R$ 2.300,00 + Vendo caminhão

Strada Roxa 2001, prestações de Agrale 7000D, ano
3.800km. consórcio ou troca-se 93, branco com baú,
R$ 5.000,00. ' por uma Honda Biz, motor MWM.
Tratar: 371-5343. 98 a 2000, e popó-se Totalmente

a diferença se reformado! Tratar:
R. Bernardo Dornbusch, Vende-se moto precisar. T: 370-8299 9975-4135 com

2222 - Vila Lalau
Honda Titan, 98, cl cl Jonas. Fábio.

Classi Auto· 7

.'
/ ch�vro-Artol
MECÂNICA

A Regata está parcelando seu sonho
ZoornCrearire - CENP

I

-

TODA LINHA HONDA
Entrada de 20% parcelada em 10x,
saldo em até 36x fixas-

\

lrIorárlo de Atendimento: das 8:00 hs às 19:00 hs, sem fe6har para almoço.
-

Ad(jlia Fischer, 239 - Fone 371.2999 • WolterMorquordt, n7 - Fone 370-8800

\

-

I
ENT • RS 1.130,00
ENT - R$1.370,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"-
I' L

Promoção Sem Barulho

,

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

\ \

Autominieis Baep d
·

F· 275 3711 Rua Bernardo Dornbusch,330-
en z .

-
Entrada do Clube Atlético Baependi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BOOKS

COB ERIHRA"DE.EVENTO S

F.OIQS .. PL.CAIÁ.LOGOY
FOTO S PU B LJ.CIIÁRIAS

nes (47) 275 .

-0432 - 9952-1048 - Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.41 - sala 03 - Jaraguá do Sul

Por: Carla Maurer

Fotos: Téo Bogo

Quinta-feira (19/7)

Big Bowlling: show nacional

com Maurício Manieri

Sexta-fe i ra (20/7)

Big Bowlling: shoui de
pagode com a Banda

Emoção

Café Confusão: "Talent
Hunter" - Festa de caça- /
talentos

Aniversário da Boate

Dornlnqo (22/7)

Big Bo�lIing: Happy Hour,
com Toninho

DICA da semana
"-

Quem ainda não sonha com um

conto de fadas? A dica desta
semana é o desenho "Shrek", que
conta a história de um feio, verde e
repulsivo Ogro em suo odisséia até
um castelo onde vivia uma princesa
.telo. O mais legal é que esse filme

reúne personagens como Pinóquio,
Os Três Ratos.Cegos, Os Sete Anões.
Lobo Mau, entre muitos outros, Cheio

de citações, brincadeiras e piadas,
Shrek é uma delícia de assistir, olérn
de funcionar para crianças e
também adultos, Se você não

conseguir encontrar mais em cartaz

no cinema, vale a pena aguardar o
lançamento em vídeo,

[]

.�
icro informatica. com
B • P ti C i a I j 1 3 d a a m a t end e r y De'
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Enlace de Tchstle Françoise e Hélio Rodrigo
Na noite de 14 de julho, na Igreja da Comunidade de Nossa Senhora
das Graças, na Barra do RiQ Cerro, realizou-se elegante cerimônia de
casamento da jovem Tcharla, filha de José GilbertoMenel e Cenira
Cielusinski Menel, com o jovem Hélio Rodrigo, filho de HélioMurara
Garcia e Maria Dolores Garcia, lotando todas as dependências da bem
enfeitada casa de Deus.

Após o casamento os convidados foram recebidos nos amplos salões
do aristocrático Clube Atlético Baependi, prolongando-se até altas horas
damanhã.
O CORREIO DO POVO, que tem nos pais dos nubentes excelente
relacionamento, cumprimenta as duas famílias e augura ao Hélio

Rodrigo e Tcharla Françoise muitas venturas no caminhar a dois 'pelas
veredas do matrimônio. I

O ex-combatente'
João Rodolfo Hauck
recebe homenagem
da filha, Marceli, do
filho, Roland, genro,
Arno, nora, Sieglene,
netos Deise, -

Carlinhos, Reiner e
Heine pelos seus 80
anos no último dia
16/7

As de Ouro saúda aniversariantes
Na forma de costume, o Ás de Ouro homenageou os

bolonistas Carlito Chiodini, Heinz Leitzke e José Dalmarco
Filho, assinalando os seus aniversários

Completou, no dia 17/7,25 anos de casamento
Anelise Enke C. dos Santos (proprietária da
Floricultura Anelise, em Guaramirim) e Luiz
Antônio. As filhas.Lizandra, Letícia, Samanta, e
seu futuro genro Luciano lhes prestam grande
homenagem. A comemoração será feita no dia
22/7, comum refinado almoço no salão de festas
Kenno's, em Guaramirim

Joares Sergio Silvano aniversaria amanhã
(20), com desejos de muita felicidade
dos pais, José Jair Silvano e Dacyra

Modro Silvano

o comemorou com

seus irmãos, Daniele e Phelipe, e sua
mãe, Leila, mais um aniversário, ontem

FELIZ ANIVERSÁRI
14/7
Rosimeri Karsten
15/7
Hahieliane Carolina Franzn
Luana Schulze
16/7
Marilse Kotchella
João Rudolfo Hauck
Silvana C.V. Bonatti
Martin Schulze
Gustavo Araldi Medeiros
17/7
Karina Luize da Silva
Luis FernandoWinter
Dirlane de Carvalho
Laudir Dalpiaz
18/7
Luiz Fernando Gacho
Carlos Eduardo Scheibe
Giuliano Berti
Carlos AlbertoMeier
Thamile Luciane Reus
IrmtradMohr
19/7
JuliaBruch
André Vicente Lenzi
Tatiana Bittencourt
20/7
RicardoMenel
LiaDobrawa
Elias de Carvalho
Anita Berti
NairPrawutzki
Páscoa Berci
21/7
MarioPapp
Dolores Laurita Baade

Angela Maria Wendorl
Lemke
Guido Becker
Marcia Regina Pereira
HeintjeMohr

A Ravelli Moda Masculina I

anunciando sua grandepromoção
"

'

dos Pais" -:- tudo com 20% de desconto
vista ou 5Xpelo preço da etjqu�

(1 + 4% iguais). Avenida Marechal, 3M

Calçadão. Telefone 37()'Jm,

Le,��o trabalho prometa
dê� c;fjor, principalmente se

'e P aluda dos colegas.
Na pd�ãê, você saberá ma

nobraras coisas a seu favor.

Vir�em - Aproveite a

���f��orte e não recuse

otertp [e rabalho- novas

JJpe}iêl) ias ajudarão na

sua c6r�eira. Astral .

movimentado no romance ..

Libra - Os ventos estarão

t;-âfiiné?f::.lI
Seus horizontes

se � rirãf' Não deixe de

apr, veitqr as oportunidades
tle1:rescirTi·e'nto. No amor, os
contatos e o diálogo vão se

intensificar.

lâí\cer�Os astros vão'

��glvibfa�o a seu favor,
öprov.eit�.l.S�úde etrabalho
alt��-;�e favorecidos. Na
íntimidade, você saberá cap
taras desejos de quem ama.

'i
�, rá
neste

�
curtas o contato com o

público estarão favorecidas.
A paquera vai render.
Touro - Procure dar o

�IR� si notrabalho.

A� , u prom,oção poderá
e' • inho. Otimo clima
pa rar o lado generoso
do seu coração.

a seu favor: será a

ailigar o seu

horizonte e glproveitar as
oportunidades. No amor, os

contatos vão se intensificar.

Escorl;?ião - Clima

��é/cbf para reprogramar o
sé'u �rç menta. Contas
f� i� , -

C;_Qnl!vn:es serao
benefi�ia�s. A paquera vai

deslanchar, em especial,
com pessoa de Gêmeos.

. Sagita Retribua a

atel'\Çã q0 vem recebendo

do�o :�as. ? espírito de

eEtfJipe êlevera marcar as
relações profissionais. Ótima
sintonia com a pessoa amada.

ag�ti\ÓrniO - Seu

esE�rç.'J yer� recompensado.
Assuntf�'Ii�ados à saúde e

ao trdóalho estarão
protegidos .. Na área afetiva,
o interesse vai ser mútuo.

A���.! Alcançará
���atividades ligadol
ao lazerou assuntos jurídicol
Estará mais confiante e

atrevida com o seu par. Um

�onin0::ti estar no pár��.
Pel\es1r: Clima propicIO

P��rd:cvi.l!lardaS questões
foi ili��. Poderá obter� ória ªm negócios. Os
momentos de intimidade
estarão favorecidos.

omunicação
ande trunfo
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IndiosdeAraquari�o�o
necessidade eprecisamdeajuda

Projeto do Sesc oferece lazer e

cultura para crianças em férias
Jaraguá do Sul - Oferecer

lazer e informação longe da tela

de televisão é a principal proposta
do Projeto Brincando nas Férias,

que acontece pela terceira vez em
Jaraguá do Sul através da inicia

tiva do Sesc, que oferece a crian

ças de 7 a 12 anos a oportunidade
de aproveitar bem o curto perío
do de férias de inverno sem sair

da cidade.
Este ano, segundo a monitora

Lúcia Bussanelo, que participa
pelo segundo ano consecutivo do

projeto, 35 crianças estão matri

culadas e desde segunda-feira
passam as tardes" na Arsepum
(Associação Recreativa dos Ser

vidores Públicos Municipais) lo
calizada no Bairro Amizade.

,Brinçadeiras, jogos os mais diver
sos e gincana cultural são algu
mas das atividades propostas pe
las monitoras, que são profes
soras de Educação Física (como
Lúcia) ou estudantes do curso de

Pedagogia.
Ontem, eles organizaram uma

festa caipira e amanhã o pro
grama é passar o dia na colônia
de férias do Sesc em Blumenau,
onde terão oportunidade de par-

ticipar de diversas, atividades e

ainda percorrer as trilhas ecoló

gicas da região.
Para a monitora Lúcia a oca

sião é especial porque caracteriza
o espírito coletivo das crianças.
"Aqui eles fazem novas amizades
e reforçam o entrosamento entre

eles", afirma a professora, que
também considera importante
para o professor esse contato di
reto com as crianças. "São crian
ças de idades e escolas diferentes

que acabam se conhecendo e

aprendendo a se relacionar ", re

força Lúcia.

A estudante da Escola Can

guru Maria Eduarda Grubba, de
10 anos, participa pela segunda
vez do projeto, .junto com mais

quatro colegas. Todas acham
bem melhor passar as tardes "se

divertindo" a ficar em casa sem

ter novidades.

Todos os estudantes que estão
no Brincando nas Férias recebem

lanche, camiseta do evento e

acompanhamento constante dos

monitores durante os cinco dias.

O projeto é destinado a filhos de

comerciários e outros dependen
tes.

\

São 52 índios que
sobrevivem

apenas de uma

roça de aipim

Jaraguá do Sul - A comuni-
}

dade indígena que vive nas proxi-
midades da comunidade de Poço
Grande, às margens da BR-280,
em Araquari, está passando fome
e frio. Ao todo, são 52 pessoas,
entre homens,mulheres e crianças,
que estão sobrevivendo graças a

uma pequena roça de aipim e da

ajuda da ex-catequista e mecânica

de automóveis Sandra Colaço So

ares, que reside em Jaraguádo Sul
e mensalmente leva mantimentos

aos índios. "Sinto muita dó das cri

anças, que a�ora no inverno es

tão sem calçados e roupas quen
tes", constata.
O cacique da tribo, que ainda fala

a língua guarani, Artêmio Brizola,
admite que as dificuldades para a

sobrevivência estão cada vez mai

ores e o número de índios vem au

mentado devido aos constantes

nascimentos e também a chegada
/

de índios de outros locais. "Quan-
do comecei a visitá-los eram ape
nas 23, agorajá estão em 52", re
vela Sandra. O cacique lembra que
chegaram ao local há pouco mais

de quatro anos e receberam as ter

ras da Funai. São sete hectares on
de se pode plantar alguma coisa

para a sobrevivência. Além de ai

pim, eles semearam algumas horta
liças, como beterraba e alface, mas

que ainda não estão boas para con- ,

sumo. Também criam umas pou
cas galinhas, que são preservadas
por causa dos ovos. O leite e o res

tante necessário para uma cestabá
sica têm sido doados por Sandra,

,

que, por sua vez, conta com a aju
da dos vizinhos, conhecidos e de

algumas empresas de Jaraguá do Sul.
Entre os habitantes da pequena

Dificuldades: as crianças são as quemais sofrem com afalta de condiçõesI

I so à comunicação de fora através

de um celular. Deixaram para que
eu pudesse ligar em caso de emer

gência. Mesmo assim a vida da

filha do cacique não pôde ser salva.
Artêmio conta que ela morreu há

um ano sem ninguém saber o mo

tivo. "Não deu tempo de levarpara
o hospital", recorda o cacique,
que atualmente tem oito filhos, sen
do que a mais nova tem 7 anos de

idade.

SOLIDARIEDADE - A

aldeia apenas alguns homens con
seguem trabalho nas redondezas,
mas muito esporadicamente. De
acordo com o cacique Artêmio, os
índios não têm documentos e a

maioria também não sabe ler ou

escrever, o que dificulta aindamais

as chances de sobrevivência digna.
Quando tem palha todos trabalham

( 'R,e,t)pe,tvtMlvV ---'_ na confecção de cestos e balaios,
, mas até essa atividade atualmente

está comprometida por falta de

material, Durante o diaeles habitam
Varrer diante da própria porta

Pessoas falam da vida dos outros, .B como falam! Normalmente
quando alguém não tem -o que faze! ou falar, fala do outro e não
'fala coisa boa. De uma brisa faz-se uma tempestade, de uma pulga
um elefante. E quantas e quantas vezes não se está querendo com

isso, esconder um problema pessoal. ,

Intrometer-se na vida olheio é um costume desde os ternpos
mais remotos da humanidade. Na Bíblia nos é falada uma história,

,

no evonqelho de São João, capítulo 8, onde trazem a presença de
Jesus uma mulher flagrado em adultério. Interessante é que não
trazem também o adultério, o homem, como se ela sozinha pudesse
cometer adultério. QJerem uma posição de Jesus, Este, depois de
um silêncio, diz: "Quem não tiver pecado que atire a primeira
pedra". Envergonhados, todos saíram sem jogar pedra. Como é
fócil e cômodo a gente acusar uma outra pessoa. Em nossa

sociedade não se use mois apedrejar, pede-se provas, e como deve
ser incômodo se alguém tem que mostrar provas de algo que afirmou
e não as tem. Fácil é dizer e falar, mais difícil é provar, no entanto
a reputação da outra pessoa já pode estor comprometida e ar

ranhada. O diz-que-diz, nunca foi bom pro ninguém. Não edifico,;
não contribui em nada a não ser acender a fogueira do sacrifício
de alguém. "

,

Lembro aqui de uma palavra do apóstolo Paulo, na sua carta

P?s Romanos, onde ele diz: "Todos nós teremos que comparecer
diante do tribunal de Cristo". Mais cedo ou mais tarde cada Um de
nós vai chegar diante de Deus, e lá não dá para enqonor ou fingir,
será a hora da verdade. Um conselho, baseado num velho ditado
popular: "Se cada um varrer em frente de sua casa, .o cidade ficará
lirnp "p .

.a. ense nisso e receba o abraço do pastor Ingo Piske.

ajuda mensal que Sandra oferece

mensalmente aos índios começou
'

há poucomais de um ano, quando
ela assistiu pela televisão uma re
portagem sobre eles e ficou sen

sibilizada com a situação. Desde
aquela época, quando ainda era

.

catequista naVilaRau, Sandra visita
a aldeia sempre carregada deman
timentos. Este ano ela pretende fa
zer uma campanha para arreca

dação de brinquedos por ocasião

do Dia da Criança, em outubro.

Quem estiver interessado em co
laborar (com roupas, brinquedos,
sapatos .ou comida) pode conta

tar com Sandra pelo telefone 371-

7341.

cabanas feitas de palha e à noite

buscam abrigo na única habitação
construída com tijolos e telhas.

As crianças, ao totío são 20 com

idades que valiam de três meses a

14 anos, passam o dia brincando

e apenas algumas freqüentam a
"

escola, localizada em PoçoGrande.
Sandra relata que costuma cobrar

deles a presença na escola como

condição para o recebimento de

ajuda. "Eu explico que na escola

eles aprendem a ler e escrever e

também recebem pelo menos uma
refeição por dia", reforça ela.

O índio Joel da Silva, compa
nheiro de Marciana, é o agente de

saúde da aldeia e o único a ter aces-

Unerj abre inscrições para cursos extracurriculares
Jaraguá do Sul - A co

ordenação do curso de Línguas
da Unerj abriu inscrições para os

cursos extracurriculares de Lín

guas: Inglês, Espanhol e Alemão,
com início previsto para o mês

- de agosto. A novidade deste ano

é o curso de Inglês para a Ter-

ceira Idade, que será oferecido Línguas, que dispõe de recursos,
no período vespertino. Com du- como som personalizado, micro-
ração de quatro meses, todos os fones, fones de ouvido, gravado-
cursos serão ministrados pel a res, TV/Vídeo, amplificadores e

APOIO:

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

Unerj e os participantes receberão
certificado.

Além disso, os cursos contam
com o apoio do Laboratório de

computadores que facilitam o

aprendizado de idiomas. O valor

das mensalidades é de.R$ 63,00,
incluindo omaterial e amatrícula.

SERViÇO FUNERÁRIO
HASS

371-0903 / 370-0425
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Edson Junkesl CP

Conquista: licitação para o projeto da-Estrada Jaraguá do Sul, via Ilha da Figueira, sairá logo

Compromisso
foi firmado na
audiência com o

governo itinerante

Guaramirim�Convênio no

valor de R$ 1,1 milhão, firmado
entre o Município e o governo do

Estado, para a construção da
. Estrada Jaraguá do Sul, trecho de

3,2 quilômetros, passando pelo
Bairro Ilha da Figueira, foi o

principal ato concretizado ,pelo
governador Esperidião Amin, na
audiência concedida pelo governo
itinerante, que instalou-se na

Câmara de Vereadores de Gua-

-ramirim, depois de ter realizado
ato s�melhante em Jaraguá do,

Sul, terça-feira.
Amin compareceu acompa

nhado do vice-governador Paulo
Bauer, dos secretários estaduais,
do diretor-presidente da Casan,
José Carlos Vieira, e outros as

sessores, e durante umahora reu

niu-se, com o prefeito Mário Sér-

Convêniogarante execução de
rodovia pela Ilha dá Figueira

Peixer promete fazer revisão
, ,

dos direitos dos servidores
Guaramirim - o prefeito

Mário Sérgio Peixer prometeu
revisar, dentro de duas semanas,

os direitos trabalhistas reclama
dos pelos servidores do Hospital
Municipal Santo Antôniõ, O com

promisso foi assumido com a di

reção 'do Sinsep (Sindicato dos

Servidores Públicos), terça-feira
pela manhã, que com esta pers

pectiva decidiu pela não-parti
cipação no pro�esto organizado
pelo Sindicato dos Empregados
em 'Estabelecimentos de Saúde,
na noite do mesmo dia.

O Sinsep vai realizar As

sembléia Geral com os servidores ,

na próxima terça-feira (24), no
Salão da IgrejaMatriz, às 19 ho

ras, para aprovação do acordo
feito com o prefeito. Peixer con
cordou em revisar a condição de

insalubridade de cada servidor e,
pagar adicionais, se comprovada
a necessidade, mas não fez ne

nhuma afirmação com relação
aos benefícios do biênio, triênio
e qüinqüênio, que definiu como

"ilegais". Ele também orientou ao

gestor do hospital, João Alceu

Butschardt, para que esclareça
melhor cada setor do hospital,

, I

gio Peixer par� firmar convênios
e cumprir outros atos no Muni

cípio, garantindo investimentos
em obras e serviços para diversas
áre�s. Também participaram da
audiência o vice-prefeito José

Joaquim Fernandes, vereadores,
lideranças políticas da coligação
PPB e PFL, além dos deputados
federais Paulo Gouvêe da Costa
e'Eni Voltolini.

O investimento do governo
estadual na construção do trecho
de 3,2 quilômetros da Estrada

Jaraguá do Sul, ligando com a

SC-413, será de R$'828 mil (re
cursos a fundo perdido), com

contrapartida doMunicípio de R$
350 mil. O governador também
confirmou, perante o público que
ocupou as dependências da Câ

mara, a abertura do edital de
" licitação do projeto de engenharia
para a definição de um novo tra

çado para ai Rodovia do Arroz. O
estudo permitirá que sejam con

tornadas questões ambientais
existentes no projeto anterior e

atendem exigências para a inclu-

são do trecho nos financiamentos

do BID 4.

OUTROS BENEFÍCIOS -

Vários outros atos foram cum

pridos na ocasião, como a libe

ração de verbas no valor de R$
20 mil para a Apae e de igual valor
para a realização da 6" Expofeira;
entrega de cheques para três

agricultores que compraram pro

priedades através do-Banco da

Terra, além de 25 cotas creden
ciando outros produtores ao pro

grama, em Guararnirim, Mas
saranduba e São João do Itaperiú.
O diretor-presidente da Casan

I entregou a ordem de serviço ga
rantindo materiais que ainda
faltam para a' plena ativação do
sistema de abastecimento. Já a

Secretaria da Saúde confirmou
verba no valor de R$ 35 mil para
a compra de equipamento de

ultra-som, com contrapartida da

Prefeitura, a, inclusão da cidade
na Rede Nacional de Informa

ções de Saúde (Vigilância Epide
miológica) e no Programa Parto
Humanizado. (MILTON RAASCH)

�

realizando reuniões semanais.
O protesto realizado à noite,

em frente ao prédio da Prefeitura
e Câmara de Vereadorés, reuniu
cerca de 50 pessoas, entre ser·

vidores, direção do sindicato, pro
motor, médicos e representantes
da ala jovem do PT. Os veres

dores Evaldo João Junckes e

Osni Bylaardt também cornpa
receram. O presidente do Sindí
cato dos Empregados em Estabe
lecimentos da Saúde, Lorival
Pisetta, apontou como um dos
motivos do pequeno público pre
sente a existência de "pessoas que
trabalharam contra", lamentando
a ausência dos representantes do

Sinsep,
- Fizemos um ato pacífico,

o sindicado deveria ter compa
recido -, disse Pisetta, esclare
cendo que não tem intenção de
ter a vanguarda do movimento,
mas mantê-lo ativo.

Já o prefeitoMário Sérgio Fei·

xer considerou o movimento

, inoportuno e que vai continuar

tratando da situação des ser

vidores "com boa vontade", bus
cando sempre "atender o que
exige a lei". (MR)

Dias 1 e 22 de i lho de 2001
Local: Parque de Rodeios Augusto Demarchi

Promoçêos CTG La�o Jaraguaense
( ,

Dia 21 - às 23 horas" Grande fandango na Sede Social do CTG com 9s Maf�adores· RS

Informações: (47) 371-4547 -

ZoomCreative . CENP

Marketing
Sistemas de Informação

Recursos Humanos
Ciências Contábeis

/

Inscrições
12, a 24 julho

Fone

373-2000 FAMEG
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Supersena
concurso: 516

1ª faixa:

02 - 20 - 21'- 30 - 39 - 40

er- 2ª faixa:
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a...-----------.....-.

e

a·

li·
e·

:aI

Loteria Federal
cont.03563

10 - Prêmio: 38.351

20 - Prêmio: 36.761

30 - Prêmio: 42.941

40 - Prêmio: 32.280

50 - Prêmio: 21.625

0, Lotomanla
concurso: 132

Be
02 - 06 - 07 - 1 O - 12-

,0,

21 - 27 - 29 - 40 - 42-

45 - 49 - 51 - 58 - 71 -

ar 74 - 76 - 79 - 86 - 96"

, Polícia prende quadrilha e

esclarece crimes recentes
Jaraguá do Sul-A polícia de

Jaraguá do Sul prendeu, na ma

drugada de segunda-feira, quatro
homens suspeitos de pertencerem
a uma quadrilha responsável por
vários crimes na Região Norte do

Estado, entre eles o assassinato do
comercianteVilmarGnewucs, ocor
rido há cerca de 10 dias na loca
lidade de Rio Cerro, e do assalto à

casa do massagistaRolfHafemanri,
em 3 de julho, quando foram rou

bados R$ 6.600,00 e algumas jóias.
Estão presos Aderli José To

minski, considerado o líder e que

cumpre pena em regime de albergue
no presídio de Jaraguá do Sul; Carli
nhos Erthal, quemora a poucos me

tros do comerciante assassinado,
e Livi Ramos Toigo e Geovânio

Fagundes, também acusados de

pertencerem à quadrilha.
De acordo com o delegado res

ponsável pelo caso, Ilson José da

Silva, Erthal foi o primeiro a ser

preso pela polícia e foi ele quem
confirmou que os tiros que ma

taram o comerciante do Rio Cerro

foram disparados por Aderli. Ain
da segundo a polícia, a dupla havia
planejado o assalto na noite ante

rior ao crime, mas que Vilmar reagiu
e por isso foi baleado.

O juiz Luiz Antônio Fornerolli
foi quem deferiu o pedido de prisão
temporária por 30 dias aos quatro
envolvidos. Livi Ramos Toigo é

acusado de guardar a arma do crime
e Geovânio Fagundes teria levado
Erthal até o local do crime em seu

carro. Segundo a explicação do de
legado, eles são co-autores, en

quanto Erthal e Tominski serão

indiciados por latrocínio (matar
para roubar). A pena varia de 12 a

30 anos de prisão. Estes últimos
foram reconhecidos pelo mas

sagista Rolf Hafemann como os

responsáveis pelo assalto a sua

residência.

Jornal

CORREIO DO POVO
Teleassinaturas: 275-2853 - 275-0105 e 372-0533

PIZZARIA RIO BRANCO

OI'K I:HTAIGA
apre90s imbativeis

Mais=30 Sabores com

a qUÇJ//(iaae CASARÃO

Confira
enas

des

a partir de R$ 12,90
tes

a R$ 15,90

R$ 17,00

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

Dono de lotérica acusado
de estelionato em JS

'

Moradores

pagaram tarifas
mas dinheiro não
foi repassado

Jaraguä do Sul- Moradores
dos bairros São Luís e Jaraguá Es

querdo estão comparecendo na De

legacia dePolfcia para registrar quei
xa contra o proprietário da Lotérica
São Luís, VilmarGilmarMendonça,
acusado de estelionato. A lotérica
São Luís fica na Rua João Franzner,
388. De acordo com o depoimento
dos moradores, ele não repassou o

dinheiro das contas de água, luz, tele
fone, pagos pelos clientes no último
mês; Até ontem, nomínimo dez pes
soas haviam registrado boletim de
ocorrência na delegacia contra o

proprietário da agência lotérica, que
fechou as portas do estabelecimento
na tarde de terça-feira e até ontem à
tarde lião havia sido localizado.

O delegado Ilson José da Silva,
encarregado do caso, disse que vai

instaurar inquérito para apurar as

responsabilidades e está solicitàndo
que as vítimas compareçam na dele-

gacia para o registro trazendo os reci
bos das contas.

O aposentado Paulo Antônio de

Souza, proprietário do imóvel alu

gado pelo acusado para abrir a loté

rica, conta que Vilmar se instalou no
bairro em maio e era considerado

pessoa de confiança por todos. ''Ele
parecia ser um verdadeiro cristão,
porque sempre freqüentava a Igreja",
comentaPaulo, que desde junho tam
bém não recebe o dinheiro do aluguel.

O pedreiro Adernar Zapella, 39
anos, contabiliza um prejuízo de

aproximadamente R$ 150,00, entre

água, telefone e luz. O aposentado
João Maria Prado perdeu pouco
mais deR$ 70,00 e o também aposen
tado José Esperança, R$ 64,00. Es
perança conta que desconfiou da

situação quando recebeu um aviso

da Celesc por atraso no pagamento
da conta de água. "Fui direto no Cen
tro verificar o que estava acontecen

do e descobri que a conta não havia

sido paga. Quando vim à procura
dele, já havia desaparecido.

Além do prejuízo, que especula
se ultrapassar os R$ 10mil, os mora
dores lesados receiam pelo corte da

luz, da água e do telefone.

Ensino fundomen
tal: Categoria A

(S' e 6" Séries)

Atletismo
75Melros·Masculino

IOLugar-61
2°Lugar-51
75 N.1e/fDS - Feminino

IOLugar-61
2° Lugar-61
1000Melros - Masculino I °

Lugar- 61
2° Lugar·51
lOCONIe/TOS - Feminino

I°Lugar-51
2°Lugar-61
Soho"", Oi.sIanda·Masculino

IOLugar·61
2°Lugar·51
Sohoem Distancio - Feminino

IOLugar-61
2° Lugar-51

Basquetebol
Masculino

IOLugar-61
2° Lugar-51
Feminino

IOLugar-61
2°Lugar-51

Futsal

_....-Masculino
IOLugar·61
2°Lugar·51
feminino

IOLugar-61
, 2° Lugar-51

Handebol
Masculino

IOLugar-61
2° Lugar- 51
Feminino
IOLugar-61
2° Lugar-51

2° Lugar-72
1000Meiros -Iv'asculino
1 ° Lwgor-B2
2° Lugar-B2
1000Melros - Feminino

10Lugar-72
2° Lugar-B2
Soho em Dislancio -Iv'asculino
1°Lugar-BI
2° Lugar-B1
SaIIo emDisooco-.Feminino
1° Lugar-B2
2° Lugar-B1

OLICHAMP 2001 mostra seus vencedores
O Colégio Marista São Luís promoveu, de 10 a 13 de julho, a XVIII edição da Olimpíada

Champagnat (OLICHAMPI2001), O evento tem como objetivo principal homenagear São Marcelino

Champagnat, fundador da congregáção Marista, despertar nos educandos o interesse pelo esporte e

reconhecê-lo como elemento indispensável, dentro do processo de formação da sociedade moderna.
O cerimonial de abertura, nas dependências do Complexo Esportivo Marista, contou com a

presença de várias autoridades, pais, professores e ex-alunos que assistiram á um verdadeiro show

esportivo cultural,
A classificação final da OLiCHAMP/200 1 ficou o seguinte:

o Colégio _Mar�sta Sõo Luís parabenizo todos os participantes do OLiCHAMP/2001; em especial aos professores
de Educaçao Físico. lembrando que os vencedores foram todos que contribuíram, de alguma formo, poro o

sucesso do evento.
'

Tênis de Mesa
Masculino
1°Lugar·61
2° Lugar. 51
Feminino
1° Lugar-61
2°Lugar-51 Basquetebol

Feminino
1° Lugar-BI
2° Lugar-B2

Voleibol
Masculino
IOLugar-61
2° Lugar. 51
Feminino

IOLugar-61
2° Lugar-51

Futsal
Feminino

10Lugar-BI
2° Lugar-72

Voleibol
Masculino
1° Lugar-B2
2°Lugar-71
Feminino

10Lugar-72
2° Lugar-B2

Xadrez
Masculino

1,OLugar-61
2° Lugar- 61
Feminino
1° Lugar-61
2° Lugar-61

Fut, Suíço
Masculino
IOLugar-B2
2°Lugar-72

Handebol
Masculino
1° Lugar-B2
2° Lugar-72

1 (I Lugar - Terceiráo
2° Lugar- I OI

Futsal
feminino

IOLugar-I02
2° Lugar- Terceiráo

Xadrez
Masculino
1° Lugar-B2
2° Lugar-B2
Feminino
1° Lugar-BI
2°Lugar-BI

Fut. Suíço
Masculino
1 o Lugar - Magistério
2° Lugar- 202

Handebol
Feminino
10 Lugar - Terceiráo

2°Lugar-IOI

Categoria - B

( 7' e S' Séries)

Atletismo
75Melros - Masculino

10Lugar-BI
2° Lugar-72
75 AIIe/ros - Feminino

IOLugar-B2

Tênis de Mesa
Masculino
10Lugar-BI
2° Lugar-71
Feminino

IOLugar-72
2° Lugar-B2

Ensino Médio: Cafe

goria - C ,( 22 Grou)

Atletismo
75Melros - Masculino
IOLugar-201
2° lugar - Terceiráo

75 Melros - Feminino

10lugar-Terceiráa
2° lugar - Magistério
1000Melros - Masculino
1 � lugar-Magistério
2° lugar - Magistério
J 000Melros - Feminino
IOLugar-102
2° Lugar - 202
Sohoem Distancio -lv'Iosculina
10lugar-Magisfério
2° Lugor- 202
SoIIo em Distancio - Feminino
1° Lugar-201
2° Lugar-202

Tênis de Mesa
Masculino

IOLugar-202
2° Lugar - 202
Feminino

lOlugar-Terceiróo
2°Lugar-IOI

Voleibol
Masculino
1 ° lugar -Magistério
2° Lugar-201
Feminino

10lugar-Terceiráo
2°Lugar-101

Sasquetebal
Masculino

Xadrez
Masculino
IOLugar-I02
2° Lugor- 102
Feminino
1° Lugar- 102
2° Lugar-201

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



12 - ESPORTE CORREIO DO POVO ,

JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2001
Edson Junkes/CP

Superação: atletas jaraguaenses se destacaram nas competições em piscinas de 50 metros

AjindUrbanolFME surpreende
noBrasileiroJuvenil de Inverno
Próximo desafioda

. ,

equipe sera a
Olesc, neste
final de semana

Jaraguá do Sul- A nada

dora jaraguaense Belisa Franzner,
da equipe de natação da Ajincl
UrbanolFME, conquistou a séti
ma colocação na prova de 100
metros livre, no décimo Campeo
nato Brasileiro Juvenil de Inver
no, O evento foi realizado entre

os dias 13 e 15 dejulho, no-Náu
tico Atlético Cearense, em Forta-

leza, e reuniu 87 clubes de todo
o Brasil, O técnico do grupo de

natação, Ronaldo Fructuozo, diz
que o desempenho dos nadadores
correspondeu às expectativas,
visto que não fazem treinamento

específico para estas competi
ções. "Nós fomos cem o objeti
vo de colocar o nosso reveza

mento e as provas individuais en
tre os 16 melhores", destaca.

O técnico acrescente que,
apesar dos atletas terem ressen

tido a piscina de 50 metros, eles

conseguiram chegar à frente dos
clubes do Sul do País nas provas
individuais. "Esta é a desvanta-

gern que as equipes de Santa Ca
tarina enfrentam porque treinam
em piscinas de 25 metros", alega
Fructuozo. Ciente deste proble
ma, a Fase (Federação Aquática
de Santa Catarina) vai realizar a
menos uma etapa do campeonato
estadual em piscinas de 50 me

tros, provavelmente na estrutura

da UFSC (Universidade Federal

de Santa Catarina), única exis
tente no Estado.

O próximo desafio do grupo
Ajinc/UrbanolFME será a Olesc

(Olimpíadas Estudantis de Santa
Catarina), que acontece nos dias
21 e 22 de julho.

EquipeMirimdaMalwee trazbons resultadosparaJS
Jaraguá do Sul - Os joga

dores mirins da equipe Malweel
PME surpreenderam os adversá
rios e trouxeram resultados positi
vos para o Município. No [mal de
semana passado, eles participaram
das competições da segunda fase
doCampeonatoEstadual de Futsal
e terminaram em primeiro lugar na
chave. Agora Q grupo aguarda no
va tabela com os nomes das equi-

pes que vão enfrentar na terceira

.etapa, marcada para acontecer en
tre os dias 10 e 11 de agosto, em
local a ser definido pela Federa

ção Catarinense de Futsal.
O técnico do grupo, Glauco

Behrens, diz que apesar dos erros

apresentados pelos atletas, prin
cipalmente nas finalizações, o

grupo atuou bem. "Esta semana

vamos trabalhar para sanar algu-

mas deficiências", destaca.
A equipe Mirim da Malweel

FME continua invicta no Cam

peonato Estadual de FutsaL Já
atuou 12 vezes, venceu dez, empa
tou duas partidas e ocupa a terceira
colocação na classificação geral.
O grupo conta com os atletas Dou

glas, Jonathan, Cleber, André,
Éder, Thiago, Eduardo, Marqui
nhos, Carlinhos e RafaeL

Caratecas jaraguaenses são destaques noCatarinense
Jaraguá do Sul - A equipe

de Caratê da Fundação Municipal
eEsportes disputou a terceira etapa
do Campeonato Estadual de Caratê
Interestilos, que foi realizada no

final de semana passado, emCoru

pá. O evento contou com a partici
pação de aproximadamente 65"0
atletas, formando cerca de 35 equi
pes. Ao todo, Jaraguá do Sul foi.

representada por dez caratecas.

Entre os destaques das provas,
a jaraguaense Eliane Maria con

quistou o segundo lugar na cate

goria Kata feminino, até terceiro

kyu; Luciana Pinter garantiu o

segundo lugarno Kumite feminino,
faixa preta, além de se destacar em
terceiro lugar.no Kata feminino,
faixa preta. A equipe foi coorde-

nada pelo técnico Ivanildo de

Souza Pinto.
O próximo desafio do grupo

será a quarta etapa do Catarinen

se, que está prevista para aconte

cer no [mal do mês de agosto. A

equipe adulta treina para voltar a

competir apenas nos Jasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina), que será

em novembro.

Canoístas vão participar do
Catarinense de Velocidade

Jaraguá doSul-Neste final
de semana, será realizada a pri
meira etapa do Campeonato Cata
rinense de Canoagem Velocidade,
nos fundos do Posto Guararnirim,
em Guaramirim. Promovido pela
equipe do Kentucky, o evento faz

parte das comemorações e festi

vidades do aniversário de Jaraguá
do SuL A direção do clube de ca

noagem diz estar otimista e prevê
bons resultados porque a moda
lidade que será disputada é uma

das mais fortes do Kentucky.
Destaques da equipe, o ca

noísta Adilson Pommerening vai
concorrer na categoria Sênior, e

Odilon Manske, na Master. Am-

bos obtiveram as melhores coi
cações na edição do ao passa
"Esperamos que o s-ucesso
Adilson e Odilon se repitam n

final de semana", diz o preside
do Kentucky, Harley Manske.

O Catarinense de Veloeid '

terá duas etapas, sendo que a 1lIi
xima vai acontecer em Blumen
A Fecesc (Federação de CaD
gern de Santa Catarina) vai avali
o desempenho dos participam
destas duas provas. Aqueles que
destacarem terão vaga garantida
Campeonato Gaúcho de Cana

gern de Velocidade, que vai acor
cer em Estrela, no Rio Grande

Sul, no dia 16 de setembro.

Atiradores participaram da
sétima etapa do Catarinense
Jaraguá do Sul - No final

de semana passado, foi realizada
a sétimaetapa do Campeonato Ca- .

tarinense de CarabinaApoiada, em
Brusque. Ao todo, 13 equipes par
ticiparam do evento. Na classifi

cação geral, o grupo jaraguaense
ficou em sétimo lugar, com

1236,5 pontos. A Sociedade Atira
dores Pomerode ficou em pri
meiro, \ com 1248,4 pontos; em

segundo ficou o Clube de Tiro 1

de Maio, também de Pomerode,
com 1248,3 pontos.

No individual, o atirador Ân
gelo Siewerdt conquistou o pri
meiro lugar na categoria Júnior,
com 104,6 pontos; na categoria
Sênior, primeiro lugar para Gilnei
Schünke, com 105,8 pontos. Na

categoria Master, quarto lugar
para Arno Utpadel, com 103,0

pontos. Na classificação geral, G
nei Schünke ficou em .110 lug
com 207,9 pontos.

Mais de 200 atiradores p

ciparam desta etapa do Estadul
Para a premiação de medalhas e

cada categoria, são válidos os de

primeiros tiros da prova e para
premiação de troféus são válidos
dez últimos tiros. O técnico da equi
pe e atirador, Samuel Lopes ex

plica que a soma dos 20 tiros é v'

lida para a premiação individ

geral, sem distinção de categors
Lopes comunica que o p

,

ximo desafio dos atiradores j
guaenses, na categoria Carabi

Apoiada, será nosdias 4 e 5

agosto, em Rio do Sul, No diall
de julho, Jaraguá do Sul vai s

palco do Campeonato Estadual �

CarabinaDeitado.

AQUI É O SEU LUGAR!
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